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Bełchatów

Wystąpienie Andrzeja Dudy
23 stycznia 2015 r. w bełchatowskim magistracie gościł Andrzej Duda. Kandydat PiS na prezydenta Polski spotkał się z prezydent Bełchatowa Mariolą Czechowską, starostą bełchatowskim Waldemarem Wyczachowskim, senatorem
Wiesławem Dobkowskim oraz samorządowcami i radnymi Prawa i Sprawiedliwości.
Więcej na str. 3.

Piotrków Trybunalski

Grunty
za grosze

W Piotrkowie Trybunalskim ruszy Piotrkowska
Strefa Aktywności Gospodarczej.
Podczas sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, która miała miejsce
28 stycznia br., rajcy przychylili się do prezydenckiej propozycji utworzenia

Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Uchwała wprowadza bardzo korzystne propozycje
dla przedsiębiorców.
Więcej na str. 2.

Skierniewice

Handel ludźmi,
narkotyki i nielegalna broń

REKLAMA

Policja zatrzymała cztery osoby za handel ludźmi oraz ułatwianie i czerpanie korzyści z cudzej
prostytucji.
23 stycznia br. stróże prawa otrzymali informację, że
w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Armii Krajowej
w Skierniewicach, przebywają wbrew swojej woli kobiety
świadczące usługi seksualne.
Policjanci dotarli pod wskazany adres i potwierdzili sy-

gnał. W niedługim czasie
funkcjonariusze zatrzymali
dwóch mieszkańców powiatu zgierskiego (w wieku
34 i 31 lat) odpowiedzialnych za organizację tego
procederu oraz dwie ich
wspólniczki (w wieku 29 i
19 lat). Więcej na str. 14.

Cielądz

Włamał się na plebanię
29-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego
włamał się do budynku plebanii w Sierzchowach.
Do kradzieży doszło 27
stycznia br. w godzinach popołudniowych, pod nieobecność kolędującego księdza
proboszcza.
29-latek wybił okno i tak dostał się do

wnętrza plebanii w Sierzchowach (gm. Cielądz).
Złodziej przeszukał pomieszczenia i ukradł portfel
z pieniędzmi.
Więcej na str. 14.
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Kleszczów

Nowy
parking
w Łękińsku
Na rogu ulic Modrzewiowej i Szkolnej w Łękińsku powstał parking.
Str. 2.

Bełchatów
Przebudowa
za 16 milionów
Z inicjatywy Waldemara
Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego,
odbyło się spotkanie
w sprawie przebudowy drogi powiatowej
Kamień – Chabielice.
Z władzami powiatu
spotkał się wójt gminy Szczerców, sekretarz gminy Kleszczów,
przedstawiciel
PGE
oraz służby powiatu.
Str. 6.

Łódź

Miasto
zamknie
kolejne
skrzyżowania
W najbliższym czasie
łodzianie muszą liczyć
się z kolejnymi utrudnieniami w centrum.
Str. 9.

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

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

Grunty
za grosze

Tomaszów Mazowiecki

po rozstrzygnięciu przetargu, w którym oprócz wysokości czynszu będą brane
pod uwagę jeszcze inne czynniki, jak rodzaj działalności
gospodarczej oraz liczba
utworzonych miejsc pracy.
Jak informuje piotrkowski
magistrat, w skład strefy weszło pięć działek położonych
w różnych częściach miasta,
które są w całości lub częściowo uzbrojone. Umowy
dzierżawy będą podpisywane na co najmniej 10 lat.
Do dzierżawy przeznaczone
zostaną działki przy:
- ul. Rakowskiej 17a –
0,8101 ha,
- ul. Mireckiego – 0,4365
ha,
- ul. Sulejowskiej 130 –
1,2619 ha,
- ul. Wojska Polskiego 264 –
0,9509 ha,
- ul. Nowowiejskiej 24 –
1,5036 ha.

Piotrków Trybunalski

Koncert musicalowy Nowy
parking w Łękińsku
Kasia Łaska oraz Jakub
Wocial wystąpią w utworach
z wybitnych musicali takich
jak: CATS, CABARET, WEST
SIDE STORY, DESZCZOWA
PIOSENKA, HAIR, JESUS
CHRIST SUPERSTAR, GREASE, DIRTY DANCING,
YENTLE, A CHORUS LINE,
EVITA, CHICAGO, MO-

29-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego
włamał się do budynku plebanii w Sierzchowach.
Do kradzieży doszło 27 rowerze mężczyznę. Zawiastycznia br. w godzinach po- domiona o włamaniu rawpołudniowych, pod nieobec- ska policja, po rozmowach
ność kolędującego księdza z mieszkańcami, ustaliła, że
proboszcza. 29-latek wybił podejrzewanym może być
okno i tak dostał się do wnę- 29-letni mieszkaniec powiatu
trza plebanii w Sierzchowach tomaszowskiego. Mężczyzna
(gm. Cielądz). Złodziej prze- przyznał się do włamania
szukał pomieszczenia i ukradł do budynku plebanii i oddał
portfel z pieniędzmi. Wszyst- część skradzionych pieniędzy.
ko szło zgodnie z planem, jed- Wyjaśnił, że resztę gotówki
nak mężczyzna nie przewi- wydał na alkohol. W czasie
dział jednego - podczas próby zatrzymania przez policjankradzieży przez przypadek tów miał 2 promile alkoholu
uruchomił bicie dzwonów w organizmie. Trafił do polikościelnych. Jeden z sąsia- cyjnego aresztu. Za kradzież z
dów, wyglądając przez okno włamaniem grozi kara do 10
zauważył odjeżdżającego na lat więzienia.
MAT

wi dojazd do całego osiedla
bezpośrednio od strony ul.
Łódzkiej – tłumaczy wice-

REKLAMA

REKLAMA

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

Na rogu ulic Modrzewiowej i Szkolnej w Łękińsku
powstał parking.

Włamał się na plebanię

W związku z rozbudową osiedla domów jednorodzinnych, urząd miasta planuje remonty ulic na osiedlu „Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim.
cji. Wykonawca będzie musiał także rozebrać budynek
przy ulicy Łódzkiej. - Dzięki
temu połączymy ul. Łódzką
z ul. Porazińskiej co umożli-

ULIN ROUGE, UPIÓR W
OPERZE , MAMMA MIA!,
UWIERZ W DUCHA,
czy z obsypanego Oscarami LES MISÉRABLES.
Koncert odbędzie się 12.02.
br. o godzinie 18.30.
Bilety w cenie 20 zł i 15 zł
ulgowy do nabycia w siedzibie
MOK-u ul. Browarna 7.

Cielądz

Ulice na osiedlu „Pawłowska” do remontu
Dokładnie chodzi o takie
ulice jak: Porazińskiej, Chopina, Miłosza oraz Herberta.
W urzędzie ogłoszono przetarg na wykonanie inwesty-

Kleszczów

12. 02. 2015 r. w sali kina Włókniarz w Tomaszowie
Mazowieckim odbędzie się koncert musicalowy.

W Piotrkowie Trybunalskim ruszy Piotrkowska
Strefa Aktywności Gospodarczej.
Podczas sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, która miała miejsce
28 stycznia br., rajcy przychylili się do prezydenckiej propozycji utworzenia
Piotrkowskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej.
Uchwała wprowadza bardzo korzystne propozycje dla przedsiębiorców.
- Zainteresowani będą mogli
na bardzo preferencyjnych
warunkach
wydzierżawić
grunt należący do miasta
- opowiada Krzysztof Chojniak. - Cena wywoławcza
wyniesie 10 groszy za metr
kwadratowy, a więc będzie
bardzo niska w stosunku do
cen rynkowych - zauważa
prezydent. Tym samym inwestorzy będą mogli za relatywnie niewielkie pieniądze
rozpocząć działalność na
działkach wartych kilkaset
tysięcy złotych. Ostateczna
cena dzierżawy będzie znana
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prezydent Adam Karzewnik
i zaznacza, że przełoży się to
na zwiększenie atrakcyjności działek, które dziś cieszą
się powodzeniem.
Oferty w przetargu można zgłaszać do 12 lutego. Inwestycja ma się zakończyć
do końca sierpnia.

W pobliżu parkingu
znajduje się przedszkole
samorządowe, szkoła podstawowa i miejscowy dom
kultury, a kilkaset metrów
dalej – kościół. Z nowej inwestycji gminnej będzie
więc korzystać spore grono
osób. Pracownicy piotrkowskiego Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych PEUK
S.A., które wygrało przetarg
na realizację tej inwestycji,
uporali się z pracą w niecałe 3 miesiące. Powierzchnia,
na której urządzone są miej-

REKLAMA

sca postojowe parkingu w
Łękińsku ma prawie 600 m
kw. Została ona wykonana
z barwionej na czerwono
betonowej kostki brukowej.
Sześć spośród 40 miejsc
postojowych to miejsca dla
samochodów osobowych,
którymi jeżdżą osoby niepełnosprawne.
Największe stanowisko postojowe,
długie na 30 metrów, jest
przeznaczone dla autobusu
szkolnego.
Inwestycja kosztowała
834,9 tys. zł brutto.

www.gazeta-wiesci.pl
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Radomsko

Bełchatów

Radomszczanie chcą, żeby budowa obwodnicy Radomska została umieszczona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
Mowa o dwóch braObecnie trwają kon- Ministerstwa Infrastruktury i
kujących odcinkach – od sultacje społeczne projektu Rozwoju, który te konsultaulicy Krakowskiej do Programu Budowy Dróg cje przeprowadza. Jak inforronda przy ul. Brzeźnic- Krajowych na lata 2014- muje radomszczański makiej oraz od ronda przy 2023. Formularze i listy z gistrat, łącznie poparcie dla
ul. Narutowicza do drogi podpisami poparcia budowy budowy obwodnicy Radomkrajowej nr 42 w kierunku obwodnicy trafiły już do De- sko wyraziło 13 instytucji
Przedborza.
partamentu Dróg i Autostrad oraz 3.393 osób fizycznych.

23 stycznia 2015 r. w bełchatowskim magistracie gościł Andrzej Duda. Kandydat
PiS na prezydenta Polski spotkał się z prezydent Bełchatowa Mariolą Czechowską, starostą bełchatowskim Waldemarem Wyczachowskim, senatorem Wiesławem Dobkowskim oraz samorządowcami i radnymi Prawa i Sprawiedliwości.

Domagają się obwodnicy Wystąpienie Andrzeja Dudy

Opoczno

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Foto: www.drzewica.pl

Drzewica może poszczycić się nowym obiektem. 18 stycznia 2015 r. zostało
otwarte Regionalne Centrum Kultury.
Regionalne
Centrum
Kultury wyposażone jest w
nowoczesną salę widowiskową, kino cyfrowe, kilka
pracowni, bibliotekę, studio
nagrań oraz ośrodek dokumentowania tradycji regionalnej. W uroczystościach
wzięło udział kilkaset osób.
Nie zabrakło wśród nich
parlamentarzystów
oraz
władz samorządowych i
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Wartość tej
inwestycji wraz z wyposa- połowa została dofinanso- ramach RPO Województwa
żeniem to 12 mln zł, z czego wana z środków unijnych w Łódzkiego.

Radomsko

Kradł paliwo

Zarzut kradzieży paliwa usłyszał 41-letni kierowca
ciężarówki. Mężczyzna sprzedał ponad 100 litrów
paliwa z samochodu, którym kierował.
Do zdarzenia doszło 29 trzymana i przewieziona do
stycznia 2015 roku na jednym komendy.
- Funkcjonariusze dotarli
z parkingów przy krajowej jedynce. Policjanci z Lgoty Wiel- do właściciela firmy transporkiej zatrzymali na gorącym towej, który straty oszacował na
uczynku kierowcę tira i dwóch 460 złotych. 41-latek przyznał
radomszczan, kupujących to się do kradzieży i poddał się
paliwo. Cała trójka została za- dobrowolnie karze roku pozbawienia wolności w zawieszeniu
REKLAMA

Łódzka Korporacja Oświatowa
Oferuje:

- Liceum Ogólnokształcące
- Szkoły Policealne o kierunkach:
ARCHIWISTYKA
TECHNIKA FARMACEUTYCZNA
TECHNIKA DENTYSTYCZNA
- Zawodowe Kursy Kwaliﬁkacyjne w obszarach:
ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWYM
BUDOWLANYM
ROLNICZO-LEŚNYM
MEDYCZNO-SPOŁECZNYM
- naukę języków obcych
Nasz adres:
ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź
Czynne: od poniedziałku do piątku, 8.00-16.00
E-mail: lko_jaracza70@op.pl
Telefon: (0 42) 679 12 17, (0 42) 679 19 96

www.slko.pl www.lodzkakorporacjaoswiatowa.pl

na 2 lata. Ponadto, została nałożona na niego kara grzywny
i został zobowiązany do naprawienia szkody. Natomiast, dwaj
mieszkańcy powiatu radomszczańskiego w wieku 32 i 37 lat
odpowiedzą za paserstwo. Oni
również przyznali się do zarzucanego im czynu i poddali się
karze 6 miesięcy pozbawienia
wolności w zawieszeniu na
dwa lata oraz karze grzywny
– informuje policja. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami za
kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
MAT

Andrzej Duda pogratulował obecnym na spotkaniu
samorządowcom zwycięstwa
w wyborach. - Ta wygrana to
oczywiście wielka odpowiedzialność ale i wielka szansa
dla radnych i samorządowców, jednocześnie reprezentantów PiSu, by dać świadectwo, że PiS potrafi rządzić
dobrze, rzetelnie i uczciwie,
poświęcając się dla jak najlepszej realizacji spraw publicznych – mówił Andrzej
Duda.
Wizyta Andrzeja Dudy
w Bełchatowie miała charakter wiecu przedwyborczego.
Kandydat na prezydenta zapewniał, że jest otwarty na
dialog, podkreślając przy
tym wielką rolę inicjatywy
społecznej, która jest obecnie
bagatelizowana. Zaznaczył
również, że istotne dla niego
będzie bezpieczeństwo militarne i socjalne, na straży
którego powinien stać prezydent. Zdaniem europosła

prezydent powinien być dobrym arbitrem i mediatorem. - Proponuję Polakom
prezydenturę dostosowaną
do obecnych czasów. Prezydenturę spokojną, wyważoną, ukierunkowaną na poszukiwanie porozumienia,
ale zarazem twardo walczącą
o polskie sprawy – mówił
Duda. Zapewnił także, że jest
przeciwny wysyłaniu polskiego wojska na Ukrainę.
Zdaniem Andrzeja Dudy,
najważniejsza jest odbudowa
przemysłu, krytykując przy
tym jego likwidację oraz prywatyzację. Kandydat na prezydenta Polski ubolewał także nad dużym rejestrowanym
bezrobociem oraz emigracją
Polaków, wyjeżdżających w
poszukiwaniu pracy. Polityka w skali makro nie sprzyja
jego zdaniem rowzojowi sektora gospodarczego i samorządu terytorialnego. - Polska powinna wrócić na takie
tory, aby stworzyć młodym
ludziom warunki powrotu
do kraju i znalezienia dobrze
płatnej pracy. Jedyną szansą
na to jest reindustrializacja
kraju, czyli odbudowa przemysłu w oparciu o środki z
Unii Europejskiej. A to co
dla Państwa jest szczególnie
istotne jako mieszkańców
tego regionu to modernizacja przemysłu energetycznego. Węgiel jest naszym
narodowym
bogactwem.
W związku z tym, że Polska
jako członek UE musi ograniczyć emisję CO2 o 40%
do 2030 r., modernizacja ta
jest niezbędna, aby polski
przemysł energetyczny mógł
przetrwać – podkreślił Andrzej Duda. Zdaniem euro-

parlamentarzysty, Polska powinna wydobywać także gaz
łupkowy. - Obecnie niestety
dzieje się bardzo wiele, żeby
zniechęcić potencjalnych inwestorów do realizacji tego
zadania, jakim jest wydobycie gazu łupkowego, tworząc
różnego rodzaju blokady i
piętrząc trudności – podsumował Andrzej Duda.
Zdaniem mówcy modernizację przemysłu można sfinansować w oparciu
o tzw. Plan Junckera, który
sprowadza się do dwóch
postulatów a mianowicie
reindustrializacji
Europy
( unowocześniania przemysłu europejskiego, ukierunkowania go na innowacyjność) oraz stworzenia
nowych miejsc pracy. Jest to
plan inwestycyjny o wartości
315 miliardów euro. Jego pomysłodawcą jest Jean Claude
Juncker, szef Komisji Europejskiej. Plan ten polega na
utworzeniu specjalnego funduszu na rozwój inwestycji
w Europie. Zgodnie z nim,
jedna inwestycja powinna
pobudzić kolejne. Polska
zgłosiła już kilkaset projektów, głównie związanych z
infrastrukturą i sektorem
energetycznym.
Justyna Pająk

REKLAMA
ZOSTAŃ
RZECZOZNAWCĄ
MAJĄTKOWYM

, 603 710 700

O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

www.danwood.pl
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Wywiad

Bełchatów

„Największym wyzwaniem
jest poprawa infrastruktury drogowej”

O nowej kadencji, wyzwaniach oraz zmianach rozmawiamy z Waldemarem Wyczachowskim, Starostą Powiatu Bełchatowskiego.
Co dla Pana Starosty i Zarządu Powiatu
jest najważniejsze na początku nowej kadencji?
Początek kadencji to przede
wszystkim dokładne zapoznanie się ze stanem budżetu powiatu, zaawansowaniem inwestycji, poznanie
pracowników
starostwa
oraz jednostek podległych.
Ponieważ mam już doświadczenie w samorządzie
zasady funkcjonowania powiatu nie są mi obce, szybko przyswajam niezbędne
informacje w tym zakresie.
Początek działania w samorządzie powiatowym to
również praca koncepcyjna, planowanie inwestycji
i działań służących poprawie standardu życia mieszkańców powiatu. Wraz z
członkami Zarządu Powiatu mamy ambitne plany
dotyczące rozwoju naszej
„małej ojczyzny”, jaką jest
powiat i jesteśmy przekonani, że w ciągu czterech
lat uda się je zrealizować.
Jak Pan widzi współpracę z poszczególnymi włodarzami gmin?
Uważam, że dobra współpraca samorządu powiatowego z samorządami gmin
znajdujących się na terenie
powiatu to gwarant szybkiego rozwoju naszej społeczności. Dlatego już od
pierwszych dni urzędowania spotykam się z poszczególnymi włodarzami gmin,
omawiamy sfery i możliwości przyszłej współpracy.
Nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na podtrzymaniu korzystnej formuły
współfinansowania przez
powiat i gminy remontów
dróg powiatowych, których
mamy 350 kilometrów. To
właśnie dzięki współpracy każdego roku udaje się
remontować wiele newralgicznych dróg, skrzyżowań
czy obiektów infrastruktury drogowej. Nie ma się co
łudzić, że powiat byłby w
stanie robić to na większą
skalę jedynie w oparciu o
własne środki. Tak jak dla

większości
samorządów
w naszym kraju, największym wyzwaniem dla nas
jest poprawa infrastruktury
drogowej. Wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie
w połączeniu z nasilającą
się z roku na rok ilością pojazdów poruszających się
po drogach powiatowych,
powodują dewastację nawierzchni, które nie są
przystosowane do takiego
ruchu i takich obciążeń.
Musimy sobie zdawać sprawę, że nasze drogi powiatowe w bardzo wielu przypadkach przejmują dużą część
ruchu pojazdów z innych
kategorii dróg – krajowych
czy wojewódzkich. Ponadto
funkcjonowanie na naszym
terenie potężnego zagłębia
paliwowo-eneregtycznego
(kopalnia węgla brunatnego, elektrownia) wiąże się z
dużym ruchem, zwłaszcza
pojazdów ciężarowych. W
wyniku obciążeń powstają
deformacje i spękania nawierzchni, destrukcja konstrukcji podbudowy, tworzenie się wyrw i ubytków.
Czy przewiduje się
istotne oszczędności w
kontekście budżetu powiatu? Czy będą jakieś
zwolnienia w starostwie?
Zawsze w swojej pracy kieruję się racjonalnością w
wydatkach. Pamiętać należy jednak, że budżet na rok
2015 został przygotowany
przez poprzedni Zarząd Powiatu oraz wypracowany w
komisjach Rady Powiatu,
dlatego w dużym zakresie
opieramy się na założeniach
z ubiegłej kadencji samorządu, a prawdziwie autorski budżet obecnej kadencji zafunkcjonuje dopiero
w roku przyszłym. Co do
zwolnień, to mogę zapewnić, że nie zamierzam robić w starostwie rewolucji,
jestem zwolennikiem rozwiązań systemowych - ewolucyjnych, doceniam pracę
zatrudnionych w tej instytucji osób. Co nie oznacza
także, że nie zamierzam
przyjrzeć się schematowi

organizacyjnemu urzędu.
Jako kierownik zakładu
pracy mam również własne wizje i przemyślenia
odnośnie pracy starostwa,
odnośnie kompetencji poszczególnych wydziałów.
Chcę, aby starostwo funkcjonowało sprawnie, dynamicznie, aby każdy interesant wychodził zadowolony
ze sposobu i jakości załatwienia sprawy. Nowoczesne podejście urzędników
jest kwestią priorytetową.
Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się kwestia
„janosikowego”?
Problem
„janosikowego”
funkcjonuje w świadomości
Polaków jako sprawa dotycząca przede wszystkim
samorządów z rejonu województwa mazowieckiego,
a mało kto wie, że powiat
bełchatowski, jako jeden z
57 powiatów z terenu kraju również jest płatnikiem
tego „podatku”. W tym roku
na przykład musimy wpłacić do budżetu państwa
ponad trzy miliony złotych
w ramach „janosikowego”,
a w ostatnich ośmiu latach
musieliśmy przekazać aż
19 milionów złotych z tego
tytułu. To ogromne środki,
które przecież choć w części
mogłyby zostać zainwestowane na terenie naszego powiatu. Rozumiem potrzebę
pomocy uboższym samorządom, co jest głównym
zadaniem „janosikowego”,

jednak nie może się to odbywać kosztem zmniejszania budżetu „darczyńców”.
Dlatego należymy do Koalicji Powiatów, której celem
jest zmiana przepisów ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
w zakresie systemu naliczania części równoważącej subwencji ogólnej oraz
rozdzielania subwencji. W
2015 roku wpłat na „janosikowe” dokonuje 57 powiatów w Polsce. Wpłacą one
łącznie do budżetu państwa
1.061.805,262 złotych. Tylko 28 jednostek z tej grupy to płatnicy netto, czyli
powiaty, których wpłaty
są wyższe od otrzymywanej subwencji równoważącej. Wśród nich jest powiat
bełchatowski. Dodam, że
również nasz powiat musi
co roku odprowadzać także nadwyżkę dochodów
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. W tym roku jest
to kwota 11.500.000 złotych, a łącznie w ostatnich
ośmiu latach oddaliśmy
ponad 41 milionów złotych.
Jak na tle województwa powiat bełchatowski
radzi sobie z bezrobociem?
Ostatnie dane przedstawione przez Powiatowy Urząd
Pracy w Bełchatowie mówią
o spadku bezrobocia, w porównaniu do roku ubiegłego, jest ono mniejsze o 2%.

Te dwa procent to aż półtora
tysiąca osób, które znalazło
zatrudnienie. Mamy nadzieję, że wiosna przyczyni
się do dalszego zwiększania się ilości ofert pracy, na
przykład w budownictwie.
Takie wiadomości cieszą,
jednak nie oznaczają, że
można spocząć na laurach.
Celem nadrzędnym jest jak
najmniejsza liczba osób pozostająca bez pracy i utrzymanie miejsc pracy dla tych,
którzy ją podjęli. Wiadomym jest, że największym
pracodawcą w regionie jest
PGE, dające zatrudnienie
tysiącom osób. Jednak należy dążyć do kreowania
nowych miejsc pracy, uniezależnienia się od kopalni i
elektrowni, bo pamiętać należy, że węgiel na naszym
terenie nie jest wieczny...
Czy są jakieś dobre
wieści związane z zatrudnieniem w kopalni
i elektrowni? Czy powiat wspiera władze
kopalni i elektrowni?
Z uwagą przyglądamy się
wiadomościom napływającym z PGE, związanym
ze zmianami jakim ta
spółka podlega. Jednocześnie jesteśmy otwarci
na współpracę i podejmowanie działań będących
w kompetencji Starostwa
Powiatowego niwelujących
negatywne skutki społeczne. Mamy nadzieję, że
polityka kadrowa w tych
zakładach nie spowodu-

je niekorzystnych zmian
na naszym rynku pracy.
Jakie imprezy skierowane do mieszkańców
starostwo będzie kontynuować lub inicjować?
Kultura jest ważnym elementem działalności samorządu powiatowego. Mogę
zadeklarować, że wiele
przedsięwzięć w tym zakresie, które na stałe wpisały się w harmonogram
działań kulturalnych, będziemy dalej organizować.
Oczywiście kontynuować
będziemy wspaniałą polską
tradycję Dożynek Powiatowych, dużą uwagę skupimy
na organizacji uroczystości
patriotycznych,
dotyczących ważnych dla Polaków
rocznic i wydarzeń historycznych. Jako starosta z
chęcią będę obejmował
patronaty nad wydarzeniami związanymi z kulturą i
sztuką. Ważne jest, abyśmy
w XXI wieku nie zatracili
siebie, polskiej tożsamości,
swojego dorobku ukształtowanego przez pokolenia,
abyśmy nie zapominali o
swoich korzeniach, o historii, z której jesteśmy dumni,
i która w przypadku Polaków jest tak zagmatwana.
Polska historia to wciąż pole
do odkryć, to wciąż niewyjaśnione do dziś zagadki,
nierozwikłane problemy i
białe plamy. Również i powiat bełchatowski pełen jest
historycznych miejsc i zakątków poświęconych dawnym wydarzeniom, które
należy przybliżać mieszkańcom i taki cel również
sobie stawiam.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Justyna Pająk

Sylwetka

W

aldemar Wyczachowski ma 40 lat. Absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego; Wydziału Zarządzania, Informatyki i Transportu
Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej;
Akademii Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu.
Zawodowo związany z: Przedsiębiorstwem Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych (dyrektor techniczny), Powiatowym Zarządem Dróg
(zastępca dyrektora), PTS Betrans (kierownik
działu). Obecnie Radny Rady Powiatu i Starosta
Powiatu Bełchatowskiego. Jest członkiem Rad
Nadzorczych Spółek: Eko – Region, PKS, ZwiK.
Żonaty, ma dwie córki – Dominikę i Aleksandrę.
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Przebudowa za 16 milionów Badania
ustalą dietę
Z inicjatywy Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego, odbyło się spotkanie w sprawie
przebudowy drogi powiatowej Kamień – Chabielice. Z władzami powiatu spotkał się wójt gminy Szczerców, sekretarz gminy Kleszczów, przedstawiciel PGE oraz służby powiatu.

Na spotkaniu w starostwie podkreślano znaczenie drogi Kamień - Chabielice.
i wiadomym jest, że powiat
sam nie jest w stanie tej drogi
przebudować, dlatego szukamy współinwestorów. Póki
co mamy deklaracje gminy
Szczerców i gminy Kleszczów,
ale bez konkretnych kwot.
Efektem dzisiejszego spotkania jest powołanie zespołu
fachowców z każdej z trzech
jednostek samorządu zainteresowanych udziałem w
projekcie, którego zadaniem

będzie przeanalizowanie dokumentacji projektowej pod
kątem ewentualnych zmian,
mających na celu zmniejszenie gigantycznych kosztów
inwestycji. Rozważane jest
etapowanie inwestycji, zmiana parametrów drogi (szerokość, grubość nakładki asfaltowej).
- Koszt przebudowy jest
ogromny ale i znaczenie tej
drogi jest duże – mówi staro-

Łódź

Pluszaki w łódzkich karetkach

Ponad 2700 pluszaków trafiło do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. A to dzięki szóstej już akcji „Kup pluszaka dla dzieciaka” organizowanej w sklepie IKEA w Łodzi.

Z każdym rokiem przybywa chętnych, którzy chcą
przekazać pluszaka na rzecz
dzieci przewożonych karetkami Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego
w Łodzi. Przez cały okres
trwania akcji udało się zebrać 10318 pluszaków.
- Każdy wrzucony do
szklanego domku pluszak
to jeden dziecięcy uśmiech
Foto: IKEA Łódź

więcej. Dlatego tak bardzo
cieszy nas, że w tym roku
udało się zebrać, aż 2700
maskotek. Za ten sukces
dziękujemy przede wszystkim naszym klientom, którzy po raz kolejny z wielką
chęcią włączyli się w akcję
– powiedziała Katarzyna
Kozera, Marketing Manager
IKEA Łódź.
- Pluszak w karetce to nie

tylko miły prezent, ale także
rzecz, która odciąga uwagę
dziecka od tego co nieprzyjemne i bolesne. Taki upominek zwiększa jego zaufanie do lekarza, który bardzo
często musi uzyskać od malucha odpowiedzi na kilka
pytań, aby móc mu jak najlepiej pomóc - powiedział
Bogusław Tyka, Dyrektor
Naczelny WSRM w Łodzi.
Przypomnijmy, że zbiórka pluszaków jest częścią
globalnej akcji IKEA „Pluszaki dla Edukacji”. W trakcie jej trwania, z każdego
zakupionego pluszaka lub
książeczki, 1 euro przekazywane jest na programy edukacyjne dla dzieci z najbiedniejszych regionów świata.
JP na podst. materiałów
z IKEA Łódź

sta Waldemar Wyczachowski.
- Musimy pamiętać, że korzystają z niej mieszkańcy okolicznych gmin (Kleszczów,
Szczerców, Rząśnia), którzy
dojeżdżają do pracy w kopalni i elektrowni, korzystają pojazdy tychże zakładów,
wreszcie stanowi ona dojazd
do stref przemysłowych gminy Kleszczów i zakładów zlokalizowanych wokół zagłębia
przemysłowego.

- W pierwszej edycji projektu udział wzięło blisko
700 osób, które bezpłatnie
zostały przebadane pod kątem ogólnego stanu zdrowia
– mówi Grzegorz Gryczka,
wicestarosta bełchatowski.
- W tym roku planujemy
przebadać około 1100 osób,
które nie brały udziału w I
edycji projektu, a które mają
problemy z nadwagą, z układem krążenia, chorobami
przewodu pokarmowego,
chorobami tarczycy i cukrzycą.
Celem badań będzie
ustalenie indywidualnej diety dla tych osób oraz wskazanie, w jaki sposób zdrowo
się odżywiać, aby zdrowo
żyć. W ramach projektu zostanie ponadto przeprowadzonych 10 pogadanek w
szkołach na terenie powiatu
bełchatowskiego. Pogadanki zostaną przeprowadzone
przez dietetyka i będą mia-

ły na celu uzmysłowienie
młodym ludziom m.in., jaki
jest wpływ konserwantów
na nasze zdrowie, czym jest
zdrowa żywność, alergie pokarmowe oraz konsekwencje niezdrowego stylu życia.
Mając na uwadze zdrowie, oraz troskę o zachowanie sił witalnych władze
powiatu zapraszają mieszkańców powiatu, którzy do
tej pory nie skorzystali z
oferty do aktywnego udziału w II edycji kampanii.
Podobnie jak w roku minionym badania oraz konsultacje dietetyczne przeprowadzi MegaMed Sp. z o.o w
Bełchatowie.
Start II edycji projektu
planowany jest na 16 lutego natomiast jej zakończenie na dzień 30.06.2015r.. Z
uwagi na ograniczoną ilość
miejsc, decyduje kolejność
zgłoszeń.

Ołówek dla Afryki – zbiórka charytatywna
Szkoły policealne TEB Edukacja zbierają ołówki i długopisy dla dzieci z Afryki!
Szkoła Policealna TEB
Edukacja wraz z fundacją
Redemptoris Missio, zbiera
ołówki, długopisy, kredki,
kredy i gumki do mazania
dla dzieci z Afryki. Nam
te przybory zalegają w torebkach, a im są bardzo
potrzebne. Na każde 100
dzieci żyjących na świecie, 17 nigdy nie pójdzie do
szkoły! Jeden ołówek potrafi zdziałać cuda – dzięki
niemu dziecko może pójść
do szkoły i wyrwać się z
biedy. Szkoła jest jak otwarcie drzwi do rozwoju i wolności, do innego, lepszego
świata.
Szkoła szansą na wyrwanie z biedy.
Szkoła niesie nadzieję, w szkole dzieje się tyle
ciekawych rzeczy, szkoła
wyrywa z nudnej i szarej codzienności. Zmienia
bieg ich życiorysów. Tylko
w szkole mogą dowiedzieć
się o istnieniu innego życia,
tylko w szkole usłyszą jak

ustrzec się przed groźnymi
chorobami w tym AIDS,
które dziesiątkują ich rodziny i sąsiadów. Tylko w
szkole mogą się nauczyć
urzędowego języka, bez
niego nigdy nie znajdą pracy w mieście, nawet nigdy
nie odważą się do niego wyjechać.
Jak przekazać przybory?
Przybory szkolne zbierane są w oddziałach TEB
Edukacja. W specjalnie wyznaczonych miejscach (korytarze/sekretariaty) znaj-

Fotografia jest własnością fundacji
Redemptoris Missio.

- Sprawa przebudowy
tej drogi toczy się od wielu
lat, w wyniku różnych przeszkód nie została do tej pory
sfinalizowana, dlatego zorganizowałem spotkanie, aby
wreszcie rozpocząć remont
tej drogi – mówi Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Z dokumentacji
kosztorysowej wynika, że
koszt przebudowy opiewa na
ponad 16 milionów złotych

Bełchatowskie starostwo zaprasza mieszkańców
powiatu do udziału w drugiej edycji projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. : ‚‚Mój ekologiczny
styl życia”.

dują się kartony, do których
można wrzucać długopisy i
ołówki. Zbiórka trwa do 22
lutego. Następnie cały asortyment będzie przekazany
do fundacji Redemptoris
Missio i wysłany do Afryki,
gdzie misjonarze rozdadzą
przybory dzieciom.
Pamiętaj! Nawet jeden
długopis może zmienić los
afrykańskiego dziecka!
Organizator akcji: www.
teb.pl
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Coraz mniej specjalistów na rynku!
Brakuje wyspecjalizowanych profesjonalistów
z zakresu wizażu, fryzjerstwa czy masażu!
Wc i ą ż
wkładają nam
do głowy, że
bez studiów
jesteśmy nikim, dlatego
z uporem maniaka coraz
więcej osób
zaraz po liceum udaje
się na „wymarzone” studia.
Wymarzone często oczami
naszych rodziców, podczas
gdy my sami czujemy, że
nasze serce mocniej bije,

kiedy tworzymy na kartkach wizje kolejnych fryzur
czy dopasowujemy fryzury
do kreacji naszych znajomych.
Dlaczego marnujemy swój talent i idziemy
śladem większości drogą, którą wcale iść nie
chcemy?
Powszechnym
i przerażającym zjawiskiem

staje się też fakt, że córka
naszej znajomej ma doktorat
z biotechnologii czy filologii i pracuje na kasie
w hipermarkecie. Nie jest
to ujma, jednak ktoś chyba

nie zauważył patologii nauczania, z jaką stykamy się
obecnie.
Spójrzmy
prawdzie
w oczy – nasz rynek jest
bogaty w magistrów i dok-

torów, ale ubogi w specjalistów w swojej dziedzinie! Nie dajmy się
zwariować,
podążajmy
za głosem swojego serca. ERUDIO – Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Łodzi oferuje szeroki zakres kursów i szkoleń, dzięki którym nie tylko spełnisz swoje marzenia, ale i

staniesz się jednym z profesjonalistów, do których
zapuka nie jeden klient.
W końcu jak nas widzą, tak
nas piszą!
Cała oferta kursów:
www.erudio.com.pl
ERUDIO – Akredytowana Placówka przez Łódzkiego Kuratora Oświaty!

Radomsko
DYREKCJA TEATRU

GRAŻYNA POSMYKIEWICZ
ZBIGNIEW MACIAS

teatr-muzyczny.lodz.pl

LUTY

2015

1

nd
17:00

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Andrew Lloyd Webber
Tim Rice
rock-opera

6

pt
18:30

POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT

widowisko muzyczne

7

so
18:30

POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT

widowisko muzyczne

8

nd
15:00
19:00

KLIMAKTERIUM 2, czyli menopauzy szał

13

pt
18:30

WIELKA SŁAWA TO ŻART

koncert

14

so
18:30

WIELKA SŁAWA TO ŻART

koncert

15

nd
17:00

17

wt
18:30

CIAO, CIAO, BAMBINA

monodram muzyczny

19

cz
11:00

CZŁOWIEK Z LA MANCHY

Mitchell Leigh
musical

20

pt
18:30

CZŁOWIEK Z LA MANCHY

Mitchell Leigh
musical

21

so
18:30

JESZCZE NIE PORA NAM SPAĆ

Rafał Kmita
Bolesław Rawski
dziwowisko kabaretowe

22

nd
17:00

JESZCZE NIE PORA NAM SPAĆ

Rafał Kmita
Bolesław Rawski
dziwowisko kabaretowe

25

śr
11:00

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Andrew Lloyd Webber
Tim Rice
rock-opera

26

cz
18:30

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Andrew Lloyd Webber
Tim Rice
rock-opera

27

pt
18:30

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Andrew Lloyd Webber
Tim Rice
rock-opera

28

so
15:00
19:00

ŚLUB
DOSKONAŁY
Teatr KWADRAT (Warszawa)

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI
UL. PÓŁNOCNA 47/51
91-425 ŁÓDŹ
CENTRALA TEL.: 42 678 35 11
SEKRETARIAT TEL.: 42 678 26 12

Teatr Capitol Club (Warszawa)

RYSZARD RYNKOWSKI

KONCERT Z OKAZJI 25-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
PONIEDZIAŁEK – biuro nieczynne
WTOREK – PIĄTEK 11.00 – 18.30 (przerwa 14.00 – 14.30)
SOBOTA 12.00 – 18.30, NIEDZIELA 15.00 – 18.30

DZIAŁ SPRZEDAŻY BILETÓW I OBSŁUGI WIDZÓW
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8.00 – 16.00
TEL.: 42 678 19 68, TEL./FAX: 42 678 34 98
E-MAIL: BOW@TEATR-MUZYCZNY.LODZ.PL

TEL.: 42 678 35 11 WEWN. 319, KOM.: 502 396 544
E-MAIL: REZERWACJA@ TEATR-MUZYCZNY.LODZ.PL

SPRZEDAŻ BILETÓW ON-LINE: WWW.BILETY24.PL
WWW.EBILET.PL

KLUB PRZYJACIÓŁ TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI
WYŚLIJ SMS O TREŚCI KLUB NA NUMER 888 550 000 (KOSZT ZGODNY
Z CENNIKIEM OPERATORA) I ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU. OTRZYMASZ ZNIŻKĘ
NA BILETY DO TEATRU ORAZ INFORMACJE O OFERTACH SPECJALNYCH.
REGULAMIN KLUBU NA STRONIE INTERNETOWEJ TEATRU.

DYREKCJA TEATRU INFORMUJE,
ŻE REPERTUAR MOŻE ULEC ZMIANIE.
DYREKCJA TEATRU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DECYZJE PODEJMOWANE
PRZEZ ORGANIZATORÓW WYSTĘPÓW GOŚCINNYCH.
WYDAWCA: TEATR MUZYCZNY W ŁODZI
ODDANO DO DRUKU: 11.12.2014

Otyliada

W nocy z 28 lutego na 1 marca br. odbędzie się w Radomsku Ogólnopolski
Nocny Maraton Pływacki.
Będzie to już druga
edycja Otyliady. Maraton rozpocznie się 28
lutego o godz. 16:00 na
Krytej Pływalni przy
ul. Leszka Czarnego w
Radomsku. Zakończenie wraz z podaniem
oficjalnych wyników
zaplanowane jest na 1
marca o godz. 6:00.
Przypomnijmy, że
w 2014 r. nalepsi okazali się Justyna Jurczyk
i Jakub Wędrowczyk,
którzy przepłynęli po
15 km.
Zapisy drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie głównego organizatora http://
www.otyliada.pl/ lub
na adres e-mail: mosir@radomsko.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu
rozpoczęcia imprezy tj.
28 lutego.
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Przed nami wielki jubileusz

Rok 2015 to wyjątkowy okres dla Teatru Muzycznego w Łodzi. Przed nami jubileusz 70-lecia. O obchodach jubileuszu, wyjątkowej rock-operze „Jesus Christ
Superstar”, najnowszych premierach oraz bieżącej działalności rozmawialiśmy z Grażyną Posmykiewicz, dyrektorem Teatru Muzycznego w Łodzi.
Jak się Pani udaje pro- oglądają widzowie nie tylko
Już w kwietniu br. pla- nym. Przyjęłam ją z wielką
wadzić teatr w tak trud- z Łodzi i okolic, ale z całej
nujemy kolejną edycję Festi- radością i przepracowałam
nych czasach?
Polski. Kilka razy w roku
walu „Taneczne Zderzenia” tam 7 lat. Następnie po odejTeatru nie prowadzi się jeździmy do Warszawy,
w okolicach Światowego ściu z Teatru Powszechnego
w pojedynkę. Na sukces gdzie nie ma teatru o takim
Dnia Tańca. Zamierzamy pracowałam 8 lat w Teatrze
teatru pracuje wiele osób. profilu jak nasz, a miłośnizorganizować na naszej Jaracza. Współpracowałam
Mam szczęście, że moi ków jest wielu. Występuscenie przegląd zespołów wówczas z dyrektorem Bogwspółpracownicy to wyjąt- jemy także w innych miatanecznych, które działają danem Hussakowskim. To
kowe osoby, z którymi ro- stach.
na terenie Łodzi. Zaprezen- był fantastyczny człowiek,
zumiemy się bardzo dobrze.
tować się będą mogli człon- wspaniały erudyta, świetny
Jest podział zadań, które
Jeździcie również na
kowie różnych szkół tanecz- reżyser i dyrektor. Pracokażdy z nas stara się wyko- prowincje?
nych. Będzie to wydarzenie wałam tam także z Sabiną
nywać jak najlepiej i dlateChętnie prezentowaliby2-3 dniowe. Do współpracy Nowicką, więc miałam wygo udaje nam się zrobić coś śmy nasze spektakle i w machcemy zaprosić także inne jątkowe wzorce. Kiedy dyfajnego. Dużo rozmawiamy łych miejscowościach, gdzie
podmioty, jesteśmy w trak- rektor Hussakowski postai szukamy rozwiązań, któ- mamy wiernych widzów,
cie rozmów na temat ich nowił wrócić do Krakowa i
re dadzą nam satysfakcję ale w naszych przedstawieudziału. W ramach obcho- zabrał połowę zespołu, mnie
artystyczną i są możliwe z niach bierze udział od 70
dów jubileuszowych plano- zrobiło się bardzo smutno
punktu widzenia finanso- do 100 osób na scenie. Do
wana jest premiera musi- i postanowiłam też odejść.
wego.
tego należy dodać oprawę
calu oraz dwa koncerty. W Podjęłam pracę w Wydziale
Teatr Muzyczny w Ło- techniczną, która odgrywa
następnym roku myślimy o Infrastruktury Społecznej
dzi jest miejską instytucją bardzo ważną rolę. Nie zawystawieniu operetki.
w Urzędzie Wojewódzkim.
kultury. Oznacza to, że co wsze warunki techniczne
Miałam okazję zobaczyć jak
roku otrzymujemy od mia- pozwalają na zaprezentowaRok 2015 przebiegał działają domy kultury, bista dotację na naszą działal- nie spektaklu, dlatego też,
będzie także pod znakiem blioteki czy muzea. Później
ność. Staramy się również lepiej jeżeli widzowie przyjubileuszu 70-lecia Teatru wszystkie instytucje przepozyskiwać środki z innych jeżdżają na przedstawienia
Muzycznego w Łodzi…
szły do miasta i kolejnych
źródeł, jednakże znalezie- do nas, bo wówczas ogląda- są zainteresowane jej kon- mają możliwości. PracowaTak, w zasadzie to są to kilka lat pracowałam w Wynie w Łodzi sponsorów jest ją spektakle w pełnej krasie. tynuacją. Jesteśmy otwarci li z wielkim zapałem i uda- dwa jubileusze. Jesteśmy dziale Kultury w Urzędzie
niezwykle trudne. W na- Natomiast
my jeździmy na wszelką ciekawą współ- ło się stworzyć wspaniały teatrem, który kontynu- Miasta Łodzi. Pod koniec
szym mieście jest niewiele raczej do dużych ośrodków, pracę.
spektakl.
uje działalność Wileńskiej 1998 roku dyrektor Wiesław
bogatych przedsiębiorstw. tam gdzie są możliwości
Lutni, która powstała 110 Ostojski zaproponował mi,
W roku ubiegłym miaWiększość centrali dużych techniczne i duża widowJak często wystawiacie lat temu. W 1945 roku, po żebym została jego zastępfirm i banków ma siedziby nia, np. Torwar czy Sala ła miejsce premiera rock- Państwo premiery?
wojnie, cały zespół teatru cą w Teatrze Muzycznym.
w Warszawie, w związku z Kongresowa w Warszawie. -opery „Jesus Christ SuProblem w naszym przy- Wileńskiego przyjechał do Ucieszyłam się bo tęskniłam
tym, że decyzje są podejmo- Ostatnio prezentowaliśmy perstar”. Czy nadal cieszy padku polega na tym, że z Łodzi i tutaj zakotwiczył. za pracą w teatrze. Było to
wane centralnie, zaintere- koncert sylwestrowy wła- się ona tak dużą popular- powodów finansowych stać Teraz my kontynuujemy ich dla mnie duże wyzwanie, bo
sowanie działalnością łódz- śnie na Torwarze dla ponad nością?
nas na jedną dużą premierę tradycje. A zatem w Łodzi do tej pory byłam związana
Zdecydowanie tak. Pre- w sezonie, czasem jeszcze jesteśmy 70 lat. Obchody z teatrem dramatycznym.
kich instytucji kultury jest tysięcznej widowni. Jaka
sporadyczne. Udało nam się to była przyjemność, kiedy miera zakończyła się pięcio- koncert, więc nasz repertuar jubileuszu rozpoczynamy Miałam pewne obawy, ale
jednak nawiązać współpra- wiwatowała taka wielka wi- ma bisami, półgodzinnym niestety trochę się starzeje. wraz z początkiem nowe- do odważnych świat należy.
cę z ING Bankiem. Obecnie downia i nie chciała wypu- biciem braw na stojąco i tak Aczkolwiek mamy tytuły go sezonu, czyli koniec 8 lat byłam zastępcą dyrekdo tego typu współpracy po- ścić artystów, domagając się jest na każdym spektaklu. – jak ja to nazywam – nie- września lub początek paź- tora, a kiedy dyr Wiesław
Bilety rozchodzą się bły- śmiertelne, które w naszym dziernika. Planujemy trzy Ostojski przeszedł na emeszukujemy firm francuskich kolejnych bisów.
skawicznie. Nasz spektakl repertuarze są 15 czy nawet odsłony tego wydarzenia. ryturę powierzono mi pełw związku z planowaną na
jesień premierą – Cyrano de
Łódź to miasto aka- „Jesus Christ Superstar” ponad 20 lat, a mimo to cie- Pierwsza odsłona to wielki nienie obowiązków dyrekBergerac. Będzie to prapre- demickie, również pod po raz pierwszy w Polsce szą się dużą popularnością. koncert jubileuszowy, druga tora naczelnego i pełniłam
miera. Autorami musicalu względem kierunków ar- został wystawiony w ory- Bardzo chcielibyśmy przy- odsłona to wspomniana pre- je 4 lata. Wówczas udało
są znakomici artyści, libret- tystycznych. Czy współ- ginale. Przymierzaliśmy się gotowywać częściej premie- miera Cyrano de Bergerac a mi się rozpocząć remont.
do tej premiery od kilku lat, ry dla dzieci. Dwa lat temu trzecia, na zakończenie, to W 2010 roku wygrałam
to pisze Jacek Bończyk, a pracujecie z uczelniami?
muzykę komponuje KrzyszOd lat współpracuje- ale z powodów finansowych mieliśmy premierę musi- wielki koncert sylwestrowy. konkurs na dyrektora i od
tof Herdzin. Patronatem my z Akademią Muzyczną nie dochodziło do realiza- calu „Zorro”. W oparciu o Chcemy, żeby to był kon- tamtego czasu sprawuję tę
premierę objął ambasador w Łodzi. Studenci często cji. W 2014 r. podjęliśmy tę legendę, Jacek Bończyk cert muzyki filmowej. Film funkcję. Pracuję w teatrze
Francji, mam nadzieję, że przygotowują spektakle dy- decyzję, mieliśmy obawy napisał libretto, muzykę zawsze kojarzony był z Ło- wiele lat, lubię ludzi którzy
będzie to duże wydarzenie.
Zbigniew dzią.
plomowe w oparciu o nasz czy podołamy, ale udało się, skomponował
tu pracują, lubię to co robię
repertuar. W tym roku bę- dziś mogę powiedzieć, że to Krzywański, który wraz z
i staram się za wszelką cenę
A co ze sprzedażą bile- dzie to „Wesoła wdówka”. bardzo słuszna decyzja. Re- Grzegorzem Ciechowskim
A jakie były Pani po- dążyć do doskonałości tetów?
Współpracujemy
także żyserii podjął się Zbigniew występował w zespole Re- czątki pracy w Teatrze atru. Cieszę się, że pomagaPoprzez sprzedaż bile- z Akademią Sztuk Pięk- Macias, szef artystyczny publika. Spektakl cieszy się Muzycznym?
ją mi w tym Zbigniew Matów teatr jest w stanie za- nych. Przy realizacji „Je- naszego teatru i powsta- ogromną sympatią u dzieci.
Właściwie do teatru cias, Mirosława Wędzicka,
robić nawet 50% dotacji. W sus Christ Superstar” mło- ło piękne przedstawienie. Myślimy o kolejnej bajce, trafiłam przez przypadek. Tadeusz Koszalski, bez nich
2013 r., zarobiliśmy 3 200 de absolwentki tej uczelni Postawiliśmy na młodych ale z powodu roku jubile- Skończyłam Wydział Prawa nie udałoby się dojść do tego
000 zł. Gros tych pieniędzy były autorkami projektów ludzi, były castingi, zgło- uszowego najbliższa pre- i Administracji Uniwersy- miejsca, w którym jesteśmy.
pochodzi właśnie ze sprze- kostiumów. Również pro- siło się mnóstwo osób. miera będzie adresowana do tetu Łódzkiego i nie plano- Nie udałoby się bez zaangadaży biletów. Mamy bardzo jekt plakatu jest autorstwa Wybraliśmy najlepszych. widza dorosłego.
wałam pracy w teatrze. Ale żowania i wsparcia całego
dużą ilość widzów. Widow- studenta Akademii Sztuk W „Jesus Christ Superstar”
jednak szczęśliwie potoczy- zespołu Teatru Muzycznego
nia wykorzystana jest w Pięknych. Mam nadzieję, biorą udział prawie wszyscy
Co nowego w repertu- ły się moje losy i pierwszą w Łodzi.
ok. 90% i jest to wspania- że ta współpraca będzie artyści Teatru Muzyczne- arze Teatru Muzycznego propozycję pracy otrzymaDziękuję za rozmowę.
ły wynik. Nasze spektakle się rozwijać, bo obie strony go w Łodzi, pokazali jakie pojawi się w tym roku?
łam w Teatrze PowszechDamian Rybusiewicz
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Miasto wydłuży
aleję Kościuszki

Wizualizacja z ZDiT Urzędu Miasta Łodzi

W 2017 roku aleja Kościuszki zyska nowy odcinek. Docelowo Kościuszki połączona ma zostać z aleją Politechniki, tam zaś powstanie nowe skrzyżowanie, do którego potrzebne będzie wydłużenie ulicy Wołowej. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku ma rozpocząć się praca nad pierwszym etapem tej
inwestycji.

Wieści 9

Łódź

Nowe drogi rowerowe
Cztery kilometry drogi rowerowej wzdłuż ulicy Rzgowskiej, nowe trasy na
Retkini, Teofilowie i w Nowym Centrum Łodzi to najważniejsze inwestycje
rowerowe w tym roku. Dodatkowo drogi dla cyklistów powstaną w innych
miejscach Łodzi. Budżet na ten cel to 5 mln złotych.
Łódzcy rowerzyści rozpoczynający się rok będą
mogli uznać za udany. W
planach magistratu jest
stworzenie nowych dróg
właśnie z myślą o mieszkańcach miasta poruszających się rowerem. Przeznaczony na ten cel budżet
5 mln złotych pozwoli na
wykonanie kilku bardzo
ważnych inwestycji. Zdecydowanie najważniejszą z
nich, którą miasto wykona
jest czterokilometrowa droga rowerowa wzdłuż ulicy
Rzgowskiej od Trasy Górnej do ulicy Paderewskiego.
Dzięki temu łodzianie będą
mogli cieszyć się połączeniem wschodniej części

Łodzi z centrum miasta.
W planach włodarzy miasta jest również stworzenie
nowych dróg rowerowych
dla mieszkańców Retkini. Nowa trasa powstanie
na ulicy Armii Krajowej,
od ulicy Balonowej do alei
Wyszyńskiego. Dwukilometrowy dojazd do strefy
przemysłowej na Teofilowie
zyskają natomiast łodzianie
mieszkający w tamtej okolicy. Okazuje się bowiem, iż
wielu pracowników firm z
przemysłowego Teofilowa
do pracy dojeżdża jednośladem. Ponadto z środków
budżetu obywatelskiego na
Teofilowie powstanie droga przy ulicy Rydzowej. Na

nowe drogi rowerowe liczyć
mogą także mieszkańcy
centrum. Szczególnie istotne będą nowe kilometry
dróg rowerowych w okolicach Nowego Centrum Łodzi. Tam cykliści bez przeszkód będą mogli poruszać
się drogami rowerowymi na
ulicach Tramwajowej, Węglowej oraz Nowotargowej.
Łącznie w 2015 roku
w Łodzi powstanie 10 km
nowych dróg rowerowych.
Oprócz 5 mln zł budżetu
na ten cel przeznaczone zostało 3,5 mln zł na program
roweru miejskiego.
DR
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Nowo powstały odcinek, który przebiegnie z alei
Kościuszki u zbiegu z ulicą
Radwańską do alei Politechniki, ma mieć nieco ponad
kilometr długości. Projekt
zakłada, iż po przecięciu
Radwańskiej wejdzie w
skwer na tyłach wieżowców
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Śródmieście”.
Następnie
ulica skręci w stronę ulicy
Wólczańskiej a po przecięciu jej wejdzie w ślad ulicy
Potza. W dalszej kolejności
po przecięciu ulicy Stefanowskiego połączy się z aleją Politechniki. Kościuszki i
Politechniki zbiegną się ze
sobą dokładnie pomiędzy
Halą Sportową a nową Halą

Expo. W tym miejscu powstanie nowe skrzyżowanie.
Z drugiej strony Politechniki przedłużona zostanie ulica Wołowa. Praca nad tym
etapem inwestycji ma zacząć
się w pierwszym kwartale
tego roku. W najbliższym
czasie Zarząd Dróg i Transportu ma ogłosić przetarg
na wykonawcę pierwszego
etapu inwestycji.
Projekt zakłada duże
zmiany, które czekają na łodzian. Nowe skrzyżowanie
zyska sygnalizacje świetlne,
perony przystankowe, wjazd
do przyszłej nowej ulicy między Halą Sportową a Halą
Expo oraz wjazd w ulicę
Wołową. Dalsza część ulicy

Wołowej wykonana zostanie
przez inwestora budującego
Centrum Handlowe Sukcesja. Plan zakłada również, iż
nowy odcinek alei Kościuszki od ulicy Radwańskiej do
ulicy Wólczańskiej będzie
miał dwie dwupasmowe
jezdnie. Na wysokości ulicy
Potza arteria byłaby już jedną jezdnią dwukierunkową.
Cała inwestycja wyniesie 35
milinów złotych. Pieniądze
na jej realizację przekaże
Urząd Miasta Łodzi. Inwestycja realizowana będzie
etapami. Ukończenie prac
oraz oddanie drogi do użytku planowane jest na 2017
rok.
Damian Rybusiewicz
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- w założeniu ﬁrmy,
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lub nisko oprocentowanej pożyczki,
- w pozyskaniu tanich powierzchni biurowych
lub produkcyjnych.

Napisz do nas!
e-mail: biuro@wam-invest.pl
tel. 502 814 323

Miasto zamknie
kolejne skrzyżowania
W najbliższym czasie łodzianie muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami w
centrum. Miasto zamknie kolejne drogi w związku z przebudową trasy W-Z.
Właśnie rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z ulicą Kilińskiego, ale w grudniu otwarto skrzyżowanie alei Piłsudskiego z ulicą Sienkiewicza.
Mieszkańcy Łodzi muszą w najbliższym czasie
uzbroić się w cierpliwość.
Czekają ich bowiem kolejne utrudnienia drogowe
w centrum miasta związane z przebudową trasy
W-Z. Na początku lutego
rozpoczęły się prace remontowe na skrzyżowaniu
alei Piłsudskiego z ulicą
Kilińskiego. W grudniu
otwarte dla kierowców zostało jednak skrzyżowanie
Piłsudskiego – Sienkiewicza, co w pewnym sensie
powinno zrekompensować
łodzianom utrudnienia w
ruchu. Dyrektor Zarządu
Dróg i Transportu w Łodzi, Grzegorz Nita zapewnia, iż miasto w przypadku kolejnych remontów na
istotnych skrzyżowaniach
dla przebudowy trasy W-Z
będzie chciało działać w
taki sposób, aby sąsiednie

skrzyżowania mogły normalnie funkcjonować. - Zamknięcie skrzyżowania z
ul. Kilińskiego poprzedziło
otwarcie w grudniu 2014 r.
skrzyżowania trasy W-Z z
ul. Sienkiewicza – twierdzi
dyrektor ZDiT - Podobnie postępować będziemy
w sytuacjach zajmowania
przez wykonawcę kolejnych
skrzyżowań.
Zamykając
jedno, otwierać będziemy
inne, znajdujące się po sąsiedzku - dodaje. Istotnym
krokiem dla miasta będzie
sprawne
przeprowadzenie prac remontowych na
skrzyżowaniach alei Piłsudskiego z aleją Śmigłego-Rydza oraz alei Mickiewicza z
aleją Jana Pawła II. Miasto
w celu zachowania częściowej przejezdności prace remontowe wykonywało będzie etapowo. Pierwszy etap
prac na skrzyżowaniu alei

Mickiewicza z aleją Jana
Pawła II miasto rozpocznie
w drugiej połowie lutego.
Z początkiem marca mają
rozpocząć się remonty na
skrzyżowaniu marszałków.
Wówczas zamknięta zostanie część skrzyżowania
al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza. Do sporych
utrudnień dojdzie także na
innych skrzyżowaniach z
trasą W-Z, które znajdują
się poza centrum. Przede
wszystkim remonty sięgną
ulice Retkińską i Wileńską na Retkini oraz ulice
Niciarnianą,
Augustów,
Zakładową i Kazimierza
Odnowiciela na Widzewie.
Prace prowadzone będą
także na ulicach Kilińskiego, Wierzbowej, Tramwajowej, Politechniki, Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus oraz
Romanowskiej.
DR
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Nowa metoda
Zastrzeż
regeneracji
zgubione
uszkodzonego serca dokumenty
Naukowcy z południa Polski zakończyli pięcioletni
projekt dotyczący problemu regeneracji serca. Celem projektu będzie opracowanie skutecznej i bezpiecznej metody naprawy mięśnia sercowego z zastosowaniem sercowych komórek macierzystych.
Rosnąca z każdym rokiem
liczba osób z niewydolnością
serca jest dużym wyzwaniem
stojącym przed współczesną
medycyną. Projekt „Sercowe
komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda
regeneracji
uszkodzonego
serca” ma zrewolucjonizować
dzisiejsze metody leczenia,
poprzez opracowanie skutecznej i bezpiecznej metody
naprawy mięśnia sercowego.
Celem terapii komórkowej
jest wprowadzenie niezróżnicowanych komórek do serca
(chirurgicznie lub przezskórnie) i poprzez ich różnicowanie odtworzenie elementu
kurczliwego mięśnia sercowego.
Sercowe komórki macierzyste (Cardiac Stem Cells - CSC), których skuteczną
izolację i hodowlę przewiduje projekt, są nowo odkrytą
grupą komórek multipotencjalnych, zdolnych do wielokrotnej replikacji i różnicowania się w kardiomiocyty,

komórki endothelium oraz
komórki mięśni gładkich.
Odkrycie CSC zrewolucjonizowało sposób postrzegania mięśnia sercowego, jako
organu pozbawionego zdolności regeneracyjnej. Projekt
zakłada skuteczną izolację i
hodowlę tychże komórek in
vitro oraz aplikacje w modelu niedokrwienia u myszy otwierając drogę do
dalszych badań doświadczalnych
i
klinicznych
Projekt,
którego
koszt to prawie 8 mln zł, realizowany jest przez konsorcjum
naukowe Śląskiego Centrum
Chorób Serca, Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Przedsięwzięcie
otrzymało ponad 6,7 mln zł
dofinansowania z Programu
Innowacyjna
Gospodarka
i było realizowane w latach
2010-2014.
JP na podst.
www.komorkimacierzyste.sccs.pl

Pamiętajmy, że w przypadku utraty naszych dokumentów natychmiast powinniśmy je zastrzec.

Związek Banków Polskich jest organizatorem
ogólnopolskiej
kampanii
informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone.
- Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu to
bardzo poważny problem.
Może on doprowadzić do
szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji, łącznie z
wykorzystaniem
naszych
danych do celów przestępczych – apelują inicjatorzy
akcji.
Pamiętajmy, że utracone
dokumenty należy zastrzec
w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmu-

I N T E R N E T O W A

DRUKARNIA

DRUK OFFSETOWY=DRUK WIELKOFORMATOWY=STUDIO GRAFICZNE

jącym zastrzeżenia także
od osób niebędących jego
klientami. Jeżeli dokumenty
utracono w wyniku kradzieży należy powiadomić policję, następnie wybrać się do
organu gminy lub placówki
konsularnej i wyrobić nowy
dokument.
Po wypełnieniu wszystkich formalności w banku,
dane o utraconym dokumencie zostaną przekazane
do Centralnej Bazy Danych
Systemu DZ. Informacje
zostaną następnie automatycznie przekazane do
wszystkich banków i innych
instytucji korzystających z
Systemu.

Druk offsetowy
Druk wielkoformatowy
Druk cyfrowy
Projektowanie stron www
Studio graﬁczne

Baner reklamowy - 29,90 zł/m2 brutto.
Druk na japońskich maszynach MIMAKI. Gwarancja 24 miesiące.
W cenie: podstawowy projekt graﬁczny, zgrzewanie, oczkowanie.

Strona www - 499,90 zł brutto.

W cenie: Projekt strony: do 10 podstron,
+ domena internetowa+hosting www na 12 miesięcy,
+ proﬁl facebook, konto ﬁrma google.

Wizytówki, 1000 szt. - 99,00 zł brutto.
Druk na niemieckich maszynach KBA i HAIDELBERG.
Pełny, dwustronny kolor, papier kredowy 350 g, foliowanie dwustronne.
W cenie: podstawowy projekt graﬁczny.

www.drukarnia-wam.eu

www.gazeta-wiesci.pl
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radzi
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Prawa
konsumenta
W poprzedniej części
skupiliśmy się na podstawowych informacjach dotyczących zakresu zmian,
jakie wprowadziła od 25
grudnia 2014 r. ustawa
z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach
konsumentów.
Wspomnieliśmy, iż wydłużeniu uległ termin
umożliwiający konsumentom odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa i obecnie
wynosi on 14 dni, informowaliśmy, jaką formę
informacja o odstąpieniu
powinna posiadać oraz w
jakich sytuacjach odstąpienie nie będzie możliwe.
Niezależnie od wszystkiego podkreślenia wymaga fakt, że obojętnie od
formy w jakiej sprzedawca
kontaktuje się z nami tzn.
czy będzie miało to miejsce na spotkaniu w hotelu,
przez telefon, czy w naszym domu, to ustalenia
poczynione w trakcie takiego spotkania powinny
znaleźć swoje odzwierciedlenie w papierowej wersji umowy. Zgoda konsumenta wyrażona w czasie
rozmowy telefonicznej nie
oznacza zawarcia umowy.
Sprzedawca ma obowiązek
przesłać lub wręczyć konsumentowi na papierze lub
innym trwałym nośniku
(płyta CD/DVD, nośnik
pamięci) ustaloną treść
umowy i dopiero w sytuacji, w której konsument
po jej otrzymaniu wyrazi
na nią zgodę na piśmie i
przekaże ją sprzedawcy,
umowę uważa się za zawartą.
Dziś chciałabym zwrócić uwagę na zagadnienia związane z umowami
często zawieranymi na
odległość lub poza siedzibą
przedsiębiorstwa
a dotyczącymi usług lub
umów dostarczania wody,
gazu, energii elektrycznej
lub cieplnej. W tym wypadku istotną kwestią są

obowiązki informacyjne
przedsiębiorcy, który jest
zobowiązany do poinformowania nas o prawie i
skutkach odstąpienia od
umowy (powinien to zrobić na piśmie). Zatem,
jeśli 1 lutego zawarliśmy
umowę o dostawę energii
elektrycznej u konkurencyjnego dostawcy, powinniśmy zostać przez niego
poinformowani o przysługujących nam uprawnieniach, i jednocześnie
wyrazić zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy
przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego nas do odstąpienia od
umowy. W tym czasie prawo do odstąpienia nadal
nam przysługuje i możemy z niego skorzystać do
15 lutego, ale spoczywa na
nas obowiązek zapłaty za
świadczenia otrzymane do
chwili odstąpienia. Natomiast jeśli przedsiębiorca
nie poinformował konsumenta o jego prawach a
ten w sposób wyraźny nie
wyraził zgody na jej natychmiastową realizację,
to w przypadku odstąpienia od umowy konsument
nie ponosi z tego tytułu
żadnych kosztów.
Konsument musi mieć
również
świadomość
ograniczeń związanych z
umowami zawieranymi w
zakresie usług cyfrowych,
np. z portalami internetowymi, na których np. chce
oglądać lub z których chce
ściągać treści wizualne.
Odstąpienie od umowy
nie będzie mu przysługiwać w sytuacji, w której
rozpoczęcie świadczenia
nastąpiło za jego wyraźną
zgodą, rozpoczął ściąganie
plików zaraz po zawarciu umowy, i został przez
przedsiębiorcę poinformowany o utracie prawa
do odstąpienia od umowy.
Adwokat
Agnieszka Bienias

www.gazeta-wiesci.pl
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Blackout

Ziarno Prawdy
W Sandomierzu zostaje popełniona straszliwa zbrodnia. Ciało
zamordowanej kobiety,
powszechnie lubianej
działaczki społecznej,
zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym.

Pewnego zimowego dnia w całej Europie następuje przerwa w dostawie prądu – pełne zaciemnienie. Włoski informatyk i były haker Piero Manzano podejrzewa, że może to być zmasowany elektroniczny atak terrorystyczny.
Bezskutecznie próbując
ostrzec władze, sam zostaje
uznany za podejrzanego. W
próbie rozwiązania zagadki
stara się mu pomóc dziennikarka Lauren Shannon. Im
bliżej będą prawdy o przyczynie zaistniałej sytuacji,
tym większe zaskoczenie
oraz niebezpieczeństwo, na
jakie narażają się bohaterowie. Tymczasem Europa
pogrąża się w ciemności.
Ludzie muszą zmagać się
z brakiem podstawowych
środków do życia: wody,
jedzenia i ogrzewania. Wystarczy kilka dni, by zapanował chaos na niespotykaną skalę. Ta pasjonująca
powieść przedstawia prawdziwie czarny scenariusz
wydarzeń, których prawdopodobieństwo jest tym
większe, im bardziej nasze
codzienne życie uzależnia
się od elektroniki. Czy jesteśmy przygotowani na
blackout? „Elektryzująca.
W dusznym thrillerze naukowym austriacki pisarz
Marc Elsberg opisuje katastrofalne skutki awarii sieci
europejskich elektrowni.”
– Stern Marc Elsberg to
pseudonim artystyczny austriackiego pisarza Marcusa
Rafelsbergera. Urodził się
w 1967 roku w Wiedniu.

Współpracował z austriacką
gazetą „Der Standard”, jako
pisarz zadebiutował w 2004
roku powieścią „Das Prinzip
Terz”. Sukces przyniosła mu
druga powieść, „Menschenteufel”, która przez rok znajdowała się w pierwszej dziesiątce thrillerów na listach

Księgarnia 					

Amazon. Kolejna książka,
„Blackout”, będąca połączeniem powieści sensacyjnej i
thrillera naukowego, ukazała się w 2012 roku, trafiła na
listy bestsellerów magazynu „Der Spiegel” i dostała
nagrodę „Wissensbuch des
Jahres 2012”.

Sposób w jaki pozbawiono ją życia przywodzi
na myśl mord rytualny.
Lokalni stróże prawa pod
wodzą niedawnego gwiazdora stołecznej prokuratury, Teodora Szackiego, będą
musieli nie tylko rozwiązać
zagadkę kryminalną, ale
także stawić czoło rozhisteryzowanej opinii publicznej.

Warto posłuchać

Tomasz Beksiński - In Memoriam

Album „Tomasz Beksiński, In Memoriam” poświęcony jest pamięci dziennikarza Programu 3 Polskiego Radia, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i
filmu, znanego tłumacza – Tomka Beksińskiego.

poleca:

1. Pierwsza woda po kisielu			
Jerzy Kisielewski
2. Przebudzenie				
Stephen King
3. Żołnierze wyklęci				
Marek Koprowski
4. Księgi Jakubowe				
Olga Tokarczuk
5. Wspomnienia (niekoniecznie)dyplomatyczne Stanisław Ciosek
6. 55 skarbów Polski				
Maria Poprzęcka
7. ABC księdza Twardowskiego		
Jan Twardowski
8. Ewa Błaszczyk Lubię żyć!			
Ewa Błaszczyk
9. Cukrzyca Zdrowa dieta			
Bożena Brudka
10. Lodołamacz			
Wiktor Suworow

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

Album wypełniły utwory ulubionych artystów
Tomka, m.in. zespołów The
Sisters Of Mercy, Lacrimosa, Marillion, The Alan
Parsons Project, Jethro Tull,
Closterkeller. Album otwie-

ra fragment „Neon Mariners” zespołu The Legendary Pink Dots, który był
sygnałem audycji Tomka, a
zakończenie płyty stanowi
utwór „Stationary Traveller” grupy Camel – kom-

pozycja, którą pożegnał się
w swojej ostatniej audycji
radiowej. Wyboru nagrań
dokonali dziennikarze Trójki i sympatycy jego programów.
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Warzywa i owoce dla zdrowia Gotuj z nami

Warzywa i owoce stanowią jedno z głównych źródeł witamin i składników mineralnych, niezbędnych w
procesach przemiany materii, natomiast ich brak często jest powodem poważnych zaburzeń w organizmie.
Warzywa i owoce są nie
tylko zdrowe, ale także niskokaloryczne oraz sycące,
w związku z czym powinniśmy ich spożywać jak
najwięcej. Wyniki badań
wskazują, że powinniśmy
ich zjadać co najmniej 50
dag dziennie i to najlepiej w
pięciu porcjach. Warzywa
i owoce są nieodzownym
elementem naszej codziennej diety. Zawierają liczne
witaminy, sole mineralne,
pektyny, błonnik oraz kwasy organiczne, które stymulują nasz organizm do
lepszego funkcjonowania.
W swym składzie posiadają między innymi witaminę
C oraz beta-karoten przekształcany w witaminę A,
która odpowiada także za
rozwój organizmu oraz stan
naszej skóry, błon śluzowych i wzroku. Witamina C
ma wpływ na zwiększenie
odporności organizmu na
wszelkiego rodzaju zakażenia, zmniejsza stres, bierze
udział w wytwarzaniu kolagenu. Warzywa i owoce
dostarczają naszemu organizmowi również innych
witamin, takich jak: kwas
foliowy, niacynę, witaminę K oraz wiele makroelementów tj. między innymi
sód, potas, wapń, magnez,
fosfor, chlor i siarkę oraz takich mikroelementów, jak:

żelazo, miedź, cynk czy
mangan. Wśród składników
mineralnych
zawartych
w owocach i warzywach
przeważają pierwiastki o
odczynie zasadowym, dlatego w organizmie mają one
też działanie alkalizujące.
Natomiast zawarty kwas
foliowy wpływa korzystnie
na funkcjonowanie układu
krwiotwórczego i nerwowego a witamina K odpowiada za prawidłowy proces
krzepnięcia krwi. Częste i
systematyczne
spożywanie warzyw, np. pomidorów zawierających likopen
wpływa na zmniejszenie
ryzyka zachorowania na
raka prostaty. Natomiast
inne karotenoidy obecne w
warzywach i owocach takie
jak np. luteina zmniejsza
ryzyko wystąpienia chorób
wzroku a nawet jego utraty

w przypadku osób w wieku podeszłym. Warzywa
i owoce dostarczają także
naszemu organizmowi takie
związki jak flawonoidy, antocyjany, garbniki, fitoncydy, terpeny i szereg innych.
Stanowią one dużą grupę
związków, które działają jak przeciwutleniacze i
wzmacniają działanie spożywanych witamin. Zasługuje również na pokreślenie
fakt, że posiadają działanie
przeciwzapalnie, bakteriobójcze, grzybobójcze, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe. Dieta bogata
w owoce i warzywa może
pomóc w ograniczeniu ryzyka zachorowań na wiele
chorób, a także spowolnić
naturalny proces starzenia
organizmu. Ogólnie uważa
się, że wszystkie owoce i
warzywa odgrywają bardzo

ważną rolę w naszym odżywianiu. Jednak na szczególne wyróżnienie, z uwagi
na duży wpływ na nasze
zdrowie, zasługują takie
warzywa, jak: pomidory,
marchew, pietruszka, cebula, chrzan, czosnek czy warzywa kapustne. Natomiast
z owoców należy wymienić
między innymi: poziomki,
maliny, czarną porzeczkę,
aronię, jabłka, cytrynę czy
banany. Warto jednak pamiętać o tym, że najlepiej
jest wybierać te warzywa
i owoce, które rosną w naszym klimacie, zwłaszcza
w przypadającym okresie
zbioru, gdyż wówczas są
one wyjątkowo bogate w
substancje odżywcze.
Z uwagi na to, że warzywa i owoce odznaczają
się odmiennymi smakami,
możemy przygotować z
nich wiele różnorodnych,
pysznych i zdrowych potraw. Oczywiście najlepiej
przyrządzać je w taki sposób, by nie traciły one zbyt
dużo cennych składników
odżywczych – idealnym
rozwiązaniem będzie gotowanie np. na parze, które
pozwoli cieszyć się nam
jednocześnie pełnym ich
smakiem i zachować w pełni wartości odżywcze.

Chwilówki na dowód
bez BIK i komornikatel. 796151919
Auto-skup całe uszkodzone bez opłat skorodowane 505-927-959

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

Zatrudnię mgr.
farmacji-kierownika
apteki w aptece
w Opocznie,
tel. 601 751 736.

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.

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

tel. 501-396-390

WYLEWKI AGREGATEM 668 327 588

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 60 minut
Składniki :

> 2 średnie cukinie
> 0,5 kg mięsa mielonego
> 0,8 kg pomidorów
> 1 pęczek szczypiorku
> 2 pęczki natki pietruszki
> 20 dag sera mozzarella
> 2 ząbki czosnku
> mały jogurt
> oliwa z oliwek
> sól
> pieprz
> bazylia

Sposób przygotowania :

Na patelni podsmażamy mięso mielone. Solimy je
lekko i dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Następnie cukinie i pomidory kroimy na plastry a ser na talarki. Bazylię, szczypiorek oraz pietruszkę siekamy. Naczynie
żaroodporne smarujemy oliwą. Na dnie naczynia układamy warstwę cukinii, pomidorów, podsmażonego wcześniej
mięsa oraz talarki sera. Całość posypujemy połową zieleniny. Następnie solimy i pieprzymy do smaku. Zapiekankę
zalewamy jogurtem i wstawiamy na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 180º C. Przed podaniem na stół, zapiekankę posypujemy pozostałą częścią posiekanej zieleniny.

W

W KK

OGŁOSZENIA
Betonowe wylewki agregatem 608 577 428.

Zapiekanka warzywna

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
Tanie powierzchnie magazynowe w Piotrkowie
Tryb., 503 77 77 98.

Sprzedam stawy hodowlane
w Kamieńsku, dojazd od
ul. Zjednoczenia. Tel. 693485338.

REKLAMA
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Test: Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 KM

Trudne zadanie dla następcy
Pierwsza generacja Nissana Qashqaia była prawdziwym fenomenem. Miejski
crossover zmienił postrzeganie motoryzacji przez miliony kierowców, osiągając niebywały sukces sprzedażowy. Czy druga generacja powtórzy ten sukces?
Wyjątkowy samochód
Pierwszy Qashqai swego
czasu mieścił się nawet w
piątce najlepiej sprzedających się aut na polskim rynku. Na czym polegał jego
fenomen? Nikt wcześniej
tak odważnie jak Nissan,
nie postawił na wyprodukowanie i wypromowanie
takiego auta. Nie można powiedzieć, że przed Qashqaiem segment crossoverów
w ogóle nie istniał, bo po
ulicach jeździło już, co
prawda niewiele, podobnych konstrukcji. Jednak
to Nissan jako pierwszy
zaryzykował, przedstawiając klientom sub-terenowy
kompakt jako idealne auto
do miasta i poza miasto. Co
więcej, jednocześnie zrezygnował z produkcji Almery,
która była całkowicie typowym kompaktem. Efekt?
Więcej niż zadowalający.
Sprzedaż wzrastała z roku
na rok. Qashqai stał się
symbolem segmentu, przez
co ludzie sceptycznie podchodzili do podobnych mu
propozycji innych producentów. Propozycji wyrastających zresztą jak grzyby
po deszczu.
Jaki jest ten nowy?
Żeby dokonać kolejnej rewolucji na rynku motoryzacyjnym Nissan musiałby chyba zaproponować
klientom pojazd kosmiczny,
którym można podróżować
z prawem jazdy kat. B. SUVów jest już na tyle dużo,
że zrobienie solidnego auta
to za mało, by przyciągnąć
klientów. Testując Qashqa-

REKLAMA

ia miałem wrażenie, że
upodobnił się on do innych
obecnych na rynku modeli.
Nie wyznacza już trendów,
a raczej za nimi podąża. Co
nie oznacza absolutnie, że
nie jest wart uwagi.
Nowy Qashqai jest większy
od poprzednika. Ma trochę
obszerniejszy, ustawny bagażnik i więcej miejsca dla
pasażerów tylnych siedzeń.
Wyraźny, nowoczesny design nadwozia jeszcze potęguje wrażenie, że jest to
duże auto. Wnętrze pojazdu
unowocześniono,
nawiązując do innych nowszych
modeli Nissana jak Juke
czy Note. Jak zwykle w
przypadku Nissana wszystkie elementy są dobrze
spasowane i raczej łatwe w
obsłudze, choć kierownica
wielofunkcyjna ma dość
dziwny układ przycisków.
Panel centralny posiada dotykowy ekran i nawigację
- niestety nadal pracującą
średnio, choć obiecywano
coś zupełnie innego.
Silnik 1.2 DIG-T, choć może
to sugerować jego pojemność, to nie ta sama jednost-

ka, która napędza Micrę.
Tamta nazywa się DIG-S i
posiada kompresor. DIG-T
to o wiele częściej spotykany patent, czyli turbosprężarka. Z małej pojemności
wykrzesano 115 KM. Maksymalny
moment
obrotow y
wynosi
190 Nm
przy 2000
obr./m i n.
W
poprzedniej
generacji
Qashqaia,
sil n i ków
DIG-T nie
było - to
dość świeży
wynalazek
grupy Renault-Nissan. Co ciekawe, jednostki
DIG-T i TCe (montowane w
pojazdach Renault i Dacia)
nie są całkowicie identyczne, różnią się między sobą
małymi detalami technicznymi.
Tym, czym Qashqai zdecy-

dowanie się wyróżnia jest
ilość dostępnych systemów
bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że nie jest to auto klasy premium, a tymczasem
na pokładzie w bogatszej
wersji wyposażenia możemy znaleźć Pakiet Nissan
Safety Shield, czyli m.in.
system
rozpoznawania
znaków drogowych, elek-

nej kontroli zawieszenia czy
przydatny system kamer i
czujników parkowania, prezentujący widok auta z lotu
ptaka.
Ciekawie, ale z mniejszą
odwagą
Bardzo niepokoi mnie brak
w polskiej ofercie nowego
Qashqaia w wersji z na-

równocześnie z Qashqaiem
zadebiutował nowy model
kompaktowy - Pulsar, czyli auto typu, jakiego Nissan
nie miał w ofercie od zniknięcia Almery.
Druga generacja Nissana
Qashqaia nie powtórzy sukcesu pierwszej. Nie ma na to
szans, ze względu na to jak
wygląda dziś rynek. Inni

tryczny hamulec postojowy i awaryjny, adaptacyjne
światła drogowe, system
monitorowania zmęczenia
kierowcy, czujnik niekontrolowanej zmiany pasa
ruchu i pojazdów w martwym polu, system aktyw-

pędem na cztery koła. To
wręcz nie do uwierzenia, że
SUV o tak rozpoznawanej
marce w ogóle nie zamierza walczyć w segmencie
4x4 - małym co prawda w
naszym kraju, ale przecież
prestiżowym. Nissan nie
ma już także tak dużej odwagi jak przy pierwszej generacji crossovera. Niemal

producenci szybko wzięli
przykład z japońskiej marki i zalali świat SUVami
wszelkiej maści. Qashqai
nie jest już więc tak oryginalny jak kiedyś. Bez wątpienia jednak pozostanie
legendą, bo to pojazd, który
dokonał małej rewolucji w
motoryzacji.
Witold Hańczka
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Kryminalne

Piotrków Trybunalski

Narkotykowa
wpadka
Piotrkowscy policjanci, podczas rutynowej kontroli drogowej, znaleźli amfetaminę ukrytą w opakowaniu po chusteczkach.
Na ul. Cisowej w Piotrkowie Trybunalskim policjanci z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego
Komendy Miejskiej Policji
w Piotrkowie Tryb. zatrzymali do kontroli samochód
osobowy daewoo tico. W
samochodzie
znajdowały
się dwie kobiety w wieku 20
i 21 lat. Z uwagi na ich nerwowe zachowanie mundurowi postanowili dokładnie
sprawdzić co znajduje się w
samochodzie. Okazało się,
że w tico znajdował się biały
proszek zapakowany w folię
po jednorazowych chusteczkach.
- Badanie testerem narkotykowym dało wynik

pozytywny w kierunku amfetaminy. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 50
gramów środka. Ponadto w
bagażniku samochodu stróże prawa znaleźli kilkanaście
opakowań perfum i odzież
sportową z podrobionymi
znakami towarowymi. W
tym zakresie prowadzone
będą odrębne czynności
procesowe – informuje mł.
asp. Ilona Sidorko.
Mieszkanki Piotrkowa
Trybunalskiego zostały zatrzymane. Za posiadanie
znacznych ilości środków
narkotycznych grozi kara do
8 lat więzienia.
MAT

Bełchatów

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu
Od 23 lutego do 3 marca 2015 roku w Bełchatowie odbędzie się kampania profilaktyczno-edukacyjna
pod hasłem „Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu”.
Organizatorami akcji jest
Społeczna Akademia Nauk
wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Bełchatowie oraz
bełchatowska policja. Celem
akcji jest przeciwdziałanie
zagrożeniom przy korzystaniu przez dzieci i młodzież z sieci internetowej.
Kampania
obejmie:
– Seminarium dla dyrektorów szkół, pedagogów i
nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z
powiatu
bełchatowskiego, policjantów, kuratorów
sądowych,
pracowników
socjalnych, a także dla zainteresowanych rodziców.
–
Działania
skierowane do dzieci i młodzieży (realizowane w szkołach, które pozytywnie
odpowiedzą na propozycję).
–
Działania
skierowane do rodziców – peda-

gogizacja
rodziców
w
ramach spotkań zorganizowanych przez zainteresowanych dyrektorów szkół.
– Konkurs dla zainteresowanych uczniów, uczestników zajęć warsztatowych
prowadzonych przez stu-

dentów w ramach kampanii – zakres tematyczny
obejmie zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z technologii informacyjnych i
przeciwdziałanie przemocy w sieci internetowej.
– Uroczyste podsumowanie

projektu 3 marca 2015 roku,
połączone z wręczeniem nagród dla laureatów szczebla
powiatowego konkursu.
Nasza gazeta objęła tę
akcję patronatem medialnym.
JP

Skierniewice

Tomaszów Mazowiecki

Wymusił
pierwszeństwo
30 stycznia br. na skrzyżowaniu ul. Zgorzelickiej
i Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim miał
miejsce wypadek drogowy. Jedna osoba trafiła do
szpitala.

Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, 35-letni mieszkaniec
Tomaszowa Maz. kierując
fiatem ducato wyjeżdżał z
drogi podporządkowanej i
nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierującemu volkswagenem passatem. Passatem jechał 41-letni tomaszowianin, który w wyniku
obrócenia pojazdu uderzył
następnie w dacię duster,
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kierowaną przez 45-letnią
mieszkankę Tomaszowa Mazowieckiego. Jak informuje
rzecznik policji, na skutek
zderzenia pojazdów, 45-letni
kierujący volkswagenem został hospitalizowany. Wszyscy kierowcy biorący udział
w wypadku byli trzeźwi.
MAT

Handel ludźmi,
narkotyki i nielegalna broń
Policja zatrzymała cztery osoby za handel ludźmi oraz ułatwianie i czerpanie korzyści z cudzej prostytucji.
23 stycznia br. stróże prawa otrzymali informację, że
w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Armii Krajowej
w Skierniewicach, przebywają wbrew swojej woli kobiety
świadczące usługi seksualne.
Policjanci dotarli pod wskazany adres i potwierdzili
sygnał. W niedługim czasie
funkcjonariusze zatrzymali
dwóch mieszkańców powiatu zgierskiego (w wieku 34 i
31 lat) odpowiedzialnych za
organizację tego procederu
oraz dwie ich wspólniczki (w
wieku 29 i 19 lat).
- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń 31-latek
wyszukiwał na portalach internetowych ogłoszeń, z których wynikało, że kobiety poszukują zatrudnienia w tzw.
seksbiznesie. Oferował wysokie zarobki, bezpieczeństwo
oraz wynajęte mieszkanie.
Ofiary lokował na jednym ze
skierniewickich osiedli. Rzeczywistość dalece odbiegała
od deklaracji. Groźbami po-

bicia lub zgwałcenia zmuszane były do świadczenia usług
seksualnych w stanie fizycznego i psychicznego wyczerpania – informuje rzecznik
policji.
Do kieszeni sutenerów
trafiało 60% dochodu uzyskanego przez wykorzystywane
kobiety. W ciągu kilkunastu

dni zarobili około 10 tysięcy
złotych. Dodatkowo podczas
przeszukania
mieszkania,
funkcjonariusze znaleźli kilkanaście gramów marihuany,
nielegalnie posiadaną broń
palną wraz z ostrą amunicją
a także akcesoria do produkcji wyrobów tytoniowych, w
tym profesjonalną maszynę,

opakowania oraz folie z logo
producentów rożnych marek
papierosów. Do policyjnego
depozytu trafiła także odzież
z zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Podejrzanym grozi kara
do 15 lat pozbawienia wolności.
MAT

W

www.gazeta-wiesci.pl

HOROSKOP

Wodnik
Po ostatnim
okresie
wytężonej pracy poczujesz wyraźne zmęczenie
organizmu. Najlepszym rozwiązaniem będzie zaplanowanie krótkiego urlopu wypoczynkowego. Jest to szansa
na poprawę samopoczucia i
zdrowia oraz nawiązanie nowej znajomości. Romans ten
być może przerodzić się w
coś znacznie poważniejszego.
Ryby 20.02 – 20.03
Wreszcie poczujesz pewność
siebie, co doda ci
odwagi w osiągnięciu sukcesów zawodowych. Wzrośnie także twoja
ambicja i siła woli. Po prostu
zweryfikujesz swoje podejście do codziennych spraw. W
finansach bądź ostrożny.

Baran 21.03 – 20.04
Czekają
cię
pewne korzystne
zmiany, być może
będzie to awans lub
zmiana miejsca zamieszkania.
Może się także pojawić okazja na dobrą lokatę kapitału.
deseń

Ale jakiekolwiek zmiany wprowadzaj stopniowo i po przeanalizowaniu.
Byk 21.04 – 20.05
Pewne napotkane przeszkody
mogą
uniemożliwić
realizację
założonych
planów.
Jednak nie należy się zniechęcać, ponieważ twoja
trafna intuicja pomoże ci
wybrnąć z tego impasu.
W najbliższym czasie powstrzymaj się od zbędnych
wydatków.
.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Do
wszystkiego podchodź
z dystansem, nie
przyspieszaj biegu wydarzeń. Należysz
do grupy osób zaradnych i
przedsiębiorczych, więc z
pewnością jak zwykle sobie
poradzisz. Warto także odnowić stare znajomości.
Rak 22.06 – 22.07
Będziesz
w
wyjątkowo
dobrym nastroju, a
to za sprawą ko-

rzystnego układu gwiazd.
Większość spraw załatwisz
pozytywnie dla siebie, jak
i swojej rodziny. W wydatkach jednak zachowaj
umiar, nie mogą one być
wyższe niż przychody.
Lew 23.07 – 23.08
Fortuna będzie ci wyjątkowo sprzyjać.
Wykorzystaj tę
szansę, gdyż taka okazja
drugi raz może się szybko
nie powtórzy. Dbaj o ciepło
rodzinne pielęgnując darzące was uczucia. Nie zaniedbuj zdrowia.
Panna 24.08 – 23.09
Ostatnio
nudzi cię monotonia,
więc może warto to
zmienić i wdrożyć
w życie innowacyjne pomysły. Oczywiście jednak zrób
to z rozwagą. Czeka cię
dłuższa podróż, która być
może będzie spełnieniem
twoich marzeń.
Waga 24.09 -23.10
Krótki
wypoczynek w gronie rodziny spowoduje, że
poczujesz w sobie
przypływ energii i ochotę

łyse
pośnie- opony
gowe wyścigowe

polska jemu sie˛
aspiryna nie przelewa

płyn do
chłodnic

do twórczego działania. W
przyszłości z pewnością to
przełoży się na poprawę sytuacji materialnej.
Skorpion 24.10 – 22.11
Przed tobą do
zrealizowania dużo
postanowień noworocznych, lecz nie
będzie tak łatwo. Musisz
wykazać się determinacją
i cierpliwością. Unikaj sytuacji konfliktowych, bo w
wielu sprawach nie zawsze
to ty masz rację.
Strzelec 23.11 – 21.12
Twoje pozytywne nastawienie
do życia sprawi,
że świat stanie się bardziej
kolorowy. Trudne sprawy
staną się łatwiejszymi. Ale
człowiek nie tylko pracą żyje,
więc pomyśl też o przyjemnościach, np. o kinie.
Koziorożec 22.12 – 20.01
W najbliższym czasie
unikaj
podejmowania ważnych decyzji, dotyczących
zarówno
spraw
zawodowych jak i finansowych. Zajmij się przyziemnymi, codziennymi sprawami.
W
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Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę wymienić swoją 1 mocną cechę.
- Jestem wytrwały.
- Dziękuję, skontaktujemy się z panem później.
- Zaczekam tutaj.

miejsce
bitwy
Kleeberga

funkcja
w piekarniku

wśród
mrówek
limfa

powieść
Reymonta
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Rozrywka







- Jacku chcesz herbatę?
- Tak
- To wstań i zaparz sobie!
- To nie chce...
- To siedź na kanapie i nie kłam!






- Panie Baumgartner, mam dwie wiadomości - dobrą
i złą. Od której zacząć?
- Od dobrej.
- Został pan rekordzistą świata w skoku ze spadochronem. 36 km.
- A ta zła?
- Nazywam się Święty Piotr.






- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu - mówi
Antek do kolegi - że wreszcie sobie powiedziałem, czas
raz na zawsze z tym skończyć!
- Z piciem?
- Nie, z czytaniem.
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Łódź

To Oni poprowadzą łódzkie drużyny

Łódzkie drużyny piłkarskie pełną parą przygotowują się do rundy wiosennej. Zarówno w Widzewie jak i ŁKS doszło do zmian na ławkach trenerskich – trenerem Widzewa został Wojciech Stawowy, natomiast ŁKS poprowadzi duet Marek Chojnacki i Dariusz Bratkowski. Czas przyjrzeć się nowym szkoleniowcom
łódzkich drużyn, którzy na swoje barki wzięli odpowiedzialność za dalsze losy obu klubów.
Na ratunek Wojciech
Stawowy

Powiedzieć o sytuacji
Widzewa, że jest fatalna to
tak, jakby nic nie powiedzieć.
Dorobek dziewięciu punktów po rundzie jesiennej
musiał zaniepokoić Prezesa
łódzkiego klubu Sylwestra
Cacka, który zmuszony był
zmienić trenera. Decyzja, iż
na ławce trenerskiej zasiądzie
Wojciech Stawowy była o
tyle dziwna, iż dotychczasowy trener Rafał Pawlak miał
zapewnienie od klubu, że
dostanie szansę zbudowania
drużyny od nowa, według
własnej koncepcji. Od dawna jasne było, że Sylwester
Cacek wyjątkowo ceni sobie
warsztat trenerski Wojciecha
Stawowego i w momencie
kiedy pochodzący z Krakowa
szkoleniowiec nie miał pracy,
ten zaproponował mu posadę pierwszego trenera. Decyzja nie była zapewne łatwa do
podjęcia, ale trener posadę
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przyjął i od razu zaczął robić
porządki w drużynie. Szkoleniowiec znany jest zresztą
z twardej ręki
w podejściu
do piłkarzy.
Liczy się u
niego ciężka
praca i dyscyplina. Dużo
wymaga od
zawodników,
ale także od
siebie. Piłkarze, których
prowadził nie
mogli narzekać na monotonne zajęcia.
49-letniego szkoleniowca cechuje też wyjątkowa sympatia do hiszpańskiego futbolu.
W każdej drużynie, którą
prowadził z uporem maniaka
próbował zaszczepić hiszpańską „tiki-take”, zachowując oczywiście wszelkie proporcje. Polega ona w głównej
mierze na długim rozgrywaniu akcji z udziałem wielu
podań oraz grze z pierwszej
piłki. To, jak trudno jest do
polskiego futbolu wkomponować taki styl, przekonał
się wielokrotnie. Może pochwalić się jednak sporym
doświadczeniem na stanowisku pierwszego trenera w
różnych klasach rozgrywkowych. Prowadził juniorskie
drużyny Wisły Kraków oraz
rezerwy tego klubu, pierwszą drużynę Proszowianki
Proszowice i w końcu Cracovię. Z tą ostatnią związa-

ny był najdłużej. Najpierw
zanotował z nią dwa kolejne
awanse, dzięki czemu wprowadził „Pasy” do najwyższej
klasy rozgrywkowej, później
zmuszony był odejść, ale po
latach wrócił i po raz kolejny
awansował z nią do Ekstraklasy. W międzyczasie pracował także w Arce Gdynia,
Górniku Łęczna oraz GKS-ie
Katowice. Ostatnio prowadził także Miedź Legnica,
z której za słabe wyniki został zwolniony. Teraz swoje
doświadczenie wykorzystać
ma w walce o utrzymanie I
ligi w Łodzi. Specjalista od
awansów do Ekstraklasy ma
teraz dużo trudniejsze zadanie. Współpracę zaproponował jednak swoim zaufanym
ludziom i jego celem jest
uczynienie wszystkiego, aby
Widzew pozostał na zapleczu
Ekstraklasy.
Duet trenerów w ŁKS
Sytuacja Łódzkiego Klubu Sportowego też nie należy
do najlepszych. Co prawda łodzianie nie muszą się
martwić o spadek z ligi, ale
należy pamiętać, że jak na
tak utytułowany klub, gra w
III lidze chluby z pewnością
nie przynosi. Tym bardziej,
iż były nadzieje na awans a
na chwilę obecną wydają się
być już nierealne. Włodarze
klubu podobnie jak w Widzewie postanowili sięgnąć
po nowego sternika. Andrzej
Kretek nie utrzymał zatem
posady i zaledwie po kilku
miesiącach musiał pożegnać
się z klubem z alei Unii Lubelskiej. Decyzją włodarzy
klubu, za sterami ŁKS-u zasiądzie duet szkoleniowców
w postaci Marka Chojnackiego i Dariusza Bratkowskiego.
Należy więc stwierdzić, iż
decyzja niezbyt oryginalna a
nawet przewidywalna. Obaj
szkoleniowcy są doskonale
znani. Najpierw występowali
w drużynie jako zawodnicy
a następnie jako trenerzy. W
jednym i drugim przypadku
Marek Chojnacki zrobił nieporównywalnie większą karierę niż Dariusz Bratkowski.
Ten pierwszy jako zawodnik
w ŁKS-ie spędził niemal
swoją całą karierę, notując

ponad 450 meczów w Ekstraklasie.
Kar i e rę
trenerską
55-letni
łodzianin
rozpoczynał w
Karkonoszach
Jelenia
Góra.
Następnie pracował
m.in. w
Odrze Opole, Czarnych Żagań oraz Stali Głowno. To,
jak ważny jest emocjonalny
związek ze swoim klubem
Chojnacki udowodnił w kolejnych latach. Kilkakrotnie
zostawał trenerem piłkarzy
ŁKS-u i niemal za każdym

razem dawało to efekty. Nie
układało
m u
s i ę
natomiast
w innych
klubach,
w
których
prób o w a ł
swoich możliwości. Z doświadczenia byłego reprezentacyjnego obrońcy próbowali korzystać włodarze
m.in. Pelikana Łowicz, Arki
Gdynia oraz Zagłębia Sosnowiec, jednakże bez większych
sukcesów.
Szkoleniowiec

kilkukrotnie zasiadał także
na ławce trenerskiej Zawiszy
Rzgów, skąd zresztą po raz
kolejny powrócił do Łodzi. I
po raz kolejny współpracował będzie z Dariuszem Bratkowskim. Przed laty 46-letni
trener był asystentem zarówno trenera Chojnackiego jak
i Andrzeja Pyrdoła. Przez
jakiś czas otrzymał też szansę
prowadzenia drużyny samodzielnie, ale szybko ustąpił
miejsca Michałowi Probierzowi. Teraz duet Chojnacki
– Bratkowski ma dać nową
jakość łódzkiej drużynie. O
awans będzie szalenie ciężko,
ale na przygotowywanie drużyny na walkę w przyszłym
sezonie wydaje się to uzasadniony ruch działaczy.
Damian Rybusiewicz
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Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania:
- to pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce, która otrzymała pozwolenie na prowadzenie kierunku studiów architektura wnętrz, wzornictwo oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, łącząc te
wszystkie dziedziny w jednej placówce;
- to jedna z trzech uczelni w kraju, prowadząca autonomiczny Wydział Wzornictwa o najszerszym zakresie specjalności (Katedra Komunikacji Wizualnej, Katedra Tkaniny i Ubioru, Katedra Sztuki Przedmiotu);
- to także trzecia uczelnia w Polsce, prowadząca jednolite studia magisterskie fotograficzne i filmowe,
oferująca w dodatku Policealne Studium Aktorskie; oferuje możliwość bezpłatnego studiowania na drugim
kierunku
Rekrutacja w WSSiP trwa od 1 maja do 30 września. Zapraszamy!

