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Rawa Mazowiecka

Sempertrans Bełchatów
buduje halę produkcyjną

Śmierć motocyklisty

Policjanci z Rawy Mazowieckiej pod nadzorem prokuratury wyjaśniają
okoliczności zdarzenia drogowego do którego doszło 24 maja 2014 roku około godziny 16.40 w miejscowości Julianów Lesiewski w powiecie rawskim.
Czytaj na str. 4.

Czytaj na str. 8.

Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki

Absolutorium dla prezydenta Koncert
Stosunkiem głosów 13 „za” i 9 „przeciw” piotrkowscy rajcy podjęli 28 maja br. uchwałę o udzieleniu
prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Str. 2.
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Czytaj on-line!

Grażyny
Łobaszewskiej

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 15 czerwca br.
na koncert Grażyny Łobaszewskiej.
Str. 3.
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Rekrutacja liderów
SZLACHETNEJ
PACZKI 2014!

Piotrków Trybunalski

Absolutorium
dla prezydenta
Stosunkiem głosów 13 „za” i 9 „przeciw” piotrkowscy rajcy podjęli 28 maja br. uchwałę o udzieleniu
prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

- Plan dochodów został
wykonany z nawiązką, a
wydatki nie przekroczyły
zaplanowanego limitu - mówił podczas sesji Krzysztof
Chojniak. - Był to budżet inwestycyjny. Blisko 26 procent wszystkich wydatków

to pieniądze przeznaczone
na inwestycje. Z funduszy
zewnętrznych pozyskaliśmy blisko 59 mln złotych
– zaznaczył prezydent.
Radni podczas dzisiejszych obrad przyjęli także
uchwały w sprawie zmian

REKLAMA

Oferujemy:
- Parkiet na sali tanecznej
- Centralna klimatyzacja
- 70 miejsc noclegowych
- Taras widokowy
- Zadaszony
grill ogrodowy do 120 osób
- Cztery sale szkoleniowe
- Ustawienia w rzędach lub
A
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www.hotelkruk.pl; tel. 44-734-62-51

w Wieloletniej Prognozie
Finansowej oraz w budżecie
miasta na 2014 rok. Dzięki
temu miasto rozpocznie lub
dokończy kolejne inwestycje takie, jak m.in. rozbudowa ulicy Rolniczej, budowa
kompleksu sportowo-rekre-

acyjnego przy ulicy Belzackiej, przebudowa ulicy
Roosevelta, rewaloryzacja
parku ks. J. Poniatowskiego.

OPTYK

GW

Alicja Krasoń

- BEZPŁATNE
komputerowe badanie wzroku
- okulary
i szkła w dużym wyborze
- soczewki kontaktowe
- realizacja recept z NFZ

ul. Słowackiego 87/89 ul. Targowa 8
tel. 44/647-50-51
(DH Mister)
tel. 44/647-00-64

www.optyk-piotrkow.pl

Chociaż Finał projektu dopiero w grudniu, Paczka 2014 już się zaczęła! Liderzy SZLACHETNEJ
PACZKI poszukiwani są w: Sieradzu, Szczercowie,
Piotrkowie Trybunalskim, Pajęcznie, Rzgowie, Łodzi.
Lider SZLACHETNEJ
PACZKI organizuje zaplecze logistyczne Paczki w
swoim rejonie, buduje zespół wolontariuszy i koordynuje jego pracę. Wspólnie
docierają do rodzin żyjących w niezawinionej biedzie. Pod okiem lidera wolontariusze spotykają się z
potrzebującymi i podejmują
decyzję o włączeniu ich do
projektu.
Tylko tam, gdzie znajdzie się lider, będzie można
utworzyć grupę wolontariuszy i pomóc rodzinom. Bez
lidera nie ma Paczki!
Lider SZLACHETNEJ

PACZKI powinien mieć
przede wszystkim chęć pomagania, lubić rozmawiać
z ludźmi i być odpowiedzialnym. Dla lidera nie
ma rzeczy niemożliwych,
lubi motywować innych do
działania i podejmować wyzwania. Dla 74% wolontariuszy udział w Paczce był
najważniejszym wydarzeniem w życiu!
Aby zostać liderem XIV
edycji
SZLACHETNEJ
PACZKI wystarczy wejść
na www.superw.pl i uzupełnić formularz. Zgłoszenia są przyjmowane do 15
czerwca.
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Tomaszów Mazowiecki

Z Brukseli

Koncert Grażyny Łobaszewskiej
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 15 czerwca br. na koncert Grażyny Łobaszewskiej.

Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Dziękuję
za poparcie
Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami,
dziękuję wszystkim mieszkańcom województwa łódzkiego za udział w głosowaniu, zaufanie jakim mnie
ponownie obdarzyli i poparcie, jakiego mi udzielili.
Decyzją wyborców moja misja w Parlamencie Europejskim dobiegła końca, przez następne pięć lat w
Brukseli i Strasbourgu na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego będą pracować już nowo wybrani
eurodeputowani. Jestem pewna, że „drużyna” jaka będzie reprezentować nasz kraj i region w Parlamencie
Europejskim nie zawiedzie.
Przez minione pięć lat w Parlamencie Europejskim
miałam okazję pracować nad zmianami w prawie, które
nam wszystkim ułatwią teraz życie tutaj, w Polsce i regionie. Nie potrafię wskazać tej jednej, najważniejszej
decyzji jaką podjęliśmy wspólnie z innymi eurodeputowanymi, ale na pewno do tych ważniejszych należą
te dotyczące uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek w każdym kraju Unii, likwidacja roamingu za
rozmowy przez komórki, która zacznie obowiązywać
od 2015 roku czy zmiana prawa zamówień publicznych
oznaczająca koniec najniższej ceny jako najważniejszego kryterium wyboru ofert w przetargach. Biorąc
pod uwagę sytuację młodych ludzi na rynku pracy za
bardzo ważną uważam także decyzję Parlamentu Europejskiego dotyczącą rozszerzenia Gwarancji dla młodzieży o osoby do 30 roku życia. Dzięki temu, program
ten zaczyna być już wdrażany w naszym kraju, rzesza
młodych, wykształconych ludzi będzie mogła liczyć na
pomoc w znalezieniu pierwszej pracy co powinno choć
w pewnym stopniu zmniejszyć bezrobocie w tej grupie
wiekowej. Cieszę się, że udało mi się przekonać eurodeputowanych z innych krajów do objęcia Gwarancjami większej grupy młodych ludzi. Program Erasmus+,
nad którym miałam przyjemność pracować, to także
ważne osiągnięcie minionej już kadencji Parlamentu.
Stypendia na studia magisterskie, jakie można uzyskać dzięki temu programowi, likwidują barierę jaką
dla wielu utalentowanych młodych ludzi chcących studiować za granicą był brak pieniędzy. Ale Erasmus+
po raz pierwszy w historii oferuje pomoc również dla
sportowców amatorów i mam nadzieję, że przedstawiciele środowiska sportowego z naszego regionu będą
korzystać z tej szansy.
Przed Parlamentem Europejskim nowej kadencji
stoi wiele wyzwań. Wierzę, że polscy eurodeputowani
będą podejmować mądre i rozważne decyzje, a różnice
światopoglądowe czy ideologiczne odłożą na bok, gdy
przyjdzie czas na głosowanie w interesie naszego kraju i dla jego dobra. Tak jak wielokrotnie działo się w
kadencji, w której miałam okazję pełnić swój mandat
eurodeputowanej.
Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom regionu za zaufanie i poparcie, myślę, że poza Parlamentem Europejskim także będę mogła pracować dla dobra województwa łódzkiego.

Grażyna Łobaszewska
to jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek,
kompozytorek i autorek
wielu śpiewanych przez siebie utworów.
Podczas koncertu promującego najnowszą płytę

„Przepływamy” nie zabraknie również największych
przebojów Artystki, takich
jak „Czas nas uczy pogody”
czy „Brzydcy”. Połączenie
jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy z
doskonałym repertuarem w

często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję
niezapomnianych przeżyć
i wzruszeń na najwyższym
artystycznym poziomie.
Koncert odbędzie się
15 czerwca br. o godzinie
18.00 w sali kina „Włók-

niarz” przy ul. Mościckiego
6. Bilety w cenie 30 złotych
do nabycia w MOK przy ul.
Browarnej 7.
JP

Radomsko

Inwestycje w strefie przemysłowej
Radomszczańska podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozrasta się coraz bardziej. Kolejne firmy planują na jej terenie nowe inwestycje.
PRT Radomsko nabyło
działkę o powierzchni 1,9
ha na powiększenie istniejącego zakładu. Na nowej
działce zakład zamierza
wybudować magazyn na
cele związane z rozwojem
produkcji.
Z kolei firma Logistyka24 otrzymała zezwolenie
na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej w
Radomsku. Logistyka24,

działająca we współpracy
z Inter Cars SA zrealizuje
magazyn części zamiennych do samochodów oraz
utworzy call center do obsługi klientów. Nowoczesny
obiekt powstanie na działce
o powierzchni 5000 m2.
Realizacja przedsięwzięcia
jest przewidywana w latach
2014-2015.
Ponadto firma Press
Glass działająca od kilku

lat w radomszczańskiej
strefie, oczekuje na objęcie
specjalną strefą ekonomiczną nowych terenów w Radomsku. Resort gospodarki przygotował już projekt
rozporządzenia na mocy,
którego zostanie rozszerzony zakres terenów objętych
strefą, a nowe tereny zostaną objęte z końcem maja.
Na tym terenie firma Press
Glass zamierza wybudować

kolejny zakład za około 50
mln zł. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie ponad 200
osób. Będzie to już 3 inwestycja firmy w Radomsku.
Obecnie Press Glass zatrudnia około 450 osób i jest
największym producentem
szyb zespolonych i szkła dla
budownictwa w Europie.

Foto: Press Glass
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Konkurs ekologiczny
Za nami I etap konkursu ekologicznego „Eko-młodzież”, organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk.
W konkursie bierze
udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych z wybranych miast województwa
łódzkiego: Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Sieradz,

Wieluń i Zduńska Wola.
Celem konkursu jest popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
wzrost świadomości ekologicznej,
wykształcenie

postaw proekologicznych i
wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za
stan środowiska wśród młodzieży. Uczestnicy rywalizują o atrakcyjne nagrody w
postaci tabletu multimedial-

nego i czytników e-booków.
Każdy z 50 finalistów
otrzyma encyklopedię wiedzy o ochronie środowiska.
W pierwszym etapie konkursu
w
regionalnych
placówkach
Społecznej
Akademii Nauk w Bełchatowie,
Piotrkowie

Piotrków Trybunalski

Rawa Mazowiecka

Będzie
Śmierć
chodnik
przy
Modrzewskiego

Tryb. i Radomsku łącznie wzięło udział ok. 250
uczniów
z
kilkunastu
szkół ponadgimnazjalnych.
II etap konkursu będzie miał
miejsce 11 czerwca 2014 r.
Gala finałowa i rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie Społecznej Akademii

Nauk w Łodzi 17 czerwca
2014 r. w ramach seminarium ekologicznego „Rola
i znaczenie ekologii w życiu dzisiejszej młodzieży”.
JP

motocyklisty

Policjanci z Rawy Mazowieckiej pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego do którego doszło 24 maja 2014 roku około godziny 16.40 w miejscowości Julianów Lesiewski w
powiecie rawskim.

Od kiedy przy ulicy Modrzewskiego powstały
nowe bloki, na ulicy zwiększyło się natężenie ruchu. Piotrkowski magistrat zapowiada, że niebawem przy ulicy powstanie chodnik.
Aby poprawić bezpieczeństwo
mieszkańców
piotrkowski magistrat poprawia infrastrukturę w
tym rejonie miasta. W zeszłym roku na odcinku od
ul. Konopnickiej do ul. Reja
zostały wybudowane nowe
zatoki parkingowe. Po przeciwnej stronie ulicy powstaną zaś dwa odcinki chodnika (ok. 100 i 60 metrowy).
- Ze względów własnościowych nie możemy wykonać
inwestycji na całej długości
ulicy. Nowy chodnik wybu-

dujemy tylko na terenach
należących do miasta, czyli
wzdłuż zlokalizowanych tutaj bloków TBS – informuje Ryszard Żak z Zarządu
Dróg i Utrzymania Miasta.
Prace obejmą ułożenie
nowych krawężników oraz
ułożenia kostki betonowej.
Oferty w przetargu można
zgłaszać do 9 czerwca do
ZDiUM. Wykonawca na
zrealizowanie
inwestycji
będzie miał miesiąc od daty
podpisania umowy.
GW

Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem
marki Volkswagen 25-lentni
obywatel Ukrainy podczas
wyjeżdżania z drogi podporządkowanej nie ustąpił

pierwszeństwa przejazdu
kierującemu motocyklem
35-letniemu mieszkańcowi
powiatu brzezińskiego, w
wyniku czego uderzył on
w samochód. W wyniku

poniesionych obrażeń kierowca motocykla zmarł po
przewiezieniu do szpitala.
W akcji ratowniczej brały
udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Rawy

Mazowieckiej oraz helikopter Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
MAT
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Rok św. Jana z Dukli Karta
W 2014 roku przypada 600. rocznica urodzin oraz 275. rocznica ustanowienia św. Jana z Dukli patronem
Polski. Sejm RP przekonany o szczególnym znaczeniu postaci tego słynnego pustelnika i franciszkanina, ogłosił rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. Św. Jan jest jednym z trzech patronów 2014 Roku.
„Z okazji 600. rocznicy urodzin św. Jana z Dukli, patrona Polski, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej,
mając na uwadze zasługi
świętego dla naszego kraju,
oddaje mu hołd” – czytamy
w uchwale Sejmu RP z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014
Rokiem św. Jana z Dukli.
„275. rocznica ustanowienia
św. Jana z Dukli patronem
Polski wpisuje się w szereg działań władz polskich,
które doceniały jego walkę
o prawdę, wierność Bożym
przykazaniom oraz o ofiarną miłość do Ojczyzny.
Niech pamięć jego działań,
zmierzających do troski
całego Narodu o wspólne
dobro w duchu sprawiedliwości społecznej i miłości
bliźniego, będzie fundamentem naszej tożsamości
w Europie” – zaznaczono
w uchwale. Kim tak naprawdę był św. Jan z Dukli?
Jan urodził się ok. 1414 roku
w Dukli. W młodości przebywał w pustelni na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie. Po

W

tym, jak opuścił pustelnię,
wstąpił do Zakonu Braci
Mniejszych
Konwentualnych – franciszkanów.
Pełnił funkcję gwardiana
klasztoru w Krośnie, gdzie
rozbudował świątynię. We
Lwowie był kaznodzieją.
Pełnił też urząd kustosza
kustodii - przełożonego
franciszkańskiego okręgu
lwowskiego. W wieku 60
lat przeszedł do surowszej
gałęzi Zakonu, zwanej bernardynami. Pełnił tam również funkcje kaznodziei i
spowiednika w klasztorach
w Poznaniu i Lwowie. Pod
koniec życia utracił wzrok.
Zmarł i został pochowany
we Lwowie w tamtejszym
kościele
bernardyńskim.
Obecnie główne relikwie
znajdują się w rodzinnej
Dukli.
W 1733 r. papież Klemens XII ogłosił Jana z
Dukli błogosławionym. Od
1948 r. toczył się proces kanonizacyjny. Kanonizował
go papież Jan Paweł II w
Krośnie w 1997 r.
Św. Jan z Dukli jest

Rada Ministrów przyjęła projekt ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny. Szacuje się, że zniżki obejmą
nawet 3,4 mln osób w rodzinach 3+.
Karta przewiduje system
zniżek dla rodzin zarówno
w instytucjach publicznych,
jak i na usługi oferowane
przez podmioty prywatne.
Jej posiadacze będą mieli
możliwość korzystania z
katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta przeznaczona jest
dla rodzin z przynajmniej
trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Ro-

dzice będą mogli korzystać
z karty dożywotnio, dzieci
- do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W
przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana
jest na czas orzeczenia o
niepełnosprawności.
Projekt ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny został opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
GW

Radomsko

patronem Polski, a także
archidiecezji przemyskiej,
Lwowa i rycerstwa polskiego. Patronuje również

Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej.
JP

Konferencja
o zarządzaniu
projektami
5 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbędzie się I Konferencja Naukowa pn. „Rola
zarządzania projektami i procesami we wspieraniu
rozwoju lokalnego oraz regionalnego”.

Czytaj on-line!

www.gazeta-wiesci.pl
Lokale użytkowe do wynajęcia:
W

1. Powierzchnie magazynowo-biurowe w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2)
- plac 3.000 m2
2. Lokale użytkowe w Brzezinach:
- lokale już od 15 m2,
- możliwość adaptacji,
- przy głównej ulicy handlowej miasta
- w centrum miasta
- 50 m2

Dużej Rodziny

3. Lokal użytkowy w Rawie Mazowieckiej:

502 814 323; 503 77 77 98

Głównym celem konferencji jest określenie
roli zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju regionalnego; integracja środowiska
naukowego z praktykami
zajmującymi się realizacją programów, projektów w organizacjach
oraz wymiana wiedzy i
doświadczeń, które będą
sprzyjać
generowaniu
pomysłów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw
na realizację programów
i projektów.
Konferencja organizowana jest przez
Katedrę
Zarządzania
Społecznej
Akademii
Nauk w Łodzi (przy
współudziale Wydziału
Zamiejscowego SAN w
Radomsku) oraz Urząd
Miasta Radomska. Po-

czątek konferencji o 9:00
w Miejskim Domu Kultury, ul. Brzeźnicka 5.
Nasza gazeta objęła to
wydarzenie patronatem
medialnym. Dla osób
chcących wziąć udział
w części plenarnej konferencji w charakterze
gościa, konferencja jest
bezpłatna. Więcej informacji na stronie www.
konferencja-zarzadzanieprocesami.san.edu.pl
JP
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Mała kuchnia – wielkie możliwości
Większość z nas ma niewielkie mieszkania, które wymagają bardzo funkcjonalnych rozwiązań. Z badań przeprowadzonych na zlecenie IKEA wynika, że wymiary naszych kuchni najczęściej nie przekraczają 15 m2. Małą kuchnię można jednak urządzić równie funkcjonalnie, jak dużą.
Kuchnia to miejsce o
bardzo mocnym zabarwieniu emocjonalnym. Kojarzy
nam się z ciepłem domowego ogniska, wspólnymi posiłkami i rozmowami przy
herbacie.
Jednocześnie
pragniemy, aby była funkcjonalna oraz dobrze zorganizowana. Czy jest to możliwe także wówczas, gdy
posiadamy naprawdę małą
kuchnię?
Wykorzystaj
każdy
centymetr
To prawda, że wielkość
kuchni wprowadza pewne
ograniczenia, na przykład
nie możemy pozwolić sobie na umieszczenie wyspy
pośrodku pomieszczenia.
Każdą przestrzeń kuchenną, nawet tę najmniejszą, da
się jednak „oswoić”. Przy

REKLAMA

projektowaniu małej kuchni
ważne jest wykorzystanie
każdego centymetra. Nie
pomijajmy powierzchni pod
schodami czy przestrzeni
pod skośnym sufitem – ich
zagospodarowanie zapewni
nam dodatkowe miejsce na
kuchenne akcesoria.
Przechowuj z pomysłem
Właściciele
niewielkiej przestrzeni kuchennej
nie powinni trzymać wielu
akcesoriów do gotowania
oraz sprzętów kuchennych
na wierzchu. Za bardzo
zastawione blaty optycznie zmniejszą pomieszczenie. Dlatego w przypadku
małej kuchni niezwykle
istotne jest wyposażenie
wewnętrzne szafek, które
poradzi sobie z przechowy-

waniem mnóstwa potrzebnych rzeczy oraz ich doskonałym uporządkowaniem.
W organizacji pomogą nam
na przykład wygodne do
przenoszenia oraz wkładania i wyjmowania z szuflady pojemniki, wkłady czy
tace. Wykorzystać możemy
również powierzchnię frontów szafek poprzez zamontowanie na nich funkcjonalnego schowka. Porządek
utrzymamy także dzięki
przegrodom na garnki,
uchwytom na talerze czy
dodatkowo
wstawianym
półkom. W małej kuchni
ważna jest także sprawna
organizacja segregacji odpadów. Nie zawsze zmieścimy w niej wbudowane
stanowisko do recyklingu.
Możemy jednak zastosować
estetycznie wyglądające po-

jemniki czy skrzynie, które
pozwolą nam w sposób
wygodny sortować odpady
stałe.
Graj kolorem
Małą kuchnię możemy
optycznie powiększyć poprzez zastosowanie odpowiednich kolorów. Jasne
barwy zabudowy, biele i
beże, sprawią, że wyda
się większa. Bardziej intensywne kolory możemy
wprowadzić, dzięki dodatkom. Zieleń da efekt świeżości, pomarańczowy i
żółty ocieplą przestrzeń, a
niebieski stworzy spokojny
i wyciszający nastrój.
Dopasuj kuchnie idealnie do swojej przestrzeni
Meble do małej kuchni
powinni być „skrojone na
miarę” tak, aby praktycznie
wykorzystać każdy jej centymetr. Dowolność w do-

borze i kompozycji szafek
umożliwi nam stworzenie
kuchni idealnie dopasowanej do naszej przestrzeni i
potrzeb. Taki efekt możemy
osiągnąć na przykład, dzięki systemowi mebli kuchennych IKEA METOD. Oparty na modułach o prostych
kształtach i rozmiarach, będących wielokrotnością 20
cm, umożliwia stworzenie
tysięcy kombinacji.
Zobacz ile możesz zrobić dla siebie i środowiska
Urządzając
kuchnię,
także i tę małą, warto pamiętać o zastosowaniu rozwiązań, które pomogą w
oszczędzaniu wody i energii. Jednym z nich są perlatory – mały i tani wynalazek, który montuje się na
wylewce kranu. Miesza on
wodę z powietrzem, dzięki
czemu zmniejsza jej zużycie o 30%. Innym urządze-

niem, które pomoże nam
zmniejszyć zużycie wody w
domu jest zmywarka. Nowe
zmywarki klasy A+ lub
A++ potrzebują zaledwie 8
litrów wody do umycia zastawy stołowej dla 12 osób.
Z kolei zużycie energii w
naszej kuchni skutecznie
zmniejszymy poprzez zastosowanie
oświetlenia
LED. Żywotność świetlówek
energooszczędnych
jest bowiem 10 razy dłuższa
od żywotności tradycyjnych
żarówek, natomiast ich zużycie energii jest mniejsze
o 80%. Warto także wziąć
pod uwagę wymianę starej
lodówki zarówno z powodów finansowych, jak i ekologicznych. Nowe urządzenie klasy A może zużywać
połowę lub jeszcze mniej
energii elektrycznej niż to
sprzed dziesięciu lat.
Źródło i foto IKEA
Łódź

www.gazeta-wiesci.pl

W

Relacje

28.05-11.06.2014 r.

Wieści 7

28.05-11.06.2014 r.

8 Wieści

Wydarzenia

W

www.gazeta-wiesci.pl

Bełchatów

Sempertrans Bełchatów buduje halę produkcyjną
Ponad 40 mln euro zainwestuje austriacka grupa Semperit w rozbudowę zakładów produkujących taśmy przenośnikowe Sempertrans Bełchatów w Rogowcu.
27 maja br. wmurowano kamień węgielny w nowo budowanej części zakładu.
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
w firmie Sempertrans Bełchatów uczestniczyło wielu
znamienitych gości, w tym
przedstawiciele: województwa, lokalnych władz, PGE
GiEK oraz oczywiście grupy Semperit.
Sempertrans Bełchatów
jest jednym z największych
zakładów produkujących
taśmy przenośnikowe w
Europie. Produkty Sempertrans stosowane są w
przemyśle górniczym, metalowym i cementowym, w
elektrowniach węglowych
oraz branży transportowej. Firma dostarczyła ok.
30 km energooszczędnych
taśm
przenośnikowych
spółce energetycznej PGE.
Potencjalne oszczędności
energii, dzięki eksploatacji
tych przenośników, będą
wynosić 45 milionów kWh
rocznie. Sempertrans jest
głównym dostawcą taśm
przenośnikowych dla niemieckiego koncernu energetycznego RWE. W 2013
r. firma uzyskała przychody
w wysokości 155 mln euro
oraz EBITDA w wysokości
24 mln euro.

- W ciągu ostatnich
trzech lat zwiększyliśmy
nasze działania sprzedażowe, szczególnie w Ameryce
Południowej i Azji, a także
otworzyliśmy dodatkowe
segmenty rynku. Konieczne jest rozwijanie zdolności produkcyjnych, aby być
przygotowanym na kontynuowanie naszej ekspansji
na wcześniej niewykorzystywane rynki i kraje. W
wyniku naszej pozytywnej
dla zakładu Bełchatów decyzji zwiększamy naszą silną pozycję technologiczną
w branży taśm przenośnikowych o wysokiej jakości i
tworzymy dodatkowe miejsca pracy w przemyśle w
Europie – powiedział Thomas Fahnemann, Dyrektor
Generalny Grupy Semperit.
Jak wyjaśnił Dyrektor
Generalny, o wyborze lokalizacji tej ogromnej inwestycji w Polsce, zadecydowały
duże sukcesy, jakie firma
odniosła w naszym kraju
oraz wykwalifikowana kadra pracownicza. Łącznie,
w związku z rozszerzeniem
produkcji taśm przenośnikowych w fabryce Bełchatów, do 2015 r. zainwesto-

wanych zostanie ok. 40
mln euro. - Dzięki nowym
urządzeniom będzie można uzyskać większą efektywność procesu produkcji
- tłumaczył Stanisław Piechocki, Prezes Sempertrans
Bełchatów. Jest to największa inwestycja organiczna
w historii firmy Semperit.
Dla mieszkańców naszego
regionu oznacza to do 150
miejsc pracy.
Segment Sempertrans
wchodzi w skład Grupy
Semperit, która opracowuje, produkuje i sprzedaje w
ponad 100 krajach wysoko
wyspecjalizowane wyroby
z gumy i tworzyw sztucznych dla sektora medycznego i przemysłowego, w
tym m.in.: rękawiczki chirurgiczne, przewody hydrauliczne i przemysłowe,
przenośniki taśmowe, poręcze schodów ruchomych,
profile budowlane, elementy do kolejek linowych. Siedziba firmy znajduje się w
Wiedniu. Grupa Semperit
zatrudnia ponad 10 tys. pracowników na całym świecie
i posiada 22 zakłady produkcyjne.
Justyna Pająk
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Łódź miastem nowych perspektyw
Warszawa i Kraków od lat przyciągają biznesmenów oraz studentów. Do wyżej wymienionych metropolii dołączają także Wrocław i Poznań. Miasta te kojarzą
się z silnym rozwojem, szansą na lepsze życie, mieszkanie, pracę czy własny biznes. A co z Łodzią? Czy trzecie co do liczby mieszkańców miasto w Polsce
wypłynie na szeroką wodę i stanie się czymś więcej, aniżeli miejscem kojarzonym ze szwalniami i szkołą filmową?
W ubiegłym roku Łódź
odwiedziło ponad milion
turystów, z których 134 tys.
to goście z innych państw.
Jest to o 25% więcej niż w
roku poprzednim. Do najpopularniejszych atrakcji
należą bezsprzecznie ulica
Piotrkowska oraz Manufaktura. Ponadto, industrialna
Łódź, jako jedyne polskie
miasto, znalazła się w rankingu dziennika New York
Times – „The 45 Places to
Go in 2012″. Jednak Łódź
zaczyna przyciągać nie tylko turystów, ale też i sfery
biznesowe. Sprzyjać temu
niewątpliwie będzie teraz
też fakt, iż miasto to po
raz kolejny otrzymało od
międzynarodowej agencji
Standard and Poors dobrą
ocenę ratingową BBB+.
Specjaliści docenili wysoką zdolność do regulowania zadłużenia Łodzi i jej
atrakcyjność inwestycyjną.
Przygotowane przez specjalistów symulacje związane
ze wzrostem gospodarczym
i PKB w mieście, szacowanym na 6 proc. w 2015
r. i tyle samo w roku kolejnym, potwierdzają więc

słuszność strategii przyjętej
przez Łódź.
- Opierając się na prognozach zawartych w raporcie Standard and Poors można bez wątpienia
stwierdzić, że duże projekty infrastrukturalne, które
zakończą się w 2016 roku,
podniosą dodatkowo atrakcyjność miasta i zatrzymają
negatywne trendy demograficzne. Poczynione inwestycje zwiększą możliwość pozyskiwania nowych miejsc
pracy, co pozwoli zarówno
zatrzymać obecnych mieszkańców, jak i przyczyni się
do napływu nowych – komentuje Piotr Zamkotowicz, przedstawiciel spółki
Goldar Investments (kapitał
brytyjski), która zainwestowała w rewitalizację kamienic w centrum Krakowa i
właśnie w Łodzi.
Nowy blask Piotrkowskiej
Ulica Piotrkowska to
miejsce najczęściej odwiedzane przez turystów w
Łodzi. Jej 4,2 km długości
czyni ją najdłuższą ulicą
handlową w Europie. Jed-

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 120

nak na Piotrkowską przyciąga turystów nie tylko
ogromna ilość sklepowych i
restauracyjnych witryn czy
Aleja Gwiazd, ale przede
wszystkim jej architektura
i niepowtarzalny klimat.
To szlak zróżnicowany pod
względem budownictwa.
Można tu odnaleźć kamienice o unikatowo zdobionych elewacjach, będących
wynikiem mieszania się
stylów, zjawiska charakterystycznego dla XIX w.
zabudowy tego miasta.
Obecnie stare kamienice
zyskują nowe życie. Wśród
ciekawych
przykładów
warto wymienić chociażby
kamienicę przy Piotrkowskiej 120, będącą przykładem udanego programu
remontowego prywatnych
kamienic, za sprawą którego dostarczane są na rynek
małe mieszkania uzupełniające ofertę developerów
i wpisujące się w zapotrzebowanie rynku. Nieruchomość ta zwana dzisiaj
„STOPKLATKA” szczyci
się faktem, że to właśnie
tutaj 115 lat temu uruchomiono pierwszy w Polsce
stały kinematograf. Poza
tym prowadzony obecnie
remont ulicy Piotrkowskiej,
ma zakończyć się w czerwcu. Inwestycja w rewitalizację Piotrkowskiej sięga 48.5
mln zł. Jak ocenia Piotr
Zamkotowicz, Piotrkowska
stanie się nie tylko czymś w
rodzaju centrum handlowe-

go, ale unikalną mieszanką
galerii handlowej i architektonicznej atrakcji turystycznej.
Zamieszkaj w Łodzi!
Z najnowszych danych
GUS wynika, że w pierwszym kwartale tego roku
w województwie łódzkim
odnotowano 86,3% wzrost
liczby mieszkań, których
budowę rozpoczęto w okresie styczeń-marzec 2014 r.
Deweloperzy jak i biznesmeni odkrywają potencjał
tego miasta. Można zaobserwować zarówno powstawanie zupełnie nowych
inwestycji, jak i trend związany z rewitalizacją kamienic.
- Łódź ma ogromny
potencjał, jednak nadal
jakby słabo odkryty. Wysokie oceny w raportach
międzynarodowych, coraz
większe
zainteresowanie
turystów, zaangażowanie
władz administracyjnych
w rewitalizację miasta, a
przy tym jakże niskie ceny
nieruchomości. Porównując
ceny ofertowe mieszkań w
Łodzi, Warszawie i Krakowie, można łatwo przekalkulować, że za cenę jednego
mieszkania w stolicy, czy w
Grodzie Kraka można w
Łodzi nabyć aż dwa w ścisłym centrum, a perspektywy rozwoju osobistego
i biznesowego są tu wręcz
nieograniczone – mówi
przedstawiciel spółki Gol-

dar Investments, która zrewitalizowała apartamenty
Piotrowska 120. Jak wynika z najnowszego notowania Indeksu Cen Transakcyjnych (styczeń – marzec
2014r.), opracowywanego
na podstawie transakcji dokonanych przez klientów
Home Broker i Open Finance, nominalnie najwyższe
ceny mieszkań są niezmiennie w Warszawie - średnio
6966 zł za mkw., w Krakowie to 6285 zł za mkw., a w
Łodzi zaledwie 3672 zł za
mkw.
Łódź niewątpliwie jest

Źródło: BST Kraków/ na podstawie danych GUS

miastem, w którym warto
mieszkać i pracować. Położenie geograficzne, niskie
stawki rynkowe za metr
kwadratowy nieruchomości, nowe miejsca pracy,
nowe perspektywy – to
przewaga nad innymi metropoliami. Klimat i dynamika zmian wskazuje na to,
że wystarczy kilka lat aby
pod względem jakości życia
i możliwości oferowanych
mieszkańcom to miasto
przegoniło niejeden ośrodek w tej części Europy.
GW
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Tytułowa, metaforyczna Karuzela, w której kręcą się bohaterowie nowego
filmu Roberta Wichrowskiego, ma niewiele wspólnego z beztroską atrakcją
rodem z lunaparku.

„Wesołowscy
z
Rawy”
autorstwa
Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej to
fascynująca, epicka,
wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Książka została wydana
przez Rawskie Wydawnictwo WAM Wojciecha
Adama
Michalaka. Można ją
nabyć w Księgarni
WAM w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 5A.

Grand

„Pewnego lipcowego deszczowego poranka,
przed wschodem słońca, na plaży przed sopockim
Grand Hotelem bezdomny mężczyzna znajduje
śpiącą tam znaną warszawską dziennikarkę...”
Tak zaczyna się nowa
powieść
Wiśniewskiego.
Obrosły historią i legendami sopocki Grand Hotel
staje się miejscem wydarzeń szczególnych, a autor,
jak Anioł Podpatrywacz,
towarzyszy ludziom, którzy spędzają w tym hotelu
jeden krótki letni weekend.
Niezauważony wchodzi do
ich pokoi, prześwietla ich
biografie, zasypia i budzi
się w ich łóżkach. Opowiada o ich snach, porażkach,
tęsknotach, marzeniach i
cierpieniach. Hotel to czę-

Karuzela

sto miejsce przemienienia. I o tym także
jest ta książka. Dziennikarkę porzucił mężczyzna niepogodzony z
jej sukcesem, dziadek
niemieckiego pastora z
sąsiedniego pokoju zabijał Polaków w pobliskim Stutthofie, nieutalentowany naukowiec
z pokoju na trzecim
piętrze najmuje autora
do napisania habilitacji,
rosyjski nowobogacki z
apartamentu na drugim
piętrze zakochuje się

Księgarnia 					

w ukraińskiej sprzątacze z
hotelu. Atmosfera anonimowości hotelu pozwala bohaterom zrzucić swoje maski,
a śledzący ich czytelnik na
końcu dowie się prawdy,
którą sam już dawno znał.
Że wszystkim chodzi o miłość.

Film opowiada historię młodych ludzi, którzy
dopiero wkraczają w dorosłość. Przyjaźń Rafała i
Piotra, dwóch najlepszych
przyjaciół ze szkolnej ławki, zostaje wystawiona na
ciężką próbę. Obaj zakochują się w tej samej dziewczynie - Magdzie. Kiedy jeden
z nich usuwa się w cień, na
pozór wydaje się, że obaj
wyszli z tej próby zwycięsko. Pod cienką powłoką
pozorów drzemią jednak sekrety, które mogą w jednej

chwili przekreślić wszystko. Gdy konsekwencje wyborów sprzed lat wychodzą
na światło dzienne, okazuje
się jak kruche i złudne jest
szczęście, zbudowane na
fundamentach kłamstwa.
Reżyser portretuje obraz dzisiejszych trzydziestolatków, którzy niedawno
wkroczyli w dorosłe życie.
Bohaterowie stoją przed
najtrudniejszymi życiowymi decyzjami – zakładając
własne rodziny, muszą po-

nieść ciężar odpowiedzialności. – Wierzą w przyjaźń
i miłość, chcą satysfakcjonującej pracy i dużo pieniędzy. Jakiegokolwiek dokonają wyboru, los zapuka
do ich drzwi – opowiada
Robert Wichrowski. Skomplikowane relacje pomiędzy
nimi i głęboko skrywane
tajemnice nie ułatwiają tego
zadania. Jedno kłamstwo
z przeszłości powoduje lawinę nieodwracalnych następstw.

Warto posłuchać

Strug. Leśmian. Soyka.
poleca:

1. Moi rodzice					

Marta Kaczyńska

2. Zdrada						

Paulo Coelho

2. Najdłuższa podróż					

Nicolas Sparks

3. Długi film o miłości				

Jacek Hugo-Bader

4. Zacisze Gosi					

Katarzyna Michalak

5. Zagubione niebo					

Katarzyna Grochola

7. Przepis na sukces Ewy Chodakowskiej		

Ewa Chodakowska

8. Dymna						

Elżbieta Baniewicz

9. Ojca Grande przepisy na zdrowe życie		

Marzena i Tadeusz Woźniakowie

10. Almanah broni myśliwskiej i sportowej

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

Ten album to
owoc niecodziennego spotkania
dwóch artystów,
których wiele różni. Połączyła ich
poezja jednego z
najważniejszych
polskich poetów
- Bolesława Leśmiana. Leśmian
w
wykonaniu
tego duetu brzmi
świeżo i dość
n ie s p o t y k a n ie.
Aksamitny, hipnotyczny śpiew
Adama Struga w
połączeniu z unikalną pianistyką
Stanisława Soyki
daje efekt zaskakująco atrakcyjny
i ujmujący.
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Nadszedł czas grillowania Gotuj z nami

Grillowanie

Ciepłe pory roku, to okresy sprzyjające wyjazdom na pikniki i miłemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a w tym również grillowaniu.
Nadeszły
wyjątkowo gorące, słoneczne dni
trwającej wiosny, więc jest
to wyjątkowa okazja do
wspólnego wypoczynku na
łonie natury i udanej zabawy z rodziną i przyjaciółmi.
Od wielu już lat w naszych
ogródkach i na działkach
króluje grill. Grillowanie
jest nie lada sztuką i warto o
tym pamiętać. Jednak, żeby
grillowanie było przyjemnością, należy odpowiednio
się do tego przygotować. W
pierwszej kolejności należy
wybrać takie miejsce do
grillowania, żeby otaczająca przyroda sprzyjała przyjemnej atmosferze oraz żeby
było zaciszne, gwarantujące
udany wypoczynek. Poza
tym umożliwiało wygodne
spożywanie wspólnie przyrządzonych przeróżnych,
smacznych i aromatycznych
potraw. Następnie należy
zgromadzić potrzebny do
tego celu niezbędny sprzęt,
tj. odpowiedni grill, oraz
potrzebne akcesoria, takie
jak: szczypce wykonane
najlepiej z żaroodpornego
tworzywa lub drewna, które umożliwiają przekładanie gorącego mięsa a także
łopatki, widelce oraz półmiski na gorące dania. Do grillowania stanowiącego po
prostu odmianę smażenia

Do wynajęcia magazyny i
biura w Piotrkowie Tryb.
Niskie ceny/dowolne powierzchnie. Tel. 502 814
323
Ulotki, wizytówki, foldery. Niskie ceny, wysoka
jakość, www.drukarnia-wam.pl
Banery reklamowe, folie samoprzylepne, folie
OWV, wycinanie liter i
grafik z folii, www.drukarnia-wam.pl
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2.

Grillowany
pstrąg

Dla 4 osób, czas przygotowania 75 min
Składniki:
4 wypatroszone pstrągi
1/2 cytryny
5 łyżek oliwy z oliwek
1 garstka posiekanego świeżego tymianku
1 garstka posiekanego świeżego rozmarynu
1 garść ząbków czosnku
1 łyżka chili
sól i pieprz

Przygotowanie:
nadaje się właściwie każdy
rodzaj mięsa, ale najczęściej
stosuje się piersi drobiowe,
schab, wołowinę, żeberka, nóżki oraz skrzydełka.
Zwracajmy uwagę, żeby
mięso pochodziło ze sztuk
młodych, ponieważ zawiera
ono więcej wody niż mięso zwierząt starych. Dzięki
temu przyrządzona pieczeń
zachowuje wilgoć i jest bardziej delikatna w smaku.
Zazwyczaj dzień wcześniej
należy mięso włożyć do
przygotowanej marynaty i
zostawić w lodówce, aż do
momentu grillowania. Na-

stępnie przystępujemy do
pieczenia przygotowanych
produktów. Bardzo ważną
rzeczą jest, żeby pod rożnem był tylko żar, a nie duże
płomienie ognia. Płomienie
osmolą i spalą mięso, które
i tak w środku będzie surowe, natomiast żar daje szansę na równomierne upieczenie mięsa do miękkości,
zachowując przy tym odpowiedni jego smak i soczystość. Nie należy dopuścić
do zwęglenia wierzchniej
powierzchni
pieczonego
mięsa, gdyż taka spalenizna
może zawierać akrylamid.

Akrylamid jest bardzo toksycznym związkiem, który
między innymi uszkadza
komórki mózgowe, powoduje raka piersi oraz pęcherza moczowego i dlatego powinniśmy go unikać.
Jednak przestrzegając zasad
kulinarnych przy pomocy
rusztu, żaru, folii aluminiowej i odrobiny wyobraźni,
można stworzyć wiele potraw, które zadowolą nawet
najdelikatniejsze podniebienia wszystkich uczestników
pikniku.
KK

przy ulicy Działkowej,
wymiary: 23m x 100m,
częściowo
porośnieta
drzewami (brzoza, sosna).
Możliwość doprowadzenia wody, kanalizacji i prądu (odległość ok.100m).
Cena 75,000.00, tel.
601618714

Betonowe wylewki agregatem tel. 608 577 428

Połówkę cytryny pokroić w plasterki. Plasterki
cytryny mieszamy z oliwą, tymiankiem, rozmarynem, czosnkiem i chili. Pstrągi oprószyć solą
i pieprzem w środku i na zewnątrz. Do każdego
pstrąga nałożyć przygotowaną marynatę z oliwy i
ziół. Odstawić na godzinę. Na rozgrzanym ruszcie
należy grillować pstrągi przez 5 min z każdej strony, aż ryba będzie odpowiednio miękka.
Smacznego!

OGŁOSZENIA
CIĄGNIKI ZETOR
WYPRZEDAŻ
ROCZNIKA
DUŻE RABATY CENOWE !
ATRAKCYJNE FINANSOWANIE !
PROWIZJA -0%, UDZIAŁ
WŁASNY - 0%
W DOWOLNYCH RATACH,
DO 10 LAT
Zapraszamy!
Składnica Maszyn Rolniczych
Spółdzielni Pracy ,,Rolnik”
w Sieradzu
ul. Zakładników 31
tel./fax 43 -822-03-13

paw.ma@wp.pl
Cena - 70.000 zł, wynajem - 300 zł mc + opłaty
Sprzedam działkę położoną w Gorzkowicach

Części HONKER, LUBLIN, ŻUK. Wszystkie części na magazynie, hurt i detal. www.
rawmot.pl
Strony internetowe, od
40 zł miesięcznie, 503 77
77 98

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

Do wynajęcia
lokal handlowo-usługowy na pierwszym
piętrze (125 m2) przy
ulicy Wyszyńskiego 8
w Rawie Mazowieckiej.
Ścisłe Centrum, obok
„dużego” Kościoła.
Nowy budynek (2008 r.)
Tel. 502 765 771
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Test: Dacia Logan MCV 1.5 DCi 90 KM

Najtańsze nie znaczy najgorsze
Dacia Logan pierwszej generacji była uważana za auto tanie i toporne. Krytycy przedstawiali jednak
niewiele logicznych argumentów. Wbrew pozorom był to samochód wart uwagi. Jego kolejna generacja
wyeliminowała większość oczywistych wad. Za to cena pozostała niska.

Niezmienna cena nowego auta
Gdyby grupa Renault
wyprzedziła Volkswagena i wprowadziła na polski
rynek Dacię jeszcze przed
Skodą, być może obecnie
liderem rynku byłaby właśnie rumuńska, a nie czeska

REKLAMA
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marka. Dacia w ostatnich
latach imponuje wzrostem
dynamiki sprzedaży, nie
tylko w Polsce, ale na całym
świecie. Dzięki temu może
oferować kolejne modele.
Wszystko zaczęło się od Logana - do bólu przeciętnego,
za to bardzo taniego auta.
Był to początek ekspan-

AUTO-MYJNIA
mycie bezdotykowe
kompleksowe sprzątanie samochodów
pranie tapicerki, woskowanie
renowacja felg
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96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

sji, która będzie trwać. W
tym przekonaniu utwierdza
mnie test najnowszej wersji
Logana MCV, czyli najtańszego kombi na rynku.
Mimo że nowa generacja
flagowego auta zdecydowanie odcina się od poprzednika, jego cena pozostała niezmieniona. Nadal najtańszą
wersję możemy kupić za 30
tys. zł. Wersję MVC, czyli
kombi już za 33 900 zł. Co
otrzymujemy w zamian?
Więcej niż można by się
było spodziewać.
Dacia bez uprzedzeń
Nowa Dacia Logan
przede wszystkim lepiej
od poprzedniczki wygląda.
Jej bryła nabrała wyrazu i
masywności. Wciąż nie jest
to auto piękne, ale niewątpliwie przestało być wozidłem, które służy tylko do
przemieszczania się - można na nie także popatrzeć.
Jak to zwykle bywa,

egzemplarz
testowy, który
użytkowałem
był jedną z
najbogatszych
dostępnych
wersji modelu. Pod maską
pracował diesel 1.5 DCi
o mocy 90
KM, znany z
aut Renault,
Nissana czy
od niedawna
Mercedesa
(sic!).
Auto
było wyposażone w niemal wszystkie
dostępne
w
ofercie
Dacii
dodatki,
także dotykowy ekran do
sterowania mediami - radiem, zestawem głośnomówiącym czy nawigacją. W
takiej właśnie „full opcji”
Dacia Logan MCV kosztuje
ponad 58 tys. zł, czyli na tle
konkurencji wciąż niewiele.
Ale jej podstawowe zalety
posiadają także egzemplarze słabo, czyli standardowo wyposażone.
Przede wszystkim za
cenę Dacii nie kupimy innego nowego, tak pojemnego kombi. Nowy MCV
jest dużo większy od wersji sedan, ma prawie 4,5 m
długości. Bagażnik o pojemności 573 l można powiększyć kładąc siedzenia,
co da prawie 1000 dodatkowych litrów. Streszczając
całość bez zabawy w cyferki, Logan MCV jest dużym
autem, do którego łatwo się
wsiada i którym wygodnie
się podróżuje.

Wygodnie pod względem ilości miejsca, co jest
bardzo istotnym parametrem. Jeśli chodzi o komfort
jaki zapewniają fotele, jest
on przeciętny, do czego Dacia już nas przyzwyczaiła.
Także kierownica, przyciski czy drążek zmiany
biegów to elementy znane
ze starszych aut grupy Renault. Ożywiającą nowością jest oczywiście panel
do obsługi mediów. Wprowadzenie go przez Renault
także do Dacii okazało się
genialnym
posunięciem.
Jest prosty w obsłudze, dobrze reaguje na dotyk, ma
dokładną nawigację znanej
marki i ceną ośmiesza oferty konkurencji (obecnie w
promocji wymaga tylko 950
zł dopłaty).
Czym jest Dacia Logan?
Logan MCV to przede
wszystkim budżetowe kombi. Ten, kto spodziewa się
po nim układu jezdnego
na poziomie Poloneza będzie miło zaskoczony. Jeśli
jednak porównamy Dacię
ze znacznie droższymi autami okaże się, że jest ona
technologicznie o kilka lat
opóźniona. Auto trzyma się
drogi, ale skręca tak sobie.
Nie jest też zbyt odporne
na przechylanie się. Atu-
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tem jest niewątpliwie dość
miękkie zawieszenie (trzyma dobry poziom Renault
z lat 00’), komfortowe na
naszych drogach. Technologiczne opóźnienie Dacii ma
swoje plusy. Może przełożyć się na niskie koszty jej
eksploatacji.
Jeśli już jesteśmy przy
kosztach, podczas testu Dacia spaliła średnio zaledwie
4,6 l na 100 km. Testowałem
już wiele aut wyposażonych
w silnik 1.5 DCi 90 KM.
Zawsze najmniej palą właśnie Dacie. Dlaczego? To
po prostu auta bardzo lekkie - testowany egzemplarz
ważył niewiele ponad tonę.
Lekkie samochody - kolejne
nawiązanie do starych dobrych aut z nie tak dawnych
jeszcze lat.
Dacia Logan MCV to
samochód na miarę możliwości i potrzeb dużej grupy
Polaków. Jesteśmy społeczeństwem znacznie mniej
zamożnym od tych z zachodu Europy, a proponuje nam
się te same modele samochodów. Większości z nas
po prostu nie stać na nowe
auto. Dacia jest alternatywą dla używanego Golfa
czy Passata z „minimalnym
przebiegiem” od handlarza
z giełdy. Naprawdę solidną
alternatywą.
Witold Hańczka

28.05-11.06.2014 r.
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Rawa Mazowiecka

Piotrków Trybunalski

Kolizja i próba przekupstwa Śmiertelne
potrącenie
rowerzysty
57-letni mieszkaniec gminy Biała Rawska nie dość, że spowodował pod wpływem alkoholu kolizję drogową, to jeszcze próbował przekupić policjantów.
Do kolizji drogowej doszło 20 maja br. ok. 13-stej
na ulicy 15-grudnia w Białej
Rawskiej.
- Kierujący seatem toledo nagle zahamował, cofnął,
uderzył w przód fiata panda
a następnie gwałtownie ruszył, uderzył w podmurówkę ogrodzenia i wjechał na
pobliską posesję – informuje
rzecznik policji. - W trakcie
badania stanu trzeźwości
mężczyzna ten włożył do
walizki na alkosensor 200
złotych mówiąc jednocześnie funkcjonariuszom, żeby
dali spokój, nic już nie robili
i „załatwili sprawę”. Mundurowi natychmiast o zdarzeniu powiadomili dyżurnego
– dodaje rzecznik. Seatem

26 maja br. doszło do tragicznego wypadku na ul.
Wojska Polskiego. Potrącony rowerzysta zmarł w
szpitalu.

kierował 57-letni mieszkaniec gminy Biała Rawska.
Samochód został odholowany na parking, natomiast
mężczyzna przewieziony do

policyjnego aresztu. Badanie
wykazało, że miał ponad 2
promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna był już
dwukrotnie karany za jaz-

dę pod wpływem alkoholu,
w związku z tym policjanci wystąpili z wnioskiem o
tymczasowe aresztowanie.
MAT

Ze wstępnych ustaleń
policjantów wynika, że
27-letni kierujący samochodem ciężarowym marki
Volvo potrącił, przejeżdżającego rowerem przez
przejście dla pieszych,
70-letniego piotrkowianina. Mimo wysiłku lekarzy

piotrkowskiego
szpitala,
70-latek zmarł. Kierowca
volvo był trzeźwy. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego piotrkowskiej jednostki wyjaśniają
dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.
MAT

Skierniewice

Oszuści
Tragiczny wypadek przy pracy w rękach policji
Radomsko

Mieszkaniec gminy Żytno tnąc drzewo na swojej posesji, upadł na pracującą piłę. Mężczyzna zginął na
miejscu.
Do tego tragicznego wypadku doszło 20 maja br.
wieczorem. Ze wstępnych
ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 58–letni mężczyzna

na terenie swojej posesji ciął
drzewo i najprawdopodobniej podczas obsługi piły do
cięcia drzewa, stracił równowagę i upadł na pracujące

urządzenie. Ze względu na
rozległe uszkodzenia ciała
mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia. Decyzją prokuratora ciało denata zostało

zabezpieczone w radomszczańskim prosektorium.
GW

Tomaszów Mazowiecki

Bełchatów

Nielegalne
18-letni
włamywacze przyłącze prądu
Trzej 18-letni mieszkańcy gminy Kluki odpowiedzą
za włamania do budynków gospodarczych i szop.
Chłopcy
wyłamując
kłódki i zamki włamywali
się do pomieszczeń gospodarczych i szop na terenie
gminy Kluki. Z wnętrza
kradli kosy i piły spalinowe,
elektronarzędzia i narzędzia ogrodnicze. Z dotychczasowych ustaleń policji
wynika, że wiosną tego
roku 18-letni włamywacze
dokonali co najmniej czterech włamań, a ich łupem
padły urządzenia warte

łącznie ponad 8000 złotych.
Funkcjonariusze odzyskali
znaczną część skradzionego
mienia. Trwa ustalanie kolejnych paserów. Policjanci
w dochodzeniu zbadają także, czy podejrzani nie dokonali innych przestępstw. Zatrzymanym mieszkańcom
gminy Kluki grożą kary do
dziesięciu lat pozbawienia
wolności.
MAT

W jednym z mieszkań przy ulicy Długiej policjanci
wykryli nielegalne przyłącze prądu.
Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, w mieszkaniu był
zdjęty licznik. W mieszkaniu tym przeprowadzany był
remont. Ekipa remontowa,
która pracowała młotem
udarowym i innymi urządzeniami zasilanymi energią, była zaskoczona wizytą
funkcjonariuszy. W sprawie
kradzieży prądu, tomaszowscy policjanci prowadzić
będą postępowanie przygotowawcze, ustalając jednocześnie wartość powstałych
strat. Warto pamiętać, że

nielegalny pobór energii
elektrycznej może spowodować porażenia prądem elektrycznym, wzniecić pożar,
a w połączeniu z instalacją
gazową może doprowadzić
do wybuchu gazu i zniszczenia mienia a nawet śmierci
osób. Kodeks Karny za kradzież energii elektrycznej
przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat.
MAT

Skierniewiccy policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzane o kradzieże mieszkaniowe. Zatrzymanym
grozi do 5 lat więzienia.
19 maja br. do 87-letniego
skierniewiczanina
mieszkającego w bloku
przy ul. Mickiewicza zapukały trzy kobiety proponując mu sprzedaż sztućców.
Kiedy dwie z nich odwracały uwagę mężczyzny,
trzecia plądrowała jego
mieszkanie. 87-latek zorientował się co się dzieje
i zaczął wypraszać kobiety. Niestety mężczyzna nie
mógł sobie poradzić z trzema kobietami. Z pomocą
przyszedł mu sąsiad, który
zawiadomił policję i usiłował ująć kobiety. Jedna z
nich zdołała uciec, jednak
nadjeżdżający patrol kryminalnych zauważył ją w
przejeżdżającym
fordzie
galaxy na pruszkowskich
numerach rejestracyjnych.
Policjanci zatrzymali zarówno ją, jak i kierowcę
tego samochodu. Pozostałe dwie kobiety ujęte przez
świadka groziły mu zrobieniem krzywdy. Zatrzymani to: 36-letni mężczyzna
z Żyrardowa, 29- latka,
38-latka z Pruszkowa oraz

41-latka z Gdańska. Cała
czwórka została doprowadzona do skierniewickiej
komendy. Prowadząc postępowanie, policjanci po
nitce do kłębka ujawnili,
że dwie z zatrzymanych
kobiet: 41- i 29-latka miały związek z podobnymi
kradzieżami, które miały
miejsce w grudniu 2013
roku oraz w styczniu 2014
roku na terenie powiatu
łowickiego w miejscowościach Piotrowice i Ziąbki.
Wówczas kobiety oferowały sprzedaż koców, po
czym okradły mieszkania.
21 maja 2014 roku kobiety
usłyszały zarzuty usiłowania kradzieży i kradzieży,
a 29- i 39-latka dodatkowo
zarzuty kierowania gróźb
karalnych. Z kolei mężczyzna usłyszał zarzut pomocnictwa w dokonaniu
kradzieży. Cała czwórka
została objęta policyjnym
dozorem.
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Bliźnięta 21.05 – 21.06
Nie bierz na
siebie zbyt wiele,
bo temu nie podołasz. Mierz siły na
zamiary. W sferze finansowej nieznaczna poprawa.
Ktoś z bliskich będzie miał
dla ciebie dobrą wiadomość.
Czas sprzyja podróżom i
nawiązywaniu nowych znajomości. Zachowaj większą
ostrożność za kierownicą.

wygrana w grach losowych.

Rak 22.06 – 22.07
To
świetny
moment na wyjaśnienie wszelkich
kwestii zawodowych. Nie bójcie
się odważnych decyzji.
Wszystkie zmiany wyjdą
wam na korzyść. To dobry
okres na wcielenie marzeń
w rzeczywistość.

Waga 24.09-23.10
Przed singlami
nowa, interesująca
znajomość. Kontroluj swoje wydatki,
ponieważ stan konta nie
przedstawia się najlepiej.
Może warto pomyśleć o
zmianie pracy bądź założeniu własnej działalności
gospodarczej.

Lew 23.07 – 23.08
Poz y t y w ny
wpływ
planet
spowoduje przypływ energii i
chęci do działania. Zaczniesz planować remonty.
Podejmiesz się innowacyjnych przedsięwzięć. Niewykluczona także większa

Skorpion 24.10 – 22.11
Na d cho d z ą c y
czas będzie pełen
miłych niespodzianek. Układ Planet
zapewni Ci przypływ energii i optymizmu, którym
będziesz zarażał wszystkich dookoła. Skorpiony w
stałych związkach czeka

okragły
˛
cukierek

edni˛
kłopoty, urzcze
tarapaty
teczki

Panna 24.08 – 23.09
Przed osobami
spod tego znaku
duże wyzwania.
W związku z tym,
życie będzie toczyło się na
przyspieszonych obrotach.
Jednak pamiętaj o umiarze
swojego
zaangażowania,
ponieważ może się to odbić
na Twoim zdrowiu.

roślina
lecznicza

z
krowami

przypływ namiętności.
Strzelec 23.11 – 21.12
Poz y t y w ny
wpływ
planet
przyczyni się do
poprawy
koncentracji, a tym samym do
skuteczniejszych działań.
To okres dużych ale zakończonych sukcesem zmian w
twoim życiu. Wykorzystaj
dobrą passę. Pomyśl o krótkim urlopie.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Być może czekają cię zmiany w
życiu osobistym.
Będziesz z nich
zadowolony o ile wykażesz
się rozsądkiem i rozwagą.
Mogą pojawić się drobne
kłopoty żołądkowe. Unikaj
ciężkostrawnych potraw i
alkoholu.
Wodnik 21.01 – 19.02
W
najbliższym czasie czeka was nawał pracy. Ogólnie dobry
czas na rozwinięcie nowych
interesów a także na podjęcie ważnych decyzji inwestycyjnych. Nie zapominaj
jednak o dbaniu o formę,
zwłaszcza jeśli przytyłeś.

z
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Byk 21.04 – 20.05
W życiu zawodowym
małe
zawirowania. Ale
wszystko się dobrze
skończy. Wreszcie uporasz
się z kłopotami finansowymi. Przypływ gotówki
podreperuje domowy budżet. Nie rezygnuj z realizacji rozpoczętych spraw
biznesowych.

wróży z
gwiazd

zdaje
raport z
meczu

miasto
w
Szkocji

Baran 21.03 – 20.04
Osobom spod
tego znaku wpływ
Wenus pomoże w
załatwieniu zaległych spraw. Nie bądź tak
krytyczny i okaż swojemu
partnerowi więcej zrozumienia. Warto głębiej analizować swoje zamierzenia
zarówno zawodowe jak i
osobiste.
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˛
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Ryby 20.02 – 20.03
W życiu zawodowym
bez
większych zmian.
Możesz być spokojny, wszelkie redukcje
etatów będą cię omijać. Możesz odczuwać dolegliwości
reumatyczne. Postaraj się
więcej czasu spędzać na
świeżym powietrzu.

z
twarz na zakon
obrazie Jasnej
Góry

dyscyplina z
tyczka˛

stojan
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Rozrywka

HOROSKOP
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Do znakomitego lekarza specjalisty przychodzą rodzice pewnego młodego człowieka i biadolą:
- Panie doktorze, nie możemy odciągnąć syna od komputera.
- No cóż - wyrokuje lekarz - trzeba będzie go leczyć.
- Ale czym?!
- Normalnie! Dziewczętami, papierosami, piwem
  
W piaskownicy:
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie
udawał?
- Jasiu, przestań robić z siebie idiotę.
  
Pewna para miała czterech synów. Trzech było wysokimi blondynami, tylko jeden, najmłodszy był niski i czarnowłosy. Gdy przyszedł czas umierania, mąż pyta żonę:
- Kochanie, powiedz mi, tylko szczerze, czy nasz najmłodszy jest moim synem?
- Tak, oczywiście. Przysięgam kochanie!
I wtedy mężczyzna mógł odejść w spokoju. Chwilę potem
żona pomyślała:
„Całe szczęście, że nie zapytał o pozostałych trzech...”
  
Druga w nocy. Wchodzi pijany facet do domu, ledwo się
trzyma na nogach. Patrzy przed siebie i widzi żonę:
- Heniek, ile razy Ci mówiłam, że możesz wypić góra 2
piwa i o 22 w domu?!
Na co pijany mąż:
- No masz, znowu mi się pomyliło.
  

