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W kwietniu Rada 
Powiatu Bełchatowskiego 
przyjęła strategię do roku 
2020. Jakie są jej główne 
założenia? 

 
Przyjęta przez Radę 

Powiatu w Bełchatowie 
strategia rozwoju zakłada 
przede wszystkim wspiera-
nie małej przedsiębiorczo-
ści. Jej trzy główne osie to: 

gospodarka, infrastruktura 
i innowacje. Zamierzamy 
wykorzystać atuty powiatu 
bełchatowskiego, tj. do-
godną lokalizację i sieć 
infrastrukturalną, dostęp do 
głównych szlaków trans-
portowych, strefę ekono-
miczną, która funkcjonuje 
w Kleszczowie i która być 
może będzie funkcjonowa-
ła także w Bełchatowie.  

Będziemy chcieli wró-
cić do inicjatywy dotyczą-
cej działania Stowarzysze-
nia na rzecz rozwoju ob-
szaru funkcjonalnego. 
Najważniejsze jest to, aby 
korelować inwestycje z 
zapotrzebowaniem rynku 
pracy. Musimy tworzyć 
odpowiednie warunki do 
rozwoju przedsiębiorczo-
ści. Pracujemy nad... 

Reklama 

Reklama 

NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA AUT 

I MOTOCYKLI

KONTAKT Z AGENTEM:

695 044 050
Piotrków Trybunalski, ul. Wyzwolenia 8/10 m. 64

Ubezpieczenia
domów i mieszkań

OFERTA 20 FIRM

 

Trzy pytania do  
Waldemara Wyczachowskiego, 
starosty bełchatowskiego 

Szerzej s. 8 

Pabianice 
Nieletni pirat drogowy 
15-latek rozbił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia.  
Wcześniej spowodował kolizję z innym pojazdem.  

15 czerwca w godzinach 
popołudniowych dyżurny 
pabianickiej komendy po-
wiatowej otrzymał zgłosze-
nie o kolizji drogowej, 
mającej miejsce przy skrzy-
żowaniu ulic Szewskiej  
i Kościelnej. Policjanci 

drogówki zastali na miejscu 
rozbitego fiata uno. Po kie-
rowcy jednak nie było śladu. 
Dzięki informacjom przeka-
zanym przez świadków, 
mundurowi ustalili dane 
sprawcy. Okazało się, że  
15-latek wykorzystał chwilę 

nieuwagi swojego znajome-
go i zabrał mu samochód  
z pozostawionymi w stacyj-
ce kluczykami. Nieletni 
jeździł po ulicach Pabianic, 
powodując dwie kolizje 
drogowe. 

Szerzej s. 14 

Wola Krzysztoporska 

Świętowali z Zenonem Martyniukiem 
Kilka tysięcy osób 19 czerwca bawiło się razem z gwiazdą  
tegorocznego Święta Gminy - Zenonem Martyniukiem. 

Święto Gminy Wola 
Krzysztoporska odbyło się 
w niedzielę, 19 czerwca na 
boisku sportowym. Od 
godz. 15:00 na scenie pre-
zentowały się przedszkola-
ki, uczniowie i lokalne 
zespoły. Przez cały czas 
trwania imprezy każdy  
z uczestników mógł korzy-
stać z dodatkowych atrakcji. 

Dla dzieci najlepszą 
rozrywką było wesołe mia-
steczko... 

Szerzej s. 4 
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3 Wieści 

W najbliższych tygo-
dniach powinien zostać 
ogłoszony przetarg na wy-
konanie inwestycji. 

– Wojewoda Łódzki wy
-dał decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji 
drogowej. Dzięki temu 
mamy już wszystkie nie-
zbędne dokumenty potrzeb-
ne do rozpoczęcia prac – 
informuje Małgorzata Maj-
czyna, Dyrektor Biura 
Inwestycji i Remontów. 
Podczas najbliższej Sesji 
Rady Miasta rajcy będą 
głosować nad zmianą  
w budżecie miasta, która 
zapewni kwotę potrzebną 
na realizację tej inwestycji. 

– Jeśli radni przegłosują 
tę zmianę to w krótkim cza-
sie będziemy mogli urucha-
miać procedurę przetargo-
wą – informuje Małgorzata 
Majczyna i dodaje, że naj-

prawdopodobniej oprócz 
ceny drugim kryterium  
w przetargu będzie termin 
realizacji prac. 

– Wiemy, jak ważne jest 
to miejsce dla układu komu-
nikacyjnego w mieście, 
dlatego chcemy, żeby roboty 
przebiegły najszybciej jak to 

możliwe – podkreśla. Przy-
pominamy, że przebudowa 
tego skrzyżowania zakłada 
powstanie tzw. ronda turbi-
nowego. Jest ono zaprojek-
towane w sposób prawie 
bezkolizyjny. Ustąpienie 
pierwszeństwa następuje 
tylko przy wjeździe na ron-

do. Pojazdy wjeżdżają na 
pasy w zależności od kierun-
ku, w którym chcą się poru-
szać. W trakcie jazdy nie 
można zmienić pasa ruchu,  
a rondo „wyrzuci” w od-
powiednich kierunkach,  
w których dalej samochód 
ma się poruszać. 

Reklama 

Reklama 

Piotrków Trybunalski 

Rondo turbinowe coraz bliżej 
Jak informuje piotrkowski magistrat, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ruszy 
przebudowa ronda Sulejowskiego. 
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Za pozbawienie pracy 
pielęgniarek odpowiada 
nowy właściciel spółki 
AMG, która dzierżawi 
szpital Świętego Ducha  
w Rawie Mazowieckiej. 
Centrum Dializa – nowi 
udziałowcy od razu zaczę-
li od zmian. Niestety 
zmiany dotyczą m.in. 
redukcji etatów. Na pierw-
szej liście osób do zwol-
nienia, uwzględnili 16 

nazwisk. Ostatecznie pla-
cówkę będzie jednak mu-
siało opuścić nawet 50 
pielęgniarek. Wśród tych 
już uwzględnionych na 
liście, są kobiety w okre-
sie ochronnym, tuż przed 
nabyciem praw emerytal-
nych. Właściciel tłumaczy 
podjęte kroki zadłużeniem 
wykupionej spółki. Pla-
cówka przynosiła roczne 
straty na poziomie 2-3 

milionów. AMG nie wy-
wiązywała się z zawartych 
kontraktów, nie podejmo-
wała się budowy nowych 
obiektów, a także zalegała 
z czynszem dla starostwa. 
Nowy właściciel informu-
je, że działania mające na 
celu poprawę sytuacji 
finansowej spółki, zostaną 
rozłożone w czasie. Wśród 
zwalnianych będą pracow-
nicy administracji, perso-

nelu pomocniczego, pielę-
gniarki i położne. Kobiety, 
które już otrzymały wypo-
wiedzenie, nie spodziewa-
ły się takiego obrotu sytu-
acji. Wcześniej nikt nie 
informował ich o redukcji 
etatów, nie prowadzone 
zostały także żadne roz-
mowy. W przedłożonym 
piśmie jako powód zwol-
nień, podano zmniejszenie 
zatrudnienia i likwidację 

stanowisk miejsc pracy. 
Pielęgniarki szukały po-
mocy u radnych. Temat 
zwolnień podjęty został na 
sesji Rady Miasta. Ustalo-
no termin spotkania samo-
rządowców z powiatu 
rawskiego z nowym wła-
ścicielem spółki AMG. Na 
chwilę obecną starosta 
daje kredyt zaufania no-

wemu właścicielowi spół-
ki. Uwzględnia jego po-
tencjał ekonomiczny, 
pozwalający na przypusz-
czenia, że zostanie zacho-
wana płynność finansowa 
rawskiego szpitala. Spra-
wa zwolnień pielęgniarek 
poruszona zostanie także 
na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu.                      GW 

Reklama 

Rawa Mazowiecka 

Zwolnią 50 pielęgniarek 
Na pierwszej liście do zwolnienia znalazło się 16 nazwisk. Zwolnienia pielęgniarek 
jednak na tym etapie się nie zakończą. Bez pracy może zostać aż 50 kobiet.  

Bełchatów 

Chcą przyspieszyć budowę obwodnicy 
Budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa zaplanowano na 
2021 rok. Jednak władze miasta zabiegają o jak najszybsze 
uruchomienie prac. 

Ulica Wojska Polskiego 
należy do grona najbardziej 
zatłoczonych ulic w Bełcha-
towie. To jedyna możliwość 
wyjazdu z miasta w kierun-
ku południowym. Korki 
nasilają się szczególnie  
w dni targowe. Okazuje się, 
że prowadzone pomiary 
natężenia ruchu na tej dro-
dze dowiodły, iż przez Beł-
chatów przejeżdża najwięcej 
samochodów w całym re-
gionie. Dlatego też władze 
miasta dążą do szybkiego 
uruchomienia prac przy 
wschodniej obwodnicy. 
Ustalony jak dotąd termin 
nie jest zadowalający. Prace 

wokół tej inwestycji miały-
by ruszyć w 2021 roku. 

Samorząd Bełchatowa 
przekonywał Radnych 
Sejmiku Wojewódzkiego 
do poczynienia jak naj-
szybszych kroków w związ-
ku z inwestycją. Oprócz 
korzyści komunikacyjnej 
istnieje także możliwość 
powstania kolejnych stref 
ekonomicznych. To z kolei 
wiąże się z przyciągnię-
ciem do Bełchatowa inwe-
storów oraz zapewnieniem 
nowych miejsc pracy. 
Plany te będą mogły być 
realizowane szybciej, niż  
w 2021 roku. Argumenty 

samorządu spotkały się  
z pozytywnym zaopinio-
waniem. Obwodnica ma 
zostać jak najszybciej 
wpisana do wieloletniej 
prognozy finansowej woje-
wództwa łódzkiego. Już 
przygotowano także środki 
na stworzenie dokumenta-
cji technicznej.  

Budowa wschodniej 
obwodnicy Bełchatowa 
realizowana jest w ramach 
zadania pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej NR 484 
na odcinku Bełchatów-
Kamieńsk wraz z budową 
wschodniej obwodnicy 
Bełchatowa”.        IT 

Piotrków Trybunalski 

II Nocny Półmaraton 
Przed nami kolejny nocny półmaraton. 

II Półmaraton Piotrkow-
ski rozpocznie się 24 
czerwca 2016 r. o godzinie 
21:00 na ulicy Słowackie-
go, na wysokości parku św. 
Jana Pawła II. Dalej trasa 
powiedzie ulicami Sieradz-
ką, Zamkową, Jerozolim-
ską, Kopernika, Piłsudskie-
go, Narutowicza, Sienkie-
wicza. Metę przewidziano 
w Rynku Trybunalskim. 
Długość trasy to 21,0975 
km (4 pętle). Na starcie 
tegorocznego biegu staną 
zawodnicy z Piotrkowa 
Tryb. oraz z różnych stron 
Polski i świata. Nie zabrak-
nie zawodników z Kenii, 
Ukrainy i Stanów Zjedno-
czonych. 

 

– Zgodnie z naszymi 
założeniami na starcie po-
winno pojawić się 799 bie-
gaczy, czyli w liczbie bezpo-
średnio nawiązującej do 
rocznicy urodzin naszego 
miasta – mówi Leszek Hein-
zel, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piotrkowie 
Tryb. – Mając na uwadze 
ubiegłoroczne doświadcze-
nia już dziś zapraszamy na 
to widowiskowe wydarzenie 
dlatego zachęcamy piotrko-
wian do licznego kibicowa-
nia na całej trasie biegu – 
dodaje. Nocny Piotrkowski 
Półmaraton Wielu Kultur to 
doskonała okazja do pro-
pagowania zdrowego stylu 
życia.       GW 

www.lozyskabelchatow.pl  

Reklama 

Wydarzenia www.gazeta-wiesci.pl 

3 Wieści 

W najbliższych tygo-
dniach powinien zostać 
ogłoszony przetarg na wy-
konanie inwestycji. 

– Wojewoda Łódzki wy
-dał decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji 
drogowej. Dzięki temu 
mamy już wszystkie nie-
zbędne dokumenty potrzeb-
ne do rozpoczęcia prac – 
informuje Małgorzata Maj-
czyna, Dyrektor Biura 
Inwestycji i Remontów. 
Podczas najbliższej Sesji 
Rady Miasta rajcy będą 
głosować nad zmianą  
w budżecie miasta, która 
zapewni kwotę potrzebną 
na realizację tej inwestycji. 

– Jeśli radni przegłosują 
tę zmianę to w krótkim cza-
sie będziemy mogli urucha-
miać procedurę przetargo-
wą – informuje Małgorzata 
Majczyna i dodaje, że naj-

prawdopodobniej oprócz 
ceny drugim kryterium  
w przetargu będzie termin 
realizacji prac. 

– Wiemy, jak ważne jest 
to miejsce dla układu komu-
nikacyjnego w mieście, 
dlatego chcemy, żeby roboty 
przebiegły najszybciej jak to 

możliwe – podkreśla. Przy-
pominamy, że przebudowa 
tego skrzyżowania zakłada 
powstanie tzw. ronda turbi-
nowego. Jest ono zaprojek-
towane w sposób prawie 
bezkolizyjny. Ustąpienie 
pierwszeństwa następuje 
tylko przy wjeździe na ron-

do. Pojazdy wjeżdżają na 
pasy w zależności od kierun-
ku, w którym chcą się poru-
szać. W trakcie jazdy nie 
można zmienić pasa ruchu,  
a rondo „wyrzuci” w od-
powiednich kierunkach,  
w których dalej samochód 
ma się poruszać. 

Reklama 

Reklama 

Piotrków Trybunalski 

Rondo turbinowe coraz bliżej 
Jak informuje piotrkowski magistrat, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ruszy 
przebudowa ronda Sulejowskiego. 

 

Czyt
aj 

on-
line

 

2 Wieści Wydarzenia www.gazeta-wiesci.pl 

Za pozbawienie pracy 
pielęgniarek odpowiada 
nowy właściciel spółki 
AMG, która dzierżawi 
szpital Świętego Ducha  
w Rawie Mazowieckiej. 
Centrum Dializa – nowi 
udziałowcy od razu zaczę-
li od zmian. Niestety 
zmiany dotyczą m.in. 
redukcji etatów. Na pierw-
szej liście osób do zwol-
nienia, uwzględnili 16 

nazwisk. Ostatecznie pla-
cówkę będzie jednak mu-
siało opuścić nawet 50 
pielęgniarek. Wśród tych 
już uwzględnionych na 
liście, są kobiety w okre-
sie ochronnym, tuż przed 
nabyciem praw emerytal-
nych. Właściciel tłumaczy 
podjęte kroki zadłużeniem 
wykupionej spółki. Pla-
cówka przynosiła roczne 
straty na poziomie 2-3 

milionów. AMG nie wy-
wiązywała się z zawartych 
kontraktów, nie podejmo-
wała się budowy nowych 
obiektów, a także zalegała 
z czynszem dla starostwa. 
Nowy właściciel informu-
je, że działania mające na 
celu poprawę sytuacji 
finansowej spółki, zostaną 
rozłożone w czasie. Wśród 
zwalnianych będą pracow-
nicy administracji, perso-

nelu pomocniczego, pielę-
gniarki i położne. Kobiety, 
które już otrzymały wypo-
wiedzenie, nie spodziewa-
ły się takiego obrotu sytu-
acji. Wcześniej nikt nie 
informował ich o redukcji 
etatów, nie prowadzone 
zostały także żadne roz-
mowy. W przedłożonym 
piśmie jako powód zwol-
nień, podano zmniejszenie 
zatrudnienia i likwidację 

stanowisk miejsc pracy. 
Pielęgniarki szukały po-
mocy u radnych. Temat 
zwolnień podjęty został na 
sesji Rady Miasta. Ustalo-
no termin spotkania samo-
rządowców z powiatu 
rawskiego z nowym wła-
ścicielem spółki AMG. Na 
chwilę obecną starosta 
daje kredyt zaufania no-

wemu właścicielowi spół-
ki. Uwzględnia jego po-
tencjał ekonomiczny, 
pozwalający na przypusz-
czenia, że zostanie zacho-
wana płynność finansowa 
rawskiego szpitala. Spra-
wa zwolnień pielęgniarek 
poruszona zostanie także 
na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu.                      GW 

Reklama 

Rawa Mazowiecka 

Zwolnią 50 pielęgniarek 
Na pierwszej liście do zwolnienia znalazło się 16 nazwisk. Zwolnienia pielęgniarek 
jednak na tym etapie się nie zakończą. Bez pracy może zostać aż 50 kobiet.  

Bełchatów 

Chcą przyspieszyć budowę obwodnicy 
Budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa zaplanowano na 
2021 rok. Jednak władze miasta zabiegają o jak najszybsze 
uruchomienie prac. 

Ulica Wojska Polskiego 
należy do grona najbardziej 
zatłoczonych ulic w Bełcha-
towie. To jedyna możliwość 
wyjazdu z miasta w kierun-
ku południowym. Korki 
nasilają się szczególnie  
w dni targowe. Okazuje się, 
że prowadzone pomiary 
natężenia ruchu na tej dro-
dze dowiodły, iż przez Beł-
chatów przejeżdża najwięcej 
samochodów w całym re-
gionie. Dlatego też władze 
miasta dążą do szybkiego 
uruchomienia prac przy 
wschodniej obwodnicy. 
Ustalony jak dotąd termin 
nie jest zadowalający. Prace 

wokół tej inwestycji miały-
by ruszyć w 2021 roku. 

Samorząd Bełchatowa 
przekonywał Radnych 
Sejmiku Wojewódzkiego 
do poczynienia jak naj-
szybszych kroków w związ-
ku z inwestycją. Oprócz 
korzyści komunikacyjnej 
istnieje także możliwość 
powstania kolejnych stref 
ekonomicznych. To z kolei 
wiąże się z przyciągnię-
ciem do Bełchatowa inwe-
storów oraz zapewnieniem 
nowych miejsc pracy. 
Plany te będą mogły być 
realizowane szybciej, niż  
w 2021 roku. Argumenty 

samorządu spotkały się  
z pozytywnym zaopinio-
waniem. Obwodnica ma 
zostać jak najszybciej 
wpisana do wieloletniej 
prognozy finansowej woje-
wództwa łódzkiego. Już 
przygotowano także środki 
na stworzenie dokumenta-
cji technicznej.  

Budowa wschodniej 
obwodnicy Bełchatowa 
realizowana jest w ramach 
zadania pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej NR 484 
na odcinku Bełchatów-
Kamieńsk wraz z budową 
wschodniej obwodnicy 
Bełchatowa”.        IT 

Piotrków Trybunalski 

II Nocny Półmaraton 
Przed nami kolejny nocny półmaraton. 

II Półmaraton Piotrkow-
ski rozpocznie się 24 
czerwca 2016 r. o godzinie 
21:00 na ulicy Słowackie-
go, na wysokości parku św. 
Jana Pawła II. Dalej trasa 
powiedzie ulicami Sieradz-
ką, Zamkową, Jerozolim-
ską, Kopernika, Piłsudskie-
go, Narutowicza, Sienkie-
wicza. Metę przewidziano 
w Rynku Trybunalskim. 
Długość trasy to 21,0975 
km (4 pętle). Na starcie 
tegorocznego biegu staną 
zawodnicy z Piotrkowa 
Tryb. oraz z różnych stron 
Polski i świata. Nie zabrak-
nie zawodników z Kenii, 
Ukrainy i Stanów Zjedno-
czonych. 

 

– Zgodnie z naszymi 
założeniami na starcie po-
winno pojawić się 799 bie-
gaczy, czyli w liczbie bezpo-
średnio nawiązującej do 
rocznicy urodzin naszego 
miasta – mówi Leszek Hein-
zel, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piotrkowie 
Tryb. – Mając na uwadze 
ubiegłoroczne doświadcze-
nia już dziś zapraszamy na 
to widowiskowe wydarzenie 
dlatego zachęcamy piotrko-
wian do licznego kibicowa-
nia na całej trasie biegu – 
dodaje. Nocny Piotrkowski 
Półmaraton Wielu Kultur to 
doskonała okazja do pro-
pagowania zdrowego stylu 
życia.       GW 

www.lozyskabelchatow.pl  

Reklama 



Wydarzenia www.gazeta-wiesci.pl 

3 Wieści 

W najbliższych tygo-
dniach powinien zostać 
ogłoszony przetarg na wy-
konanie inwestycji. 

– Wojewoda Łódzki wy
-dał decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji 
drogowej. Dzięki temu 
mamy już wszystkie nie-
zbędne dokumenty potrzeb-
ne do rozpoczęcia prac – 
informuje Małgorzata Maj-
czyna, Dyrektor Biura 
Inwestycji i Remontów. 
Podczas najbliższej Sesji 
Rady Miasta rajcy będą 
głosować nad zmianą  
w budżecie miasta, która 
zapewni kwotę potrzebną 
na realizację tej inwestycji. 

– Jeśli radni przegłosują 
tę zmianę to w krótkim cza-
sie będziemy mogli urucha-
miać procedurę przetargo-
wą – informuje Małgorzata 
Majczyna i dodaje, że naj-

prawdopodobniej oprócz 
ceny drugim kryterium  
w przetargu będzie termin 
realizacji prac. 

– Wiemy, jak ważne jest 
to miejsce dla układu komu-
nikacyjnego w mieście, 
dlatego chcemy, żeby roboty 
przebiegły najszybciej jak to 

możliwe – podkreśla. Przy-
pominamy, że przebudowa 
tego skrzyżowania zakłada 
powstanie tzw. ronda turbi-
nowego. Jest ono zaprojek-
towane w sposób prawie 
bezkolizyjny. Ustąpienie 
pierwszeństwa następuje 
tylko przy wjeździe na ron-

do. Pojazdy wjeżdżają na 
pasy w zależności od kierun-
ku, w którym chcą się poru-
szać. W trakcie jazdy nie 
można zmienić pasa ruchu,  
a rondo „wyrzuci” w od-
powiednich kierunkach,  
w których dalej samochód 
ma się poruszać. 

Reklama 
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Piotrków Trybunalski 

Rondo turbinowe coraz bliżej 
Jak informuje piotrkowski magistrat, najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ruszy 
przebudowa ronda Sulejowskiego. 
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aj 
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Za pozbawienie pracy 
pielęgniarek odpowiada 
nowy właściciel spółki 
AMG, która dzierżawi 
szpital Świętego Ducha  
w Rawie Mazowieckiej. 
Centrum Dializa – nowi 
udziałowcy od razu zaczę-
li od zmian. Niestety 
zmiany dotyczą m.in. 
redukcji etatów. Na pierw-
szej liście osób do zwol-
nienia, uwzględnili 16 

nazwisk. Ostatecznie pla-
cówkę będzie jednak mu-
siało opuścić nawet 50 
pielęgniarek. Wśród tych 
już uwzględnionych na 
liście, są kobiety w okre-
sie ochronnym, tuż przed 
nabyciem praw emerytal-
nych. Właściciel tłumaczy 
podjęte kroki zadłużeniem 
wykupionej spółki. Pla-
cówka przynosiła roczne 
straty na poziomie 2-3 

milionów. AMG nie wy-
wiązywała się z zawartych 
kontraktów, nie podejmo-
wała się budowy nowych 
obiektów, a także zalegała 
z czynszem dla starostwa. 
Nowy właściciel informu-
je, że działania mające na 
celu poprawę sytuacji 
finansowej spółki, zostaną 
rozłożone w czasie. Wśród 
zwalnianych będą pracow-
nicy administracji, perso-

nelu pomocniczego, pielę-
gniarki i położne. Kobiety, 
które już otrzymały wypo-
wiedzenie, nie spodziewa-
ły się takiego obrotu sytu-
acji. Wcześniej nikt nie 
informował ich o redukcji 
etatów, nie prowadzone 
zostały także żadne roz-
mowy. W przedłożonym 
piśmie jako powód zwol-
nień, podano zmniejszenie 
zatrudnienia i likwidację 

stanowisk miejsc pracy. 
Pielęgniarki szukały po-
mocy u radnych. Temat 
zwolnień podjęty został na 
sesji Rady Miasta. Ustalo-
no termin spotkania samo-
rządowców z powiatu 
rawskiego z nowym wła-
ścicielem spółki AMG. Na 
chwilę obecną starosta 
daje kredyt zaufania no-

wemu właścicielowi spół-
ki. Uwzględnia jego po-
tencjał ekonomiczny, 
pozwalający na przypusz-
czenia, że zostanie zacho-
wana płynność finansowa 
rawskiego szpitala. Spra-
wa zwolnień pielęgniarek 
poruszona zostanie także 
na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu.                      GW 

Reklama 

Rawa Mazowiecka 

Zwolnią 50 pielęgniarek 
Na pierwszej liście do zwolnienia znalazło się 16 nazwisk. Zwolnienia pielęgniarek 
jednak na tym etapie się nie zakończą. Bez pracy może zostać aż 50 kobiet.  

Bełchatów 

Chcą przyspieszyć budowę obwodnicy 
Budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa zaplanowano na 
2021 rok. Jednak władze miasta zabiegają o jak najszybsze 
uruchomienie prac. 

Ulica Wojska Polskiego 
należy do grona najbardziej 
zatłoczonych ulic w Bełcha-
towie. To jedyna możliwość 
wyjazdu z miasta w kierun-
ku południowym. Korki 
nasilają się szczególnie  
w dni targowe. Okazuje się, 
że prowadzone pomiary 
natężenia ruchu na tej dro-
dze dowiodły, iż przez Beł-
chatów przejeżdża najwięcej 
samochodów w całym re-
gionie. Dlatego też władze 
miasta dążą do szybkiego 
uruchomienia prac przy 
wschodniej obwodnicy. 
Ustalony jak dotąd termin 
nie jest zadowalający. Prace 

wokół tej inwestycji miały-
by ruszyć w 2021 roku. 

Samorząd Bełchatowa 
przekonywał Radnych 
Sejmiku Wojewódzkiego 
do poczynienia jak naj-
szybszych kroków w związ-
ku z inwestycją. Oprócz 
korzyści komunikacyjnej 
istnieje także możliwość 
powstania kolejnych stref 
ekonomicznych. To z kolei 
wiąże się z przyciągnię-
ciem do Bełchatowa inwe-
storów oraz zapewnieniem 
nowych miejsc pracy. 
Plany te będą mogły być 
realizowane szybciej, niż  
w 2021 roku. Argumenty 

samorządu spotkały się  
z pozytywnym zaopinio-
waniem. Obwodnica ma 
zostać jak najszybciej 
wpisana do wieloletniej 
prognozy finansowej woje-
wództwa łódzkiego. Już 
przygotowano także środki 
na stworzenie dokumenta-
cji technicznej.  

Budowa wschodniej 
obwodnicy Bełchatowa 
realizowana jest w ramach 
zadania pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej NR 484 
na odcinku Bełchatów-
Kamieńsk wraz z budową 
wschodniej obwodnicy 
Bełchatowa”.        IT 

Piotrków Trybunalski 

II Nocny Półmaraton 
Przed nami kolejny nocny półmaraton. 

II Półmaraton Piotrkow-
ski rozpocznie się 24 
czerwca 2016 r. o godzinie 
21:00 na ulicy Słowackie-
go, na wysokości parku św. 
Jana Pawła II. Dalej trasa 
powiedzie ulicami Sieradz-
ką, Zamkową, Jerozolim-
ską, Kopernika, Piłsudskie-
go, Narutowicza, Sienkie-
wicza. Metę przewidziano 
w Rynku Trybunalskim. 
Długość trasy to 21,0975 
km (4 pętle). Na starcie 
tegorocznego biegu staną 
zawodnicy z Piotrkowa 
Tryb. oraz z różnych stron 
Polski i świata. Nie zabrak-
nie zawodników z Kenii, 
Ukrainy i Stanów Zjedno-
czonych. 

 

– Zgodnie z naszymi 
założeniami na starcie po-
winno pojawić się 799 bie-
gaczy, czyli w liczbie bezpo-
średnio nawiązującej do 
rocznicy urodzin naszego 
miasta – mówi Leszek Hein-
zel, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piotrkowie 
Tryb. – Mając na uwadze 
ubiegłoroczne doświadcze-
nia już dziś zapraszamy na 
to widowiskowe wydarzenie 
dlatego zachęcamy piotrko-
wian do licznego kibicowa-
nia na całej trasie biegu – 
dodaje. Nocny Piotrkowski 
Półmaraton Wielu Kultur to 
doskonała okazja do pro-
pagowania zdrowego stylu 
życia.       GW 

www.lozyskabelchatow.pl  

Reklama 
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Kryminalni ustalili, że 
mieszkaniec gminy Żar-
nów, może nielegalnie 
posiadać broń palną i ostrą 
amunicję. – Prowadząc  
w tej sprawie dalsze czyn-
ności, podczas przeszuka-
nia miejsca zamieszkania 
mężczyzny, mundurowi 
znaleźli karabinek sporto-
wy, samopał z kompletnym 
żeleźcem, przerobiony na 
broń ostrą karabinek pneu-
matyczny, celowniki op-
tyczne, nóż myśliwski. Do-

datkowo mundurowi zabez-
pieczyli ponad 700 sztuk 
amunicji, około półtora 
kilograma tytoniu, bez ma-
ła 400 sztuk papierosów 
bez opakowania – informu-
je st.asp. Barbra Stępień  
z Komendy Powiatowej 
Policji w Opocznie. Wła-
ściciel broni usłyszy zarzut 
nielegalnego posiadania 
broni i amunicji. Amatoro-
wi nielegalnych militariów 
grozi nawet do 8 lat wię-
zienia.     GW Sala Doświadczania 

Świata to specjalnie wy-
odrębnione pomieszczenie 
z ograniczonym dopływem 
światła dziennego, wypo-
sażone w różnorodne urzą-

dzenia stymulujące rozwój 
zmysłów - dotyku, wzroku, 
słuchu, równowagi, węchu 
i smaku. Zgromadzone  
w niej urządzenia mają 
dostarczyć wychowankom 

szkoły różnego rodzaju 
bodźców, których są po-
zbawieni w życiu codzien-
nym lub mają problemy  
z ich odpowiednim wyod-
rębnieniem. To miejsce,  
w którym dziecko może się 
zrelaksować, rozwinąć 
swoją kreatywność. Wnę-
trze sali jest wyposażone 
m.in.: w sznury i wodospad 
światłowodów, słup wod-
ny, kulę lustrzaną z projek-
torem świetlnym, podświe-
tlany basen z piłkami, 
lustra, podwieszaną huś-
tawkę terapeutyczną, sys-
tem nagłaśniający z muzy-
ką dedykowaną snoezelen, 
rzutnik do grafiki LED, 
projektor wielowarstwowe-

go źródła światła, laptop  
z rzutnikiem, a także mate-
race, pufy, poduchy. Pro-
gramowany system reflek-
torów „Light Manager“ 
umożliwia uzyskanie róż-
norodności kolorów. Sala 
będzie przede wszystkim 
przeznaczona do organizo-
wania zajęć dla dzieci  
z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego w 
szkole ogólnodostępnej. Uro-
czyste otwarcie sali miało 
miejsce 17 czerwca br. 

GW na podst. UM 
Tomaszowa Maz.  

Reklama 

Weekend pełen koncertów 
Nadchodzący weekend (25-26 czerwca br.) zapowiada się  
niezwykle koncertowo. Wiele miast z naszego regionu  
będzie obchodziło swoje święto. 

W piątek (24.06) startu-
ją Dni Tomaszowa Mazo-
wieckiego. Tradycyjnie 
święto rozpocznie defilada 
powietrzno-lądowa 25. 
Brygady Kawalerii Po-
wietrznej. Później na sce-
nie zobaczymy lokalnych 
artystów. Wieczorem wy-
stąpi Orkiestra Wojskowa 
z Bytomia, a tuż po niej, 
publiczność do tańca po-
rwie zespół OMEGA.  
W sobotę, o godz. 14 na pl. 
Kościuszki rozpocznie się 
blok koncertowy zespołów 
wielu kultur. Przed pu-
blicznością wystąpi także 
znany satyryk i artysta 
kabaretowy – Marcin Da-
niec. Następnie impreza 
przeniesie się na Toma-
szowskie Błonia, gdzie po 
raz pierwszy odbędą się 
konfrontacje muzyczne  
o Nagrodę Prezydenta To-
maszowa Mazowieckiego. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
SARSA. W niedzielę wy-
stąpi zespół FBI. Później 
na scenie pojawią się: PA-
PA D., Indios Bravos  
i Grubson. Na zakończenie 

będzie pokaz sztucznych 
ogni. 

Dni Bełchatowa 2016 
zostaną zorganizowane na 
Błoniach przy Muzeum 
Regionalnym. W sobotę, 
25 czerwca, gwiazdą ma 
być Andrzej „Piasek” Pia-
seczny. Nowością będzie 
pokaz laserowy do muzyki 
na żywo. W niedzielę od-
będzie się m.in. koncert 
Donatana i Cleo oraz Pa-
tryka Kumóra. Tego dnia 
wystąpi też legenda pol-
skiej sceny, Krzysztof 
Krawczyk. Po koncercie 
przewidziano zabawę z DJ
-em. Warto dodać, że 24 
czerwca na scenie plene-
rowej przy MCK PGE 
Gigantach Mocy odbędą 
się koncerty rockowe. 
Wystąpią zespoły Bel-
haven, AFT2, Mobilizacja 
i gwiazda wieczoru Prole-
taryat.  

25 i 26 czerwca odbę-
dą się również Dni Wol-
borza. W sobotę gwiazdą 
wieczoru będzie Robert 
Janowski, ale nie zabrak-
nie też disco polo. W nie-

dzielę będzie koncert Ur-
szuli z zespołem. 

Warto zaznaczyć, że 
również w Radomsku od-
będzie się kolejna edycja 
Międzynarodowego Festi-
walu Chóralnego pn. 
WSCHÓD – ZACHÓD – 
ZBLIŻENIA. Jest to jedna 
z najbardziej prestiżowych 
imprez kulturalnych nasze-
go regionu. Podczas dwóch 
dni festiwalu (25-26.06.br.) 
Radomsko rozbrzmiewać 
będzie muzyką chóralną 
od pieśni cerkiewnych, 
dumek ukraińskich po-
przez muzykę polską do 
utworów współczesnych 
kompozytorów zachodnio-
europejskich. 

Z kolei burmistrz 
Opoczna Rafał Kądziela 
zaprasza 25 czerwca nad 
opoczyński zalew na Piknik 
Profilaktyczny „W Opocz-
nie odpoczniesz”. Główny-
mi atrakcjami będą koncer-
ty: Jose Torres & Havana 
Dreams, Łysa Góra, Sufler, 
a także widowisko Tańczą-
ce Fontanny. 

JP 

Tomaszów Mazowiecki 

Biała Sala Doświadczania 
Świata 
W Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. powstała Sala Doświadczania 
Świata. 

Opoczno 

Nielegalna broń 
Policjanci z Opoczna zatrzymali  
36-letniego mężczyznę, który  
w mieszkaniu miał nielegalną broń  
palną oraz kilkaset sztuk amunicji.  
Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 

Źródło UM Tomaszowa Maz. 
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18 i 19 czerwca br. 
piotrkowianie mieli okazję 
zobaczyć kolejowy świat w 
miniaturze, kupić przeróż-
ne modele pociągów a 
także przez chwilę poczuć 
się jak prawdziwy maszy-
nista i poprowadzić pociąg. 
Podczas targów można 
było zobaczyć m.in. pre-
zentację produktów zna-
nych firm, ekspozycję 
modułów i makiet w wiel-
kościach: G, 0, H0, H0e, 
TT, N, Z czy pokaz kolejki 
ogrodowej. Dla dzieci 
przygotowana została 
makieta multimedialna 

oraz symulator jazdy. Sy-
mulator jazdy pociągiem 
cieszył się również dużym 
zainteresowaniem wśród 
dorosłych. 

Dodatkową atrakcją 
była prezentacja najcie-
kawszych zbiorów Piotr-
kowskiej Izby Pamięci 
Kolejowej w podziemiach 
Klasztoru ojców Bernar-
dynów przy ul. Słowackie-
go 2. 

Tego typu impreza 
została w Piotrkowie zor-
ganizowana już po raz 
trzeci. Jest ona adresowana 
zarówno dla profesjonali-

stów, jak i dla amatorów. 
Piotrków jest pierwszym 
miastem, w którym zorga-
nizowana została profilo-
wana wystawa modelarska 
z targami. To również 
dobra okazja do rozpropa-
gowania Piotrkowa w świe-
cie kolejarskim. 

Trybunały trwały przez 
dwa dni (18-19.06.br.)  
w hali sportowej przy ZSP 
nr 4 przy ul. Sienkiewicza 
10/12 w Piotrkowie Tryb. 
Wystawie towarzyszyło 
wiele dodatkowych im-
prez. 

Justyna Pająk 

Nasz bus  

odwiedzi 29.06 Piotrków Trybunalski  
i 5.07 Tomaszów Mazowiecki. 

Zadzwoń i dowiedz się gdzie będziemy!  

Kontakt 797 169 375 

Reklama Reklama 

Piotrków Trybunalski 

Trybunały Modelarstwa  
Kolejowego 
Trzecie Trybunały Modelarstwa Kolejowego już za nami.  
Przez 2 dni gród trybunalski gościł wystawców z Czech,  
Niemiec, Anglii, Holandii i oczywiście z Polski. 

Wola Krzysztoporska 

Świętowali  
z Zenonem Martyniukiem 
Kilka tysięcy osób 19 czerwca bawiło się razem z gwiazdą  
tegorocznego Święta Gminy - Zenonem Martyniukiem. 

Święto Gminy Wola 
Krzysztoporska odbyło się 
w niedzielę, 19 czerwca na 
boisku sportowym. Od 
godz. 15:00 na scenie pre-
zentowały się przedszkola-
ki, uczniowie i lokalne 
zespoły. Przez cały czas 
trwania imprezy każdy  
z uczestników mógł korzy-
stać z dodatkowych atrakcji. 
Dla dzieci najlepszą rozryw-
ką było wesołe miasteczko, 
dorośli natomiast rozkoszo-
wali się ofertą bufetów 
gastronomicznych i ogródka 

piwnego. O godz. 16:00 
nastąpiło oficjalne powita-
nie uczestników imprezy 
przez gospodarzy gminy - 
przewodniczącą RG Marię 
Głowacką i wójta Romana 
Drozdka. Po części oficjal-
nej, publiczność bawiła się 
przy energetycznej zumbie 
oraz wsłuchiwała w koncer-
towanie orkiestry z Gomuli-
na. Natomiast o 17:00 na 
scenie pojawił się wyczeki-
wany przez wszystkich 
Zenon Martyniuk z zespo-
łem Akcent. Mieszkańcy 

gminy oraz goście z całego 
regionu mogli więc usłyszeć 
m.in. „Przez twe oczy zielo-
ne…” czy też „Życie to są 
chwile”. Po występie zespo-
łu Akcent nastąpiło wręcze-
nie nagród i pucharów. 
Wyróżnienia za swoją pracę 
i wytrwałość odebrali spor-
towcy i trenerzy z terenu 
gminy. Następnie wystąpił 
zespół Grabq. Tuż po nim 
zebrani mogli uczestniczyć 
w dyskotece pod gwiazdami 
oraz obejrzeć pokaz sztucz-
nych ogni.         IT 

Reklama 
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norodności kolorów. Sala 
będzie przede wszystkim 
przeznaczona do organizo-
wania zajęć dla dzieci  
z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego w 
szkole ogólnodostępnej. Uro-
czyste otwarcie sali miało 
miejsce 17 czerwca br. 

GW na podst. UM 
Tomaszowa Maz.  

Reklama 

Weekend pełen koncertów 
Nadchodzący weekend (25-26 czerwca br.) zapowiada się  
niezwykle koncertowo. Wiele miast z naszego regionu  
będzie obchodziło swoje święto. 

W piątek (24.06) startu-
ją Dni Tomaszowa Mazo-
wieckiego. Tradycyjnie 
święto rozpocznie defilada 
powietrzno-lądowa 25. 
Brygady Kawalerii Po-
wietrznej. Później na sce-
nie zobaczymy lokalnych 
artystów. Wieczorem wy-
stąpi Orkiestra Wojskowa 
z Bytomia, a tuż po niej, 
publiczność do tańca po-
rwie zespół OMEGA.  
W sobotę, o godz. 14 na pl. 
Kościuszki rozpocznie się 
blok koncertowy zespołów 
wielu kultur. Przed pu-
blicznością wystąpi także 
znany satyryk i artysta 
kabaretowy – Marcin Da-
niec. Następnie impreza 
przeniesie się na Toma-
szowskie Błonia, gdzie po 
raz pierwszy odbędą się 
konfrontacje muzyczne  
o Nagrodę Prezydenta To-
maszowa Mazowieckiego. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
SARSA. W niedzielę wy-
stąpi zespół FBI. Później 
na scenie pojawią się: PA-
PA D., Indios Bravos  
i Grubson. Na zakończenie 

będzie pokaz sztucznych 
ogni. 

Dni Bełchatowa 2016 
zostaną zorganizowane na 
Błoniach przy Muzeum 
Regionalnym. W sobotę, 
25 czerwca, gwiazdą ma 
być Andrzej „Piasek” Pia-
seczny. Nowością będzie 
pokaz laserowy do muzyki 
na żywo. W niedzielę od-
będzie się m.in. koncert 
Donatana i Cleo oraz Pa-
tryka Kumóra. Tego dnia 
wystąpi też legenda pol-
skiej sceny, Krzysztof 
Krawczyk. Po koncercie 
przewidziano zabawę z DJ
-em. Warto dodać, że 24 
czerwca na scenie plene-
rowej przy MCK PGE 
Gigantach Mocy odbędą 
się koncerty rockowe. 
Wystąpią zespoły Bel-
haven, AFT2, Mobilizacja 
i gwiazda wieczoru Prole-
taryat.  

25 i 26 czerwca odbę-
dą się również Dni Wol-
borza. W sobotę gwiazdą 
wieczoru będzie Robert 
Janowski, ale nie zabrak-
nie też disco polo. W nie-

dzielę będzie koncert Ur-
szuli z zespołem. 

Warto zaznaczyć, że 
również w Radomsku od-
będzie się kolejna edycja 
Międzynarodowego Festi-
walu Chóralnego pn. 
WSCHÓD – ZACHÓD – 
ZBLIŻENIA. Jest to jedna 
z najbardziej prestiżowych 
imprez kulturalnych nasze-
go regionu. Podczas dwóch 
dni festiwalu (25-26.06.br.) 
Radomsko rozbrzmiewać 
będzie muzyką chóralną 
od pieśni cerkiewnych, 
dumek ukraińskich po-
przez muzykę polską do 
utworów współczesnych 
kompozytorów zachodnio-
europejskich. 

Z kolei burmistrz 
Opoczna Rafał Kądziela 
zaprasza 25 czerwca nad 
opoczyński zalew na Piknik 
Profilaktyczny „W Opocz-
nie odpoczniesz”. Główny-
mi atrakcjami będą koncer-
ty: Jose Torres & Havana 
Dreams, Łysa Góra, Sufler, 
a także widowisko Tańczą-
ce Fontanny. 

JP 

Tomaszów Mazowiecki 

Biała Sala Doświadczania 
Świata 
W Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. powstała Sala Doświadczania 
Świata. 

Opoczno 

Nielegalna broń 
Policjanci z Opoczna zatrzymali  
36-letniego mężczyznę, który  
w mieszkaniu miał nielegalną broń  
palną oraz kilkaset sztuk amunicji.  
Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 

Źródło UM Tomaszowa Maz. 
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18 i 19 czerwca br. 
piotrkowianie mieli okazję 
zobaczyć kolejowy świat w 
miniaturze, kupić przeróż-
ne modele pociągów a 
także przez chwilę poczuć 
się jak prawdziwy maszy-
nista i poprowadzić pociąg. 
Podczas targów można 
było zobaczyć m.in. pre-
zentację produktów zna-
nych firm, ekspozycję 
modułów i makiet w wiel-
kościach: G, 0, H0, H0e, 
TT, N, Z czy pokaz kolejki 
ogrodowej. Dla dzieci 
przygotowana została 
makieta multimedialna 

oraz symulator jazdy. Sy-
mulator jazdy pociągiem 
cieszył się również dużym 
zainteresowaniem wśród 
dorosłych. 

Dodatkową atrakcją 
była prezentacja najcie-
kawszych zbiorów Piotr-
kowskiej Izby Pamięci 
Kolejowej w podziemiach 
Klasztoru ojców Bernar-
dynów przy ul. Słowackie-
go 2. 

Tego typu impreza 
została w Piotrkowie zor-
ganizowana już po raz 
trzeci. Jest ona adresowana 
zarówno dla profesjonali-

stów, jak i dla amatorów. 
Piotrków jest pierwszym 
miastem, w którym zorga-
nizowana została profilo-
wana wystawa modelarska 
z targami. To również 
dobra okazja do rozpropa-
gowania Piotrkowa w świe-
cie kolejarskim. 

Trybunały trwały przez 
dwa dni (18-19.06.br.)  
w hali sportowej przy ZSP 
nr 4 przy ul. Sienkiewicza 
10/12 w Piotrkowie Tryb. 
Wystawie towarzyszyło 
wiele dodatkowych im-
prez. 

Justyna Pająk 

Nasz bus  

odwiedzi 29.06 Piotrków Trybunalski  
i 5.07 Tomaszów Mazowiecki. 

Zadzwoń i dowiedz się gdzie będziemy!  

Kontakt 797 169 375 

Reklama Reklama 

Piotrków Trybunalski 

Trybunały Modelarstwa  
Kolejowego 
Trzecie Trybunały Modelarstwa Kolejowego już za nami.  
Przez 2 dni gród trybunalski gościł wystawców z Czech,  
Niemiec, Anglii, Holandii i oczywiście z Polski. 

Wola Krzysztoporska 

Świętowali  
z Zenonem Martyniukiem 
Kilka tysięcy osób 19 czerwca bawiło się razem z gwiazdą  
tegorocznego Święta Gminy - Zenonem Martyniukiem. 

Święto Gminy Wola 
Krzysztoporska odbyło się 
w niedzielę, 19 czerwca na 
boisku sportowym. Od 
godz. 15:00 na scenie pre-
zentowały się przedszkola-
ki, uczniowie i lokalne 
zespoły. Przez cały czas 
trwania imprezy każdy  
z uczestników mógł korzy-
stać z dodatkowych atrakcji. 
Dla dzieci najlepszą rozryw-
ką było wesołe miasteczko, 
dorośli natomiast rozkoszo-
wali się ofertą bufetów 
gastronomicznych i ogródka 

piwnego. O godz. 16:00 
nastąpiło oficjalne powita-
nie uczestników imprezy 
przez gospodarzy gminy - 
przewodniczącą RG Marię 
Głowacką i wójta Romana 
Drozdka. Po części oficjal-
nej, publiczność bawiła się 
przy energetycznej zumbie 
oraz wsłuchiwała w koncer-
towanie orkiestry z Gomuli-
na. Natomiast o 17:00 na 
scenie pojawił się wyczeki-
wany przez wszystkich 
Zenon Martyniuk z zespo-
łem Akcent. Mieszkańcy 

gminy oraz goście z całego 
regionu mogli więc usłyszeć 
m.in. „Przez twe oczy zielo-
ne…” czy też „Życie to są 
chwile”. Po występie zespo-
łu Akcent nastąpiło wręcze-
nie nagród i pucharów. 
Wyróżnienia za swoją pracę 
i wytrwałość odebrali spor-
towcy i trenerzy z terenu 
gminy. Następnie wystąpił 
zespół Grabq. Tuż po nim 
zebrani mogli uczestniczyć 
w dyskotece pod gwiazdami 
oraz obejrzeć pokaz sztucz-
nych ogni.         IT 

Reklama 
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Kryminalni ustalili, że 
mieszkaniec gminy Żar-
nów, może nielegalnie 
posiadać broń palną i ostrą 
amunicję. – Prowadząc  
w tej sprawie dalsze czyn-
ności, podczas przeszuka-
nia miejsca zamieszkania 
mężczyzny, mundurowi 
znaleźli karabinek sporto-
wy, samopał z kompletnym 
żeleźcem, przerobiony na 
broń ostrą karabinek pneu-
matyczny, celowniki op-
tyczne, nóż myśliwski. Do-

datkowo mundurowi zabez-
pieczyli ponad 700 sztuk 
amunicji, około półtora 
kilograma tytoniu, bez ma-
ła 400 sztuk papierosów 
bez opakowania – informu-
je st.asp. Barbra Stępień  
z Komendy Powiatowej 
Policji w Opocznie. Wła-
ściciel broni usłyszy zarzut 
nielegalnego posiadania 
broni i amunicji. Amatoro-
wi nielegalnych militariów 
grozi nawet do 8 lat wię-
zienia.     GW Sala Doświadczania 

Świata to specjalnie wy-
odrębnione pomieszczenie 
z ograniczonym dopływem 
światła dziennego, wypo-
sażone w różnorodne urzą-

dzenia stymulujące rozwój 
zmysłów - dotyku, wzroku, 
słuchu, równowagi, węchu 
i smaku. Zgromadzone  
w niej urządzenia mają 
dostarczyć wychowankom 

szkoły różnego rodzaju 
bodźców, których są po-
zbawieni w życiu codzien-
nym lub mają problemy  
z ich odpowiednim wyod-
rębnieniem. To miejsce,  
w którym dziecko może się 
zrelaksować, rozwinąć 
swoją kreatywność. Wnę-
trze sali jest wyposażone 
m.in.: w sznury i wodospad 
światłowodów, słup wod-
ny, kulę lustrzaną z projek-
torem świetlnym, podświe-
tlany basen z piłkami, 
lustra, podwieszaną huś-
tawkę terapeutyczną, sys-
tem nagłaśniający z muzy-
ką dedykowaną snoezelen, 
rzutnik do grafiki LED, 
projektor wielowarstwowe-

go źródła światła, laptop  
z rzutnikiem, a także mate-
race, pufy, poduchy. Pro-
gramowany system reflek-
torów „Light Manager“ 
umożliwia uzyskanie róż-
norodności kolorów. Sala 
będzie przede wszystkim 
przeznaczona do organizo-
wania zajęć dla dzieci  
z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego w 
szkole ogólnodostępnej. Uro-
czyste otwarcie sali miało 
miejsce 17 czerwca br. 

GW na podst. UM 
Tomaszowa Maz.  

Reklama 

Weekend pełen koncertów 
Nadchodzący weekend (25-26 czerwca br.) zapowiada się  
niezwykle koncertowo. Wiele miast z naszego regionu  
będzie obchodziło swoje święto. 

W piątek (24.06) startu-
ją Dni Tomaszowa Mazo-
wieckiego. Tradycyjnie 
święto rozpocznie defilada 
powietrzno-lądowa 25. 
Brygady Kawalerii Po-
wietrznej. Później na sce-
nie zobaczymy lokalnych 
artystów. Wieczorem wy-
stąpi Orkiestra Wojskowa 
z Bytomia, a tuż po niej, 
publiczność do tańca po-
rwie zespół OMEGA.  
W sobotę, o godz. 14 na pl. 
Kościuszki rozpocznie się 
blok koncertowy zespołów 
wielu kultur. Przed pu-
blicznością wystąpi także 
znany satyryk i artysta 
kabaretowy – Marcin Da-
niec. Następnie impreza 
przeniesie się na Toma-
szowskie Błonia, gdzie po 
raz pierwszy odbędą się 
konfrontacje muzyczne  
o Nagrodę Prezydenta To-
maszowa Mazowieckiego. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
SARSA. W niedzielę wy-
stąpi zespół FBI. Później 
na scenie pojawią się: PA-
PA D., Indios Bravos  
i Grubson. Na zakończenie 

będzie pokaz sztucznych 
ogni. 

Dni Bełchatowa 2016 
zostaną zorganizowane na 
Błoniach przy Muzeum 
Regionalnym. W sobotę, 
25 czerwca, gwiazdą ma 
być Andrzej „Piasek” Pia-
seczny. Nowością będzie 
pokaz laserowy do muzyki 
na żywo. W niedzielę od-
będzie się m.in. koncert 
Donatana i Cleo oraz Pa-
tryka Kumóra. Tego dnia 
wystąpi też legenda pol-
skiej sceny, Krzysztof 
Krawczyk. Po koncercie 
przewidziano zabawę z DJ
-em. Warto dodać, że 24 
czerwca na scenie plene-
rowej przy MCK PGE 
Gigantach Mocy odbędą 
się koncerty rockowe. 
Wystąpią zespoły Bel-
haven, AFT2, Mobilizacja 
i gwiazda wieczoru Prole-
taryat.  

25 i 26 czerwca odbę-
dą się również Dni Wol-
borza. W sobotę gwiazdą 
wieczoru będzie Robert 
Janowski, ale nie zabrak-
nie też disco polo. W nie-

dzielę będzie koncert Ur-
szuli z zespołem. 

Warto zaznaczyć, że 
również w Radomsku od-
będzie się kolejna edycja 
Międzynarodowego Festi-
walu Chóralnego pn. 
WSCHÓD – ZACHÓD – 
ZBLIŻENIA. Jest to jedna 
z najbardziej prestiżowych 
imprez kulturalnych nasze-
go regionu. Podczas dwóch 
dni festiwalu (25-26.06.br.) 
Radomsko rozbrzmiewać 
będzie muzyką chóralną 
od pieśni cerkiewnych, 
dumek ukraińskich po-
przez muzykę polską do 
utworów współczesnych 
kompozytorów zachodnio-
europejskich. 

Z kolei burmistrz 
Opoczna Rafał Kądziela 
zaprasza 25 czerwca nad 
opoczyński zalew na Piknik 
Profilaktyczny „W Opocz-
nie odpoczniesz”. Główny-
mi atrakcjami będą koncer-
ty: Jose Torres & Havana 
Dreams, Łysa Góra, Sufler, 
a także widowisko Tańczą-
ce Fontanny. 

JP 

Tomaszów Mazowiecki 

Biała Sala Doświadczania 
Świata 
W Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Maz. powstała Sala Doświadczania 
Świata. 

Opoczno 

Nielegalna broń 
Policjanci z Opoczna zatrzymali  
36-letniego mężczyznę, który  
w mieszkaniu miał nielegalną broń  
palną oraz kilkaset sztuk amunicji.  
Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 

Źródło UM Tomaszowa Maz. 
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18 i 19 czerwca br. 
piotrkowianie mieli okazję 
zobaczyć kolejowy świat w 
miniaturze, kupić przeróż-
ne modele pociągów a 
także przez chwilę poczuć 
się jak prawdziwy maszy-
nista i poprowadzić pociąg. 
Podczas targów można 
było zobaczyć m.in. pre-
zentację produktów zna-
nych firm, ekspozycję 
modułów i makiet w wiel-
kościach: G, 0, H0, H0e, 
TT, N, Z czy pokaz kolejki 
ogrodowej. Dla dzieci 
przygotowana została 
makieta multimedialna 

oraz symulator jazdy. Sy-
mulator jazdy pociągiem 
cieszył się również dużym 
zainteresowaniem wśród 
dorosłych. 

Dodatkową atrakcją 
była prezentacja najcie-
kawszych zbiorów Piotr-
kowskiej Izby Pamięci 
Kolejowej w podziemiach 
Klasztoru ojców Bernar-
dynów przy ul. Słowackie-
go 2. 

Tego typu impreza 
została w Piotrkowie zor-
ganizowana już po raz 
trzeci. Jest ona adresowana 
zarówno dla profesjonali-

stów, jak i dla amatorów. 
Piotrków jest pierwszym 
miastem, w którym zorga-
nizowana została profilo-
wana wystawa modelarska 
z targami. To również 
dobra okazja do rozpropa-
gowania Piotrkowa w świe-
cie kolejarskim. 

Trybunały trwały przez 
dwa dni (18-19.06.br.)  
w hali sportowej przy ZSP 
nr 4 przy ul. Sienkiewicza 
10/12 w Piotrkowie Tryb. 
Wystawie towarzyszyło 
wiele dodatkowych im-
prez. 

Justyna Pająk 

Nasz bus  

odwiedzi 29.06 Piotrków Trybunalski  
i 5.07 Tomaszów Mazowiecki. 

Zadzwoń i dowiedz się gdzie będziemy!  

Kontakt 797 169 375 

Reklama Reklama 

Piotrków Trybunalski 

Trybunały Modelarstwa  
Kolejowego 
Trzecie Trybunały Modelarstwa Kolejowego już za nami.  
Przez 2 dni gród trybunalski gościł wystawców z Czech,  
Niemiec, Anglii, Holandii i oczywiście z Polski. 

Wola Krzysztoporska 

Świętowali  
z Zenonem Martyniukiem 
Kilka tysięcy osób 19 czerwca bawiło się razem z gwiazdą  
tegorocznego Święta Gminy - Zenonem Martyniukiem. 

Święto Gminy Wola 
Krzysztoporska odbyło się 
w niedzielę, 19 czerwca na 
boisku sportowym. Od 
godz. 15:00 na scenie pre-
zentowały się przedszkola-
ki, uczniowie i lokalne 
zespoły. Przez cały czas 
trwania imprezy każdy  
z uczestników mógł korzy-
stać z dodatkowych atrakcji. 
Dla dzieci najlepszą rozryw-
ką było wesołe miasteczko, 
dorośli natomiast rozkoszo-
wali się ofertą bufetów 
gastronomicznych i ogródka 

piwnego. O godz. 16:00 
nastąpiło oficjalne powita-
nie uczestników imprezy 
przez gospodarzy gminy - 
przewodniczącą RG Marię 
Głowacką i wójta Romana 
Drozdka. Po części oficjal-
nej, publiczność bawiła się 
przy energetycznej zumbie 
oraz wsłuchiwała w koncer-
towanie orkiestry z Gomuli-
na. Natomiast o 17:00 na 
scenie pojawił się wyczeki-
wany przez wszystkich 
Zenon Martyniuk z zespo-
łem Akcent. Mieszkańcy 

gminy oraz goście z całego 
regionu mogli więc usłyszeć 
m.in. „Przez twe oczy zielo-
ne…” czy też „Życie to są 
chwile”. Po występie zespo-
łu Akcent nastąpiło wręcze-
nie nagród i pucharów. 
Wyróżnienia za swoją pracę 
i wytrwałość odebrali spor-
towcy i trenerzy z terenu 
gminy. Następnie wystąpił 
zespół Grabq. Tuż po nim 
zebrani mogli uczestniczyć 
w dyskotece pod gwiazdami 
oraz obejrzeć pokaz sztucz-
nych ogni.         IT 

Reklama 
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7 Wieści 

Wydział Wzornictwa 
czyli: 

– Katedra Komunika-
cji Wizualnej (Pracownia 
ilustracji i książki arty-
stycznej; Pracownia pro-
jektowania systemów iden-
tyfikacji graficznej; Pra-
cownia projektowania gra-
ficznego opakowań; Pra-
cownia – techniki kompu-
terowe; Pracownia projek-
towania wydawnictw; Pra-
cownia podstaw typografii; 

Pracownia projektowania 
plakatu, nowych mediów  
i infografiki; Pracownia 
pro-jektowania konstrukcji 
papierowych opakowań), 

 
– Katedra Ubioru (Pra-

cownia tkaniny artystycz-
nej; Pracownia projektowa-
nia biżuterii; Pracownia 
sztuki przedmiotu; Pracow-
nia projektowania ubioru 
konfekcyjnego; Pracownia 
projektowania kostiumu 

scenicznego i filmowego; 
Projektowanie Ubioru Kre-
acyjnego; Pracownia obu-
wia i galanterii skórzanej) 

 
– Katedra Projektowa-

nia Przemysłowego (Pra-
cownia profesora Jerzego 
DERKOWSKIEGO; Pra-
cownia profesora nadzwy-
czajnego Janusza KONA-
SZEWSKIEGO; Pracownia 
projektowania mebli i syste-
mów meblowych; Pracow-
nia podstaw projektowania; 
Pracownia ergonomii z ele-
mentami bhp) 

 
Wydział Architektury 

czyli: 
– Katedra Architektury  

i Urbanistyki (Pracownia 
projektowania domów jed-
norodzinnych i wieloro-
dzinnych; Pracownia pro-
jektowania budynków 
usługowych; Pracownia 
projektowania budynków 
publicznych i obiektów 

specjalnego przeznaczenia; 
Pracownia urbanistyki 
domów jednorodzinnych, 
osiedli, kwartałów miasta  
i planowania przestrzenne-
go; Pracownia rewitalizacji 
przestrzeni zurbanizowanej 
i obiektów architektonicz-
nych), 

– Katedra Architektu-
ry Wnętrz (Pracownia 
projektowania wnętrz do-
mów jednorodzinnych i wie-
lorodzinnych; Pracownia 
projektowania wnętrz usłu-
gowych; Pracownia projek-
towania wnętrz obiektów 
publicznych; Pracownia 
projektowania rewitalizacji 
wnętrz zabytkowych; Pra-
cownia projektowania wy-
staw, targów i scenografii; 
Pracownia projektowania 
mebli) 

 
W kolejnej publikacji 

przybliżymy Państwu Wy-
dział Filmu i Fotografii Wyż-
szej Szkoły Sztuki i Projekto-
wania w Łodzi oraz działają-
ce przy tym wydziale Stu-
dium Aktorskie. 

 
www.wssip.edu.pl 

kontakt: Wyższa Szkoła Sztu-

ki i Projektowania,  
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź 
dziekanat@wssip.edu.pl 
tel: 42/ 6780550 

Studiuj w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi 
Projektujesz? Masz wiele artystycznych pomysłów? Chcesz uczyć się od naj-
lepszych? Pragniesz, by Twoje projekty zauważyli i docenili inni? Rozpocznij 
studia na Wydziale Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania  
w Łodzi lub na Wydziale Architektury tejże uczelni. Rekrutacja właśnie trwa.  

42/ 6782671 
42/ 6782589 

 

Młodzi projektanci z 
kręgu WSSiP:  

http://
www.designcentre.pl/
projektanci.php 

Szukaj nas także na face-
booku. 
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Od papierowej  
do cyfrowej Polski 
Podczas ostatniej, wspólnej konferencji prasowej szefów  
resortów cyfryzacji, rozwoju i zdrowia prowadzono rozmowy 
na temat informatyzacji. „Od papierowej do cyfrowej Polski” 
to program wyznaczający kierunki rozwoju e-państwa  
i cyfryzacji gospodarki.  

Reklama Kleszczów 

Oliwier Ołubek na podium 
Oliwier Ołubek, podopieczny klubu Omega Kleszczów zwyciężył w swojej grupie 
wiekowej podczas III Ogólnopolskiego Wieloboju Atletycznego.  

III Ogólnopolski Wielo-
bój Atletyczny odbył się  
w Nowym Tomyślu.  
W zawodach wzięło udział 
88 dziewczyn i chłopców  
z 22 klubów. O tytuł Mi-
strza w trzech konkuren-
cjach ogólnorozwojowych 
oraz podnoszeniu ciężarów 
walczyli sportowcy w wie-
ku od 7 do 12 lat. Konku-
rencje polegały na biegu 4 x 
10 metrów, rzucie piłką 
lekarską oraz trójskoku 
obunóż z miejsca. Nato-
miast ćwiczenie ukierunko-
wane na podnoszenie cięża-
rów dostosowano osobno 
dla dziewcząt i chłopców. 
Młode zawodniczki spraw-
dziły się więc w rwaniu, 
młodzi zawodnicy nato-
miast w podrzucie. Liczył 
się nie podniesiony ciężar, 

ale technika wykonania  
3 prób w ciągu 2 minut. 
Rywalizacja była wyrówna-
na. Oliwier Ołubek z klubu 
Omega Kleszczów okazał 
się najlepszy w grupie wie-
kowej do lat 10. Na pierw-
szym miejscu znalazł się  
z 315 punktami. Drugie 
miejsce przyznano za koń-
cowy wynik 304 punktów, 
natomiast trzeci wynik to 
suma 297 punktów. Na 
zakończenie sportowych 
potyczek, wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
medale, natomiast zwycięz-
cy w poszczególnych gru-
pach wiekowych puchary. 
Puchary oraz nagrody rze-
czowe przyznane zostały 
także najlepszym klubom w 
klasyfikacji drużynowej.                          

IT 

Podczas konferencji 
przedstawiono stan zaawan-
sowania prac nad wprowa-
dzeniem elektronicznych 
usług w zakresie zdrowia 
oraz plany, jakie mają zo-
stać uwzględnione w naj-
bliższym czasie. Celem 
wprowadzanych innowacji 
jest przede wszystkim udo-
stępnienie pacjentom i pra-
cownikom placówek służby 
zdrowia całego obszaru 
elektronicznych usług. Zin-
formatyzowana służba 
zdrowia ma także poprawić 
bezpieczeństwo pacjentów, 
podnieść jakość świadczeń, 
a także zapewnić ochronę 
informacji. Aby spełnić te 
założenia powstaje szereg 
usług, polegających na elek-
tronicznej rejestracji, elek-
tronicznej recepcie, elektro-
nicznym skierowaniu, elek-
tronicznym zleceniu, a tak-
że elektronicznej dokumen-

tacji medycznej i dostępowi 
do internetowego konta 
pacjenta. Minister Konstan-
ty Radziwiłł zapowiedział 
również uruchomienie sys-
temu e-krew. Ma on zapew-
nić lepszą oraz bezpieczną 
gospodarkę krwią. System 
ten powstanie niebawem.  
Z e-usług natomiast za-
czniemy korzystać w ciągu 
kilku lat. 

Cyfryzacja i rozwój  
e-usług mają za zadnie zbu-
dować wizerunek innowa-
cyjnej, polskiej gospodarki. 
Nowoczesny wizerunek jest 
natomiast promocją, a także 
szansą na nowe inwestycje. 

W programie „Od pa-
pierowej do Cyfrowej Pol-
ski” uwzględniono także 
dane z Diagnozy Społecz-
nej 2013-2014. Według 
niej, 65% Polaków deklaru-
je chęć korzystania z obsłu-
gi internetowej w obszarze 

spraw publicznych. Dzięki 
wdrażanym innowacjom, 
formalności mają być szyb-
sze i tańsze. Zdalne zała-
twianie spraw pozwala 
zmniejszyć czasochłonność 
zarówno dla obywatela, jak 
i administracji publicznej. 
To także ograniczenie kosz-
tów, np. dzięki wprowadze-
niu internetowych zamiast 
papierowych wniosków.  
W ten sposób nie będzie już 
potrzeby drukowania for-
mularzy, czy też wizyty  
w urzędzie na jakimkolwiek 
etapie procesu. Ułatwie-
niem ma być bieżący do-
stęp online do danych gro-
madzonych przez służby 
publiczne. Program ma 
poprawić funkcjonowanie  
i zwiększyć wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury 
publicznej.  

 
IT na podstawie MZ 

ZUS rozsyła  
informacje 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła „Informację o stanie 
konta ubezpieczonego w ZUS” i apeluje do klientów o uważne 
przeczytanie tej informacji. Dane w niej zawarte dotyczą  
przyszłości każdego z nas. 

„Informację o stanie kon-
ta ubezpieczonego w ZUS” 
otrzyma każdy urodzony po 
31 grudnia 1948 r., który 
choćby przez chwilę w swo-
im życiu podlegał pod po-
wszechny system ubezpie-
czenia społecznego i co za 
tym idzie, na którego kon-
cie w ZUS zaewidencjono-
wano choćby jedną skład-
kę. Z informacji z ZUS 
każdy adresat dowie się ile 
na swoim koncie emerytal-
nym zgromadził składek  
w wysokości nominalnej 
oraz po przeprowadzanej 
przez ZUS co roku walory-
zacji. Osoby, które praco-
wały przed 1999 r. będą 
miały wykazaną wysokość 
zgromadzonego kapitału 
początkowego za lata, gdy 
składki nie były odprowa-
dzane imiennie. Z listu  
z ZUS każdy z nas dowie 
się również ile zgromadził 
składek na subkoncie, czyli 
na swego rodzaju II filarze 

w ZUS. Jest w nim rów-
nież oczywiście wysokość 
składek przekazanych do 
OFE. Jeżeli adresat kore-
spondencji z ZUS do 31 
grudnia 2015 r. ukończył 
35 lat życia, ZUS wyliczy 
mu również hipotetyczną 
emeryturę w trzech warian-
tach. Pierwszy to kwota, 
którą otrzymałby w opar-
ciu o to, co dotychczas 
zgromadził na koncie eme-

rytalnym. Druga to kwota, 
którą otrzymałby pracując 
do ustalonego dla niego 
wieku emerytalnego i nadal 
odprowadzał składki w śred-
niej wysokości (ustalonej  
z okresu ubezpieczenia od 
1999 r.) Trzeci wariant –  
i to jest tegoroczna nowość 
– to wysokość hipotetycz-
nej emerytury należnej  
z konta i subkonta emery-
talnego. 
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Wydział Wzornictwa 
czyli: 

– Katedra Komunika-
cji Wizualnej (Pracownia 
ilustracji i książki arty-
stycznej; Pracownia pro-
jektowania systemów iden-
tyfikacji graficznej; Pra-
cownia projektowania gra-
ficznego opakowań; Pra-
cownia – techniki kompu-
terowe; Pracownia projek-
towania wydawnictw; Pra-
cownia podstaw typografii; 

Pracownia projektowania 
plakatu, nowych mediów  
i infografiki; Pracownia 
pro-jektowania konstrukcji 
papierowych opakowań), 

 
– Katedra Ubioru (Pra-

cownia tkaniny artystycz-
nej; Pracownia projektowa-
nia biżuterii; Pracownia 
sztuki przedmiotu; Pracow-
nia projektowania ubioru 
konfekcyjnego; Pracownia 
projektowania kostiumu 

scenicznego i filmowego; 
Projektowanie Ubioru Kre-
acyjnego; Pracownia obu-
wia i galanterii skórzanej) 

 
– Katedra Projektowa-

nia Przemysłowego (Pra-
cownia profesora Jerzego 
DERKOWSKIEGO; Pra-
cownia profesora nadzwy-
czajnego Janusza KONA-
SZEWSKIEGO; Pracownia 
projektowania mebli i syste-
mów meblowych; Pracow-
nia podstaw projektowania; 
Pracownia ergonomii z ele-
mentami bhp) 

 
Wydział Architektury 

czyli: 
– Katedra Architektury  

i Urbanistyki (Pracownia 
projektowania domów jed-
norodzinnych i wieloro-
dzinnych; Pracownia pro-
jektowania budynków 
usługowych; Pracownia 
projektowania budynków 
publicznych i obiektów 

specjalnego przeznaczenia; 
Pracownia urbanistyki 
domów jednorodzinnych, 
osiedli, kwartałów miasta  
i planowania przestrzenne-
go; Pracownia rewitalizacji 
przestrzeni zurbanizowanej 
i obiektów architektonicz-
nych), 

– Katedra Architektu-
ry Wnętrz (Pracownia 
projektowania wnętrz do-
mów jednorodzinnych i wie-
lorodzinnych; Pracownia 
projektowania wnętrz usłu-
gowych; Pracownia projek-
towania wnętrz obiektów 
publicznych; Pracownia 
projektowania rewitalizacji 
wnętrz zabytkowych; Pra-
cownia projektowania wy-
staw, targów i scenografii; 
Pracownia projektowania 
mebli) 

 
W kolejnej publikacji 

przybliżymy Państwu Wy-
dział Filmu i Fotografii Wyż-
szej Szkoły Sztuki i Projekto-
wania w Łodzi oraz działają-
ce przy tym wydziale Stu-
dium Aktorskie. 

 
www.wssip.edu.pl 

kontakt: Wyższa Szkoła Sztu-

ki i Projektowania,  
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź 
dziekanat@wssip.edu.pl 
tel: 42/ 6780550 

Studiuj w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi 
Projektujesz? Masz wiele artystycznych pomysłów? Chcesz uczyć się od naj-
lepszych? Pragniesz, by Twoje projekty zauważyli i docenili inni? Rozpocznij 
studia na Wydziale Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania  
w Łodzi lub na Wydziale Architektury tejże uczelni. Rekrutacja właśnie trwa.  

42/ 6782671 
42/ 6782589 

 

Młodzi projektanci z 
kręgu WSSiP:  

http://
www.designcentre.pl/
projektanci.php 

Szukaj nas także na face-
booku. 
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się najlepszy w grupie wie-
kowej do lat 10. Na pierw-
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z 315 punktami. Drugie 
miejsce przyznano za koń-
cowy wynik 304 punktów, 
natomiast trzeci wynik to 
suma 297 punktów. Na 
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natomiast promocją, a także 
szansą na nowe inwestycje. 

W programie „Od pa-
pierowej do Cyfrowej Pol-
ski” uwzględniono także 
dane z Diagnozy Społecz-
nej 2013-2014. Według 
niej, 65% Polaków deklaru-
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spraw publicznych. Dzięki 
wdrażanym innowacjom, 
formalności mają być szyb-
sze i tańsze. Zdalne zała-
twianie spraw pozwala 
zmniejszyć czasochłonność 
zarówno dla obywatela, jak 
i administracji publicznej. 
To także ograniczenie kosz-
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i zwiększyć wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury 
publicznej.  
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lorodzinnych; Pracownia 
projektowania wnętrz usłu-
gowych; Pracownia projek-
towania wnętrz obiektów 
publicznych; Pracownia 
projektowania rewitalizacji 
wnętrz zabytkowych; Pra-
cownia projektowania wy-
staw, targów i scenografii; 
Pracownia projektowania 
mebli) 

 
W kolejnej publikacji 

przybliżymy Państwu Wy-
dział Filmu i Fotografii Wyż-
szej Szkoły Sztuki i Projekto-
wania w Łodzi oraz działają-
ce przy tym wydziale Stu-
dium Aktorskie. 

 
www.wssip.edu.pl 

kontakt: Wyższa Szkoła Sztu-

ki i Projektowania,  
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź 
dziekanat@wssip.edu.pl 
tel: 42/ 6780550 

Studiuj w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi 
Projektujesz? Masz wiele artystycznych pomysłów? Chcesz uczyć się od naj-
lepszych? Pragniesz, by Twoje projekty zauważyli i docenili inni? Rozpocznij 
studia na Wydziale Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania  
w Łodzi lub na Wydziale Architektury tejże uczelni. Rekrutacja właśnie trwa.  

42/ 6782671 
42/ 6782589 

 

Młodzi projektanci z 
kręgu WSSiP:  

http://
www.designcentre.pl/
projektanci.php 

Szukaj nas także na face-
booku. 

Reklama 

Reklama 

6 Wieści Relacje www.gazeta-wiesci.pl 

Od papierowej  
do cyfrowej Polski 
Podczas ostatniej, wspólnej konferencji prasowej szefów  
resortów cyfryzacji, rozwoju i zdrowia prowadzono rozmowy 
na temat informatyzacji. „Od papierowej do cyfrowej Polski” 
to program wyznaczający kierunki rozwoju e-państwa  
i cyfryzacji gospodarki.  

Reklama Kleszczów 

Oliwier Ołubek na podium 
Oliwier Ołubek, podopieczny klubu Omega Kleszczów zwyciężył w swojej grupie 
wiekowej podczas III Ogólnopolskiego Wieloboju Atletycznego.  

III Ogólnopolski Wielo-
bój Atletyczny odbył się  
w Nowym Tomyślu.  
W zawodach wzięło udział 
88 dziewczyn i chłopców  
z 22 klubów. O tytuł Mi-
strza w trzech konkuren-
cjach ogólnorozwojowych 
oraz podnoszeniu ciężarów 
walczyli sportowcy w wie-
ku od 7 do 12 lat. Konku-
rencje polegały na biegu 4 x 
10 metrów, rzucie piłką 
lekarską oraz trójskoku 
obunóż z miejsca. Nato-
miast ćwiczenie ukierunko-
wane na podnoszenie cięża-
rów dostosowano osobno 
dla dziewcząt i chłopców. 
Młode zawodniczki spraw-
dziły się więc w rwaniu, 
młodzi zawodnicy nato-
miast w podrzucie. Liczył 
się nie podniesiony ciężar, 

ale technika wykonania  
3 prób w ciągu 2 minut. 
Rywalizacja była wyrówna-
na. Oliwier Ołubek z klubu 
Omega Kleszczów okazał 
się najlepszy w grupie wie-
kowej do lat 10. Na pierw-
szym miejscu znalazł się  
z 315 punktami. Drugie 
miejsce przyznano za koń-
cowy wynik 304 punktów, 
natomiast trzeci wynik to 
suma 297 punktów. Na 
zakończenie sportowych 
potyczek, wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
medale, natomiast zwycięz-
cy w poszczególnych gru-
pach wiekowych puchary. 
Puchary oraz nagrody rze-
czowe przyznane zostały 
także najlepszym klubom w 
klasyfikacji drużynowej.                          

IT 

Podczas konferencji 
przedstawiono stan zaawan-
sowania prac nad wprowa-
dzeniem elektronicznych 
usług w zakresie zdrowia 
oraz plany, jakie mają zo-
stać uwzględnione w naj-
bliższym czasie. Celem 
wprowadzanych innowacji 
jest przede wszystkim udo-
stępnienie pacjentom i pra-
cownikom placówek służby 
zdrowia całego obszaru 
elektronicznych usług. Zin-
formatyzowana służba 
zdrowia ma także poprawić 
bezpieczeństwo pacjentów, 
podnieść jakość świadczeń, 
a także zapewnić ochronę 
informacji. Aby spełnić te 
założenia powstaje szereg 
usług, polegających na elek-
tronicznej rejestracji, elek-
tronicznej recepcie, elektro-
nicznym skierowaniu, elek-
tronicznym zleceniu, a tak-
że elektronicznej dokumen-

tacji medycznej i dostępowi 
do internetowego konta 
pacjenta. Minister Konstan-
ty Radziwiłł zapowiedział 
również uruchomienie sys-
temu e-krew. Ma on zapew-
nić lepszą oraz bezpieczną 
gospodarkę krwią. System 
ten powstanie niebawem.  
Z e-usług natomiast za-
czniemy korzystać w ciągu 
kilku lat. 

Cyfryzacja i rozwój  
e-usług mają za zadnie zbu-
dować wizerunek innowa-
cyjnej, polskiej gospodarki. 
Nowoczesny wizerunek jest 
natomiast promocją, a także 
szansą na nowe inwestycje. 

W programie „Od pa-
pierowej do Cyfrowej Pol-
ski” uwzględniono także 
dane z Diagnozy Społecz-
nej 2013-2014. Według 
niej, 65% Polaków deklaru-
je chęć korzystania z obsłu-
gi internetowej w obszarze 

spraw publicznych. Dzięki 
wdrażanym innowacjom, 
formalności mają być szyb-
sze i tańsze. Zdalne zała-
twianie spraw pozwala 
zmniejszyć czasochłonność 
zarówno dla obywatela, jak 
i administracji publicznej. 
To także ograniczenie kosz-
tów, np. dzięki wprowadze-
niu internetowych zamiast 
papierowych wniosków.  
W ten sposób nie będzie już 
potrzeby drukowania for-
mularzy, czy też wizyty  
w urzędzie na jakimkolwiek 
etapie procesu. Ułatwie-
niem ma być bieżący do-
stęp online do danych gro-
madzonych przez służby 
publiczne. Program ma 
poprawić funkcjonowanie  
i zwiększyć wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury 
publicznej.  

 
IT na podstawie MZ 

ZUS rozsyła  
informacje 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła „Informację o stanie 
konta ubezpieczonego w ZUS” i apeluje do klientów o uważne 
przeczytanie tej informacji. Dane w niej zawarte dotyczą  
przyszłości każdego z nas. 

„Informację o stanie kon-
ta ubezpieczonego w ZUS” 
otrzyma każdy urodzony po 
31 grudnia 1948 r., który 
choćby przez chwilę w swo-
im życiu podlegał pod po-
wszechny system ubezpie-
czenia społecznego i co za 
tym idzie, na którego kon-
cie w ZUS zaewidencjono-
wano choćby jedną skład-
kę. Z informacji z ZUS 
każdy adresat dowie się ile 
na swoim koncie emerytal-
nym zgromadził składek  
w wysokości nominalnej 
oraz po przeprowadzanej 
przez ZUS co roku walory-
zacji. Osoby, które praco-
wały przed 1999 r. będą 
miały wykazaną wysokość 
zgromadzonego kapitału 
początkowego za lata, gdy 
składki nie były odprowa-
dzane imiennie. Z listu  
z ZUS każdy z nas dowie 
się również ile zgromadził 
składek na subkoncie, czyli 
na swego rodzaju II filarze 

w ZUS. Jest w nim rów-
nież oczywiście wysokość 
składek przekazanych do 
OFE. Jeżeli adresat kore-
spondencji z ZUS do 31 
grudnia 2015 r. ukończył 
35 lat życia, ZUS wyliczy 
mu również hipotetyczną 
emeryturę w trzech warian-
tach. Pierwszy to kwota, 
którą otrzymałby w opar-
ciu o to, co dotychczas 
zgromadził na koncie eme-

rytalnym. Druga to kwota, 
którą otrzymałby pracując 
do ustalonego dla niego 
wieku emerytalnego i nadal 
odprowadzał składki w śred-
niej wysokości (ustalonej  
z okresu ubezpieczenia od 
1999 r.) Trzeci wariant –  
i to jest tegoroczna nowość 
– to wysokość hipotetycz-
nej emerytury należnej  
z konta i subkonta emery-
talnego. 
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W kwietniu Rada 
Powiatu Bełchatowskiego 
przyjęła strategię do roku 
2020. Jakie są jej główne 
założenia? 

Przyjęta przez Radę 
Powiatu w Bełchatowie 
strategia rozwoju zakłada 
przede wszystkim wspie-
ranie małej przedsiębior-
czości. Jej trzy główne 
osie to: gospodarka, infra-
struktura i innowacje. 
Zamierzamy wykorzystać 
atuty powiatu bełchatow-
skiego, tj. dogodną lokali-
zację i sieć infrastruktural-
ną, dostęp do głównych 
szlaków transportowych, 
strefę ekonomiczną, która 
funkcjonuje w Kleszczo-
wie i która być może bę-
dzie funkcjonowała także 
w Bełchatowie. Będziemy 
chcieli wrócić do inicjaty-
wy dotyczącej działania 
Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju obszaru funkcjo-
nalnego. Najważniejsze 
jest to, aby korelować 
inwestycje z zapotrzebo-
waniem rynku pracy. 
Musimy tworzyć odpo-
wiednie warunki do rozwo-
ju przedsiębiorczości. Pra-
cujemy nad inkubatorem 
przedsiębiorczości, który 
chcemy uruchomić wspól-
nie z Regionalną Izbą 
Gospodarczą. Chcemy tak-
że, by szkolnictwo zawo-
dowe na terenie powiatu 
było odpowiedzią na zapo-
trzebowanie rynku pracy. 

 
Jakie inwestycje za-

planowane są w budżecie 
powiatu na ten rok? 

Dla mnie najważniejsze 
od początku kadencji jest 
to, żebyśmy w miarę na-
szych możliwości, przebu-
dowywali infrastrukturę 
drogową, bo jest to jedno  
z głównych zadań wła-
snych powiatu. Na inwe-
stycje samorząd powiatu 
zaplanował w tym roku 
ponad 8 mln zł, w tym na 
poprawę infrastruktury 
drogowej ponad 5 mln zł. 
Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że po raz drugi 
udało się uzyskać wsparcie 
gminy Kleszczów i gminy 
Szczerców, dzięki czemu 
kolejny odcinek strategicz-
nej, powiatowej drogi 
Kamień-Chabielice zosta-
nie w tym roku gruntownie 
przebudowany. W budże-
cie powiatu na drugą część 

przebudowy tej drogi za-
planowano w tym roku 4,7 
mln złotych. Stanowi ona 
połączenie obwodnicy Kle-
szczowa z drogą woje-
wódzką Łódź – Częstocho-
wa, umożliwia dojazd do 
Kleszczowskiej Strefy 
Przemysłowej i zakładów 
zlokalizowanych wokół 
zagłębia przemysłowego. 
W ubiegłym roku zmoder-
nizowany został odcinek 
drogi o długości 1572 
metrów, a tym razem 
przebudowany zostanie 
odcinek 1,5 km od Osin  
w stronę Chabielic. Gmina 
Kleszczów przekaże na tę 
inwestycję 1.700.000 
złotych, w tym 150 tysię-
cy złotych na moderniza-
cję skrzyżowania w Ka-
mieniu. Z kolei gmina 
Szczerców przekaże 700 
tys. zł. Myślę, że na prze-
łomie lipca i sierpnia dru-
gi etap drogi powinien być 
wykonany. 

Chcemy kontynuować 
również remonty w szko-
łach. Inwestycje związane  
z oświatą i wychowaniem, 
szacowane na blisko 400 
tys. zł, to m.in. prace re-
montowe i doposażenie  
w sprzęt do kształcenia 
zawodowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ze-

lowie, unowocześnienie 
pracowni samochodowej  
w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bełchato-
wie. Ponad 900 tys. zł 
zostanie zainwestowane  
w placówkach takich jak: 
Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Beł-
chatowie, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie  
i Bursa Szkolna, Młodzie-
żowy Ośrodek Socjoterapii 
w Łękawie. 

Generalnie zależy nam 
na racjonalizowaniu wy-
datków i takim planowaniu 
inwestycji, by nie powięk-
szać zadłużenia powiatu. 
Jesteśmy przed sesją abso-
lutoryjną za 2015 rok, na 
której również będzie dys-
kusja na temat podziału 
wolnych środków. Jest to 
kwota ok. 10 mln zł. Będę 
zachęcał radnych, żeby 
politykę finansową zracjo-
nalizować, mając na 

względzie to, że powiat ma 
zadłużenie, które musi być 
spłacane. Na rok bieżący 
zaplanowaliśmy ok. 5 mln 
zł emisji obligacji, z prze-
znaczeniem na realizację 
planów deficytu. Chciał-
bym zostawić na najbliż-
sze lata możliwość uzy-
skania kredytu, nie stawia-
jąc powiatu w sytuacji 
trudnej pod kątem wskaź-
ników budżetowych. 

I jest to dla mnie priory-
tetem. Bo oczywiście roz-
wój można opierać na finan-
sowaniu zewnętrznym w for-
mie pożyczek, ale należy 
pamiętać również o tym, że 
trzeba kiedyś je spłacić. 

 
Powiat stawia na in-

frastrukturę drogową,  
a co z innymi projektami 
skierowanymi do miesz-
kańców, np. tych z zakre-
su ochrony zdrowia? 

 
Przygotowaliśmy kolej-

ną edycję programu pt. 
„Mój ekologiczny styl 
życia”. Są to badania profi-
laktyczne dla mieszkańców 
powiatu bełchatowskiego 
w zakresie zdrowego stylu 
życia. Program wystarto-
wał w czerwcu. Dzięki 
niemu mieszkańcy mogą 
wykonać bezpłatne bada-

nie krwi, przede wszystkim 
podstawowej morfologii, 
zmierzyć ciśnienie, poziom 
cukru i cholesterolu. Wyni-
ki badania konsultowane są 
z dietetykiem. Specjalista 
doradza, jak zmienić złe, 
żywieniowe przyzwyczaje-
nia i pomaga ustalić zdro-
wą dietę. Jest to już trzecia 
edycja tego programu. 

Z poprzednich dwóch 
edycji skorzystało aż 2200 
osób. 

Ponadto przystąpiliśmy 
do drugiej edycji bezpłat-
nego programu profilak-
tycznego, dotyczącego 
raka gruczołu krokowego, 
który jest jednym z najczę-
ściej występujących nowo-
tworów u mężczyzn.  
W zeszłym roku pod tym 
kątem przebadaliśmy 800 
panów. Radni Rady Powia-
tu zabezpieczyli w budże-
cie 100 tysięcy złotych na 
tegoroczną edycję progra-
mu. Dlatego zachęcam 
mężczyzn z terenu powiatu 
do udziału w bezpłatnych 
badaniach, bowiem to 
doskonała okazja do spraw-
dzenia swojego stanu zdro-
wia i ewentualnego podję-
cia wczesnego leczenia. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska 

Trzy pytania do  
Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego 
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Przy okazji mojego 
pobytu na XII Kongresie 
Polskich Mediów w Ciecho-
cinku byłem... Byłem na 
niezwykłym benefisie. Przy-
zwyczailiśmy się do nowego 
znaczenia tego słowa, ozna-
czającego imprezę organizo-

waną dla uczczenia długo-
letniej pracy jednego z arty-
stów. W przypadku benefisu 
Andrzeja Szopy było ina-
czej. 

 
Na ciechocińską scenę 

klimatycznego Teatru Let-

niego przybyli przyjaciele 
z jego ukochanego Teatru 
Kwadrat. Andrzej Nejman 
- dyrektor teatru rozpoczy-
nając spotkanie przypo-
mniał dawne znaczenie 
tego słowa, które sprowa-
dza się do zrealizowania 
spektaklu, z którego do-
chód przeznaczany jest dla 
artysty w potrzebie.  
W takiej potrzebie znalazł 
się Andrzej Szopa. 

„...wykryto u mnie nie-
wydolność serca, jakiegoś 
tam pompowania - osiem-
naście procent czegoś tam 
przy normie pięćdziesiąt 
pięć jak mnie wtedy badano 
to praktycznie wg badają-
cych nie żyłem... - opowia-
da ze swadą Andrzej Szo-
pa. Po wielu perypetiach 
zdrowotnych, operacjach  
w Ameryce, przykuciu do 
wózka inwalidzkiego za 
namową przyjaciół, w tym 
Teresy Kudyby - powrócił 
do swojego rodzinnego 
Ciechocinka, by wrócić do 
zdrowia. „Postawimy cię 
na nogi Szopo - postawimy 
cię Szopo” - obiecała wtedy 
Teresa. 

Teresa Kudyba, reporta-
żystka, producentka telewi-
zyjna ale także dobra orga-
nizatorka, to ona skrzyknęła 
wszystkich. Jej film (link 
dla internautów - https://
www.youtube.com/watch?
v=SZxhtpjCCOo) o An-
drzeju i jego zmaganiach 
był wstępem do benefisu.  
A dalej każdy z przyjaciół 
prezentował to, co miał 
najlepszego. 

Imprezę rozpoczął wy-
stęp zespołu muzycznego 
„Skołowani” - wspaniałych 
artystów z Ciechocinka 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich - robił 
wrażenie. Występowali 
młodzi gitarzyści z Ciecho-
cinka, Jerzy Stachura brata-
nek i uczeń Edwarda, Marek 
Gaszyński dziennikarz mu-
zyczny i autor słynnych 
piosenek. Wieczór zakończył 
występ zespołu rockowego 
Zdrowa Woda. 

Spytałem Andrzeja o je-
go związki z naszą Łodzią. 

- Na studia wybrałem 
się do łódzkiej „filmówki” 
na jej wydział aktorski. Jak 
każdy porządny aktor do-
stałem się na studia dopie-
ro za trzecim razem - 
wspomina, śmiejąc się. 
Samą Szkołę i Łódź wspo-
mina z ogromnym senty-
mentem. 

Umówiłem się z An-
drzejem, że pamiątkowe 
zdjęcie z nim, czy tzw. 
selfi oraz pogłębiony wy-
wiad zrobimy sobie, gdy 
już będzie chodził. Jestem 
przekonany, że tak będzie, 
że wygra on swoją walkę, 
że dotrzyma słowa, które 
dał, że wykona jedyny  
w swoim życiu wojskowy 
rozkaz, który dostał od 
byłego dowódcy Gromu 
pułkownika Przepiórki - 
„..masz stanąć na nogi 
żołnierzu, to twoje zadanie 
do wykonania, to rozkaz...” 

Tak Andrzeju, rozkazy 
się wykonuje – wierzę, że 
go wykonasz. 

 
Wojciech Adam  

Michalak 

Ekspert radzi 
Spadek 

W dzisiejszym i kolejnych artykułach skupimy się 
na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym 
spadkobraniem. Postaram przybliżyć i przypomnieć 
Państwu podstawowe pojęcia i instytucje z tym zwią-
zane, czy w jaki sposób rozdysponować spadkiem za 
życia. 

W pierwszej kolejności należy ustalić czym jest 
spadek. W praktyce często spotykam się ze stwierdze-
niem padającym ze strony spadkobierców, że spadko-
dawca nie zostawił żadnego spadku tylko długi. Nic 
bardziej mylnego, właśnie z chwilą śmierci spadkodaw-
cy - spadkobiercy nabędą spadek, w skład którego mo-
gą wchodzić jedynie niespłacone kredyty. O tym,  
w jaki sposób odrzucić niechciany spadek, aby zabez-
pieczyć właściwie swoje interesy napiszemy w kolej-
nym artykule tego cyklu. 

Zatem czym jest spadek? Są to wszystkie prawa 
(aktywa) ale i obowiązki (pasywa) majątkowe, jakie 
pozostawi po sobie spadkodawca. Odpowiednie regula-
cje w tej materii znajdują się w Księdze Czwartej Ko-
deku Cywilnego. Spadkobiercy nabywają spadek  
z chwilą jego otwarcia, przy czym otwarcie spadku 
następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. 

Powołanie - nabycie spadku następuje z ustawy albo 
w drodze dziedziczenia testamentowego. 

W tym miejscu chciałabym skupić się na zagadnie-
niu dziedziczenia ustawowego, które do całości spadku 
następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadko-
biercy, albo żadna z osób, które powołał nie chce, lub 
nie może być spadkobiercą. 

Z ustawy do spadku, zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu 
Cywilnego w pierwszej kolejności powołani są  zstępni 
spadkodawcy, czyli jego dzieci oraz małżonek spadko-
dawcy. Dziedziczą oni w częściach równych ale część 
przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 
jedna czwarta całości spadku. W przypadku braku 
zstępnych do spadku powołani zostają małżonek i ro-
dzice spadkodawcy, a w przypadku braku małżonka, 
spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. 
Jeśli jedno lub oboje z rodziców nie dożyli otwarcia 
spadku, ich części dziedziczone są przez rodzeństwo 
spadkodawcy, a w przypadku ich śmierci, ich części 
przechodzą  na ich zstępnych - dzieci.  W dalszej kolej-
ności spadek może przypaść dziadkom spadkodawcy 
lub ich zstępnym, a w przypadku ich braku dziedziczyć 
mogą pasierbowie spadkodawcy. W ostateczności  
w przypadku braku spadkobierców, spadek przypada 
gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. 

Istotne jest również zwrócenie uwagi na fakt, iż do 
spadku z ustawy nie może być powołany małżonek 
spadkodawcy, jeśli została orzeczona między nimi sepa-
racja lub spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu 
lub separacji z winy małżonka a żądanie jest  uzasadnio-
ne. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia nastąpić mo-
że jedynie na mocy orzeczenia sądu a żądać go może 
każdy z pozostałych spadkobierców w terminie 6 mie-
sięcy od dnia, w którym dowiedział się o otwarciu 
spadku nie więcej jednak niż rok od jego otwarcia. 

Adwokat Agnieszka Bienias 

Postawimy Cię, Szopo 
Sylwetka 
 

Andrzej Szopa ukończył w 1977 roku  
Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły  
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.  
Dyplom uzyskał w 1979 roku. Po zakończeniu eduka-
cji, w latach 1977-1998 (z przerwą między 1987 a 1996 
rokiem, kiedy to przebywał i występował w Stanach 
Zjednoczonych) grywał na deskach Teatru Polskiego  
we Wrocławiu. Od 1998 roku aktor  
Teatru Kwadrat w Warszawie. 
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W kwietniu Rada 
Powiatu Bełchatowskiego 
przyjęła strategię do roku 
2020. Jakie są jej główne 
założenia? 

Przyjęta przez Radę 
Powiatu w Bełchatowie 
strategia rozwoju zakłada 
przede wszystkim wspie-
ranie małej przedsiębior-
czości. Jej trzy główne 
osie to: gospodarka, infra-
struktura i innowacje. 
Zamierzamy wykorzystać 
atuty powiatu bełchatow-
skiego, tj. dogodną lokali-
zację i sieć infrastruktural-
ną, dostęp do głównych 
szlaków transportowych, 
strefę ekonomiczną, która 
funkcjonuje w Kleszczo-
wie i która być może bę-
dzie funkcjonowała także 
w Bełchatowie. Będziemy 
chcieli wrócić do inicjaty-
wy dotyczącej działania 
Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju obszaru funkcjo-
nalnego. Najważniejsze 
jest to, aby korelować 
inwestycje z zapotrzebo-
waniem rynku pracy. 
Musimy tworzyć odpo-
wiednie warunki do rozwo-
ju przedsiębiorczości. Pra-
cujemy nad inkubatorem 
przedsiębiorczości, który 
chcemy uruchomić wspól-
nie z Regionalną Izbą 
Gospodarczą. Chcemy tak-
że, by szkolnictwo zawo-
dowe na terenie powiatu 
było odpowiedzią na zapo-
trzebowanie rynku pracy. 

 
Jakie inwestycje za-

planowane są w budżecie 
powiatu na ten rok? 

Dla mnie najważniejsze 
od początku kadencji jest 
to, żebyśmy w miarę na-
szych możliwości, przebu-
dowywali infrastrukturę 
drogową, bo jest to jedno  
z głównych zadań wła-
snych powiatu. Na inwe-
stycje samorząd powiatu 
zaplanował w tym roku 
ponad 8 mln zł, w tym na 
poprawę infrastruktury 
drogowej ponad 5 mln zł. 
Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że po raz drugi 
udało się uzyskać wsparcie 
gminy Kleszczów i gminy 
Szczerców, dzięki czemu 
kolejny odcinek strategicz-
nej, powiatowej drogi 
Kamień-Chabielice zosta-
nie w tym roku gruntownie 
przebudowany. W budże-
cie powiatu na drugą część 

przebudowy tej drogi za-
planowano w tym roku 4,7 
mln złotych. Stanowi ona 
połączenie obwodnicy Kle-
szczowa z drogą woje-
wódzką Łódź – Częstocho-
wa, umożliwia dojazd do 
Kleszczowskiej Strefy 
Przemysłowej i zakładów 
zlokalizowanych wokół 
zagłębia przemysłowego. 
W ubiegłym roku zmoder-
nizowany został odcinek 
drogi o długości 1572 
metrów, a tym razem 
przebudowany zostanie 
odcinek 1,5 km od Osin  
w stronę Chabielic. Gmina 
Kleszczów przekaże na tę 
inwestycję 1.700.000 
złotych, w tym 150 tysię-
cy złotych na moderniza-
cję skrzyżowania w Ka-
mieniu. Z kolei gmina 
Szczerców przekaże 700 
tys. zł. Myślę, że na prze-
łomie lipca i sierpnia dru-
gi etap drogi powinien być 
wykonany. 

Chcemy kontynuować 
również remonty w szko-
łach. Inwestycje związane  
z oświatą i wychowaniem, 
szacowane na blisko 400 
tys. zł, to m.in. prace re-
montowe i doposażenie  
w sprzęt do kształcenia 
zawodowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ze-

lowie, unowocześnienie 
pracowni samochodowej  
w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bełchato-
wie. Ponad 900 tys. zł 
zostanie zainwestowane  
w placówkach takich jak: 
Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Beł-
chatowie, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie  
i Bursa Szkolna, Młodzie-
żowy Ośrodek Socjoterapii 
w Łękawie. 

Generalnie zależy nam 
na racjonalizowaniu wy-
datków i takim planowaniu 
inwestycji, by nie powięk-
szać zadłużenia powiatu. 
Jesteśmy przed sesją abso-
lutoryjną za 2015 rok, na 
której również będzie dys-
kusja na temat podziału 
wolnych środków. Jest to 
kwota ok. 10 mln zł. Będę 
zachęcał radnych, żeby 
politykę finansową zracjo-
nalizować, mając na 

względzie to, że powiat ma 
zadłużenie, które musi być 
spłacane. Na rok bieżący 
zaplanowaliśmy ok. 5 mln 
zł emisji obligacji, z prze-
znaczeniem na realizację 
planów deficytu. Chciał-
bym zostawić na najbliż-
sze lata możliwość uzy-
skania kredytu, nie stawia-
jąc powiatu w sytuacji 
trudnej pod kątem wskaź-
ników budżetowych. 

I jest to dla mnie priory-
tetem. Bo oczywiście roz-
wój można opierać na finan-
sowaniu zewnętrznym w for-
mie pożyczek, ale należy 
pamiętać również o tym, że 
trzeba kiedyś je spłacić. 

 
Powiat stawia na in-

frastrukturę drogową,  
a co z innymi projektami 
skierowanymi do miesz-
kańców, np. tych z zakre-
su ochrony zdrowia? 

 
Przygotowaliśmy kolej-

ną edycję programu pt. 
„Mój ekologiczny styl 
życia”. Są to badania profi-
laktyczne dla mieszkańców 
powiatu bełchatowskiego 
w zakresie zdrowego stylu 
życia. Program wystarto-
wał w czerwcu. Dzięki 
niemu mieszkańcy mogą 
wykonać bezpłatne bada-

nie krwi, przede wszystkim 
podstawowej morfologii, 
zmierzyć ciśnienie, poziom 
cukru i cholesterolu. Wyni-
ki badania konsultowane są 
z dietetykiem. Specjalista 
doradza, jak zmienić złe, 
żywieniowe przyzwyczaje-
nia i pomaga ustalić zdro-
wą dietę. Jest to już trzecia 
edycja tego programu. 

Z poprzednich dwóch 
edycji skorzystało aż 2200 
osób. 

Ponadto przystąpiliśmy 
do drugiej edycji bezpłat-
nego programu profilak-
tycznego, dotyczącego 
raka gruczołu krokowego, 
który jest jednym z najczę-
ściej występujących nowo-
tworów u mężczyzn.  
W zeszłym roku pod tym 
kątem przebadaliśmy 800 
panów. Radni Rady Powia-
tu zabezpieczyli w budże-
cie 100 tysięcy złotych na 
tegoroczną edycję progra-
mu. Dlatego zachęcam 
mężczyzn z terenu powiatu 
do udziału w bezpłatnych 
badaniach, bowiem to 
doskonała okazja do spraw-
dzenia swojego stanu zdro-
wia i ewentualnego podję-
cia wczesnego leczenia. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska 

Trzy pytania do  
Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego 
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Przy okazji mojego 
pobytu na XII Kongresie 
Polskich Mediów w Ciecho-
cinku byłem... Byłem na 
niezwykłym benefisie. Przy-
zwyczailiśmy się do nowego 
znaczenia tego słowa, ozna-
czającego imprezę organizo-

waną dla uczczenia długo-
letniej pracy jednego z arty-
stów. W przypadku benefisu 
Andrzeja Szopy było ina-
czej. 

 
Na ciechocińską scenę 

klimatycznego Teatru Let-

niego przybyli przyjaciele 
z jego ukochanego Teatru 
Kwadrat. Andrzej Nejman 
- dyrektor teatru rozpoczy-
nając spotkanie przypo-
mniał dawne znaczenie 
tego słowa, które sprowa-
dza się do zrealizowania 
spektaklu, z którego do-
chód przeznaczany jest dla 
artysty w potrzebie.  
W takiej potrzebie znalazł 
się Andrzej Szopa. 

„...wykryto u mnie nie-
wydolność serca, jakiegoś 
tam pompowania - osiem-
naście procent czegoś tam 
przy normie pięćdziesiąt 
pięć jak mnie wtedy badano 
to praktycznie wg badają-
cych nie żyłem... - opowia-
da ze swadą Andrzej Szo-
pa. Po wielu perypetiach 
zdrowotnych, operacjach  
w Ameryce, przykuciu do 
wózka inwalidzkiego za 
namową przyjaciół, w tym 
Teresy Kudyby - powrócił 
do swojego rodzinnego 
Ciechocinka, by wrócić do 
zdrowia. „Postawimy cię 
na nogi Szopo - postawimy 
cię Szopo” - obiecała wtedy 
Teresa. 

Teresa Kudyba, reporta-
żystka, producentka telewi-
zyjna ale także dobra orga-
nizatorka, to ona skrzyknęła 
wszystkich. Jej film (link 
dla internautów - https://
www.youtube.com/watch?
v=SZxhtpjCCOo) o An-
drzeju i jego zmaganiach 
był wstępem do benefisu.  
A dalej każdy z przyjaciół 
prezentował to, co miał 
najlepszego. 

Imprezę rozpoczął wy-
stęp zespołu muzycznego 
„Skołowani” - wspaniałych 
artystów z Ciechocinka 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich - robił 
wrażenie. Występowali 
młodzi gitarzyści z Ciecho-
cinka, Jerzy Stachura brata-
nek i uczeń Edwarda, Marek 
Gaszyński dziennikarz mu-
zyczny i autor słynnych 
piosenek. Wieczór zakończył 
występ zespołu rockowego 
Zdrowa Woda. 

Spytałem Andrzeja o je-
go związki z naszą Łodzią. 

- Na studia wybrałem 
się do łódzkiej „filmówki” 
na jej wydział aktorski. Jak 
każdy porządny aktor do-
stałem się na studia dopie-
ro za trzecim razem - 
wspomina, śmiejąc się. 
Samą Szkołę i Łódź wspo-
mina z ogromnym senty-
mentem. 

Umówiłem się z An-
drzejem, że pamiątkowe 
zdjęcie z nim, czy tzw. 
selfi oraz pogłębiony wy-
wiad zrobimy sobie, gdy 
już będzie chodził. Jestem 
przekonany, że tak będzie, 
że wygra on swoją walkę, 
że dotrzyma słowa, które 
dał, że wykona jedyny  
w swoim życiu wojskowy 
rozkaz, który dostał od 
byłego dowódcy Gromu 
pułkownika Przepiórki - 
„..masz stanąć na nogi 
żołnierzu, to twoje zadanie 
do wykonania, to rozkaz...” 

Tak Andrzeju, rozkazy 
się wykonuje – wierzę, że 
go wykonasz. 

 
Wojciech Adam  

Michalak 

Ekspert radzi 
Spadek 

W dzisiejszym i kolejnych artykułach skupimy się 
na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym 
spadkobraniem. Postaram przybliżyć i przypomnieć 
Państwu podstawowe pojęcia i instytucje z tym zwią-
zane, czy w jaki sposób rozdysponować spadkiem za 
życia. 

W pierwszej kolejności należy ustalić czym jest 
spadek. W praktyce często spotykam się ze stwierdze-
niem padającym ze strony spadkobierców, że spadko-
dawca nie zostawił żadnego spadku tylko długi. Nic 
bardziej mylnego, właśnie z chwilą śmierci spadkodaw-
cy - spadkobiercy nabędą spadek, w skład którego mo-
gą wchodzić jedynie niespłacone kredyty. O tym,  
w jaki sposób odrzucić niechciany spadek, aby zabez-
pieczyć właściwie swoje interesy napiszemy w kolej-
nym artykule tego cyklu. 

Zatem czym jest spadek? Są to wszystkie prawa 
(aktywa) ale i obowiązki (pasywa) majątkowe, jakie 
pozostawi po sobie spadkodawca. Odpowiednie regula-
cje w tej materii znajdują się w Księdze Czwartej Ko-
deku Cywilnego. Spadkobiercy nabywają spadek  
z chwilą jego otwarcia, przy czym otwarcie spadku 
następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. 

Powołanie - nabycie spadku następuje z ustawy albo 
w drodze dziedziczenia testamentowego. 

W tym miejscu chciałabym skupić się na zagadnie-
niu dziedziczenia ustawowego, które do całości spadku 
następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadko-
biercy, albo żadna z osób, które powołał nie chce, lub 
nie może być spadkobiercą. 

Z ustawy do spadku, zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu 
Cywilnego w pierwszej kolejności powołani są  zstępni 
spadkodawcy, czyli jego dzieci oraz małżonek spadko-
dawcy. Dziedziczą oni w częściach równych ale część 
przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 
jedna czwarta całości spadku. W przypadku braku 
zstępnych do spadku powołani zostają małżonek i ro-
dzice spadkodawcy, a w przypadku braku małżonka, 
spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. 
Jeśli jedno lub oboje z rodziców nie dożyli otwarcia 
spadku, ich części dziedziczone są przez rodzeństwo 
spadkodawcy, a w przypadku ich śmierci, ich części 
przechodzą  na ich zstępnych - dzieci.  W dalszej kolej-
ności spadek może przypaść dziadkom spadkodawcy 
lub ich zstępnym, a w przypadku ich braku dziedziczyć 
mogą pasierbowie spadkodawcy. W ostateczności  
w przypadku braku spadkobierców, spadek przypada 
gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. 

Istotne jest również zwrócenie uwagi na fakt, iż do 
spadku z ustawy nie może być powołany małżonek 
spadkodawcy, jeśli została orzeczona między nimi sepa-
racja lub spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu 
lub separacji z winy małżonka a żądanie jest  uzasadnio-
ne. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia nastąpić mo-
że jedynie na mocy orzeczenia sądu a żądać go może 
każdy z pozostałych spadkobierców w terminie 6 mie-
sięcy od dnia, w którym dowiedział się o otwarciu 
spadku nie więcej jednak niż rok od jego otwarcia. 

Adwokat Agnieszka Bienias 

Postawimy Cię, Szopo 
Sylwetka 
 

Andrzej Szopa ukończył w 1977 roku  
Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły  
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.  
Dyplom uzyskał w 1979 roku. Po zakończeniu eduka-
cji, w latach 1977-1998 (z przerwą między 1987 a 1996 
rokiem, kiedy to przebywał i występował w Stanach 
Zjednoczonych) grywał na deskach Teatru Polskiego  
we Wrocławiu. Od 1998 roku aktor  
Teatru Kwadrat w Warszawie. 
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W kwietniu Rada 
Powiatu Bełchatowskiego 
przyjęła strategię do roku 
2020. Jakie są jej główne 
założenia? 

Przyjęta przez Radę 
Powiatu w Bełchatowie 
strategia rozwoju zakłada 
przede wszystkim wspie-
ranie małej przedsiębior-
czości. Jej trzy główne 
osie to: gospodarka, infra-
struktura i innowacje. 
Zamierzamy wykorzystać 
atuty powiatu bełchatow-
skiego, tj. dogodną lokali-
zację i sieć infrastruktural-
ną, dostęp do głównych 
szlaków transportowych, 
strefę ekonomiczną, która 
funkcjonuje w Kleszczo-
wie i która być może bę-
dzie funkcjonowała także 
w Bełchatowie. Będziemy 
chcieli wrócić do inicjaty-
wy dotyczącej działania 
Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju obszaru funkcjo-
nalnego. Najważniejsze 
jest to, aby korelować 
inwestycje z zapotrzebo-
waniem rynku pracy. 
Musimy tworzyć odpo-
wiednie warunki do rozwo-
ju przedsiębiorczości. Pra-
cujemy nad inkubatorem 
przedsiębiorczości, który 
chcemy uruchomić wspól-
nie z Regionalną Izbą 
Gospodarczą. Chcemy tak-
że, by szkolnictwo zawo-
dowe na terenie powiatu 
było odpowiedzią na zapo-
trzebowanie rynku pracy. 

 
Jakie inwestycje za-

planowane są w budżecie 
powiatu na ten rok? 

Dla mnie najważniejsze 
od początku kadencji jest 
to, żebyśmy w miarę na-
szych możliwości, przebu-
dowywali infrastrukturę 
drogową, bo jest to jedno  
z głównych zadań wła-
snych powiatu. Na inwe-
stycje samorząd powiatu 
zaplanował w tym roku 
ponad 8 mln zł, w tym na 
poprawę infrastruktury 
drogowej ponad 5 mln zł. 
Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że po raz drugi 
udało się uzyskać wsparcie 
gminy Kleszczów i gminy 
Szczerców, dzięki czemu 
kolejny odcinek strategicz-
nej, powiatowej drogi 
Kamień-Chabielice zosta-
nie w tym roku gruntownie 
przebudowany. W budże-
cie powiatu na drugą część 

przebudowy tej drogi za-
planowano w tym roku 4,7 
mln złotych. Stanowi ona 
połączenie obwodnicy Kle-
szczowa z drogą woje-
wódzką Łódź – Częstocho-
wa, umożliwia dojazd do 
Kleszczowskiej Strefy 
Przemysłowej i zakładów 
zlokalizowanych wokół 
zagłębia przemysłowego. 
W ubiegłym roku zmoder-
nizowany został odcinek 
drogi o długości 1572 
metrów, a tym razem 
przebudowany zostanie 
odcinek 1,5 km od Osin  
w stronę Chabielic. Gmina 
Kleszczów przekaże na tę 
inwestycję 1.700.000 
złotych, w tym 150 tysię-
cy złotych na moderniza-
cję skrzyżowania w Ka-
mieniu. Z kolei gmina 
Szczerców przekaże 700 
tys. zł. Myślę, że na prze-
łomie lipca i sierpnia dru-
gi etap drogi powinien być 
wykonany. 

Chcemy kontynuować 
również remonty w szko-
łach. Inwestycje związane  
z oświatą i wychowaniem, 
szacowane na blisko 400 
tys. zł, to m.in. prace re-
montowe i doposażenie  
w sprzęt do kształcenia 
zawodowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ze-

lowie, unowocześnienie 
pracowni samochodowej  
w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bełchato-
wie. Ponad 900 tys. zł 
zostanie zainwestowane  
w placówkach takich jak: 
Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Beł-
chatowie, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie  
i Bursa Szkolna, Młodzie-
żowy Ośrodek Socjoterapii 
w Łękawie. 

Generalnie zależy nam 
na racjonalizowaniu wy-
datków i takim planowaniu 
inwestycji, by nie powięk-
szać zadłużenia powiatu. 
Jesteśmy przed sesją abso-
lutoryjną za 2015 rok, na 
której również będzie dys-
kusja na temat podziału 
wolnych środków. Jest to 
kwota ok. 10 mln zł. Będę 
zachęcał radnych, żeby 
politykę finansową zracjo-
nalizować, mając na 

względzie to, że powiat ma 
zadłużenie, które musi być 
spłacane. Na rok bieżący 
zaplanowaliśmy ok. 5 mln 
zł emisji obligacji, z prze-
znaczeniem na realizację 
planów deficytu. Chciał-
bym zostawić na najbliż-
sze lata możliwość uzy-
skania kredytu, nie stawia-
jąc powiatu w sytuacji 
trudnej pod kątem wskaź-
ników budżetowych. 

I jest to dla mnie priory-
tetem. Bo oczywiście roz-
wój można opierać na finan-
sowaniu zewnętrznym w for-
mie pożyczek, ale należy 
pamiętać również o tym, że 
trzeba kiedyś je spłacić. 

 
Powiat stawia na in-

frastrukturę drogową,  
a co z innymi projektami 
skierowanymi do miesz-
kańców, np. tych z zakre-
su ochrony zdrowia? 

 
Przygotowaliśmy kolej-

ną edycję programu pt. 
„Mój ekologiczny styl 
życia”. Są to badania profi-
laktyczne dla mieszkańców 
powiatu bełchatowskiego 
w zakresie zdrowego stylu 
życia. Program wystarto-
wał w czerwcu. Dzięki 
niemu mieszkańcy mogą 
wykonać bezpłatne bada-

nie krwi, przede wszystkim 
podstawowej morfologii, 
zmierzyć ciśnienie, poziom 
cukru i cholesterolu. Wyni-
ki badania konsultowane są 
z dietetykiem. Specjalista 
doradza, jak zmienić złe, 
żywieniowe przyzwyczaje-
nia i pomaga ustalić zdro-
wą dietę. Jest to już trzecia 
edycja tego programu. 

Z poprzednich dwóch 
edycji skorzystało aż 2200 
osób. 

Ponadto przystąpiliśmy 
do drugiej edycji bezpłat-
nego programu profilak-
tycznego, dotyczącego 
raka gruczołu krokowego, 
który jest jednym z najczę-
ściej występujących nowo-
tworów u mężczyzn.  
W zeszłym roku pod tym 
kątem przebadaliśmy 800 
panów. Radni Rady Powia-
tu zabezpieczyli w budże-
cie 100 tysięcy złotych na 
tegoroczną edycję progra-
mu. Dlatego zachęcam 
mężczyzn z terenu powiatu 
do udziału w bezpłatnych 
badaniach, bowiem to 
doskonała okazja do spraw-
dzenia swojego stanu zdro-
wia i ewentualnego podję-
cia wczesnego leczenia. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska 

Trzy pytania do  
Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego 
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PAINTBALL

www.paintballossa.pl

- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie
- 18- stki
- imprezy firmowe
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Druk offsetowy
Druk wielkoformatowy

Druk cyfrowy
Projektowanie stron www

Studio graficzne

I N T E R N E T O W A

DRUKARNIA
DRUK OFFSETOWY=DRUK WIELKOFORMATOWY=STUDIO GRAFICZNE

www.drukarnia-wam.eu

Baner reklamowy - brutto.2 29,90 zł/m  

Strona www - brutto. 499,90 zł 

Druk na japońskich maszynach MIMAKI. Gwarancja 24 miesiące. 
W cenie: podstawowy projekt graficzny, zgrzewanie, oczkowanie.

W cenie: Projekt strony: do 10 podstron,
+ domena internetowa+hosting www na 12 miesięcy, 

+ profil facebook, konto firma google.

Druk na niemieckich maszynach KBA i HAIDELBERG. 
Pełny, dwustronny kolor, papier kredowy 350 g, foliowanie dwustronne.

W cenie: podstawowy projekt graficzny.

Wizytówki, 1000 szt. -  brutto.99,00 zł

Ekspert 
radzi

Prawa 
konsumenta

§

W poprzedniej części 
skupiliśmy się na podsta-
wowych informacjach do-
tyczących zakresu zmian, 
jakie wprowadziła od 25 
grudnia 2014 r. ustawa 
z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumentów. 
Wspomnieliśmy, iż wy-
dłużeniu uległ termin 
umożliwiający konsumen-
tom odstąpienie od umo-
wy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa i obecnie 
wynosi on 14 dni, infor-
mowaliśmy, jaką formę 
informacja o odstąpieniu 
powinna posiadać oraz w 
jakich sytuacjach odstąpie-
nie nie będzie możliwe.  

Niezależnie od wszyst-
kiego podkreślenia wyma-
ga fakt, że obojętnie od 
formy w jakiej sprzedawca 
kontaktuje się z nami tzn. 
czy będzie miało to miej-
sce na spotkaniu w hotelu, 
przez telefon, czy w na-
szym domu, to ustalenia 
poczynione w trakcie ta-
kiego spotkania powinny 
znaleźć swoje odzwiercie-
dlenie w papierowej wer-
sji umowy. Zgoda konsu-
menta wyrażona w czasie 
rozmowy telefonicznej nie 
oznacza zawarcia umowy. 
Sprzedawca ma obowiązek 
przesłać lub wręczyć kon-
sumentowi na papierze lub 
innym trwałym nośniku 
(płyta CD/DVD, nośnik 
pamięci) ustaloną treść 
umowy i dopiero w sytu-
acji, w której konsument 
po jej otrzymaniu wyrazi 
na nią zgodę na piśmie i 
przekaże ją sprzedawcy, 
umowę uważa się za za-
wartą.

Dziś chciałabym zwró-
cić uwagę na zagadnie-
nia związane z umowami 
często zawieranymi na 
odległość lub poza sie-
dzibą przedsiębiorstwa 
a dotyczącymi usług lub 
umów dostarczania wody, 
gazu, energii elektrycznej 
lub cieplnej. W tym wy-
padku istotną kwestią są 

obowiązki informacyjne 
przedsiębiorcy, który jest 
zobowiązany do poinfor-
mowania nas o prawie i 
skutkach odstąpienia od 
umowy (powinien to zro-
bić na piśmie). Zatem, 
jeśli 1 lutego zawarliśmy 
umowę o dostawę energii 
elektrycznej u konkuren-
cyjnego dostawcy, powin-
niśmy zostać przez niego 
poinformowani o przy-
sługujących nam upraw-
nieniach, i jednocześnie 
wyrazić zgodę na rozpo-
częcie realizacji umowy 
przed upływem 14 dnio-
wego terminu uprawniają-
cego nas do odstąpienia od 
umowy. W tym czasie pra-
wo do odstąpienia nadal 
nam przysługuje i może-
my z niego skorzystać do 
15 lutego, ale spoczywa na 
nas obowiązek zapłaty za 
świadczenia otrzymane do 
chwili odstąpienia. Nato-
miast jeśli przedsiębiorca 
nie poinformował konsu-
menta o jego prawach a 
ten w sposób wyraźny nie 
wyraził zgody na jej na-
tychmiastową realizację, 
to w przypadku odstąpie-
nia od umowy konsument 
nie ponosi z tego tytułu 
żadnych kosztów.

Konsument musi mieć 
również świadomość 
ograniczeń związanych z 
umowami zawieranymi w 
zakresie usług cyfrowych, 
np. z portalami interneto-
wymi, na których np. chce 
oglądać lub z których chce 
ściągać treści wizualne. 
Odstąpienie od umowy 
nie będzie mu przysługi-
wać w sytuacji, w której 
rozpoczęcie świadczenia 
nastąpiło za jego wyraźną 
zgodą, rozpoczął ściąganie 
plików zaraz po zawar-
ciu umowy, i został przez 
przedsiębiorcę poinfor-
mowany o utracie prawa 
do odstąpienia od umowy.

Adwokat 
Agnieszka Bienias

Rosnąca z każdym rokiem 
liczba osób z niewydolnością 
serca jest dużym  wyzwaniem 
stojącym przed współczesną 
medycyną. Projekt „Sercowe 
komórki macierzyste i pro-
genitorowe – nowa metoda 
regeneracji uszkodzonego 
serca” ma zrewolucjonizować 
dzisiejsze metody leczenia, 
poprzez opracowanie sku-
tecznej i bezpiecznej metody 
naprawy mięśnia sercowego. 
Celem terapii komórkowej 
jest wprowadzenie niezróżni-
cowanych komórek do serca 
(chirurgicznie lub przezskór-
nie) i poprzez ich różnico-
wanie odtworzenie elementu 
kurczliwego mięśnia serco-
wego. 

Sercowe komórki ma-
cierzyste (Cardiac Stem Cel-
ls - CSC), których skuteczną 
izolację i hodowlę przewidu-
je projekt, są nowo odkrytą 
grupą komórek multipoten-
cjalnych, zdolnych do wielo-
krotnej replikacji i różnico-
wania się w kardiomiocyty, 

Nowa metoda 
regeneracji 
uszkodzonego serca
Naukowcy z południa Polski zakończyli pięcioletni 
projekt dotyczący problemu regeneracji serca. Ce-
lem projektu będzie opracowanie skutecznej i bez-
piecznej metody naprawy mięśnia sercowego z za-
stosowaniem sercowych komórek macierzystych. 

komórki endothelium oraz 
komórki mięśni gładkich. 
Odkrycie CSC zrewolucjo-
nizowało sposób postrzega-
nia mięśnia sercowego, jako 
organu pozbawionego zdol-
ności regeneracyjnej. Projekt 
zakłada skuteczną izolację i 
hodowlę tychże komórek in 
vitro oraz aplikacje w mo-
delu niedokrwienia u my-
szy otwierając drogę do 
dalszych badań doświad-
czalnych i klinicznych
 Projekt, którego 
koszt to prawie 8 mln zł, reali-
zowany jest przez konsorcjum 
naukowe Śląskiego Centrum 
Chorób Serca, Instytutu On-
kologii w Gliwicach oraz Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirur-
gii w Zabrzu. Przedsięwzięcie 
otrzymało ponad 6,7 mln zł 
dofinansowania z Programu 
Innowacyjna Gospodarka 
i było realizowane w latach 
2010-2014.

JP na podst. 
www.komorkimacierzy-

ste.sccs.pl

Związek Banków Pol-
skich jest organizatorem 
ogólnopolskiej kampanii 
informacyjnej systemu Do-
kumenty Zastrzeżone.

- Kradzież albo zgubie-
nie dowodu osobistego, pra-
wa jazdy czy paszportu to 
bardzo poważny problem. 
Może on doprowadzić do 
szeregu trudnych do wyja-
śnienia sytuacji, łącznie z 
wykorzystaniem naszych 
danych do celów przestęp-
czych – apelują inicjatorzy 
akcji.

Pamiętajmy, że utracone 
dokumenty należy zastrzec 
w swoim banku lub w do-
wolnym banku przyjmu-

Zastrzeż 
zgubione 
dokumenty
Pamiętajmy, że w przypadku utraty naszych doku-
mentów natychmiast powinniśmy je zastrzec.

jącym zastrzeżenia także 
od osób niebędących jego 
klientami. Jeżeli dokumenty 
utracono w wyniku kradzie-
ży należy powiadomić poli-
cję, następnie wybrać się do 
organu gminy lub placówki 
konsularnej i wyrobić nowy 
dokument.

Po wypełnieniu wszyst-
kich formalności w banku, 
dane o utraconym doku-
mencie zostaną przekazane 
do Centralnej Bazy Danych 
Systemu DZ. Informacje 
zostaną następnie auto-
matycznie przekazane do 
wszystkich banków i innych 
instytucji korzystających z 
Systemu.
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Warto przeczytać

Księgarnia               poleca:

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

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

Księgarnia               
1. Święci codziennego użytku    Szymon Hołownia

Warto zobaczyć

Warto posłuchać

Iluzja 2

Do sprawdzonej ekipy 
magików dołącza tym ra-
zem sam Harry Potter czyli 
Daniel Radcliffe. CZTE-
REJ JEŹDŹCY powracają! 
Grupa magików, która na 
wyżyny wzniosła sztukę 
scenicznej iluzji – ukazu-
jąc ludzkim oczom rzeczy 
o jakich dotąd nikomu się 
nie śniło i obdarowując 
publiczność milionami do-
larów z kont niczego nie 
podejrzewających bogaczy 

Jeszcze bardziej po-
mysłowa i zaskakująca 
kontynuacja wielkie-
go kinowego przebo-
ju, który w 2014 roku 
zgromadził ponad pół-
milionową widownię w 
polskich kinach. Film 
producentów takich hi-
tów jak „Transformers”, 
„Niesamowity Spider-
-man 2”, „Star Trek: w 
ciemność”. 

– tym razem wpadnie w 
nie lada tarapaty. Ich żądny 

Nierdzewny

Stephen King
Koniec warty

Z a k o ń c z e n i e 
drugiego tomu try-
logii sugeruje jed-
nak, że w pokoju 
217  przebudziło się 
coś złego –zabójca 
nie tylko odzyskał 
świadomość, lecz 
także zyskał nowe, 
śmiertelne moce, 
które pozwolą mu 
siać niewyobra-
żalne spustoszenie 
bez opuszczania 
szpitalnego pokoju. 
Emerytowany de-
tektyw Bill Hodges 
i wspierająca go 
Holly Gibney, któ-
rzy nadal prowadzą 
agencję detekty-
wistyczną, zostają 
wciągnięci w naj-
bardziej niebez-
pieczne ze swoich 
dotychczasowych 
dochodzeń, bowiem 
Brady Hartsfield 
powraca i planuje 
zemstę nie tylko 
na Billu Hodgesie i 
jego bliskich, ale na 
całym mieście.

Brady Hartsfield, zabójca odpowiedzialny za masakrę w „Panu Mercedesie”, 
znajduje się w stanie wegetatywnym w Klinice Traumatycznych Uszkodzeń 
Mózgu. 

Stephen Edwin King - autor powieści grozy, którego dzieła sprzedały się łącznie w 
ponad 350 milionach sztuk. Urodzony w 1947 roku w Portland jest autorem takich pozycji 
jak „Lśnienie”, „Miasteczko Salem” czy „Smętarz dla zwierzaków”, które uważane są za 
klasykę gatunku. King jest jednak również autorem literatury z kręgu thrillerów i drama-
tów, czego przykładem mogą być powieści „Zielona mila”, „Bastion” czy „Oczy smoka”.

Ten dynamiczny, pełen 
energii kawałek utrzymany 
jest w letnim, wakacyjnym 
klimacie. Oprócz Michała 
Wiśniewskiego usłyszymy 
w nim wokalistkę Hanię 
„Hanę” Hołek, znaną m.in. 
ze współpracy z Dawidem 
Kwiatkowskim.

Album „Nierdzewny” 
na sklepowe półki trafił 10 
czerwca nakładem Warner 
Music Poland. Na jednym 
krążku pojawi się 15 utwo-
rów a na drugim 13 remik-
sów. Fanów zespołu Ich Troje 
z pewnością ucieszy fakt, że 
na płycie znajdzie się duet z 
Justyną Majkowską, z którą 
grupa Ich Troje święciła naj-
większe triumfy. Za remixy/
mastering odpowiedzialni są 
producenci ze Stanów Zjed-
noczonych, dzięki którym na 
krążku usłyszymy nowocze-

Po trzech latach przerwy wokalista Ich Troje powraca z nowym, solowym ma-
teriałem! 9 maja swoją radiową premierę miał singiel „Nie zatrzymasz mnie” 
promujący album Michała Wiśniewskiego „Nierdzewny”.

sne, światowe brzmienia.
„Nierdzewny” jest wy-

ważoną mieszanką prawie 
dwudziestoletniego doświad-
czenia muzycznego woka-
listy a także nowatorskich 
pomysłów osób odpowie-

dzialnych za produkcję pły-
ty. Ten krążek jest dowodem 
na to, że Michał Wiśniewski 
znajduje się w szczytowej 
formie i pewnością jeszcze 
nie raz namiesza na polskiej 
scenie muzycznej.

zemsty dawny rywal dopro-
wadzi do katastrofy.
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tów, czego przykładem mogą być powieści „Zielona mila”, „Bastion” czy „Oczy smoka”.

Ten dynamiczny, pełen 
energii kawałek utrzymany 
jest w letnim, wakacyjnym 
klimacie. Oprócz Michała 
Wiśniewskiego usłyszymy 
w nim wokalistkę Hanię 
„Hanę” Hołek, znaną m.in. 
ze współpracy z Dawidem 
Kwiatkowskim.

Album „Nierdzewny” 
na sklepowe półki trafił 10 
czerwca nakładem Warner 
Music Poland. Na jednym 
krążku pojawi się 15 utwo-
rów a na drugim 13 remik-
sów. Fanów zespołu Ich Troje 
z pewnością ucieszy fakt, że 
na płycie znajdzie się duet z 
Justyną Majkowską, z którą 
grupa Ich Troje święciła naj-
większe triumfy. Za remixy/
mastering odpowiedzialni są 
producenci ze Stanów Zjed-
noczonych, dzięki którym na 
krążku usłyszymy nowocze-

Po trzech latach przerwy wokalista Ich Troje powraca z nowym, solowym ma-
teriałem! 9 maja swoją radiową premierę miał singiel „Nie zatrzymasz mnie” 
promujący album Michała Wiśniewskiego „Nierdzewny”.

sne, światowe brzmienia.
„Nierdzewny” jest wy-

ważoną mieszanką prawie 
dwudziestoletniego doświad-
czenia muzycznego woka-
listy a także nowatorskich 
pomysłów osób odpowie-

dzialnych za produkcję pły-
ty. Ten krążek jest dowodem 
na to, że Michał Wiśniewski 
znajduje się w szczytowej 
formie i pewnością jeszcze 
nie raz namiesza na polskiej 
scenie muzycznej.

zemsty dawny rywal dopro-
wadzi do katastrofy.
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Crossover na bazie  
A-klasy 

Powiedzieć, że GLA jest 
autem nieszablonowym to 
banał. Jego nadwozie zapro-
jektowano tak, by wyglądał 
jak milion dolarów, ale prze-
cież to „tylko” nieduży cros-
sover na bazie kompaktowej 
A-klasy. Mimo, że widać 
podobieństwo między GLA  
i A-klasą, zwłaszcza gdy 
założy mu się koła z mniej-
szymi felgami, postronny 
obserwator myśli, że ma do 
czynienia z jednym z topo-
wych aut koncernu z gwiaz-
dą. A to przecież najmniej-
szy i najtańszy model  
z podwyższonym prześwi-
tem w ofercie. 

Dopiero we wnętrzu 
samochodu widać duże 
podobieństwo do klasy A, 
czyli najmniejszego auta  
w obecnej ofercie Mercede-
sa. Kokpit i użyte do jego 
wykończenia materiały,  
a także panel przycisków 
czy nawiewy to dokładnie 
ten sam zestaw. Całość 

wygląda schludnie i zgrab-
nie, ale do jakości niektó-
rych elementów można się 
przyczepić. Szału nie robi 
także centralny wyświetlacz, 
któremu daleko do nowo-
cześniejszych, dotykowych 
ekranów u konkurencji 
(wcale nie tej z klasy pre-
mium). 

Jak to w przypadku 
Mercedesów bywa, wybie-
rając słabszy pakiet wypo-
sażenia nie otrzymamy 
auta, które będzie nas satys-
fakcjonować. Testowana 
wersja GLA miała dużo 
extra-płatnych dodatków, 
powodujących wspomniany 
„efekt WOW”. Najważniej-
szym z nich był matowy, 
szary lakier, w którego cenę 
nie mogę uwierzyć do dziś. 
Była także świetnie pracują-
ca, automatyczna 7-stop-
niowa skrzynia biegów. 
Dwusprzęgłówka w wyda-
niu Mercedesa współgrała 
bardzo dobrze z mocnym 
benzynowym silnikiem 2.0 
211 KM o maksymalnym 

nia ideowe wobec auta, 
które po prostu „jeździ”. 

Apetyt na paliwo turbo-
doładowanego silnika jest 
umiarkowany. Biorąc pod 
uwagę masę auta sięgającą 
ok. półtorej tony, wynik 7,9 l 
na 100 km na mojej stałej 
trasie testowej wygląda przy-
zwoicie. Oczywiście jest 
daleki od rezultatu obiecywa-
nego w katalogu, ale to chyba 
już nikogo nie zaskakuje. 

 
Cena przyjemności 
Jak wspominałem na 

początku, wewnętrzna deba-
ta nad sensem posiadania 
Mercedesa GLA to ciężka 
przeprawa. Bo kto chciałby 
mieć auto z nietypowym, 
przykuwającym uwagę 
lakierem, automatem i 200-  
-konnym silnikiem, wielkimi 
felgami i gwiazdą na masce? 
Każdy. Każdy by chciał.  
Z drugiej strony, ten niewiel-
ki, mogący przewieźć 4 
osoby i trochę bagażu po-
jazd kosztuje w bogatej 
wersji wyposażenia ponad 
200 tys. zł. A nabycie wersji 
podstawowej za około 110 
tys. mija się z celem, bo nie 
będzie miała niczego, co 
może imponować. Nie 
wiem czy zakup tego samo-
chodu to dobry pomysł. Ale 
oceniam go pozytywnie, 
gdyż po prostu nie mam 
żadnych powodów, by 
powiedzieć, że to złe auto.          

 
Witold Hańczka 

Test: Mercedes GLA 2.0 211 KM 4Matic 

Co o Tobie myśleć Mercedesie? 
Mercedes GLA to jeden z samochodów, które trudno obiektywnie ocenić. Już od 
pierwszego spojrzenia, pierwszego kontaktu, pierwszej przejażdżki w głowie toczy 
się zażarta walka rozsądku z emocjami… 

momencie obrotowym 350 
Nm dostępnym już od 1200 
obr./min. (sic!). 

 
W teren tylko niekiedy 
Szczerze mówiąc nie 

wyobrażam sobie jazdy  
w terenie takim samocho-
dem jak GLA. Został on 
raczej stworzony, by być 
powabnym miejskim gadże-
tem, a nie narzędziem pracy 

leśnika. Nie znaczy to jed-
nak, że GLA terenowych 
zdolności nie ma. Napęd 
4Matic oznacza, że standar-
dowo napędzana jest przed-
nia oś, a w razie utraty przy-
czepności, dołącza się tylna 
(sprzęgło Haldex). Rozwią-
zanie proste i stosowane  
w wielu SUVach, jednak 
dodatkowo mamy tu specjal-
ny tryb offroadowy z syste-
mem kontroli zjazdu. Pro-
jektując to auto, ktoś na-
prawdę zakładał, że będzie 
jeździło po nieutwardzonych 
drogach. Sądzę, że to duży 
plus. 

Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że Mercedes dobrze 
komunikuje się z kierowcą. 
Obsługa archaicznego ekranu 
za pomocą joysticka nie jest 
może intuicyjna, ale gdy ją 
opanujemy, pojazd dostarczy 
nam wszystkich potrzebnych 
informacji na temat jazdy, jej 
parametrów, pozwoli wybrać 
tryb pracy silnika i skrzyni 
oraz dokładnie skonfiguro-
wać media. Dobrym wyna-
lazkiem jest też aplikacja 

ubolewają nad faktem istnie-
nia przednionapędowych 
Mercedesów. Z pewnymi 
zmianami na rynku motory-
zacyjnym trzeba się jednak 
pogodzić. GLA jeździ na-
prawdę dobrze – w testowa-
nej wersji nigdy nie brakuje 
mu mocy, praktycznie zaw-
sze pewnie trzyma się drogi 
i skręca dokładnie niczym 
Hot-hatch. Trudno mieć 
więc jakiekolwiek zastrzeże-

monitorująca charakterystykę 
jazdy, która zachęca do zaba-
wy w ekologicznego kierow-
cę. Parametry można wy-
świetlać na małym ekranie 
między zegarami, dzięki 
czemu nie trzeba odrywać 
wzroku od drogi. 

Prawdziwy Mercedes? 
W pewnym sensie rozu-

miem sceptyków, którzy 

Reklama 
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Aloes to niepozorna 
roślina, która nie  tylko 
ozdabia parapety naszych 
okien, ale jest także praw-
dziwą skarbnicą cennych 
dla zdrowia składników. 
Pochodzi z  Afryki, a obec-
nie występuje w wielu 
miejscach naszej planety. 
Posiada wyjątkowe właści-
wości przystosowawcze do 
trudnych, często pustyn-
nych warunków wegetacji. 
To dzięki umiejętności 
gromadzenia wody, aloes  
w warunkach pustynnych 
potrafi przetrwać bez niej 
nawet kilka lat. Jednak, to 
nie zdolność przetrwania 
rośliny lecz  jej lecznicze 
właściwości zadecydowały  
o jej popularności. Już staro-
żytni Egipcjanie i Grecy 
odkryli lecznicze właściwo-
ści tej niezwykłej rośliny. 
Szczególnie cenną częścią 
aloesu są jego szarozielone, 
grube, mięsiste, mieczowate 
liście, w których zawarta 
jest największa ilość sub-
stancji śluzowych. Ich  
miąższ jest galaretowaty, 
jasnozielony i składa się  

w ponad 90%  z wody,  
a pozostałość to ok. 270 
składników o dużej aktyw-
ności biologicznej. Roślina 
ta stanowi wyjątkowo boga-
te źródło białek, występują-
cych w postaci najłatwiej 
przyswajalnych aminokwa-
sów egzogennych niezbęd-
nych naszemu organizmo-
wi. Miąższ zawiera także  
w swym składzie duże 
ilości witamin, między 
innymi witaminę C, B1, B2, 
B3 oraz beta-karoten oraz 
szereg biopierwiastków, tj. 
potasu, wapnia, żelaza, 
magnezu, sodu, fosforu, 
cynku czy siarki. Sok  
z aloesu jest bogaty  
w związki glikozydowe, jak 
aloinę i biostymulatory. Bo-
gaty i urozmaicony skład 
aloesu sprzyja wszechstron-
nemu i korzystnemu działa-
niu na nasz organizm. Mię-
dzy innymi aloes podnosi 
odporność organizmu, 
oczyszcza go ze szkodli-
wych toksyn, regeneruje 
układ nerwowy, przyspiesza 
gojenie ran i oparzeń, zapo-
biega tworzeniu się kamieni 

w nerkach, wpływa korzyst-
nie na układ krążenia oraz 
zwiększa przyswajalność 
niektórych witamin. Jest 
dobrym lekiem stosowanym 
w zaburzeniach przemiany 
materii, reguluje procesy 
trawienne w organizmie, 
poprawia stan błony śluzo-
wej jelit  oraz energetyzuje 
cały organizm. Sok z aloesu 
ze względu na posiadane 
właściwości bakteriobójcze 
i przeciwbólowe stosowany 
jest między innymi w cho-
robach wrzodowych żołąd-
ka i dwunastnicy oraz jelita 
grubego. Ponadto aloes jest 

także składnikiem balsa-
mów, żelów lub kremów do 
ciała, ponieważ bardzo 
dobrze nawilża naszą skórę. 
Regeneruje naskórek, łago-
dzi podrażnienia i zaczer-
wienienia, zwiększa mikro-
krążenie, przez co nasza 
skóra jest bardziej odżywio-
na i promienna. W wyniku 
tych właściwości ma wpływ 
na opóźnienie procesu sta-
rzenia się skóry. Należy 
jednak pamiętać, że prze-
dawkowanie go może mieć 
przykre skutki. 

 
KK 

Sałatka  
warzywna  
z ryżem  
i kurczakiem 
 
Porcja dla: 4 osób 
Czas przygotowania: 40 minut 
 
Składniki: 
 
• 20 dag ugotowanego mięsa z kurczaka 
• 1 szklanka ugotowanego na sypko ryżu 
• 1 kiszony ogórek 
• 1 ugotowane jajko na twardo 
• 1 główka sałaty masłowej 
• 1 ząbek czosnku 
• 1/2 szklanki majonezu 
• posiekana natka pietruszki 
• posiekany koperek 
• sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania: 

 
Ugotowane mięso z kurczaka pokroić w drobną kost-

kę. Sałatę pokroić w paski, natomiast ogórek kiszony oraz 
ugotowane jajko pokroić w kostkę. Mięso, ryż, ogórek, 
jajko i pokrojoną sałatę połączyć. Czosnek przecisnąć 
przez praskę, połączyć z majonezem i polać sałatkę deli-
katnie mieszając. Całość doprawić do smaku solą i pie-
przem oraz posypać posiekanym koperkiem i pietruszką. 

OGŁOSZENIA 

Aloes – królowa roślin  
leczniczych 
Aloes uznawany jest za „królową roślin leczniczych”z uwagi na zbawienny wpływ na 
wiele chorób i schorzeń. W celach leczniczych wykorzystywany jest świeży miąższ  
z tych roślin, jego soki lub roztwory. 

Pożyczki i chwilówki na sam 
dowód osobisty bez BIK i 
komornika (cała Polska) tel. 
796-15-19-19 
Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959 
Kredyty. Tel 531881669 
Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie tel. 600 086 995. 
SORTOWNIKÓW NOCAMI 
WOLA BYKOWSKA (MOŻE 
BYĆ 2-3 NOCE) ZORGANI-

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

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

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

Agencja EMS  

cert. nr 11714 poszukuje: 

Pracownika produkcji  

lub magazynu, 

umowa o pracę + premie. 

Możliwy darmowy dowóz. 

tel. 512481491 

tel. 512481471 

Reklama 
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Crossover na bazie  
A-klasy 

Powiedzieć, że GLA jest 
autem nieszablonowym to 
banał. Jego nadwozie zapro-
jektowano tak, by wyglądał 
jak milion dolarów, ale prze-
cież to „tylko” nieduży cros-
sover na bazie kompaktowej 
A-klasy. Mimo, że widać 
podobieństwo między GLA  
i A-klasą, zwłaszcza gdy 
założy mu się koła z mniej-
szymi felgami, postronny 
obserwator myśli, że ma do 
czynienia z jednym z topo-
wych aut koncernu z gwiaz-
dą. A to przecież najmniej-
szy i najtańszy model  
z podwyższonym prześwi-
tem w ofercie. 

Dopiero we wnętrzu 
samochodu widać duże 
podobieństwo do klasy A, 
czyli najmniejszego auta  
w obecnej ofercie Mercede-
sa. Kokpit i użyte do jego 
wykończenia materiały,  
a także panel przycisków 
czy nawiewy to dokładnie 
ten sam zestaw. Całość 

wygląda schludnie i zgrab-
nie, ale do jakości niektó-
rych elementów można się 
przyczepić. Szału nie robi 
także centralny wyświetlacz, 
któremu daleko do nowo-
cześniejszych, dotykowych 
ekranów u konkurencji 
(wcale nie tej z klasy pre-
mium). 

Jak to w przypadku 
Mercedesów bywa, wybie-
rając słabszy pakiet wypo-
sażenia nie otrzymamy 
auta, które będzie nas satys-
fakcjonować. Testowana 
wersja GLA miała dużo 
extra-płatnych dodatków, 
powodujących wspomniany 
„efekt WOW”. Najważniej-
szym z nich był matowy, 
szary lakier, w którego cenę 
nie mogę uwierzyć do dziś. 
Była także świetnie pracują-
ca, automatyczna 7-stop-
niowa skrzynia biegów. 
Dwusprzęgłówka w wyda-
niu Mercedesa współgrała 
bardzo dobrze z mocnym 
benzynowym silnikiem 2.0 
211 KM o maksymalnym 

nia ideowe wobec auta, 
które po prostu „jeździ”. 

Apetyt na paliwo turbo-
doładowanego silnika jest 
umiarkowany. Biorąc pod 
uwagę masę auta sięgającą 
ok. półtorej tony, wynik 7,9 l 
na 100 km na mojej stałej 
trasie testowej wygląda przy-
zwoicie. Oczywiście jest 
daleki od rezultatu obiecywa-
nego w katalogu, ale to chyba 
już nikogo nie zaskakuje. 

 
Cena przyjemności 
Jak wspominałem na 

początku, wewnętrzna deba-
ta nad sensem posiadania 
Mercedesa GLA to ciężka 
przeprawa. Bo kto chciałby 
mieć auto z nietypowym, 
przykuwającym uwagę 
lakierem, automatem i 200-  
-konnym silnikiem, wielkimi 
felgami i gwiazdą na masce? 
Każdy. Każdy by chciał.  
Z drugiej strony, ten niewiel-
ki, mogący przewieźć 4 
osoby i trochę bagażu po-
jazd kosztuje w bogatej 
wersji wyposażenia ponad 
200 tys. zł. A nabycie wersji 
podstawowej za około 110 
tys. mija się z celem, bo nie 
będzie miała niczego, co 
może imponować. Nie 
wiem czy zakup tego samo-
chodu to dobry pomysł. Ale 
oceniam go pozytywnie, 
gdyż po prostu nie mam 
żadnych powodów, by 
powiedzieć, że to złe auto.          

 
Witold Hańczka 

Test: Mercedes GLA 2.0 211 KM 4Matic 

Co o Tobie myśleć Mercedesie? 
Mercedes GLA to jeden z samochodów, które trudno obiektywnie ocenić. Już od 
pierwszego spojrzenia, pierwszego kontaktu, pierwszej przejażdżki w głowie toczy 
się zażarta walka rozsądku z emocjami… 

momencie obrotowym 350 
Nm dostępnym już od 1200 
obr./min. (sic!). 

 
W teren tylko niekiedy 
Szczerze mówiąc nie 

wyobrażam sobie jazdy  
w terenie takim samocho-
dem jak GLA. Został on 
raczej stworzony, by być 
powabnym miejskim gadże-
tem, a nie narzędziem pracy 

leśnika. Nie znaczy to jed-
nak, że GLA terenowych 
zdolności nie ma. Napęd 
4Matic oznacza, że standar-
dowo napędzana jest przed-
nia oś, a w razie utraty przy-
czepności, dołącza się tylna 
(sprzęgło Haldex). Rozwią-
zanie proste i stosowane  
w wielu SUVach, jednak 
dodatkowo mamy tu specjal-
ny tryb offroadowy z syste-
mem kontroli zjazdu. Pro-
jektując to auto, ktoś na-
prawdę zakładał, że będzie 
jeździło po nieutwardzonych 
drogach. Sądzę, że to duży 
plus. 

Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że Mercedes dobrze 
komunikuje się z kierowcą. 
Obsługa archaicznego ekranu 
za pomocą joysticka nie jest 
może intuicyjna, ale gdy ją 
opanujemy, pojazd dostarczy 
nam wszystkich potrzebnych 
informacji na temat jazdy, jej 
parametrów, pozwoli wybrać 
tryb pracy silnika i skrzyni 
oraz dokładnie skonfiguro-
wać media. Dobrym wyna-
lazkiem jest też aplikacja 

ubolewają nad faktem istnie-
nia przednionapędowych 
Mercedesów. Z pewnymi 
zmianami na rynku motory-
zacyjnym trzeba się jednak 
pogodzić. GLA jeździ na-
prawdę dobrze – w testowa-
nej wersji nigdy nie brakuje 
mu mocy, praktycznie zaw-
sze pewnie trzyma się drogi 
i skręca dokładnie niczym 
Hot-hatch. Trudno mieć 
więc jakiekolwiek zastrzeże-

monitorująca charakterystykę 
jazdy, która zachęca do zaba-
wy w ekologicznego kierow-
cę. Parametry można wy-
świetlać na małym ekranie 
między zegarami, dzięki 
czemu nie trzeba odrywać 
wzroku od drogi. 

Prawdziwy Mercedes? 
W pewnym sensie rozu-

miem sceptyków, którzy 

Reklama 
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Aloes to niepozorna 
roślina, która nie  tylko 
ozdabia parapety naszych 
okien, ale jest także praw-
dziwą skarbnicą cennych 
dla zdrowia składników. 
Pochodzi z  Afryki, a obec-
nie występuje w wielu 
miejscach naszej planety. 
Posiada wyjątkowe właści-
wości przystosowawcze do 
trudnych, często pustyn-
nych warunków wegetacji. 
To dzięki umiejętności 
gromadzenia wody, aloes  
w warunkach pustynnych 
potrafi przetrwać bez niej 
nawet kilka lat. Jednak, to 
nie zdolność przetrwania 
rośliny lecz  jej lecznicze 
właściwości zadecydowały  
o jej popularności. Już staro-
żytni Egipcjanie i Grecy 
odkryli lecznicze właściwo-
ści tej niezwykłej rośliny. 
Szczególnie cenną częścią 
aloesu są jego szarozielone, 
grube, mięsiste, mieczowate 
liście, w których zawarta 
jest największa ilość sub-
stancji śluzowych. Ich  
miąższ jest galaretowaty, 
jasnozielony i składa się  

w ponad 90%  z wody,  
a pozostałość to ok. 270 
składników o dużej aktyw-
ności biologicznej. Roślina 
ta stanowi wyjątkowo boga-
te źródło białek, występują-
cych w postaci najłatwiej 
przyswajalnych aminokwa-
sów egzogennych niezbęd-
nych naszemu organizmo-
wi. Miąższ zawiera także  
w swym składzie duże 
ilości witamin, między 
innymi witaminę C, B1, B2, 
B3 oraz beta-karoten oraz 
szereg biopierwiastków, tj. 
potasu, wapnia, żelaza, 
magnezu, sodu, fosforu, 
cynku czy siarki. Sok  
z aloesu jest bogaty  
w związki glikozydowe, jak 
aloinę i biostymulatory. Bo-
gaty i urozmaicony skład 
aloesu sprzyja wszechstron-
nemu i korzystnemu działa-
niu na nasz organizm. Mię-
dzy innymi aloes podnosi 
odporność organizmu, 
oczyszcza go ze szkodli-
wych toksyn, regeneruje 
układ nerwowy, przyspiesza 
gojenie ran i oparzeń, zapo-
biega tworzeniu się kamieni 

w nerkach, wpływa korzyst-
nie na układ krążenia oraz 
zwiększa przyswajalność 
niektórych witamin. Jest 
dobrym lekiem stosowanym 
w zaburzeniach przemiany 
materii, reguluje procesy 
trawienne w organizmie, 
poprawia stan błony śluzo-
wej jelit  oraz energetyzuje 
cały organizm. Sok z aloesu 
ze względu na posiadane 
właściwości bakteriobójcze 
i przeciwbólowe stosowany 
jest między innymi w cho-
robach wrzodowych żołąd-
ka i dwunastnicy oraz jelita 
grubego. Ponadto aloes jest 

także składnikiem balsa-
mów, żelów lub kremów do 
ciała, ponieważ bardzo 
dobrze nawilża naszą skórę. 
Regeneruje naskórek, łago-
dzi podrażnienia i zaczer-
wienienia, zwiększa mikro-
krążenie, przez co nasza 
skóra jest bardziej odżywio-
na i promienna. W wyniku 
tych właściwości ma wpływ 
na opóźnienie procesu sta-
rzenia się skóry. Należy 
jednak pamiętać, że prze-
dawkowanie go może mieć 
przykre skutki. 

 
KK 

Sałatka  
warzywna  
z ryżem  
i kurczakiem 
 
Porcja dla: 4 osób 
Czas przygotowania: 40 minut 
 
Składniki: 
 
• 20 dag ugotowanego mięsa z kurczaka 
• 1 szklanka ugotowanego na sypko ryżu 
• 1 kiszony ogórek 
• 1 ugotowane jajko na twardo 
• 1 główka sałaty masłowej 
• 1 ząbek czosnku 
• 1/2 szklanki majonezu 
• posiekana natka pietruszki 
• posiekany koperek 
• sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania: 

 
Ugotowane mięso z kurczaka pokroić w drobną kost-

kę. Sałatę pokroić w paski, natomiast ogórek kiszony oraz 
ugotowane jajko pokroić w kostkę. Mięso, ryż, ogórek, 
jajko i pokrojoną sałatę połączyć. Czosnek przecisnąć 
przez praskę, połączyć z majonezem i polać sałatkę deli-
katnie mieszając. Całość doprawić do smaku solą i pie-
przem oraz posypać posiekanym koperkiem i pietruszką. 

OGŁOSZENIA 

Aloes – królowa roślin  
leczniczych 
Aloes uznawany jest za „królową roślin leczniczych”z uwagi na zbawienny wpływ na 
wiele chorób i schorzeń. W celach leczniczych wykorzystywany jest świeży miąższ  
z tych roślin, jego soki lub roztwory. 

Pożyczki i chwilówki na sam 
dowód osobisty bez BIK i 
komornika (cała Polska) tel. 
796-15-19-19 
Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959 
Kredyty. Tel 531881669 
Wylewki agregatem zacierane 
mechanicznie tel. 600 086 995. 
SORTOWNIKÓW NOCAMI 
WOLA BYKOWSKA (MOŻE 
BYĆ 2-3 NOCE) ZORGANI-

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

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

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

Agencja EMS  

cert. nr 11714 poszukuje: 

Pracownika produkcji  

lub magazynu, 

umowa o pracę + premie. 

Możliwy darmowy dowóz. 

tel. 512481491 

tel. 512481471 

Reklama 
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Rak 22.06–22.07 
Przed tobą 

okres spokojnej 
pracy. Nie oglą-
daj się za siebie. 

Co było, już minęło. Warto 
wyciągnąć wnioski z błę-
dów i porażek, aby ich w 
przyszłości nie powielać. 
Dbaj o formę fizyczną  
i psychiczną poprzez ak-
tywny tryb życia. Wkrótce 
nadarzy się okazja do po-
znania ciekawych ludzi. 

Lew 23.07–23.08 
Nowe zadania 

podniosą poziom 
adrenaliny. Ale 
podołasz tym 

przedsięwzięciom i poczu-
jesz satysfakcję z tego, co 
robisz. Nie zadowala cię 
praca bez wyzwań. Wyjazd 
z rodziną to dobry sposób 
na zasłużony odpoczynek. 

Panna 24.08–23.09 
Ostatnio nie 

masz okazji do 
świętowania suk-
cesów. Być może 

należy więcej czasu poświę-
cić na rozwój osobisty, po-
szerzanie horyzontów i zdo-
bywanie wiedzy. Dbaj  

o zdrowie, któremu służy 
czynny wypoczynek i pozy-
tywne myślenie. 

Waga 24.09-23.10 
Pojawią się 

trudności, lecz 
tym się nie zra-
żaj. Warto ze-
rwać z rutyną. 

Pamiętaj o zachowaniu 
ostrożności i czujności  
w swoich poczynaniach. 
Twoje tempo życia najwy-
raźniej przyspieszy. W wy-
datkach zalecana rozwaga. 

Skorpion 24.10–22.11 
Żmudna i sys-

tematyczna pra-
ca zacznie cię 
nudzić. Ale nie 

rezygnuj z tego, co zapew-
nia ci dostateczną egzy-
stencję. Być może warto 
zdobyć dodatkowe kwali-
fikacje. Unikaj zbyt for-
sownych zajęć sporto-
wych. 
Strzelec 23.11–21.12 

Realizacja pod-
jętych przedsię-
wzięć da ci dużo 

satysfakcji i spore pieniądze. 
Biznes rozwija się w do-
brym kierunku i rokuje dal-

sze powodzenie. Poza tym, 
możesz zawsze liczyć na 
zrozumienie i wsparcie part-
nera. 
Koziorożec 22.12–20.01 

W pracy okres 
gorączkowy.  
Będziesz zmu-
szony do więk-

szej aktywności zawodo-
wej. Masz szansę wykorzy-
stać swoje uzdolnienia i 
tym samym zdobyć wyjąt-
kowe uznanie. To dobry 
czas na inwestycje. 
Wodnik 21.01–19.02 

Gwiazdy będą 
ci sprzyjać. Zała-
twisz pozytyw-
nie zaległe spra-

wy. W pracy wykażesz się 
inicjatywą, a twoje nowa-
torskie pomysły zyskają 
uznanie przełożonych. 
Masz dużą szansę na zawo-
dowy sukces. 
Ryby 20.02–20.03 

Twoje życie na-
bierze wyjątko-
wego tempa.  
Nawiążesz no-

we znajomości, które bar-
dzo ci się przydadzą w 
przyszłości. W pracy rozwi-
niesz skrzydła i realizować 
będziesz z sukcesem swoje 
ambitne plany. 

Baran 21.03–20.04 
W najbliższym 

czasie nie podej-
muj ryzykow-
nych przedsię-

wzięć, ponieważ możesz 
wówczas doświadczyć 
rozczarowania. Unikaj ja-
kichkolwiek spekulacji  
finansowych. Możesz 
zawsze liczyć na wsparcie 
rodziny. 
Byk 21.04–20.05 

Układ planet 
będzie ci sprzy-
jał na wielu 
płaszczyznach. 

Dobre zdrowie i samopo-
czucie pozwolą optymi-
stycznie spojrzeć na rze-
czywistość. Psychicznie 
zyskasz większe poczucie 
bezpieczeństwa i stabiliza-
cję życiową. 
Bliźnięta 21.05–21.06 

Więcej cierpli-
wości a twoje za-
lety i talent zo-

staną przez przełożonych 
docenione. Otrzymasz tak-
że propozycję współpracy, 
która da możliwość przy-
pływu pokaźnej gotówki. 
Spędzaj więcej wolnego 
czasu z rodziną. 

 

Wróżka Amanda 

HOROSKOP 
5         6 4     
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4             7   

    8   2         

  2 7 5   4 6 8   
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6         9       

    1 7         5 

SUDOKU 

Humor 
Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza: 

– Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 
– Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć! 

☺ ☺ ☺ 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

– Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu – „Uczniowie 
chętnie wracają do szkoły po wakacjach”? 

Zgłasza się Jasiu: 
– Kłamstwem, Panie profesorze. 

☺ ☺ ☺ 
– Jak często spożywa pan alkohol? 

– Więcej niż raz w tygodniu. 
– A konkretnie? 

– Siedem. 
☺ ☺ ☺ 

– Jaki jest najlepszy sposób na katar?  
– Dwie tabletki leku na przeczyszczenie i strach kichnąć. 

☺ ☺ ☺ 
Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły  

i pani go za karę wysłała do domu!  
– I co, pomogło?  

– Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna. 
☺ ☺ ☺ 

Jadą dwie blondynki pociągiem. Jedna częstuje drugą bana-
nem, zaczynają jeść i... w tym momencie pociąg wjeżdża do 
tunelu. Po kilku sekundach w ciemnościach rozlega się głos:  

– Próbowałaś już swojego banana?  
– Nie, jeszcze nie zdążyłam.  

– To nie próbuj. Ja od swojego oślepłam! 
☺ ☺ ☺ 

Dzwonię do centrum fitness i pytam: 
– Jak wysoki powinien być mężczyzna ważący  

sto dziesięć kilo? 
Pani odpowiada: 

– Około dwóch metrów. 
Mówię do żony: 

– Widzisz, głupia? Mówiłem ci. Niski jestem, a nie gruby. 
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Rankiem 14 czerwca do 
posterunku policji w Klesz-
czowie zgłosił się 20-letni 
mieszkaniec gminy Ładzi-
ce. Poinformował, że został 
pobity przez trzech męż-
czyzn. Do przestępstwa 
doszło poprzedniego dnia 
po godzinie 20:00 na ulicy 
Szkolnej w Kleszczowie. 
Pokrzywdzony siedział  
w swoim peugeocie, przy-
pięty pasami i rozmawiał  
z koleżanką. W tym czasie 
podeszło do niego trzech 
mieszkańców Radomska  
w wieku od 18 do 22 lat. 
Mężczyźni wyciągnęli klu-
czyk ze stacyjki i zaczęli 
szarpać kierowcę. Po nie-
udanej próbie wyciągnięcia 
20-latka z samochodu, po-
bili go. Otrzymał ciosy pię-
ściami w głowę i korpus. 
Ponadto napastnicy kopiąc  
i uderzając w samochód, 
uszkodzili elementy nadwo-
zia peugota. Policjanci za-
trzymali sprawców i prze-
wieźli ich do policyjnego 
aresztu. Okazało się, że 
motywem czynu była za-
zdrość o dziewczynę. Jeden 

ze sprawców przyznał, że 
podsłuchał rozmowę swojej 
dziewczyny z 20-letnim  
kierowcą peugeota i „puści-

ły mu nerwy”. Cała trójka 
wkrótce stanie przed sądem. 
Za pobicie grozi kara do 
trzech lat pozbawienia wol-

Kleszczów 

Pobicie z zazdrością w tle 
Zatrzymano 3 mieszkańców Radomska podejrzanych o pobicie 
20-latka.  

miejscowościami Cekanów 
i Longinówka. Wstępne 
ustalenia policjantów wska-
zują, że 40- letni mężczyzna 
z niewyjaśnionych przy-

15 czerwca około godzi-
ny 10:20 na terenie gminy 
Rozprza doszło do wypad-
ku drogowego. Zdarzenie 
miało miejsce pomiędzy 

15 czerwca w godzinach 
popołudniowych dyżurny 
pabianickiej komendy po-
wiatowej otrzymał zgłosze-
nie o kolizji drogowej, mają-
cej miejsce przy skrzyżowa-
niu ulic Szewskiej i Kościel-
nej. Policjanci drogówki 
zastali na miejscu rozbitego 
fiata uno. Po kierowcy jed-
nak nie było śladu. Dzięki 
informacjom przekazanym 
przez świadków, mundurowi 
ustalili dane sprawcy. Oka-

zało się, że 15-latek wyko-
rzystał chwilę nieuwagi 
swojego znajomego i zabrał 
mu samochód z pozostawio-
nymi w stacyjce kluczyka-
mi. Nieletni jeździł po uli-
cach Pabianic, powodując 
dwie kolizje drogowe. 
Pierwszą przy ul. Poprzecz-
nej, gdzie zarysował inny 
pojazd, drugą już chwilę 
później przy pobliskim 
skrzyżowaniu. Tym razem 
rozbił na drzewie fiata uno, 

którego wypożyczył bez 
zgody właściciela. Nastola-
tek i jego pasażer uciekli  
z miejsca zdarzenia. Poli-
cjanci udali się do domu  
15-latka, jednak tam go nie 
zastali. Dopiero wieczorem 
stawił się z matką w komen-
dzie. Badanie na obecność 
alkoholu we krwi potwier-
dziło trzeźwość nieletniego 
kierowcy. Sprawa trafi do 
sądu rodzinnego. 

 

IT 

Pabianice 

Nieletni pirat drogowy 
15-latek rozbił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia.  
Wcześniej spowodował kolizję z innym pojazdem.  

Sulejów 

Pościg za skradzionym 
pojazdem 
Podczas pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o kradzież volkswagena passata. Mężczyźnie grozi kara do  
5 lat pozbawienia wolności. 

Do kradzieży doszło  
14 czerwca przy ulicy Ry-
nek w Sulejowie. Poinfor-
mowany o przestępstwie 
dyżurny piotrkowskiej jed-
nostki podał komunikat 
drogą radiową. Funkcjona-
riusze zauważyli opisanego 
passata na jednej z ulic 
przyległych do ulicy  
Taraszczyńskiej. Za kierow-
nicą siedział młody męż-
czyzna, znany policjantom 
ze swojej wcześniejszej, 

przestępczej działalności. 
25-latek na widok radiowo-
zu, próbował kontynuować 
ucieczkę. Mimo stawianego 
oporu, mundurowi zmusili 
kierowcę do opuszczenia 
pojazdu. Mężczyzna został 
osadzony w policyjnym 
areszcie. Miał prawie 2 
promile alkoholu w organi-
zmie. 15 czerwca śledczy  
z Sulejowa przesłuchali 25- 
-latka. Usłyszał zarzut kra-
dzieży passata oraz kiero-

wania w stanie nie-
trzeźwości. Za kra-
dzież grozi kara do 5 
lat pozbawienia wol-
ności, ale 25-latek 
działał w warunkach 
recydywy, więc mo-
że wynieść nawet do 
7,5 roku. Natomiast 
jazda pod wpływem 
alkoholu jest zagro-
żona karą do 2 lat 
więzienia. 15 czerw-
ca materiały sprawy 
przedłożono Proku-
raturze Rejonowej  
w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Ustalono, 
że przeciwko zatrzy-
manemu sprawcy 
toczą się jeszcze dwa 
kolejne postępowa-
nia. Prokurator przed-
stawił podejrzanemu 

łącznie sześć zarzutów. 
Dotyczyły kradzieży i pro-
wadzenia pojazdów w stanie 
nietrzeźwości. Mężczyzna 
przyznał się do popełnienia 
zarzucanego mu czynu. 16 
czerwca Prokuratura Rejo-
nowa w Piotrkowie Trybu-
nalskim skierowała do 
Sądu Rejonowego wnio-
sek o zastosowanie środka 
zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresz-
towania.              IT 

Piotrków Trybunalski 
Konopie indyjskie ukryte  
w tataraku 
Zlikwidowano nielegalną uprawę konopi indyjskich. 4 rośliny  
w doniczkach ukryto w tataraku. 

14 czerwca policjanci 
zlikwidowali nielegalną 
uprawę konopi. Na podsta-
wie czynności operacyj-
nych ustalili miejsce, gdzie 

hodowane są rośliny. Czte-
ry krzaki ukryte były w 
tataraku w okolicach rzeki 
Pilicy na terenie gminy 
Sulejów. Obecnie trwają 

czynności w sprawie usta-
lenia sprawcy nielegalnej 
uprawy.       

 IT 

Rozprza 

Śmiertelny wypadek 
Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca 
opla omegi zjechał na pobocze, po czym 
uderzył w drzewo i dachował. 

czyn zjechał na pobocze na 
łuku drogi. W konsekwencji 
uderzył w przydrożne drze-
wo, a następnie dachował.  
Poszkodowany mieszkaniec 
powiatu był reanimowany. 
Po długiej akcji prowadzo-
nej przez ratowników me-
dycznych, 40-latek został 
przewieziony w stanie  
ciężkim do szpitala. Mimo 
wysiłków lekarzy, mężczy-
zna zmarł. Policjanci pod 
nadzorem prokuratury wy-
jaśniają dokładną przyczynę 
wypadku.                          IT 
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Rak 22.06–22.07 
Przed tobą 

okres spokojnej 
pracy. Nie oglą-
daj się za siebie. 

Co było, już minęło. Warto 
wyciągnąć wnioski z błę-
dów i porażek, aby ich w 
przyszłości nie powielać. 
Dbaj o formę fizyczną  
i psychiczną poprzez ak-
tywny tryb życia. Wkrótce 
nadarzy się okazja do po-
znania ciekawych ludzi. 

Lew 23.07–23.08 
Nowe zadania 

podniosą poziom 
adrenaliny. Ale 
podołasz tym 

przedsięwzięciom i poczu-
jesz satysfakcję z tego, co 
robisz. Nie zadowala cię 
praca bez wyzwań. Wyjazd 
z rodziną to dobry sposób 
na zasłużony odpoczynek. 

Panna 24.08–23.09 
Ostatnio nie 

masz okazji do 
świętowania suk-
cesów. Być może 

należy więcej czasu poświę-
cić na rozwój osobisty, po-
szerzanie horyzontów i zdo-
bywanie wiedzy. Dbaj  

o zdrowie, któremu służy 
czynny wypoczynek i pozy-
tywne myślenie. 

Waga 24.09-23.10 
Pojawią się 

trudności, lecz 
tym się nie zra-
żaj. Warto ze-
rwać z rutyną. 

Pamiętaj o zachowaniu 
ostrożności i czujności  
w swoich poczynaniach. 
Twoje tempo życia najwy-
raźniej przyspieszy. W wy-
datkach zalecana rozwaga. 

Skorpion 24.10–22.11 
Żmudna i sys-

tematyczna pra-
ca zacznie cię 
nudzić. Ale nie 

rezygnuj z tego, co zapew-
nia ci dostateczną egzy-
stencję. Być może warto 
zdobyć dodatkowe kwali-
fikacje. Unikaj zbyt for-
sownych zajęć sporto-
wych. 
Strzelec 23.11–21.12 

Realizacja pod-
jętych przedsię-
wzięć da ci dużo 

satysfakcji i spore pieniądze. 
Biznes rozwija się w do-
brym kierunku i rokuje dal-

sze powodzenie. Poza tym, 
możesz zawsze liczyć na 
zrozumienie i wsparcie part-
nera. 
Koziorożec 22.12–20.01 

W pracy okres 
gorączkowy.  
Będziesz zmu-
szony do więk-

szej aktywności zawodo-
wej. Masz szansę wykorzy-
stać swoje uzdolnienia i 
tym samym zdobyć wyjąt-
kowe uznanie. To dobry 
czas na inwestycje. 
Wodnik 21.01–19.02 

Gwiazdy będą 
ci sprzyjać. Zała-
twisz pozytyw-
nie zaległe spra-

wy. W pracy wykażesz się 
inicjatywą, a twoje nowa-
torskie pomysły zyskają 
uznanie przełożonych. 
Masz dużą szansę na zawo-
dowy sukces. 
Ryby 20.02–20.03 

Twoje życie na-
bierze wyjątko-
wego tempa.  
Nawiążesz no-

we znajomości, które bar-
dzo ci się przydadzą w 
przyszłości. W pracy rozwi-
niesz skrzydła i realizować 
będziesz z sukcesem swoje 
ambitne plany. 

Baran 21.03–20.04 
W najbliższym 

czasie nie podej-
muj ryzykow-
nych przedsię-

wzięć, ponieważ możesz 
wówczas doświadczyć 
rozczarowania. Unikaj ja-
kichkolwiek spekulacji  
finansowych. Możesz 
zawsze liczyć na wsparcie 
rodziny. 
Byk 21.04–20.05 

Układ planet 
będzie ci sprzy-
jał na wielu 
płaszczyznach. 

Dobre zdrowie i samopo-
czucie pozwolą optymi-
stycznie spojrzeć na rze-
czywistość. Psychicznie 
zyskasz większe poczucie 
bezpieczeństwa i stabiliza-
cję życiową. 
Bliźnięta 21.05–21.06 

Więcej cierpli-
wości a twoje za-
lety i talent zo-

staną przez przełożonych 
docenione. Otrzymasz tak-
że propozycję współpracy, 
która da możliwość przy-
pływu pokaźnej gotówki. 
Spędzaj więcej wolnego 
czasu z rodziną. 

 

Wróżka Amanda 

HOROSKOP 
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SUDOKU 

Humor 
Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza: 

– Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 
– Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć! 

☺ ☺ ☺ 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

– Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu – „Uczniowie 
chętnie wracają do szkoły po wakacjach”? 

Zgłasza się Jasiu: 
– Kłamstwem, Panie profesorze. 

☺ ☺ ☺ 
– Jak często spożywa pan alkohol? 

– Więcej niż raz w tygodniu. 
– A konkretnie? 

– Siedem. 
☺ ☺ ☺ 

– Jaki jest najlepszy sposób na katar?  
– Dwie tabletki leku na przeczyszczenie i strach kichnąć. 

☺ ☺ ☺ 
Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły  

i pani go za karę wysłała do domu!  
– I co, pomogło?  

– Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna. 
☺ ☺ ☺ 

Jadą dwie blondynki pociągiem. Jedna częstuje drugą bana-
nem, zaczynają jeść i... w tym momencie pociąg wjeżdża do 
tunelu. Po kilku sekundach w ciemnościach rozlega się głos:  

– Próbowałaś już swojego banana?  
– Nie, jeszcze nie zdążyłam.  

– To nie próbuj. Ja od swojego oślepłam! 
☺ ☺ ☺ 

Dzwonię do centrum fitness i pytam: 
– Jak wysoki powinien być mężczyzna ważący  

sto dziesięć kilo? 
Pani odpowiada: 

– Około dwóch metrów. 
Mówię do żony: 

– Widzisz, głupia? Mówiłem ci. Niski jestem, a nie gruby. 
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Rankiem 14 czerwca do 
posterunku policji w Klesz-
czowie zgłosił się 20-letni 
mieszkaniec gminy Ładzi-
ce. Poinformował, że został 
pobity przez trzech męż-
czyzn. Do przestępstwa 
doszło poprzedniego dnia 
po godzinie 20:00 na ulicy 
Szkolnej w Kleszczowie. 
Pokrzywdzony siedział  
w swoim peugeocie, przy-
pięty pasami i rozmawiał  
z koleżanką. W tym czasie 
podeszło do niego trzech 
mieszkańców Radomska  
w wieku od 18 do 22 lat. 
Mężczyźni wyciągnęli klu-
czyk ze stacyjki i zaczęli 
szarpać kierowcę. Po nie-
udanej próbie wyciągnięcia 
20-latka z samochodu, po-
bili go. Otrzymał ciosy pię-
ściami w głowę i korpus. 
Ponadto napastnicy kopiąc  
i uderzając w samochód, 
uszkodzili elementy nadwo-
zia peugota. Policjanci za-
trzymali sprawców i prze-
wieźli ich do policyjnego 
aresztu. Okazało się, że 
motywem czynu była za-
zdrość o dziewczynę. Jeden 

ze sprawców przyznał, że 
podsłuchał rozmowę swojej 
dziewczyny z 20-letnim  
kierowcą peugeota i „puści-

ły mu nerwy”. Cała trójka 
wkrótce stanie przed sądem. 
Za pobicie grozi kara do 
trzech lat pozbawienia wol-

Kleszczów 

Pobicie z zazdrością w tle 
Zatrzymano 3 mieszkańców Radomska podejrzanych o pobicie 
20-latka.  

miejscowościami Cekanów 
i Longinówka. Wstępne 
ustalenia policjantów wska-
zują, że 40- letni mężczyzna 
z niewyjaśnionych przy-

15 czerwca około godzi-
ny 10:20 na terenie gminy 
Rozprza doszło do wypad-
ku drogowego. Zdarzenie 
miało miejsce pomiędzy 

15 czerwca w godzinach 
popołudniowych dyżurny 
pabianickiej komendy po-
wiatowej otrzymał zgłosze-
nie o kolizji drogowej, mają-
cej miejsce przy skrzyżowa-
niu ulic Szewskiej i Kościel-
nej. Policjanci drogówki 
zastali na miejscu rozbitego 
fiata uno. Po kierowcy jed-
nak nie było śladu. Dzięki 
informacjom przekazanym 
przez świadków, mundurowi 
ustalili dane sprawcy. Oka-

zało się, że 15-latek wyko-
rzystał chwilę nieuwagi 
swojego znajomego i zabrał 
mu samochód z pozostawio-
nymi w stacyjce kluczyka-
mi. Nieletni jeździł po uli-
cach Pabianic, powodując 
dwie kolizje drogowe. 
Pierwszą przy ul. Poprzecz-
nej, gdzie zarysował inny 
pojazd, drugą już chwilę 
później przy pobliskim 
skrzyżowaniu. Tym razem 
rozbił na drzewie fiata uno, 

którego wypożyczył bez 
zgody właściciela. Nastola-
tek i jego pasażer uciekli  
z miejsca zdarzenia. Poli-
cjanci udali się do domu  
15-latka, jednak tam go nie 
zastali. Dopiero wieczorem 
stawił się z matką w komen-
dzie. Badanie na obecność 
alkoholu we krwi potwier-
dziło trzeźwość nieletniego 
kierowcy. Sprawa trafi do 
sądu rodzinnego. 

 

IT 

Pabianice 

Nieletni pirat drogowy 
15-latek rozbił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia.  
Wcześniej spowodował kolizję z innym pojazdem.  

Sulejów 

Pościg za skradzionym 
pojazdem 
Podczas pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o kradzież volkswagena passata. Mężczyźnie grozi kara do  
5 lat pozbawienia wolności. 

Do kradzieży doszło  
14 czerwca przy ulicy Ry-
nek w Sulejowie. Poinfor-
mowany o przestępstwie 
dyżurny piotrkowskiej jed-
nostki podał komunikat 
drogą radiową. Funkcjona-
riusze zauważyli opisanego 
passata na jednej z ulic 
przyległych do ulicy  
Taraszczyńskiej. Za kierow-
nicą siedział młody męż-
czyzna, znany policjantom 
ze swojej wcześniejszej, 

przestępczej działalności. 
25-latek na widok radiowo-
zu, próbował kontynuować 
ucieczkę. Mimo stawianego 
oporu, mundurowi zmusili 
kierowcę do opuszczenia 
pojazdu. Mężczyzna został 
osadzony w policyjnym 
areszcie. Miał prawie 2 
promile alkoholu w organi-
zmie. 15 czerwca śledczy  
z Sulejowa przesłuchali 25- 
-latka. Usłyszał zarzut kra-
dzieży passata oraz kiero-

wania w stanie nie-
trzeźwości. Za kra-
dzież grozi kara do 5 
lat pozbawienia wol-
ności, ale 25-latek 
działał w warunkach 
recydywy, więc mo-
że wynieść nawet do 
7,5 roku. Natomiast 
jazda pod wpływem 
alkoholu jest zagro-
żona karą do 2 lat 
więzienia. 15 czerw-
ca materiały sprawy 
przedłożono Proku-
raturze Rejonowej  
w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Ustalono, 
że przeciwko zatrzy-
manemu sprawcy 
toczą się jeszcze dwa 
kolejne postępowa-
nia. Prokurator przed-
stawił podejrzanemu 

łącznie sześć zarzutów. 
Dotyczyły kradzieży i pro-
wadzenia pojazdów w stanie 
nietrzeźwości. Mężczyzna 
przyznał się do popełnienia 
zarzucanego mu czynu. 16 
czerwca Prokuratura Rejo-
nowa w Piotrkowie Trybu-
nalskim skierowała do 
Sądu Rejonowego wnio-
sek o zastosowanie środka 
zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresz-
towania.              IT 

Piotrków Trybunalski 
Konopie indyjskie ukryte  
w tataraku 
Zlikwidowano nielegalną uprawę konopi indyjskich. 4 rośliny  
w doniczkach ukryto w tataraku. 

14 czerwca policjanci 
zlikwidowali nielegalną 
uprawę konopi. Na podsta-
wie czynności operacyj-
nych ustalili miejsce, gdzie 

hodowane są rośliny. Czte-
ry krzaki ukryte były w 
tataraku w okolicach rzeki 
Pilicy na terenie gminy 
Sulejów. Obecnie trwają 

czynności w sprawie usta-
lenia sprawcy nielegalnej 
uprawy.       

 IT 

Rozprza 

Śmiertelny wypadek 
Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca 
opla omegi zjechał na pobocze, po czym 
uderzył w drzewo i dachował. 

czyn zjechał na pobocze na 
łuku drogi. W konsekwencji 
uderzył w przydrożne drze-
wo, a następnie dachował.  
Poszkodowany mieszkaniec 
powiatu był reanimowany. 
Po długiej akcji prowadzo-
nej przez ratowników me-
dycznych, 40-latek został 
przewieziony w stanie  
ciężkim do szpitala. Mimo 
wysiłków lekarzy, mężczy-
zna zmarł. Policjanci pod 
nadzorem prokuratury wy-
jaśniają dokładną przyczynę 
wypadku.                          IT 
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