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Kleszczów

Nie składam
Wizjoner czy fantasta?
obietnic bez pokrycia

Mija druga kadencja Krzysztofa Chojniaka jako prezydenta. Czy przez osiem
lat nasze miasto zmieniło swoje oblicze, czy przybyło inwestorów, czy lepiej
nam się w nim żyje i jaka była mijająca kadencja? O to zapytaliśmy prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka.
Jest Pan prezydentem
dwie kadencje. To był udany okres dla Piotrkowa?
Pomimo trudnej sytuacji
gospodarczej w kraju był to
dobry okres dla Piotrkowa
Trybunalskiego. To efekt
rozważnych i odważnych
decyzji o przeznaczeniu
kilkuset milionów złotych
z budżetu miasta na inwestycje.

Rozmowa z Wójtem Gminy Kleszczów, Sławomirem Chojnowskim.
Panie wójcie zbliżają
się wybory samorządowe.
Jaka atmosfera panuje w
gminie Kleszczów?
Kampania
samorządowa to bardzo burzliwy
czas. Oprócz tych codzien-

Dokończenie na str. 8.

nych obowiązków związanych z pracą, spotykam się
z ludźmi, aby zaprezentować swój pomysł na kolejne
cztery lata funkcjonowania
gminy. Wraz z kandydatami do Rady Gminy udaję

się kolejno do wszystkich
sołectw, aby przedstawić
nasz program, porozmawiać o najbardziej istotnych lokalnych sprawach
i spotkać się z wyborcami.
Szerzej na str. 6.

Piotrków Trybunalski

Łódź

Rawa Mazowiecka

Największy piotrkowski park im. ks. Poniatowskiego przejdzie całkowitą metamorfozę. Inwestycja
obejmuje zarówno teren parku, jak i ogrodu botanicznego.

o nowe tramwaje

Rawscy kryminalni ujawnili na targowisku miejskim mężczyznę sprzedającego kontrabandę.
Szerzej na str. 4.

Zrewitalizują
Łódź
park Poniatowskiego wzbogaci się

Zmodernizowane
zostaną nawierzchnie alejek,
ogrodzenie oraz oświetlenie. Wymienione zostaną
ławki, kosze, przebudowany będzie staw, fontanna w
ogrodzie botanicznym oraz
tzw. „Skałka”.
- Dla naszej firmy jest

to inwestycja o bardzo dużym znaczeniu. Dołożymy wszelkich starań, aby
wszystkie prace były wykonane jak najlepiej – zapewniał Paweł Wolski, z warszawskiej firmy LIMBA.

Kontrabanda
na rynku

W przyszłym roku Łódź będzie mogła poszczycić
się 22 nowymi tramwajami.
Szerzej na str. 5.

Szerzej na str. 3

Cielądz

W Cielądzu otwarto Dom Kultury
Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu stała się sztandarową inwestycją mijającej kadencji
władz samorządowych. Jej koszt, jak poinformował nas wójt gminy Paweł Królak, wraz z wyposażeniem, zamknął się kwotą około 1 360 tys. zł.
W tym 500 tys. zł to środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej.
Szerzej na str. 10.
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Piotrków Trybunalski

Zwiedzali oczyszczalnię

Prawie 122 miliony złotych, 18 miesięcy projektowania, 23 miesiące robót – tyle w wielkim skrócie kosztowało i trwało zmodernizowanie oczyszczalni ścieków.

www.gazeta-wiesci.pl

Łódź

Monitoring
na ulicach Łodzi
W Łodzi zainstalowany zostanie nowoczesny system monitoringu, który pomoże utrzymać bezpieczeństwo na ulicach miasta.

REKLAMA

OPTYK

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
REKLAMA

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych

Rezultat przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni można było obejrzeć
podczas Dni Otwartych (7-8
listopada 2014 r.), zorganizowanych dla mieszkańców
i piotrkowskich szkół. Z
kolei 6 listopada br. odbyła
się konferencja dotycząca
zakończenia kontraktu nr
I – „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach
projektu „Modernizacja i
rozbudowa
oczyszczalni
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu
Infrastruktura i Środowisko. Podczas tego uroczystego spotkania nastąpiło
symboliczne uruchomienie
Oczyszczalni Ścieków w
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Piotrkowie Trybunalskim.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, biogaz wytwarzany w procesie
oczyszczania, zamieniany
jest na energię. Tak uzyskaną energię wykorzystuje
się do zasilania urządzeń
oczyszczalni. W wyniku
przeprowadzonej inwestycji
od 40 do 60% oczyszczalnia jest samowystarczalna,
biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na energię elektryczną. Po modernizacji
oczyszczalnia ma zdolność
do usuwania niebezpiecznych substancji i pierwiastków z dopływających ścieków, które zagrażają życiu i
zdrowiu ludzi, nawet do poziomów niższych od wymaganych przez prawo polskie
i europejskie.

23 października prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisała umowę,
według której łódzki monitoring liczył będzie 22
punkty obserwacyjne oraz
90 kamer. Projekt, dostawę,
wykonanie monitoringu a
także gwarancję i wsparcie techniczne monitoringu
zapewni wyłonione w przetargu będąca konsorcjum
firm, której liderem jest
olsztyńska spółka Sprint.
Zgodnie z warunkami umowy kamery na łódzkich
ulicach powinny pojawić
się w połowie pierwszego
kwartału przyszłego roku.

Rozmieszczone będą na
całej długości Piotrkowskiej od Placu Wolności do
Alei Piłsudskiego. Ważne
jest również, iż kamery
zamontowane zostaną w
taki sposób aby monitorować również przecznice na
skrzyżowaniach. Będą one
mogły identyfikować zdarzenia, które oddalone będą
nawet na odległość 100-150
metrów.
Całkowity koszt inwestycji to 3,35 miliona złotych.
Damian Rybusiewicz

Bełchatów

Taniec
bez barier

W Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie już
trzeci rok z rzędu trwa cykliczny projekt pod nazwą
„Taniec bez barier”.
Jest to program profesjonalnych zajęć tanecznych, opracowany i prowadzony przez zawodowego
instruktora - Mateusza Szałańskiego. Projekt powstał
w ramach Banku Pomysłów
Miejskiego Centrum Kultury. W zajęciach udział
biorą młodzi miłośnicy tańca, którzy poruszają się na
wózkach inwalidzkich. Pod
okiem instruktora trenują
taniec towarzyski. Każdy z
uczestników ćwiczy z pełnosprawnym
partnerem.
Program, prócz cotygo-

REKLAMA

dniowych spotkań, obejmuje uzupełniające cykle
warsztatowe oraz wyjazdy
na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje taneczne. Celem tego projektu
jest walka z wykluczeniem
społecznym, umożliwienie
realizowania pasji osobom
niepełnosprawnym, jak i
poprawa ich kondycji fizycznej.
Tegoroczną
edycję
„Tańca bez barier” wspiera
Sponsor - Spółka Akcyjna
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

www.gazeta-wiesci.pl
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Piotrków Trybunalski

Największy piotrkowski park im. ks. Poniatowskiego przejdzie całkowitą metamorfozę. Inwestycja obejmuje zarówno teren parku, jak i ogrodu botanicznego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
HARC wraz z Piotrkowskim Centrum Wolontariatu organizuje plebiscyt pt: „Wolontariusz Roku
2014″. Nominacje kandydatów można zgłaszać do
25.11.2014 r.

Zrewitalizują
park Poniatowskiego

Zmodernizowane
zostaną nawierzchnie alejek,
ogrodzenie oraz oświetlenie. Wymienione zostaną
ławki, kosze, przebudowany będzie staw, fontanna w
ogrodzie botanicznym oraz
tzw. „Skałka”.
- Dla naszej firmy jest
to inwestycja o bardzo dużym znaczeniu. Dołożymy wszelkich starań, aby
wszystkie prace były wykonane jak najlepiej – zapewniał Paweł Wolski, z warszawskiej firmy LIMBA.
Roboty będą prowadzone
w kilku etapach. - W tym
roku rozpoczniemy od drzewostanu. Niektóre z drzew
zostaną wycięte, inne poddamy pielęgnacji, a około
stu posadzimy - zaznaczał
Paweł Wolski. Obecnie fir-

ma czeka na pozwolenia
na wycinkę. Mimo dużego
zakresu inwestycji zawsze,
jakaś część parku będzie

otwarta dla spacerujących.
Na rewitalizację
parku, piotrkowski magistrat pozyskał 2,2 mln zł

Wolontariusz
2014 Roku

dofinansowania z WFOŚiG
w Łodzi. Całkowity koszt
inwestycji to blisko 3 mln
zł.

Celem plebiscytu jest
wyróżnienie niezwykłych
działań i aktywności wolontariuszy w Piotrkowie
Trybunalskim i powiecie
piotrkowskim. Nominacje
kandydatów można zgłaszać
do 25.11.2014 r. do godziny
20.00. Wnioski nominacyjne należy składać osobiście
lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC, 97-300 Piotrków
Trybunalski, ul. Wolborska
30. Dopuszcza się przesłanie wniosków nominacyjnych drogą elektroniczną
na adres: wolontariat@harc.
com.pl , jednak podpisane
oryginały wniosków powinny zostać przesłane pocztą
lub dostarczone osobiście.
Regulamin oraz wnioski

nominacyjne do pobrania
na stronach internetowych
Organizatora (www.harc.
com.pl , oraz www.wolontariat.harc.com.pl).
Wyboru laureata dokona
powołana specjalnie do tego
celu Kapituła Plebiscytu a
nagrodą będzie tytuł oraz
stosowna statuetka. Nagroda zostanie wręczona 5
grudnia 2014 r. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, podczas zorganizowanej „Gali Wolontariatu
2014″, która odbędzie się w
Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Warto zaznaczyć, że
o nagrodzonym Wolontariuszu ukaże się również w
mediach patronujących wydarzeniu, w tym także w Gazecie Regionalnej Wieści.

REKLAMA

KWW Krzysztofa Chojniaka „RAZEM DLA PIOTRKOWA”
Materiał sfinansowany ze środków KWW Krzysztofa Chojniaka „Razem dla Piotrkowa”

Krzysztof

Chojniak

Całym sercem
dla Piotrkowa...

KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA

Zaufaj kandydatom do Rady Miasta z Komitetu
Krzysztofa Chojniaka Razem dla Piotrkowa - lista nr 20.
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Kleszczów

Baseny Solparku znów otwarte – jest bezpieczniej!

Podwodne kamery, dodatkowe oznakowanie i kadra przeszkolona przez najlepszych specjalistów w Polsce – to tylko niektóre nowości czekające na gości
chcących korzystać z wodnych atrakcji Solparku.

Z końcem października
zakończyły się prace realizowane w ramach gwarancji udzielonej przez głównego wykonawcę obiektu.
Ten czas został wykorzystany przez zarząd spółki
na wprowadzenie istotnych
zmian, mających spowodować poprawę bezpieczeństwa na terenie obiektu.
- Najważniejszą decyzją
jest rezygnacja ze współpracy z firmą zewnętrzną w
zakresie ratownictwa wod-

nego. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez
firmę Solpark mają gwarancję ciągłego doszkalania
się. Zapewnienie komfortowych warunków pracy,
jasnych zasad, ale także żelaznej dyscypliny powinny
zaowocować poprawą bezpieczeństwa naszych Gości
– mówi Piotr Stawski Prezes Zarządu Solpark Kleszczów. Zmiany, które zostały
poczynione są początkiem
wdrażanego systemu zarzą-

Bełchatów

SnowPark

Na
terenie
Powiatowego
Centrum
Sportu w Bełchatowie powstaje kolejna atrakcja dla miłośników sportu. 11 listopada br.
ma ruszyć pierwszy w Polsce... SnowPark.
- SnowPark to pierwszy w Polsce projekt, który
łączy wyciąg Sesitec System 2.0 z podłożem igelitowym, mówiąc najprościej
będzie to specjalny wyciąg
dla snowboardzistów i narciarzy – wyjaśnia Bartosz
Wdowiak, inwestor. - Sesitec Sytem 2.0. to dwusłupowy wyciąg pozwalający na
poruszanie się na płaskiej
powierzchni. Natomiast ige-

lit firmy Sportfix uniezależnia nas od pory roku i warunków atmosferycznych.
Snowpark będzie miejscem
dla osób, które czują się
pewnie we freestylu, jak i
stawiających pierwsze kroki na snowboardzie czy nartach. Na terenie SnowParku
Bełchatów znajdować się
będą 4 przeszkody: tabletop, butterbox, 3-metrowa
oraz 6-metrowa rura.

dzania bezpieczeństwem w
obiekcie Solpark - dodaje.
Dodatkowo zarząd spółki podjął decyzję o wsparciu standardowej opieki
ratowniczej na pływalni nowoczesnymi rozwiązaniami
technicznymi. Obiekt jako
jeden z nielicznych w kraju
może pochwalić się systemem monitoringu składającym się z 7 kamer umieszczonym pod lustrem wody
i kilkunastu kamer ponad
jej powierzchnią. W Solpar-

ku pojawił się też specjalistyczny sprzęt szkoleniowy,
składający się między innymi z treningowego defibrylatora i zestawu fantomów
do prowadzenia ćwiczeń
reanimacyjnych.
Do Kleszczowa zostali
także ściągnięci najlepsi w
kraju specjaliści w zakresie
ratownictwa wodnego.
Jarosław Rypniewski –
Prezes Fundacji Ratownictwa Bezpieczni nad Wodą
Polrescue współpracującej

z Solparkiem wyjaśnia, że
kluczem do tego, aby na
pływalni było bezpiecznie
jest przede wszystkim odpowiednio przygotowana
kadra ratownicza. - Zasady
korzystania z pływalni powinny być czytelne zarówno dla jej użytkowników,
jak i pracujących tam osób.
Nowo wprowadzone regulaminy nie ograniczają się
do suchych zapisów prawnych, ale są oparte na wie-

Rawa Mazowiecka

Kontrabanda
na rynku

REKLAMA

Rawscy kryminalni ujawnili na targowisku miejskim mężczyznę sprzedającego kontrabandę. 4
listopada 2014 roku około godziny 13.00 podczas
obserwacji handlujących na targowisku miejskim
w Rawie Mazowieckiej policjanci zauważyli, że na
stanowisku z firankami sprzedawca przekłada kartony z papierosami.
Na wezwanie funkcjonariuszy mężczyzna okazał
490 paczek wyrobów tytoniowych. Nie miały polskich
znaków akcyzy. 35-letni
mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego przyznał, że
sprzedaje nielegalne papierosy. W wyniku dalszych
czynności w miejscu za-

mieszkania mężczyzny policjanci znaleźli jeszcze 50
paczek. W sumie u 35-letniego mężczyzny zabezpieczonych zostało 540 paczek
(10.800 sztuk) papierosów
różnych marek. Za paserstwo akcyzowe grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

REKLAMA

loletnim doświadczeniu reprezentowanej przeze mnie
fundacji - dodaje Jarosław
Rypniewski.
Amatorzy
wodnych
atrakcji mogą korzystać
z pełnej oferty Solparku
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 22:00,
weekend i święta: 9:00 –
22:00; a wszelkie szczegóły
dotyczące oferty oraz cennika znajdują się na stronie
www.solpark-kleszczow.pl .

www.gazeta-wiesci.pl
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Łódź

W przyszłym roku Łódź będzie mogła poszczycić się 22 nowymi tramwajami.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi wzbogacił
się o nowy oddział kardiochirurgii. Szpital nie ma jeszcze podpisanego kontraktu z NFZ, ale pierwszych pacjentów ma nadzieję przyjąć już na początku
grudnia.

Łódź
Nowy oddział kardiochirurgii
wzbogaci się o nowe tramwaje w szpitalu im. Biegańskiego

Nowy tabor dla przebudowywanej trasy W-Z
dotrze do miasta na jesieni
2015 roku. Przetarg na dostarczenie nowych tramwajów wygrała firma Pesa z
Bydgoszczy. Firma przekaże na łódzkie ulice tramwaje typu Swing, które znane
są już w innych miastach
w Polsce, m.in. Warszawie,
Szczecinie, Gdańsku i Toruniu. Nowe składy będą
niskopodłogowe i klimatyzowane. Dodatkowo w

REKLAMA

związku z dostarczeniem
nowych taborów Łódź
otrzyma specjalny sprzęt do
ich obsługi.
O środkach, które zostały zarezerwowane na
realizację tego projektu poinformowało Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
Kwota przekazana na ten
cel to 60 milionów złotych i
wygospodarowana zostanie
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Stanowi to jednak jedy-

nie 40% całkowitego kosztu
projektu. Pozostałą część
pieniędzy MPK otrzyma od
Urzędu Miasta Łodzi. Spółka w dalszym ciągu jednak
stara się o kolejne fundusze
Najbliższe miesiące okażą
się decydujące w kwestiach
zwiększenia poziomu dofinansowania unijnego.
Jednocześnie MPK –
Łódź pracuje nad modernizacją składów, które w mieście służą już od kilku lat.
DR

Nowo otwarty oddział
powstał w szybkim – jak na
podobne inwestycje – tempie. Prace rozpoczęły się na
początku kwietnia a odbiór
budynku miał miejsce już
w październiku. Inwestycja pochłonęła 7 milionów
złotych. Władze szpitala nie
mają jednak zamiaru na tym
poprzestać. W przyszłości
planowana jest rozbudowa
oddziału. Zamiarem władz
placówki jest stworzenie
specjalnej sali dla pacjentów przygotowywanych do
przeszczepu.
Na ten moment pacjenci
leczeni będą na powierzchni ponad 500 m2. W zamiarze do dyspozycji będą
mieli jednak dwie sale, z
czego jedna z nich będzie
hybrydowa, 8 stanowisk,
gdzie chorzy będą wybudzani po operacjach, oraz
niemal 20 łóżek. Głównym
założeniem było stworzenie
oddziału w którym przeprowadzane będą zabiegi
dotyczące chorób wieńco-

wych oraz zastawek serca. Do momentu oddania
nowej kardiochirurgii w
szpitalu Biegańskiego jedynym tego typu oddziałem
w województwie łódzkim
dysponowała klinika Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi. Nowy oddział pozostawał będzie jednak w
ścisłej współpracy z kliniką kardiologii oraz Pracowniami Hemodynamiki
i Implantacji Stymulatorów
Serca, które funkcjonują już
w szpitalu.
Jednym z najważniejszych pomieszczeń oddzia-

łu kardiochirurgii w szpitalu jest sala operacyjna.
Blok operacyjny wykonany
został z zachowaniem odpowiednich standardów. Sala
operacyjna posiada również
aparat do znieczulenia z
respiratorem i płucoserce.
Ponadto każde z sześciu
miejsc dla pacjentów w sali
pooperacyjnej wyposażone
zostało w aparaturę monitorująca funkcje życiowe.
Oficjalnego otwarcia oddziału dokonał Witold
Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.
Damian Rybusiewicz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Firma Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Nowe kwalifikacje, praca w nowym zawodzie”
NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
ZAMIESZKAŁYCH LUB PRACUJĄCYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
pracujących, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia
lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych
bądź zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•

ZAPEWNIAMY:

STUDIA PODYPLOMOWE
STAŻE ZAWODOWE
SZKOLENIA ZAWODOWE
PORADNICTWO ZAWODWE
POŚREDNICTWO PRACY

• wysoko wykwalifikowaną kadrę
dydaktyczną,
• stypendium szkoleniowe,
• stypendium stażowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• catering podczas szkolenia,

UCZESTNICY NIE PONOSZĄ KOSZTÓW
UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!
Biuro Projektu: ul. Kościuszki 6/112, 97-500 Radomsko
e-mail: nowekwalifikacje@navigator.edu.pl

Tel. 512 834 780
Osoby zainteresowane
zapraszamy na stronę internetową:
www.nowekwalifikacje.com.pl

Nowe kwalifikacje
praca w Nowym zawodzie
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Kleszczów

Wizjoner czy fantasta?

Panie wójcie zbliżają
się wybory samorządowe.
Jaka atmosfera panuje w
gminie Kleszczów?
Kampania
samorządowa to bardzo burzliwy
czas. Oprócz tych codziennych obowiązków związanych z pracą, spotykam się
z ludźmi, aby zaprezentować swój pomysł na kolejne
cztery lata funkcjonowania
gminy. Wraz z kandydatami do Rady Gminy udaję
się kolejno do wszystkich
sołectw, aby przedstawić
nasz program, porozmawiać o najbardziej istotnych lokalnych sprawach
i spotkać się z wyborcami.
Na tych spotkaniach można zobaczyć autentyczne
zainteresowanie mieszkańców losem gminy, w której żyją. Pada wiele pytań.
Pojawiają się także bardzo
ożywione, a czasem nawet
burzliwe dyskusje. To dobrze. Wyborcy muszą być
pewni, że wrzucana do
urny karta do głosowania
została wypełniona możliwie najlepiej.
Co w takim razie budzi
najwięcej kontrowersji?
Trudno tu mówić o
kontrowersjach. To raczej
działalność
dezinformacyjną
kontrkandydatów
należy nieustannie prosto-

wać. Plotka nadal niestety
rządzi lokalnymi kampaniami wyborczymi. Tak
np. w Kleszczowie jest w
niedalekich planach poważna inwestycja. Budowa
basenów
geotermalnych
przy istniejącym już Solparku. Prowadzony jest w
tym zakresie zaplanowany,
fałszywy przekaz ze strony
obecnych radnych. Próbuje
się wmówić mieszkańcom,
że wójt chce budować termy za 400 milionów, że już
wybrał jeden z czterech wariantów będących w opracowaniu. W jednostronnym
przekazie z sesji Rady Gminy słychać głosy tylko radnych, moich przeciwników,
gdy ja jestem na wizji, mój
głos zastąpiony jest głosem
komentatora. To pokazuje głębokość manipulacji
i praktykowanie metody z
odwracaniem kota ogonem.
To co mają na swoim sumieniu radni z Rozwoju, chcieliby przypisać mnie. Bo to
oni już w 2012 r. kazali projektować i budować baseny
termalne, wyprowadzać internat z Solparku, bez zrobienia jakichkolwiek analiz
finansowych, bez wiedzy
ile to będzie w przyszłości
kosztować Gminę. Dzisiaj, jak przedstawiliśmy
kilka wariantów, z analizą kosztową, to próbują,
jak mówiłem - odwracając

kota ogonem, zgrywać się
na ostrożnych w wydawaniu gminnych pieniędzy i
przypisywać mnie niefrasobliwość, np. że chcę wydać setki milionów złotych
nikogo nie pytając o zdanie.
A ja mówiłem i twardo to
podkreślam, że ta inwestycja jeszcze w żaden sposób
nie została przesądzona,
ani co do kwoty, ani co do
kształtu. Cztery ewentualności tworzone są po to, by
zaproponować coś konkretnego naszym mieszkańcom.
Musimy mieć, z czego wybrać. Wspomniane warianty
różnią się od siebie znacznie
zarówno zakresem zaangażowania środków gminnych
jak i rozmachem inwestycji.
Kiedy te propozycje zostaną dopracowane w szczegółach, przedstawimy je
naszym mieszkańcom, by
świadomie wybrali do realizacji rozwiązanie, którego
koszty zaakceptują, i to nie
tylko związane z budową
ale także z przyszłą eksploatacją.
Czyli mieszkańcy gminy Kleszczów uczestniczą
w podejmowaniu strategicznych decyzji?
Oczywiście. Uważam,
że to najlepsza droga, aby
dojść do przekonania, w
jakim kierunku dalej rozwijać gminę, która wciąż

przoduje w rankingach na
najbogatszą gminę wiejską
w Polsce. Bez jasnego określenia przez mieszkańców
kierunku działań, trudno
czasem podjąć decyzję o
wyborze konkretnego rozwiązania. Dlatego przy
planowanych
kleszczowskich termach nie chciałem
zbytnio pospieszać. Raczej
uważam, że tego rodzaju
poważne inwestycje należy
gruntownie przemyśleć. Iść
do przodu z rozwagą. Nawet
jak są pieniądze, to nie można nimi szastać, bez oglądania się na rachunek ekonomiczny. Nie robią tak nawet
najbogatsi. A przecież tu
mówimy o pieniądzach publicznych. Za chwilę mamy
wybory. To w nich mieszkańcy zadecydują, jaki kierunek rozwoju jest dla nich
najlepszy.
Ciągle żywy jest też w
mediach pomysł turystyki w Kleszczowie. Co pan
myśli o takiej propozycji?
Gmina Kleszczów należy do najbardziej uprzemysłowionych gmin w Polsce.
To oczywiście efekt działania na naszym terenie
kopalni i elektrowni. Przyczyniają się do tego także
powstałe na terenie gminy
strefy przemysłowe. I trzeba je efektywnie wykorzystywać i rozwijać. Ale też

trzeba myśleć, jak ten przekształcony przez odkrywkę
krajobraz wykorzystać w
przyszłości. Żeby nie był
koszmarem a nową szansą
dla gminy. Pomysł, żeby na
miejscu tej wielkiej dziury
było największe w środkowej Polsce jezioro, jest
takim otwieraniem na przyszłość nowych możliwości
rozwojowych. Jako gmina
musimy się do tego stanu
już przygotowywać. Potrzeba w kolejnej kadencji stworzyć nową Strategię Rozwoju Gminy Kleszczów,
uwzględniającą
zmiany,
które będą wkrótce zachodziły na naszych oczach.
Oprócz przemysłu mamy
okazję, aby stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji.
Są dobre przykłady takich
rozwiązań, podnoszących
bezpieczeństwo rozwoju w
różnych fazach cykli gospodarczych.
To chyba nie będzie
łatwe? Przemysł, fabryki,
elektrownia i jezioro?
Wszystko, co wymaga
pewnego patrzenia w przyszłość nie jest łatwe. Jednak
podkreślić należy, że przyszła kadencja samorządowa
powinna być przeznaczona
na konkretne i strategiczne
plany. Poza zwyczajną, już
zaplanowaną działalnością

inwestycyjną, trzeba będzie
naprawdę popracować nad
tym, jak będzie miała wyglądać gmina Kleszczów
za kilkadziesiąt lat. Wydaje
się, że mamy sporo czasu,
ale to nieprawda. Węgiel się
kończy, a gmina Kleszczów
powinna się przygotować
do tej nowej rzeczywistości. Trzeba dobrze gospodarować przestrzenią, którą mamy. Wykorzystywać
mądrze swoje przewagi,
bez pychy a z roztropnością.
Zanim kopalnia rozpocznie
zalewanie odkrywki jeszcze dużo wody upłynie, ale
musimy być ciągle obecni
w działaniach i planach,
które będą rzutować na
przyszłość naszą i naszych
dzieci. Musimy sprawić,
że wszelkie przekształcenia w naszym krajobrazie,
będą się stawały atutem
na wiele dziesięcioleci. Do
16 listopada będę naszych
mieszkańców przekonywał,
że na takie zmiany w gminie potrzebni są odważni i
pracowici ludzie, którzy nie
zmarnują danego im przez
wyborców czasu. Trzeba
pracować zespołowo, razem
dla gminy.
wę.

Dziękujmy za rozmoAgnieszka Wilczyńska
Wojciech
Adam Michalak

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
WŁODZIMIERZ
Lista nr 1, Pozycja 5

PAWLAK

Piotrkowianin,
magister inżynier chemik
(ukończone studia podyplomowe - administracja
i zarządzanie). Doradca
Prezydenta d/s zagospodarowania odpadów komunalnych. Żonaty – żona
Irena prowadzi działalność gospodarczą własną.
Syn Wojciech – prawnik.
Masz głos, masz wybór /Każdy głos się liczy/.
Moja decyzja o ubieganiu się o mandat radnego sejmiku województwa
łódzkiego jest przemyślana. Kryteria, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wybór do władz
samorządu wojewódzkiego takie jak: kompetencja,
doświadczenie oraz kto

wie czy nie najważniejsze
kryterium lokalności, w
moim przypadku są spełnione.
W latach 1999-2003
pełniłem funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim. Moim zadaniem jako
pierwszego Rzecznika było
stworzenie zasad i procedur
działalności rzecznika jako
osoby zaufania społecznego. Za swój sukces uważam
opracowanie poradnika dla
konsumentów ułatwiający
mieszkańcom poruszanie
się w nowych przepisach
prawnych, tego zakresu.
Praca w OHP uświadomiła mi jak wiele pracy
należy włożyć w rozwój
naszego regionu, jakie problemy spotykają mieszkańców i jak należy pomagać
innym.

Od roku
2011 jestem
Doradcą Prezydenta d/s
zagospodarowania odpadów komunalnych. Moim
głównym zadaniem było i
jest wprowadzenie w życie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego od 1 lipca
2013 roku. Jest to proces
długotrwały.
- Dzięki uwagom wniesionym przez kolegę Włodka Pawlaka zgłosiłem interpelacje do Ministerstwa
Środowiska
dotyczące
wdrażania ustawy w życie.
Było to także przyczynkiem do wniesienia kilku
poprawek do jej nowelizacji- mówi Poseł na Sejm RP,
Prezes ZW PSL w Łodzi
Mieczysław Łuczak.

Nazwisko zobowiązuje

– mówi Waldemar

Pawlak, popieram

kandydaturę Włodka Pawlaka na funkcję radnego sejmiku
Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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Nie składam obietnic b

Mija druga kadencja Krzysztofa Chojniaka jako prezydenta. Czy przez osiem lat nasze miasto zmieniło swoje oblicze, czy przybyło inwestorów, czy lepiej nam się
w nim żyje i jaka była mijająca kadencja? O to zapytaliśmy prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka.
czy deklaracji, żebym póź- sta. Rozpoczynamy działania,
niej nie musiał się wstydzić aby być gotowym do sięgnięcia
przed wyborcami, gdy ich po pieniądze zewnętrzne. Bęnie spełnię. Nie przypomi- dziemy kontynuować Trakt Wienam sobie takiej sytuacji, lu Kultur, to już etap III, który
żebym złożył obietnice bez będzie nosił nazwę Młode Stare
pokrycia mając świado- Miasto. Mamy już przygotowane
mość, że dana kwestia jest konkretne koncepcje. Wśród nich
niemożliwa do wykonania. jest nie tylko modernizowanie
Niedawno miałem taką ulic, wybudowanie bulwarów nad
sytuację, że pewna grupa rzeką Strawą, plantów piotrkowspołeczna poprosiła mnie skich, udrożnienie ulicy Pereca
o realizację ich planów, ale od strony Al. Kopernika i ulicy
jeszcze przed 16 listopa- Wojska Polskiego, ale również
da. Odpowiedź moja była budowa nowego centrum mieszkrótka, ja za wszelką cenę kaniowego pomiędzy ulicami:
prezydentem Piotrkowa być Zamurową,
Starowarszawską,
nie muszę. Chcę rzetelnie Pereca i Garncarską. Oferta ta
wypełniać służbę publicz- kierowana byłaby w szczególną i pod takimi warunkami ności do młodych małżeństw i
żadnych obietnic składać wyróżniających się absolwentów
nie chcę. Wolę mniej obie- uczelni wyższych, którzy będą
cywać, a więcej robić.
mogli tutaj zamieszkać na preferencyjnych warunkach. SzacujeStare Miasto zmieniło my, że po zakończeniu tych inwesię nie do poznania. Czy stycji mogłoby tutaj wprowadzić
piotrkowianie mogą spo- się nawet 1,5 tys. osób.
dziewać się kontynuacji
prac w tym rejonie miaNiektórzy głoszą tezy, że
sta?
spora część włodarzy miast,
Jest Pan prezydentem instytucje zewnętrzne. DoSpotykałam się z opiKończy się kadenEfekty tego, co zrobili- ma szczęście, bo tak naprawdę
dwie kadencje. To był uda- wodem na to są wysokie cja. Była to tr udna ka- nią, że prezydent obiecał śmy przez ostatnich osiem dostają i rozdysponowują tylny okres dla Piotrkowa?
pozycje miasta w ogólno- dencja, niełatwy czas. i nie dotrzymał słowa. Ile lat na Starym Mieście i ko fundusze unijne. Czy czuje
Pomimo trudnej sytuacji polskich rankingach.
Patrząc jednak na osią- obietnic wyborczych uda- Podzamczu widoczne są się Pan szczęściarzem, że trafił
gospodarczej w kraju był to
Niestety jest dużo spraw, gnięte efekty nie pamię- ło się Panu zrealizować?
gołym okiem. Musimy kon- Pan na taki właśnie okres?
dobry okres dla Piotrkowa na które prezydent i Rada ta się już o nieporozuZ mojego programu wy- tynuować drogę rozwoju.
Taką opinię mogą głosić jeTrybunalskiego. To efekt Miasta nie mają bezpośred- mieniach, zatargach czy borczego udało mi się zre- Dlatego powołałem Komitet dynie osoby, które nie znają się
rozważnych i odważnych niego wpływu, a które na sporach.
alizować 90%. Osobiście Sterujący ds. rewitalizacji na pozyskiwaniu funduszy bądź
decyzji o przeznaczeniu pewno wpłynęłyby na pounikam składania obietnic wybranych obszarów mia- celowo próbują zdyskredytować
kilkuset milionów złotych z prawę życia mieszkańców.
budżetu miasta na inwesty- Mam tu na myśli działania
cje. Podjęliśmy się realizacji rządu i parlamentu, który
zarówno dużych projektów może podjąć kroki ku obw skali miasta, jak i mniej- niżeniu składek ZUS-owszych zadań, które są ważne skich, kosztów zatrudnienia
z perspektywy mieszkańca ponoszonych przez pracokonkretnego osiedla. Peł- dawców, podatku dochodoniąc swą służbę publiczną wego od osób fizycznych i
kieruję się dobrem piotrko- prawnych, opłat za energię
wian. To oni tworzą nasze elektryczną, paliwo i gaz.
miasto. Troską obejmujemy
wszystkie grupy społeczne.
Samorządowe
doCoraz więcej staramy się świadczenie pomogło w
robić dla piotrkowskich ro- sprawowaniu władzy?
dzin. Dziękuję PiotrkowiaNiewątpliwie tak. Trudnom za aktywność w trosce no mi sobie wyobrazić
o nasze miasto widoczną pracę na stanowisku prezychociażby we współpracy denta miasta jeśli przechoze stowarzyszeniami i in- dzi się z zupełnie innego
stytucjami, dzięki czemu miejsca, niezwiązanego z
mogliśmy wspólnie tak samorządem, pracą admiwiele zrobić. Na przestrzeni nistracyjną. Te lata wczeostatnich lat nasze miasto śniejsze były mi bardzo
zmieniło się. Warto podkre- pomocne.
ślić, że systematyczna praca
jest dostrzegana i dobrze
Czy współpraca z
oceniana przez niezależne Radą Miasta była dobra?
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bez pokrycia
zasługi osób, które te pieniądze
pozyskują. Każde dofinansowanie musi być wsparte, niejednokrotnie niemałym, wkładem
własnym. A to wymaga gospodarności w przygotowaniu i
realizacji budżetu miasta. Nie

wspomnę już o fachowcach, którzy muszą przygotować bardzo
dobry wniosek, aby ten przeszedł wiele etapów weryfikacji,
od formalnej po merytoryczną.
Mimo przebrnięcia tej długiej
i ciężkiej drogi nie zawsze dofinansowanie jest przyznawane. Także pieniądze nie kapią z
nieba i trzeba mocno zabiegać,
aby je pozyskać. W tym miejscu
dziękuję pracownikom Urzędu
Miasta za ich fachowość i zaangażowanie.
Jak dalej widzi Pan rozwój
Piotrkowa?
O jednym pomyśle już wspomniałem. To jest realizacja projektu Młode Stare Miasto. Z
tym przedsięwzięciem wiąże się
utworzenie Piotrkowskich Obszarów Aktywności Gospodarczej. Wiemy przecież, aby młodzi ludzie mogli na stałe związać
się z Piotrkowem potrzebne są
nie tylko mieszkania, ale i miejsca pracy. Realizacja tego pomysłu ma na celu stworzenie jak
najlepszych warunków dla funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców chociażby poprzez
wprowadzenie systemu zwolnień i ulg, jak i wydzierżawienie
terenów na preferencyjnych warunkach. Przygotowujemy tereny inwestycyjne w rejonie ulic
Wroniej, Miast Partnerskich,
Wierzejskiej i Broniewskiego.

Nie zapomnimy o dalszej
poprawie bezpieczeństwa
poprzez rozbudowę monitoringu. Dbamy o komfort
życia Piotrkowian, dlatego
wyremontujemy
kolejne
szkoły, drogi, chodniki i

kamienice. Kontynuować
będziemy budowę obwodnicy miasta N-S od ulicy
Modrzewskiego do Wojska
Polskiego. Zmienimy wizerunek ulicy Roosevelta,
Żelaznej, Śląskiej, Cmentarnej, Wojska Polskiego.
Przypomnę, że już realizowana jest przebudowa ulicy Rolniczej i Spacerowej.
W palecie remontów swoje
miejsce będą miały także
osiedlowe uliczki. Pamiętamy o rozbudowie bazy sportowo-rekreacyjnej, ścieżek
rowerowych, placów zabaw,
zieleńców. Szczególną uwagę przyłożymy do parku ks.
J. Poniatowskiego i „Belzackiego”, gdzie odnowimy
alejki, ławki, posadzimy
nowe drzewa i krzewy. Wystartujemy z projektem „Bugajskie błonia” polegającym na zagospodarowaniu
obiektów wokół zbiornika
Bugaj. Więcej szczegółów
na temat mojego programu
znajdą Państwo na stronie
internetowej www.krzysztofchojniak.pl
Już w tym roku ruszył
pilotażowy program „Budżet Obywatelski 2015”,
który pokazał, że warto
było go wprowadzić. Jest to
pewnego rodzaju forma aktywizacji obywatelskiej, na
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Uniwersyteckie Targi Pracy
Już po raz dziesiąty odbyły się Uniwersyteckie Targi Pracy w Łodzi.

której nam zależy. Budżet
obywatelski daje mieszkańcom możliwość współdecydowania o realizowanych
inwestycjach. Jest to kierunek, który będziemy kontynuować.

Trwa kampania wyborcza czy łatwo teraz pełnić obowiązki prezydenta?
Przede wszystkim o
wiele trudniej jest robić
kampanię. Praca na rzecz
miasta absorbuje mnie tak
mocno, że szczerze powiem
niewiele mam czasu, aby
angażować się w kampanię
wyborczą. Zwłaszcza, że
jest to czas wyjątkowy. Dobiega końca realizacja wielu
inwestycji. Trzeba wszystkiego dopilnować, załatwić
wiele spraw proceduralnych. W naszym mieście
jeszcze trwają prace nad
przyszłorocznym
budżetem. Są to niezwykle ważne
sprawy, bowiem od kształtu
tego budżetu zależy funkcjonowanie miasta w przyszłym roku. Niełatwo jest te
dwie sprawy pogodzić.
wę.

Dziękujemy za rozmo-

Dziękuję. Życzę wszystkim Piotrkowianom, aby
16 listopada był pogodnym
dniem. Zachęcam do rodzinnych spacerów oraz
rozważnych wyborów w
trosce o przyszłość naszego
wspólnego domu – Piotrkowa Trybunalskiego.
Rozmawiała
A. Wilczyńska

Foto: Joanna Wal
23 października na
Wydziale
Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
studenci oraz absolwenci
mieli okazję spotkać się
z przedstawicielami ponad 40 firm i instytucji
z regionu oraz międzynarodowych korporacji. Organizatorem jubileuszowej
edycji tego przedsięwzięcia
jest Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Podczas
wystawy
uczestnicy mogli zapoznać
się ofertami pracy, staży
oraz praktyk. Liczne stoiska
informacyjne pozwalały na
uzyskanie wiedzy odnośnie
firm oraz ich działalności. Swoją wiedzę chętnie
przekazywali pracownicy
zarówno regionalnych firm
i instytucji jak i międzynarodowych korporacji. - Naszym celem jest ułatwianie
kontaktów między pracodawcami a potencjalnymi
pracownikami – twierdzi
Zbigniew Supeł, zajmujący
się promocją Uniwersyteckich Targów Pracy 2014 z
ramienia Akademickiego
Biura Karier Zawodowych.
- Chcemy zwrócić uwagę
na to, że studenci i absolwenci łódzkich uczelni są
bardzo atrakcyjni na rynku pracy. Potwierdzeniem
tego jest zainteresowanie
ze strony zarówno firm
jak samych uczestników,
którzy odwiedzają te Targi
– dodaje. Dla osób zainteresowanych, niepowtarzalną okazją była możliwość
wzięcia udziału w konsultacjach z profesjonalnymi
doradcami zawodowymi.
Uczestnicy mogli również
złożyć bezpośrednio dokumenty aplikacyjne. Wiedza
zdobyta podczas Targów w

przekonaniu Organizatorów
powinna zaprocentować w
przyszłości. Pracodawców
interesują młodzi i zaangażowani ludzie, których
chętnie zatrudniają. Dla
przedstawicieli firm Targi były natomiast okazją
na prezentację siebie jako
przyjaznego i solidnego
pracodawcy. Przyjaznego
akcentu Targom nadawały
także konkursy oraz atrakcyjne nagrody.
O wysokiej randze
przedsięwzięcia świadczy
przede wszystkim liczba
partnerów, którzy zgłosili
chęć pomocy w organizacji
jubileuszowej X edycji Targów. Strategicznym Partnerem była firma Infosys BPO
Poland. W gronie Partnerów Głównych należy wymienić firmy HP, T-Mobile

Polska, Fujitsu Technology
Solutions a także GE Power
Controls. Patronatem Honorowym X Uniwersyteckie
Targi Pracy 2014 objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda
Łódzki – Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold
Stępień, Prezydent Miasta
Łodzi – Hanna Zdanowska,
Konfederacja Lewiatan a
także Loża Łódzka Business Centre Club. Organizację Targów wsparł również
Program Młodzi w Łodzi.
Doradztwo natomiast realizowane było we współpracy
z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Łodzi oraz Mobilnym Centrum Informacji
Zawodowej OHP.
Damian Rybusiewicz
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Trzy pytania do...

Artura Piotrowskiego
Prezesa Zarządu Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- Sądzę, że naszą rozmowę warto rozpocząć od
podsumowania największej inwestycji w historii
Rawy zrealizowanej przez
Spółkę wodociągowo-kanalizacyjną. Czy założone
cele, Pana zdaniem, zostały osiągnięte?
Jestem
przekonany, że tak. Oczyszczalnia
ścieków
to
obecnie nowoczesny i zautomatyzowany obiekt. Na terenie miasta zmodernizowano ponad 12 km kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz
wodociągu. Rozbudowaliśmy kanalizację sanitarną o
niemal 10 km z możliwością
podłączenia ponad 350 posesji. Deszczówka wydłużyła się o 1,5 km, a wodociąg o
ponad 3,5 km. Można uznać,
iż cele rzeczowe zostały
osiągnięte. Przed nami końcowe rozliczenie Projektu i

dopilnowanie, aby osiągnięte zostały również cele eko-

logiczne m.in. zwiększenie
ilości osób korzystających

z kanalizacji.
- Rozumiem, że przyjęta strategia korzystania
z zewnętrznych źródeł
finansowania okazała się
skuteczna.
- Strategia jest skuteczna, ale jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie
Spółką oceniam, że również
jedyna możliwa do zastosowania. Koszty rozbudowy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
przerastałyby możliwości finansowe
Spółki. W 2009 r. środki
z Funduszu Spójności zapoczątkowały największy
zakres rozbudowy i modernizacji sieci jaki dotychczas
realizowaliśmy.
- Koniec inwestycji to
zarazem początek następnych. Jakie plany ma RAWiK na lata następne?
- Priorytetowo będziemy traktować inwestycje
zmierzające do wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz oczywiście
dalszą rozbudowę sieci. W
trakcie przygotowywania
jest dokumentacja dla budowy modułu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni.
Dzięki temu rozwiązaniu
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biogaz powstający w procesie oczyszczania ścieków będziemy zamieniać
na ,,zieloną’’ energię. W
najbliższym czasie powstanie nowa kanalizacja na ul.
Reymonta, Paska, Jeziorańskiego. Planujemy również
kontynuować rozbudowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Pisarzy Polskich. Korzystając z
okazji wspomnę, iż dzięki
pozyskanej z WFOŚiGW

A

w Łodzi dotacji w listopadzie kończymy na terenie
oczyszczalni budowę ścieżki edukacyjnej. Uczniowie
odwiedzający obiekt, jak
również wszyscy zainteresowani mieszkańcy Rawy,
będą poznawać procesy
oczyszczania w zdecydowanie bardziej sprzyjających
warunkach.
- Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska

Sylwetka

rtur Piotrowski urodził się 25.09.1968 roku
w Tomaszowie Mazowieckim. Mieszka
w Rawie Mazowieckiej. Absolwent Uniwersytetu
Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji, ukończone studia podyplomowych w zakresie Zamówienia Publiczne w Polsce i UE, uczył się również w
studium samorządu terytorialnego, oraz marketingu
politycznego. Ukończył kurs członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa zakończony egzaminem w 2008 roku.
Z samorządem rawskim związany od 1997 roku
początkowo jako komendant straży miejskiej, następnie naczelnik wydziału gospodarki komunalnej
a od dwóch lat prezes zarządu miejskiej spółki rawskie wodociągi i kanalizacja.
Prywatnie społecznik, były instruktor harcerski,
pasjonat turystyki i samotnych wędrówek górskich.

Cielądz

W Cielądzu otwarto Dom Kultury
Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu stała się sztandarową inwestycją mijającej kadencji władz samorządowych. Jej koszt, jak poinformował nas
wójt gminy Paweł Królak, wraz z wyposażeniem, zamknął się kwotą około 1 360 tys. zł. W tym 500 tys. zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
- Inwestycja ta - mówi Paweł Królak - była szczególnie oczekiwana przez organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy. Organizacje te nie miały
dotychczas własnych siedzib, a tym samym warunków do prowadzenia swojej działalności.
czystego otwarcia na jego
scenie wystąpiły między
innymi: zespół „Jarzębina”,

- Lepsze miejsce dla
swojej działalności znajdzie
także Gminna Biblioteka
Publiczna. Nowe lokum da
szansę na poszerzenie zbiorów, pełną informatyzację, a
także na powszechny dostęp
do Internetu dla dorosłych,
dzieci i młodzieży. Udało
się także, z czego w sposób
szczególny się cieszę - mówi
z uśmiechem wójt - pozyskać z Unii 280 tys. zł na za-

gospodarowanie otoczenia
Gminnego Domu Kultury.
Zlokalizowanie tej placówki
w przepięknym cielądzkim
parku zachęcało do uzupełnienia go o stylowe oświetlenie. Wytyczono także nowe
alejki i postawiono altany
oraz wybudowano plac zabaw dla dzieci, umieszczono
też w parku nową siłownię
na wolnym powietrzu.
Jednocześnie, chciałbym

obalić mity krążące o zadłużeniu gminy i inne nieprawdziwe informacje uderzające
w dobre imię nie tylko wójta
ale również całej gminy i jej
pracowników. Zadłużenie
Gminy jest wręcz symboliczne i nie przekracza 300
tys. zł. - informuje Paweł
Królak.
Gminny Dom Kultury
w Cielądzu jest już otwarty.
Z tej okazji w trakcie uro-

zespół „Cymbarka”, a także orkiestra strażacka, oraz
Wiktoria Macioszek. Sporą

atrakcją był 80-kilogramowy tort, którym przywitano
pierwszych gości placówki.

Materiał pochodzi i jest finansowany przez KW Nasza Gmina Cielądz
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Adwokat spraw ostatnich Dzień dobry, kocham cię!
Jeśli po śmierci dopadną cię dawne kłopoty, znajdź adwokata spraw ostatnich. Bo w świecie żywych nie poradzisz sobie sam.
W jednym z kościołów zostają odkryte zwłoki młodej kobiety. Ułożono
je na wyrysowanym krwią pentagramie. Śmierć dziewczyny okaże się
śladem, który pozwoli wpaść na trop
międzynarodowej afery, bezskutecznie rozpracowywanej przez Europol.
Rozwiązaniem zagadki mają zająć się
Ona i On, mimo że stoją po dwóch
stronach barykady. Ona jest policjantką z tajemniczymi powiązaniami,
On adwokatem, który stracił wiarę w
prawo i nie zamierza pomagać policji.
Ku swemu zaskoczeniu dowiaduje się,
że musi wziąć udział w grze, gdyż od
tego zależy jego życie. Łączą siły, gdyż
tylko razem mają szansę rozwikłać tajemnicę.

Szymon (Aleksy Komorowski) pracuje jako lekarz w jednej z prywatnych warszawskich klinik, gdzie wzdychają do niego, zarówno pacjentki, jaki i żeńska
część personelu.
Najwytrwalsza w tych
staraniach jest młoda pielęgniarka Pati (Olga Frycz),
jednak jej zaloty nie robią na Szymonie żadnego
wrażenia. Serce bohatera
zmiękczy dopiero piękna
i dowcipna miłośniczka
jazdy na rolkach, Basia
(Barbara Kurdej-Szatan),
pracownica korporacji, na
którą chłopak wpada - i to
dosłownie - na ulicy. Seria
nieszczęśliwych zbiegów
okoliczności powoduje, że
młodzi tracą kontakt, a w
trakcie długich i żmudnych
poszukiwań również nadzieję na to, że kiedykol-

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich
„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.

W

Księgarnia 					

poleca:

1. Polscy terroryści				
2. Szum					
3. Szpiedzy PRL-u			
4. Tankiści					
5. Władca liczb 				
6. Dziennik 1944-49				
7. Masa. O pieniądzach polskiej mafii		
8. Życie jest piosenką				
9. Holyfood					
10. Duch			
		

Wojciech Lada
Magdalena Tuli
Władysław Buhak
Kacper Śledziński
Marek Krajewski
Józef Tischner
Artur Górski
Jacek Cygan
Szymon Hołownia
Danielle Steel

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

wiek ponownie się spotkają.
Tymczasem Basia wpada w
oko playboyowi Leonowi
(Łukasz Garlicki), który do-

stał ultimatum od rodziców.
Albo się szybko ożeni, albo
zostanie wydziedziczony.
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Jarzębina
wzmacnia i leczy

Jarzębina posiada wiele właściwości leczniczych i kulinarnych. Już przed kilku tysiącami lat ceniono jej
właściwości lecznicze uznając ją za magiczną roślinę.
Jarzębina to powszechtyny a także cukry – gluna nazwa, podobnie jak
kozę, fruktozę i sacharozę.
jarząb, jarząbek, jarzębina
Kwiaty jarzębiny posiadają
pospolita, natomiast prawiwłaściwości przeciwbakdłowa nazwa tego drzewa
teryjne,
przeciwzapalne,
brzmi jarząb pospolity. W
przeciwbiegunkowe, uzunaszym kraju jest to niepełniają niedobory witamizmiernie popularne ozdobnowe, wspomagają leczenie
ne drzewo, które spotkać
anemii. Owoce również
można prawie wszędzie, a
mają zastosowanie wszechnajczęściej w lasach, ogrostronne. Między innymi podach, parkach czy wzdłuż
zytywnie oddziałują na pradróg i ulic. Drzewo to ma
cę serca, układ krążenia,
nawet 15 m wysokości i
wspomagają leczenie żylacharakteryzuje się pierzaków a także zalecane są w
stymi liśćmi koloru ciemprofilaktyce arteriosklerozy
nozielonego z jednej strony
i chorobie nadciśnieniowej,
a z drugiej szarozielonego.
w profilaktyce miażdżycy.
Posiada drobne kwiaty, miast zbiór dojrzałych owo- nym, ponieważ zawierają Jarzębina posiada działanie
tworzące baldachy kolo- ców przeprowadza się po dużo sorbiny, powodującej moczopędne, przeciwzapalru kremowego. Kwitnie w pierwszych przymrozkach, gorzki i cierpki smak. Poza nie na błony śluzowe jelit i
maju i czerwcu, a owocuje ponieważ po przemarznię- tym zawarty kwas parasor- żołądka, łagodzi dolegliod lipca do listopada. Owo- ciu owoce tracą swój cierp- binowy jest dla organizmu wości wątroby. Pomaga w
cami są kuliste i mięsiste ja- ki smak. Następnie po obe- trujący. Jarzębina jest do- leczeniu zapalenia nerek,
gody koloru czerwonego lub rwaniu z szypułek suszone skonałym źródłem witamin, kamicy nerkowej i żółcioczerwonopomarańczowego są one podobnie jak kwia- zwłaszcza dużej ilości wi- wej oraz przy przewlekłych
o smaku gorzkim i cierp- ty w pomieszczeniach prze- taminy C. Na podkreślenie zaburzeniach trawiennych,
kim. Jarzębina posiada wie- wiewnych i ocienionych lub zasługuje zawartość między jest pomocna przy zaparle właściwości leczniczych ewentualnie w suszarniach innymi witaminy z grupy ciach, we wzdęciach, regui kulinarnych. Kwiaty ja- w temperaturze poniżej B, PP, A, E, P i K oraz po- luje przemianę materii. Narzębiny zbiera się w począt- 60ºC. Warto zaznaczyć, że tasu, sodu, magnezu i mie- pary często stosuje się przy
kowym okresie kwitnienia, w suszonych owocach za- dzi. W swoim składzie za- zakażeniach bakteryjnych,
ścinając całe kwiatostany. chowane są wszystkie wła- wierają kwasy organiczne, grypie, w przeziębieniu
Suszy się je w miejscach za- ściwości, jakie posiadają między innymi jabłkowy, oraz do gojenia się ran.
cienionych i przewiewnych świeże owoce. Jednak, nie cytrynowy, bursztynowy i
KK
i po wysuszeniu dopiero jada się ich w stanie suro- winowy oraz flawonoidy,
W
oddziela się szypułki. Nato- wym, tylko przetworzo- antocyjany, garbniki, pek-

OGŁOSZENIA
Kupię pole około 3
ha w gminie Grabica
lub Moszczenica tel:
601987282
Używane laptopy-sklep
tel. 607199279
Auto-skup całe uszkodzone bez opłat skorodowane
505-927-959
Sklep z dewocjonaliami
„Jutrzenka” przeniesiony
do Księgarni WAM, ul.
Wyszyńskiego 5A w Rawie Mazowieckiej, dawna
„Magda”.
Betonowe wylewki agregatem tel. 608 577 428

Malowanie elewacji,
malowanie dachów.
Cena od 8 zł za m2.
Obszar: woj. łódzkie.
Kontakt: tel. 886338458
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie w Regnach.
Parter, 49,40 m2. paw.
ma@wp.pl, Cena - 70.000
zł, wynajem - 300 zł-mies.
+opłaty
Zatrudnię kierowców
kat. C E na trasy UE,
system 4/1, za tys. EUR,
tel. 667 712 370, e-mail:
biuro26@onet.pl

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

Optima Sp. z o.o.- finanse dla domu- zatrudni
PRZEDSTAWICIELI
w Zelowie i okolicach.
Atrakcyjna
prowizja,
praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801800-200.
Firma sprzątająca zatrudni osoby z II grupą
inwalidzką do sprzątania basenu w Rawie
Mazowieckiej. Zapewniamy: zwrot kosztów

dojazdu, umowę o pracę, stabilne zatrudnienie. Tel.: 22/3292506 i
22/3292505
WYLEWKI AGREGATEM
668 327 588

APT Work Service
S.A. (2010) poszukuje
pracowników na stanowisko Sortowacz listów.
Umowa Zlecenie. Praca
w porze nocnej 22-6.
Miejsce pracy Wola
Bykowska. Zapewniamy Transport. Kontakt
508040095.
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Gotuj z nami
Dzika kaczka
z nadzieniem owocowym
Porcja dla: 6 osób
Czas przygotowania: 80 minut
Składniki :
> 2 dzikie kaczki,
> 4 jabłka,
> 3 pomarańcze,
> 2 łyżki oleju,
> 2 łyżki rumu,
> 4 łyżki rodzynek,
> 1 łyżka mąki,
> 2 łyżki masła,
> ½ szklanki bulionu,
> 5 łyżek czerwonego wina,
> sól, pieprz
Sposób przygotowania :
Kaczki po umyciu wysuszyć i natrzeć zarówno wewnątrz jak i zewnątrz solą oraz pieprzem.
Jabłka i 2 pomarańcze pokroić w kostkę, połączyć
z rodzynkami i rumem a następnie nadziać tymi
owocami kaczki i je zszyć. Po nasmarowaniu kaczek olejem, ułożyć je na blasze i piec w piekarniku w temperaturze 180 ºC przez około godzinę,
polewając co jakiś czas bulionem. Po upieczeniu
w celu uzyskania sosu należy odlać bulion z blachy, dodać sok z 1 pomarańczy, wino, następnie
całość zagęścić zasmażką z przyrumienionej na
maśle mąki i według swego uznania doprawić do
smaku. Otrzymanym sosem polać poporcjowane
kaczki.
W
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Test: Skoda Superb 2.0 TSI 200 KM

Limuzyna od Skody

Skoda Superb przeszła niedawno niewielki facelifting. Auto stopniowo zmienia swój charakter - nie jest już limuzyną „budżetową”, ale wciąż brakuje jej trochę
klasy, by równać się z najciekawszymi propozycjami w segmencie. Z pewnością wartą uwagi jest wersja Superba z 200-konnym silnikiem TSI.
Skoda Superb po lifcie
Druga generacja Skody
Superb jest produkowana
od 2008 roku. 5 lat obecności na rynku to wystarczająco długo, aby pojawiły się
konkurencyjne samochody
wyglądające bardziej nowocześnie. Nadszedł czas
na zmiany, oczywiście kosmetyczne, ale to może wystarczy na kolejny rok lub
dwa. Superb (szczególnie
z przodu) upodobnił się do
mniejszej Octavii, zmieniono kilka istotnych detali
nadwozia, jednak charakterystyczna bryła pozostała. Odpowiedź na pytanie,
czy ten design jest udany,
to rzecz gustu. Jednak największą zaletą Superba
nigdy nie był zabójczy wygląd…
Auto sprzed lat?
Superb na tle innych limuzyn koncernu Volkswa-

gena, zawsze wyróżniał
się przyzwoitym wyposażeniem bazowym. Pomijając najtańsze wersje, do
standardowych elementów
wyposażenia należały m.in.
świetne ksenonowe reflektory czy automatyczna klimatyzacja. Jednak od niemal najbogatszej wersji tego
auta (kosztującej ok. 140 tys.
zł) można wymagać sporo.
I jest wszystko… oprócz
wyposażenia spotykanego
w nowoczesnych autach.
Radio z wyjściem USB jest
standardem w Octavii, ale
w testowym modelu go nie
było. System bezkluczykowego otwierania auta jest,
ale pięcioletnie Renault Megane oferuje dużo bardziej
zaawansowane rozwiązanie
w tym zakresie. W droższych autach elektroniczny
hamulec postojowy jest niemal standardem, w Superbie zastosowano klasyczne
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NOWY ASORTYMENT! PROMOCYJNE CENY!

 KOSTKA BRUKOWA
 MATERIAŁY I AKCESORIA
BUDOWLANE
(cegły, bloczki, pustaki)

 CHEMIA BUDOWLANA
(styropiany, siatki,
kleje, zaprawy)

Bełchatów
ul. Piłsudskiego 94

tel.

725-516-005
695-347-224

 KRUSZYWA DEKORACYJNE
 RURY PCV
 EKOGROSZEK
 ODWODNIENIA KANALIZACYJNE

rozwiązanie. W niektórych
aspektach, Superb to samochód sprzed 10 lat, co ma
swoje zalety - jest przestronny, wygodny i zapewnia dobrą widoczność.
200 KM + automat,
czyli 2.0 TSI DSG
W samochodach poliftingowych czasem spotykamy nowe rozwiązania
techniczne, np. nowe jednostki napędowe czy ulepszone skrzynie biegów. W
Superbie wprowadzono co
prawda wersję 2.0 TDI, 4×4,
DSG, ale trudno tą kombinację uznać za całkowicie
nową. Silniki i skrzynie
biegów są takie same jak w
starszym modelu. Dobrze
znany,
turbodoładowany
silnik 2.0 TSI połączono
ze ,,starą” automatyczną
skrzynią biegów o sześciu
przełożeniach. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 7,7
sekundy, przy średnim (testowym) spalaniu 9 l / 100
km. To dobry wynik, biorąc
pod uwagę moc, ale...
Różnice między limu-

zynami
Pechowo lub szczęśliwie złożyło się, że tuż przed
Skodą Superb, testowałem
Mercedesa klasy C nowej
generacji z porównywalnym silnikiem 2.0 184 KM.
Dzięki temu łatwiej było
mi zrozumieć, dlaczego
teoretycznie podobne do
siebie auta potrafią różnić
się ceną np. o 100 tys. zł.
Nie chcę tu chwalić Mercedesa, który również ma
swoje „za uszami”, jednak w
pewnych aspektach jest od
Superba nieporównywalnie
lepszy. Głównie, jeśli zestawimy ze sobą silniki obu aut
oraz ich układ kierowniczy.
Prowadzenie Superba
jest dość pewne, gdy nie
przekraczamy określonych
prędkości. Podczas testu
miałem wrażenie, że układ
kierowniczy i zawieszenie nie są dostosowane do
możliwości, jakie daje bardzo mocny silnik 2.0 TSI.
Z pewnością na stabilność
pojazdu lub jej brak, mają
wpływ także duże gabaryty
Skody.

W oczekiwaniu na nowego Superba
Minęło kilka lat i do typowych dla Superba zalet
doszły pewne wady. Wynikają one właśnie z faktu,
że konstrukcja tego samochodu starzeje się. Nie jest
to zresztą żadna nowość,
Superb I również był nieco
zmodyfikowaną odmianą
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starszego samochodu - Passata (B5). W Passacie znajdziemy pewne elementy
wyposażenia niedostępne
w Superbie, jednak topowa
Skoda jest bardziej komfortowa dla pasażerów (zapewnia więcej miejsca w
środku).
Skoda Superb po faceliftingu to taki stary-nowy
samochód. Wygląda bardziej świeżo, ale praktycznie to ten sam samochód co
model z 2008 roku. Nie było
by w tym nic złego, gdyby
cena była trochę niższa. Nie
mam wątpliwości, że poliftingowa wersja limuzyny
Skody jest krótkim pomostem pomiędzy obecną, a
nową generacją. Skoda prezentowała już koncepcyjne
wersje następcy o sylwetce
zbliżonej do najnowszych
modeli Audi. Być może
wkrótce marka czymś nas
zaskoczy.
W Witold Hańczka
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Kryminalne

Bełchatów

Pijany pirat drogowy
Bełchatowscy policjanci po pościgu zatrzymali pijanego pirata drogowego.
2 listopada 2014 roku
w nocy policyjny patrol z
bełchatowskiej
komendy
zwrócił uwagę na samochód, który wyjeżdżając z
ulicy Okrzei nie zastosował
się do znaku STOP i na widok radiowozu odjechał z
dużą prędkością. Mundurowi ruszyli za piratem drogowym, ale kierowca nie
zatrzymał się mimo dawanych sygnałów świetlnych
i dźwiękowych. W pewnym

momencie w okolicy ronda
Solidarności zaczął gwałtownie hamować, stracił
panowanie nad pojazdem,
wpadł w poślizg , uderzył
w inny pojazd i ostatecznie
zatrzymał się w zaroślach.
41-latek szybko został obezwładniony. Badania wykazały w jego organizmie ponad 2 promile. Nie posiadał
przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz
polisy OC. Noc spędził w

www.gazeta-wiesci.pl

Łódź

Grupa przestępcza w rękach policji
Policjanci CBŚP zatrzymali 13 osób, zabezpieczyli kilka tysięcy sztuk amunicji oraz 36 różnych jednostek broni palnej.

policyjnym areszcie. Uderzone w tył BMW kierowane przez 27-latka dachowało na poboczu. Kierowca
pozostał w szpitalu na obserwacji.
Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy i
sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów.

W

Tomaszów Mazowiecki

Uciekł z miejsca wypadku
Nietrzeźwy kierowca potrącił śmiertelnie pieszego, uciekł i ukrył się w lesie.
Grozi mu za to kara do 12 lat pozbawienia wolności.
10 listopada br. na
drodze gminnej Wykno-Magdalenka w powiecie
tomaszowskim doszło do
tragicznego wypadku. Na
nieoświetlonej
drodze,
43-letni mężczyzna idący
bez kamizelki odblaskowej przy prawej krawędzi
jezdni i prowadzący rower
został potrącony przez samochód opel vectra. Kierujący pojazdem nie zatrzymał się i odjechał z miejsca
zdarzenia nie udzielając
pomocy poszkodowanemu.

Na skutek obrażeń pieszy
poniósł śmierć na miejscu. Szybko okazało się, że
sprawca wypadku pojechał
do pobliskiego lasu, aby się
tam ukryć. Jego samochód
zwrócił uwagę myśliwych
wracających z polowania.
Trzej myśliwi już po 10
minutach ujęli kierującego
oplem w odległości około
1 kilometra od miejsca zdarzenia i przekazali stróżom
prawa. Okazało się, że to
53-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego objęty

sądowym zakazem kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna miał w organizmie
blisko 2 promile alkoholu.
Po wytrzeźwieniu usłyszy
zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca
zdarzenia oraz złamania sądowego zakazu kierowania
pojazdami mechanicznymi.
Grozi za to kara do 12 lat
pozbawienia wolności.

W

Piotrków Trybunalski

Nielegalny handel
44-latek handlował nielegalnymi papierosami, tytoniem i alkoholem.
181 paczek papierosów,
7 paczek tytoniu i 2 litry alkoholu bez polskich znaków
akcyzy skarbowej zabezpieczyli policjanci na jednym
ze stoisk w sklepie w gminie Grabica. 44-latek, który
handlował
nielegalnymi

papierosami, tytoniem i
alkoholem miał rozłożone
stoisko z odzieżą. Podczas
policyjnej kontroli wyszło
na jaw, że 44- latek posiadał ukryte w kartonowych
pudłach „lewe” papierosy,
tytoń i alkohol. Munduro-

wi przesłuchali mężczyznę
i zabezpieczyli kontrabandę. Zgodnie z Kodeksem
Karnym Skarbowym za
posiadanie towaru bez akcyzy skarbowej grozi kara
grzywny.

W

Zorganizowana grupa
przestępcza sprowadzała
broń palną oraz amunicję
na terytorium Polski a następnie wprowadzała ją na
czarny rynek. Policjanci
przeszukali 33 posesje na
terenie Łodzi, Czarnocina,
Skotnik i Rąbienia. Działania wsparte były policjantami grupy realizacyjnej
CBŚP. Śledczy odebrali
podejrzanym ponad 3500

sztuk amunicji różnego kalibru oraz 36 nielegalnie
posiadanych jednostek broni długiej i krótkiej. Broń
była składowana w mieszkaniach oraz na terenie wynajmowanych posesji lub
magazynów. Dwie osoby
spośród zatrzymanych były
już w przeszłości karane za
nielegalne posiadanie broni.
Wobec siedmiu podejrzanych sąd na wniosek Proku-

ratury Apelacyjnej w Łodzi
zastosował
tymczasowy
areszt na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych
sześciu osób zastosowano
dozory policji. Podejrzanym postawiono zarzuty
o nielegalne posiadanie i
handel bronią tj. o czyny z
art. 263§1 i 2 kk zagrożony
karą do 10 lat pozbawienia
wolności.
W

Tomaszów Mazowiecki

Tragiczny wypadek
na przejeździe kolejowym
Kierowca ciężarówki wjechał prosto pod jadący pociąg. Mężczyzna zginął na
miejscu.
Tomaszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności
tragicznego wypadku, do
którego doszło 9 listopada
2014 roku na niestrzeżonym
przejeździe kolejowym pomiędzy miejscowościami
Remiszewice i Bieżywody
w powiecie tomaszowskim.

Z dotychczasowych ustaleń
wynika, że 31-letni mieszkaniec gminy Czarnocin
kierujący samochodem ciężarowym nie zatrzymał się
przed przejazdem i wjechał
pod nadjeżdżający pociąg
pospieszny relacji Bielsko
Biała- Olsztyn. Niestety w

Skierniewice

Agresywny sąsiad

Skierniewiccy policjanci zatrzymali mężczyznę,
który uszkodził zaparkowany samochód. Straty
wyceniono na ponad 4 tysiące złotych.
7 listopada 2014 roku
pod jedną z posesji w gminie Bolimów podjechała
z wizytą oplem insygnia
mieszkanka Łowicza. Kil-

ka minut później jeden z
mieszkańców
zauważył,
jak jeden z sąsiadów kijem
niszczy opla. Kiedy właścicielka i domownicy wy-

wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł
śmierć na miejscu. Nikt z
pasażerów pociągu poważnie nie ucierpiał. Zarówno
maszynista jak i kierownik
pociągu byli trzeźwi.

W
szli przed posesję wandal
uciekł. Wezwani na miejsce
policjanci zastali sprawcę w
jego domu. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Nie umiał racjonalnie
wytłumaczyć, co było powodem takiego zachowania. 43-latek odpowie teraz
za uszkodzenie mienia zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

W
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Skorpion 24.10 – 22.11
Nie podejmuj
się zbyt trudnych
zadań
zawodowych. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych
problemów. Uważaj również
na sposób odżywiania, dolegliwości żołądkowe mogą dać
znać o sobie, a pora roku tym
schorzeniom niestety sprzyja.
Na horyzoncie miłe spotkanie
rodzinne.

Strzelec 23.11 – 21.12
Nie panikuj
z powodu przeter m i nowanych
spraw, ze wszystkim dasz sobie radę. Na pomoc przyjaciół i rodziny, jak
zwykle możesz liczyć. W
finansach bądź ostrożny, pamiętaj, że wydatki nie mogą
przekraczać dochodów.
Koziorożec 22.12 – 20.01
Czujesz
się
ostatnio przemęczony, być może
z powodu nawału
obowiązków. Aby uchronić
się przed jesienną chandrą,
zmień coś w swoim wyglądzie. Nie unikaj spotkań towarzyskich i zawierania no-

kwitna˛ w
maju
łaczy
˛
wojaka z
murarzem

wych znajomości.

Wodnik 21.01 – 19.02
W najbliższym okresie
czeka cię wiele
zawodow ych
wyzwań. Twoja trafna intuicja i pracowitość są
gwarantem w osiągnięciu
zamierzonego celu. Wykorzystaj tę dobrą passę a
sytuacja materialna diametralnie się poprawi.
Ryby 20.02 – 20.03
Wykorzystaj pozytywny
wpływ planet a
większość spraw
znajdzie swoje szczęśliwe
zakończenie. Jednak działaj
jak zwykle rozważnie. Warto także pamiętać o ciągłym
pielęgnowaniu uczucia do
partnera.
Baran 21.03 –
20.04
Osoby
spod
tego znaku cechuje
komunikatywność i wyjątkowa zdolność nawiązywania kontaktów z nowymi
osobami. W pracy możliwe
niespodziewane
zmiany
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Rozrywka
organizacyjne. W wydatkach nie zaszkodzi więcej
ostrożności.
Byk 21.04 – 20.05
Będziesz
w
swoim żywiole,
po prostu rozpierać cię będzie
energia. Wszystko ułoży
się pomyślnie. A więc do
dzieła a na pewno będziesz
usatysfakcjonowany efektami. W najbliższym czasie
niezapowiedziana wizyta
miłego gościa.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Przydałoby się
więcej optymizmu
i wiary w siebie
a świat okaże się
bardziej kolorowy. Nie zadręczaj się chwilowymi niepowodzeniami, to wkrótce
się odmieni. Na wsparcie
rodziny i najbliższych możesz zawsze liczyć.
Rak 22.06 – 22.07
Nie jest to odpowiedni
czas
na eksperymenty
zawodowe a tym
bardziej na wszelkie transakcje finansowe.
Przemęczenie i znużenie
dadzą o sobie znać. Warto
zwolnić tempo życia i za-

grecka
lek
wyrabia
bogini
imitacja psycho- siodła przeznatropowy
czenia

kombinator,
kanciarz

faza
dawniej
dziurawa
detka
˛

planować chociaż krótki ale
zasłużony urlop.
Lew 23.07 – 23.08
Zaległe sprawy
wymagają
załatwienia. Nie
odkładaj ich na
później, najwyższy czas
wziąć się do roboty, czyli
chwycić przysłowiowego
byka za rogi. Na efekty nie
trzeba będzie długo czekać.
W sferze uczuciowej zmiany na lepsze.
Panna 24.08 – 23.09
W najbliższym
okresie nie podejmuj nowatorskich
przedsięwzięć,
zwłaszcza w sferze finansowej. Zbyt duże ryzyko,
na które obecnie nie możesz sobie pozwolić. Życie
rodzinne toczyć się będzie
spokojnie i bez większych
nieporozumień.
Waga 24.09 -23.10
Twoje zadowolenie z odniesionych
sukcesów zawodowych i pozytywne
nastawienie do życia, sprawią, że w domu zapanuje
wyjątkowo miła atmosfera.
Ze zdrowiem również nie
będzie problemów
W Wróżka Amanda

zwierz˛eta bez
nadzoru
wśród
narz˛edzi

Cd, ale
nie płyta
wyciska- kiepska
ny
ksiażka
˛
owoc o miłości
ścia˛
gniete
˛
usta
miesz- samczyk
kańcy
i sacel
miczka
drobne
pismo
zadanie udostepnił
˛
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Kierowniczka domu wczasowego wita w progu nowego
wczasowicza:
- Postaramy się, aby czuł się pan u nas jak w domu.
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!
  
Skacowany facet puka do drzwi sąsiadów. Otwiera mu
ich pięcioletni synek:
- Jest tato, albo mama?
- Nie, sam jestem.
- Dobra. A możesz mi podać szklankę wody?
Chłopczyk przyniósł jedną szklankę wody, potem drugą, następnie trzecią, ale wszystkie zapełnione tylko do
połowy.
- Co, wody mi żałujesz?
- Nie, nie żałuję panu, ale do kranu nie sięgam, a w ubikacji już więcej nie ma.
  
Przychodzi baba do lekarza ze spuchnięta twarzą.
- Co, pszczoła? - pyta lekarz.
- Uhmmm.
- Użądliła?
- Nie zdążyła. Mąż łopatą zabił.
  
Trzej informatycy wybrali się na piwo. Rozmowa od
razu zeszła na programy, aplikacje, karty pamięci itd. W
końcu jeden nie wytrzymał:
- Koledzy, czy my musimy zawsze gadać o robocie, nawet
po robocie? Pogadajmy o czym innym.
- A o czym?
- Choćby o dupach.
Zapadła długa cisza, w końcu jeden się odzywa:
- Moja karta pamięci jest do dupy...
  

Relacje
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Nowy stadion Widzewa

Wszystko wskazuje na to, że już nic nie stanie na przeszkodzie, aby rozpocząć budowę nowego stadionu Widzewa. 30 października br. na obecnym obiekcie
przy Alei Piłsudskiego oficjalnie przedstawiono wizualizację nowego stadionu. Będzie to drugi nowoczesny obiekt piłkarski w Łodzi. Obecnie trwają prace
przy budowie stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego.

Po wielu perturbacjach
saga związana z budową
stadionu Widzewa wydaje
się mieć swój szczęśliwy koniec. W listopadzie 2016 roku
sympatycy łódzkiego klubu
zasiądą na nowym stadionie.
Mimo usilnych prób włodarzy klubu dopiero za dwa lata
w mieście powstanie kolejny
nowoczesny stadion. Nowy
obiekt Widzewa przystosowany będzie również do organizacji zawodów rugby. Drugi
obiekt sportowy, który ma być
wizytówką miasta, powstaje
właśnie przy Alei Unii Lubelskiej a na jego murawie grać
będą piłkarze ŁKS-u.
Sylwester Cacek, właściciel klubu z Alei Piłsudskiego, od początku swojej
działalności w klubie mówił, iż sukcesy drużyny w
dużej mierze wiążą się z
odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym. Marzył o
obiekcie, który pomieściłby
nawet ponad 30 000 widzów.
Ostatecznie jednak stadion
będzie bardziej kameralny i
pomieści 18018 kibiców, ale
mimo to prezes Widzewa
nie krył zadowolenia, już bowiem za dwa lata obiekt ten
zostanie oddany do użytku.
Wizualizacja stadionu, który wybudowany zostanie
przez firmę Mosty Łódź, na
pewno robi wrażenie. Projekt wykonany został przez
Pracownię Architektoniczną
Ferdzynowie.
Najbardziej
reprezentacyjna będzie trybuna zachodnia, która będzie

składała się z czterech poziomów użytkowych. Umieszczono w niej m.in. szatnie dla
zawodników, pomieszczenia
dla sędziów i obserwatorów,
siłownię oraz strefę odnowy
biologicznej, strefę przeznaczoną dla gości VIP, biura
klubowe a także pomieszczenia dla służb. Elewacja
trybuny wykonana będzie
z klinkieru imitującego cegłę. Dzięki temu zachowany
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zostanie robotniczy, łódzki
charakter obiektu. W pozostałych trzech trybunach
zlokalizowane będą m.in.
wejścia dla kibiców, punkty gastronomiczne oraz powierzchnie komercyjne pod
wynajem. Sympatycy drużyn
gości zasiadać będą na trybunie północnej. Sektor ten pomieści 900 kibiców drużyn
przyjezdnych. Ciekawostką
jest fakt, iż w trybunie pół-

nocnej znajduje się rozkładana scena, która normalnie
stanowi integralny element
trybuny. Dzięki temu na stadionie będą mogły odbywać
się imprezy plenerowe. Nowoczesności obiektowi nadawać będą dwa ekrany Led,
które umieszczone zostaną w
narożnikach boiska. Efektu
nowemu stadionowi Widzewa
doda również elewacja trybuny południowej widoczna od

strony Alei Piłsudskiego a także dach skonstruowany ze stali, pokryty blachą trapezową
a ostatnie pięć metrów poliwęglanem. Istotnie odmieniona
zostanie również infrastruktura wokół samego stadionu.
Zmotoryzowani kibice będą
mogli skorzystać z 663 miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych. Ponadto
projekt przewiduje 9 miejsc
parkingowych dla autobusów.

Umowa podpisana z łódzką
firmą Mosty obejmuje również prace związane z przebudową układu drogowego.
Całkowity koszt inwestycji
to ponad 137 milionów złotych. Pieniądze na ten cel
przeznaczy Urząd Miasta
w Łodzi. Mając na względzie
fakt, iż koszt wybudowania
stadionu to około 113 milionów
złotych, należy stwierdzić,
iż jest to stosunkowo niedroga inwestycja. Tym bardziej,
że projekt wydaje się być imponujący a kiedy obiekt już
powstanie ma robić jeszcze
większe wrażenie niż ten
przedstawiony na wizualizacji.
W drugiej połowie stycznia planowane jest uzyskanie
zgody na budowę. Jeżeli aura
będzie sprzyjała to nic nie
stanie na przeszkodzie aby
prace rozpoczęły się zaraz
po uzyskaniu pozwolenia.
Wszystko wskazuje na to, iż
rozbiórka obecnego – zasłużonego – obiektu rozpocznie
się w połowie stycznia. Klub
na wyprowadzkę ze swojego
obecnego budynku dostał
czas do drugiej połowy grudnia.
Damian Rybusiewicz
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