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Fundacja chce wspierać Tomaszów Mazowiecki
rozwój przedsiębiorczości Prace społeczne zamiast
O wspieraniu małej przedsiębiorczości rozmawiamy z Krzysztoczynszu?
fem Stębelskim, prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
Od 2016 r. ponad 70 osób odpracowało zadłużenie czynszowe
wobec Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wykonując prace społeczne tomaszowianie spłacili dług
wobec spółdzielni na blisko 200 000 zł.
Szerzej str. 2

Łódź

Zatrzymano dwóch
prezesów spółek
Firmy były wykorzystywane w przestępczym
procederze.
Szerzej str. 6
Kupowały puste faktury VAT wystawione na łączną kwotę
Bełchatów
ponad 1,5 miliona
złotych. Dokumenty były przedkładane
do Urzędów Skarbowych. Podejrzani
odpowiedzą za oszuSzkolny Klub Wolontariusza zrzesza kilkudziesięciu młodych stwo podatkowe.
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie.

Wolontariusze
z Bronka

Szerzej str. 10

Piotrków Trybunalski

Chciał rzucić się pod
pociąg
Szerzej str. 5

21-latek stał na torowisku. Mówił, że nie widzi sensu życia.
Funkcjonariuszom udało się jednak ściągnąć desperata z torów.
Został przekazany pod opiekę medyczną.
Szerzej str. 10
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Opoczno

Skierniewice

W poniedziałek, 13 listopada w Szpitalu Powiatowym w Opocznie została podpisana
umowa na dofinansowanie budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

piece w ramach
PONE
Ruszyły pierwsze wypłaty dotacji w ra-

Podpisali umowę na budowę Pierwsi mieszkańcy wymienili
lądowiska dla LPR
Umowę z ramienia resortu podpisał podsekretarz
stanu Marek Tombarkiewicz i dyrektor Szpitala
Powiatowego Piotr Misiak
w obecności starosty Józefa
Roga, wicestarosty Marcina
Baranowskiego oraz posła
na Sejm RP Ziemi Opoczyńskiej Roberta Telusa. Ministerstwo Zdrowia na realizację tej inwestycji przeznaczy
2,5 mln zł. Lądowisko dla
śmigłowców ratunkowych
powstanie na terenie Januszewic przy obwodnicy
Opoczna. Lokalizacja zosta-

ła pozytywnie zaopiniowana
przez ekspertów. Niekwestionowanym atutem tego
położenia, jest czas dojazdu
do szpitala, który nie może
być dłuższy niż 5 minut.
Piotr Misiak – dyrektor szpitala, podkreśla, że lądowisko
w naszym rejonie jest bardzo
potrzebne. Przede wszystkim zabezpieczy pacjentów,
jeśli chodzi o transporty
międzyszpitalne, kiedy czas
działa na niekorzyść pacjenta. Dzięki pozyskanym
środkom również Szpitalny
Oddział Ratunkowy wzbo-

gaci się o nowy sprzęt. Opoczyńska placówka na zakup
nowych urządzeń planuje
przeznaczyć ok. 1,2 mln zł.
Pierwsze przetargi mają zo-

stać rozpisane już na początku przyszłego roku.
na podst. inf. SP w Opocznie
KG

foto: Starostwo Powiatowe w Opocznie

Tomaszów Mazowiecki

Prace społeczne zamiast czynszu?

Od 2016 r. ponad 70
osób odpracowało zadłużenie czynszowe wobec Tomaszowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
Wykonując prace społeczne
tomaszowianie spłacili dług
wobec spółdzielni na blisko
200 000 zł. Zadłużenie można odpracować w Zarządzie
Dróg i Utrzymania Miasta
oraz we wspomnianym Tomaszowskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego.
Zlecane prace nie są cięż-

kie. Chodzi o grabienie liści,
sprzątanie posesji zamiatanie, opróżnianie pustostanów lub pomoc przy organizacji imprez kulturalnych
oraz drobne prace remontowe.
Odpracować dług mogą
osoby, będące najemcami
oraz każda inna pełnoletnia
osoba, wskazana przez dłużnika, także pełnoletnie dzieci. Wszyscy jednak muszą
wyrazić chęć odpracowania
długu na piśmie.

Prace społeczne, niwelujące zadłużenie są pewną
formą pomocy osobom, które jej potrzebują. Po przyjęciu na siebie zobowiązania
odpracowania należności,
wynikających z niepłacenia
czynszu, wszelkie egzekucje
zostają wstrzymane. Nie są
też naliczane nowe odsetki
karne.
Program prac społecznych spotkał się z pozytywnym odbiorem. Długi najemców powoli są spłacane

przez podjęcie przez nich
prac społecznych. Z programu wykluczone są osoby
chore, które ze względów
zdrowotnych nie mogą się
jej podjąć. Także trudniący się pracą zarobkową nie
mogą skorzystać z programu. Osoby, które nie wywiązują się z nałożonych na
nich obowiązków są usuwani z tej inicjatywy.

mach projektu, dotyczącego wymiany
pieców grzewczych na nowoczesne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Ponad sto
gospodarstw domowych z terenu Skierniewic skorzysta z możliwości przeprowadzenia inwestycji w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji.
Realizacja zadania pod
nazwą „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie
miasta Skierniewice” obejmuje likwidację lokalnych
źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych i zastąpienie
ich przez źródło o wyższej
niż dotychczas sprawności
wytwarzania ciepła, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji
gazowej; podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych
przy wykorzystaniu paliwa
stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła
cieplnego oraz wykonanie
lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
Projekt
realizowany

przez skierniewicki ratusz
został rozłożony na dwa lata.
W praktyce jednak część
osób już w tym sezonie
zdecydowała się wymienić
źródła ciepła w swoich domach. W 2017 roku zadanie
udało się zrealizować ponad 40 osobom. W piątek,
10 listopada pierwsi z nich
otrzymali wypłatę środków,
pozyskanych w ramach dotacji. Kolejne płatności będą
realizowane sukcesywnie.
Projekt
realizowany
jest w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji przy udziale środków
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
oraz środków Urzędu Miasta
Skierniewice.
KG
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Poradnia ogólna przy Kubański koncert
w Piotrkowie!
ul. Dmowskiego
zlikwidowana

Ważna informacja dla pacjentów poradni ogólnej przy ulicy
Dmowskiego 47 w Piotrkowie. Od 6 listopada lekarze interniści nie przyjmują już pacjentów w przychodni przy Dmowskiego
lecz w przychodni przy Armii Krajowej.

Przypomnijmy,
spór
o Przychodnię nr 5 trwa od
kilku miesięcy. W lutym
tego roku, Rada Powiatu
Piotrkowskiego,
jednogłośnie wyraziła zgodę na
przeniesienie poradni dla
dorosłych z ul. Dmowskiego na ul. Armii Krajowej.
Dyrekcja szpitala dotąd odkładała wykonanie uchwały
licząc, że uda się spełnić warunki, dzięki którym można
byłoby kontynuować działalność poradni. Chodziło
o znalezienie lekarzy do pracy
w placówce zdrowotnej - ich
brak spowodował znaczące zmniejszenie liczby deReklama

klarowanych pacjentów do
nieco ponad 2 tysięcy. Ostatnią przesłanką był remont
pomieszczeń w budynku
przy Dmowskiego, którego
właścicielem jest samorząd
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Jak informuje starostwo
od początku roku z pracy
w piotrkowskich poradniach
POZ zrezygnowało kilku
lekarzy. Dyrekcja szpitala wsłuchując się jednak
w głosy mieszkańców osiedla, którzy przez lata korzystali z Przychodni na
Dmowskiego, nadal wstrzymywała połączenie poradni,
tworząc filię, choć wiązało
się to z ograniczeniem godzin przyjmowania pacjentów. Ostatecznie z uwagi
na realne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zdrowotnego kilkutysięcznej populacji
(ponad 6 tysięcy osób deklarowanych do Przychodni
nr 4 i 2 tysięcy do filii przy
Dmowskiego),
dyrekcja
PZOZ z powodu braku lekarzy i nie widząc działań ze
strony właściciela budynku,
w sprawie niezbędnego remontu, zdecydowała o połączeniu poradni.
Z kolei Urząd Miasta
Piotrkowa odpiera zarzuty

dotyczące remontu budynku. Samorząd Piotrkowa
wydał w tej sprawie oświadczenie, z którego wynika, że
prezydent miasta już kilka
miesięcy temu zadeklarował
przekazanie na rzecz szpitala przy Roosevelta dotacji na
remont budynku przychodni
nr 5, nawet w pełnej wysokości, aby przystosować
obiekt do wymogów NFZ.
Warunkiem przekazania pieniędzy było przedstawienie
przez zarządzających przychodnią zakresu prac wraz
z kosztorysem. Niestety taki
dokument do dziś do Urzędu
Miasta nie wpłynął.
Tak czy owak, połączenie obydwu poradni stało się
faktem. Starostwo podkreśla, że aby zapewnić mieszkańcom miasta i powiatu, deklarowanym do obu poradni
(łącznie ponad 8 tysiącom
osób), lepszą dostępność do
opieki lekarskiej, dyrektor
PZOZ Eliza Bartkowska
wprowadziła dwuzmianowy
czas pracy dla poradni ogólnej przy ul. Armii Krajowej.
Podobnie dyżurować będą
lekarze poradni dla dzieci,
powiększonej także od 6
listopada o małych pacjentów, wcześniej będących
pod opieką Przychodni nr
2 przy ul. Wyzwolenia. Lekarze rodzinni i pediatrzy
przyjmować będą chorych
w godzinach od 8.00 do
18.00. W placówce przy
Wyzwolenia nadal funkcjonuje poradnia ogólna,
a po krótkiej adaptacji pomieszczeń po Poradni „D”,
przeniesiona tam zostanie
z ul. Dmowskiego - Poradnia Medycyny Pracy. W budynku przy ul. Dmowskiego
pozostaje jedynie poradnia
rehabilitacyjna.
Agnieszka Wilczyńska

Już 2 grudnia będzie można wybrać się na fiestę latino z muzyką
na żywo. Na scenie wystąpi Tripulación Cubana pod przewodnictwem Rey’a Ceballo.

Tripulaciòn Cubana jest
obecnie najpopularniejszym
na polskim rynku zespołem
salsowym. Już niebawem,
bo 2 grudnia nadarza się
okazja do wysłuchania tej
twórczości na żywo. Muzycy wystąpią w Piotrkowie
na ósmych urodzinach studia
tańca Timbaila, zorganizowanych w sali bankietowej
Altamira (ul. Dmowskiego
38). Start salsowej imprezy
przewidziany jest na 22:00,
koncert natomiast rozpocznie się o północy.
Na uczestników czeka
kubańska muzyka, koncert,
animacje i wiele innych
atrakcji.
Organizatorzy zapewniają, że będzie to niezapomniane wydarzenie na mapie piotrkowskich imprez:
- Impreza, na której od-

będzie się koncert z muzyką
na żywo będzie z pewnością
nowym i bardzo egzotycznym doświadczeniem dla
wielu uczestników. Sprowadzamy do Piotrkowa rodowitych Kubańczyków, którzy tworzą muzykę jak nikt
inny na świecie! Przygotujcie się więc na gorącą noc
w rytmach, które poruszą do
tańca nawet tych najbardziej
opornych. Bilety rozchodzą
się bardzo szybko, co świadczy o tym, że koncert cieszy
się dużym zainteresowaniem
– mówi Ewelina Zajkowska,
współzałożycielka i instruktorka Timbaila Dance Studio.
Wejściówki można jeszcze zdobyć, wchodząc na
stronę internetową: www.
timbaila.pl/kup-bilet
lub
w szkole Timbaila Dance

Studio (Piotrków Tryb., ul.
Łódzka 53 B).
Tripulacion Cubana jest
projektem Reia Ceballo
- pianisty, wiolonczelisty,
kompozytora, producenta
i aranżera, pochodzącego
z Santiago de Cuba. To spełnione marzenie tego artysty
o grupie muzycznej, składającej się prawie wyłącznie
z jego rodaków i działającej
w Europie. Rei Ceballo pracował jako muzyk sesyjny
m.in. z Mietkiem Szcześniakiem, Marcinem Pospieszalskim, Maciejem Maleńczukiem, Kayah, Robertem
Chojnackim, zespołami De
Mono i Maanam.
Zespół swoim repertuarem nawiązuje do muzyki
kubańskiej we wszystkich
jej odsłonach.
Iwona Tyczka
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Wola Krzysztoporska

Patriotyczny koncert
z okazji Święta
Niepodległości
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Radomsko

Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci
i młodzieży

Ciekawym przedsięwzięciem pochwalił się na konferencji prezyPatriotyczny koncert w Gminnym Ośrodku Kultury połączony dent Radomska Jarosław Ferenc. Zaproponował, by uczące się
z występami dzieci był częścią drugiego dnia obchodów Narodo- dzieci i młodzież mogły korzystać z darmowych przejazdów na
terenie miasta. Projekt czeka na opinię Rady Miasta i Wojewody
wego Święta Niepodległości w Woli Krzysztoporskiej.
Łódzkiego.
17 listopada odbyła się
w Urzędzie Miasta Radomsko konferencja, na której
prezydent miasta Jarosław
Ferenc szczegółowo omówił
projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci
i uczniów. Bezpłatną komunikacją zostałyby objęte
dzieci uczące się, do czasu
zakończenia przez nich nauki. Dotychczas z darmowych przejazdów korzystać

Koncert, który miał
miejsce 12 listopada, rozpoczął się o godzinie 17.00
występem Orkiestry Dętej
z Gomulina, która zaprezentowała wiązankę pieśni
patriotycznych. Wcześniej
oficjalnie powitała gości
gospodyni GOK-u dyrektor
Jolanta Kołacińska, dziękując jednocześnie za liczną
obecność.
Słowa dotyczące naszej
trudnej historii i odzyskania
przez Polskę niepodległości
skierował z kolei do zebranych gospodarz gminy, wójt
Roma Drozdek, przypominając o wielkiej pracy, jaką
wykonali ówcześni przywódcy. Wójt mówił także
o Ojczyźnie w odniesieniu
do czasów obecnych:
- Obecnie w Polsce
zmienia się struktura życia
społecznego. Nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patriotyzm
ciągle musi stać na straży
godności naszego Narodu,
jego kultury i obyczajów,

czyli dziedzictwa naszych
ojców. Ojczyznę trzeba porównać do matki, która daje
życie i troszczy się o rozwój
swoich dzieci. Patriotyzm
zaś porównuje się do miłości rodziny. Patriota wcale
nie musi wszystkim obwieszczać, że nim jest, tak jak nie
mówi się kilka razy dziennie,
że kocha się rodziców, ale po
prostu się im służy. Miłość
do Ojczyzny to nie chwilowe wzruszenie, ale uczciwa
i twórcza praca dla niej, jak
również rzetelne zdobywanie
wiedzy, odpowiedzialność
w polityce, dbałość o język
ojczysty w mowie i piśmie,
troska o rodzinę, szacunek
dla tradycji, dla wartości
narodowych i chrześcijańskich oraz zdolność ponoszenia codziennych ofiar.
Patriotyzm to także pamięć
o przodkach, zainteresowanie rodziną, kulturą, historią
i teraźniejszością. Przejawia
się on również w trosce o dobre imię Ojczyzny, o jej godność - mówił wójt gminy.

Tego dnia na scenie GOK-u znaleźli się
także sportowcy, którzy
dzień wcześniej (11 listopada)
wzięli
udział
w V Biegu Niepodległości
w Woli Krzysztoporskiej
i okazali się najlepsi. Wójt
Roman Drozdek wręczył
pamiątkowe puchary, a Zbigniew Ziemba (dyrektor SP
i organizator biegu) książki
ufundowane przez Instytut
Pamięci Narodowej zdobywcy I miejsca Dawidowi
Magierze, II miejsca Kamilowi Lesiakowi, III miejsca Michałowi Źródelnemu
i pierwszej wśród kobiet
Mai Szustak.
Tuż potem na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, by w opowiedzieć
własną historię odzyskania
niepodległości. Spotkanie
w GOK-u zamknął koncert
pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu Anny
i Romualda Spychalskich.
RP

mogą pociechy do lat 4. Projekt prezydenta miasta Radomska czeka na pozytywną
opinię Rady Miejskiej, by
trafić do Wojewody Łódzkiego. Jarosław Ferenc podkreślił, że chciałby, aby projekt wszedł w życie już od
1 stycznia 2018 r. Dzięki tej
inicjatywie, jak wskazywał
na konferencji prezydent,
Radomsko zacznie być postrzegane jako miasto przy-

jazne dzieciom, przez co
wzrośnie jego konkurencyjność względem sąsiednich
miejscowości. Tym samym
młode pokolenie zostanie
społecznie „przyzwyczajone” do korzystania z autobusów miejskich. Wzrośnie
także liczba pasażerów operatora komunikacyjnego.
AK
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Bełchatów

Wolontariusze
z Bronka

Szkolny Klub Wolontariusza zrzesza kilkudziesięciu młodych uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie.
- Jestem zbudowany
postawą naszej młodzieży
i dumny, że tak wielu z nich
angażuje się w pomoc bliźnim – mówił podczas spotkania w szkole Waldemar
Wyczachowski,
starosta
bełchatowski. - W obecnych
czasach, gdy wciąż brak
nam czasu na pochylenie
się nad potrzebami drugiego człowieka, wolontariusze
z „Bronka” pokazują swoją działalnością, że mają
chęć do niesienia pomocy,
że potrafią w natłoku zajęć wygospodarować wolny
czas na odruchy serca. Nie
spodziewałem się, że zakres
niesionej przez nich pomocy
Reklama

jest tak duży i dociera do tak
szerokiego grona odbiorców,
tym bardziej mi miło, że miałem przyjemność się z nimi
spotkać.
Szkolny Klub Wolontariusza działa przy I LO od
2002 roku. Początki jego
działalności są związane
z całoroczną akcją pomocy dzieciom autystycznym, której inicjatorką była
uczennica liceum – Aneta
Rostkowska. - W klubie
wolontariusza działa około
pięćdziesięciu uczniów naszej szkoły – mówi Joanna
Zalejska, dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego. - Dają
świadectwo, że współczesna

Relacje
młodzież nie jest pozbawiona empatii i zapatrzona tylko na własne dobro. Pomagamy wszystkim tym, którzy
pomocy potrzebują, zarówno jeśli chodzi o uczniów naszej szkoły, jak i oczywiście
środowisko lokalne, prowadzimy akcje zbiórek, kwesty, kiermasze, pomagamy
również osobom starszym,
niepełnosprawnym czy chorym. Jestem dumna, że mam
takich uczniów w szkole, którzy wykazują się nie tylko na
płaszczyźnie naukowej czy
sportowej, ale także okazują
ludzką solidarność, za co im
serdecznie dziękuję.
Początkowo działalność
szkolnego wolontariatu to
były przede wszystkim odwiedziny w domach dzieci
niepełnosprawnych, wyjazdy do Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, udziały
w kwestach. Od kilku lat
stała działalność Szkolnego
Klubu Wolontariusza polega
na pomocy dla najbardziej
potrzebujących
uczniów
szkoły, pomocy przy organizacji Przeglądu Twórczości

Osób Niepełnosprawnych,
udziale w imprezach organizowanych przez Centrum
Realizacji Inicjatyw czy obsłudze imprez sportowych
organizowanych przy Powiatowym Centrum Sportu.
- Ponadto aktywnie bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
współpracujemy z „Caritasem” i Polskim Czerwonym
Krzyżem, zbieramy nakrętki,
organizujemy różnego rodzaju uroczystości do najmłodszych – dodają Małgorzata Gołębiowska i Lidia
Stępnik, które są opiekunka-

Wieści

mi klubu wolontariusza.
O zaangażowaniu młodzieży z „Bronka” świadczy
ściana w szkolnej czytelni,
na której wiszą liczne podziękowania za pomoc oraz
pięć grubych segregatorów,
dokumentujących wieloletnią działalność wolontariuszy. Na spotkanie członków
klubu wolontariusza ze starostą przyszła specjalnie
również Lidia Jarmakowska,
która przed laty doświadczyła wielkiej pomocy, właśnie ze strony młodzieży
z „Bronka”. - Wolontariusze
z I liceum regularnie przy-

5

chodzili do mojego niewidomego i autystycznego syna,
czytali mu książki, śpiewali mu piosenki, wychodzili
z nim na spacery, co dawało mu ogromną radość, co
wspomina do dnia dzisiejszego – mówi Lidia Jarmakowska. Każdego roku
w „Bronku” w wolontariat
włącza się kilkadziesiąt
osób. - Bardzo lubię pomagać, pracować z ludźmi,
działamy w różnych akcjach
pomocowych – mówi Liliana
Zatorska, uczennica szkoły.
- Wierzę, że dobroć wraca.
RP
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Fundacja chce wspierać rozwój przedsiębiorczości
O wspieraniu małej przedsiębiorczości rozmawiamy z Krzysztofem Stębelskim, prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
Nasza oferta jest skierowana
do przedsiębiorców z całego województwa. Warto
podkreślić, że w związku
z tym, że Fundacja działa na
terenie Kleszczowa, to naszą misją jest pomoc przede
wszystkim kleszczowskim
przedsiębiorcom. Dlatego
też już na etapie wnioskowania o wsparcie finansowe,
pomożemy
mieszkańcom
Kleszczowa bezpłatnie wypełnić wniosek i napisać
biznesplan. Przedsiębiorca
musi mieć tylko pomysł na
biznes i zaproponować stosowne zabezpieczenie spłaty tej pożyczki. Pożyczki
możemy udzielić do 10 lat,
ale preferujemy siedmioletni
okres spłaty.
W najbliższym czasie rozpoczniemy też cykl

działań,
zmierzających
do wsparcia działających
już firm na terenie naszej
gminy, szczególnie firm,
które funkcjonują w naszych specjalnych strefach
ekonomicznych. Wspólnie
z Warszawską Izbą Gospodarczą otworzymy jej oddział na terenie Kleszczowa.
W chwili obecnej Warszawska Izba Gospodarcza obok
Krajowej Izby Gospodarczej jest najbardziej prężnie
działającą izbą gospodarczą
na terenie kraju. I nie chodzi nam tu tylko o prestiż,
który się wiąże z przynależnością do tej izby, ale
przede wszystkim o realne
korzyści w postaci wiedzy,
kontaktów, itp. Podejmiemy
się także organizacji kolejnego forum gospodarczego,

które roboczo planujemy
na październik przyszłego
roku. Forum to zorganizujemy w zmienionej formule,
wyciągając wnioski z dwóch
dotychczasowych, które się
do tej pory odbyły. Formuła
tego forum zakłada przede
wszystkim uzyskanie od
ekspertów z obszarów małej
i średniej przedsiębiorczości
wiedzy nt. jak skutecznie
tworzyć i rozwijać swoje
przedsiębiorstwo. Powtórzę,
dostrzegamy tę białą plamę
w naszej gminie i uczynimy
z tego działania jedno z wiodących.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
Wilczyńska

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

Panie Prezesie, jakie
działania są dla Fundacji
priorytetowymi?
Przede
wszystkim
wspieranie kleszczowskiego
społeczeństwa w różnego
rodzaju działaniach zmierzających do doskonalenia
zawodowego, czyli szkoleniach czy nauce języków.
Drugim celem jest wspieranie sportu, głównie lokalnego. Trzecim i chyba w tej
chwili najważniejszym jest

wspieranie drobnej przedsiębiorczości.
Z czego wynika chęć
wspierania drobnej przedsiębiorczości?
Zgodnie z ogólnokrajowymi danymi statystycznymi, gmina Kleszczów jest
białą plamą pod względem
drobnej
przedsiębiorczości. Nie ma tutaj drobnych
i małych przedsiębiorców.
Powstają z kolei duże kon-

Reklamuj się
w Gazecie Regionalnej Wieści

504 929 908
504 930 044

cerny, które lokują na terenie gminy swoje zakłady
produkcyjne.
Natomiast
niewielka liczba mieszkańców gminy prowadzi na jej
terenie działalność gospodarczą. I naszym celem jest
tę przedsiębiorczość pobudzić. Dlatego też uruchomiliśmy program Jeremie
2 wspólnie z Ostrowskim
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Wygraliśmy
przetargi na kwotę 26 mln
zł na udzielanie nisko oprocentowanych
pożyczek.
Z tego wsparcia będą mogły skorzystać mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa.
Będą to pożyczki na zasadach preferencyjnych, ponieważ ich oprocentowanie
będzie naprawdę bardzo
niskie, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Została powołana do życia w 1994 roku przez Radę Gminy a jej głównym celem jest tworzenie i zapewnienie najlepszych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promowanie oferty inwestycyjnej
Gminy Kleszczów.
Działalność Fundacji nie ogranicza się jedynie do pozyskiwania nowych inwestorów ale w równej mierze zajmuje się wspieraniem lokalnej
przedsiębiorczości, inicjowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy istniejącymi i nowymi podmiotami.
Na swoją działalność Fundacja pozyskuje środki, m.in. sprzedając
grunty pod inwestycje. Fundacja posiada ok. 210 ha w pełni uzbrojonych
terenów w strefach przemysłowych. Tereny te przeznaczone są pod działalność przemysłową. Zaletą kleszczowskich stref jest lokalizacja w centrum Polski, pomiędzy Warszawą i Katowicami. Atutem jest też doskonale rozwinięta infrastruktura drogowa. Tereny inwestycyjne uzbrojone są
w stopniu zaawansowanym z możliwością szybkiego docelowego dozbrojenia gruntów. Ceny gruntów zaczynają się już od 15 zł za metr kwadratowy. Plusem są też atrakcyjne ceny mediów (prąd, woda, ścieki). Możliwość
wyboru modelu zakupu lub dzierżawy gruntu. Preferencyjne warunki zarówno dla bardzo małych jak i dużych inwestycji, w tym ulgi podatkowe –
nawet 10 lat zwolnienia z podatków. W gminie Kleszczów zainwestowały
już firmy m.in. z Finlandii, Austrii, Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii
i Portugalii.
Fundacja pomaga również w rekrutacji pracowników. Bierze aktywny
udział w szkoleniu nowo zatrudnionych pracowników jak i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dla osób już zatrudnionych. Oferuje pomoc
w uzyskaniu finansowania oraz integracji przedsięwzięć.
Od niedawna Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów oferuje w ramach
Inicjatywy JEREMIE 2 preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MSP. Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

www.gazeta-wiesci.pl
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Inflacja w październiku „Darmowy listopad”

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
w październiku 2017 r. wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z wrześniem br.
W porównaniu z październikiem 2016 r. ceny
wzrosły zaś o 2,1 proc.
Głównymi czynnikami, które miały wpływ na zmianę
cen w październiku 2017 r.
(w relacji do września) były:
wzrost cen żywności (o 1

proc.), wzrost cen odzieży
i obuwia (o 3,5 proc.) oraz
wzrost cen w transporcie
(o 0,3 proc.). Ministerstwo
Rozwoju oczekuje, że w listopadzie 2017 r. ceny powinny wzrosnąć o 0,2 proc.
w porównaniu z paździer-

nikiem. Spodziewamy się
wolniejszego wzrostu cen
żywności, a także nieznacznie szybszego wzrostu cen
w transporcie.
Źródło: MR

Bezrobocie w Polsce

W październiku br. stopa bezrobocia wyniosła 6,6%. To o 1,6 pkt.
proc. mniej niż przed rokiem.
W stosunku do ubiegłego
miesiąca oznacza to spadek
o 0,2 pkt. proc. Identyczny wskaźnik bezrobocia
odnotowano po raz ostatni
w styczniu 1991 r.
W październiku br.
spadek stopy bezrobocia
(w granicach od 0,1 do 0,4
punktu procentowego), odnotowano we wszystkich
województwach. Najsilniej
wskaźnik bezrobocia spadł
w województwie opolskim
i podlaskim.
Najniższa stopa bezro-

bocia (na poziomie 3,8%)
utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa zaś w województwie warmińsko-mazurskim
(11,6%).
Liczba wolnych miejsc
pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej
zgłoszonych
przez pracodawców do urzędów pracy w październiku
2017 roku (na podstawie
meldunków wojewódzkich
urzędów pracy) wyniosła 151,2 tys. Liczba ofert
zgłoszonych w październi-

Kary za cofanie
liczników

ku br. była o 34,2 tys., czyli
o 29,3% wyższa niż w październiku 2016 r.
A jak przedstawia się
sytuacja w województwie
łódzkim? Otóż, według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, stopa
bezrobocia w województwie
łódzkim w październiku
br. wyniosła 7,1%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Rawie Mazowieckiej
(4,4%), a najwyższe w Kutnie (9,9%).
MAT

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie,
które mają ukrócić proceder „przekręcania” liczników w używanych autach.
- Mamy do czynienia
z plagą cofania liczników
samochodów, które są wprowadzane na polski rynek,
sprzedawane naszym obywatelom. Tego rodzaju zjawisko
powoduje straty ludzi, którzy
sądzą, że kupują samochód
ze znacznie niższym przebiegiem. A w rzeczywistości niejednokrotnie kupują
złom - powiedział Minister
Sprawiedliwości Prokurator
Generalny Zbigniew Ziobro.
- Konsekwencje bezradności państwa wobec
takiego procederu ponoszą
uczciwi obywatele, którzy
wielokrotnie przepłacali za
pojazd nienadający się do
jazdy albo samochód „po
przejściach”. Chcemy z tym
skończyć – dodał.
W myśl projektowanych

przepisów za każde „przekręcenie” licznika będzie
grozić od 3 miesięcy do 5
lat więzienia – zarówno dla
zlecającego oszustwo, jak
i wykonawcy, np. mechanika w warsztacie. Taka sama
kara – od 3 miesięcy do 5
lat więzienia – będzie grozić
także wtedy, gdy właściciel
samochodu nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu
wymiany całego licznika
na nowy. Stacje kontroli
pojazdów już teraz muszą
przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców stan licznika
odczytany podczas obowiązkowych
przeglądów
technicznych pojazdów. Po
zmianie przepisów stacje
będą przekazywać do centralnej ewidencji także infor-

mację o wymianie licznika
i jego przebiegu w chwili odczytu przez diagnostę.
Projekt przewiduje ponadto,
że przy każdej kontroli Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego,
Żandarmeria
Wojskowa
i służby celne będą miały obowiązek spisywania
aktualnego stanu licznika
kontrolowanego samochodu. Dane trafią do centralnej
ewidencji pojazdów.
Podobne rozwiązania funkcjonują od dawna
w państwach Europy Zachodniej. Dla przykładu,
w Niemczech za fałszowanie wskazań licznika przebiegu kilometrów w samochodzie można dostać 5 lat
więzienia.
Na podst. MS
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w rezydencjach
królewskich

Przez cały listopad bezpłatnie możemy zwiedzić Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie oraz Łazienki Królewskie. To już 6.
edycja „Darmowego listopada” w rezydencjach królewskich.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Tu
dzieje się historia”. Oprócz
bezpłatnego wstępu, zaplanowane są też rodzinne
warsztaty, lekcje muzealne,
pokazy filmów czy spacery.
W Zamku Królewskim
w Warszawie można bezpłatnie zwiedzić Apartamenty Wielki i Królewski,
Apartamenty Księcia Józefa
Poniatowskiego, a także Arkady Kubickiego. Zwiedzający mogą obejrzeć też m.in.
obrazy Rembrandta, Galerię
Malarstwa, Rzeźby i Sztuki
Zdobniczej i wystawę multimedialną poświęconą zniszczeniom i odbudowie Zamku Królewskiego.
Zamek
Królewski
w Warszawie przygotował
też m.in. bezpłatne pokazy
filmów, warsztaty dla dzieci,
oprowadzanie przez kuratora wystawy, pokaz mody
historycznej, przedstawienie
teatralne. Uczniowie mogą
wziąć udział w 200 bezpłatnych lekcjach muzealnych,

których tematyką będzie życie na królewskim dworze.
Z kolei Zamek Królewski na Wawelu - proponuje
darmowe zwiedzanie Komnat Królewskich. Bezpłatnie
będzie można też zwiedzić
Skarbiec Wojenny i Zbrojownię, a także wystawę
„Wawel Zaginiony” – łączącą różne typy ekspozycji muzealnej. Dla uczniów
przygotowano 100 bezpłatnych lekcji i warsztatów
muzealnych.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
dla grup szkolnych, dzieci,
młodzieży i dorosłych przygotowało 200 bezpłatnych
lekcji muzealnych, warsztatów oraz spacerów tematycznych,
poświęconych
historii i przyrodzie dawnej
rezydencji króla Jana III.
Na rodziny z dziećmi czekają warsztaty z iluminacji,
storytellingu i kaligrafii,
a podczas spotkań muzealnych będzie można się wybrać na spacer po królew-

skich apartamentach. Wstęp
na wystawę stałą, wystawę
w Apartamentach Marszałkowej Lubomirskiej, wystawę w Galerii Magazynowej,
wejście do parku oraz do
Królewskiego Ogrodu Światła są płatne.
„Darmowy
listopad”
w Łazienkach Królewskich
jest okazją, by poznać cenne
kolekcje i zabytki: Pałac na
Wyspie z Królewską Galerią Obrazów, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim
i Królewską Galerią Rzeźby
oraz Pałac Myślewicki. Łazienki Królewskie zachęcają
też do zwiedzania ekspozycji czasowych. Na dzieci
i młodzież czekają bezpłatne
lekcje muzealne pod hasłem
„Tu dzieje się historia…Polski”.
„Darmowy listopad” odbywa się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Na podst. MKiDN
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Pasożyty- niewidzialni zabójcy
Jest to temat, który niestety w Polsce budzi jeszcze
wiele kontrowersji. Wielu
z nas nie do końca zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, dla innych z kolei jest
to mocno krępujące. Pamiętajcie: nie ma ludzi wolnych
od pasożytów, są tylko nie
do końca zdiagnozowani.
Ostatnie badania medyczne
wskazują, że u 95% dzieci
żyje od 1-5 rodzajów pasożytów, do których najczęściej
należą zarażenia owsikami
(również u niemowląt) sięgające 95% populacji, włosogłówką 80%, glistą 50%,
zarażenie lambliami dochodzące do 80%. Zarobaczywienie, a także zagrzybienie (candida…) i zakażenia
pierwotniakami (lamblia…),
dają efekty wtórne w postaci, m.in. alergii, łuszczycy,
cukrzycy, nerwic, różnego
rodzaju psychozy i choroby
psychiczne, bóle mięśniowe,
bóle kręgosłupa lub głowy,
nudności, bezsenność, ze-

spół permanentnego zmęczenia oraz słabej odporności na zakażenia wirusowe
i bakteryjne. Obecność pasożytów często prowadzi do
zespołu złego wchłaniania,
a ten z kolei do niedoboru
żelaza w wyniku którego
może dojść do niedokrwistości.
W naszym organizmie
może bytować ok. 300 gatunków pasożytów i wbrew
naszemu przekonaniu, pasożyty nie żyją tylko w jelitach. Można je wykryć
w dowolnej części naszego
organizmu: płucach, mięśniach, stawach, wątrobie,
przewodzie pokarmowym,
krwi, skórze, oku, głowie...
Do naszego organizmu dostają się różnymi drogami,
najczęściej zarażenie następuje przez spożycie skażonej wody, jedzenia, a nawet
przez powietrze gdzie kurz,
pył są nośnikiem jaj pasożytów.
Szaszłyk, boczek to 95%

gwarancja na zarażenie się
trychinellozą
(włosieniec
kręty). Solona ryba, kawior
czy sushi może powodować
zarażenie tasiemcem, który osiąga długość do 12 m,
mogąc żyć w organizmie
człowieka do 25 lat. Również zarazić można się przez
brudne ręce, nie tylko swoje... Wysokie ryzyko spotkania jaj pasożytów znajduje
się również w takich produktach jak: salami, szynka,
parówki, wieprzowina, wołowina, drób, baranina, a nawet kurze jajka i mimo gotowania, smażenia, pieczenia,
ogromna ilość przetrwalników może trafić do naszego
organizmu. Pozostaje nam
tylko pokładać nadzieje
w naszym układzie immunologicznym. Niepokojącym
jest to, że pasożyty mogą
żyć w nas latami nie dając
żadnych objawów, a obecność ich w naszym organizmie poczujemy dopiero,
gdy będzie ich bardzo dużo.

Tak jak pisałam powyżej,
najbardziej zagrożone są
małe dzieci poprzez swoją skłonność do wkładania
różnych przedmiotów i własnych palców do ust oraz
poprzez brak nawyku mycia
rączek po zabawie z psem,
kotem czy też po zabawie
w piaskownicy, na placu zabaw i podobnych miejscach,
gdzie występuje kontakt
z niewidocznymi pozostałościami odchodów zwierząt,
w których mogą znajdować
się liczne jaja pasożytów.
Wobec powyższego, malutkie dzieci powinny być
chronione w sposób szczególny. Niestety, częściej odrobaczamy nasze domowe
pupile niż siebie! Dzieje się
tak, ponieważ wielu właścicieli nie dopuszcza do siebie
myśli, że sami są narażeni
na zarażenie odzwierzęcymi
chorobami pasożytniczymi
w stopniu porównywalnym
do ich pupili.
Zapewne
większość

OGŁOSZENIA
Sprzedam 3 ha
–grunty
inwestycyjne
przyległe
do S-8
w Konopnicy
koło
Rawy
Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89
ZATRUDNIMY
OD ZARAZ osoby do
sprzątania oraz brygadzistę serwisu sprzątającego. Praca w markecie
budowlanym
ul. Szparagowa w Łodzi.
Kontakt 601 156 466

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki,
mozaika, glazura-terakota,
elewacja, itp.
Tel. 505 096 053
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461
Wykonujesz pracę ślusarskie? Masz uprawnienia na
spawanie? Pracuj w normalnej firmie w Piotrkowie
na umowę o pracę, stawkę
wynegocjuj z kierownikiem.
Kontakt pod nr 507 177 958
Sprzedam mieszkanie
32 m2 na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim.
Tel.: 605737751.

Zatrudnimy elektryków
i pomocników elektryków,
tel. 42 214 07 00
Betonowe wylewki agregatem, tel. 608 577 428.
Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655
Zatrudnię kierowców
w transporcie międzynarodowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Ducato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,
601 348 969

Poszukujemy przewoźników
do ciągania naszych naczep
w kółkach na trasie Finlandia – Europa Południowa
(Polska, Słowacja, Czechy,
Austria, Węgry, Słowenia,
Włochy, Rumunia)
Kontakt:
Katarzyna Warpechowska,
tel. 783 965 398
Kupię Fiata 125p 1968-1973
tel. 691150515
Powierzchnia do wynajęcia
ok. 19 m2 w miejscowości
Rusiec przy ul. Dworcowej
z przeznaczeniem pod
punkt gastronomiczny.
Numer kontaktowy:
695 803 472
ZATRUDNIMY osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności do sprzątania
marketów wŁodzi
i Tuszynie. Umowa
o pracę. Kontakt pon. - pt.
w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
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z Was jest ciekawa, jak można zdiagnozować pasożyty?
Powiem krótko - nie jest to
proste. Najczęściej obecność
pasożytów w organizmie
stwierdza się poprzez badanie kału. Lecz w kale pasożyty można stwierdzić tylko
wtedy, gdy laborant zauważy jaja pod mikroskopem,
a kał będzie pobrany w okresie złożenia jaj. Nawet jeśli
zbadamy kilka próbek kału
w różnym czasie (tak jak to
jest zlecane), to też możemy
nie mieć właściwych rezultatów badania, ponieważ
w pewnych warunkach lamblie mogą cystować jedynie
co 26 dni, owsiki jajeczkować co 28 dni, a glista ludzka jajeczkować nawet co 2,5
miesiąca - więc wiarygodność badania kału określa
się na poziomie ok. 12-20%.
Bardziej czuła wydaje się
metoda serologiczna, gdzie
w badaniu krwi stwierdza
się poziom przeciwciał przeciw pasożytom, ale to daje
efekty tylko w późnych stadiach choroby. Jej wiarygodność określa się na poziomie
55-60%.
Uważam, że najlepszą
alternatywę na wykrycie pasożytów stanowią badania
diagnostyką elektropunkturową, metoda Volla, Vega-test.
Drogi czytelniku, mając już świadomość jakim
zagrożeniem dla naszego
zdrowia, a nawet życia są
pasożyty, proponuję, abyś
wprowadził do swojego
życia nawyk odrobaczania
się chociaż raz w roku, co
będzie ogromnym krokiem
w kierunku polepszenia
Twojego zdrowia.
Mam dla Ciebie proste
kuracje przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybiczne:
ziołowa albo składająca
się z gotowych biologicznych dodatków żywieniowych. Do Ciebie należy
podjęcie decyzji czy z nich
skorzystasz.
Jeśli chodzi o mieszanki ziołowe, to robale nie
cierpią: babki lancetowatej,
granatów, bazylii, czosnku, grejpfrutów, oregano,
lawendy, mięty, dyni (pestek i oleju), kocanki, macierzanki, szałwii, tataraku,
łopianu, tymianku, piołunu,
wrotyczu, omanu, tranu, nie-

których ryb np. Soli. Więc
proponuję, abyśmy do swojego menu dołączyli wyżej
wymienione zioła.
Pamiętać należy, że mieszanka ziół musi spełniać:
funkcję przeciwgrzybiczą,
funkcję polepszenia pracy
wątroby, funkcję detoksykacyjną, a w czasie kuracji
koniecznie musimy pić dużą
ilość wody, by oczyścić organizm z neurotoksyn (woda
najlepiej z chlorofilem).
Jeśli chodzi o biologiczne dodatki żywieniowe spełniające powyższe funkcje, to
z doświadczenia polecam:
1. Pau darco (kora lapacho)
2. Czarny Orzech
3. Czosnek
4. Koci Pazur
5. Pieprz Cayenne
6. Kwas Caprylowy
7. Srebro Koloidalne
8. Olejek z drzewa herbacianego
W kolejnym etapie powinno się zasiedlić jelita
prawidłową florą oraz dodać
witaminy i minerały. Pamiętajmy - zdrowa mikroflora
jelit to 80% skuteczność
układu immunologicznego.
Przeprowadzanie terapii ww.
preparatami choćby dwóch
cykli w roku, to gwarancja
zdrowia naszego i naszych
dzieci.
Na koniec pragnę podzielić się z Wami swoim
marzeniem. Pragnę, by kiedyś zamiast „szczepień”, ludzie regularnie odrobaczali
się, i aby była to już standardowa procedura medyczna.

Naturopata
Monika Zawodzińska
Konsultacje
tel: 731-645-652
kontakt@CentrumNaturoaptii.pl
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Kryminalne

Łódź

Zatrzymano dwóch
prezesów spółek
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W
Piotrków Trybunalski

Chciał rzucić się pod
pociąg

21-latek stał na torowisku. Mówił, że nie widzi sensu życia.
Firmy były wykorzystywane w przestępczym procederze. Ku- Funkcjonariuszom udało się jednak ściągnąć desperata z torów.
powały puste faktury VAT wystawione na łączną kwotę ponad Został przekazany pod opiekę medyczną.
1,5 miliona złotych. Dokumenty były przedkładane do Urzędów
12 listopada w godzinach teren w pobliżu dworca stronnych. Funkcjonariusze
Skarbowych. Podejrzani odpowiedzą za oszustwo podatkowe.
popołudniowych dyżurny kolejowego w Piotrkowie natychmiast ściągnęli de14 listopada, w akcji
na terenie woj. mazowieckiego wzięli udział funkcjonariusze zajmujący się
zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz wydziału kryminalnego KWP
w Łodzi. Zatrzymano dwóch
prezesów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Policjanci przeszukali firmy
i biura rachunkowe. Przedsiębiorstwa
prowadzone
przez 40-letniego obywatela
Turcji i 45-letniego Polaka
kupowały „puste” faktury
VAT. Nie miały one odzwierciedlenia w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych. Na poczet grożących
kar zabezpieczono m.in. ponad 200 tys. złotych. Materiał dowodowy wzbogacono
kolejną dokumentacją księgową.
W okresie od lipca 2016

piotrkowskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie
o mężczyźnie, który chce
rzucić się pod pociąg. Dyżurny przekazał komunikat
drogą radiową wszystkim
patrolom. Jako pierwsi na

roku
policjanci
prowadzili
działania dotyczące tej grupy
na terenie woj.
łódzkiego, mazowieckiego,
świętokrzyskiego
oraz śląskiego.
Do chwili obecnej 21 osobom
przedstawiono
zarzuty, wśród
nich
głównym
organizatorom.
Wobec czterech
osób sąd zastosował tymczasowy areszt. Tym
razem dwaj podejrzani usłyszeli
zarzuty
karno-skarbowe. Sprawa ma charakter
rozwojowy.
KW

Bełchatów

Zatrzymano 22-letniego mężczyznę, który w miejscu zamieszkania posiadał środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli łącznie
ponad 194 gramy białego proszku z grupy amfetamin, ponad
35 gramów marihuany oraz 191 sztuk tabletek ecstasy. Decyzją
prokuratury, mężczyzna został oddany pod dozór policyjny.

Ponad 21 g narkotyków
u 65-latka

Przy 65-latku ujawniono 20 dilerek z suszem roślinnym. W miejscu zamieszkania dodatkowo znaleziono kolejne narkotyki oraz
papierosy bez znaków skarbowych.
a także papierosy bez znaków skarbowych. Za posiadanie narkotyków grozi kara

sperata z torów. Od 21-latka
wyczuwalna była woń alkoholu. Był załamany i mówił,
że nie widzi sensu życia.
Został przekazany pod specjalistyczną opiekę lekarską.
KP

Miał amfetaminę,
marihuanę i ecstasy

Tomaszów Mazowiecki

Tomaszowscy policjanci ustalili, że w centrum
miasta starszy mężczyzna
może posiadać środki odurzające. 14 listopada prowadzący obserwację terenu
funkcjonariusze zauważyli
znanego z wcześniejszych
konfliktów z prawem 65-latka. Mężczyzna zachowywał
się podejrzanie. Mundurowi
przeszukali go, ujawniając
przy nim 20 dilerek z suszem roślinnym. Następnie
przeszukano miejsce zamieszkania 65-latka. Okazało się, że znajdowały się
w nim kolejne narkotyki,

Trybunalskim przyjechali
funkcjonariusze z Wydziału
Kryminalnego. Zauważyli
stojącego na torowisku młodego mężczyznę, na chwilę
przed przyjazdem pociągu.
W pobliżu nie było osób po-

do 3 lat pozbawienia wolności.
KW

10 listopada funkcjonariusze zajmujący się
zwalczaniem przestępczości narkotykowej na bazie
wcześniejszych
ustaleń,
weszli do mieszkania 22-letniego mieszkańca gminy
Bełchatów. Z posiadanych
informacji wynikało, że
znajdują się tam narkotyki.
Funkcjonariusze
znaleźli
kilkadziesiąt torebek z ponad 194 gramami białego
proszku z grupy amfetamin oraz ponad 35 gramów

marihuany.
Dodatkowo
w mieszkaniu zabezpieczono 191 tabletek ecstasy,
a także elektroniczną wagę
kieszonkową.
Podczas
przeszukania
mieszkania
policjanci użyli psa przeszkolonego do wykrywania
środków odurzających i psychotropowych. Właściciel
narkotyków został zatrzymany, a ujawnione środki
odurzające zabezpieczone
w policyjnym depozycie.
Wobec 22-letniego męż-

czyzny, który przyznał się
do posiadania narkotyków,
prokurator zastosował policyjny dozór.
KP

Rawa Mazowiecka

Karambol
na
S8
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w Przewodowicach na

trasie S8. Aż 6 samochodów osobowych zostało uszkodzonych
po najechaniu lub uderzeniu w koło, które oderwało się od przyczepy.
10 listopada o godzinie
19.20 w miejscowości Przewodowice na trasie S8 od
przyczepy rolfo ciągniętej
przez mercedesa z nieustalonych przyczyn odkręciło
się koło bliźniacze. Najechało na nie aż 6 samochodów osobowych: seat
alhambra kierowany przez
38-letniego mieszkańca powiatu piotrkowskiego, ford

mondeo kierowany przez
41-letnią mieszkankę Warszawy, volkswagen passat
kierowany przez 37-latka
z Tomaszowa Mazowieckiego, renault megane kierowany przez 64-letniego piotrkowianina oraz opel astra
kierowany przez 27-letniego piotrkowianina. Szósty
uszkodzony samochód to
skoda octavia kierowana

przez 31-latka, mieszkańca
województwa podkarpackiego. W zdarzeniu tym
obrażeń ciała doznała pasażerka passata, która została
uderzona przez oderwane
koło. Wszyscy uczestnicy
byli trzeźwi. Uszkodzenia
pojazdów nie pozwoliły na
dalszą kontynuację podróży.
KP

www.gazeta-wiesci.pl
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HOROSKOP
Skorpion 24.10–22.11
Dla osób spod
tego znaku to
odpowiedni czas
na dokonanie
pewnych zmian zarówno w
życiu osobistym czy też zawodowym. Po udanym okresie
wypoczynkowym warto przystąpić do realizacji odważnych
przemyślanych pomysłów.
Strzelec 23.11–21.12
Przyłóż się do
pracy,
a z pewnością
osiągniesz
z tego wymierne korzyści.
Czas podreperować swoją
reputację w firmie. Spotkanie
rodzinne upłynie w wyjątkowo miłej atmosferze. Relacje
z bliskimi z pewnością się
poprawią.
Koziorożec 22.12–20.01
Będziesz wprost
tryskać energią
i pomysłowością. Nie
będzie dla ciebie
spraw trudnych. Cieszysz się
uznaniem i opinią sumiennego, lojalnego pracownika.
W najbliższym czasie krótki
wyjazd, który będziesz mile

wspominał.
Wodnik 21.01–19.02
Należysz do
osób komunikatywnych,
posiadasz
umiejętność
nawiązywania
kontaktów z innymi ludźmi.
W pracy możliwe zmiany
organizacyjne i osobowe.
W sferze finansowej zmiany
na lepsze. Zachowaj ostrożność za kierownicą.
Ryby 20.02–20.03
Staraj się być
stanowczy
i ufaj swojemu
doświadczeniu i wrodzonej, z reguły
niezawodnej intuicji. Zwolnij
tempo życia a relacje z bliskimi ulegną ociepleniu. Wolny
czas przeznacz na spotkania
ze znajomymi i rodziną.
Baran 21.03–20.04
Wykorzystaj
najbliższe dni do
zregenerowania
sił. Przemęczenie
daje ci się we
znaki. Zadbaj także o swój
wygląd. To dobry moment,
żeby pomyśleć o pomnażaniu
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Rozrywka
swoich oszczędności, oczywiście z zachowaniem zdrowego
rozsądku.
Byk 21.04–20.05
Zadziwisz
wszystkich
żywym temperamentem i zdecydowaniem w
swoich poczynaniach. Poradzisz sobie nawet
w trudnych i nietypowych
sytuacjach. Po odniesionych
sukcesach będziesz cieszył
się życiem. Poznasz wiele
ciekawych osób.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie pozwalaj
się nadmiernie
wykorzystywać
przez domowników w pełnieniu codziennych
obowiązków. Uporaj się z najpilniejszymi sprawami i zaplanuj urlop lub krótki wyjazd,
podczas którego będzie okazja
do spotkań towarzyskich.
Rak 22.06–22.07
Podejmując
ważne decyzje nie działaj
pochopnie,
połącz rozwagę
z odwagą. Kieruj się nie tylko
rozumem, ale i intuicją. To nie
jest dobry czas na ryzykowne
posunięcia, zwłaszcza
w interesach. Życie rodzinne

układać się będzie harmonijnie i bez nieporozumień.
Lew 23.07–23.08
Z łatwością
uporasz się nawet
z najbardziej
skomplikowanym problemem.
Masz po prostu dobrą passę.
Jednak nie upieraj się przy
swoich racjach, bo często
ustępstwami i dyplomacją
więcej zdziałasz. Nie zrażaj
do siebie przyjaciół.
Panna 24.08–23.09
Dobry nastrój
będzie ci towarzyszył w najbliższym
czasie, ponieważ
pozałatwiasz z
wynikiem satysfakcjonującym
zaległe sprawy, z którymi od
dawna się borykałeś. Odetchniesz wreszcie pełną piersią i poczujesz wyraźną ulgę.
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Waga 24.09-23.10
Z trudnymi
sprawami świetnie
sobie radzisz.
Czas pomyśleć
o nadrobieniu
kulturalnych zaległości, może
teatr, kino lub ciekawa książka. Możliwości jest wiele.
Uważaj na swoje zdrowie,
a zwłaszcza na gardło.
Wróżka Amanda

Humor
Wraca facet do domu i od progu zadowolony
krzyczy:
- Wygrałem w lotto, jest udało się SZÓSTKA!
Patrzy, a tu żona siedzi smutna i płacze.
- Co się stało?
- Mama mi dziś umarła.
Facet wrzeszczy: - Jest! KUMULACJA !!!
Dzwoni blondynka na policję:
- Dokonano kradzieży w moim aucie. Skradziono deskę rozdzielczą, kierownicę, pedał
gazu, hamulec, radio itp.
Rozłączyła się.
Za chwilę dzwoni:
- Przepraszam, zgłoszenie nieaktualne, usiadłam na tylnym siedzeniu.
Policjant zatrzymuje panią Kowalską jadącą
pod prąd ulicą jednokierunkową.
- Czy pani wie, dokąd pani jedzie?
- Nie wiem, ale gdziekolwiek by to było,
muszę być potwornie spóźniona, bo wszyscy
już wracają.
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Zima, las, pada śnieg... Między drzewami
chodzi niedźwiedź.
To złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to
pogoni wilka...
Ogólnie - jest wściekły.
Mruczy pod nosem:
-Po jakiego grzyba piłem tę kawę we wrześniu!

