
Do tragicznego wypadku doszło na trasie szybkiego ruchu S-8 
tuż za węzłem drogowym Sieradz Wschód. 73-letni kierujący 
wjechał na S-8 pod prąd doprowadzając do czołowego zderze-
nia. Poniósł śmieć na miejscu, 8 osób zostało rannych.
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Mistrzostwa Świata 
w Arenie Lodowej
Przed nami Mistrzostwa Świata w Short Tracku. Już pod koniec 
lutego do Tomaszowa przyjedzie kilkuset zawodników z kilku-
dziesięciu krajów. Sportowe zmagania rozpoczną się 2 i potrwa-
ją do 4 marca.

Nowy kompleks handlowy
Tuż przy zjeździe na trasę A1 ma stanąć nowy kompleks handlo-

wy. Miasto podpisało 
z inwestorami porozu-
mienie dotyczące prze-
budowy infrastruktury 
drogowej w tym rejo-
nie.

Co dalej ze szpitalem 
w Rawie?
Z Adrianem Galachem 
i Grzegorzem Wojcie-
chowskim rozmawiamy 
o szpitalu powiatowym  
w Rawie Mazowieckiej. 
Nasuwa się pytanie – z cze-
go wynika nie najlepsza 
sytuacja ogólna szpitala?  
W związku z tym, że Pa-
nowie podnosiliście 
alarm w tej sprawie, 
chcemy od Was usłyszeć 
jaka jest prawda? O co 
tak naprawdę chodzi? 
Chcemy uchwycić sedno 
tej sprawy.

Szerzej str. 3
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Makatka to nie taka zwykła szmatka! – Tymi słowami rozpo-
czął się w czwartkowe południe (25 stycznia) wernisaż wystawy  
w ramach projektu „Nowe szycie makatki/otwarty konkurs”.

4 marca z okazji obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
w Rawie Maz. odbędzie bieg „Tropem Wilczym”.

Tuż przy zjeździe na trasę A1 ma stanąć nowy kompleks han-
dlowy. Miasto podpisało z inwestorami porozumienie dotyczące 
przebudowy infrastruktury drogowej w tym rejonie.

Wydarzenia

Rawa Mazowiecka

Piotrków Trybunalski

Opoczno

W sali wystaw czaso-
wych Muzeum Regionalne-
go w Opocznie zgromadziło 
się liczne grono miłośników 
kultury ludowej, rękodzie-
ła, hafciarstwa, a przede 
wszystkim opoczyńskie 
twórczynie ludowe – au-
torki prezentowanych prac. 
Otwarcia wystawy dokonał 
dyrektor opoczyńskiego 
Muzeum Adam Grabowski 
wraz z wicedyrektor Łódz-
kiego Domu Kultury Moniką 
Matusiewicz oraz pracow-
nikami Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego           
w Łodzi – Kuratorem 
Zespołu Działów 
Etnograficznych dr 
Piotrem Czepasem 
oraz Alicją Woźniak. 
Obecni byli także 
zastępca burmistrza 
Opoczna Anna Zię-
ba, przedstawiciel 
Marszałka woje-
wództwa łódzkiego 
Jan Wieruszewski, 
skarbnik powiatu 
opoczyńskiego Anna 
Słoniewska a także 
koordynator projek-
tu z ramienia ŁDK 

Uczestnicy będą mogli 
wystartować na dwóch dy-
stansach: 1963 i 5000 m. Do 
biegu będzie można zapisać 
w formie elektronicznej od 
15 lutego na stronie Urzędu 
Miasta lub w dniu imprezy 
4 marca w biurze zawodów 

Park handlowy Castora-
ma i Agata Meble ma stanąć 
po południowej stronie al. 
gen. W. Sikorskiego, pomię-
dzy trasą A1 a ulicą Dwor-
ską. Kompleks ma zająć 
obszar blisko 6 hektarów, 
a prace znajdzie tam 250 
osób. Prywatni inwestorzy 
nie tylko wybudują kom-
pleks, zobowiązali się także 
do współfinansowania prze-
budowy układu drogowego 
w tym rejonie, aby móc zre-

Danuta Wachowska.
Projekt „Nowe szycie 

makatki/otwarty konkurs” 
realizowany był przez 
Łódzki Dom Kultury oraz 
Muzeum Archeologiczne  
i Etnograficzne w Łodzi 
przy wsparciu Muzeum Re-
gionalnego w Opocznie. 
Został on dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go. Jego celem była przede 
wszystkim reaktywacja tra-
dycji w nowym wydaniu, 
przypomnienie oraz ożywie-
nie starych form twórczości 

na Hali OSiR Tatar w godz. 
10.00–12.00. Pierwszych 
140 osób wg kolejności 
zgłoszeń otrzyma bezpłatnie 
pakiety startowe zawierające 
między innymi pamiątkową 
koszulkę z wizerunkiem bo-
hatera. Na mecie będzie cze-

alizować inwestycję. W ma-
gistracie podpisano porozu-
mienie pomiędzy Urzędem 
Miasta a inwestorami.

Zgodnie z jego zapisami 
inwestorzy zobowiązują się 
do przebudowy al. Sikor-
skiego, na odcinku od ul. 
Zawodzie do skrzyżowania 
z ul. Dworską wraz z bu-
dową ronda na wysokości 
skrzyżowania z ulicą Fol-
warczną oraz budowę drogi 
- po południowej stronie al. 

Wernisaż wystawy 
Makatka to nie taka 
zwykła szmatka!

Bieg Tropem Wilczym

Nowy kompleks handlowy

kał na wszystkich uczestni-
ków gorący posiłek i ciepła 
herbata, a na zwycięzców 
statuetki i medale.

Bieg jest współorganizo-
wany z Fundacją Wolność  
i Demokracja.

GWA

Sikorskiego - łączącej rondo 
z parkiem handlowym. Na-
kłady finansowe inwestorów 
mogą sięgnąć nawet 3 mln 
złotych netto. Termin prac 
drogowych będzie uzależ-
niony od rozpoczęcia budo-
wy.

Nie znamy jeszcze daty 
rozpoczęcia budowy obiek-
tów Castoramy i Agata Me-
ble. Kolejnym krokiem ku 
ich budowie będzie uchwa-
lenie zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania. 
Projekt uchwały pod głoso-
wanie Rady Miasta ma być 
przedłożony w pierwszym 
półroczu 2018 roku.

Rozmowy z przedsta-
wicielami inwestora Urząd 
Miasta prowadzi od 2016 ro
ku.                           

MAT

hafciarskiej.
W konkursie wzięły 

udział 82 osoby. Powsta-
ło 158 makatek a finałem 
projektu jest właśnie po-
konkursowa wystawa prac 
prezentowana aktualnie  
w Opocznie. Co ważne, po-
śród laureatów znalazło się 
najwięcej twórczyń z regio-
nu opoczyńskiego.

Wystawę w opoczyń-
skim Muzeum można zwie-
dzać do 7 marca 2018 r.

MR

www.mluksus.pl

VAT8% 
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4 lutego br. w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Targi Ślubne.

Przed nami Mistrzostwa Świata w Short Tracku. Już pod koniec lutego 
do Tomaszowa przyjedzie kilkuset zawodników z kilkudziesięciu krajów. 
Sportowe zmagania rozpoczną się 2 i potrwają do 4 marca.

Piotrków Trybunalski Tomaszów Mazowiecki

Blisko 40 wystawców  
z całego regionu wzięło 
udział w Targach Ślubnych. 
Można było zobaczyć m.in. 
najmodniejsze w tym sezo-
nie suknie ślubne, garnitury, 
dekoracje. Wśród wystaw-
ców znaleźli się także kame-
rzyści, fotografowie, barma-
ni, DJ, zespoły muzyczne. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się foto-budki i sto-
iska z rękodziełem oraz bi-

Program zawodów:

02 marca (piątek)
10:30 
Rundy kwalifikacyjne Ko-
biet i Mężczyzn 500 m, 
1000 m, 1500 m
Sztafety Kobiet i Mężczyzn 
3000 m
19:30
Planowane zakończenie 
pierwszego dnia zawodów

03 marca (sobota)
10:00
Biegi rankingowe Kobiet  
i Mężczyzn 500 m i 1500 m 
13:30 Ceremonia Otwarcia 
13:45 
Półfinały i finały Kobiet  

żuterią. Na zewnątrz można 
było zapoznać się z bogatą 
ofertą wypożyczalni aut do 
ślubu. Tego dnia odbyły się 
również pokazy tańca, sty-
lizacji oraz degustacje. Ślub 
jest jednym z najważniej-
szych wydarzeń w życiu. 
Dlatego tego typu wyda-
rzenia są znakomitą okazją 
do rozmów z ekspertami, 
którzy są skupieni w jed-
nym miejscu w tym samym 

i Mężczyzn 1500 m; Półfina-
ły i finały Kobiet i Mężczyzn 
500 m; Półfinały sztafet Ko-
biet i Mężczyzn 3000 m
19:00 
Planowane zakończenie dru-
giego dnia zawodów

04 marca (niedziela)
11:00 
Biegi rankingowe Kobiet  

Targi Ślubne za nami Mistrzostwa Świata 
w Arenie Lodowej

i Mężczyzn 1000 m 
15:00 
Półfinały i finały Kobiet  
i Mężczyzn 1000 m; 
Superfinały Kobiet i Męż-
czyzn 1500 m; 
Finały sztafet Kobiet i Męż-
czyzn 3000 m 
18:00 
Planowane zakończenie Mi-
strzostw

czasie.
Targi Ślubne odbyły 

się w ZSP nr 4.  Arkadiusz 
Niedziółka, jeden z organi-
zatorów targów powiedział, 
że chciałby żeby ta impre-
za stała się wydarzeniem 
cyklicznym w Piotrkowie 
Tryb. A frekwencja podczas 
tych targów, dobrze rokuje 
na przyszłość.

JP
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Piotrków Trybunalski 
w ubiegłym roku pozyskał 
2 mln 200 tys. zł dofinan-
sowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na wymianę źródeł 
ciepła w ramach „programu 
ograniczania niskiej emisji”. 
Po zakończeniu kolejnego 
etapu wdrażania programu 
okazało się, że do dyspo-
zycji pozostało jeszcze 190 

Na terenie województwa 
łódzkiego działają 3 oddzia-
ły ZUS. W zakresie kontro-
li zwolnień lekarskich pod 
kątem prawidłowości ich 
wykorzystywania, Oddziały 
zapobiegły wypłynięciu 1,3 
mln zł z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (FUS). 
Prawidłowość wykorzysty-
wania zwolnień lekarskich 
była zakwestionowana  
w 6,5% skontrolowanych 
przypadków. Wydano ok. 1 
tys. decyzji o cofnięciu pra-
wa do zasiłku chorobowego 
za cały jego okres wskazany 
na zwolnieniu lekarskim. 

Drugim rodzajem kon-
troli przeprowadzanych 
przez oddziały są kontro-

tys. zł. W związku z tym ru-
sza dodatkowy nabór osób, 
które chciałyby skorzystać  
z dofinansowania.

- Dofinansowanie może 
sięgnąć 40 procent kosztów 
kwalifikowanych i obejmuje 
m.in. wymianę starych ko-
tłów opalanych paliwem sta-
łym na bardziej ekologiczne 
np. piece gazowe oraz pie-
ce olejowe, podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 

le zasadności wystawiania 
zwolnienia lekarskiego. 
W województwie łódzkim 
skrócono czas trwania zwol-
nienia lekarskiego poprzez 
wystawienie przez lekarza 
orzecznika zwolnienia kory-
gującego w 7,5 % skontrolo-
wanych przypadków. W wy-
niku tej kontroli w Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
pozostało ok. 450 tys. zł. 
Na skutek nieterminowego 
dostarczenia zwolnienia le-
karskiego obniżono wypłatę 
zasiłku w ponad 6 tys. przy-
padkach na łączną kwotę 
348 tys. zł (woj. łódzkie). 
Warto zauważyć, że od 1 lip-
ca w życie wchodzą elektro-
niczne zwolnienia lekarskie. 

Dodatkowy nabór na 
wymianę pieców

Kontrole zwolnień 
lekarskich

5 lutego rusza kolejna tura naboru na dofinansowania na wy-
mianę pieców. 

W ramach kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych  
w 2017 r. w woj. łódzkim, Oddziały ZUS zakwestionowały spo-
sób wykorzystywania zwolnień lekarskich i zasadność ich wysta-
wiania w sumie w 14% skontrolowanych przypadków. 

oraz zastosowanie pomp cie-
pła – wyliczają magistraccy 
urzędnicy.

Deklaracje można skła-
dać od 5 lutego 2018 r. do 
odwołania (wyczerpania 
się środków finansowych).  
O możliwości skorzystania 
z dotacji decydować będzie 
kolejność wpływu deklaracji 
do Urzędu Miasta. Szcze-
gółowe informacje można 
uzyskać w Referacie Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska (ul. Szkolna 28) 
lub pod numerami telefonu: 
44 732 18 25, 44 732 18 47.

MAT 
na podst. UM Piotrkowa

Po wystawieniu takiego 
zwolnienia przez lekarza bę-
dzie ono od razu widoczne  
u pracodawcy, który posiada 
profil płatnika na Platformie 
Usług Elektronicznych PUE 
ZUS oraz w samym ZUS-ie. 
Odpadnie więc konieczność 
dostarczania papierowego 
zwolnienia lekarskiego. Nie 
będzie więc funkcjonował 
przepis, zgodnie z którym 
ZUS będzie mógł obniżyć 
wysokość zasiłku chorobo-
wego, na skutek nietermino-
wego przekazania go płatni-
kowi zasiłku.

MAT 
na podst. info z ZUS

Piotrków Trybunalski

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl W
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Ośrodek jest czynny 
od 9:00 do 21:00. Przy ko-
rzystnych warunkach pogo-
dowych kontynuowane bę-
dzie naśnieżanie trasy nr 1. 
Wszelkie informacje doty-
czące aktualnych warunków 
narciarskich są dostępne na 
stronie internetowej www.
gorakamiensk.info.

Przypominamy, że cały 

Przebudowa skrzyżowa-
nia w pobliżu dwóch dużych 
marketów była największą 
miejską inwestycją drogową 
w 2017 roku. Przed rozpo-
częciem prac kierowcy na-
rzekali na utrudniony skręt 
w lewo z ul. 1 Maja w Sta-
szica, co powodowało za-
korkowanie tamtego rejonu. 

- To było jedno z bardziej 
niebezpiecznych skrzyżo-
wań w mieście – mówi Ma-
riola Czechowska, prezy-
dent Bełchatowa. 

Pierwsi kierowcy po 
nowym rondzie pojechali  
w połowie grudnia. Wte-
dy do ruchu dopuszczona 
została nitka prowadząca 
ulicą Staszica. Teraz kie-
rowcy mogą już korzystać 
z wjazdu w ulicę 1 Maja. 

stok jest oświetlony, ra-
trakowany i wyposażony  
w armatki do sztucznego na-
śnieżania, a narciarze (przy 
dobrych warunkach pogodo-
wych) mają do wyboru trasy 
o zróżnicowanym stopniu 
trudności: czteroosobową 
kolej krzesełkową o długo-
ści 760 m, a także dwa wy-
ciągi talerzykowe o długości 

To koniec pierwszego etapu 
inwestycji. W 2018 roku zo-
stanie wybudowany odcinek 
przy markecie budowlanym. 
Przebudowa skrzyżowania 
ulic Staszica i 1 Maja kosz-
towała 3 mln 930 tys. zło-
tych. Do inwestycji 1 mln 
300 tys. złotych dołożył po-
wiat, a 250 tys. market Maj-
ster.

W tym roku miasto pla-
nuje budowę kolejnego ron-
da na strategicznym dla ko-
munikacji skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego, Armii 
Krajowej i al. Wyszyńskie-
go. Z policyjnych statystyk 
wynika, że każdego roku 
dochodzi w tym miejscu do 
kilku wypadków i kilkuna-
stu kolizji. Przetarg na bu-
dowę ronda na Wojska Pol-

Sezon na Górze 
KamieńskRondo na Staszica 

otwarte Miłośnicy białego szaleństwa mogą korzystać z atrakcji  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk. Od 18 stycznia 
2018 r. na turystów czekają: mały wyciąg talerzykowy BACHLE-
DA i trasa nr 3 dla początkujących.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Staszica i 1 Maja zostało w całości 
otwarte.

Bełchatów

700 i 160 m. Na miłośników 
białego szaleństwa czekają: 
zaplecze gastronomiczne, 
szkółka narciarska, wy-
pożyczalnia i serwis. Nad 
bezpieczeństwem czuwają 
ratownicy Beskidzkiej Gru-
py Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.

GWA

skiego zostanie ogłoszony 
w pierwszym kwartale 2018 
roku. Oprócz budowy ronda, 
zakończona zostanie budo-
wa ul. Kopeckiego, która 
przyczyni się do rozładowa-
nia korków w okolicach tar-
gowiska miejskiego. Prace 
na ul. Kopeckiego obejmują 
także budowę wodociągów 
i kanalizacji, linii energe-
tycznych oraz rurociągów 
odprowadzających wodę bu-
rzową. Nowa droga zostanie 
oddana do użytku we wrze-
śniu. W 2018 roku miasto 
planuje także budowę dróg 
w os. Binków, Ludwików  
i Olsztyńskie. Realizowane 
będą także kolejne parkin-
gi, między innymi parking 
śródmiejski na około 100 
miejsc.                         MAT 
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Od lewej Dariusz Misztal-Burmistrz Rawy, Bogdan Pietrzak-radny powiatowy, Jarosław 
Uchman-radny powiatowy, Adrian Galach-radny powiatowy podczas spotkania z miesz-
kańcami w sprawie szpitala.
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Rawa Mazowiecka

Co dalej ze szpitalem 
w Rawie?

Z Adrianem Galachem 
i Grzegorzem Wojcie-
chowskim rozmawiamy 
o szpitalu powiatowym  
w Rawie Mazowieckiej. 
Nasuwa się pytanie – z cze-
go wynika nie najlepsza 
sytuacja ogólna szpitala?  
W związku z tym, że Pa-
nowie podnosiliście alarm 
w tej sprawie, chcemy od 
Was usłyszeć jaka jest 
prawda? O co tak na-
prawdę chodzi? Chcemy 
uchwycić sedno tej sprawy.

Adrian Galach, radny 
Rady Powiatu Rawskie-
go: Od początku kadencji 
obecnej Rady Powiatu by-
liśmy alarmowani przez na-
szych wyborców o proble-
mach szpitala. Na początku 
ubiegłego roku odbyła się  
w nim kontrola NFZ, która 
potwierdziła wszystkie na-
sze wątpliwości. W związku 
z tą kontrolą w trybie na-
tychmiastowym wypowie-
dziany został kontrakt na 
usługi medyczne. Wartość 
tego kontraktu to od 3 do 
3,5 mln zł. Jest to poważna 
strata finansowa dla szpitala. 
Cierpią na tym głównie pa-
cjenci. Mamy nadzieję, że 
podjęte zostaną kroki, które 
sprawią, że szpital zacznie 
normalnie funkcjonować.  
W wyniku kontroli NFZ 
została także nałożona kara  
w wysokości 420 000 zł. 
Wiemy, że tych pieniędzy 
nie ma w szpitalu. Cieka-
wi jesteśmy z czego ta kara 
została zapłacona? I czy 
została zapłacona? Niestety 

wiemy także, że nie zostały 
wdrożone zalecenia, któ-
re zleciło NFZ. Z naszych 
informacji wynika, że wła-
dze szpitala nie podejmują 
żadnych działań ku popra-
wie i unormowaniu tej sy-
tuacji. Jak wiemy, jest duże 
zapotrzebowanie na usługi 
szpitala, więc odpowiednia 
opieka medyczna powinna 
zostać zapewniona przez 
jego władze. Niestety, w za-
istniałej sytuacji, pacjenci są 
zmuszeni korzystać z opie-
ki medycznej, prowadzonej 
przez szpital w Tomaszowie 
Mazowieckim.

Szpital jest w trudnym 
położeniu. Czy mamy cało-
ściowy obraz tej sytuacji?

Grzegorz Wojciechow-
ski: Sytuacja szpitala jest 
bardzo zła. Na potwierdzenie 
tego mogę powiedzieć, że do 
mojego biura przychodzą in-
teresanci, by np. przenieść 
pacjenta do innego szpita-
la. Tutaj nie chodzi o jakieś 
specjalistyczne szpitale, ale 
takie placówki, jak w Skier-
niewicach czy Tomaszowie. 
Niestety wiem, że identycz-
ne sytuacje dotyczą innych 
szpitali, które nadzoruje ta 
sama firma, co nasz rawski 
szpital. Wiem o pracach spe-
cjalnego zespołu, który ma 
zbadać sytuację w tych szpi-
talach. Szefem tego zespo-
łu jest poseł Anna Krupka  
z Opatowa. Jest to bardzo 
niebezpieczna sytuacja, 
gdyż w naszej ocenie zagro-
żone jest także życie pacjen-
tów. Czasem o życiu decy-

dują minuty, nieraz sekundy,  
a w przypadku, gdy pacjent 
ma być transportowany te 
25 km dalej, to może to za-
ważyć na wynikach akcji ra-
tunkowej. Chcielibyśmy, by 
rawski szpital udzielał po-
mocy potrzebującym miesz-
kańcom, którzy mieszkają 
w jego pobliżu. Kolejnym 
argumentem jest fakt, że to 
ostatni szpital przed War-
szawą przy trasie S8. Mie-
liśmy chociażby przykład 
nieszczęśliwego wypadku 
posła Wójcikowskiego.  
Z Rawy można szybciej 
dojechać do Huty Zawadz-
kiej ze względu na prze-
pustowość trasy S8, która 
jest drogą ekspresową. Ze 
względu na swoje położenie 
szpital dla bezpośredniego 
ratowania życia jest bardzo 
potrzebny. Gdyby go nie 
było, byłaby to ogromna 
strata.

Czy Pan Poseł rozma-
wiał w tej sprawie ze Sta-
rostą Rawskim i kierow-
nictwem Rady Powiatu? 

Grzegorz Wojciechow-
ski: To są sprawy lokalne, 
ale wszyscy musimy o nie 
dbać. Kierownictwo szpita-
la, kiedy nie był on jeszcze 
w spółce – przypominam 
sobie - zwracało się do 
mnie, a starostwo – nie pa-
miętam takiego przypadku. 
To, że szpital jest prowadzo-
ny przez spółkę powoduje 
pewne problemy związane  
z dofinansowaniem szpitala, 
gdyż pieniądze przekazy-
wane na te cele mogą być 

przekazywane tylko samo-
rządom. Jak już Państwo 
pisaliście w swojej gazecie, 
udało nam się pozyskać 
sporą sumę środków na do-
datkowe wsparcie szpitala. 
Wspólnie z radnym powia-
towym Adrianem Galachem 
i burmistrzem Rawy Maz. 
podejmowaliśmy szereg 
działań, dla pozyskania 
tych środków. W starostwie,  
w mojej ocenie, jest niewła-
ściwe rozumienie, jakie wa-
runki trzeba spełnić, by te 
środki otrzymywać, a obo-
wiązują już one od 2014 r.

Czy dobrze rozumiem, 
mimo tych sygnałów, nikt 
jednak nie chce podjąć po-
litycznych działań, tylko 
Wy?

Grzegorz Wojciechow-
ski: Społeczeństwo ocze-
kuje klarownych działań, 
więc działamy. Staramy się 
działać razem z innymi, np. 
z jednostkami samorządo-
wymi, ale nie zawsze to wy-
chodzi. Na każdą inicjatywę, 
która chce ocalić szpital czy 
poprawić jego sytuację –  je-
steśmy otwarci. Nie wyobra-
żamy sobie powiatu raw-
skiego bez szpitala.

Wiemy, że sprawa tak-
że w wyniku waszej inicja-
tywy trafiła do CBA. Co się 
z nią dzieje?

Grzegorz Wojciechow-
ski: Wiem, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne prze-
słało Łódzkiej Prokuraturze 
Okręgowej swoje raporty  
z kontroli w Rawskim Sta-
rostwie Powiatowym i Sa-
modzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej. Nie znam wyników tego 
śledztwa. Wiem, że proku-
ratura już prowadzi swoje 
postępowanie. Mnie osobi-
ście mniej interesują kwestie 
karne, tylko oczekuję, żeby 
wszelkiego rodzaju kontrole 
przyczyniły się do poprawy 
sytuacji szpitala. Martwiła 
mnie wielka fala zwolnień 
pielęgniarek. Dziś okazu-
je się, że nadal ich brakuje. 
Nie mam wiedzy czy obec-
ne zatrudnienie personelu 
medycznego jest wystarcza-
jące. Jednak docierają do 
mnie głosy od pacjentów, że 
brakuje personelu. Obawiam 
się czy szpital sprosta kolej-
nym kontrolom. Udało nam 
się zapewnić, że szpital jest 
nadal w tzw. sieci szpitali.

Spytam wprost: jak to 
się udało?

Grzegorz Wojciechow-
ski: Jest to sukces nas 
wszystkich, że szpital nadal 
jest w sieci. Udało nam się 
to jakoś wywalczyć, niestety 
nie udało nam się to w przy-
padku SOR-u.

Czy dobrze rozumie-
my, że nie ma pogotowia 
ratunkowego w Rawie Ma-
zowieckiej?

Adrian Galach: Pogo-
towie ratunkowe przejęła 
Wojewódzka Stacja Ratun-
kowa w Łodzi. Jest przerzu-
cona, jakby to powiedzieć, 
taka rezerwa, że to wszystko 
jeszcze działa, chociaż były 
odcięte już telefony, kompu-
tery nie działały. Było wiele 
takich dziwnych problemów.

Czyli teraz opieka jest 
w większości zapewniona 
przez państwo, tak jak Pan 
Poseł powiedział? Czy to 
nie jest sygnał,  że coś złego 
dzieje się w powiecie Panie 
Radny?

Adrian Galach: Proble-
my się nawarstwiają. Wspo-
mnę tylko o zaległościach  
z tytułu niepłacenia skła-
dek ZUS dla pracowników.  
W latach 2016–2017 stano-
wi to kwotę 0,5 mln zł. Jest 
to kolejne zadanie, z którego 
nadzorowania powiat się nie 
wywiązuje. Podejmowali-
śmy interwencję w tej spra-
wie na forum Rady Powiatu.

Spytam w imieniu czy-
telników – czy to jest spra-
wa polityczna? 

Grzegorz Wojciechow-
ski: Nie chciałbym, by szpi-
tal był sprawą polityczną. To 
jest szpital, a te wszystkie 
spory na temat upolitycz-
nienia tych decyzji dotyczą 
umów. Po prostu spółka nie 
płaci i w związku z tym tego 
miliona złotych brakuje.

Adrian Galach: Jako 

radni nie byliśmy o tych 
sprawach informowani. To 
są gigantyczne kwoty. Nie 
wiedzieliśmy, że została za-
warta umowa przez Samo-
dzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej i Powiat 
o pożyczkę na 6,5 mln zł,  
a będzie trzeba zwrócić 9 
mln zł. Ponadto zabezpie-
czeniem tej pożyczki są 
działki powiatowe na tere-
nie szpitala warte przeszło 
15 mln zł. Są to jednak co-
raz mniej korzystne umowy 
dla powiatu rawskiego i tak 
naprawdę nie przynosi to 
żadnej poprawy. Będziemy 
musieli, biorąc pod uwagę 
problemy szpitala, wziąć 
prawdopodobnie dzierżawę 
terenu szpitala na siebie. 
Spółka od 2014 r. praktycz-
nie nie płaci czynszu.

Od redakcji: Zabie-
galiśmy o przedstawienie 
stanowiska w tej sprawie 
Starosty Powiatu Raw-
skiego, niestety Starosta 
nie zechciał się z nami spo-
tkać. Stąd materiał jest 
w jakimś stopniu jedno-
stronny. Wiemy, że Cen-
tralne Biuro Antykorup-
cyjne przesłało Łódzkiej 
Prokuraturze Okręgowej 
swoje raporty z kontro-
li w Rawskim Starostwie 
Powiatowym i Samodziel-
nym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej. 
Będziemy nadal zabiegać 
o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie przez Starostę,  
a także z chwilą uzyskania 
informacji z prokuratury  
o postępie śledztwa. Mamy 
świadomość, że jest to bar-
dzo skomplikowana spra-
wa, która wymaga rozwagi 
i staranności ze wszystkich 
stron w nią zaangażowa-
nych.

Agnieszka Wilczyńska



Wydarzenia

Bezrobocie w Polsce

Wyborco sprawdź, 
czy jesteś w rejestrze!

Wyższe kary za 
znęcanie się nad 
zwierzętami

W grudniu ub.r. stopa 
bezrobocia w 28 krajach 
Unii Europejskiej wyniosła 
7,3%. Polska znalazła się 
wśród 6 krajów o najniższej 
stopie bezrobocia, ze wskaź-
nikiem na poziomie 4,4%. 
W stosunku do listopada 
stopa bezrobocia spadła  
o 0,1%. Natomiast w porów-
naniu do grudnia 2016 roku 
jest mniejsza o 1,1 pkt. proc. 

Przeprowadzałeś się lub 
wyjeżdżałeś z Polski? Wyje-
chałeś ze swojej miejscowo-
ści na studia lub do pracy? 
Zmieniałeś adres zamiesz-
kania albo zameldowania? 
Upewnij się, że jesteś wpi-
sany do rejestru wyborców 
tam, gdzie teraz mieszkasz! 
Jeśli Twojego nazwiska nie 
ma w rejestrze wyborców, 
to nie będziesz mógł gło-
sować w nadchodzących 
wyborach samorządowych. 
Rejestr wyborców to lista 
osób z prawem do głosowa-
nia w danej gminie. Jeżeli 
masz stałe zameldowanie, to 
znaczy, że twoje nazwisko 
jest w rejestrze wyborców 

Zwiększenie sankcji 
karnej za znęcanie się nad 
zwierzętami ma za zadanie 
odstraszanie potencjalnych 
sprawców. 

- To dobra wiadomość, 
szczególnie dla tych, którzy 
od dawna domagali się, aby 
polskie państwo nie było 
bezradne wobec zwyrod-
nialców znęcających się nad 
zwierzętami. Sejm przyjął 
przepisy, które sprawią, że 
państwo będzie stanowczo 
zajmowało się osobami, 
które w sposób haniebny, 
brutalny i bestialski traktują 
zwierzęta – mówi Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spra-

(wynosiła wtedy 5,5 proc.).
Widoczny jest rów-

nież spadek bezrobocia 
wśród kobiet. Według da-
nych Eurostatu w grudniu 
2017 roku stopa bezrobocia 
wśród pań wyniosła 4,5%. 
Oznacza to, że w stosunku 
do listopada 2017 r. spadła  
o 0,1 pkt. proc. W porówna-
niu do grudnia 2016 r. spa-
dek wyniósł 1 pkt. proc.

w gminie, w której jesteś za-
meldowany. Będziesz mógł 
oddać głos. Jeśli jednak je-
steś zameldowany na pobyt 
czasowy, albo w ogóle nie 
masz meldunku, to nie ma 
Cię w rejestrze wyborców  
i nie będziesz mógł gło-
sować w wyborach. Co 
masz zrobić? Złóż wniosek  
o wpisanie do rejestru wy-
borców w gminie, w której 
mieszkasz. Sprawdź już dziś  
w swoim urzędzie gminy czy 
jesteś w rejestrze wyborców. 
Więcej informacji na stro-
nie www.pkw.gov.pl oraz na 
kanałach Państwowej Komi-
sji Wyborczej i Krajowego 
Biura Wyborczego w serwi-

wiedliwości Patryk Jaki, któ-
ry kierował w Ministerstwie 
Sprawiedliwości pracami 
nad projektem. Założenia 
zmian były szeroko konsul-
towane z organizacjami po-
zarządowymi zajmującymi 
się problematyką praw zwie-
rząt, a wiele ze zgłoszonych 
rozwiązań wykorzystano  
w przyjętej ustawie.

Ustawa przewiduje 
zwiększenie kar za zabijanie 
zwierząt i znęcanie się nad 
nimi z 2 do 3 lat pozbawie-
nia wolności. W przypadku 
dokonania tego ze szcze-
gólnym okrucieństwem kara 
wzrośnie do 5 lat. Obliga-

Najniższą stopę bez-
robocia we wszystkich 
krajach UE odnotowano  
w Czechach (2,3%), Niem-
czech oraz na Malcie (3,6%). 
Najwyższą natomiast zaob-
serwowano w Grecji (20,7% 
- dane za październik), oraz 
w Hiszpanii (16,4%).

MAT na podst. MRPiPS

sach społecznościowych.
W 2018 roku czekają nas 

wybory samorządowe. Co 
ciekawe, odbędą się dokład-
nie  w niedzielę, 11 listopa-
da 2018 r., czyli zbiegną się  
w czasie z obchodami setnej 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Trud-
no o datę, która nastrajałaby 
równie patriotycznie, więc 
frekwencja może być wy-
soka. Czynne prawo wybor-
cze posiadają osoby, które 
ukończyły 18 lat oraz są na 
stałe zameldowani w danej 
gminie.

KG

toryjne ma być orzekanie 
przez sąd nawiązki, w wyso-
kości od 1000 zł do 100.000 
zł na cel związany z ochroną 
zwierząt.

W ustawie wydłużony 
został czas, na jaki moż-
na orzec zakaz posiadania 
zwierząt i zakazy wykony-
wania zawodów, które są 
związane z wykorzystywa-
niem zwierząt lub oddzia-
ływaniem na nie – z 10 do 
15 lat. Ustawa wprowadza 
karę pozbawienia wolności 
w wysokości od 3 miesięcy 
do lat 5 za niestosowanie się 
do tych zakazów.

GWA na podst. MS

Reklama

26 stycznia br. Sejm przyjął ustawę wymierzoną przeciwko be-
stialskiemu traktowaniu zwierząt.
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4,4% - tyle w grudniu ub.r. wyniosła wg Eurostatu stopa bezro-
bocia w Polsce.

Wybory są często nazywane świętem demokracji czy też oby-
watelskim obowiązkiem, ponieważ właśnie podczas nich mo-
żemy wpłynąć na losy swojego kraju. Głosując okazujemy swo-
je poparcie dla wybranego kandydata lub partii i ich programu 
wyborczego.
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Warto przeczytać

Warto posłuchać

Magdalena Witkiewicz, 
Aleksander Rogoziński
Pudełko z marzeniami 

Justin Timberlake  
- Filthy 

Pudełko z marzeniami – 
historia określona mianem 
najzabawniejszej komedii 
romantycznej ma rzesze 
zwolenników. Zdradzony 
przez narzeczoną i oszukany 
przez wspólnika trzydziesto-
letni Michał marzy o tym, 
aby zacząć nowe życie. Kie-
dy dowiaduje się, że podczas 
II wojny światowej jego ro-
dzina ukryła w małym mia-
steczku na północy Polski 
skarb, wyrusza na jego po-
szukiwanie. Sęk w tym, że 
w miejscu ukrycia skarbu 
stoi teraz restauracja prowa-
dzona przez rówieśniczkę 
Michała, Malwinę. Dziew-
czyna ma problem ze swoim 
ukochanym, który „odszedł 
w siną dal”, i babcią, któ-
ra po wielu latach wróciła  
z Francji i koniecznie chcia-
łaby teraz w restauracji 

wnuczki serwować żabie 
udka i ślimaki. Michał po-
stanawia zaprzyjaźnić się  
z Malwiną i zdobyć jej za-
ufanie, by później w tajem-
nicy przed dziewczyną od-
zyskać swój skarb. Niestety 
gdy w sprawę wmieszają się 
dwie wścibskie staruszki, 
dwójka dzieci i tajemniczy 
święty Eskpedyt, nic nie pój-
dzie zgodnie z jego planem. 
„Pudełko z marzeniami” 
to przewrotna i zaskakują-
ca komedia romantyczna  
o tym, że czasem należy zre-
zygnować z marzeń po to, 
by… wreszcie zaczęły się 
one spełniać!

Magdalena Witkiewicz, 
specjalistka od szczęśliwych 
zakończeń kreuje tę historię 
falą romantyzmu i ciepłem 
magicznych chwil. Aleksan-
der Rogoziński znany jako 

twórca kryminałów dodaje 
tej opowieści wyrazistości, 
dba o niebagatelną, zaskaku-
jącą konstrukcję fabuły. Nie 
codziennie spotyka się taki 
duet. Sami oceńcie efekty tej 
współpracy, zachęcamy do 
lektury!

Justin Timberlake po-
wraca z czwartym studyj-
nym albumem. Krążek 
zatytułowany Man Of The 
Woods ukaże się już 2 lute-
go! Zanim jednak poznamy 
całe wydawnictwo, warto 
zwrócić uwagę na pierwszy 
singiel JT. Piosenka zatytu-
łowana Filthy ukazała się 5 
stycznia. Nagranie promu-
jące nowy krążek powsta-
ło przy współpracy Justina 
Timberlake’a z Timbalan-
dem i Danją. Nowy singiel 
Justina wraz z teledyskiem 
możemy zobaczyć w serwi-
sie internetowym VEVO. 
Dodatkowo ta piosenka po-
winna znaleźć się w więk-
szości serwisów streamingo-
wych. Za reżyserię teledysku 

odpowiada Mark Romanek. 
Dużą niespodzianką dla fa-
nów może być fakt, że Filthy 
nie będzie jedynym klipem  
z płyty Man Of The Woods. 
Jeszcze przed premierą al-
bumu, którą zaplanowano 
na 2 lutego, ukażą się trzy 

teledyski, każdy w innym, 
wyjątkowym stylu, stworzo-
ne przez różnych reżyserów. 
Nowe piosenki będą wyda-
wane co tydzień, zaczynając 
od 18 stycznia, aż do pre-
miery płyty.

Warto zobaczyć
Plan B

nym Plan B. Autorka ko-
mediodramatu Moje córki 
krowy, jednej z najlepszych 

zeszłorocznych polskich 
produkcji, zaprezentuje tym 
razem film o miłości, który 
trafi do kin w okresie wa-
lentynkowym. W sieci obej-
rzeć można już zwiastun. 
Bohaterów filmu poznajemy 
kilkanaście dni przed Wa-
lentynkami w chwili, gdy 
w ich życiu wydarza się 
coś całkiem nieoczekiwa-
nego. Sytuacje, z którymi 
konfrontują się postacie, 
prowadzą do zaskakujących 
rozwiązań. Dają nadzieję na 
to, że dramatyczne początki 
nieraz prowadzą do odnale-
zienia prawdziwych uczuć 
i autentycznych więzi,  
a w życiu zawsze jest jakiś 
plan B! 

W rolach głównych wy-
stąpią: Kinga Preis, Marcin 
Dorociński, Edyta Olszów-
ka, Roma Gąsiorowska, 
Krzysztof Stelmaszyk, Mał-
gorzata Gorol, Adam Cyw-
ka. Autorką scenariusza jest 
Karolina Szablewska. Pre-
mierę filmu zaplanowano na 
2 lutego br.

Kinga Dębska powraca 
z nowym filmem w dobo-
rowej obsadzie zatytułowa-

Czytaj on-line!
www.gazeta-wiesci.pl
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Porady

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 bryga-
dzistę serwisu sprzątają-
cego. Praca w markecie 
budowlanym  
ul. Szparagowa w Łodzi. 
Kontakt 601 156 466

OGŁOSZENIA
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 ślusar-
skie? Masz uprawnienia na 
spawanie? Pracuj w nor-
malnej firmie w Piotrkowie 
na umowę o pracę, stawkę 
wynegocjuj z kierownikiem. 
Kontakt pod nr 507 177 958

Sprzedam mieszkanie 
32 m2 na osiedlu Wyzwo-
lenia w Piotrkowie Trybu-
nalskim.
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 agrega-
tem, tel. 608 577 428.

Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959

Wylewki agregatem zaciera-
ne mechanicznie
tel. 600 086 995.

Posiadam uprawnienia bu-
dowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporzą-
dzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655

Zatrudnię kierowców  
w transporcie międzynaro-
dowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Du-
cato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,  
601 348 969

Poszukujemy przewoźników 
do ciągania naszych naczep 
w kółkach na trasie Finlan-
dia – 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 niepełno-
sprawności do sprzątania 
marketów wŁodzi  
i Tuszynie. Umowa  
o pracę. Kontakt pon. - pt.  
w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

ATERIMA MED Opiekunki 
Niemcy Nawet 1400 EURO 
netto + premie, opłacony 
przejazd i ubezpieczenie. 
Tel. 42 306 70 40

Reklama

Lecznicze właściwości  
cytryny

Cytryna jest rośliną  
z rodziny rutowatych, po-
chodzącą z Chin. Do Europy 
trafiła już w średniowieczu, 
chociaż znali ją i uprawiali 

już starożytni Rzymianie. 
Najprawdopodobniej po-
wstała w wyniku skrzyżo-
wania limonki z cytronem. 
Współcześnie cytrynę ho-

duje się m. in. dla owoców, 
przemysłu farmaceutycz-
nego i kosmetycznego oraz 
jako roślinę ozdobną. Naj-
większym obecnie eksporte-
rem są: Stany Zjednoczone, 
Włochy, Brazylia, Meksyk, 
Grecja i Portugalia.

Cytryna zaliczana jest do 
najpopularniejszych środ-
ków leczniczych. Przede 
wszystkim zawiera dużo 
witaminy C, a także B1, B6, 
B9, wapń i potas, sód, żelazo 
i magnez. Pomaga zwalczać 
infekcje, przeziębienia i sta-
ny grypopodobne. Ma wła-
ściwości moczopędne, leczy 
zaparcia, wspomaga pracę 
żołądka. Niweluje również 

Cytryna to jeden z najbardziej znanych produktów zawierający 
witaminę C. Polecana jest zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym, a także przy przeziębieniach i grypie. Czy rzeczywiście za-
wiera tak dużo witaminy C? Jakie są inne właściwości lecznicze 
cytryny?

zgagę, nudności. Regular-
nie spożywana cytryna re-
guluje poziom cholesterolu. 
Oprócz tego owoc ten znany 
jest ze swojej zasadowości   
pomaga w odkwaszaniu or-
ganizmu.

Zawarty w cytrynie li-
monen (przeciwutleniacz) 
ma właściwości przeciwno-
wotworowe. Najwięcej jest 
go jednak w skórce, która 
bardzo często jest przez nas 
pomijana jako nieprzydatna. 
Cytryna przyspiesza gojenie 
się ran i znikanie siniaków. 
Zapobiega rozwijaniu się 
miażdżycy i nadciśnienia,  
a więc chorób układu krąże-
nia, gdyż jest bogata w po-
lifenole.

Picie wody z cytryną 
wspomaga odchudzanie 
przez zawarty w cytrynie 
błonnik. Sok z cytryny po-
lecany jest osobom z trądzi-
kiem bądź z zaskórnikami. 
Spowalnia proces powsta-
wania zmarszczek. Zale-
cana jest także kobietom  
w ciąży, gdyż przyczynia się 
do budowy mocnych kości  
u płodu i rozwoju układu 
nerwowego.

Składniki: 

Ciasto: 
- 220 mąki pszennej
- 100 g masła 
- 50 g cukru 
- 1 żółtko
- szczypta soli

Sposób przygotowania:
Najpierw zabieramy się za kruche ciasto. Mąkę 
przesiewamy do miski, dodajemy masło, cukier, 
żółtko i sól. Należy zagnieść ciasto, zawinąć  
w folię spożywczą i zostawić na około godzinę 
w lodówce.  Potem należy wyłożyć ciasto do for-
my. Wstawić do piekarnika nastawionego na 170 
st. C przez około 15 minut i odstawić do osty-
gnięcia. Następnie zabieramy się za krem. Mleko 
zagotować z cukrem, a żółtka wymieszać z mąką 
ziemniaczaną. Mieszając, należy do nich powoli 
dodawać mleko (gorące), następnie sok i skórkę 
z otartej cytryny. Całość trzeba zagotować. Biał-
ka ubić z cukrem na sztywną pianę i połączyć 
z kremem. Masę wylać na tartę i piec  jeszcze 
przez 10–15 minut w 150 st. C.

Tarta cytrynowa
Krem cytrynowy: 
- 250 ml mleka
- 30 g cukru
- 3 żółtka
- 30 g mąki ziemniaczanej 
- skórka otarta z 2 cytryn
- sok z 1,5 cytryny

Masa bezowa: 
- 3 białka
- 120 g cukru
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Radomsko

Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki

Opoczno

Bełchatów

Tragiczny wypadek na S-8

Pijana babcia

Narkotykowa wpadka

Ukradli kartę 
bankomatową

Punkt gier hazardowych

Okradała pracodawcę

Zdarzenie miało miej-
sce 25 stycznia 2018 r. oko-
ło godziny 21.00 na trasie 
szybkiego ruchu S–8 tuż 
za węzłem Sieradz Wschód 
w kierunku na Wrocław. 
Według wstępnych ustaleń 
kierujący oplem astrą 73–
letni mieszkaniec Łęczycy 
z nieustalonych przyczyn 
jechał pasem ruchu przezna-
czonym do jazdy w kierun-

Policjanci na miejscu za-
stali rodziców 4–miesięcz-
nego chłopca oraz 40–letnią 
babcię i jej 45-letniego kon-
kubenta. Z relacji rodziców 
chłopca wynikało, że około 
godziny 14.00 pozostawili 
oni dziecko z babcią. Kie-
dy wrócili do domu około 
16.00 zauważyli na głów-
ce niemowlaka zasinienie. 
Natychmiast zaalarmowa-
li służby. Policjanci zba-

21 stycznia 2018 roku 
po północy, policjanci za-
uważyli fiata punto zapar-
kowanego na skraju lasu we 
Włodzimierzowie, gmina 
Sulejów. W samochodzie 
siedziało czterech młodych 
mężczyzn, którzy na widok 
policyjnego radiowozu za-
częli się nerwowo rozglądać. 
Podczas przeszukania funk-
cjonariusze znaleźli w po-
jeździe cztery torebki z su-
szem roślinnym. Właściciele 

2 grudnia 2017 roku do 
dyżurnego policji zgłosił 
się pokrzywdzony z infor-
macją, że podczas robienia 
zakupów został skradziony 
mu portfel, w którym była 
karta bankomatowa, nie-
stety z zapisanym kodem 
PIN. Złodziej korzystając  
z kilku bankomatów wypła-
cił wszystkie pieniądze, ja-
kie pokrzywdzony miał na 

Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Opocz-
nie na podstawie posiada-
nych informacji, ustalili, że  
w jednym z budynków 
handlowych w Opocznie 
znajduje się prawdopodob-
nie nielegalny punkt gier 
hazardowych. Z dotychcza-
sowych ustaleń policjan-
tów oraz Urzędu Celnego  
z Piotrkowa Tryb. wynika, że 
chętni za uiszczeniem odpo-
wiedniej opłaty, mogli wy-
kupić bitcoiny tzw. wirtualną 
walutę i za jej pomocą grać  
w nielegalnych interneto-
wych grach hazardowych. 

Funkcjonariusze z wy-
działu kryminalnego bełcha-
towskiej komendy zostali 
zawiadomieni o kradzieżach 
perfum z terenu firmy zaj-
mującej się produkcją ko-
smetyków, prowadzącej 
działalność na terenie po-
wiatu bełchatowskiego. 
Na podstawie zgromadzo-
nego materiału, wytypo-

ku Wrocławia pod „prąd”. 
W wyniku takiej jazdy do-
prowadził do czołowego 
zderzenia z prawidłowo 
jadącym oplem vivaro. Sa-
mochód ten pod wpływem 
siły uderzenia przewrócił 
się na bok, zatrzymując się 
kilkanaście metrów dalej.  
W efekcie zderzenia kie-
rujący oplem astrą poniósł 
śmierć na miejscu, zaś po-

dali stan trzeźwości osób 
przebywających w domu. 
Rodzice chłopca byli trzeź-
wi, natomiast babcia miała  
w organizmie 2,7 promi-
la alkoholu a jej towarzysz 
2,8 promila. Nie potrafili 
oni logicznie wytłumaczyć 
w jakich okolicznościach 
powstały zasinienia na gło-
wie malca. Dziecko wraz  
z matką zostało przewiezio-
ne do bełchatowskiego szpi-

nielegalnego towaru ukryli 
także susz między kartkami 
książki. Tego samego dnia 
mundurowi dotarli także 
do mieszkań kolejnych po-
siadaczy środków narko-
tycznych. Pięciu mężczyzn  
w wieku od 18 – 21 lat zo-
stało zatrzymanych w poli-
cyjnej celi. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli łącznie blisko 
30 gramów suszu roślinne-
go, którego wstępne bada-
nie testerem narkotykowym 

koncie. Policjanci po otrzy-
manej informacji o zdarze-
niu ustalili że sprawców było 
dwóch. Sporządzone zostały 
rysopisy podejrzewanych. 
Ustalono także ich dane oso-
bowe. 22 stycznia 2018 roku 
został zatrzymany 52-letni 
mieszkaniec Tomaszowa, 
a wieczorem jego 38-let-
ni wspólnik. Mężczyźni 
usłyszeli zarzuty kradzieży  

Właściciel nie tylko udo-
stępniał sprzęt komputerowy 
ale także, by klient czuł się 
komfortowo wyposażył sa-
lon w profesjonalne fotele do 
masażu relaksacyjnego całe-
go ciała. Pracownik punktu 
posiadał także niezbędne do 
nielegalnego procederu ak-
cesoria. Cały sprzęt zastany 
na miejscu został zabezpie-
czony przez funkcjonariuszy 
Urzędu Celnego z Piotrkowa 
Trybunalskiego do dalszych 
szczegółowych badań. Za-
bezpieczono także pieniądze 
- około 1600 złotych, spe-
cjalne paragony z kodami 
QR umożliwiającymi logo-

wali i zatrzymali 24-letnią 
pracownicę firmy. Podczas 
przeszukania w mieszkaniu 
bełchatowianki zabezpie-
czono kilkadziesiąt dez-
odorantów, perfum i innych 
kosmetyków pochodzących  
z kradzieży. Wartość skra-
dzionego towaru oszacowa-
no na kwotę 3 500 złotych.

24-latka usłyszała za-

dróżujący z nim pasażer 
został przewieziony do 
szpitala. Również 7 obywa-
teli Łotwy podróżujących 
busem z obrażeniami ciała 
zostało hospitalizowanych. 
Kierujący nim 30–letni męż-
czyzna był trzeźwy. Od kie-
rowcy astry pobrano krew 
do badań. 

MAT

tala, po badaniach wróciło 
do domu. Nietrzeźwa para 
trafiła do policyjnego aresz-
tu. Wszystko wskazuje na to, 
że 40–letnia radomszczanka 
usłyszy zarzut narażenia 
dziecka na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdro-
wia, za co grozi jej nawet do 
5 lat pozbawienia wolności.

GWA

dało wynik pozytywny  
w kierunku marihuany. 
Mieszkańcy miasta i powia-
tu piotrkowskiego usłyszeli 
już zarzuty. Za posiadanie 
środków narkotycznych gro-
zi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności, za udzielanie kara 
do 5 lat pozbawienia wolno-
ści a za handel kara nawet 10 
lat więzienia. Decyzją pro-
kuratora podejrzani zostali 
objęci policyjnym dozorem.

MAT

z włamaniem, za co gro-
zi kara do 10 lat więzienia. 
Sprawcy byli w przeszłości 
notowani za konflikty z pra-
wem. Policjanci przypomi-
nają, aby nie trzymać kodu 
dostępowego razem z kartą, 
ponieważ w ten sposób moż-
na tylko ułatwić złodziejowi 
dostęp do gotówki.

MAT

wanie do nielegalnych kasyn 
i do zasilenia konta gracza 
wirtualną walutą.

Jeśli podejrzenia śled-
czych zostaną potwierdzone, 
osobie odpowiedzialnej za 
uruchomienie całego proce-
deru grozi grzywna w wyso-
kości miliona złotych za każ-
dy udowodniony nielegalny 
automat, w tym przypadku 
za połączenie z nielegalnym 
kasynem lub odpowiedzial-
ność karna za posiadanie 
nielegalnych urządzeń do 
gier hazardowych.

GWA

rzuty. Kobieta przyznała, że 
kradła z powodu złej sytu-
acji materialnej. Za kradzież 
kodeks przewiduje karę na-
wet do 5 lat pozbawienia 
wolności.

MAT

Do tragicznego wypadku doszło na trasie szybkiego ruchu S-8 
tuż za węzłem drogowym Sieradz Wschód. 73-letni kierujący 
wjechał na S-8 pod prąd doprowadzając do czołowego zderze-
nia. Poniósł śmieć na miejscu, 8 osób zostało rannych.

24 stycznia 2018 roku około godziny 16.00 policyjny patrol in-
terwencyjny został skierowany do jednego z domów w centrum 
Radomska, gdzie według zgłoszenia kobieta nieprawidłowo 
sprawowała opiekę nad swoim wnukiem.

Piotrkowscy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych 
o posiadanie, udzielanie i handel narkotykami.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli kartę ban-
komatową i wypłacili z konta wszystkie pieniądze.

Nielegalny punkt gier hazardowych w jednym z budynków han-
dlowych w Opocznie zlikwidowany.

24-letnia bełchatowianka kradła perfumy z firmy, w której była 
zatrudniona, a skradziony towar oferowała do sprzedaży na por-
talach społecznościowych. 



Wodnik 21.01–19.02

Jeśli prowa-
dzisz biznes, to 
możesz liczyć 
na zyski. Sytu-
acja materialna 

wyraźnie się poprawi.  
Osoby szukające pracy wresz-
cie ją otrzymają, jeśli oczy-
wiście wykażą się inicjatywą. 
Rodzina mile cię zaskoczy 
swoją troską i lojalnością.   

 Ryby 20.02–20.03

Uwierzysz 
wreszcie  
w swoje możli-
wości  

i nabierzesz pewności siebie. 
To ułatwi ci pogodzenie obo-
wiązków domowych i spraw 
zawodowych. Warto pomyśleć 
o zasłużonym wypoczynku  
w doborowym towarzystwie.  

Baran 21.03–20.04

Odniesione 
sukcesy będą 
wynikiem dobrej 
organizacji  
i rzetelnej 

pracy. Jednak należy zacho-
wać ostrożność w sprawach 
finansowych. W związkach 
harmonia, ale uczucia należy 
ciągle pielęgnować. 

Byk 21.04–20.05

Działaj ostrożnie, 
bo nie wszyscy 
są ci przychylni 
w realizowaniu 
zamierzonych 

przedsięwzięć. Nowatorskie 
pomysły nie zawsze przełożo-
nym się spodobają. W życiu 
osobistym szczęście będzie ci 
sprzyjać.
  

Bliźnięta 21.05–21.06 

Poczujesz satys-
fakcję z osiąga-
nych wyników  
w pracy. Szef do-

ceni to premią lub awansem. 
Najbliższy czas będzie obfi-
tował w rodzinne spotkania. 
Uważaj na zimowe infekcje  
i zachowaj większą ostrożność 
za kierownicą.
     

Rak 22.06–22.07

Dla osób spod 
znaku Raka to 
dobry czas na 
podjęcie odważ-
nych decyzji. 

Wszystko będzie układać się 
zgodnie z założonym planem. 
Ulegną wyraźnej poprawie 
relacje w życiu rodzinnym. 
Przyczynią się do tego nie-

wątpliwie wspólne wyjazdy z 
rodziną.
  

Lew 23.07–23.08 

W niedługim 
czasie uporasz 
się wreszcie 
z zaległymi 

sprawami, które nie dają ci 
spokoju. Czeka cię przypływ 
większej gotówki, więc można 
będzie z zakupami trochę po-
szaleć. Koniecznie pamiętaj o 
czynnym relaksie dla zdrowia 
i urody. 

Panna 24.08–23.09

Wykorzystaj roz-
pierającą cię ener-
gię i optymistyczne 
nastawienie do 
świata, a większość 

spraw z sukcesem załatwisz 
od ręki. Zawsze możesz liczyć 
na wsparcie i zrozumienie 
swoich bliskich. W życiu 
osobistym dobra passa.
 

Waga 24.09-23.10

Rozrzutność 
finansowa w tym 
wypadku nie po-
płaca. Decyzje in-
westycyjne należy 

bardzo dokładnie przeanalizo-
wać, bo co nagle, to po diable. 
Ciesz się z sukcesów zawo-
dowych a ta radość udzieli się 
również twojej rodzinie.     

 
Skorpion 24.10–22.11

   
W najbliższym 
czasie życie 
nabierze tempa. 
Zaległe sprawy 
zawodowe do-

czekają się wreszcie finału. To 
także wspaniały czas na wy-
poczynek, rozrywki i zabawy. 
Przeżyjesz wiele radosnych 
dni w gronie przyjaznych ci 
osób.  
    

Strzelec 23.11–21.12
 

Dla singli na 
horyzoncie 
nowa i interesu-
jąca znajomość. 

Będziecie się rozumieć i wza-
jemnie wspierać. Natomiast 
osoby będące w związku mają 
szansę na odnowienie dobrych 
relacji partnerskich i załago-
dzenie nieporozumień. 

Koziorożec 22.12–20.01

Fortuna będzie 
ci sprzyjać. 
Wykorzystaj ten 
okres, bo taka 
okazja drugi raz 

może się nie  powtórzyć. Sko-
rzystaj z pomocy zaufanych 
przyjaciół, na których możesz 
liczyć. Nie zaniedbuj zdrowia, 
bo ono jest najważniejsze.

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Stoją dwie blondynki na przystanku i czekają 
na autobus. Autobus podjeżdża, a one podcho-

dzą do drzwi kierowcy i jedna się pyta:
- Dojadę tym autobusem do Centrum?

- Nie - odpowiada kierowca.
- A ja?- pyta druga. 

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty 

męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej 
na dwór i umyła samochód... 

Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę wymienić swoją 1 mocną cechę.

- Jestem wytrwały.
- Dziękuję, skontaktujemy się z panem póź-

niej.
- Zaczekam tutaj. 

Jakie są trzy największe kłamstwa studenta?
- Od jutra nie piję.
- Od jutra się uczę.

- Dziękuję, nie jestem głodny.

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy noc-

nego stróża?
- Dałam.

- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradzio-

no nasz magazyn. 

5
2 4

8 1

3
8

3

2
7

5 9

3
7
8 6

6
8

9 6
1

2
8 5

www.gazeta-wiesci.pl W Wieści 11




