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Widzew chce Zmierzmy się
obronić I ligę z problemem
demograficznym
Piłkarze Widzewa z dużymi problemami przystępują do najważniejszej wiosny ostatnich lat. Klub
boryka się ze spłatą rat układu z wierzycielami,
działacze mają problem ze znalezieniem obiektu
zastępczego a na domiar złego Komisja Licencyjna zawiesza klubowi licencję. Od strony sportowej
Widzew jest jednak gotowy do gry.
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Rawa
Mazowiecka

Zatrzymany
za zabójstwo

12 marca br. gościł w Łodzi Adam Jarubas, kandydat na urząd Prezydenta
RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marszałek województwa
świętokrzyskiego mówił m.in. o potencjale, jaki posiada region łódzki, problemie demograficznym a także o konflikcie na wschodzie. Najpierw spotkał się jednak z samorządowcami regionu łódzkiego.

Policjanci
zatrzymali
70-letniego mieszkańca
gminy Biała Rawska,
który podejrzewany jest
o dokonanie zabójstwa.
Str. 14.

Łódź
Oszust
samochodowy
Poszukiwany
listem
gończym 48-latek wpadł
w ręce policji.
Str. 14.

Kleszczów
To, co dzieje się w ostatnim czasie w Widzewie
przekroczyło już granice
dobrego smaku. Jedynym
problemem, jaki miał ki-
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bicom spędzać sen z oczu
była postawa nowo zbudowanej drużyny Widzewa,
która obronić ma I ligę dla
utytułowanego klubu.
Str. 15.

Liceum Ogólnokształcące
dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące
-GKJ dla młodzieży
Gimnazjum GKJ dla młodzieży
Gimnazjum dla dorosłych
Studium Policealne:
- Turystyki Wiejskiej
- Opiekun Osoby Starszej
- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
- Usług Kosmetycznych
Kursy przygotowujące do matury
Kursy Zawodowe:
- fryzjerski
- kosmetyczny
- informatyczny
Uniwersytet Trzeciego Wieku
proponuje zajęcia:
- komputerowe
- z literatury
- z historii
- z dietetyki
- z kosmetyki
- gimnastyczne
- artystyczne
- lektoraty z języków obcych
Łódź, al. Piłsudskiego 135
tel. 42 674 17 24

www.gkj.edu.pl

- Jesteśmy tuż po spotkaniu z samorządowcami,
przedsiębiorcami oraz społecznikami ziemi łódzkiej
– mówi Adam Jarubas, kandydat PSL na Prezydenta
RP. - Przyjeżdżam tutaj do
Łodzi po raz kolejny, ale
pierwszy raz jako kandydat
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dla mnie jest
to okazja spotkania z bardzo
aktywnym
środowiskiem
tego regionu. Mieliśmy okazję wiele dyskutować o kwe-

stii samorządności. Kilka
dni temu obchodziliśmy 25.
rocznicę przyjęcia pierwszych regulacji w obszarze
transformacji ustrojowej w
Polsce. Rozmawialiśmy na
temat prowadzenia samorządu, jako tej przestrzeni, gdzie
ludzie załatwiają większość
swoich spraw. Tej – jak sami
określają
samorządowcy
– władzy pierwszego kontaktu. Mówiliśmy również
o konieczności przeprowadzenia kolejnych reform w

obszarze samorządności a
także o kontynuacji idei,
którą przedstawiłem kilka
dni temu. Mowa tutaj o aktywnej roli prezydenta jako
osoby sprawującej swoisty
mecenat
ustawodawczy
nad kwestią samorządności. Dotyczy to zwłaszcza
finansów
samorządów
oraz konieczności wypracowania systemu finansów
w obszarze władzy samorządowej.
Szerzej str. 8.

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

1989 r.

Warsztaty
zdobienia
pisanek

Mieszkańcy
gminy
Kleszczów będą mogli
skorzystać z warsztatów, na których nauczą
się zdobienia pisanek
metodą decoupage.

Tomaszów
Mazowiecki

Galeria
Arkady
W galerii Arkady nadal będzie prowadzona
działalność kulturalna.
Miasto doszło do porozumienia z dzierżawcą
budynku
Mariuszem
Sobańskim. Niebawem
zawarta zostanie umowa dzierżawy na 4 lata,
co pozwoli bez problemów Galerii funkcjonować.
Str. 3.
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Piotrków Trybunalski

Nowe stawki za śmieci
Radni podczas sesji nadzwyczajnej 10.03.br. przyjęli nowe stawki za śmieci.

Kleszczów

Warsztaty
zdobienia pisanek

Mieszkańcy gminy Kleszczów będą mogli skorzystać z warsztatów, na których nauczą się zdobienia
pisanek metodą decoupage.

Cykl zajęć warsztatowych, poświęconych wykonywaniu pisanek malarską techniką decoupage
organizuje Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie.
Wielkanocne warsztaty, zaplanowane kolejno w dziewięciu placówkach GOK
rozpoczęły się 10 marca
zajęciami we wsi Kamień,

Radni przyjęli propozycję przygotowaną przez
Zarząd Dróg i Utrzymania
Miasta. W Piotrkowie stawki będą naliczane od osoby
zamieszkującej dane gospodarstwo. Wraz ze zmianą
sposobu naliczania ustalono również nową stawkę za
śmieci. Za odpady segregowane będzie to 6 zł od osoby, natomiast za niesegrego-

wane 12 zł od osoby.
- Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz wytyczne
Regionalnej Izby Obrachunkowej obligują nas do zmiany sposobu naliczania opłaty za śmieci. Nie możemy
już stosować prorodzinnych
rozwiązań, tj. różnicować
stawki dla gospodarstw wielodzietnych czy wielopoko-

leniowych – tłumaczył podczas sesji nadzwyczajnej
prezydent Krzysztof Chojniak.
Jak informuje piotrkowski magistrat, zmiany będą
wiązały się z koniecznością
ponownego złożenia deklaracji „śmieciowych”. Nowy
sposób naliczania i stawki będą obowiązywały od
1 kwietnia. Piotrkowianie

nowe deklaracje będą musieli złożyć w pierwszej połowie kwietnia. Mieszkańcy
domów
jednorodzinnych
składają je do Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta, natomiast za lokatorów spółdzielni
mieszkaniowych
i wspólnot dokumenty te
składają zarządcy nieruchomości.
GW

Opoczno

Dodatkowe połączenia dla pasażerów

Popołudniowe połączenia kolejowe z Warszawy do Opoczna nadal nie są uruchomione i odwlekają się
w czasie. Pierwotny termin, to kwiecień 2015 r.
Do Urzędu Miejskiego
w Opocznie wpłynęło pismo z Biura Strategii Produktu PKP Intercity S.A.
informujące o rozważaniu
przez PKP Intercity możliwości zatrzymania pociągu
EIC 1413 „Górnik” na stacji
Opoczno Południe. Przystanek tego pociągu będzie
jednak możliwy dopiero
po uprzednim wykonaniu
studium wykonalności rozkładu jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W związku z powyższym,
potencjalny termin wprowadzenia nowych popołudniowych połączeń z Warszawy
do Opoczna to 14 czerwca
br., a nie 26 kwietnia, jak
wcześniej informowano.
Warto przypomnieć, że
uruchomienie popołudniowego połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą
a Opocznem Południem,

ułatwiającym powrót do domów osobom pracującym
w Warszawie, było między
innymi jednym z tematów
spotkania, jakie miało miejsce w siedzibie Intercity
w Warszawie 30 stycznia.
Zgodnie z ustaleniami Gmina Opoczno przygotowała

wniosek do Intercity, na
podstawie którego, Spółka
miała rozważyć możliwość
techniczną postoju dla pociągu EIC 1413 „Górnik”,
odjeżdżającego z Warszawy
Centralnej o godz. 17:20 od
26 kwietnia br. Zastępca
Burmistrza Opoczna Anna

Zięba zapowiada, że Gmina
Opoczno nie składa broni w
walce o dodatkowe połączenia kolejowe z Warszawy,
bo sugerowany termin ich
wprowadzenia - 14 czerwca,
jest jak na razie terminem
potencjalnym.
Jednocześnie
spółka
Intercity odniosła się do
wniosku Gminy Opoczno o
honorowanie po 31 marca
biletów okresowych ważnych w pociągach TLK
(Twoje Linie Kolejowe) w
pociągach EIC (Express InterCity) na trasie Warszawa
- Opoczno Południe.
Należy zaznaczyć, że
obecnie bilety okresowe
(miesięczne i kwartalne) honorowane są w obydwu typach pociągów w okresie od
grudnia 2014 r. do 31 marca
2015 r.
GW
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a zakończą się 25 marca w
Żłobnicy.
Przez 4 popołudniowe
godziny uczestnicy pod
okiem instruktora GOK Agnieszki Ciesielskiej uczą
się, jak wykonać oryginalnie zdobione pisanki, które
będą ozdobą wielkanocnego
stołu.
JS
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Radomsko

Pomoc dla Szpitala Powiatowego
Dobra wiadomość dla wszystkich pacjentów – jest porozumienie w sprawie
pomocy dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.
Władze miasta i powiatu
osiągnęły porozumienie w
sprawie pomocy dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. Porozumienie zostanie
podpisane 16 marca br.
Ostatecznie wypracowany kompromis zakłada
częściowe umorzenie i rozłożenie na raty należności
podatkowych Szpitala Powiatowego w Radomsku
oraz zmianę stawki podatku
dla szpitala od 2016 roku. W
zamian powiat dofinansuje
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przebudowę systemu drogowego ulic Sierakowskiego,
Warszyca i Reymonta w Radomsku.
- Szpital służy nam
wszystkim, również radomszczanom, dlatego nie
uchylamy się od pomocy.
Zależało nam na osiągnięciu
porozumienia, które będzie
zadowalające dla wszystkich – ocenia rozmowy prezydent Radomska.
- Podczas spotkania udało się wypracować kompro-
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Relacje

misowe rozwiązania, które
pozwolą na udzielenie pomocy Szpitalowi Powiatowemu, w którym leczą się
przecież także mieszkańcy
Radomska. Istotna jest nie
tylko pomoc doraźna, ale
i rozwiązania systemowe,
które wpłyną na sytuację
finansową szpitala w przyszłości. Dlatego również z
Radnymi Rady Miejskiej w
Radomsku będziemy rozmawiać o możliwości obniżenia stawki podatku od
nieruchomości dla szpitala
w przyszłych latach – mówi
Starosta Powiatu Radomszczańskiego Andrzej Plutecki.

Tomaszów Mazowiecki

Galeria Arkady
W galerii Arkady nadal będzie prowadzona działalność kulturalna. Miasto doszło do porozumienia z dzierżawcą budynku Mariuszem Sobańskim. Niebawem zawarta zostanie umowa dzierżawy na 4 lata, co pozwoli bez problemów
Galerii funkcjonować.
Jest to kompromis, któ- go miasta – dodał Mariusz działalność o np. działalność
ry udało nam się wypraco- Sobański. - Myślę, że takie gastronomiczną, wtedy stawki
wać, myślę że bardzo cenny z rozwiązanie jest korzystne dla będą renegocjowane.
Przypomnijmy, że Galeria
uwagi na interes miasta i jego naszych mieszkańców – mówi
mieszkańców, do zawierania prezydent Marcin Witko. Bar- Arkady to prywatna i niezależtego typu umów potrzebna dzo się cieszę, że doszliśmy do na placówka kulturalna, w któjest zawsze dobra wola obu porozumienia i ta działalność rej odbywają się wystawy prac
stron oraz zrozumienie po- kulturalna będzie się dalej od- artystycznych, obrazów, biżutrzeb społecznych – mówi bywała w tym miejscu – dodał terii, reprodukcji, ceramiki, itp.
To miejsce spotkań TowarzyMariusz Sobański, gospodarz prezydent.
Galerii Arkady. - Myślę, że
Profil działalności bę- stwa Przyjaciół Tomaszowa,
zarówno z mojej strony jak i dzie profilem kulturalnym, w Klubu Literackiego. W galerii
ze strony prezydenta Marcina związku z tym stawki dzier- odbywają się również imprezy
Witko, taka wola była, czego żawy obiektu pozostają na okolicznościowe, jubileusze i
dowodem jest nasza radość, preferencyjnym
poziomie, spotkania towarzyskie.
JP na podst.
że galeria ciągle służyć będzie natomiast w sytuacji gdyby
UM Tomaszowa Maz.
mogła mieszkańcom nasze- dzierżawca chciał rozszerzyć

Bełchatów

Pijany kierowca wjechał do rowu
Do zdarzenia doszło
6 marca br. w Zagadkach
(gm. Szczerców) na 285
km drogi krajowej nr 74.
32-letni kierowca opla
corsy, jadąc w stronę Bełchatowa stracił panowanie
nad samochodem i zjechał

z jezdni przez rów na
przydrożną łąkę. Sytuacja
stała się groźna, ponieważ
mężczyzna
zakleszczył
się w rozbitym pojeździe.
Po udzieleniu pomocy w
miejscu wypadku, 32-latek został przewieziony

do bełchatowskiego szpitala.
Przeprowadzone
przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie
miał 2,16 promila alkoholu. Bełchatowianinowi
za kierowanie w stanie

nietrzeźwości grożą dwa
lata pozbawienia wolności
oraz utrata uprawnień do
kierowania.
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POLSKA SIEĆ SKLEPÓW

Zapraszamy do naszych sklepów:
BEŁCHATÓW
ul. Wojska Polskiego 5H
ŁÓDŹ
ul. Aleksandrowska 38 (C.H. Teoﬁl)
ŁÓDŹ
ul. Jurczyńskiego 34 (Widzew/wieżowiec przy Zielpolu)

ŁÓDŹ
ul. Mała 6 (Plac Barlickiego)
ŁÓDŹ
ul. Przybyszewskiego 20
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. Belzacka 74

MAT

PAINTBALL
StART MEDIUM MAX
100 kul

20PLN

500 kul 1000 kul

70PLN 130PLN

Dodatkowe 100 kulek =
20 zł

www.paintballossa.pl

www.gazeta-wiesci.pl
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Kleszczów

W Solparku na basenie jest bezpieczniej…
„Jako przedstawiciel Zarządu Solpark Kleszczów Sp. z o.o. w swoich managerskich działaniach stawiam na nową, lepszą jakość usług opartych przede
wszystkim na gwarancji bezpieczeństwa. Starałem się nie komentować szerzej sprawy, która miała miejsce jesienią 2013 roku ze względu na fakt, iż w tym
czasie nie pełniłem funkcji Prezesa Solparku. Jednak po zdarzeniu, które miało miejsce w 2014 r. stanowczo poczyniłem natychmiastowe zmiany w zapisie
obowiązujących regulaminów oraz podjąłem decyzję o wsparciu standardowej opieki ratowniczej na pływalni nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi” –
mówi Piotr Stawski, Prezes Zarządu Solpark Kleszczów Sp. z o.o.
się. Wprowadzenie gruntownych zmian w zakresie
obowiązujących
standardów bezpieczeństwa, to
proces, który będzie trwał
miesiącami, a ocenie będzie
go można poddać dopiero
po kilku latach. Działania
podjęte do tej pory, to dopiero początek, który ma
nam wytyczyć drogę na
przyszłość. Chciałbym, by
w perspektywie kilku lat
Solpark stał się obiektem
godnym naśladowania pod
względem panujących tu
standardów
bezpieczeństwa.

Poniżej rozmowa z Arturem Kokosińskim – kierownikiem działu operacyjno – technicznego Solparku
Kleszczów Sp. z o.o.
Dużo się ostatnio mówi
o zmianach, mających na
celu poprawę bezpieczeństwa w Solparku. To Pan
koordynuje te prace?
Niespełna rok temu
rozpoczęliśmy
proces
wprowadzania
pewnych
modyfikacji w obszarze
bezpieczeństwa Solparku.
Prace zostały podzielone na
kilka etapów - pierwszym
było, nawiązanie współpracy z Fundacją Ratownictwa Bezpieczni nad Wodą
POLRESCUE oraz firmą
zajmującą się przeprowadzaniem audytów bezpieczeństwa w obiektach
rekreacyjno-sportowych.
Założyliśmy, że zmianami
w pierwszej kolejności zostaną objęte nasze baseny.
Zapewne
powodem
podjęcia tych działań były
wypadki, do których doszło na kleszczowskim basenie?
Wychodzimy z założenia, że każde, nawet te
najbardziej tragiczne, zdarzenia powinny być lekcją
pokory, z której muszą zostać wyciągnięte wnioski.
W momencie kiedy doszło
do wypadków za bezpieczeństwo była odpowiedzialna firma zewnętrzna,
tym niemniej mamy świadomość, że działo się to
w Solparku i w związku z
tym, postanowiliśmy zrezygnować ze współpracy z
firmą zewnętrzną w zakresie ratownictwa wodnego.
Rezygnacja ze współpracy to jedno, ale przecież ratownicy na basenie
muszą być obecni…
Po rozwiązaniu umowy z firmą ratowniczą,
postanowiliśmy zatrudnić
ratowników bezpośrednio.
Jesteśmy przekonani, że w
perspektywie kilku miesięcy zwiększy to poziom

bezpieczeństwa. Jako pracodawca możemy zaproponować im godne warunki
pracy, mamy realny wpływ
na proces ich wdrożenia.
Chcemy też inwestować w
ich rozwój zawodowy, proponując udział w licznych
szkoleniach.
Zarządzanie tak skomplikowanym
obiektem, jakim jest Solpark, niesie za sobą dużą
odpowiedzialność, takim
działaniem pokazujemy, że
tej odpowiedzialności nie
mamy zamiaru unikać.
Wracając do modyfikacji, o których Pan wspominał – co jeszcze zostało
zrobione?
Tak, jak wspomniałem,
wdrożenie zmian podzielone zostało na kilka faz.
Najbardziej
intensywny
okres pracy przypadł na
miesiące jesienne ubiegłego roku. Od pierwszego
września 2014 roku trwał
remont hal basenowych i to
właśnie wtedy pojawiło się
nowe oznakowanie, zainstalowany został system monitoringu składający się z 7
kamer umieszczonych pod
lustrem wody i kilkunastu
kamer ponad jej powierzchnią. Służba ratownicza wyposażona została w dodatkowy sprzęt pomocniczy,
ratowniczy i służący do

Artur Kokosiński - Kierownik działu operacyjno-technicznego.
A jak na wprowadzone
prowadzenia szkoleń. War- sposób dostosowany do najto również wspomnieć, że wyższych standardów, obo- zmiany zareagowali goście
wprowadzone zostały nowe wiązujących w Polsce oraz odwiedzający Solpark?
Wprowadzanie zmian,
regulaminy, a zmianom poza jej granicami. Dodatuległy niektóre zasady ko- kowo w holu recepcyjnym szczególnie po kilku latach
rzystania z basenów. Z ko- Solparku zawisł też ogólno- funkcjonowania obiektu,
lei październik był dla nas dostępny defibrylator. Pra- zawsze wywołuje dyskusje.
miesiącem licznych szkoleń ce przebiegały w taki spo- Zadawano nam bardzo wiele
– w Solparku pojawili się sób, by 3 listopada (dzień pytań, ale muszę przyznać,
najlepsi w kraju specjaliści ponownego otwarcia base- że nasi goście ze zrozumiez zakresu ratownictwa, by nów przyp. red.) wszystko niem przyjęli wprowadzone
podzielić się z nami swoją było przygotowane - ten cel nowe rozwiązania. Naszym
koronnym argumentem jest
wiedzą. Praca ratowników został osiągnięty.
chęć podniesienia poziomu
została zorganizowana w
bezpieczeństwa, myślę, że
dyskutowanie z takim argumentem byłoby nieracjonalne.
Poza tym staramy się
przygotować naszych gości
jeszcze przed wejściem na
basen i przekazać im jak
najwięcej informacji dotyczących obowiązujących w
Solparku zasad. Dotyczy to
przede wszystkim grup zorganizowanych, dla których
została przygotowana tzw.
ścianka edukacyjna - dla
dzieci i młodzieży, składająca się z kilkunastu plansz
przedstawiających w formie
graficznej co na basenie jest
dozwolone, ale i to czego
robić nie wolno.

Sprzęt ratunkowy.

Czy możemy powiedzieć, że w Solparku jest
bezpieczniej?
Dalecy jesteśmy od
przedwczesnego chwalenia

Co jeszcze w takim razie chcecie Państwo zrobić?
Naszym głównym założeniem jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.
Polega ono, między innymi,
na cyklicznych szkoleniach
oraz treningach, podczas
których ćwiczymy pracę
w zespole. Co ważne, do
udziału w kursach zachęcamy nie tylko ratowników
wodnych, przykładem może
być kurs Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy, który
rozpocznie się 20 kwietnia. Wezmą w nim udział
pracownicy
wszystkich
działów, tak, by podnieść
poziom bezpieczeństwa w
całym obiekcie. W przyszłym miesiącu czeka nas
również intensywny kurs,
podczas, którego będzie
można nabyć uprawnienia Ratownika Wodnego
oraz organizacja 14 edycji
ogólnopolskiej konferencji „Baseny Polskie”, która
przyciągnie do Kleszczowa
największych fachowców w
tej dziedzinie. Przymierzamy się również do zorganizowania, jeszcze przed rozpoczęciem letnich wakacji,
pokazów ratownictwa dla
uczniów naszych szkół oraz
mieszkańców gminy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmawiała:
Agnieszka Wilczyńska
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Bełchatów

Przebudowa
usprawni pracę
Bełchatowskie starostwo ogłosiło przetarg na przebudowę budynków po firmie Fazbud, które powiat nabył w 2013 roku. W tym roku planowane jest dostosowanie dwóch budynków dla potrzeb urzędników i mieszkańców.

- Jeśli procedury przetargowe uda się przeprowadzić sprawnie, a wybrana
firma rzetelnie wywiąże
się z zadania, to jest szansa, aby jeszcze w tym roku
urzędnicy mogli przyjmować petentów w przebudowanych budynkach – mówi
Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski. Przeniesienie poszczególnych wydziałów do wyremontowanych pomieszczeń
ma przede wszystkim za
zadanie ułatwienie załatwiania spraw dla naszych
mieszkańców,
bowiem
efektem końcowym będzie
zgromadzenie wszystkich
wydziałów starostwa praktycznie w jednym miejscu
miasta, z dobrą lokalizacją w centrum, lepszymi
warunkami
lokalowymi,
pojemnym parkingiem i łatwym dojazdem.
Według zamierzeń w

budynkach po byłym Fazbudzie funkcjonować będzie:
W budynku A:
wydział
komunikacji
i dróg (parter), wydział
ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz architektury i budownictwa (I
piętro).
W budynku B:
archiwum urzędu, pomieszczenia socjalno-gospodarcze (parter), wydział
inwestycji, strategii i zamówień publicznych, zespół
obsługi teleinformatycznej
(I piętro).
Z kolei do budynku
głównego, w miejsce po
wydziale komunikacji i zespole obsługi teleinformatycznej, przeprowadzone
zostaną wydziały z ulicy
Czaplinieckiej 96 (zespół
ds. promocji, wydział edukacji, kultury i sportu).
Przebudowa budynków (A

i B) po firmie Fazbud polegać będzie na remoncie
pomieszczeń w zależności
od potrzeb poszczególnych
wydziałów
(malowanie,
wymiana wykładzin podłogowych, ścianki działowe), przebudowie instalacji
centralnego
ogrzewania,
wentylacji,
klimatyzacji,
rozprowadzeniu instalacji
telefonicznej, komputerowej, alarmowej, pożarowej.
Remontowane będą łazienki, przy obu budynkach wybudowane będą zewnętrzne
windy ułatwiające dotarcie
na piętro osobom niepełnosprawnym. Na parkingu
wymienione zostaną słupy
oświetleniowe.
W planach jest także remont budynku „C”, gdzie
zlokalizowane zostanie archiwum urzędu.
PJ
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Samochodowy oszust
Poszukiwany listem gończym 48-latek wpadł w ręce policji.
Policjanci z Łodzi i
Szczecina zatrzymali poszukiwanego listem gończym
48–letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie
zorganizowaną grupą przestępczą, specjalizującą się
w oszustwach. Mężczyzna
wraz ze swoim wspólnikiem, prowadził w Łodzi

komis samochodowy. 48-latek sprzedawał auta, ale po
transakcjach nie przekazywał należności pierwotnym
właścicielom.
Jak informuje rzecznik
policji, zarzuty obejmują co
najmniej 102 pokrzywdzonych, od których mężczyzna
wyłudził w ten sposób 1 064

450 złotych. Ponadto grupa,
którą kierował zajmowała
się wyłudzeniami kredytów na zakup samochodów
przez fałszowanie oraz poświadczanie nieprawdy w
dokumentach o zatrudnieniu
i wysokości zarobków, stanowiących podstawę zawierania umów kredytowych
na zakup 18 pojazdów, na łączną kwotę ponad 423 000 zł.
Zatrzymanych w tej
sprawie zostało kilkanaście osób. 48-latek,
poszukiwany listem
gończym wpadł w
ręce policji, podczas
wizyty u swojej konkubiny. Mężczyzna
został zatrzymany w
Łodzi. Grozi mu kara
do 10 lat pozbawienia
wolności.
MAT
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DRUKARNIA

DRUK OFFSETOWY=DRUK WIELKOFORMATOWY=STUDIO GRAFICZNE

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
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emy Ci:
to pomoż
- w założeniu ﬁrmy,
- w pozyskaniu środków w postaci dotacji
lub nisko oprocentowanej pożyczki,
- w pozyskaniu tanich powierzchni biurowych
lub produkcyjnych.

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

W

www.gazeta-wiesci.pl

Relacje

Wieści 7

EC-2 przechodzi do historii Ekspert
radzi
Tylko do końca marca w użytku będzie EC-2 przy ul. Wróblewskiego w Łodzi. Podjęto decyzję, iż wybudowana w latach 50-tych elektrociepłownia zostanie wystawiona na sprzedaż. Zaopatrzenie miasta
w ogrzewanie oraz ciepłą wodę spocznie teraz na dwóch elektrociepłowniach – EC-3 i EC-4.
Elektrociepłownia EC-2
przy ul. Wróblewskiego
w Łodzi z dniem 31 marca
zakończy swoją działalność.
Obiekt, który obecnie należy do spółki Veolia Energia
Łódź (poprzednio Dalkia
Łódź) podjęła decyzję, iż
historyczna elektrociepłownia zostanie wystawiona na
sprzedaż. Dalsze funkcjonowanie elektrociepłowni,
która dostarcza ogrzewanie
oraz ciepłą wodę mieszkańcom m.in. Retkini, Karolewa czy Nowego Rokicia,
jest niemożliwe. Przepisy
z zakresu ochrony środowi-

ska biorąc po uwagę normy
emisyjne w znacznym stopniu ograniczają możliwości jej pracy. Ponadto duży
wpływ na decyzję o zakończeniu działalności EC-2
miały względy techniczne. Instalacje ciepłownicze
oraz kotły, które są obecnie
wykorzystywane nie będą
w stanie w najbliższych latach efektywnie pracować.
Elektrociepłownia EC-2
jest pierwszą z trzech elektrociepłowni
powstałych
w Łodzi po II wojnie światowej. Jej budowa odbywała się w latach 1955-1960.

Powstanie tej elektrociepłowni było odpowiedzią na
zapotrzebowanie na energię łódzkiego przemysłu.
Rozbudowę dotychczasowej elektrowni uniemożliwiało usytuowanie jej
w centrum miasta. W 1960
r. elektrociepłownie połączono z Elektrownią Łódzką w wyniku czego powstał
Zespół
Elektrociepłowni
w Łodzi. W 2006 r. w związku z restrukturyzacją oraz
przekształceniami własnościowymi elektrociepłownia
stała się zakładem należącym do firmy Dalkia Łódź

S.A. W związku z likwidacją elektrociepłowni EC-2
miejskie zapotrzebowanie
na ogrzewanie oraz ciepłą
wodę przejmą elektrociepłownie EC-3 oraz EC-4.
Należy przypomnieć, iż
w 2001 roku swoją działalność zakończyła najstarsza
łódzka
elektrociepłownia
EC-1 przy ul. Targowej. Powstały w 1907 r. obiekt jest
teraz jednym z elementów
Nowego Centrum Łodzi. W
jego gmachu powstaje centrum naukowo-kulturalne.
DR

Praca w służbach MSW
popularna wśród kobiet
Praca w służbach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych cieszy się coraz większym zainteresowaniem
wśród kobiet.
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KREDYT
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Bank Ci odmówił? Zadzwoń do nas !
na spłatę ZUS, US i KRD
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niezależnie od BIK
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tel. 44 618 12 45, 44 618 12 46
Piotrków Trybunalski: ul. Toruńska 2
czynne: pn.-pt. w godz. 9-17

Jak podaje MSW, w służbach ministerstwa najwięcej
przedstawicielek płci pięknej
służy w policji. W policji pracuje bowiem 14 984 kobiet.
Co szósty funkcjonariusz policji w Polsce jest kobietą.
Również Straż Graniczna
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród płci żeńskiej.
W tej formacji kobiety stanowią ponad 24 procent. Pod
koniec 2014 roku w Straży
Granicznej służbę pełniło
3516 kobiet. Z kolei w Państwowej Straży Pożarnej służy 1128 kobiet, co stanowi 4
proc. wszystkich strażaków.
Również w Biurze Ochrony
Rządu pracują funkcjonariuszki.

Pomimo wydłużenia wieku emerytalnego, chętnych
do podjęcia pracy w tych
służbach mundurowych nie
brakuje zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.
Kobiety są funkcjonariuszami BOR, pirotechnikami
czy dowódcami jednostek
ratowniczo-gaśniczych. Jak
widać, w tym przypadku
określenie słaba płeć traci na
swoim znaczeniu. Jednakże,
niestety kobiety pracujące w
służbach MSW często muszą
zmierzyć się z wieloma przeszkodami. Problemem w dalszym ciągu są np. stereotypy,
zgodnie z którymi jest to praca wyłącznie dla mężczyzn.
JP

§

Spadek

W dzisiejszym i kolejnych artykułach skupimy się na zagadnieniach
związanych z szeroko
rozumianym spadkobraniem. Postaram przybliżyć i przypomnieć Państwu podstawowe pojęcia
i instytucje z tym związane, czy w jaki sposób
rozdysponować spadkiem
za życia.
W pierwszej kolejności należy ustalić czym
jest spadek. W praktyce
często spotykam się ze
stwierdzeniem padającym
ze strony spadkobierców,
że spadkodawca nie zostawił żadnego spadku
tylko długi. Nic bardziej
mylnego, właśnie z chwilą śmierci spadkodawcy
- spadkobiercy nabędą
spadek, w skład którego
mogą wchodzić jedynie
niespłacone kredyty. O
tym, w jaki sposób odrzucić niechciany spadek,
aby zabezpieczyć właściwie swoje interesy napiszemy w kolejnym artykule tego cyklu.
Zatem
czym
jest
spadek? Są to wszystkie prawa (aktywa) ale i
obowiązki (pasywa) majątkowe, jakie pozostawi
po sobie spadkodawca.
Odpowiednie regulacje w
tej materii znajdują się w
Księdze Czwartej Kodeku
Cywilnego. Spadkobiercy
nabywają spadek z chwilą
jego otwarcia, przy czym
otwarcie spadku następuje
z chwilą śmierci spadkodawcy.
Powołanie - nabycie
spadku następuje z ustawy
albo w drodze dziedziczenia testamentowego.
W tym miejscu chciałabym skupić się na zagadnieniu dziedziczenia
ustawowego, które do
całości spadku następuje
wtedy, gdy spadkodawca
nie powołał spadkobiercy,
albo żadna z osób, które
powołał nie chce, lub nie
może być spadkobiercą.
Z ustawy do spadku, zgodnie z art. 931 §

1 Kodeksu Cywilnego
w pierwszej kolejności powołani są zstępni
spadkodawcy, czyli jego
dzieci oraz małżonek
spadkodawcy. Dziedziczą
oni w częściach równych
ale część przypadająca
małżonkowi nie może
być mniejsza niż jedna
czwarta całości spadku. W przypadku braku
zstępnych do spadku powołani zostają małżonek i
rodzice spadkodawcy, a w
przypadku braku małżonka, spadek przypada jego
rodzicom w częściach
równych. Jeśli jedno lub
oboje z rodziców nie dożyli otwarcia spadku, ich
części dziedziczone są
przez rodzeństwo spadkodawcy, a w przypadku ich
śmierci, ich części przechodzą na ich zstępnych
- dzieci. W dalszej kolejności spadek może przypaść dziadkom spadkodawcy lub ich zstępnym,
a w przypadku ich braku
dziedziczyć mogą pasierbowie spadkodawcy. W
ostateczności w przypadku braku spadkobierców,
spadek przypada gminie
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Istotne jest również
zwrócenie uwagi na fakt,
iż do spadku z ustawy
nie może być powołany
małżonek spadkodawcy,
jeśli została orzeczona
między nimi separacja
lub spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy
małżonka a żądanie jest
uzasadnione. Wyłączenie
małżonka od dziedziczenia nastąpić może jedynie
na mocy orzeczenia sądu
a żądać go może każdy z
pozostałych spadkobierców w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym
dowiedział się o otwarciu
spadku nie więcej jednak
niż rok od jego otwarcia.
Adwokat
Agnieszka Bienias
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Zmierzmy się z problemem demograficznym
12 marca br. gościł w Łodzi Adam Jarubas, kandydat na urząd Prezydenta RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marszałek województwa świętokrzyskiego mówił m.in. o potencjale, jaki posiada region łódzki, problemie demograficznym a także o konflikcie na wschodzie. Najpierw spotkał się jednak z
samorządowcami regionu łódzkiego.
wykorzystać swoje do- Jesteśmy tuż po spo- nich przedsiębiorstw. To jest
świadczenia, chociażby potkaniu z samorządowcami, ta przestrzeń, w ramach któprzez reformę samorządoprzedsiębiorcami oraz spo- rej możemy istotnie poprawą, którą się tak szczycimy.
łecznikami Ziemi Łódzkiej wiać warunki prowadzenia
Jest to przestrzeń, w której
– mówi Adam Jarubas, kan- biznesu. A to z kolei może
możemy przystąpić do dziadydat PSL na Prezydenta być skuteczną odpowiedzią
łań już teraz. To jest podRP. - Przyjeżdżam tutaj do na to, jak przeciwdziałać
stawowa aktywność, którą
Łodzi po raz kolejny, ale bardzo bolesnym procesom
polskie władze – również
pierwszy raz jako kandydat demograficznym – zwłaszregionalne – mogą podejna Prezydenta Rzeczypo- cza tutaj w województwie
mować. Powinniśmy dziaspolitej Polskiej. Dla mnie łódzkim. Te tematy są dziłać właśnie w tym kierunku
jest to okazja spotkania siaj podstawowym wyzwaa mniej mówić o scenariuz bardzo aktywnym śro- niem. Rozmawiałem o tym
szach wojennych i naszego
dowiskiem tego regionu. z samorządowcami Ziemi
potencjalnego
zaangażoMieliśmy okazję wiele dys- Łódzkiej, którzy opracowawania w tamtych stronach.
kutować o kwestii samo- li program przeciwdziałania
Stanowczo jestem przerządności. Kilka dni temu depopulacji. Istotne w tej
ciwny wypowiedziom tego
obchodziliśmy 25. rocznicę kwestii będzie wsparcie rotypu, które były udziałem
przyjęcia pierwszych regu- dzin, żłobków, przedszkoli,
Pana Posła Szczerskiego z
lacji w obszarze transfor- ochrony zdrowia, senioPrawa i Sprawiedliwości,
macji ustrojowej w Polsce. rów, a także przedsiębiorktóry powiedział: pomóżRozmawialiśmy na temat czości. To jest kierunek,
my Ukrainie wygrać wojprowadzenia samorządu, który może być rekomennę. Wzmacniajmy dzisiaj
jako tej przestrzeni, gdzie dacją dla innych regionów.
Ukrainę poprzez struktury
ludzie załatwiają większość Region łódzki ma bardzo
unijne oraz pomoc admiswoich spraw. Tej – jak sami dobrze rozwiniętą infranistracyjną i gospodarczą.
określają
samorządowcy strukturę drogową. W zaBogata Europa powinna
– władzy pierwszego kon- sadzie brakuje jeszcze tylko
pomóc Ukrainie, ale nie antaktu. Mówiliśmy również obwodnicy zachodniej S-14
gażujmy się w scenariusze
o konieczności przeprowa- i kontynuacji drogi 74 na
dzenia kolejnych reform w południe, żeby mówić już Zauważalna jest koniecz- lodzietnych. Może warto wyrywania się – mówiąc eskalujące już i tak napiętą
obszarze samorządności a o pewnym zabezpieczeniu ność zmierzenia się z barie- zwrócić uwagę na rozwią- kolokwialnie - na wschód sytuację wojenną.
aktywnościami.
także o kontynuacji idei, podstawowych potrzeb ko- rą biurokratyczną, prawną, zania, jakie zostały przyjęte jakimiś
ubezpieczeniową
czy
fina
Węgrzech,
gdzie
rodziny
Nie
powinno
być zgody na
Co Pan sądzi o kwestii
którą przedstawiłem kilka munikacyjnych. To pokazunansową.
Polskie
firmy,
a
w
posiadające
trójkę
lub
więwysyłanie
na
Ukrainę żoł- In Vitro?
dni temu. Mowa tutaj o ak- je, że infrastruktura to nie
Moim zdaniem trzeba
tywnej roli prezydenta jako wszystko, że regiony dzisiaj szczególności małe i śred- cej dzieci nie płacą podatku nierzy czy też broni. Dzisiaj
widzimy, że scenariusze, tę kwestię jak najszybciej
osoby sprawującej swoisty potrzebują takiego mocnego nie przedsiębiorstwa, po- dochodowego.
których nie przewidywali- uregulować. Dzisiaj można
mecenat
ustawodawczy odniesienia do tych endoge- trzebują mocnego wsparcia
ze
strony
państwa,
mimo
że
Czy
biorąc
pod
uwagę
śmy jeszcze trzy lata temu z zarodkami zrobić to, co
nad kwestią samorządno- nicznych czynników rozi
tak
bardzo
wiele
zrobiono
obecną
sytuację
zagramogą się sprawdzić. Kto by się komu żywnie podoba,
ści. Dotyczy to zwłaszcza wojowych. Dzisiaj patrzę
w
tym
aspekcie.
To
może
niczną,
czuje
się
Pan
bezpowiedział jadąc na mecz nie ponosząc za to żadnej
finansów samorządów oraz na rozwijający się przemysł
być
odpowiedzią
również
piecznie
jako
obywatel
na Ukrainę podczas Euro odpowiedzialności. In Vitro
konieczności wypracowa- lekki oraz rozwijającą się
dla
tych,
którzy
rozważaPolski?
2012, że dzisiaj niewiele zo- jest odpowiedzią na aspirania systemu finansów w branżę ceramiczną, która
ją
powrót
do
kraju.
Bardzo
Bardzo
ważne,
żeby
stanie z lotniska w Doniec- cje, na marzenia, na szczęobszarze władzy samorzą- zawsze była też specyfiką
ważne
jest,
aby
stworzyć
dzisiaj
budować
jedność
ku. Także ta sytuacja może ście rodzin, które często też
tego regionu. To pokazuje,
dowej.
ofertę
dla
tych,
którzy
wystruktur
euroatlantyckich
pójść w każdym kierunku. przez brak dziecka rozpadaże są tutaj ludzie przedjechali
za
granicę.
Warto
wobec
tego,
co
się
dzieje
na
Ważne jest jednak, żeby nie ją się. Nieposiadanie dziecJaką widzi Pan przy- siębiorczy, którzy potrafią
pomyśleć
o
takim
rozwiąwschodzie.
W
tym
aspekstraszyć a mówić o realnych ka jest często źródłem krybrać sprawy w swoje ręce.
szłość regionu łódzkiego?
zaniu,
jak
wakacje
podatkocie
widzę
zadanie
dla
polzagrożeniach, bo polityk zysu polskich rodzin. Także
Dla mnie dzisiejsze spowe
dla
osób
przyjeżdżająskiej
dyplomacji
oraz
Pana
odpowiedzialny powinien dzisiaj większość rodzin
Z czym jako kandydat
tkanie jest również okazją,
cych
z
zagranicy,
chcących
Prezydenta.
Dzisiaj
takim
pokazywać obszary ryzyka. chce mieć taką możliwość
aby bliżej poznać specyfikę na urząd Prezydenta RP
założyć
własną
firmę
czy
mankamentem
i
obszarem
i to jest bardzo potrzebny
regionu łódzkiego. Łódź ko- chciałby się Pan w pierwteż regulacja ulg jeżeli cho- pewnego ryzyka jest brak
Proszę skomentować projekt. Ważne jest także
jarzona jest przede wszyst- szej kolejności zmierzyć?
Jako kandydat na Prezy- dzi o kwestie zdrowotne, tej jedności. Tylko jedność tezę, że na Ukrainę po- to, że ustawa bardzo wyraźkim z przemysłem lekkim.
Jest to region, który przeżył denta, obok podstawowych ubezpieczenie społeczne. oraz jednomyślność może winniśmy wysyłać nasze nie stawia granice, nie pobolesną transformację hi- kompetencji w obszarze To jest istotny obszar, który być odpowiedzią na impe- doświadczenia samorzą- zwala na modyfikację cech
storii. Jednocześnie warto polityki międzynarodowej, może być odpowiedzią na rialne zakusy Władimira dowe zamiast innych pro- fenotypowych – wybór płci,
koloru oczu. Zwolennikiem
zwrócić uwagę, iż region obronności, uważam iż to, jak poprawić warunki Putina. Stąd bardzo się cie- pozycji…
Dzisiaj widać, iż w ca- takich wyraźnych barier był
ten przeżywa swój rene- musimy zmierzyć się z pro- prowadzenia firm. Kolejny szę, że chociażby Pan przesans. Małe i średnie firmy blemem demograficznym. temat, o którym warto mó- wodniczący Donald Tusk łym okresie tej młodej pań- minister Władysław Kosiz tego terenu, działające w Odpowiedzią na to są ko- wić to polityka dzietności. podjął większą aktywność stwowości ukraińskiej nie niak-Kamysz i ja się z nim
zakresie przemysłu włó- nieczne do przyjęcia regu- Pewnym zasobem, jakim niż do tej pory w tym obsza- przeprowadzono koniecz- tutaj w 100% zgadzam.
kienniczego przy wsparciu lacje. Przede wszystkim już dysponujemy są prze- rze. Mam nadzieję, że struk- nych reform. W szczególnoRozmawiała:
władz mogą się rozwijać. w obszarze wsparcia dla pisy, które przyjął polski tury euroatlantyckie będą ści w obszarze administraAgnieszka Wilczyńska
Samorząd regionalny woje- przedsiębiorczości oraz uła- rząd, ale powinniśmy pójść mówić jednym głosem, bo cji, sądownictwa i armii.
wództwa łódzkiego już nie- twienia prowadzenia firm. o krok dalej. Postarajmy do tej pory tak nie było. Na- Są to naprawdę obszary, w
bawem będzie dysponował Często spotykam się z opi- się o mocne wsparcie dla tomiast absolutnie jestem przypadku których trzeba
kwotą prawie 2 mld złotych nią, iż zbyt dużo jest wszel- poprawy kondycji polskich przeciw takim indywidual- podjąć bardzo duży wysiłek
na wsparcie małych i śred- kiego rodzaju uciążliwości. rodzin, zwłaszcza tych wie- nym polskim scenariuszom reformatorski. Polska może
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Bezpieczny sezon
Wraca temat
rowerowy z Media Expert Bramy Miasta
Łódź

Zbliżająca się wiosna i powolne wybudzanie z zimowego marazmu sprawiają, że lada moment ścieżki rowerowe zapełnią się entuzjastami ekologicznych jednośladów. Niezależnie od tego, czy jeździmy
„góralem”, modną szosówką, czy rowerem miejskim, myśląc o bezpieczeństwie, musimy przygotować
sprzęt do sezonu. Profesjonalny serwis po zimie zapewnia sieć Media Expert.

Już od 14 marca, Media Expert zaprasza na dni
otwarte w ramach akcji
„Bezpieczny sezon rowerowy”. Wszyscy klienci,
którzy zgłoszą się do elektromarketu z niniejszym
artykułem, będą mogli skorzystać z bezpłatnego serwisu. Pozostali klienci będą
mieli możliwość dokonania
przeglądu stanu technicznego swojego jednośladu
za połowę ceny. Sieć zapowiada również wyjątkowe
promocje cenowe na sprzęt
rowerowy z rocznika 2014
– aż do -50%. „Klientów,

którzy podążają z duchem
czasu i poszukujących nowinek
technologicznych
zapraszamy do udziału w
przedpremierowych pokazach kolekcji 2015, która
obejmuje rowery MTB,
popularne rowery miejskie
i trekkingowe. Nie zabraknie również ciekawej oferty
motocykli o pojemności do
125 cm3, a także kosiarek
oraz szerokiej gamy akcesoriów do wszystkich tych kategorii produktów.” – mówi
Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.
Zadbanie o rower przed

rozpoczęciem sezonu to dla
użytkowników nie tylko
kwestia
bezpieczeństwa,
ale i realne oszczędności.
„Przedsezonowa opieka serwisanta gwarantuje wydłużenie żywotności konserwowanych części
i podzespołów. Z pewnością rzadziej będziemy
musieli inwestować
w naprawy pogwarancyjne, a użytkowanie sprzętu profesjonalnie przygotowanego do sezonu będzie
po prostu przyjemne.” – zapewnia jeden
z pracowników serwisu

rowerowego Media Expert.
Każdego roku w Polsce
dochodzi do około 6 tys.
wypadków drogowych
z udziałem rowerzystów,
w których ponad 500 z nich
ginie, a około 5 tys. zostaje
rannych. Wielu zdarzeniom
można byłoby zapobiec,
gdyby rower był sprawny
technicznie i właściwie wyposażony – przede wszystkim w akcesoria oświetleniowe,
zapewniające
odpowiednią widoczność na
drodze. Policjanci wspólnie
z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Instytutem
Transportu Samochodowego, co roku apelują do użytkowników
rowerów
o odpowiedzialne
przygotowywanie jednośladów do sezonu.
„Coraz więcej Polaków przesiada się w
okresie wiosna-jesień
z samochodów na rowery. Tak jest zdrowiej
i oszczędniej, ale tylko
pod warunkiem, że zadbamy
o bezpieczeństwo
swoje i swoich bliskich.” – dodaje Mystkowski.

Łódzki magistrat chce jak najszybciej zamknąć temat sprzedaży działki pod budowę Bramy Miasta.
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się
w drugiej połowie marca ma zostać przedstawiony
projekt uchwały w tej sprawie. Będzie to drugie podejście do sprzedaży tych gruntów.
Łódź robi drugie podejście do tematu Bramy Miasta. Do połowy roku magistrat chciałby, aby kwestie
finansowe zostały dopięte
na ostatni guzik. - Chcemy
jak najszybciej sfinalizować
sprawę sprzedaży działki
pod budowę Bramy Miasta
i na najbliższej sesji Rady
Miejskiej przedstawić projekt uchwały w tej sprawie
- powiedział podczas konferencji prasowej wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak.
Po wycofaniu się poprzedniego inwestora, który interesował się zakupem działki
a następnie wzniesieniem na
niej Bramy Miasta. Miasto
liczy, iż tym razem ta sprawa
zostanie zakończona zgodnie z założeniami. Według
nowej wyceny działki, którą
oszacował rzeczoznawca,
koszt tych gruntów wynosi
nieco ponad 28 mln złotych.
To niemal 12 mln złotych
mniej niż w przypadku poprzedniego przetargu. Dla
potencjalnych inwestorów
istotny jest również fakt, iż
gotowy jest już Miejscowy
Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu,

na którym miałaby powstać
ta inwestycja. Przetarg na
sprzedaż działki będzie miał
charakter ofertowy. Miasto
chce, aby inwestor zaproponował nie tylko najkorzystniejszą cenę, ale jednocześnie wysunął interesującą
koncepcję zagospodarowania obiektu i jego otoczenia.
Sprawa Bramy Miasta,
której autorem jest światowej klasy architekt pochodzący z Łodzi Daniel Libeskind, znany jest łodzianom
od dawna. Wizytówkę Nowego Centrum Łodzi miała
wybudować spółka LDZ
Brama, która zdecydowała
się na zakup działki pod tą
inwestycję. Niemal pół roku
później spółka wycofała się
z całej inwestycji. Według
założeń magistratu Brama
Miasta ma być reprezentacyjnym budynkiem komercyjnym do wysokości 64
m. Budynek ma być symbolicznym odwzorowaniem
bramy, która wprowadza
mieszkańców Łodzi oraz turystów do Nowego Centrum
Łodzi.
DR

Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

Tel. 605 249 849
E-mail: michalak@danwood.pl

www.danwood.pl
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Warto przeczytać Warto zobaczyć
Test Marshmallow Chappie
Badacz pokazuje dziecku słodką piankę marshmallow i daje mu wybór: możesz zjeść tę piankę od razu albo zaczekać i dostać dwie pianki za jakiś czas.
Co zrobi badane dziecko? Jakie będą implikacje tego wyboru dla jego przyszłego życia?
Legendarny test Waltera
Mischela, określany mianem
testu cukierkowego, dowiódł,
że zdolność do odraczania
gratyfikacji jest warunkiem
udanego, satysfakcjonującego życia: samokontrola nie
tylko wiąże się z wyższymi
wynikami w testach wiedzy
i kompetencji szkolnych,
lepszym funkcjonowaniem
społecznym i poznawczym
oraz większym poczuciem
własnej wartości, ale także
pomaga nam w radzeniu sobie
ze stresem, osiąganiu celów i
przezwyciężaniu bolesnych
emocji. Czy siła woli jest wrodzona, czy też można się jej
nauczyć?
W swojej nowej, przełomowej książce Walter Mischel
opiera się na prowadzonych
od dziesięcioleci, rzetelnych
badaniach naukowych oraz na
przykładach zaczerpniętych z
życia, aby zgłębić naturę siły
woli. Autor wskazuje umiejętności poznawcze i mechanizmy psychiczne, które ją
umożliwiają, i pokazuje, jak
można je odnieść do wyzwań,
z jakimi przychodzi nam się
zmierzyć w życiu codziennym
– od utrzymywania prawidłowej wagi po rzucenie palenia,
przezwyciężenie
rozpaczy
po rozpadzie związku, podejmowanie ważnych decyzji
życiowych czy oszczędzanie
na emeryturę. Książka ta ma

ważne implikacje dla wyborów, jakich dokonujemy w
wychowaniu dzieci, kształceniu, polityce publicznej i samorozwoju.
Test Marshmallow zmieni
nasz sposób myślenia o tym,
kim jesteśmy i czym możemy
się stać.
WALTER MISCHEL
jest profesorem psychologii
na Uniwersytecie Columbia,
autorem ponad dwustu artykułów naukowych i współautorem książki Introduction to

Księgarnia 					

Personality (która do tej pory
doczekała się ośmiu wydań).
Jest członkiem Narodowej
Akademii Nauk oraz amerykańskiej Akademii Nauk
Ścisłych i Humanistycznych.
Został laureatem nagrody za
wybitne osiągnięcia naukowe
przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, a także Nagrody im.
Grawemeyera w dziedzinie
psychologii. Mieszka w Nowym Jorku.

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

W dzisiejszych czasach roboty do zadań specjalnych stają się codziennością.
W brutalnym świecie Johannesburga policja i wojsko używają ich
do tłumienia zamieszek
i walki z gangsterami.
Chappie jest jednym z
robotów nowej generacji,
które myślą i czują. Niewiele różni się od nas,
ludzi. Jest jak dziecko i
tak jak ono poznaje świat
oczyma opiekunów. Kiedy Chappie dostaje się w
ręce gangsterów, ci resetują jego dotychczasową
wiedzę i uczą wszystkiego od nowa, tak by pracował dla nich. Poczciwy,
budzący sympatię robot,
nie do końca świadomy
wyrządzania zła, uczestniczy w brutalnych napadach rabunkowych i
życiu przestępczego półświatka.

Warto posłuchać

At Least For Now PL
Niektórzy wokaliści mają prawdziwy dar: potrafią przenosić nas w odległe,
niezapomniane miejsca i zostawiać ślad w naszych sercach i umysłach od
pierwszego dźwięku!

Benjamin
Clementine jest bez wątpienia
jednym z nich! Dwa lata
temu, młody Brytyjczyk
porzucił Londyn i przeprowadził się do Paryża,
aby z tego miasta czerpać
inspirację do swojej twórczości.
Muzyczna podróż Benjamina zaczęła się w momencie, kiedy jako sześciolatek otrzymał pianino
zabawkę. Obecnie ma 24
lata i jest wszechstronnym
artystą z wyjątkowym głosem, komponuje oraz gra
na pianinie. Jego muzyka
zawiera elementy folku,
bluesa oraz soulu i jazzu
- przywołuje w pamięci
Ninę Simone, Terry’ego
Calliera czy Screamin’ Jay
Hawkinsa.
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Szparagi odżywiają i leczą Gotuj z nami
Szparagi są jednymi z pierwszych, wiosennych warzyw pojawiających się na rynku. Stanowią one bogate źródło wielu witamin i składników mineralnych.
Obecnie uprawiane są
one prawie na całym świecie. Do największych producentów należą: Peru,
Włochy, Holandia, Japonia i
Stany Zjednoczone. W Polsce szparagi są znane dopiero od XVIII wieku a regionem słynącym z ich uprawy
jest Wielkopolska.
Szparagi występują w
trzech kolorach, tj. białym,
zielonym i fioletowym. Barwa ta uzależniona jest od
sposobu ich uprawy, czyli
od ich nasłonecznienia podczas wzrostu. Najbardziej
popularne są szparagi kolo- metrów nad ziemią i posia- w organizmie komórek, silny afrodyzjak. Niestety,
ru białego, które uprawiane dają grubą łodygę koloru wspomaga funkcjonowanie zawierają w swym składzie
są w specjalnych kopcach, fioletowego. Także nie wy- układu krążenia. Ponadto także związki purynowe,
czyli bez dostępu światła magają obierania przed go- szparagi są źródłem prze- które mogą przyczyniać się
słonecznego. Odznaczają towaniem. Zawierają one w ciwutleniaczy takich, jak: do gromadzenia się kwasu
się delikatnym i łagodnym porównaniu do poprzednich witamina C, E, czy β- karo- moczowego w organizmie
smakiem i są twardsze od więcej cukrów a mniejszą tenu, oraz witamin z grupy i dlatego nie są zalecane
zielonych z uwagi na zdrew- ilość błonnika. Ta odmia- B. Dostarczają również na- osobą cierpiącym na dnę
niałą skórkę i dlatego przed na szparagów jest trudna w szemu organizmowi wiele moczanową i kamienie nergotowaniem wymagają jej uprawie, ponieważ mogą składników mineralnych, kowe.
W naszym jadłospisie
usunięcia. Z kolei szparagi one rosnąć krótko i należy między innymi wapnia, fosje
zebrać
szybko,
żeby
nie
foru,
magnezu,
potasu
czy
szparagi
mają zastosowanie
zielone swój kolor zawdzięzmieniły
koloru
na
zielony
w
mniejszej
ilości
także
żejako
oryginalna
przystawczają dużemu nasłoneczniepod
wpływem
nasłonecznielaza.
Posiadają
właściwości
ka
lub
smaczny
i zdrowy
niu, a ich pędy wyrastają
nia.
Szparagi
to
skarbnica
przeczyszczające
i
moczoobiad
lub
kolacja.
Nadają
wysoko nad powierzchnię
wielu
witamin
i
składników
pędne,
regulują
prawidłową
się
również
do
zamrażania
i
ziemi. Są bardziej aromamineralnych.
Na
szczególną
pracę
układu
pokarmowego
marynowania.
Spożywać
je
tyczne i ostre i w smaku. Z
uwagi na to, że są miękkie, uwagę w tym warzywie za- oraz poprawiają pamięć i można np. z szynką, grzynie wymagają obierania sługuje wysoka zawartość koncentrację a także odpo- bami, ciastem francuskim,
przed gotowaniem a tym kwasu foliowego. Składnik wiadają za stan kości i zę- zapiekane z serem, jako dosamym zachowują całe bo- ten jest szczególnie ważny bów. Szparagi zapobiegają datek do sałatek, ryb i mięs
gactwo składników mine- dla kobiet planujących ciążę powstawaniu nowotworów, lub po prostu gotowane na
ralnych, takich jak potas, oraz już będących w ciąży. a także pomagają w lecze- parze a następnie podawane
magnez, fosfor czy wapń. Kwas foliowy spowalnia niu artretyzmu i reumaty- z masłem i bułką tartą.
Natomiast szparagi fioleto- proces starzenia, pomaga w zmu. Ciekawostką jest fakt,
W KK
we rosną tylko kilka centy- odbudowie uszkodzonych że szparagi uważane są za

OGŁOSZENIA
Betonowe wylewki agregatem 608 577 428.
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.
Optima Sp. z o.o.- finanse dla domu- zatrudni
PRZEDSTAWICIELI
w Zelowie i okolicach.
Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa, rów-

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

tel. 501-396-390

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

nież dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801800-200.
WYLEWKI AGREGATEM 668 327 588

AUTO MYJNIA

AD-KA

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą
pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych
ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl

Porcja dla: 3 osób
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki :
> 0,5 kg polędwicy wieprzowej,
> 0,5 kg szparagów zielonych,
> 0,1 kg szynki parmeńskiej,
> 0,3 sera koziego,
> 1 łyżka oliwy,
> sól i pieprz.

Sposób przygotowania :
Szparagi gotować we wrzącej wodzie ok. 2 minuty. Następnie odcedzić i przepłukać zimną wodą. Łodygi przekroić
na pół. Polędwiczkę pokroić na cienkie plastry i rozbić je na
filety. Mięso lekko posolić i popieprzyć. Na przygotowane
filety nakładać po 2 połówki szparagów i kostkę sera. Filet
należy zwinąć w roladkę, a następnie każdą roladkę zawinąć w połowę plasterka szynki. Tak przygotowane roladki
ułożyć w żaroodpornym naczyniu i posmarować oliwą. Piec
w piekarniku ok. 15 minut w temperaturze do 200 stopni C.
Podawać z ziemniakami i surówką.
W

REKLAMA

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

Adrian Szewczyk

Roladki
wieprzowe ze szparagami

tel. 517 763 147

www.gazeta-wiesci.pl
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Test: Renault Captur 1.2 TCE 120 KM Helly Hansen (skrzynia EDC)

Auta bywają piękne

Captur to mały crossover stworzony po to, by wyróżniać się z tłumu zwykłych, szarych i smutnych samochodów. W limitowanej wersji Helly Hansen
otrzymuje dodatkowe punkty za styl.

centralny i inne dodatki wyglądają tak jak w Clio, ale
wnętrze przeprojektowano
tak, by wygospodarować
więcej miejsca. Np. zamiast
standardowej szafki na drobiazgi, mamy wysuwaną

W limitowanej edycji
Renault Captur Helly Hansen możemy wybrać auto w
niespotykanych
kolorach,
np. krwistej czerwieni, z
czarnym dachem i drobnymi akcentami stylistycznymi

Nie to, co Clio
Renault nie śpieszyło się
z wprowadzeniem na rynek
małego crossovera. Wiadomo
było jednak, że to zrobi i że
będzie on bazował na Clio
nowej generacji. W momencie premiery, podobny do
Clio Captur nie był więc wielkim zaskoczeniem, ale spotkał się z zainteresowaniem.
Przede wszystkim dlatego, że
okazał się zaskakująco bliski
futurystycznemu modelowi
koncepcyjnemu. Dodatkowo,
wiele detali stylistycznych
zależy od klientów - samochód można personalizować
pod własny gust lub wybrać
wersję limitowaną - taką jak
Helly Hansen. Właśnie taką
wersją był egzemplarz testowy.
Ocena samochodu przestaje być merytoryczna, w
momencie rozpoczęcia dyskusji o jego wyglądzie. Cóż
jednak zrobić, jeśli pojazdem
testowym jest takie auto jak
Renault Captur. Bez wątpienia największym atutem
tego auta jest, ekstrawagancki
wręcz, design. Co nie znaczy,
że auto nie ma innych atutów.

pojemną szufladę. W pierwszym rzędzie siedzeń miejsca z pewnością nie braknie.
Z tyłu też jest go sporo, ale
tylko na nogi (nisko poprowadzona linia dachu). Tylny
rząd siedzeń można przesuwać, co powoduje, że przestrzeń bagażnika może być
mniejsza lub większa.

wewnątrz (Helly Hansen to
marka odzieżowa). Ważnym
atutem jest także zamontowany tu system Extended
Grip, wspierający kierowcę
podczas jazdy po śliskiej i
nierównej nawierzchni. Opis
działania tego systemu zająłby zbyt wiele miejsca, ograniczę się więc do stwierdzenia,
że nie czyni on z Captura terenówki, ale może uratować
nas przed spóźnieniem się do
pracy, gdy np. zima zaskoczy
drogowców.
Downsizing - nieidealna
idea
Kolejne auto i znów turbodoładowany silnik 1.2 l.
Czy tylko ja nie potrafię przyzwyczaić się do downsizingu? Po prostu nie ufam motorom o tak małej pojemności,
napędzającym duże i ciężkie
auta. Jednostkę Renault wysilono do 120 KM. To jeszcze więcej niż w testowanym
przeze mnie ostatnio Nissanie
Qashqaiu (115 KM). Czego
można oczekiwać od tak wysilonego silnika?
Maksymalny
moment
obrotowy 190 Nm jednostka osiąga przy 2000 obr./
min, czyli dość standardowo. Podczas jazdy nie odczuwamy jednak wyraźnej
turbodziury - także za sprawą świetnej pracy sześciostopniowej, automatycznej
przekładni dwusprzęgłowej

Nowe Clio to jeden z najciekawszych reprezentantów
segmentu B. Podejrzewam,
że zachwytów nad jego wyglądem nie byłoby końca,
gdyby części sławy nie odebrał zaprezentowany kilka
miesięcy wcześniej Peugeot
208. Oba te auta doczekały
się wersji "crossoverowej".

Powstały więc Captur i 2008
– crossovery równie urodziwe, co nieprzydatne w terenie - stworzone do podboju
miast.
Co istotne, mimo bazowania na małym aucie segmentu B, Captur daje do dyspozycji dość dużo przestrzeni
wewnątrz. Kierownica, panel

Renault Mégane hatchback Limited: Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w zależności od wersji silnikowej wynosi od 3,5 do 6,9 l/100 km, emisja Co2 od 90 do
159 g/km. Zużycie paliwa i emisja Co2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zużycie paliwa jest uzależnione od umiejętności i zachowania kierowcy,
warunków atmosferycznych i innych okoliczności na drodze. Koncern Renault dba o środowisko, a samochody naszej marki składają się z części nadających się
do odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na stronie www.renault.pl.
* Do wygrania na loterii „Z pełnym bakiem” bon paliwowy o wartości 3000 złotych, pokrywający zapotrzebowanie na paliwo do końca roku przy założeniu jednego
tankowania miesięcznie pełnego baku o pojemności 60 litrów w cenie paliwa 5 zł za litr przez 10 miesięcy 2015 roku. Szczegóły loterii na www.loteriarenault.pl.

DRIVE THE CHANGE

EDC. Renault nareszcie ma
swoją dwusprzęgłówkę i
muszę przyznać, że jest warta pieniędzy, które należy za
nią dołożyć przy zakupie.
Skrzynie tego typu zmieniają
biegi lepiej, niż byłaby to w
stanie zrobić większość kierowców. Konstrukcja Renault
jest absolutnie konkurencyjna
wobec skrzyni DSG Grupy
Volkswagena i bez wątpienia
lepsza od podobnego wyrobu koncernu Kia Hyundai.
Ach, jeszcze spalanie. Czy
wspominałem już kiedyś, że
katalogi techniczne samochodów kłamią? Wynik w
realnej eksploatacji zawsze
różni się od katalogowego.
Co ciekawe tylko w wersji
europejskiej, gdyż amerykańskie katalogi, uwzględniają
średni rezultat spalania w
warunkach bliższych jeździe
po publicznych drogach. Ale
to temat na inną dyskusję.
Renault Captur 1.2 TCE 120
KM podczas testu spaliło mi
średnio 7 l na 100 km. Oczywiście więcej niż w katalogu,
ale to wynik jak na masę tego
samochodu
zadowalający.
Jeżdżąc bardzo oszczędnie,
można go jeszcze obniżyć.
Ciężko jest lekko żyć
Tak, cena oryginalności
zazwyczaj jest wysoka. Renault Captur w limitowanej
wersji wyposażenia Helly
Hansen z silnikiem benzynowym 1.2 TCE 120 KM
kosztuje obecnie 77 400 zł.
Za tę cenę bez problemu kupilibyśmy słabiej wyposażonego, ale większego SUVa.
Musimy jednak pamiętać,
że HH to obecnie najlepiej
wyposażona wersja Captura.
W podstawowej, kosztuje on
ok. 55 tys. zł, a to już cena
porównywalna ze zwykłymi
autami kompaktowymi. Nieprzypadkowo użyłem słowa
"zwykłe" - takimi one są w
porównaniu z Capturem.
Gdyby ktoś z moich znajomych szukał auta stylowego
i nieszablonowego, w którym
może czuć się wyjątkowo, to
obok MINI czy Infiniti poleciłbym mu Renault Captur.
Nie tylko ze względu na design. Wygodne zawieszenie
i dobry automat (nareszcie)
to niezaprzeczalne atuty tego
auta. Auta stworzonego z
myślą o dość wąskiej grupie
osób - ale takiej, w której sam
chciałbym się znaleźć.
Witold Hańczka
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Łódź

Papierosy bez akcyzy
Funkcjonariusze CBŚ Policji i Służby Celnej rozbili zorganizowaną grupę
przestępczą, która zajmowała się nielegalną produkcją papierosów. Straty
Skarbu Państwa to ponad 17,5 miliona złotych.
Na terenie województwa
łódzkiego
zatrzymanych
zostało 13 osób - 2 kobiety
i 11 mężczyzn w wieku od
20 do 48 lat. W toku przeszukań dokonanych m.in. na
terenie Szadku i Zduńskiej
Woli, funkcjonariusze ujawnili ponad 5 tysięcy paczek
papierosów bez polskich
znaków akcyzy oraz blisko
34 tony tytoniu. Uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu przestępczej
działalności grupy zostało
oszacowane na 17,5 milio- Prokuratura Rejonowa w mania, gdyż sprawa jest rozna złotych. Postępowanie Zduńskiej Woli. Śledczy wojowa.
MAT
przygotowawcze prowadzi zapowiadają kolejne zatrzy-

Rawa Mazowiecka

Zatrzymany za zabójstwo

Policjanci zatrzymali 70-letniego mieszkańca gminy Biała Rawska, który podejrzewany jest o dokonanie zabójstwa.
Do morderstwa doszło
prawdopodobnie na początku marca 2015 r. Ciało
znalazła 2 marca 2015 r.
pracownica Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej,
podczas odwiedzin swojej

podopiecznej. Kobieta od
razu powiadomiła dyżurnego rawskiej policji. Stróże
prawa pod nadzorem prokuratora przesłuchali świadków i zabezpieczyli ślady.
- Zebrane dowody pozwoliły zatrzymać 70-latka, który

przyznał się do przestępstwa. 5 marca skierowany
został do sądu wniosek o
zastosowanie tymczasowego aresztowania – informuje
policja.
WIT

Piotrków Trybunalski

Z ogniem nie ma żartów
50-latek nieumyślnie podpalił stodołę sąsiadki.
9 marca 2015 r. w jednym z gospodarstw w gminie Rozprza wybuchł pożar.
Z ustaleń śledczych wynika,
że sprawcą tego zdarzenia
jest 50-latek, który podpalił trawę na swojej działce. Następnie mężczyzna
wszedł do domu. Kiedy, po

kilkudziesięciu minutach,
wyszedł z mieszkania, ogień
rozprzestrzenił się na tyle,
że spaleniu uległa stodoła
znajdująca się na sąsiedniej
posesji. Mężczyzna został
zatrzymany w policyjnym
areszcie. Miał w organizmie
blisko 2 promile alkoholu.

50-latkowi zostanie postawiony zarzut nieumyślnego
spowodowania
zdarzenia
zagrażającego zdrowiu, życiu lub mieniu, za co grozi
kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
MAT

www.gazeta-wiesci.pl

Radomsko

Uczciwi znalazcy
Godną naśladowania postawą wykazali się dwaj radomszczanie, którzy znaleźli 30 tys. zł i przekazali pieniądze policji.
9 marca 2015 roku dwaj leźli gotówkę w jednym ze analizie dokumentacji sporadomszczanie (58 i 28 lat) schowków samochodu za- rządzonej w firmie wypoprzynieśli do komendy Poli- stępczego, wypożyczonego życzającej pojazdy, stróże
cji 30 tysięcy złotych. Zna- przez nich tego popołudnia prawa dotarli do właścicielazcami tej dużej kwoty pie- w Częstochowie. Policjanci la gotówki. Okazał się nim
niędzy byli ojciec i syn. Jak rozpoczęli poszukiwania mieszkaniec Siemianowic
się okazało, mężczyźni zna- właściciela pieniędzy. Po Śląskich.

Łódź

Wyłudzili 487 tys. złotych
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wyłudzili blisko 487 tysięcy złotych.
Fu n kc jo n a r iu s z e
zajmujący się zwalczaniem tzw. przestępczości
białych
kołnierzyków
od
pewnego czasu analizowali postępowania
związane z likwidacją
szkód komunikacyjnych. - Okazało się,
że 41-letni pracownik
jednego z Towarzystw
U bez pieczen iow ych
tworzył fikcyjną dokumentację, faktury
oraz cesje, potwierdzające rzekome dodatkowe
naprawy
blacharskie oraz wynajem
pojazdów zastępczych po
dacie wypłaty klientowi
odszkodowania z tytułu
umów OC właścicieli aut.
Dopuścił się tego przy co
najmniej 74 szkodach,

wyłudzając w ten sposób
ponad 486 tysięcy złotych
– informuje policja. Mężczyzna wprowadzał w systemie numer konta 41-letniego wspólnika, z którym
dzielił się pozyskanymi
nielegalnie
pieniędzmi.

Zarzuty obejmują okres
od stycznia 2012 roku do
połowy października 2014
roku. Obu podejrzanym
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
WIT

Tomaszów Mazowiecki

Pijana matka
opiekowała się dzieckiem

43-letnia kobieta, mając w organizmie 1,7 promila alkoholu, opiekowała się
7-letnim synem.
11 marca br. policjanci
otrzymali zgłoszenie, że w
jednym z mieszkań przy ul.
Spalskiej opiekę nad dzieckiem sprawuje pijana kobieta. Pod wskazanym adresem
mundurowi zastali 43-letnią
kobietę i jej 7-letniego syna.
Kobieta miała 1,7 promila alkoholu w organizmie.
Dzieckiem do czasu wytrzeźwienia matki zaopiekował się jego pełnoletni brat.
O dalszym ich losie zdecyduje sąd rodzinny.
MAT

W
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HOROSKOP

Ryby 20.02 – 20.03
Przed
tobą
szansa na dokonanie
korzystnych zmian w
sferze zawodowej. Po prostu
fortuna się do ciebie uśmiechnie. Wszelkie transakcje finansowe, które nie zostały
zakończone, wreszcie doczekają się realizacji. Czekają cię
również miłe spotkania towarzyskie, które ostatnio zaniedbałeś z braku na nie ochoty
i czasu.

Baran 21.03 – 20.04
Pracujesz
na
pełnych obrotach,
tylko czy na dłuższą metę podołasz
tak żyć? Nie podejmuj się już
nowych wyzwań. Wygospodaruj chociaż trochę czasu
na odpoczynek i rozrywkę,
oczywiście razem ze swoimi
najbliższymi.
Byk 21.04 – 20.05
Nie daj się nabrać na atrakcyjne
propozycje zawodowe, sprawdź ich
wiarygodność i bądź zawsze
czujnym. Ostrożności nigdy
miasto z
muzeum
powozów

nie za wiele. Odbędziesz
ciekawą podróż, połączoną
z odpoczynkiem w towarzystwie zaprzyjaźnionych
ci osób.

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Załat wienie
spraw urzędowych sprawi ci
dużo
kłopotu,
ale wykaż się cierpliwością,
a wszystko zakończy się pomyślnie. Niespodziewany
zwrot w finansach zapowiada powodzenie.
Rak 22.06 – 22.07
Korzystny
wpływ planet pomoże ci w zrealizowaniu trudnego
przedsięwzięcia,
np. w założeniu własnej firmy. To również dobry czas
na transakcje finansowe.
Nie zaniedbuj zdrowia i
przestrzegaj terminów badań okresowych.
Lew 23.07 – 23.08
To odpowiedni czas, by umocnić swoją pozycję
w pracy i tym

samym ustabilizować swoją
sytuację materialną. Niespodziewanie zawarta znajomość, być może na dłużej
zagości w twoim sercu.
Panna 24.08 – 23.09
Ostatnio jesteś
w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Warto więc
wykazać się inicjatywą i
wdrożyć w życie swoje pomysły dotyczące działalności gospodarczej.
Waga 24.09 -23.10
Twoja niezawodna intuicja pomoże ci
w konsekwentnej realizacji zaplanowanej
strategii działania. Na efekty nie trzeba będzie długo
czekać. Jednak w nadmiarze obowiązków zachowaj
ostrożność wobec osób obcych i podejrzanych.
Skorpion 24.10 – 22.11
Dzięki konsekwencji w załatwianiu spraw w
terminie, unikniesz
niepotrzebnych zaległości.
Wyraźne ożywienie życia
towarzyskiego, czyli więcej atrakcji i dużo radości.
Jednak spotka cię małe rozczarowanie ze strony nowej
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żabie

wstega
˛
koncern
do prze- spożywpasania
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Przybiega Jasiu na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

wspomaganie
poznała
Harrego

Wieści 15

Rozrywka

  
Policjant zatrzymuje faceta za przekroczenie prędkości.
Kiedy podchodzi do samochodu, widzi, że ten jest bardzo
zdenerwowany.
- Dobry wieczór panu. Wie pan, dlaczego pana zatrzymałem?
- Tak, panie władzo... Za przekroczenie prędkości, ale
to sprawa życia i śmierci.
- Ach tak? Dlaczego?
- Naga kobieta czeka na mnie w domu.
- Nie rozumiem, dlaczego miałaby to być sprawa życia
i śmierci.
- Jeśli nie dotrę tam przed moją żoną, będę martwy.
  
Brunetka i blondynka znalazły trzy granaty ręczne i
postanowiły, że lepiej będzie, jeśli zabiorą je na
posterunek policji.
- A co, jeśli jeden nam wybuchnie, zanim tam dotrzemy? - pyta brunetka.
- Nie martw się - mówi blondynka - Skłamiemy i powiemy, że znalazłyśmy tylko dwa.
  
Tata pyta Jasia:
- Po co Ci w domu łopata i kompas?
- Zamierzam posprzątać w moim pokoju.
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Widzew chce obronić I ligę
Piłkarze Widzewa z dużymi problemami przystępują do najważniejszej wiosny ostatnich lat. Klub boryka
się ze spłatą rat układu z wierzycielami, działacze mają problem ze znalezieniem obiektu zastępczego a
na domiar złego Komisja Licencyjna zawiesza klubowi licencję. Od strony sportowej Widzew jest jednak
gotowy do gry.
To, co dzieje się w ostatnim czasie w Widzewie
przekroczyło już granice
dobrego smaku. Jedynym
problemem, jaki miał kibicom spędzać sen z oczu
była postawa nowo zbudowanej drużyny Widzewa,
która obronić ma I ligę dla
utytułowanego klubu. Okazało się, że kibice zaakceptowali plan, jaki na drużynę
ma nowy trener drużyny
Wojciech Stawowy i w dużej mierze uwierzyli w to,
że plan ten powiedzie się w
stu procentach. Zanim piłkarze wyszli jednak na murawę zaczęły się problemy
pozasportowe, które uniemożliwiły Widzewowi zainaugurowanie najważniejszej
wiosny ostatnich lat. Mimo
wcześniejszych zapewnień
działaczy, nie udało się znaleźć odpowiedniego obiektu na czas budowy nowego stadionu dla Widzewa.
Włodarze klubu sondowali
możliwość występowania w
Piotrkowie Trybunalskim,
Bełchatowie oraz Aleksandrowie Łódzkim. Pytali
również w Łowiczu i Kutnie, ale wszystkie te pomysły z różnych względów
nie doszły do finału. Ostatecznie zdecydowano się na
grę w Byczynie niedaleko
Poddębic. Obiekt ten nie
spełniał jednak wszelkich
wymogów znajdujących się
w podręczniku licencyjnym
i delegat Komisji Licencyjnej przy PZPN dwukrotnie
wydawał negatywną opinię
w tej kwestii. Widzew uparł
się jednak na ten stadion i
mimo zapewnień ze strony
Komisji Licencyjnej, iż klub
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to dobrzy znajomi trenera
Stawowego. Obaj pracowali
z nim w Cracovii, najpierw
w I lidze a następnie w Ekstraklasie. Później obaj wyjechali z Polski, ale za namową trenera wrócili pomóc
łódzkiej drużynie. Z gry w
Cracovii trener Stawowy
zna także kolejnego nowego
zawodnika – Matko Perdijicia. Chorwacki bramkarz na
polskich boiskach występował również w barwach
Ruchu Chorzów, problem
w tym, że był głównie rezerwowym. Wielką niewiadomą w drużynie Widzewa
jest kolejny samuraj Tsubasa Nishi. 24-latek świetnie radził sobie jakiś czas
temu w niższych ligach w
Gwardii Koszalin, ale jego
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nie będzie w stanie dostosować obiektu do wymogów
to klub postawił na swoim
i zaczął punkt po punkcie
przygotowywać stadion pod
kątem występów na nim. Na
dzień przed meczem z Sandecją Nowy Sącz w Warszawie tuż przed południem
rozpoczęły się obrady Komisji Licencyjnej. W siedzibie związku pojawił się
prezes Widzewa Sylwester
Cacek, ale kiedy opuszczał
salę obrad nie krył oburzenia tym co się stało. Okazało się, że ostatecznie obiekt
– mimo pewnych niedociągnięć – został dopuszczony
do rozgrywek, ale do związku nie dotarło na czas pozwolenie na organizację imprez masowych. Pierwotnie
organizacji meczu w Byczynie sprzeciwiała się Policja,
ale ostatecznie pozwolenie
wydał burmistrz Poddębic
Piotr Sęczkowski. Problem
w tym, że pismo dotarło do
PZPN zbyt późno i podjęto
decyzję o zawieszeniu Wi-

dzewowi licencji. Klub ukarano również trzema ujemnymi punktami oraz jednym
ujemnym punktem za każdy
rozegrany mecz na obiekcie
w Byczynie. Kara obowiązuje od przyszłego sezonu.
Drużyna Widzewa również jest w beznadziejnej
sytuacji. Eksperci piłkarscy
nie pozostawiają na drużynie suchej nitki, nie dając im
szans na utrzymanie. Przekonanie o tym, że zasłużony klub z hukiem spadnie
do II ligi jest tak duże, iż
wielu postawiłoby dolary
przeciwko orzechom, że tak
się właśnie stanie. Innego
zdania jest nowy trener Widzewa Wojciech Stawowy.
Przez kilka tygodni uczył
zawodników swojej filozofii gry i jest przekonany, że
ciężka praca, jaką drużyna
wykonała zaprocentuje. Zawodnicy na każdym kroku
powtarzali, iż do rundy rewanżowej są naprawdę dobrze przygotowani. Deską
ratunku dla Widzewa była

również przemyślana polityka transferowa, którą od
początku zajął się trener Stawowy. Obiecał, że do gry w
łódzkim zespole postara się
namówić doświadczonych
zawodników, których gry w
piłkę uczyć nie musi i będą
oni od razu pretendować do
pierwszej 11-tki. Ostatecznie do zespołu dołączyło
kilku ciekawych zawodników, którzy przynajmniej w
teorii powinni podnieść jakość drużyny. Hitem zimowych transferów na pewno
jest Kosuke Kimura. 31-letni Japończyk występował
ostatnio w Amerykańskiej
MLS w drużynie New York
Red Bulls. Cenne doświadczenie powinni dać drużynie również Tomasz Lisowski, Rok Straus oraz Edgar
Bernhardt. Pierwszy z nich
przed laty występował już
w barwach Widzewa, ale
później przeniósł się do Korony Kielce. Ostatnio występował w Pogoni Szczecin. Straus oraz Bernhardt

transfer do Lechii Gdańsk
był już sporym niewypałem.
Teraz trener Stawowy widzi
Japończyka w pierwszym
składzie, ale jego umiejętności zweryfikuje liga. Podobnie zresztą jak umiejętności
trójki ostatnich wzmocnień
łódzkiego Widzewa – Bartosza Brodzińskiego, Szymona Zgardy oraz Juliena
Tadrowskiego.
Pierwszy
z nich grywał ostatnio w
rezerwach chorzowskiego
Ruchu, drugi z nich występował w barwach Miedzi
Legnica, trzeci natomiast
jest zawodnikiem Pogoni
Szczecin ale w ostatnim
czasie wypożyczony był do
Dolcana Ząbki a teraz do
Widzewa.
Damian Rybusiewicz

