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Brunatne złoto nadal
kluczowe

O funkcjonowaniu kopalni rozmawialiśmy z Marianem Rainczukiem, dyrektorem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
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Tomaszów Mazowiecki

Kary za zanieczyszczanie powietrza
Sezon grzewczy w pełni. Niestety wiele osób
źle rozpala w piecach
lub spala w nich śmieci. Od kilku tygodni
w Tomaszowie działa
sieć sensorów, które
na bieżąco badają to,
czym oddychamy.
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Łódź

Rawa Mazowiecka

Zginął, przygnieciony
przez traktor
62-latek poniósł śmierć podczas prac polowych. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

Wyniki Budżetu
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego
Ponad 102 tysiące
oddanych
głosów
przez mieszkańców
województwa łódzkiego.
Największa
liczba głosów padła
na 32 projekty. Na
ich realizację w przyszłym roku zostanie
przeznaczonych prawie 5 mln zł.
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Opoczno

Rawa Mazowiecka

Konferencja historyczna w Opocznie

Urząd Miasta ma
nowego sekretarza

Od 1 grudnia funkcję sekretarza miasta sprawuje Jolanta Wró- 29 listopada w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyła się
popularnonaukowa konferencja zatytułowana „Polski Niepodblewska.
ległej regionu korzenie”.
Jolanta
Wróblewska obowiązki naczelnika Wy- Kosmala.

została zatrudniona na stanowisku sekretarza miasta
w rawskim ratuszu w wyniku
przeprowadzonego
postępowania konkursowego. Okazała się najlepsza
spośród kandydatów. Nowa
sekretarz związana jest
z Urzędem Miasta w Rawie
Mazowieckiej od blisko 30
lat. Przez ostatnie cztery
lata kierowała Wydziałem
Spraw Obywatelskich. Teraz

działu Spraw Obywatelskich
przejmie inspektor Marzena

fot. UM Rawa Mazowiecka

MAT

Zorganizowania
tego
spotkania podjęło się Muzeum oraz Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytetu
Jana
Kochanowskiego,
Filia
w Piotrkowie Trybunalskim.
Wystąpień prelegentów słuchali uczniowie Trzeciego
Wieku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego.
Pierwszym prelegentem był dr
Rafał Jaworski, związany
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego
w
Piotrkowie. Wystąpił
z referatem zatytułowanym:
„Patriotyzm
fundamentem
Niepodległości”. Podkreślał
zna-

fot. UM Opoczno

czenie
patriotyzmu
w funkcjonowaniu małej
i dużej Ojczyzny. Następnie polską drogę do II Rzeczypospolitej
przedstawił
dr hab. prof. UJK Marek
Dutkiewicz w referacie
„1918 – droga do Niepodległości”. Kolejnym prelegentem była dr hab. Pelagia
Bojko. Omówiła literac-

Czytaj on-line!

ki motyw Niepodległości
w wystąpieniu „Tuwim
i inni, czyli Niepodległość w literaturze”. Jako
ostatni przemówił dyrektor Muzeum Regionalnego
w Opocznie, Adam Grabowski. Poruszał w referacie
wątek opoczyńskiej drogi do
wolności.
AK
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Nowa hala widowiskowo- Kary za zanieczyszczanie
powietrza
-sportowa
Sezon grzewczy w pełni. Niestety wiele osób źle rozpala w pie-

Piotrków Trybunalski będzie miał nowoczesną halę widowisko- cach lub spala w nich śmieci. Od kilku tygodni w Tomaszowie
wo-sportową. W urzędzie miasta ogłoszono konkurs na opraco- działa sieć sensorów, które na bieżąco badają to, czym oddychawanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu.
my.

Nowa hala znajdzie się
w miejscu hali Relax, ale
będzie dużo większa. Kompleks sportowy będzie obejmował przejętą od Skarbu
Państwa działkę od strony
południowej oraz nieruchomość po stronie północnej.
W koncepcji będzie można
zagospodarować także budynek po wytwórni bombek,
który – zgodnie z decyzją
konserwatora zabytków –
nie może zostać wyburzony.
Koncepcja ma zakła-

dać budowę samej hali, jak
i zagospodarowanie terenu
wokół.
Oferty w konkursie można składać do 18 grudnia.
Następnie odbędzie się etap
wyłaniania najlepszej koncepcji, którą powinniśmy
poznać na przełomie lutego
i marca.
Projektowana hala ma
posiadać dwustronne trybuny na około 1500 miejsc:
ok. 1000 stałych miejsc oraz
ok. 500 miejsc na trybunie

wysuwanej. Zlikwidowane
zostaną słupy obecnie zasłaniające płytę boiska. Obiekt
zostanie dostosowany do
organizowania zawodów na
najwyższym poziomie oraz
ma stwarzać możliwość organizowania różnego rodzaju wystaw, pokazów, imprez
muzycznych i scenicznych.
Budowa obiektu najprawdopodobniej wystartuje
w 2019 roku.
MAT na podst. UM

Piotrków Trybunalski

Mieszkania przy
Broniewskiego

- Niech to miejsce będzie dla was prawdziwym domem – życzył nowym mieszkańcom osiedla 800-lecia prezydent Krzysztof
Chojniak. Klucze do mieszkań w dwóch blokach przy Broniewskiego odebrało 67 rodzin.

Inwestycja realizowana
przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego trwała
blisko półtora roku. W tym
czasie przy Broniewskiego
powstały dwa bloki. W budynku czteroklatkowym zamieszka 45 rodzin, z kolei
w dwuklatkowym 22
rodziny.
- To najlepsza
z naszych dotychczasowych inwestycji, z której
jesteśmy bardzo
dumni. Mam nadzieję, że będą
to dla Państwa
szczęśliwe mieszkania – mówiła
Elżbieta
Sapińska,
prezes
Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
dodając, że spółka planuje
w tym miejscu jeszcze budowę dwóch kolejnych bloków.
Mieszkania wykończono „pod klucz”, a szczegóły
związane z doborem płytek,

paneli i innych elementów
były ustalane z przyszłymi
najemcami. Inwestycja objęła także zagospodarowanie
terenu wokół budynków. Powstał
tutaj

parking
oraz plac
zabaw dla dzieci. Teren został ogrodzony i oświetlony.
- Osiedle 800-lecia tworzą zarówno inwestycje prywatnych deweloperów oraz

bloki wybudowane przez
miasto. To przyjazne miejsce w wyjątkowym otoczeniu – mówił podczas uroczystości prezydent Krzysztof
Chojniak.
- Dodatkowo dbamy
o układ komunikacyjny
poprzez budowę drogi
łączącej ulice Broniewskiego
oraz
Sulejowską.
W
planach
mamy
także
przebudowę samej ul.
Broniewskiego,
ale z tą inwestycją czekamy do
zakończenia trwających tutaj budów.
W blokach znalazło się 6 mieszkań komunalnych. Trafiły one do
rodzin, które zwolniły zajmowane do tej pory mieszkania komunalne na rzecz
osób oczekujących.
Źródło: UM
Piotrkowa Tryb.

Dzięki aplikacji mieszkańcy Tomaszowa Maz.
mają stały dostęp do informacji. Wyniki te, to również
ważna informacja dla miasta. Straż Miejska natomiast
na tej podstawie prowadzi
kontrole.
W tym sezonie grzewczym w wyniku zgłoszeń
i własnych obserwacji Straż
Miejska podjęła już 39 in-

Reklama

terwencji. W 11 przypadkach, szkodliwe działanie
nie zostało potwierdzone.
Natomiast w 12 interwencja
zakończyła się mandatem
karnym, w 8 przypadkach
strażnicy miejscy pouczyli
właścicieli posesji. W kolejnych 8, sytuacja była spowodowana złym sposobem
rozpalania w piecu, strażnicy miejscy poinstruowali

w związku z tym właścicieli
nieruchomości jak prawidłowo to robić. Od 1 grudnia Straż Miejska trucicieli
będzie bezwzględnie karać
mandatami. W przyszłym
roku, zakupiony zostanie
również dron, dzięki któremu, kontrole strażników
będą jeszcze efektywniejsze.
GWA na podst. UM
Tomaszowa Maz.
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Wola Krzysztoporska

Samorządowcy z Woli Droga lepsza, bo nowa
najlepsi w siatkówce

Zakończył się jeden z najbardziej wyczekiwanych remontów
Za nami pierwsza konkurencja XIX już Spartakiady Władz Sa- drogowych – remont drogi powiatowej Piotrków – Gąski. Koszt
morządowych Powiatu Piotrkowskiego. Najlepsza w siatkówce tej inwestycji to prawie 5 mln zł. Ponad 1 mln 200 tys. zł dołożyła gmina Wola Krzysztoporska.
okazała się drużyna z Woli Krzysztoporskiej.
Dziesięć drużyn zmierzyło się w piłce siatkowej
24 listopada w hali sportowej w Moszczenicy. Zespoły podzielone zostały na trzy
grupy. Do finałów zakwalifikowały się: Rozprza, Sulejów i Wola Krzysztoporska.
Najlepsza okazała się reprezentacja Woli Krzysztoporskiej, która tym samym
została pierwszym liderem
Reklama

kolejnej już edycji zmagań samorządowców. Drugie miejsce zajął Sulejów,
a trzecie Rozprza.
Drużynę z Woli Krzysztoporskiej reprezentowali:
wójt Roman Drozdek, sekretarz gminy Dominik Ambrozik, radny Marcin Olejnik,
sołtys wsi Bogdanów – Kolonia Rafał Zambrowicz
i przedstawiciel LZS Błażej

Strzelczyk.
Kolejna konkurencja rozegrana zostanie 12 stycznia
2018 roku w Kleszczowie
(SOLPARK) - a będzie to
bowling. Później samorządowcy rywalizować też będą
w takich konkurencjach, jak:
kręgle, tenis stołowy, badminton, siatkowa piłka plażowa, piłka nożna i strzelectwo.
RP

Gruntowna przebudowa
drogi powiatowej nr 1500 E
na odcinku Piotrków – Jeżów (etap I) objęła fragment
od granic Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez Bujny,
aż do końca miejscowości
Gąski. Na remontowanym
odcinku o długości 3,9 km
zmieniło się wiele. Przede
wszystkim
nawierzchnia
drogi. Na części odcinków
została ona sfrezowana,
wzmocniona
kruszywem
i uzupełniona asfaltem. Inne
fragmenty drogi całkowicie
przebudowano. Nowe zjazdy do działek mają szerokość 5 m. Do tych zabudo-

wanych wykonane zostały
z kostki betonowej, do niezabudowanych – z masy bitumicznej.
Przebudowane i dobudowane zostały także chodniki o szerokości 2 metrów.
W terenie zabudowanym są
to chodniki z kostki betonowej obramowane od strony
jezdni krawężnikiem, w niezabudowanym – nawierzchnia jest bitumiczna.
Inwestorem
przedsięwzięcia, które kosztowało
niemal 5 mln zł, był Zarząd Dróg Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim
(właścicielem drogi jest po-

wiat), ale jej przebudowa
nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia gminy Wola Krzysztoporska.
Koszt całości to dokładnie
4.998.119,51 zł, a podzieliły
się nim trzy podmioty:
–
budżet
państwa
–
2.499.059 zł (przebudowa
dofinansowana jest w ramach „Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 –
2019);
– powiat piotrkowski –
1.224.539,65 zł;
– gmina Wola Krzysztoporska – 1.274.520,86 zł.
RP

Wola Krzysztoporska

Najlepszy krwiodawca
w województwie

Michał Krupa z jednostki OSP Wola Krzysztoporska zwyciężył
w Wojewódzkim Konkursie „Honorowy Dawca Krwi OSP 2017
Roku”, organizowanym przez marszałka województwa łódzkiego.
Tytuł najbardziej zasłużonego druha krwiodawcy
w województwie łódzkim,
Michał Krupa odebrał podczas uroczystej gali zorganizowanej 24 listopada
przez Urząd Marszałkowski
w Łodzi. Dotąd oddał honorowo ponad 26 litrów krwi.
W tym roku (do września)
– już 1800 ml. A zaczął
w 1996 r. jako osiemnastolatek.

W Ochotniczej Straży Pożarnej Michał Krupa
służy od 7 lat. Teraz pełni
funkcję gospodarza jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej. Oprócz tego jest też
prezesem Klubu HDK PCK
„Ognioodporni” w Woli
Krzysztoporskiej, do którego w tej chwili należy około
30 osób.
– Członkowie naszego
klubu, wśród których jest

coraz więcej młodych osób,
biorą czynny udział w spartakiadach gminnych i powiatowych HDK PCK. Przede
wszystkim jednak regularnie oddają krew. Zbiórki
odbywają się co 3 miesiące
w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
Ta najbliższa już 17 grudnia.
Zapraszamy! – zachęca Michał Krupa.
RP
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Przygotowani na zimę

Na placach w obwodach drogowych w Szczercowie i Kalisku
zabezpieczono do zimowego utrzymania dróg 200 ton soli
Trwają prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji i 500 ton piasku, oraz 890 ton mieszanki piasku i soli drogowej.
na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
zewnętrzna.
- Ponadto do odśnieża- do Świnoujścia – dodaje.
Prace toczą się w ramach projektu pn.: „Budowa
kompleksowego
systemu
odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy
Wola Krzysztoporska – etap
IV”
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020. Cały
projekt obejmujący budowę
ponad 17 km sieci będzie
kosztował 20.781.087,52 zł,
a dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie
11.304.733,71 zł.
Inwestycja podzielona
jest na trzy części. Nowe
Reklama

odcinki rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej powstają w południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska, a kanalizacja sanitarna

w miejscowościach ościennych (Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski, Bujny
– budynek wielorodzinny).

RP

nia dróg posiadamy dwie
pługopiaskarki,
ciągnik
z osprzętem, ciągnik z pługiem oraz posypywarką, ciągnik z pełnym wyposażeniem
do odśnieżania dróg, ulic
i ścieżek rowerowych, koparko – ładowarkę oraz ciągnik
z ładowaczem czołowym
– wymienia Tomasz Jachymek, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie. - Jednak kierowcy powinni brać pod uwagę, że
jeżeli powiat ma 350 kilometrów dróg, to do odśnieżenia
jest 700 kilometrów, bowiem
każdą drogą pługopiaskarka
musi przejechać w obie strony, czyli to tak jakby trzeba
było odśnieżyć w linii prostej
drogę od Ustrzyk Dolnych

PZD zakupił niedawno
nową posypywarkę, która
zastąpi wysłużony sprzęt.
Planem zimowego utrzymania dróg na terenie działania Powiatowego Zarządu
Dróg w Bełchatowie objęto
ogółem 264,2 km dróg zamiejskich, 30,32 km dróg
miejskich oraz 60 km dróg
powiatowych zamiejskich
utrzymywanych przez inne
jednostki.
Na mocy zawartych
umów i porozumień drogi
na terenie miasta Bełchatowa utrzymuje wydział inżynierii miasta, natomiast
odśnieżaniem dróg powiatowych będących ulicami
powiatowymi w Zelowie
i w Ruścu zajmuje się firma

Stan dróg powiatowych
jest na bieżąco monitorowany przez pracowników PZD,
którzy patrolują każdy z odcinków. Dodatkowo zamontowane w zaangażowanych
w akcję zima samochodach
nadajniki GPS, pozwalają
na bieżąco śledzić aktualną
pozycję maszyn, sprawnie
koordynować akcję zimową i tworzyć statystyki
w
zakresie
analizowania efektywności działań.
Na stronie internetowej
PZD w zakładce Akcja
Zima, podane są również
funkcjonujące
całodobowo numery stacjonarne
i komórkowe do dyspozytora akcji.
MAT

6 Wieści

Wywiad

W

www.gazeta-wiesci.pl

Brunatne złoto nadal kluczowe

O funkcjonowaniu kopalni rozmawialiśmy z Marianem Rainczukiem, dyrektorem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Barbórka jest doskonałą okazją do podsumowania mijającego roku. Jaki
był 2017 rok dla kopalni?
Należąca do GK PGE,
Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów jest w dobrej kondycji, a prognoza tegorocznych wyników wskazuje, że
nasze zadania zrealizujemy
zgodnie z przyjętymi planami. Wielkość złóż i osiągane wydobycie stawiają
Kopalnię Bełchatów wśród
największych europejskich
dostawców tego surowca
energetycznego. Mamy ponadto, doskonałe zaplecze
do jego eksploatacji i wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Za trzy kwartały 2017
roku osiągnęliśmy wydobycie węgla na poziomie
bliskim 32,5 mln ton i przewidujemy, że takie tempo
wydobycia utrzyma się do
końca roku. Z kolei ilość
zdjętego nadkładu w tym
okresie wyniosła ponad 95,5
mln m3. Te wyniki osiągnęliśmy dzięki świetnemu
zespołowi
pracowników,
których łączne zatrudnienie
na koniec października br.
wynosiło 4855 osób.
Jednym z elementów,
które wpływają na efektywność pracy kopalni, jest
realizacja procesu modernizacyjno-odtworzeniowego.
To, jak nowoczesnym i niezawodnym sprzętem dysponujemy, ma duży wpływ
na wydajność pracy. W tym
Ogłoszenie

aspekcie swojej działalności
kopalnia nieprzerwanie inwestuje w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia
oraz technologie związane
z górnictwem odkrywkowym. Nie wszystkie wyeksploatowane
maszyny
można wymienić na nowe,
w szczególności, jeżeli
chodzi o maszyny podstawowe. Dlatego też są one
sukcesywnie remontowane
i modernizowane. Zgodnie
z harmonogramem remontów maszyn podstawowych
w roku bieżącym remontom
poddane były następujące
maszyny: koparki K-36,
K-44, K-41, K-42, zwałowarka Z-92 i ŁZKS-2.
Ważnym zadaniem inwestycyjnym w minionym
roku była również budowa,
wydłużenie i modernizacje
przenośników ciągów KTZ
(koparka-taśmociąg-zwałowarka) Odkrywki Pola
Szczerców: G-5 i ZW-2.
Ciągi te zapewnią przyspieszenie postępu frontów
nadkładowych i w konsekwencji umożliwią zwiększenie potencjału wydobycia
węgla w kolejnych latach.
W czerwcu zakończyliśmy
zwałowanie z pierwszego
poziomu na zwałowisku zewnętrznym Pola Szczerców,
a w październiku rozpoczęliśmy zwałowanie z drugiego poziomu zwałowiska
wewnętrznego w wyrobisku
Pola Szczerców. Bezpieczne prowadzenie eksploatacji

węgla brunatnego gwarantuje nam sprawny system
odwodnienia. Nie sposób
wymienić wszystkich inwestycji i prac prowadzonych
przez kopalnię, które gwarantują nam rozwój i utrzymanie pozycji branżowego
lidera. Kopalnia to dzisiaj
ogromny potencjał zarówno
ludzki, jaki i technologiczny,
który powinien być w przyszłości wykorzystywany!
Czy pomimo restrykcyjnej unijnej polityki klimatycznej węgiel będzie
nadal najcenniejszym surowcem
energetycznym
w Polsce?
Kluczowy wpływ węgla brunatnego na rozwój
gospodarczy Polski jest
niezaprzeczalnym faktem,
który tak mocno podkreśla
nasz rząd. Dlatego energetyka konwencjonalna oparta
w znacznym stopniu na
węglu brunatnym będzie
w najbliższej perspektywie
głównym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego
Polski i stabilnym źródłem
energii dla Krajowego Systemu Energetycznego.
Czy w związku z tym,
że kończą się pokłady węgla w Polu Bełchatów przewidywane są jakieś zwolnienia pracowników?
Związany z eksploatacją
proces wyczerpywania się
pokładów węgla brunatnego nie niesie żadnych za-

grożeń w postaci zwolnień
pracowników. Na poziom
zatrudnienia w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
wpływają m.in. emerytury górnicze czy emerytury
ustawowe, tj. po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Absolutnie nie ma mowy
o zwolnieniach pracowników z powodu wyczerpywania się pokładów węgla.
Na jakim etapie są prace związane z eksploatacją
Pola Złoczew?
Projekt
zagospodarowania złoża Złoczew został
przypisany do grupy projektów strategicznych dla całej
Grupy Kapitałowej PGE
i robimy wszystko, aby doprowadzić do uruchomienia odkrywki w Złoczewie.
Dzisiaj koncentrujemy się
na pozyskaniu koncesji na
wydobywanie węgla, która otworzy nam drzwi do
rozpoczęcia całego procesu
inwestycyjnego związanego
z budową kopalni. Obecnie
w końcowym etapie są prace
związane z dostosowaniem
dokumentów
planistycznych gmin. Czekamy na
decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, którą ma
wydać Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Łodzi. W lipcu br. PGE GiEK
złożyła poprawioną wersję raportu środowiskowego. Natomiast 27 września
RDOŚ na swojej stronie internetowej zamieściła ogłoszenie oraz zawiadomienie
w sprawie postępowania
środowiskowego dotyczącego Odkrywki Złoczew. Co
istotne, do dostarczonego
„Raportu Oceny Oddziaływania
Środowiskowego”
RDOŚ nie wniósł żadnych
uwag oraz nie zażądał dalszych uzupełnień z naszej
strony. Od 31 października
do 20 listopada br. trwały
konsultacje społeczne, które były kolejnym krokiem
zmierzającym do uzyskania
decyzji. Poza tym RDOŚ
wystąpił do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii w przedmiocie

decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla wydobycia węgla brunatnego
ze złoża Złoczew. Jednocześnie w swoim ogłoszeniu
RDOŚ wydłużył termin wydania decyzji do 30 marca
2018 r. Liczymy, że uzyskanie stosownej decyzji będzie
możliwe jednak wcześniej,
już na początku przyszłego
roku, co jest zgodne z aktualnym harmonogramem prac
realizowanych w projekcie
Złoczew.
Zbliża się święto górników. Jak w tym roku
będzie ono obchodzone?
Czego z tej okazji życzyłby
Pan górnikom?
Tradycje górnicze są
częścią Bełchatowa i regionu. Jak zwykle nie zabraknie
wydarzeń, które towarzyszą
obchodom. Za nami górnicze
biesiady: Karczma Piwna
i Comber Babski. 1 grudnia
odbędzie się uroczysta gala,
na którą zostali zaproszeni
m.in. jubilaci z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Główne uroczystości z okazji Dnia Górnika odbędą się
4 grudnia w Bełchatowie:
o świcie pobudka w wyko-

naniu orkiestry górniczej,
następnie o godz. 9.00 msza
św. w Parafii Miłosierdzia
Bożego na Binkowie. Po
niej nastąpi przemarsz do
bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej, w której
o godz. 12.00 rozpocznie się
uroczysta akademia.
Barbórka jest wyjątkowym świętem w branży
górniczej i w przededniu
jej obchodów powinniśmy
spojrzeć na wysiłek polskich górników przez pryzmat wielkich wyzwań, jakie stawia przed nami Unia
Europejska i nowoczesna
gospodarka oraz tego, co
udało się osiągnąć. Dlatego
pracownikom Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
chciałbym przede wszystkim podziękować za trud codziennej pracy, dzięki której
firma jest modernizowana,
zmieniana i ulepszana oraz
życzyć kolejnych osiągnięć
zawodowych,
spokojnej
i bezpiecznej pracy, wszelkiej pomyślności oraz wielu
powodów do osobistej i zawodowej satysfakcji.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska
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Wydarzenia

Wyniki Budżetu
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

18 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje pomiędzy
Radą UE a Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu UE na
2018 rok.

Ponad 102 tysiące oddanych głosów przez mieszkańców województwa łódzkiego. Największa liczba głosów padła na 32 projekty. Na ich realizację w przyszłym roku zostanie przeznaczonych prawie 5 mln zł.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą ponad
160,1 mld EUR, przy płatnościach na poziomie 144,7
mld EUR. Polskim sukcesem w negocjacjach było
zapewnienie finansowania
polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, działów
budżetowych o szczególnym
znaczeniu dla Polski. Finansowanie to będzie zapewnione zarówno na poziomie
Reklama

dział Artur Bagieński, wicemarszałek województwa
łódzkiego.
Poniżej przykłady kilku
zwycięskich projektów:
Andrzej Tomicki zgłosił
projekt związany z poprawieniem
bezpieczeństwa
nad Zalewem Sulejowskim.
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakupi łódź
ratowniczą z wyposażeniem
oraz skuter ratowniczy, który zwiększy bezpieczeństwo
osób odpoczywających nad
zalewem – mówił Tomicki.
Z kolei Marta Zasiadczyk, wymyśliła jak przyciągnąć turystów nad Zalew Jeziorsko: - My, czyli
Pęczniew, Warta i Sieradz
nad Jeziorskiem, chcemy
w okresie letnim przyciągnąć
więcej turystów, aby wszyscy
mogli zobaczyć nasze mariny, wyciąg dla nart wodnych
czy ścieżki rowerowe. Mamy
perełkę w regionie i pomyślne wiatry na zalewie. A przyciągniemy też wydarzeniami
kulturalnymi, na które będą
środki z BO WŁ.
Marek Lorenc w BOWŁ
zaproponował „Mundialito
Mistrzostwa Świata dzieci
w piłce nożnej”: - Nasz turniej dedykujemy młodym
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Negocjacje w sprawie
budżetu UE

Łódź

- Cieszę się, że pierwszy
regionalny budżet obywatelski możemy podsumować z tak dobrym wynikiem
i zainteresowaniem. Budżet
pokazał olbrzymie zainteresowanie i zaangażowanie
mieszkańców, szczególnie
tych, którzy wymyślili projekty, dbali o ich promocję i dziś mogą cieszyć się
z ich efektów. Mamy zwycięskie projekty z wielu dziedzin: jest kultura, zdrowie,
sport, aż po infrastrukturę
i poprawę bezpieczeństwa
na drogach – mówił Witold
Stępień, marszałek województwa łódzkiego.
- Zwrócę uwagę na 2 projekty. Pierwszy, to rekordowy projekt , czyli „Promocja
województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą
i historią w gminie Poświętne
i nie tylko” zebrał ponad 14
tysięcy głosów. To trzydniowe uroczystości związane
z obchodami 50-lecia koronacji
Obrazu Świętej
Rodziny w Studziannie.
W subregionie wschodnim
na promocję gospodarczą
może liczyć opoczyńska płytka, a jest to zagłębie ceramiczne, które dociera do 60
krajów na świecie – powie-
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piłkarzom z rocznika 2006
i 2009. Liczymy, że weźmie
w nim udział 1500 dzieciaków w turniejach eliminacyjnych. Finały odbędą się
w Aleksandrowie Łódzkim
i Konstantynowie Łódzkim.
Przemysław Jagielski,
AZS PŁ: „Młodość pełna
pasji – zajęcia dla studentów
i uczniów”: - Zaproponujemy bezpłatne zajęcia, którymi chcemy uzupełnić ofertę
miejską w Łodzi. Nie chcemy narzucać konkretnych
dyscyplin sportowych, tylko
poczekamy na to, jakie będą
oczekiwania szkół i studentów.
Marcin Pyda zgłosił
powstanie integracyjnego
placu zabaw „Kraina Radości” w Sokolnikach Lesie:
- Moim marzeniem, było to,
aby na tym placu zabaw były
urządzenia do rehabilitacji
i możliwość dojazdu dla
osób z dysfunkcjami ruchu,
np. poruszających się na
wózkach. To będzie 4000
m kw., gdzie każdy znajdzie
coś dla siebie, a plac będzie
otwarty dla wszystkich przyjezdnych gości.
RP

obecnych prognoz przekazanych przez Polskę i inne
państwa członkowskie, jak
i na okoliczność dalszego
spodziewanego przyspieszenia realizacji projektów. Ten
ostatni cel udało się osiągnąć
dzięki doprowadzeniu do
przyjęcia specjalnej deklaracji o płatnościach, wspólnie podpisanej przez Radę
UE, Parlament Europejski
i Komisję Europejską. Mówi
ona o tym, że w przypadku
przyspieszenia
realizacji

projektów finansowanych
z budżetu UE, w ciągu 2018
r. zostaną przyjęte zmiany
finansowe na poziomie budżetu UE zapewniające spłacanie wszystkich wniosków
o refundacje, jakie trafią do
Komisji Europejskiej.
Transfery w 2018 r.
z budżetu UE do Polski szacowane są na ponad 50 mld
PLN, przy składce do budżetu UE w wysokości ok. 18
mld PLN.
MAT na podst. MF

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ IM. PŁK WITOLDA PILECKIEGO
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZ.I.MOŚCICKIEGO 3
Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania obowiązkowe:
a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie: wyższe,
c) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z kulturą,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
h) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury,
i) znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego,
b) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
c) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
d) umiejętności organizacyjne i zarządcze,
e) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
f) posiadanie prawa jazdy kat. B.
II. Wymagane dokumenty:
1) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2018-2021 (nie więcej niż 4 strony formatu A4), która powinna zawierać:
a) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie powiatu,
b) zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie powiatu,
c) źródła finansowania działalności Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim,
2) list motywacyjny,
3) życiorys/CV/ z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
9) kopia dowodu osobistego,
10) kopia prawa jazdy,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie
Mazowieckim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).” Oświadczenia, koncepcja, list
motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu lub adresu e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim”, w terminie do dnia 4 stycznia
2018r. do godziny 12:00 w kancelarii starostwa lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do starostwa. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
IV. Inne informacje.
1. Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika
Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim będą dostępne w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. (tel. 44/ 724 59 10 – Członek Zarządu
Powiatu Barbara Robak)
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębną uchwałą.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty e-mail.
5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.
6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez konieczności wskazania przyczyny.
7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.
i Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Maz.
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Oczyszczenie organizmu z metali ciężkich
Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi
jest jednym z ważniejszych
zagrożeń dla naszego zdrowia. W dzisiejszych czasach
do groźnych skutków rozwoju cywilizacji zaliczyć
należy
rozprzestrzenianie
się metali ciężkich. Zawarte w atmosferze pyły wraz
z metalami ciężkimi opadają
na nadziemne części roślin
oraz dostają się do gleby
i pobierane są przez korzenie roślin. Naukowcy zgodnie potwierdzają, że obecnie
do najbardziej narażonych
na zanieczyszczenia zaliczamy: warzywa (szczególnie
liściowe absorbujące toksyczne substancje), obok
nich znajdują się także zboża, owoce, ryby, których
skażenie jest wynikiem nie
tylko dzisiejszego toksycznego środowiska lecz także
substancji dodawanych do
nich w procesie produkcji. W ten sposób włączane
do łańcucha pokarmowego

stwarzają zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Prawdą jest, iż z każdej
strony jesteśmy narażeni na
kontakt z metalami ciężkimi
już nawet od pierwszych dni
naszego życia, m.in. przez
szczepienia, które zawierają: rtęć, aluminium, ołów
i wiele innych toksycznych
substancji dla naszego organizmu.
Metale ciężkie znajdują
się również w kosmetykach
(dezodorantach, antyperspirantach, kremach), lekach
i chemii, której używamy na
co dzień, a także w żywności
- za najbardziej niebezpieczne w pożywieniu uznaje się:
kadm, ołów, rtęć, arsen oraz
aluminium.
Metale ciężkie wpływają
na wiele układów w naszym
organizmie
jednocześnie.
Przy kulminacji metali ciężkich gwałtownie zmienia się
nasze samopoczucie - jesteśmy nieustannie zmęczeni,
ospali i źli, mamy problem

ze skupieniem się oraz
z pamięcią. Co za tym idzie?
Dochodzą nam kolejne
problemy z bezsennością
i mdłościami, problemy trawienne, takie jak: biegunka, zaparcia, wzdęcia, gazy,
zgaga czy niestrawność,
Candida, krwawienie dziąseł
i znaczne osłabienie zębów,
przyspieszenie tętna i zaburzenie systemu hormonalnego. Czasem przy zatruciach
metalami ciężkimi pojawia
się też astma, silne skurcze
nóg, suchość skóry, osłabienie i wypadanie włosów. Jak
już można się więc domyślać, nie oczyszczając naszego organizmu z metali ciężkich, nasze ciało zaczyna je
magazynować. To sprawia,
że toksyny nas podtruwają
od środka, a w konsekwencji prowadzą do poważnych
chorób w całym układzie również nowotworów.
Drogi czytelniku, wiedząc już, jakim zagrożeniem
dla naszego zdrowia są me-

tale ciężkie, zapewne nasuwa Ci się jedno pytanie: jak
możesz wyeliminować je ze
swojego organizmu?
Moje sprawdzone i najważniejsze, bo naturalne
metody usuwania metali
ciężkich z organizmu, opierają się na biologicznych dodatkach żywieniowych oraz
ziołach o właściwościach
chelatujących, czyli łączących się z metalami ciężkimi
i usuwających je z naszego
ciała. Aby odtruć swój organizm należy zażywać biologiczne dodatki żywieniowe,
takie jak:
1. Zambroza - najsilniejszy antyoksydant - przechodzi barierę krew - mózg.
2. Kelp - pomaga w odtruciu organizmu ze szkodliwych toksyn i metali ciężkich.
3. Czosnek - naturalne
lekarstwo na wiele chorób
i dolegliwości. Będzie nam
pomocne również przy odtruwaniu organizmu z metali

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
Stała praca na produkcji w
Łodzi - bezpłatny transport
- tel. 696 077 879

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

ciężkich. Gorąco polecam
zastosowanie kuracji na
bazie tybetańskiej nalewki
czosnkowej, dzięki której
nie tylko usuniesz toksyny,
ale zapobiegniesz ich ponownemu wchłanianiu się.
4. Selen - istotny pierwiastek dla naszego organizmu. Dzięki niemu możemy
zmniejszyć szkodliwe działanie metali ciężkich, takich
jak rtęć czy srebro.
5. Błonnik - wspiera
proces oczyszczania organizmu i nie dopuszcza do tego,
by metale wchłaniały się do
komórek.
Jeśli jesteś zwolennikiem ziół - polecam:
- Kolendrę siewną - roślina ta tradycyjnie jest stosowana jako przyprawa do
dań. Poza właściwościami
chelatującymi, zawiera również sporą dawkę witamin,
zwłaszcza A i K, a w mniejszych ilościach B, C i E.
- Jedz produkty, które zawierają pektyny. Skutecznie
wiążą sole metali ciężkich.
Warto również każdego dnia
pić herbatę z rokitnika, rumianku oraz dzikiej róży.
Pamiętać musimy, iż
w trakcie kuracji odtruwającej możemy zaobserwować
u siebie nieprzyjemne objawy detoksykacji, takie jak
bóle różnego pochodzenia,
wypryski, biegunka, itp. Są
one wynikiem wysiłku orgaReklama

nizmu, włożonego w usunięcie szkodliwych substancji.
Pamiętaj o tym i mimo dolegliwości – nie przerywaj
kuracji. Koniecznością jest
picie dużej ilości wody między posiłkami – ułatwisz
w ten sposób proces oczyszczania organizmu.
Niestety w dzisiejszym
świecie stale jesteśmy narażeni na różnego typu toksyny. Żyjemy w ciągłym biegu
i nie zwracamy uwagi na
ich obecność w naszym codziennym życiu. Jeśli jednak
zatrzymamy się na chwilę
i uświadomimy sobie jak
wielkim są dla nas zagrożeniem, poczynimy pierwszy
krok na drodze do naszego
zdrowia.

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

Pijany za kierownicą tira Obywatelskie ujęcia
Prawie 1 promil alkoholu w organizmie miał zatrzymany przez
policjantów 37-letni kierowca samochodu ciężarowego. Stracił nietrzeźwych kierowców
prawo jazdy i pracę.
29 listopada około godziny 7.00 na ul. Tomaszowskiej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji
w Łodzi zatrzymali do kontroli drogowej ciężarowego
MAN-a z naczepą. Podczas

sprawdzania stanu trzeźwości kierowcy okazało się, że
37-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego
ma w organizmie 1 promil
alkoholu. Policjanci zatrzymali nieodpowiedzialnemu
kierowcy prawo jazdy. Teraz
37-latek za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
KW

Tomaszów Mazowiecki

Autobus uderzył
rowerzystkę

Podczas manewru wyprzedzania rowerzystki, w autobusie
otworzyła się boczna pokrywa silnika, która uderzyła kobietę.
53-latka została hospitalizowana.
27 listopada o godzinie
13.00 na ulicy Warszawskiej
doszło do wypadku drogowego z udziałem autobusu
szkolnego i rowerzystki.
Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, podczas manewru
wyprzedzania rowerzystki,

w autobusie otworzyła się
boczna pokrywa silnika,
która uderzyła kobietę. Rowerzystka z poważnymi obrażeniami ciała została hospitalizowana. Autobusem
podróżowało 10 uczniów,
żaden z nich nie odniósł

obrażeń. Zarówno 66-letni kierowca, jak i 53-letnia
rowerzystka byli trzeźwi.
Okoliczności tego wypadku
drogowego wyjaśniają tomaszowscy policjanci.

Na terenie powiatu bełchatowskiego doszło do dwóch zdarzeń
spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. W obu przypadkach sprawcy zostali ujęci przez obywateli.
Pierwsze
zdarzenie
miało miejsce 25 listopada
o północy na terenie miejscowości Józefów w gminie
Drużbice. Wtedy to 57-letni
podróżujący fordem fiestą
wjechał do rowu. Przejeżdżający tą trasą 31-letni
kobieta i mężczyzna zatrzymali się, aby pomóc poszkodowanemu.
Podczas
rozmowy, wyczuli silną woń
alkoholu, o czym niezwłocznie poinformowali policję.
Badanie wykonane przez
funkcjonariuszy
potwierdziło, że 57-latek kierujący

fordem miał w organizmie
ponad 2,5 promila alkoholu.
Do drugiego zdarzenia
doszło 26 listopada o godz.
20.30. Policjanci udali się
na ul. Koniecpolskiego
w Ruścu, w związku z podejrzeniem, że kierowca może
być pod wpływem alkoholu.
Na miejscu funkcjonariusze
zastali zgłaszającego 26-letniego mieszkańca Osjakowa. Mężczyzna był świadkiem, jak kierująca golfem
najechała na bariery energochłonne, uszkadzając jednocześnie ogrodzenie jednej

z posesji. W rozmowie z kierującą wyczuł woń alkoholu.
O swoich podejrzeniach poinformował policję. Okazało
się, że 29-letnia mieszkanka
Ruśca w organizmie miała
ponad 1,5 promila alkoholu.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierującym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zatrzymanie
prawa jazdy na 3 lata oraz
wpłata 5.000 złotych na
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.
KP

Opoczno

Osobówka zderzyła się
z karetką

Na drodze krajowej K12 w miejscowości Dzielna doszło do zderzenia samochodu osobowego i karetki pogotowia.

KW

Rawa Mazowiecka

Zginął, przygnieciony
przez traktor

62-latek poniósł śmierć podczas prac polowych. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
28 listopada około godziny 11.00 dyżurny rawskiej
policji został powiadomiony, że w jednej z miejscowości w gminie Cielądz traktor
przygniótł mężczyznę. Policjanci wstępnie ustalili, że
62-latek podczas pracy na
polu dostał się pod przednie
koło ciągnika ursus. Poniósł
śmierć na miejscu. Trwa
ustalanie przyczyn tego wypadku.
KW

Do zdarzenia doszło 25
listopada w miejscowości
Dzielna. Wstępnie ustalono, że 39-letni kierowca
fiata punto nieprawidłowo
wykonał manewr skrętu
w lewo i doprowadził do
zderzenia z karetką pogotowia. Zespół Pogotowia
Ratunkowego jechał na sygnałach świetlnych i dźwiękowych z poszkodowanym

pacjentem z innego wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości
Bielowice. Kierowca karetki widząc samochód, który
skręca i przecina jego pas
ruchu, zaczął gwałtownie
hamować, zjechał na przeciwległy pas drogi i zahaczył kołem jedynie o tył fiata
punto. Manewr ten uchronił
przed wjechaniem rozpę-

dzonej karetki w osobówkę.
W wyniku wypadku do szpitala trafili podróżujący punto
oraz ratowniczka medyczna
z karetki pogotowia. Ich
życiu na szczęście nic nie
zagraża. Przez kilka godzin
ruch na drodze krajowej odbywał się wahadłowo.
KP
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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.

Koziorożec 22.12–20.01
Poczujesz
wyraźne zmęczenie swojego
organizmu.
Odbije się to
oczywiście negatywnie na
wynikach pracy zawodowej.
Może warto coś z tym zrobić.
Rodzina pomoże ci odzyskać
dobre samopoczucie.
Wodnik 21.01–19.02
Układ gwiazd
spowoduje, że
na twojej twarzy
coraz częściej
pojawiać się
będzie uśmiech.
Obdarzony zostaniesz wyjątkową werwą, więc koniecznie

wykorzystaj tę dobrą passę.
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.
Baran 21.03–20.04
Przed tobą
odpowiedzialne zadanie do
wykonania. Ale
przy większym
zaangażowaniu poradzisz sobie z nim doskonale. Poza tym
skoncentruj się na szukaniu
źródeł dodatkowego zarobku.
Byk 21.04–20.05
Najwyższy czas,
abyś wreszcie
uwierzył w swoje
umiejętności
a wszystko potoczy się po twojej
myśli. Sukces w zasięgu ręki.
Wolne chwile spędzaj z rodziną i ze znajomymi, których
ostatnio zaniedbywałeś.
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Rozrywka

SUDOKU

Panna 24.08–23.09
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 zdrowie.
Rak 22.06–22.07
Warto w życiu
być pozytywnie
nastawionym do
świata
i ludzi. Łatwiej
pokonuje się wówczas napotykane przeszkody. Zima to
także dobry czas na wypoczynek spełniając podróżnicze
marzenia.
Lew 23.07–23.08
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.

To nie pora na
rozpamiętywanie
minionych niepowodzeń. Czas
leczy rany. Nie
rezygnuj jednak z wcześniej
wytyczonych celów. W finansach mierz siły na zamiary.
W sferze uczuciowej zapanuje
harmonia.
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Waga 24.09-23.10
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 brawury
za kierownicą.
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Skorpion 24.10–22.11
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.
Wróżka Amanda

Humor
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby
przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę.
- Dziwne - mówi mąż do żony - ty masz niebieskie oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza
córeczka ma piwne. Ciekawe po kim...
- A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!
Parka narzeczonych dyskutuje podczas
projekcji filmu. Jakiś podenerwowany widz z
tyłu mówi...
- Hej wy tam... przecież nic nie słychać!
- A co byś chciał słyszeć? To są nasze sprawy!
Ilu potrzeba mężczyzn by wkręcić żarówkę?
- Pięciu. Jednego, by ją wkręcił, czterech
pozostałych żeby słuchali jak się tym chwali.
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- Halo, taxi?
- Tak?
- Czy zawieziecie mnie do stolicy Niemiec?
- Oszalał pan? Wie pan, jak daleko leży
Berlin?
- Berlin... Sześć liter... pasuje!

