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Kleszczów

Trening, trening
i jeszcze raz trening
Trzykrotny Mistrz Polski Fryzjerów. Znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych
w tym fachu w Europie. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, mieszka i pracuje w Kleszczowie. Zaraża pasją, emanuje talentem.
O kim mowa? Błażej Adamus – stylista i fryzjer
– opowiada o swojej profesji, zaangażowaniu
i marzeniach…
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Rawa Mazowiecka

Przybywa rawskich morsów
Stowarzyszenie KRA-KERS, czyli Klub Elitarnych Rawskich Szaleńców organizuje cotygodniowe spotkania morsów i zimowe kąpiele w zalewie Tatar. Dla morsów taka kąpiel to przyjemność i sposób na
sprawdzenie siebie.
Rawskie morsy starannie
przygotowują się do każdej
zimnej kąpieli. Każde pływanie poprzedzone jest odpowiednią rozgrzewką. Nie
brakuje również ciepłych
ubrań na zmianę czy gorących napojów. Morsy zapewniają, że zimowe kąpiele
są bardzo zdrowe. Pomagają
zahartować ciało, podnoszą
odporność organizmu na
choroby, poprawiają wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Szerzej str. 6

Piotrków Trybunalski

Napad na stację paliw

Zdobył Pan trzykrotnie najważniejszy tytuł
wśród fryzjerów w kraju. Czy ten zawód towarzyszył Panu od zawsze?
A może wybór był tylko
kwestią przypadku?
Kwestia
przypadku?
Nigdy tego aż tak nie analizowałem. Kiedyś mówiono: No gdzie facet fryzjerem? Damskim? I to

jeszcze na wsi? Bowiem
uważa się, że mężczyzna
powinien być murarzem,
rzeźnikiem, nie wiadomo
kim tam jeszcze (śmiech).
A tu nagle fryzjer? Ale ja
lubiłem to robić i byłem
w tym dążeniu wytrwały.

Szerzej str. 8
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www.myjki.eu

Bełchatów

PGE GiEK S.A. o przyszłości Bełchatowa
Tegoroczne centralne obchody Dnia Górnika połączone z jubileuszem 40–lecia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, stały się okazją do rozmów na temat historii, ale i także planów. W siedzibie Spółki
w Bełchatowie, odbyła się konferencja prasowa Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Jacka Kaczorowskiego, który przybliżył dotychczasową działalność koncernu oraz mówił o obecnie wdrażanych projektach.
Węgiel
brunatny
w regionie bełchatowskim odkryto w 1960 r.
Przeprowadzone odwierty potwierdziły, że jest to
duże, zasobne złoże. Kil-

Firma OCEAN
ul. Wolności 80, Rędziny
tel. 34 320 10 42

Piotrkowscy policjanci zatrzymali sprawcę napadu rabunkowego na stację paliw w gminie Wola Krzysztoporska. Winny to mieszkaniec powiatu radomszczańskiego. Obecnie przebywa w areszcie.
Trzech zamaskowanych Krzysztoporska. Drzwi wy- dził napastnikom, używając audi bez tablic rejestracyjmężczyzn 28 listopada oko- ważyli przy pomocy łomu. gazu łzawiącego. Mężczyźni nych.
ło godziny 23:00 wtargnęło Grożąc sprzedawcy, zażądali zdążyli zabrać ze sobą tylko
do budynku jednej ze sta- wydania pieniędzy oraz to- tytoń znajdujący się na półSzerzej str. 14
cji paliw w gminie Wola waru. Pracownik przeszko- kach i odjechali ciemnym

Partner Kärcher Sp. z o.o.
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kanaście następnych lat
spędzono na badaniach
i ekspertyzach oraz pracach projektowych, które dotyczyły przyszłej
eksploatacji. Wydobycie

pierwszej tony węgla datuje się na rok 1980.
Aktualnie węgiel brunatny wydobywany jest ze
złoża w Polu Bełchatów
oraz Polu Szczerców. Jest
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Gotówka
na święta!

to ok. 40 mln ton surowca
rocznie, co stanowi ponad
60% rocznego wydobycia
w Polsce.
Szerzej str. 6

Nawet do

12 000 zł
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści POZYCZKA

Weź pożyczkę
w Providencie
i sprawdź jak
niewiele to kosztuje.

600 400 600
Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
Provident Polska S.A.
www.provident.pl

Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik
oceny zdolności kredytowej konsumenta.
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Bełchatów

Spotkanie z holenderską policją
Współczesne formy niewolniczej pracy, handel ludźmi i organami, przymuszanie do prostytucji oraz
symptomy zagrożeń i sposoby zapobiegania były tematami spotkań policjantek holenderskich i wolontariuszki z holenderskiej organizacji Fair Work ze studentami i licealistami z Bełchatowa.
na Mongard, reprezentująca
Według danych Biura
organizację
pozarządową
Narodów
Zjednoczonych
Fair Work, wyspecjalizowaną
ds. Narkotyków i Przestępw problematyce handlu ludźczości handel ludźmi jest
mi i pomocy ofiarom współtrzecim, po handlu bronią
czesnego niewolnictwa.
i narkotykami, najbardziej
Spotkanie zostało zordochodowym przestępstwem
ganizowane w ramach
na świecie. Jak wynika z daprojektu „Twoje bezpienych przedstawionych przez
czeństwo - nasza sprawa,
Siskę Johannes i Irenę de
praca w Holandii”. Projekt
Ruig - policjantki z holenrealizowany przy udziale
derskiego garnizonu Oost
bełchatowskiego Wydziału
Nederland - problem zagrożeń związanych z pracą, zniechęcać młodych ludzi przygotowania się do takie- Społecznej Akademii Nauk
zwłaszcza młodych ludzi, do pracy w Holandii, gdzie go wyjazdu zwróciły uwa- jest wyrazem troski o los
w państwach zachodniej Eu- pracodawcy w większości gę na możliwe zagrożenia. młodych ludzi poszukująropy jest bardzo aktualny. przypadków oferują uczciwe Odramatachludziuwikłanych cych pracy za granicą.
JP na podst. materiałów
Wizytą w Bełchatowie 19 li- i atrakcyjne warunki pracy. w pracę niewolniczą oraz
z SAN w Bełchatowie.
stopada 2015 roku obie prele- Prelegentki chciały zaakcen- przymuszanych do prostytugentki nie zamierzały jednak tować znaczenie właściwego cji poruszająco mówiła Han-

Tomaszów Mazowiecki

Miejskie
Centrum Kultury

W 2016 roku w Tomaszowie Mazowieckim powstanie Miejskie Centrum Kultury.
Miejskie Centrum Kultury powstanie w wyniku
połączenia obecnie działających instytucji kultury, tj.
Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury „Tkacz”,
Dzielnicowego
Ośrodka
Kultury oraz Skansenu Rzeki Pilicy.
„Połączenie
instytucji
kultury ma na celu efektywniejsze wykonywanie zadań,
a także upraszczanie formy zarządzania w zakresie
organizowania działalności kulturalnej. Połączenie
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instytucji nie spowoduje
uszczerbku w ich dotychczasowej działalności” - czytamy na stronie Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.
Miejskie Centrum Kultury będzie prowadziło
działalność społeczno-kulturalną i zajmie się m.in.
upowszechnianiem sztuki
oraz wspieraniem aktywności kulturalnej społeczności
lokalnej, ułatwianiem dostępności do kultury oraz
współtworzeniem jej wartości.

Sulejów

Dziecięca Akademia Pływania
Dzieci z miasta i gminy Sulejów biorą udział w bezpłatnych zajęciach nauki pływania.
Kilkaset dzieciaków ze nie. Przez gminę Sulejów
szkół podstawowych mia- przepływają dwie rzeki: Pista i gminy Sulejów bierze lica i Luciąża, a w pobliżu
udział w bezpłatnej nauce znajduje się Zalew Sulejowpływania. Zajęcia odbywają ski. Mali pływacy są ostrzesię w poniedziałki na base- gani podczas zajęć, żeby
nie w hotelu Podklasztorze. unikać miejsc niebezpieczUczniowie z klas I – IV uczą nych. Tak więc program ma
się pływać pod bacznym również charakter profiokiem instruktorów i ratow- laktyczny – informują praników. Ze względu na duże cownicy Urzędu Miejskiego
zainteresowanie
progra- w Sulejowie. Projekt nauki
mem nauki pływania, dzieci pływania finansowany jest
przywożone są na pływalnię z środków własnych Gminy
szkolnym gimbusem.
Sulejów, która jako pierwsza
- „Dziecięca Akade- w powiecie piotrkowskim
mia Sportu” dla jednych wystartowała z taką formą
to świetna zabawa i relaks, aktywności sportowej dla
a dla innych początek upra- dzieci.
wiania pływania na poważ-

www.gazeta-wiesci.pl

Piotrków Trybunalski

Bezpłatna mammografia
10 i 11 grudnia LUX MED Diagnostyka zaprasza
panie na bezpłatne badania mammograficzne w
mammobusie przy Domu Handlowym MERKURY.

- Mimo, iż mammografia
to najskuteczniejsza metoda
profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet
poddała się bezpłatnemu
badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED
Diagnostyka - Zachęcamy
panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż
jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród
Polek - dodaje.
Jak podkreśla LUX
MED Diagnostyka, to ostatnia szansa w tym roku na
mammografię bez skierowania. Badanie odbędzie się
w Piotrkowie Trybunalskim
przy Domu Handlowym
MERKURY, ul. Słowackiego
142.
Bezpłatna mammografia
dla pań w wieku:
1) 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi jest bezpłatne, refun-

dowane kobietom co 2 lata
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia (lub co 12 miesięcy
dla kobiet, które w ramach
realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne
wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
2) 40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane
są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości
usług medycznych w ramach
Populacyjnego Programu
Wczesnego
Wykrywania
Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG
i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Wymagane
jest skierowanie lekarskie
od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji
o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.
fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach
obu programów prosimy
o wcześniejszą rejestrację
pod nr tel. 58 666 2 444.
Call Center czynne jest 7 dni
w tygodniu.

www.mluksus.pl

8%
VAT
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Tomaszów Mazowiecki
Teatr Muzyczny
w Łodzi zaprasza w karnawale
Styczeń 2016 r. zapowiada się bardzo interesująco,
jeśli chodzi o repertuar Teatru Muzycznego w Łodzi. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych propozycji.
„Jeszcze nie pora nam wraca do ojczyzny, Liza
spać” to nowa propozycja wyjeżdża razem z nim, ale
Teatru Muzycznego w Łodzi mandaryn Czang, ojciec Su
i Grupy Rafała Kmity, któ- Czonga, nie chce dopuścić
ra na deskach Teatru zago- do małżeństwa syna z Eurości 16 stycznia g. 18.30 i 17 pejką... Szczególnym uznastycznia g. 17.00.
niem krytyki i publiczności
To, jak mawiają Twórcy, cieszy się piękna scenogra„dziwowisko kabaretowe” fia Ryszarda Kai, wielkiego
stanowi nową jakość na pol- znawcy kultury Chin. „Kraskiej scenie muzycznej – je- inę uśmiechu” będzie możdyne w swoim rodzaju połą- na zobaczyć 8 i 9 stycznia g.
czenie kabaretu z typowymi 18.30.
dla teatru środkami wyrazu
Z kolei 13 stycznia g.
artystycznego - muzyką gra- 18.30 i 14 stycznia g. 11.00,
ną na żywo przez big band, można obejrzeć „Łajzę”.
śpiewem solistów i chóru Niezwykłe widowisko artyoraz występami zespołu ba- styczne, miscenium rockoletowego. Błyskotliwe teksty we. Scenariusz spektaklu jest
Rafała Kmity stawiają widza w oparciu o utwory, powstałeprzed lustrem, w którym go w 1999 roku, łódzkiego zemoże zobaczyć prawdziwe- społu rockowego NORMALgo siebie, odartego z masek SI. Historia znalezionego na
codziennych przyzwyczajeń ulicy, wychowanego w patoloi póz, a śmiech wzbudzany gicznej rodzinie chłopca. Bez
przez kabaretowe scenki zy- miłości i wskazówek na dalszą
skuje oczyszczającą moc…
drogę życia... Niekonwencjo„Kraina uśmiechu”, jed- nalny pomysł połączenia rocno z najpiękniejszych dzieł kowych piosenek granych „na
Franza Lehára, to operetka żywo” z barokowymi utworanietypowa, bo bez szczęśli- mi J.S. Bacha w interpretacji
wego zakończenia. Libreci- Michała Jelonka z pewnością
ści opowiedzieli historię mi- przykuje uwagę nawet bardzo
łości, która z powodu różnic wybrednych widzów. Różnokulturowych nie może być rodność form, zarówno taspełniona. Jej akcja rozgry- necznych jak i muzycznych,
wa się w Wiedniu i Pekinie synteza muzyki poważnej ze
w roku 1912. To historia współczesną, sztuki wysokiej
hrabianki Lizy, która odrzu- z uliczną, z pewnością zainca zaloty porucznika Gusta- tryguje zarówno młodzież,
wa von Pottensteina; kocha, jak i dojrzalszych widzów.
z wzajemnością, księcia Su Przedstawienie
otrzymało
Czonga, chińskiego posła m.in. Złotą Maskę od łódzw Wiedniu. Gdy książę kich recenzentów teatralnych.
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Koncert
kolęd

19 grudnia w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie
się koncert kolęd „Gwiazdo świeć, kolędo leć”.
Święta Bożego Narodze- NMP Królowej Polski, zania tuż, tuż... W związku praszając na koncert kolęd,
z ich nadejściem, rozpo- który odbędzie się 19 grudczęła się gorączka świątecz- nia. Tego dnia w Tomaszonych zakupów. Warto jed- wie wystąpią Olga Bończyk,
nak znaleźć trochę czasu na Alicja Majewska, Zbigniew
duchowe przeżywanie Świąt Wodecki oraz Włodzimierz
Bożego Narodzenia. I w tej Korcz. Koncert odbędzie się
kwestii z alternatywą dla w Kościele pw. NMP Krómieszkańców Tomaszowa lowej Polski przy ul. Słowychodzą władze miasta, wackiego 13/19. Początek
Ośrodek Kultury „Tkacz” o godzinie 19.00. Wstęp na
oraz proboszcz parafii pw. koncert jest wolny.

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

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

www.optyk-piotrkow.pl

Bełchatów

Jarmark świąteczny

12-13 grudnia br. w Bełchatowie odbędzie się jarmark świąteczny.

Jedną z atrakcji jarmarku będzie spektakl uliczny
„Pierwsza Gwiazda”. Widowisko pokaże, 13 grudnia
o godz. 16 na Placu Narutowicza, Krakowski Teatr
Uliczny Scena Kalejdoskop. Spektakl wprowadzi
mieszkańców w świąteczną atmosferę. Nie zabraknie aniołów oraz czartów
granych przez aktorów na
szczudłach. Będzie też św.
Mikołaj, który zasiadając na
majestatycznym tronie, rozdaje upominki osobom biorącym udział w zabawach.
„Pierwsza Gwiazda” to
barwny spektakl z elementami pirotechniki scenicznej
i muzyką „na żywo”. Artyści
przybliżą publiczności mało
znane zwyczaje wigilijne
oraz przysłowia.
Podczas świątecznego
jarmarku wystawcy zapew-
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Alicja Krasoń

www.gazeta-wiesci.pl

niają również takie ciekawostki jak pokazy kulinarne, wyrób świec z wosku
pszczelego oraz szklanych
figurek. Stoiska będą czynne
w trakcie trwania jarmarku
w godz. 10-18. Do udziału w Jarmarku zgłosiło się
już niemal 50 wystawców
z całej Polski, oferujących
m.in. tradycyjne ozdoby
świąteczne, choinki, ciasta,
oraz biżuterię artystyczną.
Nowością na bełchatowskim
Jarmarku będzie możliwość
skosztowania
pieczonych
kasztanów,
węgierskiego
gulaszu oraz tradycyjnego
grzańca.
Organizatorem bełchatowskiego jarmarku świątecznego jest Urząd Miasta
Bełchatowa, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

www.gazeta-wiesci.pl
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Kleszczów

Nowy plac zabaw
Gmina Kleszczów wzbogaciła się o nowe miejsce rekreacyjne.

W Z ACZ AROWANĄ NOC

KONCERT SYLWESTROWY
największe przeboje musicalowe i operetkowe

31 grudnia, godz. 21.00

www.teatr-muzyczny.lodz.pl

W
Łuszczanowicach
Kolonii na powierzchni 6
tys. m kw. urządzony został
nowy, wielofunkcyjny skwer.
Mieszkańcy mogą korzystać
z placu zabaw, pokrytego
nawierzchnią z kolorowego
poliuretanu, z mini-boiska
do gier zespołowych i z alejki spacerowej. Swoją kondycję mogą poprawiać ćwicząc
na ośmiu urządzeniach zamontowanych w plenerowej siłowni. Skwer został
ogrodzony i wyposażony
w elementy małej architektury (ławki, kosze, lampy,
kran, stojaki na rowery),

obsadzony drzewami i krzewami (m.in. tuje, świerki,
klony). Wygospodarowano
też miejsca postojowe dla
samochodów.
Wyposażenie placu zabaw stanowią takie urządzenia, jak: bujaki (auto
i konik), huśtawka potrójna, karuzela, piaskownica
oraz zestawy zabawowe. W
skład dużego zestawu wchodzą takie atrakcje, jak m.in.
przeplotnia linowa, ścianki wspinaczkowe i wiszący
most. Mały zestaw przeznaczony dla najmłodszych
dzieci poza zjeżdżalnią i

równoważnią z poręczami
linowymi posiada drewniane podesty, zabawowe tablice edukacyjne, most linowy
i pochylnie z poręczami.
Projekt budowlany zagospodarowania
skweru
w Łuszczanowicach Kolonii opracowany został przez
A.S. Studio Adam Szwarc
z Bytomia, natomiast wykonawcą wybranym spośród
ośmiu firm uczestniczących
w przetargu była spółka
Sportsystem z Aleksandrowa Kujawskiego.

Świąteczna zbiórka zabawek

znacznie przewyższyły nasze oczekiwania. Zebraliśmy
około 2500 bajek dla dzieci,
lektur i książek fabularnych,
a także przeszło 1100 maskotek oraz 200 gier, puzzli
i zabaw edukacyjnych. Rzeczy te trafiły na oddziały
dziecięce szpitali, do świetlic
środowiskowych, bibliotek
publicznych oraz domów
dziecka – między innymi
do Domu Dziecka funkcjonującego w Piotrkowie Trybunalskim – mówi Marek
Mika, Prezes KSWP.
Na cele akcji przekazywać można zarówno rzeczy
nowe, jak i niezniszczone
rzeczy używane. Dlatego też
poza tym, że inicjatywa ma
niezwykle szczytny cel, jest
ona także wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy
chcą pozbyć się nadmiaru
nieużywanych już zabawek
i książek.
- Wręczając prezenty
wywołaliśmy uśmiechy na

twarzach tak wielu dzieci, że
stało się to dla nas ogromną
motywacją do kontynuacji
tej inicjatywy. Do aktywnego udziału w akcji zachęcamy nie tylko osoby dorosłe, lecz również młodzież
i dzieci, które podczas
dwóch poprzednich edycji
świątecznej zbiórki wykazały się niezwykłym zaangażowaniem w jej realizację
– dodaje Beata Napierała,
Wiceprezes KSWP.
Placówka
KSWP
w Piotrkowie Trybunalskim
(ul. Sieradzka 10), w której
przyjmowane będą książki
i zabawki, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
Szczegółowe
informacje
o Świątecznej Akcji można
znaleźć również na stronie
internetowej www.kswp.org.
pl lub uzyskać pod numerem telefonu 41 260 460 17.

rezerwacja i sprzedaż biletów: tel. 42 678 19 68

!
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Czy

1 grudnia rusza III edycja akcji zbiórki książek i zabawek. Zebrane rzeczy zostaną przekazane potrzebującym dzieciom i młodzieży przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.
Tegoroczna akcja prowadzona będzie od 1 do
17 grudnia we wszystkich
placówkach KSWP, w tym
w oddziale działającym na
terenie województwa łódzkiego (Piotrków Tryb., ul.
Sieradzka 10). Na cele akcji
przekazywać można książki
fabularne, lektury szkolne,
słowniki, bajki, kolorowanki, a także maskotki,
lalki, samochodziki, klocki, puzzle, gry edukacyjne,
przybory szkolne. Rzeczy
te przekazane zostaną, jako
prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dzieciom
i młodzieży z uboższych
rodzin oraz maluchom przebywającym w szpitalach.
- Efekty dwóch poprzedCzęść z nich zasili również wych. Akcja prowadzona trzeci i cieszy się bardzo dujest
przez
KSWP
już
po
raz
nich
edycji świątecznej akcji
żym powodzeniem.
zasoby świetlic środowisko-
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Rawa Mazowiecka

Przybywa rawskich morsów

Stowarzyszenie KRA-KERS, czyli Klub Elitarnych Rawskich Szaleńców organizuje cotygodniowe spotkania morsów i zimowe kąpiele w zalewie Tatar. Dla
morsów taka kąpiel to przyjemność i sposób na sprawdzenie siebie.
Rawskie morsy starannie
przygotowują się do każdej
zimnej kąpieli. Każde pływanie poprzedzone jest odpowiednią rozgrzewką. Nie
brakuje również ciepłych
ubrań na zmianę czy gorących napojów. Morsy zapewniają, że zimowe kąpiele
są bardzo zdrowe. Pomagają
zahartować ciało, podnoszą
odporność organizmu na
choroby, poprawiają wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Wbrew przerażeniu obserwatorów, morsy twierdzą, że zimowe zanurzenie
może być przyjemne. Mówią, że wejście do wody nie

jest najgorsze, na początku
czuje się lekkie zimno, ale
jak się złapie oddech to jest
całkiem miło. Najtrudniej
jest się ubrać, gdy całe ciało
jest przemarznięte. Najprzyjemniejszym
momentem
jest paradoksalnie – wyjście
z wody. Odczuwa się wtedy
ciepło, nawet przy minus
dwudziestu stopniach.
Największą zaletą tego
zimowego sportu jest fakt,
że uprawiać go może praktycznie każdy (wyjątkiem
są osoby starsze, które mają
problemy z krążeniem).
Miłośników zimnych kąpieli stale więc przybywa.
W Rawie spotykają się w

każdą niedzielę o godzinie
12:00 nad zalewem Tatar.
Utworzyli też specjalny facebook’owy profil, gdzie na

bieżąco informują o swoich
inicjatywach.
W niedzielę 13 grudnia
w kilkudziesięciu miastach

Polski, w południe, morsy
wejdą do wody. Chcą pobić
rekord Guinnessa w ilości
morsów kąpiących się rów-

nocześnie. Do akcji dołączą
również amatorzy zimnych
kąpieli w Rawie Mazowieckiej. Ich zdaniem jest to
dobry sposób na promocję
miasta. Warunki pobicia
rekordu są ściśle określone.
By próba została zaliczona –
w danym miejscu do wody
o temperaturze poniżej 10
stopni Celsjusza musi wejść
przynajmniej 25 osób. Muszą wytrzymać w wodzie co
najmniej 3 minuty. Rawskie
Morsy zapraszają wszystkich
13 grudnia nad zalew. Mile
widziani są zarówno amatorzy zimnej kąpieli, jak i osoby, które będą dopingować
morsów.		
KG

Bełchatów

PGE GiEK S.A. o przyszłości Bełchatowa

Tegoroczne centralne obchody Dnia Górnika połączone z jubileuszem 40–lecia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, stały się okazją do rozmów na temat
historii, ale i także planów. W siedzibie Spółki w Bełchatowie, odbyła się konferencja prasowa Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Jacka Kaczorowskiego, który
przybliżył dotychczasową działalność koncernu oraz mówił o obecnie wdrażanych projektach.
Węgiel
brunatny
w regionie bełchatowskim
odkryto w 1960 r. Przeprowadzone odwierty potwierdziły, że jest to duże,
zasobne złoże. Kilkanaście
następnych lat spędzono na
badaniach i ekspertyzach
oraz pracach projektowych,
które dotyczyły przyszłej
eksploatacji.
Wydobycie
pierwszej tony węgla datuje
się na rok 1980.
Aktualnie węgiel brunatny wydobywany jest ze
złoża w Polu Bełchatów
oraz Polu Szczerców. Jest
to ok. 40 mln ton surowca
rocznie, co stanowi ponad
60% rocznego wydobycia
w Polsce. Pole Bełchatów,
zalegające w środkowej
części rowu, eksploatowane będzie do roku 2020,
natomiast koniec zasobów
węgla w Polu Szczerców przedłużeniu Pola Bełchatów w kierunku zachodnim
- datuje się na rok 2040. Do
roku obecnego wydobyto
już aż 1 mld 80 mln ton węgla. Według Prezesa PGE
GiEK S.A. przedział eksploatacji węgla może wahać
się jednak między rokiem
2032 a 2040. Argumentem
jest fakt, że zapotrzebowa-

nie ma charakter zmienny.
Istotny jest ponadto brak
pełnej zdolności wydobywczej, szczególnie w końcowej fazie eksploatacji.
Prezes Jacek Kaczorowski oprócz podkreślania
działalności wydobywczej,
przedstawił również proces
realizacji dwóch projektów, związanych z przyszłym zagospodarowaniem
złóż Złoczew oraz Gubin.
W złożu Złoczew zasoby
określono na poziomie 600
mln ton węgla brunatnego.
Dzisiaj można mówić już

o zaawansowanych pracach nad przygotowaniem
wniosku koncesyjnego na
eksploatację. - Przewidujemy złożenie wniosku
w połowie przyszłego roku
i
uzyskanie
koncesji
w styczniu roku 2017 – podkreślił Prezes Zarządu PGE
GiEK S.A. Założenia te są
jednak przedmiotem głębszych analiz. Są to zasoby
zabezpieczające dostawy
węgla dla 3 jednostek klasy 1000 MW. Prezes Jacek
Kaczorowski
podkreślił
również duże znaczenie

bloku 858 MW Elektrowni Bełchatów. Mówiąc
o złożu Złoczew, oczywiście chodzi o zabezpieczenie dostaw dla zrewitalizowanej jednostki 858.
Dla pozostałych jednostek
wskazuje się inny rodzaj
paliwa. Na chwilę obecną
nie wiadomo jeszcze, jaki.
Wszystko zależne jest od
dostępności i parametrów
rynkowych. Na konferencji ponadto Prezes Zarządu
podkreślił szczególny charakter centralnej lokalizacji
systemu elektroenergetycz-

nego. - Mamy wyprowadzenie mocy, niezbędne
kompetencje. A więc ta
przyszłość dla Bełchatowa
już dzisiaj rysowana w scenariuszach możliwych do
przeprowadzenia, zakłada
obecność
wytwórczości
również po zakończeniu
wydobycia węgla ze złoża
Bełchatów – dodał prezes
Kaczorowski.
Korzystając z okazji zapytaliśmy również Prezesa
Jacka Kaczorowskiego, na
jakim etapie jest zastosowanie technologii gazyfikacji
węgla dla celów funkcjonowania kopalni i elektrowni.
- Morfologia polskich
złóż, a w szczególności
złóż węgla brunatnego absolutnie nie kwalifikuje ich
do prowadzenia zgazowania w złożu ze względu na
potencjalną klęskę ekologiczną, katastrofę górniczą.
Ich głębokość zalegania,
miąższość, otoczenie, czyli
struktura nakładu, w żaden sposób nie zabezpiecza
przed
rozszczelnieniem,
także przed kontaktem
z wodami złożowymi. Prowadzone są natomiast prace
związane z gazyfikacją węgla, ale po jego wydobyciu

w instalacjach naziemnych.
Sądzę, że te prace ulegną
teraz przyspieszeniu – wyjaśnia prezes.
Jacek
Kaczorowski
w odpowiedzi na pytanie
wspomniał także o drugim
projekcie, który dotyczy
utylizacji dwutlenku węgla, powstającego w wyniku spalania w instalacjach
przemysłowych, w elektrowniach, elektrociepłowniach. Nie ulega wątpliwości, że emisja dwutlenku
węgla jest podstawowym
problemem
elektrowni
konwencjonalnych. Prezes
zaznaczył jednak, że reszta emitowanych związków
w procesie spalania, a więc
związki azotu, rtęć, czy
chlorowodór są pod całkowitą kontrolą.
W ramach podsumowania konferencji prasowej,
uczestnicy zwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego
Bełchatów - największą kopalnię odkrywkową w Polsce i jedną z największych
w Europie. Przewidziano
zjazd do wyrobiska. Umożliwiło to ocenienie z bliska
największych pracujących
maszyn w Polsce, czyli koparek i zwałowarek.
IT
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O NAJWYŻSZYM STANDARDZIE
ENERGETYCZNYM

Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Michalak

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

www.danwood.pl
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Trening, trening i jeszcze raz trening

Trzykrotny Mistrz Polski Fryzjerów. Znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych w tym fachu w Europie. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, mieszka
i pracuje w Kleszczowie. Zaraża pasją, emanuje talentem. O kim mowa? Błażej Adamus – stylista i fryzjer – opowiada o swojej profesji, zaangażowaniu
i marzeniach…
zadbany. Skoro jest ładny, to
Zdobył Pan trzykrotnie
po co go ścinać?
najważniejszy tytuł wśród
fryzjerów w kraju. Czy ten
Czy można już pozawód towarzyszył Panu
wiedzieć,
że jest Pan miod zawsze? A może wybór
strzem?
był tylko kwestią przypadMam swoich uczniów
ku?
w
całej
Polsce, ale nie uwaKwestia przypadku? Niżam
się
za mistrza. Sądzę, że
gdy tego aż tak nie analizobędę
mistrzem
wtedy, gdy
wałem. Kiedyś mówiono: No
inni
uznają
mnie
za mistrza.
gdzie facet fryzjerem? DamCzeka
mnie
jeszcze
bardzo
skim? I to jeszcze na wsi? Bodużo
pracy.
Chciałbym
się
wiem uważa się, że mężczyzmierzyć
z
zawodnikami
zna powinien być murarzem,
z całego świata. 6. miejsce
rzeźnikiem, nie wiadomo
w Paryżu to nie to, czego
kim tam jeszcze (śmiech).
człowiek oczekuje. NiektóA tu nagle fryzjer? Ale ja lurzy na zawodach nadają
biłem to robić i byłem w tym
sobie automatycznie tytuł.
dążeniu wytrwały.
Jest Pan rodowitym Należy spojrzeć i dojrzeć to, Zdobywając medal na midzi się 4 kontrole, nie liczy Kiedy wyjeżdżam w piątek
Jest Pan pierwszym fry- się więc wyłącznie efekt wieczorem na trening, w po- mieszkańcem Kleszczowa? co można zrobić. Włos jest strzostwach międzynarodoJestem
mieszkańcem podatny... Nie ma rzeczy, wych, są od razu mistrzami
zjerem w rodzinie? Czy jest końcowy. Same zawody niedziałek nad ranem jestem
w
Kleszczowie.
Nie
ma
wyKleszczowa,
ale
nie rodowi- których się nie stworzy.
trwają
15
20
minut.
świata. A to jest tylko zdobyto kontynuacja rodzinnych
tchnienia,
ponieważ
o
9:00
tym.
Urodziłem
się
w
Piotrty medal, niestety. 16 martradycji?
muszę
być
już
w
salonie.
kowie
Trybunalskim.
Moi
Czy
wszyscy
zdają
się
Na
zawody
Pan
jedzie
ca lecę do Seulu. Odbędą
Jestem pierwszy z rodu,
rodzice
mieszkają
w
okolina
Pana
propozycje
fryzur?
już
z
gotową
koncepcją
frysię tam zawody, gdzie będę
ale na pewno nie ostatni.
W
takim
razie
czy
znajcach
Rozprzy.
Przeważnie
jest
tak,
że
zury?
mógł powalczyć o tytuł MiCórka Wiktoria będzie konduje
Pan
czas
na
coś
inne99%
przypadków
kończy
się
Tak,
nie
ma
w
tej
kwestii
strza Świata.
tynuować zamiłowanie do
go,
oprócz
fryzjerstwa?
Dzięki
swojemu
mii
tak
realizacją
mojej
wizji.
niespodzianek.
Ćwiczę
fryfryzjerstwa.
Oczywiście, że poświę- strzostwu w tej profesji Często jednak pojawia się
zury dużo wcześniej. Są to
I takiego tytułu właśnie
cam
czas
nie
tylko
fryzjerprzyciąga
Pan
do
salonu
wśród
ludzi
błędne
myśledwie
najtrudniejsze
formy
Panu
życzymy.
Nazwa salonu „Wiktostwu.
Czas
znajduję
dla
nie
tylko
mieszkańców
nie.
Skoro
ktoś
wejdzie
do
na
świecie:
fryzura
klasyczna
Korzystając
z okazji,
ria” wzięła się od imienia
rodziny.
Oni
są
dla
mnie
Kleszczowa.
Klientki
siamojego
salonu,
ja
od
razu
oraz
fryzura
kreatywna.
Nikt
chciałbym
przesłać
serdeczcórki?
najważniejsi.
Każda
wolna
dają
w
fotelu,
a
Pan
już
wie,
ścinam
włosy.
To
nie
jest
tak.
nie
wykonał
ich
perfekcyjnie.
ne
pozdrowienia
od
całeZdecydowanie tak. Nachwila
jest
po
to,
aby
spędzić
jaka
fryzura
idealnie
do
Czasami
podcinam
jedynie
Wygrywa
po
prostu
ten,
kto
go
zespołu
dla
wszystkich
zwa „Wiktoria” jest od imieją z bliskimi.
nich pasuje. Skąd ta wie- same końcówki. Nie skra- klientek i klientów salonu
zrobi najmniej błędów.
nia córki.
Zapewne na przygoto- dza?
cam na siłę długości. Przede fryzjerskiego „Wiktoria”.
wanie
do
zawodów
poświęTrzeba
mieć
wyobraźnię.
wszystkim włos musi być
Kto
zajmuje
się
przygoZdobył Pan trzykrotnie
ca
Pan
nie
tylko
czas,
ale
towaniem
Pana
do
zawotytuł mistrza Polski oraz 6.
miejsce w zawodach Euro- dów? Ile czasu Pan trenuje? i pieniądze. Proszę powieUczę się od Andrzeja dzieć, jak kosztowny jest
pejskich w Paryżu. Jaki jest
Matrackiego.
Jest to czte- udział w zawodach?
przepis na sukces?
Zależy, ile jest treningów.
rokrotny
Mistrz
Świata we
Trzeba się cały czas
Duże
znaczenie ma również
fryzjerstwie.
Jeżeli
chodzi
szkolić. Nie wygląda to tak,
ilość
wykorzystanych głóo
czas,
jaki
poświęcam
na
jak twierdzą co niektórzy:
wek,
czyli
modeli treningoprzygotowanie
do
zawopojechał i wygrał. Na zawowych.
Jeżeli
chce się mieć jak
dów,
to
wyjeżdżam
w
piątek,
dach przeżywa się naprawdę
najlepszy
wynik,
trzeba jak
wracam
zaś
w
poniedziałek
ogromny stres. I trzeba to
najwięcej
trenować.
Żeby
nad
ranem.
Trenuję
w
każdy
odczuć na własnej skórze.
z
kolei
trenować
jak
najwięweekend
przed
zawodami.
Trzeba tam po prostu być.
Od poniedziałku do piątku cej, trzeba mieć jak najwięCo jest najtrudniejsze pracuję w salonie, sobotę cej pieniędzy, żeby na takie
i niedzielę spędzam na tre- treningi jeździć. Należy kuna takich zawodach?
pić także główki. Jedna, to
Wszystko (śmiech). Tam ningach.
koszt 2,5 tysiąca złotych. Ja
nie można sobie pozwolić
zużywam ich 50 – 70… DoNie
ma
Pan
więc
wolna błąd. Jedno złe zasuszenie
datkowo wpisowe oraz ponych
weekendów
w
ogóle?
włosa może położyć całe zazostałe koszty, np. samolot
Wygląda
na
to,
że
pasja
stawody. Wpływ na wynik ma
i hotele.
ła
się
dla
Pana
pracą.
każde potknięcie. SędzioObecnie
od
grudnia
zewie obserwują jakość cięcia,
Skąd wziąć takie pieniąszybkość pracy, podejście szłego roku aż do września
dze?
nie
miałem
żadnego
weekpsychologiczne, odporność
Szuka się sponsorów,
na stres. Strzyżenie i czesa- endu wolnego. Znowu zblipracuje
po 12 – 14 godzin
ża
się
grudzień,
a
więc
liczę
nie to podstawa, ale ważne
dziennie.
Pomoc zaoferowana
2
weekendy
wolne.
Faksą także wspomniane wczeła
również
Fundacja Rozwotycznie,
fryzjerstwo
jest
dla
śniej: odporność na stres
ju
Gminy
Kleszczów.
mnie
i
pasją
i
pracą.
Trzeba
i szybkość pracy. Ogólnie
w czasie zawodów przecho- się temu oddać całkowicie.
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Sulejów

Przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne
Do mieszkańców gminy Sulejów woda dostarczana jest za pomocą całej sieci wodociągowej, którą stanowi zintegrowany system ujęć wody, przepompowni
i rozdzielni.

Budynek MZK przy ul. Koneckiej 46.
Dzięki
stosowaniu
nowych technik montażu i lepszego sprzętu
w poszczególnych etapach procesu realizacji,
woda szybciej dociera do
mieszkańców. Proces ma
charakter ciągły. Przyłącza
wodociągowo-kanalizacyjne są wykonywane dla
każdej posesji w gminie, co
umożliwia połączenie jej
z Oczyszczalnią Miejską.
Przyłącza wykonuje się wg
opracowanego
projektu
i zapotrzebowania mieszkańców gminy Sulejów. Na
terenie gminy rozmiesz-

czone są miejsca w których rozbudowa sieci jest
utrudniona ze względu na
ukształtowanie powierzchni terenu oraz usytuowanie posesji mieszkalnych
w miejscach trudno dostępnych. Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego samodzielnie
bez
uzgodnienia
tego
z Miejskim Zakładem Komunalnym jest niezgodne
z prawem i grozi wysokimi
karami pieniężnymi. Nielegalna przebudowa i modernizacja już istniejącej
sieci w niewłaściwy spo-

REKLAMA

Warunki:
- zatrudnienie na umowę o pracę,
- wymagane doświadczenie o takim/ bądź podobnym proﬁlu
produkcyjnym,
- wynagrodzenie brutto 3.500 zł (ewentualnie do uzgodnienia),
- dla osób rokujących możliwość zakwaterowania.

PPHU Korkus
Przetwórstwo Warzyw i Owoców

tel. /34/ 311 17 90
fax. /34/ 311 17 90
email: biuro@korkus.pl

woda odprowadzana jest
w postaci ścieków bytowych i przemysłowych.
Ścieki komunalne są mieszaniną kilku rodzajów:
bytowych, przemysłowych,
wód opadowych, infiltracyjnych i drenażowych.
MZK zgodnie z profilem swojej działalności

zaspokaja potrzeby zbiorowe mieszkańców gminy
Sulejów w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
MZK dostarcza wodę poprzez eksploatacje ujęć
głębinowych w Sulejowie,
Krzewinach, Białej i Bil-

skiej Woli. Odbiór sieci
kanalizacji sanitarnej jest
stale monitorowany i podlega badaniu technicznemu
oraz konserwacji i przeglądowi studni kanalizacyjnych.

Piotrków Trybunalski

Lodowisko już czynne
W sobotę (28.11) rozpoczął się nowy sezon na piotrkowskim lodowisku.
Przypomnijmy, że lodowisko znajduje się w parku
im. ks. J. Poniatowskiego.

Producent soków - KORKUS w Pajęcznie - zatrudni od zaraz
operatorów ze znajomością obsługi maszyn takich jak:
etykieciarka, rozlewaczka, pasteryzator, tunel foliujący,
zakręcarka, paletyzator i inne towarzyszące.

98-330 Pajęczno
ul. Wieluńska 126

sób może doprowadzić do
uszkodzenia i awaryjności
odcinków sieci. Powoduje
to dalsze źródła zagrożeń
na przyłączach.
Wszelkie
informacje
o możliwości wykonania
przyłącza
można uzyskać w biurze MZK przy
ul. Koneckiej 46. Zużyta

Oczyszczalnia Miejska w Sulejowie

Dla pierwszych osób, które
przyszły 28 listopada na łyżwy, Ośrodek Sportu i Re-

kreacji przygotował słodką
niespodziankę.
Lodowisko
będzie

czynne przez cały tydzień
w godzinach 9-21. Ceny
wejściówek nie uległy zmianie, a podobnie, jak w latach
poprzednich przygotowana
jest oferta dla całych rodzin.
Bilet rodzinny kosztuje 7,5 zł (5 zł rodzic oraz 2,5 zł
dziecko). Od poniedziałku
do piątku w godzinach od
9-14 bilet ulgowy kosztuje
3 zł, a normalny 5 zł. Natomiast od poniedziałku do
piątku po 14 i w weekendy
za bilet ulgowy zapłacimy
4 zł, a za normalny 8 zł.
Uczniowie
piotrkowskich szkół w ramach lekcji
wychowania fizycznego zapłacą symboliczną złotówkę.
Koszt wypożyczenia łyżew
to 3 zł za godzinę.

10 Wieści

Relacje

W

www.gazeta-wiesci.pl

Bełchatów

Nowe
kierownictwo policji

Nowym Komendantem Powiatowym Policji w Bełchatowie został młodszy inspektor Karol Mielczarek, a jego zastępcą młodszy inspektor Tomasz
Jędrzejczyk.

2 grudnia 2015 roku w sali
teatralnej Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie,
odbyła się uroczystość wprowadzenia i powitania nowego
Komendanta Powiatowego
Policji w Bełchatowie. Decyzją nadinspektora Dariusza
Banachowicza, Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi, pracą bełchatowskich policjantów pokieruje młodszy
inspektor Karol Mielczarek,
pełniący obowiązki na tym
stanowisku od daty przejścia
w stan spoczynku inspektora
Sławomira Barasińskiego. Zastępcą Komendanta Powia-

REKLAMA

www.solpark-kleszczow.pl
REKLAMA

towego Policji w Bełchatowie
został młodszy inspektor Tomasz Jędrzejczyk.
Wprowadzenia komendantów dokonał I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Łodzi insp. Tomasz
Michułka. W uroczystości
wprowadzenia na stanowiska
uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, służb
mundurowych i instytucji na
co dzień współpracujących
z bełchatowskimi policjantami oraz funkcjonariusze i
pracownicy komendy.

ZARZĄDZENIE NR 534/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337) w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2014 r. Nr 154, poz. 1629) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 2. 1. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:
1) Marcin Witko – Prezydent Miasta – Przewodniczący Komisji,
2) Zofia Szymańska – Zastępca Prezydenta Miasta – Członek Komisji,
3) Katarzyna Marchewka – Sekretarz Miasta – Członek Komisji,
4) Małgorzata Śmiechowicz – Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki – Członek Komisji,
5) Monika Michalska – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego/Radca prawny – Członek Komisji;
6) Agnieszka Kępa – inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym – Sekretarz Komisji.
2. Regulamin i zasady przeprowadzania konkursu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§ 3. 1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się na dzień 31 grudnia 2015 roku.
§ 4. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§ 5. Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 4 podaje się do wiadomości publicznej poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim,
2. Publikację w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym,
3. Publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 534/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
27 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego
Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
REGULAMIN I ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.
2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.
3. Postępowanie konkursowe składa się z II etapów:
1) etap I – ocena formalna, przewidywany termin otwarcia złożonych ofert - 29 grudnia 2015 roku,
a) sprawdzenie przez Komisję Konkursową spełnienia przez kandydatów kryteriów formalnych wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie,
b) do II etapu dopuszczeni zostaną wskazani przez Komisję Konkursową kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne,
c) Komisja Konkursowa powiadomi telefonicznie kandydatów spełniających kryteria formalne o terminie przeprowadzenia
etapu II,
2) etap II – ocena merytoryczna, przewidywany termin przeprowadzenia indywidualnych rozmów z kandydatami –
30 grudnia 2015 roku,
a) rozmowa kwalifikacyjna Komisji Konkursowej z kandydatami dopuszczonymi do II etapu, uwzględniająca:
- analizę i omówienie przedstawionej programowej i finansowej koncepcji działalności Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim,
- wiedzę merytoryczną z zakresu działalności samorządowych instytucji kultury, prawa pracy, zamówień publicznych oraz
finansów publicznych.
b) po odbyciu rozmów Komisja przystąpi do dyskusji i oceny poziomu spełnienia przez kandydatów kryteriów wyboru,
4. Z czynności Komisji Konkursowej sporządza się protokół, uwzględniający wszystkie etapy postępowania konkursowego.
5. Konkurs może zostać na każdym etapie zakończony bez wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego
Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, bez podania przyczyny.
6. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
instytucji kultury (Dz. U. z 2014 r. Nr 154, poz. 1629).

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 534/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27
listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego
Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004
r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z
2014 r. Nr 154 poz. 1629) ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim:
1. Nazwa i adres instytucji kultury:
Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
Pl. Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Mazowiecki
2. Zakres zadań:
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
- zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- sporządzanie planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury,
- pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań statutowych instytucji,
- prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Kultury,
- nadzór nad realizacją zadań statutowych instytucji,
- dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, pomieszczeń i terenów zielonych Miejskiego Centrum Kultury,
- nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem instytucji i dbałość o to mienie,

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań prowadzonych przez instytucję,
- koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia, upowszechniania
i ochrony kultury.
3. Formalne kryteria wyboru:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) co najmniej 5 letni staż pracy,
c) przedstawienie programowej i finansowej koncepcja działalności Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim,
d) posiadanie obywatelstwa polskiego,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
g) brak skazania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
h) nieposzlakowana opinia.
4. Dodatkowe kryteria wyboru:
a) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych oraz koordynowaniu projektów unijnych,
b) znajomość zagadnień i przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz gospodarowania
środkami publicznymi, (m.in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych
do ustawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień
publicznych),
c) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,
d) umiejętności menadżerskie oraz kreatywność w działaniu,
e) umiejętność kierowania zespołem oraz tworzenie właściwych relacji interpersonalnych,
f) wysoka kultura osobista,
g) komunikatywność, dyspozycyjność,
i) odporność na stres,
j) odpowiedzialność, dokładność i obowiązkowość.
5. Wymagane dokumenty:
a) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim,
b) życiorys (CV),
c) pisemne opracowanie koncepcji programowej i finansowej Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim ,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie wymagane w pkt 3 lit. a,
e) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy wymagany w pkt 3 lit. b (świadectwa pracy, zaświadczenia),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi,
j) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje,
l) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.
6. Informacje dodatkowe:
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami (umieszczone w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu:
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum
Kultury w Tomaszowie Mazowieckim” w terminie do dnia 28 grudnia 2015 roku do godz. 15.30, (liczy się data i godzina wpływu
aplikacji do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Warunkiem dopuszczenia wniosku o przystąpienie do konkursu jest złożenie przez kandydata pisemnego oświadczenia
zamieszczonego poniżej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”
						
				
……………………….
czytelny podpis
Szczegółowych informacji o warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim udziela Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu:
44 712-23-69 bądź osobiście w siedzibie Wydziału przy Pl. Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim.
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Brokuł – król warzyw Gotuj z nami

Brokuł, nazywany również zielonym kalafiorem lub kapustą szparagową, posiada wyjątkowe właściwości i wartości odżywcze, co sprawia, że jest jednym z najzdrowszych warzyw. Jest łatwy w przygotowaniu i bardzo smaczny.
Brokuły wywodzą się z
kuły dobrze
rejonu Morza Śródziemneznoszą niskie
go. Znane były już w starotemperatużytnej Grecji oraz Rzymie.
ry. Można je
Do Polski zaś sprowadziła
więc
przeje królowa Bona w XVI wiechowywać
ku. Zielony kalafior należy
w zamrażardo rodziny kapustowatych
ce, a mrożone
i jest warzywem jednoroczróżyczki nie
nym. Znany jest głównie
tracą swoich
z uprawy, nie spotyka się go
wartości.
rosnącego na naturalnych
Brokuł
terenach w postaci dzikiej.
ma
nieco
Brokuły
wzmacniają
delikatniejodporność. Stanowią cenne
szy smak od
źródło witaminy C, która
kalafiora,
pobudza system immunoco sprawia,
logiczny i wspomaga walże
idealnie
kę z infekcjami. Witamina
komponuje
C jest niezbędna do wy- się raka prostaty, walczy pokarmowy oraz inne sub- się w wielu potrawach. Dotwarzania kolagenu, który z bakteriami odpowiedzial- stancje bioaktywne, powin- dawać go można do sałabuduje chrząstkę, poprawia nymi za rozwój wrzodów ny zagościć w menu tych, tek zarówno na surowo, jak
stan tkanki łącznej oraz i raka żołądka. Korzystnie którzy pragną zmniejszyć i lekko podgotowany. Wadą
odpowiada za kondycję wpływa również na oczy, swoją masę ciała. Warzywa zielonego kalafiora jest to,
stawów i ścięgien. Jedząc ponieważ neutralizuje szko- te są również świetnym źró- że jak wszystkie warzywa
brokuły wzmacniamy więc dliwe skutki promieniowa- dłem kwasu foliowego, który kapustne, ma właściwości
stawy i poprawiamy ich nia ultrafioletowego. Po bro- jest niezbędny kobietom do gazotwórcze. Aby je złagoelastyczność. Kapusta szpa- kuły powinny sięgać osoby utrzymania prawidłowego dzić, brokuły należy podaragowa zawiera także inne z nadciśnieniem tętniczym. wzrostu tkanek. Dlatego wać z czosnkiem, imbirem,
witaminy, między innymi Dzięki zawartemu w nich warto, aby przyszłe mamy lub koprem. Wiele osób
A, B1, B2, PP, a także sole potasowi, naczynia krwio- oraz kobiety planujące ciążę, unika brokułów ze względu
na specyficzny zapach, któmineralne, takie jak wapń, nośne są bardziej drożne włączyły je do swojej diety.
Kupując brokuła, ry pojawia się podczas ich
fosfor, żelazo, siarkę i po- i krew krąży swobodniej.
tas. Jest źródłem magnezu, Powoduje to spadek ciśnie- wybierajmy warzywo o rów- gotowania. Aby go uniknąć
niezbędnego do prawidło- nia. Potas przyspiesza wy- nomiernym ciemnozielo- ,wystarczy dodać do wody
wego funkcjonowania ser- dalanie nadmiaru sodu z or- nym lub purpurowo - zielo- kilka łyżek mleka lub skórkę
ca i przewodzenia impul- ganizmu, co również sprzyja nym zabarwieniu. Unikajmy od chleba. A doznania smasów nerwowych. Zawarty obniżeniu poziomu ciśnie- pożółkłych brokułów oraz kowe i korzyści zdrowotne
w brokułach sulforafan wy- nia. Dzięki temu, że brokuły takich, na których kwitną po takim posiłku są nieocekazuje działanie antynowo- są niskokaloryczne, a jed- żółte kwiatuszki – wtedy nione.
KG
tworowe. Pozwala ustrzec nocześnie bogate w błonnik warzywa są przejrzałe. Bro-

Pożyczki i chwilówki na
sam dowód osobisty bez BIK
i komornika (cała Polska) tel.
796-15-19-19

OGŁOSZENIA
mechanicznie tel. 600 086 995.

Auto-skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane 505927-959
Poszukuję
Pracowników
Ochrony na obiekt handlowy
w Bełchatowie. 723 236 603.

Opiekunki do opieki nad osobami starszymi na terenie
Niemiec, bezpieczna i legalna
praca. Prowadzimy bezpłatne
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY,
CV: BIURO@SENECTUS24GERMANY.COM, TEL.
726250081.

Wylewki agregatem zacierane

Opiekun/ka seniorów w

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

tel. 501-396-390

Niemczech i Anglii. Legalnie,
bez prowizji, atrakcyjne warunki i wynagrodzenie. Zapytaj o bonusy świąteczne! Promedica24 Tel. 514 781 696

W

smetycznej. Tel. 505 941 176
Betonowe wylewki agregatem
608 577 428.

Praca dodatkowa na terenie
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-

Aktivmed24
Opiekunki Niemcy
stała legalna praca
530555015

APT Work Service
S.A. ( numer wpisu do rej.
2010) poszukuje sortowaczy listów. Praca od
zaraz. Miejsce pracy Wola
Bykowska. Zapewniamy
dowóz z Bełchatowa.
Kontakt 508 040 095.

AUTO MYJNIA

Adrian Szewczyk

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

tel. 517 763 147

Sałatka brokułowa
Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki :
-

1 brokuł
3 jajka
2 pomidory
ser feta
płatki migdałowe

-

2 łyżki majonezu
3 łyżki jogurtu naturalnego
2 ząbki czosnku
sól i pieprz

Sos:

Sposób przygotowania:

Brokuły gotować ok. 6 minut. Kiedy wystygną podzielić
na małe różyczki. Jajka ugotować na twardo, pokroić wraz
z pomidorami na ćwiartki. Ser feta pokroić w kostkę. Migdały przesmażyć na patelni bez tłuszczu na złoty kolor. Brokuły,
pomidory i jajka układać na przemian. Powstałym z podanych składników sosem czosnkowym polać sałatkę. Posypać
migdałami. Smacznego!
W
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Test: Citroen C4 Grand Picasso 1.2 PureTech 130 KM

Mały w dużym

Francuzi lubią zaskakiwać motoryzacyjny światek. Citroen C4 Grand Picasso
to jeden z najbardziej przestronnych i komfortowych samochodów na rynku.
Siedmioosobowe auto występuje w wersji z… trzycylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 1.2. To się nie może udać? A jednak.

W dużym aucie, mały
silnik
Trzycylindrowe silniki
o małej pojemności wielu z nas kojarzą się przede
wszystkim z miejskimi samochodami pokroju Fiata
Seicento. Przeważnie niskie
zapotrzebowanie na paliwo
łączą z wyjątkowo hałaśliwą
i niekulturalną pracą. 1.2
PureTech to jednak nie jest
zwykły trzycylindrowiec.
Konstruując tę jednostkę, Francuzi niewątpliwie
wzorowali się na odnoszącym sukcesy silniku Forda
– 1.0 EcoBoost. Ten wielokrotnie nagradzany silnik
również posiada tylko trzy
cylindry oraz turbosprężarkę. Jeśli już robi się coś, korzystając z cudzego pomysłu, wypada zrobić to lepiej.
Moim zdaniem 1.2 PureTech
jest lepszy od EcoBoosta.
Wielki,
komfortowy
i ekonomiczny van
Citroen C4 Grand Picasso w wersji 1.2 PureTech
waży niewiele jak na swoje
gabaryty, bo zaledwie ok.
1300 kg. Niska masa to zaleta, dzięki której mały, turbodoładowany silnik bez
problemu daje sobie radę
z rozpędzaniem auta. Nie
mówimy tu o sportowych
osiągach, jednak ani podczas
ruszania w mieście, ani przy
wyprzedzaniu na autostradzie, nie można narzekać na
brak mocy. Auto przyspiesza

szybko, silnik bez problemu
osiąga wyższe prędkości obrotowe, a przy tym pracuje
tak cicho i równo, że można porównywać go jedynie
z najlepszymi na rynku czterocylindrowcami. Prawdziwym „hitem” jest spalanie.
Na mojej stałej trasie testowej średni rezultat wyniósł
6,5 l na 100 km. To lepiej
niż w przypadku większości
testowanych przeze mnie samochodów o podobnej masie, wyposażonych w silnik
diesla…
Citroen C4 Grand Picasso obala mit mówiący
o tym, że duże rodzinne auto
musi spalać dużo paliwa. To
nie jedyna jego zaleta. Duży
van oferuje komfort jazdy, niespotykany w swojej
klasie. Kierowca siedzi wysoko, mając do dyspozycji
mnóstwo miejsca, mnóstwo
pojemnych schowków pod
ręką i wielkie ekrany, zastępujące popularne liczniki
i pełniące funkcje multimedialne. Francuzom udało
się tak zaprojektować wnętrze, że każdy kto w nim
przebywa odnosi wrażenie
podróżowania bardzo dużym autem. Takie wrażenie potęgują wielkie szyby,
w tym popularny citroenowski VisioDrive - szyba
przednia kończąca się nad
głową kierowcy.
C4 Picasso, podobnie
jak jego poprzednia genera-

cja, nadal jest samochodem
miękkim, ba, mięciutkim.
Świetnie wybiera wszelkie
nierówności. Przy tym tylko nieznacznie przechyla się
na zakrętach i wystarczająco dobrze reaguje na ruchy
kierownicą. Można spotkać
się z opiniami, że zawieszenie francuskich - miękkich
aut jest nietrwałe. Ale czy
ktoś zastanowił się kiedyś
nad powodem tego stanu
rzeczy? Jeśli auto źle radzi
sobie na nierównościach,
odczuwamy to w kabinie
i zwalniamy, np. do 50 km/h.
Z jaką prędkością powinniśmy jechać, gdy auto dobrze
tłumi nierówności? Z taką
samą! Ale niestety najczęściej przyspieszamy, narażając podzespoły na zużycie.
Siedmioosobowy van
Grand Picasso jest tylko trochę dłuższą wersją
„zwykłego” Picasso. Nie jest
to auto siedmioosobowe
z prawdziwego zdarzenia.
Dwa fotele w trzecim rzędzie siedzeń są tak małe,
że zmieszczą się tam tylko dzieci. Nie będą jednak
podróżować
komfortowo
w długiej trasie. Przy okazji, rozstawiając dodatkowe
miejsca siedzące, ograniczamy niemal do zera przestrzeń bagażową. Siedmioosobowa rodzina powinna
kupić większe auto. Grand
Picasso imponuje przestrzenią dla pięciu pasażerów

i dużym bagażnikiem. Możliwość przewiezienia dodatkowych dwóch osób powinniśmy traktować jako bonus,
na wyjątkowe okoliczności.
Wady?
Większością
mediów
oraz klimatyzacją steruje-

my za pomocą dotykowego ekranu. To rozwiązanie
moim zdaniem odwraca
uwagę kierowcy i jest niewygodne. O wiele łatwiej
wyczuć i nacisnąć zwykły
przycisk czy przekręcić pokrętło niż ustawiać parametry dotykiem, patrząc wciąż
na ekran. Patrzeć trzeba, bo
ekran słabo reaguje na dotyk, przez co rozprasza kierowcę.
Bardzo często spotykanym problemem w pojazdach o przestronnym nadwoziu jest niedogrzewanie
i niedostateczne chłodzenie
wnętrza. W przypadku testowanego modelu, mały
silnik C4 Grand Picasso
osiągał optymalną temperaturę pracy stosunkowo
szybko, ale na odpowiednie
dogrzanie wnętrza trzeba
było czekać długo. Jesienny przymrozek pokazał, że
wręcz niepokojąco długo.
Przypuszczam, że podobny

problem może występować
ze schładzaniem wnętrza
w upalne dni.
Cena komfortu
Kilka miesięcy temu
Citroen znacznie uprościł
swoją ofertę oraz napisał od
nowa cennik samochodów.
Teraz do wyboru mamy
mniej wersji konkretnych
modeli, za to ceny wyraźnie
spadły. C4 Grand Picasso
z testowanym silnikiem jest
najtańszy w gamie. Kupimy
go za mniej niż 80 tys. zł
z dobrym wyposażeniem.
Topowa wersja Exclusive
kosztuje mniej niż 100 tys.
zł. Wersje z mocniejszym
silnikiem benzynowym lub
dieslem (do wyboru dwa –
każdy w dwóch wariantach
mocy) są droższe, ale wciąż
cenowo atrakcyjne na tle
oferty konkurencji. Konkurencji, którą pod wieloma
względami C4 Grand Picasso zdecydowanie bije na
głowę.
Witold Hańczka

REKLAMA

KUBIAK
Kubiak Sp.J. Autoryzowany Dealer
marki Citroen w Łodzi od 1997 r.

ZAPRASZAMY!

Oferujemy samochody nowe i używane.
Polecamy nasz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oraz wykonujemy naprawy w zakresie blacharstwa
i lakiernictwa.
93-311 Łódź, ul. Rzgowska 140
Tel.: 42 646 83 -57 / 42 646 16 72 / 42 640 10 70
e-mail: salon@citroen-kubiak.lodz.pl

Pon. - Pt: 8-19 / Sob.: 8-15

Kryminalne
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Tomaszów Mazowiecki

Zgierz

14–latek zamieścił w internecie ogłoszenie o sprzedaży dziecka. Nieodpowiedzialny, młody tomaszowianin nie spodziewał się, że jego żart spowoduje takie zamieszanie.

potrącenie pieszego

Chciał sprzedać małą dziewczynkę Śmiertelne
podał fałszywe dane. Po
ustaleniu adresu IP komputera, z którego wysłano ogłoszenie, okazało się, że należy
on do 39–letniej mieszkanki

Policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie, że na
jednym z portali aukcyjnych
wystawiono na sprzedaż
dziecko. Autor ogłoszenia

Tomaszowa. Podczas rozmowy z policjantami, jeden
z synów kobiety przyznał się
do zamieszczenia ogłoszenia
o sprzedaży dziewczynki.

To miał być tylko niewinny
żart. Teraz o jego dalszym
losie zadecyduje sąd rodzinny.
IT

Piotrków Trybunalski

Napad na stację paliw
Trzech zamaskowanych
mężczyzn 28 listopada około godziny 23:00 wtargnęło
do budynku jednej ze stacji paliw w gminie Wola
Krzysztoporska. Drzwi wyważyli przy pomocy łomu.
Grożąc sprzedawcy, zażądali
wydania pieniędzy oraz towaru. Pracownik przeszkodził napastnikom, używając
gazu łzawiącego. Mężczyźni
zdążyli zabrać ze sobą tylko
tytoń znajdujący się na półkach i odjechali ciemnym
audi bez tablic rejestracyjnych. Porzucone auto policjanci znaleźli w Poraju.
W środku znajdowały się
narzędzia, wykorzystywane
do napadu. Po oględzinach
pojazdu,
zabezpieczeniu

Foto: www.policja.pl

Piotrkowscy policjanci zatrzymali sprawcę napadu rabunkowego na stację paliw w gminie Wola Krzysztoporska. Winny to mieszkaniec powiatu radomszczańskiego. Obecnie przebywa w areszcie.

Do tragicznego w skutkach potrącenia doszło
w miejscowości Rąbień. Ze
wstępnych ustaleń wynika,
że kierowca VW Passata
jechał ul. Aleksandrowską
z kierunku ul. Słowiańskiej.
W nieustalonych jak dotąd
okolicznościach,
uderzył

przodem pojazdu w mężczyznę. 74–letni pieszy
zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Kierowca
Passata nie był pod wpływem alkoholu. Policjanci
zajmują się ustalaniem, jak
doszło do potrącenia.
IT

Rawa Mazowiecka

Jechała
na podwójnym gazie
Policjanci zatrzymali do kontroli jadącą samochodem kobietę. Okazało się, że jechała na podwójnym gazie.
1 grudnia na ulicy Krakowskiej w Rawie policjanci
zatrzymali do kontroli pojazd marki Opel Astra.
Okazało się, że kobieta,
która prowadziła samochód,
jest nietrzeźwa. 46–letnia

mieszkanka powiatu miała
ponad 2 promile w organizmie. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu
grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności.
IT

Radomsko
dowodów i przesłuchaniu
świadków zatrzymano jednego ze sprawców napadu.
Mieszkańcowi powiatu ra-

domszczańskiego postawione zostały zarzuty. Za rozbój
29–latkowi grozi kara aż do
12 lat pozbawienia wolności.

Trwają poszukiwania pozostałych napastników.
IT

Łódź

Kelnerki okradały klientów
W jednym z klubów przy
kobiety.
Zatrzymane to dwie zatrudnione w tym klubie kelnerki w wieku 26 i 21 lat oraz
20–letnia była pracownica.
Kobiety
wykorzystywały
fakt, że klienci zostawiali
swoje rzeczy bez nadzoru.
Zdarzało się również, że po
zakończonej imprezie kobiety znajdowały pozostawione, cenne przedmioty,
przywłaszczając je. 21-latkę zatrzymano 1 grudnia,
a 26–latkę dzień później.
Najmłodsza z kobiet wpadła w ręce funkcjonariuszy
3 grudnia. Podczas przeszukiwania mieszkań kelnerek,
policjanci znaleźli łącznie
8 skradzionych telefonów.
Dodatkowe 5 aparatów udało się odzyskać od osób, któ-

W Rąbieniu kierowca potrącił pieszego. 74–letni
mężczyzna nie przeżył uderzenia.

ulicy Piotrkowskiej kelnerki okradały klientów. Zatrzymano w tej sprawie trzy

Najechał
leżącego na jezdni

Śmiertelny wypadek drogowy w gminie Ładzice.
Nie żyje 55– letni mężczyzna.
Do zdarzenia doszło 30 dobnie najechał leżącego na
listopada w miejscowości jezdni mężczyznę. Na skutek
Jedlno Pierwsze w gminie odniesionych obrażeń 52–
Ładzice. Z ustaleń policjan- latek zmarł na miejscu zdatów wynika, że 44–letni kie- rzenia. Kierowca nissana był
IT
rujący nissanem, prawdopo- trzeźwy.

Bełchatów

Tajemnicza
śmierć bełchatowianki
Trwa dochodzenie w spradzie śmierci 55–letniej
bełchatowianki. Do tragedii doszło na osiedlu Żołnierzy POW w Bełchatowie.

rym kobiety je podarowały
lub sprzedały. Dwie kelnerki usłyszały zarzuty kradzie-

ży i przywłaszczenia mienia.
Wszystkim trzem grozi kara
pozbawienia wolności do

lat 5. Niewykluczone, że kobiety mają na swoim koncie
więcej tego typu czynów. IT

Dyżurny policji 28 listopada otrzymał zgłoszenie
o awanturze w jednym z
mieszkań na osiedlu Żołnierzy POW w Bełchatowie.
Okazało się, że na miejscu
policjanci zastali agresywnego 28–latka, którego musieli
obezwładnić. W mieszkaniu znaleziono zwłoki jego

55–letniej matki. Lekarz
stwierdzając zgon kobiety,
nie wykluczył udziału osób
trzecich. Agresywny mężczyzna nie potrafił wyjaśnić,
co stało się w mieszkaniu.
W organizmie miał 2,22 promila alkoholu. Zatrzymany
czeka na wyniki śledztwa
bełchatowskiej prokuratury.

W
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HOROSKOP

Strzelec 23.11 – 21.12
Twoje
pozytywne
nastawienie do życia
sprawi, że sukces
osiągniesz praktycznie w każdej dziedzinie. Poprawi się
znacznie sytuacja finansowa,
jednak nie pozwalaj sobie na
zbytnie ekstrawagancje, bo się
to może źle skończyć. Twoje tempo życia najwyraźniej
przyspieszy. Unikaj przeforsowania organizmu.

Rodzina pomoże ci odzyskać dobre samopoczucie.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Układ gwiazd
spowoduje, że na
twojej twarzy coraz
częściej pojawiać się
będzie uśmiech. Obdarzony
zostaniesz wyjątkową werwą,
więc koniecznie wykorzystaj
tę dobrą passę. Ulegną także
poprawie twoje relacje z najbliższymi.

Baran 21.03 – 20.04
Najwyższy czas,
abyś wreszcie uwierzył w swoje umiejętności a wszystko
potoczy się po twojej myśli.
Sukces w zasięgu ręki. Twoje
zdenerwowanie jest często
niepotrzebne. Wolne chwile
spędzaj z rodziną.

Wodnik 21.01 – 19.02
Poczujesz wyraźne zmęczenie
swojego organizmu. Odbije się
to oczywiście negatywnie na
wynikach pracy zawodowej.
Może warto coś z tym zrobić.
zaprzeczanie

Ryby 20.02 – 20.03
W najbliższym czasie wykażesz się dużą
pomysłowością
i odwagą w podejmowaniu
trafnych decyzji. Będzie
to szansa na zwiększenie
dopływów gotówki. Przestrzegaj terminów spłat należności, aby uniknąć finansowych kłopotów.

Byk 21.04 – 20.05
Przed tobą odpowiedzialne zadanie do wykonania.
Ale przy większym
zaangażowaniu poradzisz
sobie z nim doskonale. Poza
tym skoncentruj się na szukaniu źródeł dodatkowego
śpiewaja˛
w
klatkach

zimny u Aleksan- odmiana
psa
der
jabłoni

zarobku, bo
twoje saldo
ciągle jest ujemne.
Bliźnięta 21.05 – 21.06
Twoje
powodzenie w interesach ulegnie
nieznacznemu zakłóceniu. Jednak nie panikuj, tylko zajmij się codziennymi obowiązkami. Należy
umieć cierpliwie znosić i te
gorsze chwile. Dbaj o to,co
najcenniejsze w życiu, czyli
zdrowie.
Rak 22.06 – 22.07
Wreszcie pozałatwiasz
zaległe sprawy, które
dręczyły cię od
dłuższego czasu.
Odetchniesz wówczas pełną
piersią i poczujesz wyraźną ulgę. Ten dobry nastrój
udzieli się także twoim najbliższym.
Lew 23.07 – 23.08
Warto w życiu
być pozytywnie nastawionym do świata i ludzi. Łatwiej
pokonuje się wówczas napotykane przeszkody. Pełnia jesieni to także
dobry czas na wypoczynek
spełniając podróżnicze marzenia.
krag
˛
mała
Joanna przyjaciół

Panna 24.08 – 23.09
To nie pora na
rozpamięty wanie
minionych niepowodzeń. Czas leczy
rany. Nie rezygnuj jednak
z wcześniej wytyczonych celów. W finansach mierz siły
na zamiary. W sferze uczuciowej zapanuje harmonia,
czyli przysłowiowa sielanka.
Waga 24.09 -23.10
Z każdym minionym rokiem twoja pozycja w pracy
umacnia się. W najbliższym czasie twój talent
i profesjonalizm zostaną
przez przełożonych dostrzeżone i docenione. Warto także pomyśleć o wzmocnieniu
odporności organizmu, aby
nie dać się grypie.
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Blondynka do chłopaka:
- Bardzo Cię lubię... Mówisz mi takie ładne rzeczy... Że
jestem ładna, mądra, kochana, jedyna. Jesteś bardzo miły.
Chłopak:
- I mam tylko jedną wadę... Kłamię...




ma kota
cześć
˛
mikroskopu

stolica
Jamajki

9
1

5

1



trenuja˛ cukier
w nim
studenci prosty

drzewo
przybór o sztyww rzece nych
liściach

7

2



na
rebelia oddziale
szpitalnym

żydow- prosta
ﬁgura
ski
kapłan geometryczna

1

  
Za co podziwia się blondynki?
- Za wytrwałość - tyle lat szukają rozumu, i dalej nie
mogą go znaleźć.

ptasi
symbol
radości
producent
kawy

SUDOKU

Skorpion 24.10 – 22.11
Nie obarczaj się
zbyt wieloma terminowymi sprawami,
bo wszystkiemu nie
podołasz. Czasu nie da się
rozciągnąć. Wizyta kogoś
z rodziny sprawi ci miłą niespodziankę. Unikaj niebezpiecznych sytuacji, w szczególności za kierownicą.
Wróżka Amanda

intrument w
kieszeni

"... Gay"
z bomba˛
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Rozrywka

gabka
˛
w
kuchni
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W trakcie ćwiczeń ratowania załogi okrętu podwodnego, pod wodę schodzi nurek. Po pół godzinie z powierzchni dostaje rozkaz: Natychmiast wracaj na statek. Facet
szybko się wynurza, wciągają go na pokład. Nurek pyta:
- Co się stało?
- Toniemy... Odpowiada kapitan.






Przychodzi pijak do knajpy i mówi do barmana:
- Daj wódkę bo zaraz się zacznie.
Przychodzi później i mówi:
- Daj wódkę bo zaraz się zacznie.
I znowu przychodzi i mówi:
- Daj bo zaraz się zacznie.
Barman wkurza się i mówi do pijaka:
- Dawaj kasę.
- No to się zaczęło!

