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Policja partnerem 
klasy mundurowej 
Liceum SAN

Targi China Homelife 
Show

Liceum i Technikum Społecznej Akademii Nauk zyskało nowego 
partnera. 

Już po raz szósty odbędą się Targi China Homelife Show. 

Tragiczny wypadek

Łó
dź

Reklama

Reklama

Reklama

Piotrków Trybunalski

Trwa ustalanie okoliczności wypadku, w którym śmierć po-
niosły 3 osoby a 5 zostało rannych.

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl W

Szerzej str. 6

Szerzej str. 7

Szerzej str. 10
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Reklama

10 czerwca w hali sportowej OSiR w Rawie Mazo-
wieckiej odbędzie się I Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Biskupa Łowickiego. 

Wydarzenia

OpocznoRawa Mazowiecka

Turniej zostanie roze-
grany w  czterech katego-
riach wiekowych (Szkoła 
Podstawowa klasy 1 – 4, 
Szkoła Podstawowa klasy 
5 - 6, Gimnazjum klasy 
1 – 3, Open – kategoria 
otwarta, bez ograniczenia 
wiekowego). Zgłoszenia 

należy kierować pod adres 
dds.lowicz@gmail.com lub 
michael85@o2.pl. Przyjmo-
wane będą do 4 czerwca, do 
godz. 18.00 (z powodu ogra-
niczonych miejsc liczy się 
kolejność zgłoszeń). Opłata 
wpisowa dla uczestników 
wynosi 20 zł.               MAT

Reklamuj się
w Gazecie Regionalnej Wieści

504 929 908
504 930 044

Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków został 
ustanowiony przez Komitet 
Wykonawczy Międzynaro-
dowej Rady Ochrony Zabyt-
ków ICOMOS i w 1983 roku 
wpisany przez UNESCO do 
rejestru ważnych imprez  
o znaczeniu światowym. Ce-
lem obchodów jest przede 
wszystkim przybliżenie 
społeczeństwu problemów 
ochrony kulturowego dzie-
dzictwa. Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Zabytków 
na świecie obchodzony jest 
18 kwietnia.

W bieżącym roku Po-
wiat Opoczyński już po raz 
czwarty zorganizował ob-
chody tego święta. W przy-
gotowania uroczystości, 
które odbyły się 21 kwietnia 
2017 r. włączył się Miejski 
Dom Kultury w Opocznie. 
Obchody MDOZ miały 
na celu popularyzowanie                        
i zachęcanie do ochrony 
dziedzictwa Ziemi Opoczyń-
skiej. Ogromne znaczenie  
w odkrywaniu własnej tożsa-
mości ma przybliżanie wie-
dzy o wspólnej przeszłości, 
historii, tradycji, a także pa-
mięci o ludziach, miejscach 
i wydarzeniach. Znajomość 
lokalnego dziedzictwa kul-
turowego pozytywnie wpły-
wa na patriotyczne wycho-
wanie młodego pokolenia.

Gośćmi uroczystości 
byli Kierownik Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa 
Oddział w Łodzi Paweł Fi-
lipowicz oraz Jolanta Welt- 
Jędrzejewska, która wygło-
siła interesującą prelekcję 
pt. „Ocena wartości zabytku 
historycznego układu prze-
strzennego oraz krajobrazu 
kulturowego śródmieścia 
Opoczna”. Na uroczystość 
przybyli również: Przewod-
nicząca Rady Powiatu Opo-
czyńskiego Maria Barbara 
Chomicz, Starosta Opoczyń-
ski Józef Róg, Burmistrz  
 

Opoczna Rafał Kądziela.  
W ramach Obchodów 
Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków, Powiat 
Opoczyński przeprowadził 
pięć konkursów:
• na najciekawszą trasę ro-

werową w powiecie opo-
czyńskim,

• filmowy pt. „Moc historii 
powiatu opoczyńskiego 
zapisana w zabytkach”,

• jednego wiersza pt. „Prze-
szłość ukryta w słowie”,

• plastyczny pt. „Pamiątki 
dziedzictwa”,

• fotograficzny pt. „Co po 
 

zostało z tamtych lat”.

Celem konkursów była 
promocja lokalnego dzie-
dzictwa, historii oraz kształ-
towanie właściwych po-
staw wobec regionalnego 
dziedzictwa kulturowego  
i propagowanie w społe-
czeństwie odpowiedzialno-
ści za dobra kultury. W kon-
kursie filmowym i jednego 
wiersza wyróżniona została 
nasza redakcyjna koleżanka 
- Katarzyna Baranowska- 
Giza, serdecznie gratuluje-
my !! 

AK

www.mluksus.pl

VAT8% 
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Pszczelarstwo miejskie 
na zachodzie jest już czymś 
naturalnym i znajduje coraz 
więcej zwolenników. Po-
dobne pasieki znajdują się 
w takich miastach, jak: Lon-
dyn, Sztokholm, Paryż czy 
Nowy Jork.

- My, piotrkowianie 
również chcemy pokazać, 
że żyjemy w zgodzie z na-
turą i propagować posta-
wy proekologiczne wśród 
mieszkańców naszego mia-
sta – powiedział prezydent 
Piotrkowa Tryb., Krzysztof 
Chojniak. - Nie muszę ni-
kogo przekonywać, że bez 
tych małych stworzeń nie 
jest możliwie prawidłowe 
funkcjonowanie ekosys-

temu, którego częścią jest 
także człowiek. Warto za-
praszać pszczoły do swoich 
ogrodów, gdyż odwdzięczą 
nam się nie tylko miodem, 
ale także bardziej bujnymi 
plonami, rozwojem parków, 
ogrodów i innych zielonych 
terenów – dodał prezydent.

Zadowolenia z tej ini-
cjatywy nie krył również 
Czesław Lucjan Kobędza, 
Prezes Regionalnego Związ-
ku Pszczelarzy „Ziemi Piotr-
kowskiej”.

- Cieszę się, że władze 
miasta podjęły taką inicja-
tywę i dostrzegają problemy 
ekologiczne. Jak wcześniej 
powiedziano „zginą pszczo-
ły, zginą ludzie”, bo pszczo-

Pasieka miejska

Karta 
Tomaszowianina 

Wybrano 
najładniejszą 
elewację 2016 r.

Pięć rodzin, czyli około 250 tysięcy pszczół liczy miejska pasieka, którą otwarto na uję-
ciu wody przy ul. Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim.

Trwają prace nad wprowadzeniem Karty 
Tomaszowianina i Karty Młodego Toma-
szowianina.

Najładniej odnowioną elewacją w 2016 roku jest kamienica położona przy ul. Pijar-
skiej 7. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 21 maja br.

Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki Piotrków Trybunalski

Karty uprawniają m.in. 
do bezpłatnego korzysta-
nia z komunikacji miejskiej  
i zniżek na stacji benzyno-
wej budowanej przy nowej 
bazie Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego. Wyda-
wanie kart powinno rozpo-
cząć się jeszcze w wakacje. 

Kartę Tomaszowianina 
lub Kartę Młodego Toma-
szowianina będzie mógł 
otrzymać każdy mieszkaniec 
Tomaszowa Maz., który roz-
licza podatek dochodowy od 
osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Tomaszowie 
Mazowieckim i deklaruje 
w swoim zeznaniu podat-
kowym, że miejscem jego 
zamieszkania jest miasto 
Tomaszów Mazowiecki (bez 
względu na to czy osiąga do-
chód), a także niepełnoletni 
członkowie jego rodziny  
w wieku powyżej 7 roku ży-
cia. Dzieci w wieku do lat 7 
będą korzystać ze zwolnień  
i ulg na podstawie Karty wy-
danej rodzicom lub opieku-
nom prawnym.

Wkrótce poznamy pełen 
katalog zwolnień i ulg. Na 
pewno Karta Tomaszowia-

Do dziewiątej edycji 
konkursu zgłoszono 4 pry-
watne budynki położone  
w obszarze zawartym mię-
dzy ulicami: al. Armii Kra-

nina i Karta Młodego Toma-
szowianina będą uprawniały 
do bezpłatnego korzystania 
z przejazdów komunika-
cją miejską.Tomaszowianie 
będą mogli również liczyć na 
rabaty na stacji benzynowej 
budowanej przy Miejskim 
Zakładzie Komunikacyj-
nym przy ul. Warszawskiej. 
Posiadacze karty zapłacą 
mniej za opłatę w ograni-
czonej już Strefie Płatnego 
Parkowania. Z ulg będzie 
można również skorzystać  
w Arenie Lodowej, obiek-
tach sportowych i rekre-
acyjnych, Skansenie Rzeki 
Pilicy, Grotach Nagórzyc-
kich, Ośrodku Rehabilitacji 
Dzieci Niepełnosprawnych, 
Muzeum im. Antoniego hr. 
Ostrowskiego, a także pod-
czas koncertów i innych 
wydarzeń kulturalnych. 
Specjalne zniżki przygotują 
również partnerzy progra-
mu. Karta Tomaszowianina 
i Karta Młodego Tomaszo-
wianina będą także pełniły 
funkcje karty bibliotecznej.

Wydawanie kart powin-
no rozpocząć się jeszcze  
w wakacje.                       RP

jowej, Wojska Polskiego, 
Skłodowskiej-Curie, al. 
Kopernika, al. Piłsudskie-
go oraz wzdłuż al. 3 Maja. 
Wszystkie cztery zgłoszenia 

nagrodzono.
- Dziękuję za Państwa 

postawę i zaangażowanie. 
Dzięki Waszym działaniom, 
w tym wyjątkowym roku 
jubileuszowym 800-lecia 
Piotrkowa, nasza Starówka 
oraz całe miasto wygląda 
jeszcze piękniej - mówił 
podczas wręczania nagród 
Prezydent Miasta Krzysztof 
Chojniak.

Zwycięzcą tegorocznej 
edycji konkursu została ka-
mienica położona przy ul. 
Pijarskiej 7, należąca do Ka-
mili Okulińskiej-Bąkowicz. 
Laureatka konkursu „Nowa 
Elewacja 2016” otrzymała 
nagrodę finansową w wyso-
kości 20 tys. zł. Drugie miej-
sce przypadło właścicielom 

kamienicy położonej przy 
ul. Słowackiego 26 (18 tys. 
zł). Nagrodę odebrał Witold 
Kaczmarczyk. Na trzecim 
miejscu znalazła się nieru-
chomość Bogdana Smugi 
znajdująca się przy ulicy 
Narutowicza 38 (15 tys. zł). 
Czwarta nagroda (12 tys. zł) 
trafiła do państwa Jadwigi  
i Cezarego Kucharskich  
z firmy Alltex za remont 
kamienicy przy ulicy Szew-
skiej 3.

Podsumowania kon-
kursu „Nowa Elewacja 
2016” dokonano podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Folkloru Miejskiego, który 
odbywał się w amfiteatrze 
miejskim.                   

MAT

ła jest miernikiem czystości 
środowiska, a ich wyginię-
cie jest pierwszym sygna-
łem dla człowieka, że należy 

albo uciekać, albo naprawić 
to, co się zniszczyło – pod-
kreślił prezes Kobędza.

RP

Reklama
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Nowa nakładka pojawi-
ła się na początku maja. Ma 
dokładnie 860 m długości. 
Podobnie jak poprzednie, 

wzmocniona jest też 15-cen-
tymetrową podbudową  
z kruszywa. Po obu stronach 
drogi znajdują się półmetro-

we pobocza. Koszt prac to 
165.303 zł.

RP

Aby jeździło się lepiej Już niedługo  
Dni RadomskaKolejna droga na terenie gminy Wola Krzysztoporska ma nową, 

asfaltową nakładkę. Tym razem chodzi o niemal 900-metrowy 
odcinek w Mąkolicach.

Tegoroczne Dni Radomska rozpoczną się 1 czerwca i będą trwały 
aż 4 dni. Na scenie pojawią się m.in. Margaret, zespół Kombii, 
Kabaret Smile oraz Kasia Moś.

Jak skutecznie podnosić poziom życia mieszkańców, realizując 
inwestycje – nad tym zastanawiali się posłowie wraz z samo-
rządowcami podczas posiedzenia, które odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Posłowie z sejmowej 
Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regio-
nalnej obradowali 17 maja 
w Woli Krzysztoporskiej.  
W wyjazdowym posiedze-
niu Komisji wzięli udział 
m.in. Anna Milczanowska, 
Dorota Rutkowska i Grze-
gorz Wojciechowski.

- Raz na pół roku wy-
jeżdżamy w teren i staramy 
się odwiedzać różne gminy  
i miejscowości, by na miej-
scu, u praktyków konfron-
tować, jak wygląda reali-
zacja tworzonego przez 
nas prawa, a jednocześnie 
wysłuchać, jakie są uwagi 
i wyciągać z tego wnioski 
- mówił poseł Andrzej Ma-

ciejewski, przewodniczący 
Komisji. Przypomniał też, 
że trwają dyskusje nad tym, 
by poszerzyć kompetencje 
gmin: – Największą bolącz-
ką są moim zdaniem braki  
w ustawie o dochodach jed-
nostek samorządu terytorial-
nego, bo tyle samorządu, ile 
pieniędzy. A to gminy mają 
największy potencjał – mają 
własność, źródła podatków 
i już dziś jest dyskusja, czy 
nie powinny partycypować 
w dochodach z VAT-u, ak-
cyzy i czy jednocześnie nie 
powinniśmy szukać już dziś 
nowych źródeł finansowania 
inwestycji gminnych, zakła-
dając, że kiedyś skończy się 
perspektywa unijna.

Punktem wyjścia do 
dyskusji był przykład gmi-
ny Wola Krzysztoporska,  
a o inwestycjach realizo-
wanych na jej terenie opo-
wiadał posłom wójt Roman 
Drozdek. - Cieszymy się, 
że posłowie postanowili 
obradować właśnie tutaj. 
To duże wyróżnienie, przy 
okazji możemy pochwalić 
się tym, co udało nam się 
już wykonać. W pierwszej 
kolejności należy realizo-
wać inwestycje, które mają 
bezpośredni wpływ na po-
prawę kondycji budżetu. My 
stawiamy na sześć filarów: 
edukację, kapitał ludzki, kul-
turę, kanalizację, infrastruk-
turę drogową i gospodarkę 

przestrzenną. Ten schemat 
się sprawdza, ponieważ do-
chody, a dzięki temu również 
wydatki na inwestycje wciąż 
rosną. W 2002 roku dochód 
wynosił 1,5 miliona złotych, 
a w tym roku już 50 milio-
nów złotych - powiedział 
wójt gminy Wola Krzysz-
toporska, który przy okazji 
zwrócił też uwagę na pro-
blemy, z którymi borykają 
się samorządy. Do tych naj-

bardziej dotkliwych należą: 
zbyt niska subwencja oświa-
towa, zbyt skomplikowane  
i nieprzystające do warun-
ków gmin wiejskich kryteria 
dotyczące pozyskiwania do-
tacji na infrastrukturę drogo-
wą czy kanalizację, a także 
stan powiatowej infrastruk-
tury drogowej na terenie 
gminy.

W posiedzeniu uczest-
niczyli również włodarze 

gmin powiatu piotrkowskie-
go, którzy mieli okazję zgło-
sić własne uwagi. Obecni 
byli także radni gminy Wola 
Krzysztoporska i wszyscy, 
którzy „na żywo” chcieli 
zobaczyć, jak wygląda praca 
parlamentarzystów.

Po zakończeniu posie-
dzenia posłowie obejrzeli 
kompleks edukacyjno-spor-
towy w Gomulinie.

MAT

Posłowie spotkali się  
z samorządowcami 

Wola Krzysztoporska Radomsko

Wola Krzysztoporska

Radomsko rozpocz-
nie świętowanie 1 czerw-
ca, czyli w Dzień Dziecka. 
Nie zabraknie więc atrakcji 
dla najmłodszych. Zapo-
czątkuje je finał Spartakia-
dy Przedszkolaka o godz. 
10:00. Później m.in. będzie 
można zobaczyć barwny ko-
rowód, który przejdzie uli-
cami Radomska. Poza tym 
w Parku Solidarności dla 
dzieci przewidziano m.in. 
tańce, gry i zabawy, kon-
kursy z nagrodami, pokaz 
iluzjonistyczny oraz wystę-
py grup tanecznych i wokal-
nych. Z drugiego dnia świę-

towania (2 czerwca) ucieszą 
się z pewnością miłośnicy 
sportu. W programie znaj-
dzie się Radomszczańskie 
Euro 2017, Radomszczański 
Turniej Siatkówki, poka-
zy Crossfit, walki pokazo-
we MMA, MUAY THAI, 
BOKS, K1,  I Radomszczań-
ski Bieg Nocny „Trzeźwy – 
to zdrowy styl życia”, a tak-
że Nocny Radomszczański 
Turniej Szóstek Piłkarskich. 
Sobota, 3 czerwca będzie 
przede wszystkim koncerto-
wa. Na scenie zaprezentują 
się  radomszczańskie talen-
ty, później natomiast przyj-

dzie czas na występ Kasi 
Moś oraz zespołu Kombii. 
Między tymi koncertami 
znajdzie się także chwila dla 
muzyki klubowej. W ostat-
nim dniu również nie może 
zabraknąć muzyki. W pro-
gramie uwzględniono m.in. 
pokazy szkoły tańca Viva 
La Salsa, koncert Orkiestry 
Solistów Wiedeńskich pod 
dyrekcją Piotra Gładkiego 
oraz występ gwiazdy wie-
czoru – Margaret. Poza tym 
czas umilać będzie Kabaret 
Smile. Dni Radomska za-
kończy wieczorny pokaz 
laserowo-świetlny.          RP
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Plac Wolności ma zmie-
nić się z miejsca zapo-
mnianego na to przyjazne 
bełchatowianom. Podzielo-
ny zostanie na trzy strefy. 
Sercem tej patriotycznej, 
położonej od strony pl. Na-
rutowicza, będzie postument 
z postacią marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W centralnym 
miejscu placu powstanie 
fontanna, która będzie li-
czyć ponad 20 metrów. Do 
centralnej części placu po-
prowadzi aleja wysadzona 
czerwonymi kasztanowca-
mi. To przestrzeń przezna-
czona m.in. na spotkania  
i imprezy kulturalne. Będzie 
tu m.in. pergola z płócien-

nym zadaszeniem i miejsce 
na scenę plenerową oraz ka-
wiarniane ogródki. W kolej-
nej części placu powstanie 
miejsce dla dzieci. Wyposa-
żenie placu zabaw to urzą-
dzenia akustyczne, związane 
z położoną w pobliżu szkołą 
muzyczną. W tej części po-
wstanie też mini siłownia  
i zielony labirynt. Ponadto 
nie zabraknie elementów 
nawiązujących do symboliki 
Bełchatowa, czyli znanego 
jabłuszka i tablic mówiących 
o miastach partnerskich. 
Całość dopełni oświetlenie 
(podświetlone zostaną m.in.: 
postument z postacią Józefa 
Piłsudskiego, fontanna, per-

gole). Zamontowany będzie 
również monitoring.

Miasto dostało pozwole-
nie na budowę i przygotowu-
je się do ogłoszenia przetar-
gu. Inwestycja ma potrwać 
dwa lata. W tym roku prze-
prowadzone zostaną przede 
wszystkim prace ziemne, 
związane m.in. z porządko-
waniem terenu, budową sie-
ci kanalizacji, nawodnienia, 
oświetlenia. W przyszłym 
roku natomiast planowane 
są nasadzenia, budowa ele-
mentów architektonicznych 
i figury Józefa Piłsudskiego. 
Szacowany koszt rewitaliza-
cji to ponad 6 mln zł.

Plac Wolności to jeden  

Będzie zmiana... placu 
Wolności
W centralnym miejscu placu znajdzie się ponad 20-metrowa fontanna. Poza tym  
w planach jest  m.in. muzyczny plac zabaw, siłownia pod chmurką, miejsce na scenę 
plenerową i kawiarniane ogródki. Prace mają rozpocząć się pod koniec lata.

Reklama

ReklamaBełchatów

z projektów w ramach rewi-
talizacji śródmieścia, która 
ma nie tylko wymiar este-
tyczny, ale przede wszyst-
kim jest działaniem na rzecz 
mieszkańców i przywraca-
niem zapomnianych rejonów 
do aktywnego gospodarczo 
życia. Program obejmuje 
m.in. remont dziesięciu ka-
mienic w najstarszej części 
Bełchatowa i działania po-
mocowe dla mieszkańców. 
Całość unijnego projektu 
oszacowana jest na 14 mln 
600 tys. zł, miasto ma szansę 
dostać z Unii 85 proc. kosz-
tów kwalifikowanych (ok. 
9,5 mln zł). 

MAT
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Tegoroczne targi będą 
rekordowe pod wzglę-
dem liczby wystawców. 
Do Nadarzyna przyjedzie 
około 1200 największych 
chińskich firm oferujących 
łącznie ponad 60 000 pro-
duktów. Organizatorzy sza-
cują, że tegoroczne targi 
będą rekordowe także pod 
względem liczby odwie-
dzających, spośród których 
pojawi się więcej dużych 
polskich firm handlowych  
i produkcyjnych. Dlatego 
też znacznie rozbudowane 
zostaną strefy MatchMa-
kingu do bezpośrednich 
rozmów z chińskimi kontra-
hentami. Tak naprawdę stre-
fa MatchMakingu już dzia-
ła. Oznacza to, że już dziś 
można znaleźć rzetelnych 
chińskich dostawców, aby 
później spotkać się z nimi 
osobiście na targach. Chcąc 
skorzystać z tego rozwią-
zania, wystarczy wejść na 
stronę i wypełnić formularz 
http://chinahomelife.com.
pl/index.php?page=match-
-making. Na tegorocznych 
targach będą dwie rozbu-
dowane strefy MatchMa-
kingu, oczywiście z usługą 
bezpłatnych tłumaczy, i to 
właśnie tam będzie można 
porozmawiać w cztery oczy 
o biznesie, poznać bliżej 

kontrahentów i ich ofertę 
oraz wynegocjować opty-
malne warunki handlowe.

Patronat nad targami ob-
jęła już m.in. Polska Agen-
cja Inwestycji i Handlu, 
Marszałkowie dziewięciu 
województw oraz wiele izb 
gospodarczych i stowarzy-
szeń. Ważnym punktem 
targów China Homelife 
Show będzie również Kon-
gres Gospodarczy Europy 
Centralnej i Wschodniej, 
którego celem jest m.in. 
stworzenie szerokiej płasz-
czyzny współpracy europej-
skich podmiotów gospodar-
czych z innymi regionami 
świata oraz wsparcie eks-
portu produktów, usług i 
kapitału na rynek chiński. 
Kongres odbędzie się pod-
czas drugiego dnia targów 
China Homelife, 7 czerwca 
2017 r., w centrum wysta-
wienniczym PTAK EXPO. 
Podczas Kongresu Gospo-
darczego Europy Central-
nej i Wschodniej zostanie 
zaprezentowany  Katalog 
Polskich Produktów i Usług 
Eksportowych (KPPiUE). 
Katalog jest niezależną, na 
bieżąco aktualizowaną plat-
formą informacyjno-promo-
cyjną, zrzeszająca polskich 
przedsiębiorców, sprzedają-
cych lub mających zamiar 

sprzedawać swoje produkty  
i usługi na rynkach zagra-
nicznych. Katalog będzie 
dystrybuowany do izb za-
granicznych i organizacji 
gospodarczych oraz przed-
siębiorców, za pośrednic-
twem polskich placówek 
dyplomatycznych, podczas 
giełd, kooperacji i misji han-
dlowych.

Na portalu interneto-
wym http://chinahomeli-
fe247.com/ można zapoznać 
się z ofertą chińskich pro-
ducentów, zamówić próbki 
produktów, poznać nowych 
dostawców oraz nawiązać 
wstępne kontakty handlo-
we. Warto także zarejestro-
wać się na stronie targów 
www.chinahomelife.com.
pl, aby potwierdzić swoją 
obecność.

Warto także dodać, że 
targi China Homelife Show 
w Nadarzynie obejmują 
swoim oddziaływaniem aż 
13 państw Europy Środko-
wo-Wschodniej i pod tym 
względem jest to prawdzi-
wy ewenement. Zorganizo-
wanie tej imprezy właśnie  
w Polsce stanowi potwier-
dzenie faktu, że jesteśmy 
ważnym partnerem dla Chin 
w ich relacjach z Europą.

RP

Targi China Homelife 
Show

Stop piratom 
drogowym

Już po raz szósty odbędą się Targi China Homelife Show. Zaostrzone zostaną kary za przestępstwa w ruchu drogowym 
oraz wydłuży się okres przedawnienia karalności wykroczeń. 
Prezydent RP Andrzej Duda 6 maja podpisał ustawę przygoto-
waną w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Wydarzenia

Ustawa wprowadza 
zmiany w Kodeksie kar-
nym, Kodeksie wykroczeń, 
Kodeksie postępowania 
karnego, Kodeksie postę-
powania w sprawach o wy-
kroczenia oraz w Prawie  
o ruchu drogowym. Regula-
cje wymierzone są w skraj-
nie nieodpowiedzialnych 
kierowców, którzy powo-
dują śmierć i zniszczenia 
na polskich drogach, a ich 
ofiarami są niejednokrotnie 
dzieci.

Nowe przepisy uwzględ-
niają zmianę w sytuacji, 
kiedy pijany lub odurzo-
ny narkotykami kierowca 
jest sprawcą śmiertelnego 
wypadku lub spowoduje 
ciężkie uszkodzenia ciała. 
Za ten czyn pójdzie do wię-
zienia na co najmniej 2 lata. 
Kara nie będzie mogła zo-
stać zawieszona. Dziś dol-
na granica kary przy takim 
przestępstwie wynosi zaled-
wie 9 miesięcy pozbawienia 
wolności, a wyrok do jed-
nego roku więzienia można 
zawiesić. 

Organy ścigania i sądy 
dostaną wystarczający czas, 
by skutecznie wymierzyć 
sprawiedliwość sprawcy 
wykroczeń drogowych. 
Będą się one przedawniać 
w sprawach, w których 
wszczęto postępowanie, 
dopiero po trzech latach od 
momentu popełnienia czy-
nu. Dziś przedawnienie na-
stępuje już po dwóch latach.

Nowa ustawa zaostrza 
także karę dla kierowców, 

którym zabrano prawo jaz-
dy decyzją administracyjną, 
ale nie stosują się do tego 
zakazu. Jeżeli ktoś będzie 
prowadził pojazd, mimo za-
kazu, narazi się nie tylko na 
karę do dwóch lat więzienia, 
tak jak obecnie (w prakty-
ce sądy rzadko ją orzekają,  
a jeśli już – to najczęściej 
w zawieszeniu). Obowiąz-
kowo zostanie orzeczony  
w stosunku do niego przez 
sąd zakaz prowadzenia po-
jazdów od roku do 15 lat.

Natomiast jeżeli ktoś 
złamie sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów, zosta-
nie skazany na karę nawet 
do 5 lat więzienia (dziś – do 
3 lat więzienia). Obowiąz-
kowo zostanie orzeczony  
w stosunku do niego przez 
sąd zakaz prowadzenia po-
jazdów od roku do 15 lat.

Nowe przepisy uwzględ-
niają również zmiany dla 
kierowców, którzy świa-
domie zmuszą policję do 
pościgu i chcąc uciec, nie 
zatrzymają się pomimo sy-
gnałów świetlnych i dźwię-
kowych ze ścigającego ich 
radiowozu. Popełnią wów-
czas przestępstwo zagrożo-
ne karą do 5 lat więzienia. 

Przy orzekaniu w spra-
wach o przestępstwa drogo-
we sądy będą obligatoryjnie 
powiadamiane o wcześniej-
szych ukaraniach oskar-
żonego za wykroczenia  
w ruchu drogowym oraz czy 
zatrzymywano mu w prze-
szłości prawo jazdy. 

W Prawie o ruchu drogo-

wym znajdzie się uszczegó-
łowiona regulacja dotycząca 
poddawania kierujących 
pojazdami (lub innych osób, 
w stosunku do których za-
chodzi uzasadnione podej-
rzenie, że mogły kierować 
pojazdem) rutynowemu 
badaniu w celu ustalenia 
zawartości w organizmie al-
koholu lub obecności środka 
działającego podobnie do 
alkoholu, np. narkotyków 
lub dopalaczy.

Dotychczasowe przepisy 
nie pozwalają na skuteczne 
ściganie sprawców groź-
nych przestępstw i wykro-
czeń drogowych. W 2015 r. 
ponad 1000 sprawców groź-
nych wykroczeń drogowych 
(w tym 150 kolizji i 320 
przekroczeń prędkości) nie 
spotkała kara, bo ich sprawy 
się przedawniły. Spośród 
prawie 1400 osób, które 
skazano za jazdę bez prawa 
jazdy odebranego decyzją 
administracyjną, zaledwie 
wobec czterech orzeczono 
sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Na 112 wyro-
ków skazujących pijanych 
lub odurzonych kierowców, 
którzy zabili na drodze 
człowieka lub spowodowali 
ciężkie uszkodzenia ciała, 
26 wymierzono w zawiesze-
niu. Jednocześnie statystyki 
pokazują, że w Polsce na 
100 wypadków drogowych 
ginie aż 9 osób (dane z 2014 
r.), a w Niemczech czy Au-
strii – jedna osoba.

Na podst. mat. z MS



Relacje

Policja partnerem 
klasy mundurowej 
Liceum SAN

Dla tych, co nie boją 
się wyzwań

Liceum i Technikum Społecznej Akademii Nauk zyskało nowego 
partnera. 

W Łodzi trwa VI edycja programu „Mieszkanie na strychu”, czyli 
adaptacja pomieszczenia na poddaszu na cele mieszkalne. Loka-
le do remontu można oglądać do 6 czerwca, natomiast   elektro-
niczne wnioski przyjmowane będą od 7 do 9 czerwca.

Łódź

Łódź

25 maja 2017 r. w siedzi-
bie Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi zostało pod-
pisane porozumienie o wza-
jemnej współpracy Liceum 
i Technikum Akademickie-
go Centrum Edukacyjnego 
SAN z Komendą Miejską 
Policji w Łodzi. Szkołę re-
prezentowali prof. dr hab. 
Roman Patora, Rektor Spo-
łecznej Akademii Nauk oraz 
dr inż. Maciej Wysocki, Dy-
rektor Liceum i Technikum 
ACE SAN wraz z zastępcą 
mgr Jarosławem Chyliń-
skim. Z ramienia KMP  
w Łodzi porozumienie 
podpisał insp. Paweł Ka-
rolak, Komendant Miejski 
Policji w Łodzi. Zawarte 
porozumienie określa zasa-
dy współpracy Stron przy 
wspólnej realizacji zadań 
dla edukacji i propagowania 
działalności na rzecz bezpie-
czeństwa  publicznego, pro-
filaktyki oraz kształtowa-
nia postaw patriotycznych  
i społecznych w odniesieniu 
do uczniów klasy mundu-
rowej Licem i Technikum 
SAN. Policjanci będą spoty-

kać się z młodzieżą szkoły, 
zapoznając ją ze swoim za-
wodem, kryteriami naboru 
do służby w Policji i cha-
rakterem służby. Będą też 
uczyć odpowiedzialności 
i kształtować wśród mło-
dzieży poszanowanie dla 
przepisów prawa, munduru 
oraz tradycji i symboli naro-
dowych, wspólnie realizując 
także przedsięwzięcia spor-
towe i profilaktyczne. 

- Liceum Akademickie 
bardzo mocno stawia na 
klasę mundurową. Jej pro-
gram nauczania dobrze 
przygotowuje uczniów do 
matury, która otwiera drogę 
do dalszej ścieżki kształce-
nia na kierunkach prawni-
czych, administracyjnych, 
resocjalizacyjnych, i innych. 
Poza tym, już na poziomie 
szkoły średniej, klasa mun-
durowa przygotowuje do 
egzaminów wstępnych do 
służb mundurowych bądź 
do aplikowania do pracy  
w tych służbach. Uczniowie 
naszej szkoły mają możli-
wość szerokiego wyboru 
dalszej drogi zawodowej. 

Tak, jak wspomniałem, pro-
gram kształcenia nie zawę-
ża się wyłącznie do zawo-
dów typowo mundurowych, 
jak policjant, strażak czy 
wojskowy. Jest to niewątpli-
wie korzystne dla naszych 
absolwentów, którzy dzięki 
temu będą potrafili odnaleźć 
się na wymagającym rynku 
pracy. Kierujemy się zasa-
dą, że nie przygotowujemy 
kolejnych bezrobotnych - 
podkreślił dr inż. Maciej 
Wysocki, Dyrektor Liceum 
i Technikum ACE SAN.

 Podpisane poro-
zumienie oznacza również 
zmiany w programie kształ-
cenia. Po konsultacjach 
z KMP w Łodzi zostaną 
wprowadzone nowe godzi-
ny i przedmioty nauczania. 
Policjanci będą również 
uczestniczyli w zajęciach 
teoretycznych oraz prak-
tycznych z młodzieżą. Po-
nadto uczniowie „od kuch-
ni” poznają pracę Policji. 
Nowością jest także to, że 
już od września jeden dzień 
w tygodniu uczniowie klasy 
mundurowej będą przycho-

dzili do szkoły w mundu-
rach. 

- Będzie to z pewnością 
coś nowego i atrakcyjnego 
dla młodzieży. Na bieżą-
co wraz z naszym partne-
rem będziemy konsultować  
i dokonywać pewnych zmian  
w programie kształcenia 
przyszłych klas munduro-
wych i implementować nowe 
rozwiązania w formie inno-
wacji. Trzeba jednak pamię-
tać o tym, że jest proces dłu-
gofalowy – dodał dyrektor 
Wysocki.

Korzyści płynące z pod-
pisanego porozumienia pod-
kreślił również Mirosław 
Olszewski, dyrektor Biura 
ds. współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym.  
- Z pewnością przełoży się 
to na udział naszej młodzie-
ży w różnych programach 
profilaktycznych, warszta-
tach, spotkaniach, wizytach 
studyjnych w obiektach 
Policji. Cieszę się również 
z faktu, że młodzież będzie 

mogła uczestniczyć w zaję-
ciach poligonowych. Trwają 
przygotowania do podpisa-
nia następnego porozumie-
nia z Jednostką Wojskową  
w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Młodzież będzie mogła 
również korzystać z obiek-
tów Gwardii Łódź. Warto 
dodać, że nasi uczniowie 
mają możliwość odbywania 
praktyk w sądach, kancela-
riach adwokackich. Realizu-
jemy gros programów pro-
filaktycznych z młodzieżą. 
Nasi uczniowie udzielają się 
także czynnie, uczestnicząc  
w wielu akcjach organizo-
wanych przez szkołę, przy-
gotowując się tym samym do 
funkcjonowania w dorosłym 
życiu – powiedział Miro-
sław Olszewski.

Warto zaznaczyć, że jest 
to już drugie porozumienie 
KMP w Łodzi podpisane ze 
szkołą ponadgimnazjalną, a 
pierwsze podpisane ze szko-
łą niepubliczną. 

 Liceum i Tech-

nikum SAN utworzono 
w celu poszerzenia oferty 
edukacyjnej dla młodzie-
ży kończącej gimnazjum. 
Organem prowadzącym 
jest Społeczna Akademia 
Nauk. Liceum i Techni-
kum wpisuje się w mapę 
edukacyjną województwa 
łódzkiego jako nowocze-
sna, atrakcyjna, prestiżowa 
i bezpłatna szkoła, kształ-
cąca w trybie dziennym. 
W Liceum Akademickim 
występują następujące pro-
file: klasa z poszerzonym 
blokiem przyrodniczym, 
lingwistyczna, informatycz-
no-matematyczno-fizyczna, 
mundurowa oraz społecz-
no-prawnicza z elementami 
prawa europejskiego. Szko-
ła posiada bardzo dobrze 
przygotowaną bazę lokalo-
wą i materialną położoną  
w samym centrum Łodzi, 
przy ulicy Kilińskiego 98.

JP

O „Mieszkanie na stry-
chu” mogą ubiegać się 
osoby fizyczne, które nie 
mają zaspokojonych po-
trzeb mieszkaniowych oraz 
na własny koszt dokonają 

adaptacji pomieszczenia 
wraz z częściami wspólny-
mi budynku, niezbędnymi 
do powstania samodziel-
nego lokalu mieszkalnego. 
W pierwszej kolejności 

uprawnionymi do adaptacji 
są osoby będące najemcami 
lokalu mieszkalnego na czas 
nieoznaczony, wchodzącego 
w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta, które nie 

zalegają z zapłatą czynszu 
i innych opłat związanych 
z eksploatacją lokalu i prze-
każą dotychczas zajmowany 
lokal do dyspozycji wy-
najmującego po podpisa-
niu umowy o najem lokalu 
mieszkalnego, powstałego 
w wyniku adaptacji. Oprócz 
wyżej wymienionych osób, 
pierwszeństwo mają także 
studenci i absolwenci szkół 
wyższych w Łodzi, którzy 
zamieszkują na terenie Ło-
dzi. Po upływie terminu 
elektronicznego wysyłania 
wniosków należy złożyć 
wymagane regulaminem 
dokumenty, potwierdza-
jące spełnienie kryteriów.  

W ramach oferty dostęp-
nych jest 5 nieruchomo-
ści. Łącznie może powstać 
w nich 13 lokali miesz-
kalnych (9 położonych  
w budynkach zmoderni-
zowanych w ramach pro-
gramu Miasto Kamienic). 
 Warunkiem ada-
ptacji pomieszczenia jest to, 
że najemca na własny koszt 
i biorąc pełną odpowie-
dzialność, w terminie 2 lat 
od czasu zawarcia umowy 
użyczenia pomieszczenia, 
dokonuje zmiany przezna-
czenia poddasza na cele 
mieszkalne. Sam musi po-
nieść także koszty związane 
z projektem i uzyskaniem 

stosownych pozwoleń, sam 
przekształca przestrzeń, 
która staje się terenem in-
westycyjnym. Poniesione 
koszty za prace, sprawiają-
ce, że zostanie podniesiony 
standard nieruchomości, 
będą podlegały rozliczeniu  
w formie potrąceń w czynszu. 
Wszystkich zainteresowa-
nych odsyłamy do zapozna-
nia się ze szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi 
adaptacji, które zamiesz-
czone są na stronie UM oraz 
bip.uml.lodz.pl. Tam też do-
stępne są formularze wnio-
sków do pobrania.

IT
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Warto przeczytać Warto posłuchać

Warto zobaczyć

Pachnidło 
- Patrick Suskind

Zbigniew Wodecki 
with Mitch & Mitch

Jutro będziemy 
szczęśliwi 

Pożądanie determinantą 
naszych poczynań. Książ-
ka Suskinda to fascynujące 
studium zapachów o jakich 
zwykły śmiertelnik nie może 
wiedzieć. Nie może, bo-
wiem tak szerokie poznanie 
świata olfaktorycznego ja-
kie uczynił główny bohater, 
jest dla zwykłego człowieka 
abstrakcją. Autor pokazuje, 
co dzieje się, gdy pożąda-
nie zmusza nas do przekro-
czenia tejże granicy. Gdy 
chęć posiadania sprawia że 
uczestniczymy w szaleńczej 
pogoni za celem po trupach, 
byle tylko go osiągnąć. Lu-
dzie, którzy przekraczają tę 
magiczną granicę i dążą do 
celu bez względu na konse-
kwencję, najczęściej okre-
ślani są jako geniusze zła.

Bez wątpienia geniu-
szem w negatywnym tego 
słowa znaczeniu był Greno-
uille. Urodzony i porzuco-
ny wśród smrodu na rynku 
przez handlarkę ryb, został 
umieszczony w sierocińcu. 
Nie był zwykłym dzieckiem, 
nie mówił, nie miał przyja-
ciół a inne dzieci bojąc się 
go, dokuczały mu. Dla nie-
go nie miało znaczenia kim 
i jaki był. Miał tylko jedną 
fascynację - zapach. Od cza-
su narodzin, był obdarzony 
niesamowitym węchem,  

a chęć doświadczenia każ-
dego zapachu, stała się dla 
niego celem życia. Ale do-
piero pierwsze spotkanie  
z kobietą, uzmysłowiło mu 
że został przez Boga zesła-
ny na ziemię, by stworzył 
zapach idealny. Po odbyciu 
nauk u mistrza Giuseppe 
Baldiniego, Grenouille wy-

rusza w świat, by stworzyć 
idealny zapach. Aby tego 
dokonać, nie cofnie się 
przed niczym, nawet przed 
morderstwem.

Suskind niczym znaw-
ca i wielbiciel zapachów 
prowadzi nas przez swoją 
historię o żądzy, geniuszu, 
ale przede wszystkim poszu-

kiwaniu własnej tożsamości 
(czy zapachu)  i miłości. Jan 
Baptysta Grenouille to fa-
scynująca postać, człowiek 
obdarzony darem, który 
prowadzi go do zniewole-
nia. Zapach jest dla niego 
jak powietrze, niezbędny do 
życia. Jan bez wątpienia jest 
potworem, którego możemy 
porównać do innych geniu-
szy zła - Hannibal Lecter, 
Francis Dolarhyde. W tym 
jednak przypadku Jan stał 
się ofiarą własnego daru, 
osobą której czytelnik powi-
nien współczuć. 

Dzieło Suskinda jest ob-
razem, który nas olśniewa, 
fascynuje, a przede wszyst-
kim zmusza do zastanowie-
nia się nad istotą piękna. 
„Pachnidło” to historia bar-
dzo zmysłowa, urzekająca 
i  ujmująca. Autor stworzył 
dzieło w którym, odbior-
ca wręcz namacalnie czuje 
zapachy, a tym samym nie 
potępia Jana, gdy tworzy 
perfumy. Jesteśmy zafascy-
nowani zapachem, który 
jest jego obsesją. Suskin-
dowi udało się to osiągnąć  
w prosty sposób - bardzo 
dużo metaforycznych zbli-
żeń na nos czy opisy pach-
nących przedmiotów pozwa-
lają poczuć wonie przez nie 
wydawane. 

Nadchodząca płyta jest 
dwudziestym studyjnym al-
bumem Deep Purple. Nie 
wiadomo, czy tytuł płyty 
powinien być czytany jako 
jedno, czy dwa słowa. Czy 
oznacza, że Deep Purple 
myślą, że muzyka jest na 
zawsze, czy zamykają cykl 
rozpoczęty przez „In Rock”, 
mówiąc nam, że wszystko 
musi się kiedyś skończyć? 
Pytania pozostają na razie 
bez odpowiedzi.

Produkcją albumu zajął 
się słynny Bob Ezrin (m.in. 
Pink Floyd, Kiss, Alice Co-
oper, Peter Gabriel). Odpo-
wiadał on za brzmienie do-
skonale przyjętego albumu 
„Now What?!” z 2013 roku.

Podczas nagrywania pły-

ty powstał film dokumen-
talny, który pokazuje ten 
proces. Dokument będzie 

dodatkiem do niektórych 
edycji płyty. 

stawia na głowie i o szczę-
ściu, które spada jak grom  
z jasnego nieba. Samuel bar-
dzo lubi swoje beztroskie ży-
cie na Francuskiej Riwierze. 
Znakomicie odnajduje się  
w towarzystwie pięknych 

turystek i ani myśli o ustat-
kowaniu się. Los ma wo-
bec niego jednak zupełnie 
inne plany. Pewnego dnia 
na plaży zjawia się Kristin 
- jedna z jego przelotnych 
przyjaciółek i wręcza mu 
bardzo szczególny prezent. 
„To twoja córka” – mówi  
i znika. Od tej chwili Samu-
el staje się pełnoetatowym 
samotnym tatą maleńkiej 
Glorii. O dzieciach nie ma 
pojęcia, bardzo dobrze wie 
tylko skąd się biorą. Z bie-
giem czasu jednak okazuje 
się kochającym, choć nie-
konwencjonalnym tatą, któ-
ry nie wyobraża sobie życia 
bez ukochanej córeczki. 
Jednak gdy Gloria ma 8 lat, 
na horyzoncie niespodzie-
wanie pojawia się Kristin, 
która postanawia odzyskać 
dziecko, a to oznacza, że 
szczęśliwy świat znów sta-
nie na głowie… 

Kulturalnie

Gwiazdor „NIETY-
KALNYCH” Omar Sy  
w komedii producen-
tów „Rozumiemy się 
bez słów”. Zabawna  
i wzruszająca opowieść  
o miłości, która wszystko 
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Sprzedam 3 ha
–grunty

inwestycyjne
przyległe

do S-8
w Konopnicy

koło
Rawy

Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89 

ZATRUDNIMY osoby  
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności do sprzątania 
marketów wŁodzi  
i Tuszynie. Umowa  
o pracę. Kontakt pon. - pt. 
w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

Bistro & Pizza CORSO
w Radomsku,

zatrudni
PIZZERMENA

na stałe.

Umowa o pracę na
pełen etat, atrakcyjne

wynagrodzenie.
CV prosimy dostarczać

osobiście do Bistro
(ERA PARK

HANDLOWY
RADOMSKO,

ul. Sierakowskiego 11)

lub przesyłać na adres
email:

radomsko@corsobistropizza.pl

OGŁOSZENIA
Reklama

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl

W

przepis na 2 szklanki

Składniki:
 
- 100 ml mleka
- 100g czekolady gorzkiej 
(posiekanej - wiórki)
- 100 ml śmietany kremówki 
(36%)
- 2 kulki lodów waniliowych
- 4 kostki lodu

Sposób 
przygotowania:

Mleko wlać do garnka i zago-
tować. Czekoladę, śmietanę  
i ciepłe mleko miksować tak 
długo, aż czekolada się roz-
puści. Następnie dodać lody 
waniliowe. Na koniec doło-
żyć kostki lodu. Miksować, 
do uzyskania gładkiej konsystencji. 

Czekoladowy 
shake 

Czekolada – słodka pokusa
Wyborny aromat mle-

ka czekoladowego, radosne 
oczekiwanie na pyszny cze-
koladowy deser i błogi mo-
ment, gdy czekoladowa pra-
linka rozpływa się w ustach. 
Czy znajdzie się ktoś, kto 
nie miał ochoty rozkoszo-
wać się tymi smakołykami? 
Dobra czekolada nie ma so-
bie równych wśród słodyczy 
i nie sposób jej się oprzeć. 
Występuje w różnych for-
mach i kreacjach, przez co 
smakować możemy ją ciągle 
na nowo. Uszczęśliwia, to 
wiadomo od dawna.

W Europie czekolada 
stała się znana dopiero pod 
koniec XVI w., kiedy Hisz-
panie z odkrywczych podró-
ży do Ameryki Południowej 
przywieźli owoce kakaow-
ca. Aztekowie pili już od 
setek lat napój podobny do 
naszego czekoladowego 
mleka. Jednak aż do schyłku 
XVIII w. kakao pozostawa-
ło napojem zastrzeżonym 
dla elity. Dopiero z czasem 
opracowano nowe metody 
przeróbki ziaren kakaowca  
i pojawiły się małe wytwór-

nie czekolady. W 1828 r. 
Holender Coenraad Johan-

nes Van Houten dokonał 
ważnego odkrycia, które 

dniowej i zachodniej Afry-
ce. Po intensywnej obróbce 
otrzymuje się z nich masło 
kakaowe i kakaowy proszek. 
Zmieszanie tych podstawo-
wych składników m.in. z cu-
krem i wanilią nadaje kakao 
różne smaki.

Podstawą do przyrządza-
nia większości czekolado-
wych łakoci jest czekolada 
gorzka. Powinna ona zawie-
rać minimum 35% kakao. 
Najlepszy rezultat  osią-
gniemy, stosując czekoladę 
zawierającą 60% kakao. Je-
śli jeszcze do tego kupimy 
wyrób Fairtrade na zasadzie 
Sprawiedliwego Handlu, to  
i inni na tym skorzystają. 

Czekolady nie można 
mieć dość. Bogactwo prze-
pisów - począwszy od lo-
dów czekoladowych, przez 
trufle, po rozpływający się 
w ustach mus czekoladowy 
– zaspokoi apetyt każdego 
łasucha. Nie zapominajmy, 
ze czekoladowy prezent, to 
idealny podarunek – niezo-
bowiązujący, wyraża ciepłe 
uczucia.

KG

umożliwiło wyrób twardej 
czekolady. Czekolada wyra-

biana jest z nasion kakaowca 
rosnącego w Ameryce Połu-

USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki, mo-
zaika, glazura-terakota,
elewacja, itp.
Tel. 505 096 053

Wylewki agregatem zacie-
rane
mechanicznie
tel. 600 086 995.

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

Wiatraki, elektrownie
wiatrowe, pomiary wiatru,
montaż, instalacja i serwis.
tel. 669‒632‒564

Sprzedam mieszkanie 
32 m2 na osiedlu Wyzwole-
nia w Piotrkowie Trybu-
nalskim.
Tel.: 605737751.

Sprzedam rower dla dzieci w 
wieku 3-5 lat. Kolor niebie-
ski, z rączką i zapasowymi 
kółkami. 
Tel. 505 374 894

Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.

Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959

Posiadam uprawnienia budow-
lane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządza-
nie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655

Zatrudnię kierowców  
w transporcie międzynarodo-
wym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Ducato  
( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678, 601 348 969
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Rawa Mazowiecka

Bełchatów

Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki

Groził, że podpali 
budynek i konkubinę

Pijany wsiadł za kierownicę, 
bo za długo czekał na kolegę

Zadał cios nożem i...
ukrył się w kościele

Tragiczny wypadek 

Kolizja drogowa

19 maja funkcjonariusze 
VII Komisariatu KMP w Ło-
dzi zostali powiadomieni, że 
w jednym z domów w okoli-
cach ulicy Dubois doszło do 
awantury pomiędzy kilkoma 
osobami. Jeden z uczestni-
ków groził podpaleniem bu-
dynku. Policjanci, używając 
sygnałów dźwiękowych, po-
jechali pod wskazany adres. 
Sprawca widząc munduro-
wych zagroził, że podpali 
budynek oraz znajdującą 
się w nim konkubinę. Ko-
bieta była uwięziona w po-
mieszczeniu na pierwszym 
piętrze i wzywała pomocy.  
W czasie podejmowania in-

20 maja ok. godziny 
23:45 dyżurny rawskiej po-
licji został powiadomiony  
o dziwnym i zagrażającym 
innym zachowaniu kierowcy 
volvo, który jeździł po ulicy 
Kościuszki. Kiedy policjan-
ci zatrzymali pirata okazało 
się, że jest nim pijany 25-la-
tek, który czekał na przesłu-
chiwanego na komendzie 

Do zdarzenia doszło  
w okolicach boiska przy 
ulicy Czaplinieckiej  
w Bełchatowie. Jak wynika  
z dotychczasowych ustaleń 
funkcjonariuszy, młody beł-
chatowianin zauważył męż-
czyznę, który szedł chodni-
kiem i trzymał w ręku nóż. 
21-latek zwrócił mu uwagę, 
ponieważ wymachiwał nie-
bezpiecznym narzędziem  
w bezpośrednim sąsiedztwie 

19 maja ok. godzi-
ny 23:45 na drodze DK12 
w miejscowości Ręko-
raj doszło do tragicznego 
wypadku drogowego. Ze 
wstępnych ustaleń funkcjo-
nariuszy wynika, że 63-let-
ni mieszkaniec Białego-
stoku kierujący pojazdem 
ciężarowym renault pre-
mium z naczepą, jadąc od 
strony Srocka w kierunku 
Piotrkowa Trybunalskiego, 
z niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i doprowadził do czo-
łowego zderzenia z cięża-
rowym mercedesem actros. 

21 maja o godzinie 
18:30, w miejscowości Wy-
goda doszło do wypadku 
drogowego. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń, 35-letni 
mieszkaniec Łodzi kierując 
oplem astra, jechał drogą 

terwencji agresywny 29-la-
tek zaczął podpalać kolejne 
pomieszczenia dwupiętro-
wej kamienicy. Sprawca sie-
dząc w oknie, podpalał gaz 
wydobywający się z trzy-
manej w rękach butli gazo-
wej. Płomień ognia kierował 
między innymi w stronę 
stróżów prawa. Pożarowi 
zapobiegła akcja gaśnicza 
funkcjonariuszy Straży Po-
żarnej. Ostatecznie policjan-
ci odwrócili uwagę agresora 
od uwięzionej kobiety, co 
pozwoliło strażakom uwol-
nić przetrzymywaną. Po 
przedostaniu się do wnętrza 
budynku, policjanci zastali 

kolegę. Dwaj mężczyźni 
– jeden trzeźwy, drugi nie, 
zgłosili się do komendy  
w sprawie zdarzenia dro-
gowego, do którego doszło 
wcześniej na terenie powia-
tu. Trzeźwego mężczyznę 
policjanci przesłuchiwali, 
nietrzeźwego natomiast, po 
krótkiej rozmowie poprosi-
li, żeby poczekał na kolegę. 

boiska, gdzie bawiły się dzie-
ci. To zachowanie zirytowa-
ło przechodnia. Rzucił się 
na 21-latka, zadając mu cios 
w szyję, a następnie uciekł. 
Na miejscu pojawili się poli-
cjanci. Ustalili wstępne oko-
liczności zdarzenia, wygląd 
potencjalnego napastnika, 
a następnie rozpoczęli jego 
poszukiwania. Funkcjona-
riusze odnaleźli narzędzie, 
którym mógł posługiwać się 

Następnie uderzył w osobo-
we BMW. W wyniku wy-
padku mercedes całkowicie 
spłonął, a jadące w nim 2 
osoby zginęły na miejscu. 
Śmierć poniósł również 
kierowca renault a jego pa-
sażer w wieku 35-lat trafił 
do szpitala. Do placówki 
medycznej trafiły również 

podporządkowaną i nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
26-letniemu kierowcy audi. 
Tym samym doprowadził 
do zderzenia pojazdów. Pa-
sażerka opla z obrażeniami 
ciała została przetranspor-

w zadymionym pomieszcze-
niu nieprzytomnego spraw-
cę. Obok mężczyzny stała 
butla, z której ulatniał się 
gaz. 29-latka wyprowadzo-
no z budynku oraz udzielo-
no mu pierwszej pomocy. 
Obecnie przebywa w szpi-
talu. W najbliższym czasie 
mężczyzna usłyszy zarzuty. 
Za bezprawne pozbawienie 
wolności oraz sprowadzenie 
bezpośredniego niebezpie-
czeństwa dla życia innych 
osób, przewidziana jest kara 
do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

IT

Ten, nie mogąc się docze-
kać, postanowił urozmaicić 
sobie czas i wsiadł za kie-
rownicę volvo należącego 
do znajomego. Nietrzeź-
wy kierujący spędził noc  
w policyjnym areszcie, 
trzeźwy kolega został uka-
rany mandatem za udostęp-
nienie pojazdu nietrzeźwej 
osobie.                              IT

agresor, później natomiast 
namierzyli podejrzewanego. 
27-latek ukrył się w pobli-
skim kościele. Mężczyzna 
był w przeszłości notowany. 
Trafił do policyjnego aresztu 
i usłyszał zarzut spowodo-
wania ciężkiego uszkodze-
nia ciała. Jest to przestęp-
stwo zagrożone karą do 10 
lat pozbawienia wolności.

KK

4 osoby w wieku od 21 do 
24 lat, jadące w BMW. Ich 
życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. Kierujący BMW 
był trzeźwy. Piotrkowscy 
policjanci wyjaśniają do-
kładne okoliczności i przy-
czyny tragicznego wypadku 
drogowego.         

IT

towana do szpitala. Uczest-
nicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Okoliczności tego wypadku 
wyjaśniają policjanci z To-
maszowa.

KK

Policjanci powstrzymali 29-letniego mężczyznę, który mając bli-
sko 3 promile alkoholu we krwi zabarykadował się wewnątrz 
pomieszczeń. Mężczyzna groził podpaleniem budynku, w któ-
rym przetrzymywał swoją partnerkę.

Policjanci zatrzymali kierującego volvo, który mając ponad pro-
mil alkoholu w organizmie, jeździł po ulicy Kościuszki w Rawie. 

Zatrzymano mężczyznę, który zaatakował 21-latka, zadając mu 
cios nożem. 

 Trwa ustalanie okoliczności wypadku, w którym śmierć ponio-
sły 3 osoby a 5 zostało rannych.

35-letni mieszkaniec Łodzi kierując oplem astra, jechał drogą 
podporządkowaną i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 26-let-
niemu kierowcy audi. Tym samym doprowadził do zderzenia po-
jazdów.



Bliźnięta 21.05–21.06 

Wiosenne słońce 
sprawi, że odczu-
jesz wzrost silnej 
woli. Pozwoli ci 

to na podejmowanie trafnych 
decyzji, które zaczniesz kon-
sekwentnie wcielać w życie. 
Rzeczowe zadania doczekają 
się realizacji z finansowym 
sukcesem.   

Rak 22.06–22.07

Los będzie dla 
ciebie łaska-
wy. Podjęte 
przedsięwzięcia 
realizowane 

będą zgodnie z założeniem. 
Czeka cię służbowy wyjazd, 
więc warto połączyć dobre  
z pożytecznym, czyli obo-
wiązki zawodowe z zamiło-
waniem do turystyki.

Lew 23.07–23.08 

To nie jest 
najlepszy czas 
na załatwianie 
spraw wy-
magających 

wewnętrznej dyscypliny, 
cierpliwości i dyplomacji. 
Dotychczasowe terminowe za-
dania spowodowały przemę-
czenie organizmu. Poza tym 
mogą wystąpić chroniczne 
dolegliwości. 
   

Panna 24.08–23.09

Odważysz się 
na dokonywanie 
zmian i ulepszeń 
w prowadzeniu 
działalności gospo-

darczej na własny rachunek. 
Czyli sprawy związane z two-
ją karierą powinny przybrać 
pomyślny obrót. Jednak
mogą się pojawić napięcia  
w twoim związku.     

   .Waga 24.09-23.10

Samodyscyplina  
i konsekwencja  
w dążeniu do celu 
powiększy grono 
twoich sprzy-

mierzeńców. Wzrośnie twój 
autorytet w oczach przełożo-
nych a tym samym możliwość 
awansu. Wyjazd z rodziną to 
dobry sposób na krótki majo-
wy wypoczynek.  

Skorpion 24.10–22.11
   

Twoja wrażliwość 
i mała odporność 
na ludzką krytykę 
może przyspo-
rzyć ci trochę 

kłopotów. We wszystkich 
sytuacjach zachowaj jednak 
zimną krew i dyplomatyczny 
dystans. Będzie też wiele 
miłych przeżyć w gronie 
rodzinnym. 

Strzelec 23.11–21.12
 

Wejdziesz  
w nowy, bar-
dziej twórczy 
etap w sferze 
zawodowej, 

jak i finansowej. To czas na 
odważne inicjatywy i śmiałe 
przedsięwzięcia, gdyż masz 
wzmocnioną siłę woli. Warto 
zainwestować swój czas  
i energię w to, w co naprawdę 
wierzysz.
  

Koziorożec 22.12–20.01

Wzrośnie twoja 
wiara we własne 
siły, która skłoni 
cię do podejmo-
wania stanow-

czych i decydujących działań. 
Podejmując je, kieruj się jak 
zwykle rozumem i intuicją. 
Warto także słuchać wskazó-
wek ludzi doświadczonych  
i starszych.     

Wodnik 21.01–19.02

Nie ulegaj 
pokusie na 
szybkie wzbo-
gacenie się, to 
zbyt ryzykowne 
przedsięwzię-

cie. Należy zawsze określić 
priorytety w swoich zamie-
rzeniach i ocenić ich realność. 
Umacnianie rodzinnych więzi 
da ci wiele szczęścia  
i wzmocni poczucie własnej 
tożsamości.

Ryby 20.02–20.03

Twoja kariera 
ruszy z miejsca, 
lecz na sukcesy 
należy jeszcze 

poczekać. Niebawem poprawi 
się także standard i jakość 
życia. Nie ulegaj pokusom 
robienia dużych zakupów.  
W stałych związkach zapo-
wiadają się dobre i spokojne 
dni. 

Baran 21.03–20.04

Napotykane 
trudności staraj 
się pokonywać 
spokojnie. Zale-
cana cierpliwość 

i rozwaga. Nie wracaj do 
przeszłości, liczy się to co jest 
teraz i tutaj oraz cel do które-
go podążasz. Dbaj o zdrowie, 
bo po okresie zimowym orga-
nizm wymaga regeneracji.     

Byk 21.04–20.05

Nie obarczaj się 
dodatkowymi 
obowiązkami. 
Wszystkiemu nie 
podołasz. Warto 

nieraz swoje zamierzenia pod-
dać dokładniejszej analizie i je 
zweryfikować. Wygospodaro-
wany wolny czas  przeznacz 
na zajęcia hobbystyczne, które 
poprawią twoje samopoczu-
cie. 

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Jadą dwie blondynki pociągiem. Jedna częstuje drugą 
bananem, zaczynają jeść i... w tym momencie pociąg 

wjeżdża do tunelu. Po kilku sekundach w ciemno-
ściach rozlega się głos: 

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

- To nie próbuj. Ja od swojego oślepłam!

Przychodzi dwóch pijaków do sklepu i jeden mówi:
- To weź dwie.

- Nie, po co dwie. Jedna wystarczy.
- Mówię Ci weź dwie.

- Nie, bo się zmarnuje i co będzie?
- Nie zmarnuje się, bierz dwie.

- No dobra ale biorę je na Twoją odpowiedzialność.
I mówi do sprzedawcy: 

- To skrzynkę wódki i dwie oranżady. 

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. 

W aptece. 
- Macie jakiś środek na porost włosów? 

- Mamy. 
- Dobry? 

- Panie, rewelacyjny! Widzicie tego wąsacza za kasą? 
- No i? 

- To moja żona, próbowała tubkę zębami odkręcić.
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