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NA RAZIE WIELKIE WYBURZANIE, 
A LATEM PRZYSZŁEGO ROKU... 

DZIŚ W ŁODZI

POGOTOWIE
REPORTERSKIE
TEL. 637-72-69, 637-72-48�

� W Teatrze Nowym (ul. Więckowskiego 13/15) od-
będzie się konferencja z okazji 25. rocznicy rejestra-
cji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Temat: „Wieś i rolnictwo – nieustająca walka o prze-
trwanie”.

ZAPROSILI NAS:
�Do Bedlna na XVI Międzywojewódzki Przegląd Ka-
pel Ludowych (30 kwietnia).
� Na uroczyste obchody Dni Strażaka w Radomsku
(4 maja). (L)

OSTROŻNIE! REKLAMA!
– Prowadzę niewielką firmę usługową. Dostałem kilka
dni temu list z Niemiec od jakiejś firmy, która oferuje
mi reklamę w Internecie na terenie Niemiec. Już
chciałem wypełnić formularz i odesłać zgłoszenie, gdy
zauważyłem, że miałbym za to zapłacić ponad 800 euro
rocznie przez trzy lata. Czyli ponad 200 zł miesięcznie.
Wątpię, czy zyski z takiej reklamy pokryłyby te koszty.

– Sebastian z Polesia 
(nazwisko do wiadomości redakcji)

(MAL)

DO SERCA PRZYTUL PSA
N637-74-06,WGODZ. 15.OO-16.00

ZGUBIONO-ZNALEZIONO: 

�22 IV na Julianowie zaginęła rudo-czarna, masywna
wilkowata suka. Nagroda! 0-601-47-68-20.�W rej. ul.
Pięknej/Różyckiego znaleziono biało-burego kota ka-
strata. 0-663-259-382.�22 IV na ul. Wyszyńskiego zagi-
nęła suczka york, długowłosa, brązowo-stalowa. Na-
groda! (0-42) 637-51-00, 0-600-87-03-26.�Na osiedlu Ra-
dogoszcz Zachód przybłąkał się duży kudłaty biały
pies w obroży. (0-42) 658-34-03.

ODDAM W DOBRE RĘCE
�Młodą bokserkę. (0-42) 611-60-33.�2 młode kocurki
po kastracji, osierocone przez opiekuna, do domu
zogrodem. (0-42) 678-56-71.�3,5-mies. niedużą suczkę,
po szczepieniach. (0-42) 232-10-45.�3-letnią suczkę. 0-
507-982-498.� Dorosłą czarną kotkę. 0-609-187-377.�
Psy i koty po szczepieniach. (0-42) 611-60-33, (0-42) 671-
34-49.� Młode koty, szczenięta, suczki po szczepie-
niach, sterylizacji. (0-42) 716-53-63. �6-tyg. kotki. (0-42)
646-26-00, 0-608-32-90-50.�6-tyg. suczkę – szczeniaka
i 10-mies. sukę średniej wielkości. 0-500-158-398.�
Suczki: 1,5-roczną i 3-letnią. 0-507-982-498.�Młodego
owczarka niem., do domu z ogrodem. (0-42) 657-90-83,
0-502-048-262. (TM)

A quapark, który oddany
zostanie do użytku la-
tem przyszłego roku,

głównych basenów będzie
miał aż pięć. A do tego – wio-
skę saunową, czynną latem le-
śną plażę i zespół boisk spor-
towych do siatkówki i koszy-
kówki.
Obiekt uzupełnią zestaw

wymyślnych zjeżdżalni, wiry
imasaże wodne, rwąca rzeka
i restauracje – chyba jedyne
wmieście, które wpuszczą go-
ści ubranych jedynie w kąpie-
lówki.
– Baseny będą miały cieka-

wy, nieregularny kształt – za-

powiada Witold Rosset, pełno-
mocnik prezydenta ds. budo-
wy nowego parku wodnego. 
– Jeden z nich, choć kryty tyl-
ko częściowo, przewidziany
został do pływania zarówno
latem, jak i zimą.
Do dyspozycji gości będzie

kilka saun z basenem wypeł-
nionym lodowatą wodą po-
środku saunowej wioski.
– Zależy nam, by w parku

wodnym można było ciekawie
spędzić dzień z całą rodziną,
a nie tylko wpaść na kilka-
dziesiąt minut – mówi Rosset.
Niechętnie jednak zdradza
szczegóły, bo, jak twierdzi, po

prostu nie chce zapeszyć.
– Zbyt wiele razy kolejne fir-

my kreśliły wspaniałe wizje
aquaparku. A potem nic z te-
go nie wychodziło – dodaje.
Tym razem, mimo roczne-

go poślizgu wobec zapowiada-
nego początkowo terminu,
wygląda jednak na to, że może

się udać. Po wielu miesiącach
przygotowań i negocjacji mia-
sto przekazało wreszcie teren
przy al. Unii spółce, którą za-
łożyło ze słoweńską firmą Ma-
kro5. Roboty rozbiórkowe idą
pełną parą. Koszt inwestycji
szacowany jest na 15 mln eu-
ro. (KOW)

Jeden z basenów wcałorocznym parku 
wodnym, budowanym przy al. Unii, wyposażony
zostanie – jak za dawnych lat – wurządzenia 
wytwarzające sztuczną falę! 

Aż 169 kierowców
z woj. łódzkiego
straciło w tym ro-

ku prawo jazdy za przekro-
czenie limitu punktów kar-
nych (24) za wykroczenia dro-
gowe. Jeśli chcą je odzyskać,
muszą powtórnie zdawać eg-
zamin. W Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego
przystępował w tym tygodniu
do egzaminu (ponownego) ło-
dzianin, który maksymalną
liczbę punktów zebrał w cią-
gu... miesiąca.
– Prędkość, przejechanie

ciągłej linii iwyprzedzanie na
pasach – wylicza swoje winy.
– Niecały miesiąc wcześniej
złapałem pięć punktów, bo je-

chałem po wyłączonym z ru-
chu odcinku Piotrkowskiej.
Oprócz egzaminu muszę
przejść test psychologiczny,

czy aby nie jestem nienormal-
ny, bo jechałem osiemdzie-
siątką – złości się. Ponowny
egzamin zdał.
Liczbę punktów karnych

można także zredukować o 6,
przechodząc specjalny kurs.
To 6-godzinne zajęcia z poli-
cjantem i psychologiem.
W tym roku taki kurs w Wo-

jewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego przeszło już 99
kierowców. Wśród nich jest
dobrze sytuowany przedsię-
biorca, który regularnie co
pół roku (częściej nie można)
zgłasza się na szkolenie
zmniejszające liczbę punktów,
po czym... łapie nowe. Szko-
lenie kosztuje 280 zł.  (MT)

f Łódzki park wodny będzie 
przypominał ten aquapark, jeden z kilku wybudowanych przez
firmę Makro5 na Słowenii.

TEMAT Z OKŁADKI

Repeta z prawa jazdy

Na Falę powróci
fala

Koleżance

AGNIESZCE PILECKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

WŁAŚCICIELEoraz KOLEŻANKI i KOLEDZY
z FIRMY KRAWIECKIEJ „ELŻBIETA”

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

WACŁAWA LATOCHY
długoletniego reprezentanta Polski, olimpijczyka, wicemistrza świata w kolarstwie torowym.

Wyrazy głębokiego współczucia 

RODZINIE i NAJBLIŻSZYM
składają

ZARZĄD, BYLI i OBECNI ZAWODNICY KLUBU WŁÓKNIARZ ŁÓDŹ

„I oczy wilgotne
i serce samotne,
i żal się już na mnie wali
i nie wiem, co robić mam dalej..."

W dniu 26 kwietnia 2006 r. odeszła od nas na zawsze, w wieku 79 lat,
nasza Matka

Ś.†P.

GENOWEFA PLESZYŃSKA
z domu RUDNIK

Z ogromnym żalem pożegnamy Ją we wtorek,
2 maja br., o godz. 13.00

na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Smutnej w Łodzi (Doły).

ZROZPACZONE CÓRKI KRYSTYNA i TERESA
zRODZINAMI

N E K R O L O G I   

,

NEKROLOGI PRZYJMUJEMY W BIURACH OGŁOSZEŃ:

ŁÓDŹ

ul. ks. Skorupki 17/19

ul. Sienkiewicza 3,

ul. Piotrkowska 94

TESCO, ul. Widzewska 22

CARREFOUR, ul. Kolumny 36

TESCO, ul. Pojezierska 93

CENTRAL (parter)

UNIWERSAL (parter)

ABC, ul. Zgierska 69

PIASKI, al. kard. S. Wyszyńskiego 7a

D.H. TEOFIL, ul. Aleksandrowska 38

ZGIERZ
ul. 1 Maja 28A

PABIANICE
ul. św. Jana 7/9

20
55
84
5

Wykroczenia drogowe, za
które łódzcy kierowcy naj-
częściej zbierają punkty
karne:
■ przekroczenie dozwolo-
nej prędkości – 1–10 pkt 
■ wyprzedzanie na przej-
ściach dla pieszych i tuż
przed nimi – 9 pkt
■ nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu na skrzyżo-
waniu – 6 pkt
■ niezastosowanie się do
sygnałów świetlnych 
– 6 pkt

Wśród zdających w tym tygodniu egzamin na prawo jazdy był
kierowca, który maksimum punktów karnych zebrał w miesiąc.

Niektórzy 24 pkt karne łapią w miesiąc...

FOT. MAŁGORZATA TRZUSTKOWSKA

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK


