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O życiu w nędzy 
mówi Zofia Izydo-

rczyk, której ciężko pogodzić 
się z trudną sytuacją. Mieszka 
na drugim piętrze sypiącej się 
kamienicy w centrum miasta. 

Ciasny pokój bez ubikacji ani 
dostępu do bieżącej wody stał się 
dla niej jak więzienie. Ściany nie 
były malowane latami a na pod-
łodze nie ma nawet wykładziny 
PCV, tylko zwykła wiórowa płyta.

- Co to są za warunki. Już kilka 
lat temu składałam do urzędu 
miasta podanie o zamianę miesz-
kania, ale tutaj w moje miejsce 
nikt nie chciałby przyjść. Jestem 
skazana na tę dziurę. Jest brudno, 
wodę biorę z korytarza, ubikacji 

też nie ma – wylicza Zofia Izydo-
rczyk. - Mam grupę inwalidzką 
po wypadku samochodowym, z 
MOPS-u dostaję 384 zł. Jak mam 
żyć? Węgla z opieki społecznej też 
jeszcze nie ma, można się spodzie-
wać dopiero w połowie grudnia a 
co teraz? Przecież są już mrozy, w 
mieszkaniu siedzę w kurtce, bo 
nie mam czym napalić.

Kamienica przy ul. Kaliskiej 
cała jest w kiepskim stanie, zarów-
no z zewnątrz, jak i w środku. Na 
klatkę schodową aż strach wejść. 
Lokatorzy mogliby sami zadbać 
o zajmowane mieszkania, ale nie 
każdy ma pieniądze, żeby zapłacić 
malarzowi. 

(ms)

Skarży się na złe warunki
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Zofia Izydorczyk w mieszkaniu nie zdejmuje kurtki, nie ma 
opału

Tak pokochaliśmy tele-
fony komórkowe, że z 

ulicznych aparatów już praktycz-
nie nikt nie korzysta. Zanim się 
obejrzeliśmy, z miasta usunięto 
wszystkie budki telefoniczne. Czy 
ktoś zauważył ich brak?

95 proc. Polaków deklaruje, że nie 
ma potrzeby korzystania z budek 
telefonicznych. Jeszcze w 2000 roku 
było ich 95 tys., w  2014 roku już 13 
tys. a do końca br zostanie ich już 
tylko 5,5 tys. 

W Łęczycy ostatnio były i 
tak tylko trzy telefony uliczne. 
Jeden przy poczcie głównej na 
ul. Kaliskiej, drugi przed Do-
mem Pomocy Społecznej w al. 

Jana Pawła II oraz trzeci przy 
ul. Zamkowej. Teraz w tych 
miejscach budki telefonicznej 
już nie znajdziemy. 

Systematyczne likwidowanie 
aparatów nie oznacza ich całkowite-
go zniknięcia z polskich ulic. Prawo 
telekomunikacyjne przewiduje 
utrzymywanie budek telefonicz-
nych do tzw. usługi powszechnej. 
Gminy muszą utrzymywać co 
najmniej jeden aparat publiczny na 
950 mieszkańców. Firma Orange 
zapowiada również pozostawienie 
aparatów w niektórych szpitalach, 
zakładach karnych czy na dwor-
cach.

(ms)

Zniknęły budki telefoniczne

Jedna z budek telefonicznych stała przed pocztą przy ul. 
Kaliskiej

Pomysł nowego rzą-
du dotyczący likwi-

dacji gimnazjów i powrotu do 
dawnego systemu 8-klasowej 
podstawówki nie wszystkim się 
podoba. Na pewno nie aprobują 
go pracownicy gimnazjów, któ-
rzy mogą stracić swoje posady.

W jedynym łęczyckim gimna-
zjum nastroje nauczycieli dobre 
nie są.

- Rozmawiamy z nauczycielami 
o tych planach. Nie ma co ukry-
wać, że boimy się utraty pracy. 
Większość z nas jest w takim wie-
ku, że ciężko będzie znaleźć inną 
pracę. Tym bardziej, że najpierw 
rząd zabrał nam możliwość pój-
ścia na wcześniejszą emeryturę. 
W naszym gimnazjum pracuje 
38 nauczycieli oraz 20 pozostałych 
pracowników, to spora liczba – 
podkreśla Wanda Lepczak, dy-
rektor gimnazjum im. Jana Pawła 
II. - Czujemy się pokrzywdzeni, że 
nas, czyli osoby pracujące z mło-
dzieżą w trudnym wieku, osoby 
które znają problemy gimnazjów 
od środka nikt o zdanie nie zapy-
tał. To bardzo krzywdzące. Poza 
tym, gimnazjum to nie tylko 
nauczyciele, ale przede wszystkim 

Nie bez niespodzianek, 
ale udało się. Zakoń-

czono remont ulicy Poznańskiej. 
Oddanie inwestycji  opóźniło się 
o prawie miesiąc, głównie przez 
prowadzone w międzyczasie wy-
kopaliska. Po odnalezieniu na ul. 
Poznańskiej fragmentu dawnego 
bruku, roboty w tym miejscu zo-
stały wstrzymane. 

W piątek pracę na remontowanej 
ulicy zakończyła ekipa kładąca asfalt.

- 27 listopada przystąpiliśmy do 
czynności związanych z procedurą 
odbioru. Równolegle trwają ostatnie 
prace wykończeniowe i porządko-
we oraz te, które wykraczają poza 
pierwotny zakres umowy (np. 
dodatkowe wysepki u wylotu ul. 
Poznańskiej w kierunku targo-
wiska). Nie powinno to w żaden 
sposób utrudniać ruchu pojazdów 
– informuje Jakub Pietkiewicz, 
doradca burmistrza ds komunikacji 
społecznej. - W tym roku wystąpili-
śmy z wnioskiem o dofinansowanie 
pozostałej części zadania obejmu-
jącej odcinek ul. Poznańskiej od ul. 

Kilińskiego do ul. Ogrodo-
wej oraz plac przy stacji 
paliw. Zaplanowana 
jest na tym odcinku 
przebudowa ulicy 
wraz z chodnikami, 

budowa kanalizacji 
deszczowej wraz z 

wpustami ulicz-
nymi, przebu-
dowa sieci wo-
dociągowej. 
Wartość za-
planowanych 
nakładów to 
nieco ponad 

2,8 mln zł. Sta-
ramy się na to 

zadanie pozyskać 
środki z Narodowego 

Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w wy-
sokości 1,4 mln zł. 

Zamknięcie na czas 
remontu ul. Poznańskiej było pewną 
niedogodnością dla kierowców. Na 
szczęście wyznaczenie objazdu nie 
spowodowało większych utrudnień 
w ruchu.
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Przeciwni likwidacji gimnazjów

Dyrektor Wanda Lepczak obawia się likwidacji gimnazjum

uczniowie i ich rodzice. Ich też nikt 
nie zapytał. Uczniowie teraz nie 
wiedzą co ich czeka. O tym ktoś 
pomyślał?

Rząd mówiąc o planach li-
kwidacji gimnazjów zapewne 
nie pomyślał też o budynkach, z 
którymi będą musiały coś zrobić 
samorządy czy o tysiącach złotych 
wydanych w tym roku po raz 

pierwszy na bezpłatne podręcz-
niki dla uczniów klas pierwszych 
gimnazjum.

Dyrektor łęczyckiego gimna-
zjum zapowiada, że jeśli nauczy-
ciele zechcą przyłączyć się do ogól-
nopolskiego protestu na pewno 
nie będzie im tego zabraniać. 

(ms)

Poznańska po remoncie

W piątek robotnicy układali kostkę brukową

Robotnicy są zadowoleni z wykonanej pracy

Wysepki były 
dodatkowym 
zleceniem dla 
wykonawcy
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MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

ATRAKCYJNE

NAROŻNIKÓW
CENY

1. Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji z karencją 
3 miesiące wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 16.11.2015 są następujące: Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,99%, cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2125,10 zł; całkowity koszt kredytu 
125,10 zł (w tym prowizja 125,10 zł, odsetki 0 zł); ilość rat 10, wysokość równych miesięcznych rat wynosi 212,51 zł. 
Propozycja kredytu z karencją 3 miesiące obowiązuje dla umów zawartych od dnia 16.11.2015 do dnia 05.12.2015 r. 
Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty należy do 
Santander Consumer Bank S.A.

SALON MEBLOWY SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera 
umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz 
Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu na zakup towarów i usług oraz udziela 
wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. 

O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

KUCHNIE OD
499 zł

KUPUJESZ TERAZ, 
A SPŁACASZ DOPIERO 
OD  MARCA 2016 r.!

TYLKO TERAZ

Oferta ważna od 16 listopada do 5 grudnia 2015 r.
ODSETKI0zł

GALERIA STOŁÓW I KRZESEŁ!

1)

Okresowa wymiana 
wodomierzy w SM „Łę-

czycanka” tym razem nie odbywa 
się bez słów krytyki. Niektórzy 
spółdzielcy mają za złe zarządowi 
podjęte decyzje i brak rozmów z 
lokatorami.

Wodomierze wymieniane w tym 
roku to nowoczesne urządzenia 
wyposażone w nakładkę radiową. 
Są droższe od zwykłych, ale spół-
dzielcy z własnej kieszeni zapłacą 
za nie kilka złotych mniej niż za te 
wymieniane 5 lat temu. W czym 
więc tkwi problem?

- 54 zł za wodomierz to tylko 
kwota ponoszona bezpośrednio 

przez lokatora, nikt nie mówi spół-
dzielcom jaka jest rzeczywista 
cena urządzenia. Zarząd mydli 
nam oczy mówiąc, że jest tak tanio, 
a przecież fundusz remontowy 
z którego pokryta będzie reszta 
kwoty to też są nasze pieniądze – 
tłumaczy Wojciech Bogusiewicz, 
były wiceprezes spółdzielni. - Miały 
być rozmowy z mieszkańcami, to 
większość miała zdecydować, jakie 
urządzenia zostaną kupione, prze-
cież to my za to płacimy. Nie było 
żadnych konsultacji. Wodomierze 
z nakładką radiową zostały nam 
narzucone. Wymieniamy i koniec! 
Ludzie głośno to komentują.

Podobne zdanie ma miejski rad-
ny, również spółdzielca.

- Lekceważą nas jako członków 
spółdzielni. Nikt nie kwestionuje wy-
miany wodomierzy, to konieczność, 
poza tym zawsze trzeba iść z postępem, 
ale nie w taki sposób. Trzeba słuchać 
głosu mieszkańców a nie narzucać 
dyktat – mówi radny Karol Zieliński. 
- Członkowie są niedoinformowani, 
wywieszone informacje zostały zreda-
gowane „po wojskowemu”, w sposób 
bardzo arogancki. Poza tym, podczas 
ostatnich obrad RN, dowiedzieliśmy 
się, że w przetargu została wybrana 
najdroższa oferta. Różnicy między 
najdroższą a tańszą ofertą mogłoby być 
10-20 tys. zł, ale nie 90 tys. zł.

Krytyki nie szczędzi również 
Marianna Popielarczyk. 

- Nie mam zaufania ani do za-
rządu, ani do rady nadzorczej. 

Uważam, że członkowie rady nie 
pilnują interesów spółdzielców – 
usłyszeliśmy od M. Popielarczyk. 
- Teraz od zarządu dostaliśmy 
prezent na święta. Będziemy płacić 
za wodomierze, a niektórzy także 
za wymianę podzielników ciepła.

Zarząd „Łęczycanki” nie rozumie 
zamieszania związanego z wymia-
ną urządzeń i kontrargumentuje 
zarzuty spółdzielców.

- Konsultacji z mieszkańca-
mi rzeczywiście nie było, 
ponieważ zmieniła się 
sytuacja. Kiedy w lu-
tym pojawił się te-
mat wodomierzy z 
nakładką radiową, 
zakładaliśmy, że 
koszt jednej sztuki 
wyniesie w grani-
cach 120 zł. Gdyby 
tak było i to loka-
torzy bezpośrednio 
mieliby ponieść pełną 
kwotę wymiany, wówczas o 
montażu wodomierzy radiowych 
zdecydowałaby większość miesz-
kańców bloku. W przypadku, gdy 
lokatorzy płacą około 54 zł za jeden 
wodomierz, czyli jeszcze mniej niż 5 
lat temu za wodomierz bez nakład-
ki, z konsultacji zrezygnowaliśmy, 
tym bardziej, że ustawa nakłada 
obowiązek legalizacji wodomierzy. 
Obecnie realizowana ich wymiana 
wbrew pozorom nie jest droższa od 
samej legalizacji. Dodatkowo wpro-
wadzamy kwartalny odczyt pobo-

ru wody. Jeden 
wodomierz z 
wymianą kosz-
tuje niecałe 100 

zł, mieszkańcy 
zapłacą “z własnej 

kieszeni” około 54 zł 
za sztukę, reszta będzie 

pokryta z funduszu remon-
towego zgodnie z uchwałą Rady 
Nadzorczej - wyjaśnia Jarosław 
Pacholski, prezes spółdzielni. - 
Intencją zarządu przedstawioną w 
kolejnych ogłoszeniach była  spraw-
na wymiana wodomierzy, a nie 
“straszenie członków karami”, jest 
to po prostu nadinterpretacja treści 
ogłoszenia wynikająca prawdopo-
dobnie z niefortunnie użytych słów. 
Osoby, które poczuły się urażone 
przepraszamy. Wykonawca został 

wybrany przez komisję przetar-
gową, w skład której wchodzili 
również przedstawiciele członków 
spółdzielni, którzy pełnili rolę ob-
serwatorów. Mówienie o tym, że 
wybrana oferta jest najdroższa to 
mijanie się z prawdą, były również 
droższe oferty. Z protokołu komisji 
wynika, że jest to na pewno naj-
lepszy produkt, a wybrana polska 
firma zaproponowała najlepsze 
warunki współpracy.

Mimo słów niezadowolenia, są 
również spółdzielcy, którym no-
woczesny wodomierz odpowiada. 

- Jestem zadowolona. Wymiana 
była bardzo szybka. Teraz nie 
muszę być w mieszkaniu w czasie 
odczytu z wodomierza – mówi 
Halina Grabarczyk. 

(ms)

Radny K. Zieliński krytykuje 
decyzję spółdzielni dot. 
nowych wodomierzy 

Wodomierze Podzieliły sPółdzielcóW 
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Dużej satysfakcji nie 
kryje Alicja Bartniak, 

która po kilku miesiącach „walki” 
z operatorem energii elektrycznej 
w końcu odebrała niesłusznie 
pobrane z jej konta bankowego 
pieniądze. W ramach przeprosin 
od firmy pani Alicja dostała do-
datkowo prawie 500 zł bonifikaty. 

O sprawie A. Bartniak pisaliśmy 
w Reporterze. Przypomnijmy, że 
po mocno zawyżonych rachunkach 
za prąd, które dostali mieszkańcy 
powiatu, w tym również p. Alicja, 
operator pobrał z konta naszej Czy-
telniczki 920,25 zł. Było to wynikiem 
zlecenia stałego, które p. Bartniak 
podpisała w banku. 

- Trzeba walczyć o swoje do sa-
mego końca. Miałam zgromadzone 
dokumenty, pisma do operatora i 
odpowiedzi. Mimo to, sama mo-
głabym sobie nie poradzić. Pomo-
gła panie Ewa Wielec, powiatowy 
Rzecznik Konsumentów. Poszłam 
do niej po pomoc i otrzymałam 
ją – mówi Alicja Bartniak. - Tylko 
dzięki profesjonalizmowi pani Wie-
lec, która w piśmie do Energii wska-
zała odpowiedni paragraf, oprócz 

zwrotu moich pieniędzy, dostałam 
496 zł bonifikaty za niedotrzymanie 
standardów jakościowych obsługi 
odbiorców. 

Przykład pani Alicji pokazuje, że 
zawsze należy domagać się swoich 
racji. Jeśli podobnych przypadków z 
niesłusznie pobranymi pieniędzmi 
z kont klientów zakładu energetycz-
nego jest więcej, każdy powinien 
doprowadzić sprawę do końca.

(ms)

Wizerunek niektórych 
polityków w dalszym 

ciągu przypomina o minionej 
kampanii. 

- Z tego co wiem, to chyba w 
ciągu miesiąca materiały wyborcze 
powinny zniknąć z naszych ulic. A 
jeszcze w kilku miejscach są bardzo 
duże banery, dwa nawet w pobliżu 
magistratu. Czy będą wisiały do 
wiosny? - pyta nasza Czytelniczka.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, 
pełnomocnicy komitetów mają obo-
wiązek w ciągu do 30 dni od dnia 
głosowania usunąć wszelkie plakaty, 

banery oraz inne materiały wy-
borcze. Po upływie 30 dni, w razie 
niedopełnienia obowiązku przez 
pełnomocników, obowiązek usunię-
cia materiałów wyborczych spada na 
wójtów, burmistrzów lub prezyden-
tów miast. Co istotne, samorządy nie 
opłacają „sprzątania” po wyborach 
z własnej kieszeni, lecz obciążają 
kosztami prac komitety wyborcze.  
Póki co, Witold Stępień i Artur Dunin 
spoglądają na łęczycan ze ściany 
kamienicy na skrzyżowaniu ulic 
Kaliskiej i M. Konopnickiej.

(ms)

Dwie zupełnie 
inne wersje wy-

darzeń przedstawiają zwaśnio-
ne strony. Teściowa nie może 
wybaczyć synowej, że oskarżyła 
jej drugiego syna o gwałt. Uwa-
ża, że o żadnym gwałcie nie ma 
mowy. Synowa z kolei złożyła w 
prokuraturze zawiadomienie o 
długotrwałym wykorzystywa-
niu seksualnym. 

Ewa W. (nazwisko do wiado-
mości redakcji) oskarża brata 
swojego zmarłego męża o wy-
korzystywanie seksualne, które 
trwało kilkanaście miesięcy. 

- Robert mieszkał ze mną i 
dziećmi, gdy mój mąż był w 
zakładzie karnym oraz po jego 
samobójstwie. Miał nam poma-
gać w domu i w gospodarstwie. 
Jego pomoc wglądała tak, że do 
wszystkiego mnie zmuszał i przy 
tym wykorzystywał seksualnie. 
Kiedyś nawet zrobił to na oczach 
mojego 6-letniego dziecka, mimo 

że płakałam i błagałam, żeby tego 
nie robił – tłumaczy Ewa W. - Te-
ściowa i jej rodzina nigdy mnie 
nie akceptowali, teraz się mszczą, 
bo jakoś sobie radzę. 

Teściowa ma zupełnie inne 
zdanie na temat relacji pani Ewy 
z jej drugim synem. 

- O jakim ona mówi gwałcie, 
skoro tyle czasu ze sobą miesz-
kali. Nikt nie jest głupi, przecież 
wiadomo o co chodziło. Cała 
wieś widziała jak się za rękę 
prowadzają. Przecież normalnie 
byli ze sobą w związku – mówi 
Irena Zdończyk. - Teraz nagle 
jej się przypomniało o gwałcie, 
jak mój syn już jest 4 miesiące w 
zakładzie karnym? Tłumaczę mu, 
żeby sobie już dał z nią spokój, 
bo to nie jest odpowiednia dla 
niego osoba. Przez te oskarże-
nia nie mogę spać, bo boję się o 
swojego syna. Już jeden popełnił 
samobójstwo. 

Synowa stanowczo kontrar-

gumentuje zarzuty pod swoim 
adresem.

- Nie przypomniałam sobie te-
raz o gwałcie, bo zawiadomienie 
zostało złożone w prokuraturze 
w ubiegłym roku. Teraz dopiero 
policja zaczyna w tym temacie 
działać – mówi Ewa W. - Robert 
jest we mnie obsesyjnie zakochany. 
Nie wiem kiedy wyjdzie z zakładu 
karnego, ale boję się o siebie i dzie-
ci. Już mnie kiedyś uprzedzał, że 
nigdy nie pozwoli, abym ułożyła 
sobie życie z kimś innym. Nie 
wiem do czego jest zdolny. 

Córki pani Zdończyk już zo-
stały przesłuchane na policji w 
sprawie o gwałt. 

- Wypytywali o podstawowe 
rzeczy. Jak długo Robert miesz-
kał z Ewką, czy byli razem. 
Powiedziałam prawdę, czyli, że 
mieszkali razem dość długo i to 
był związek. Chodzili za rączkę, 
dawali sobie całuski, tego się nie 
dało ukryć – komentuje Aneta 

Gielnik, córka I. Zdończyk. - My-
ślę, że oskarżenie pod adresem 
mojego brata pojawiło się, bo Ewa 
sobie już znalazła innego. 

Po której stronie leży prawda 
w tym rodzinnym sporze? Być 
może sprawę wnikliwie wyjaśni 
policyjne postępowanie. 

(ms)

Właściciele domków jedno-
rodzinnych powinni mieć 
się na baczności i pamiętać 
o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. W ostatnim 
czasie po raz kolejny zaatako-
wali włamywacze. 
Ostatni przypadek miał miej-
sce w podłęczyckiej wsi. Pod 
nieobecność właściciela, zło-
dzieje weszki do domu i za-
brali wartościowe przedmioty 
i pieniądze. Jan W. (nazwisko 
do wiadomości redakcji), okra-
dziony właściciel domu spra-
wy komentować nie chce. Jak 
można się domyślać, włamania 
nie mógł przewidzieć. Nawet są-
siedzi w chwili włamania nic nie 
widzieli. Można podejrzewać, że 
w regionie działa szajka złodziei, 
bo za każdym razem włamania 
przebiegają podobnie.
- Od początku 2015 roku po-
licjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy odnotowali 
siedem włamań do domów 
jednorodzinnych na terenie po-
wiatu łęczyckiego a w okresie od 
połowy sierpnia do 26 listopada 
dwa. Scenariusz działania spraw-
ców jest w każdym przypadku 
bardzo podobny. Złodzieje 
przeważnie wybierają czas kiedy 
właścicieli nie ma w domu. Nie 
ma większego znaczenia jaka to 
pora dnia czy nocy. Najczęściej 
dostają się do środka wyważa-
jąc okna lub drzwi – informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz, 
oficer prasowy komendanta 
powiatowego policji w Łęczy-
cy. - Pamiętajmy zatem, aby 
wyjeżdżając z domu dokładnie 
zabezpieczyć dobytek. W miarę 
możliwości poprosić zaufaną 
osobę, aby zwróciła uwagę czy 
ktoś obcy nie obserwuje domu 
lub gospodarstwa i na czas za-
alarmuje odpowiednie służby. 
Ze względu na trwające prace 
wyjaśniające nie informujemy o 
ich szczegółach. 
Policja nie podaje dokładnych 
informacji, szkoda, bo być może 
pomogłoby to uniknąć kolej-
nego włamania. Pozostaje więc 
trzymanie się „dobrych rad”. W 
podobnych sytuacjach zazwy-
czaj sprawdza się powiedzenie 
„przezorny zawsze ubezpie-
czony”. 

(ms)

Złodzieje 
w regionie

Kiedy znikną banery?

Banery z uśmiechniętymi kandydatami w dalszym ciągu wiszą 
na ścianie łęczyckiej kamienicy

Wygrała z Energą

Alicja Bartniak oprócz zwrotu 
gotówki dostała dodatkowo 
prawie 500 zł

oskarżyła mojego syna o gwałt...
Gm. Łęczyca

Irena Zdończyk (z lewej) 
nie może pogodzić się z 
oskarżeniem jej syna o gwałt
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Skrajne emocje wśród mieszkań-
ców budzi budowa minimarketu w 
centrum miejscowości. Negatywnie 
nastawieni są przede wszystkim wła-
ściciele pobliskich sklepów, którzy 
obawiają się zbyt silnej konkurencji 
a w konsekwencji bankructwa.

Budowa ruszyła kilkanaście dni 
temu i już widać dość wysokie mury. 
Nie jest znany dokładny termin otwar-
cia sieciówki, ale lokalni przedsiębiorcy 
na pewno na market nie czekają.

- Uważam, że sklepów w Daszynie 
jest wystarczająco dużo, w pobliżu aż 
cztery spożywcze i jeden monopolo-
wy. Market nie jest potrzebny. Mamy 
dobrze rozwinięty handel, jak otworzy 
się duży sklep, trzeba będzie zwinąć 
interes. Dla tych, którzy prowadzą 
działalność to będzie wyniszczenie 
– mówi Julian Moruzgała, właściciel 
sklepu spożywczego. - Ktoś dał na to 
przyzwolenie, niestety. Nie sądziłem, 
że ten market powstanie. Ja pretensji 
do klientów mieć nie mogę, bo każdy 
szuka tam, gdzie jest taniej. Mam tyko 
nadzieję, że ci stali klienci zostaną. 

Władze gminy tłumaczą, że żadnego 
wpływu na powstanie marketu nie 

miały. - Nasza gmina ma plan zago-
spodarowania przestrzennego. Ten 
teren, który jest prywatną działką ma 
przeznaczenie przemysłowe, dlatego 
jako gmina nie mogliśmy wnieść sprze-
ciwu do budowy marketu. Uważam, że 
jego powstanie nie uderzy w lokalnych 
przedsiębiorców, bo na pewno nie 
stanie się alternatywą na sprawdzone 
zakupy u zaprzyjaźnionych sprze-
dawców. Według mnie, minimarket 
w Daszynie będzie udogodnieniem 
dla tych mieszkańców, którzy robią 
duże zakupy również w marketach, 
np. w Łęczycy a nasi przedsiębiorcy 
utrzymają się na rynku – komentuje 
Zbigniew Wojtera, wójt gminy Da-
szyna. - Będzie to pierwszy market 
w naszej miejscowości. Wcześniej czy 
później i tak by powstał, to nieunik-
nione, ponieważ handel w Daszynie 
się rozwija. Do niedawna były dwa 
sklepy, teraz jest pięć. Właściciel 
sieci ocenił potencjał rynku w naszej 
gminie, działka ma bardzo dobrą lo-
kalizację. Korzyści dla mieszkańców 
będą takie, że nie będą już jeździć do 
innych miejscowości do podobnych 
dużych sklepów. Dodatkowo, firma 
oferuje 12 miejsc pracy. 

(ms)

- Chwalenie się diabłem 
Borutą nie ma sensu, bo 

niedługo nie będzie miał go kto 
robić – mówi Henryk Adamczyk, 
łęczycki rzeźbiarz, który podkre-
śla potrzebę wsparcia lokalnych 
artystów przez władze miasta.

Wizerunek drewnianej rzeźby 
Boruty jest znany chyba wszystkim 
łęczycanom. Obecnie w mieście jest 
już tylko jeden artysta, który swoją 
pasję i ogromny talent przekłada na 
kawałek drewna. W garażu zamiast 
w prawdziwej pracowni powstają 
liczne rzeźby promujące Łęczycę. 

- Pracownia jest tam, gdzie przy-
chodzą ludzie. W moim przypadku 

jest to ten garaż, no trudno. Już teraz 
nie da się tu zbyt długo pracować, bo 
jest za zimno, ale ludzie już wiedzą 
gdzie można mnie znaleźć, zaglądają 
często. Nie ukrywam, że przydałby 
się mecenat miasta. W Łęczycy już 
nie ma wielu artystów, a przecież 
promujemy nasze miasto i chyba 
powinno to zostać docenione? - pyta 
Henryk Adamczyk. - Nikt nie mówi o 
stałej pomocy fi nansowej, ale chociaż 
kilkaset zł w roku, żeby móc kupić np. 
dłuta, które są drogie a w mojej pracy 
niezbędne. Drewno czy farby też 
muszą być najwyższej jakości. 

Rzeźby pana Adamczyka są 
wystawiane w całej Polsce. Znane 

i cenione motywy ludowe oraz 
sakralne sprzedają się całkiem nie-
źle. Uczniów do fachu rzeźbiarza, 
niestety brakuje. 

(ms)

Bluźnierstwa dyrektora, 
mocne słowa pracownika 
Łęczyca

Łęczyca

Nowy dyrektor Ziele-
ni Miejskiej jest kry-

tykowany przez pracowników.
- Któregoś dnia dyrektor przy-

szedł do parku wraz z kierowni-
kiem. Chodziło o to, że nie dosta-
niemy ciągnika do wywozu liści 
z parku. Zdenerwowałem się i do 
kierownika z którym znamy się 
od dziecka, powiedziałem „Ku**a, 
znów podnosisz mi ciśnienie”. Dy-
rektor zwrócił mi uwagę, że mam 
tak nie mówić do przełożonego, wy-
mieniliśmy kilka zdań. Na koniec 
dyrektor powiedział do mnie „ch*j 
ci w du*ę” i odszedł. Od tej pory nie 
mówię mu nawet dzień dobry – re-
lacjonuje Andrzej Matusiak. - Czy 
można akceptować, żeby dyrektor 
odnosił się do nas w taki sposób i 
traktował ludzi bez szacunku? Nie 
dam sobie w kaszę dmuchać, ani 
żeby jakiś obcy człowiek, który zna 
mnie od tygodnia mi ubliżał. Dyrek-
tor nie nadaje się na to stanowisko. 

Pan Andrzej mówi również 
o sytuacji, która nie spotkała go 
osobiście, ale również dotyczy 
zachowania dyrektora zakładu. 

- Pojechał do schroniska, żeby 
obejrzeć budynek. Na placu był 
osadzony z zakładu karnego, 
który pomaga przy psach. Nie 
zna dyrektora, nie wiedział kto 
to. Dyrektor wszedł na teren 
schroniska, po chwili spojrzał na 
więźnia i powiedział do niego „Co 
się tak patrzysz, pokaż te pomiesz-
czenia. Nie bój się, przecież cię 
nie wyru***m”. To jest skandal. O 
wszystkim powiedziałem zastęp-
cy burmistrza. Odniosłem wraże-
nie, że nie do końca mi wierzy, ale 
wystarczy porozmawiać z ludźmi. 
Liczę, że zrobi coś w tym temacie. 

Zastępca burmistrza sprawę 
komentuje krótko.

- W tym konkretnym przypad-
ku mogę tylko potwierdzić, że 
sprawa była przeze mnie rozpo-
znawana. Jestem przekonany, że 
jeżeli w ogóle doszło do tego typu 
zachowań, nie będą one już miały 

miejsca w przyszłości – zapewnia 
zastępca burmistrza, Krzysztof 
Urbański. 

Czy dyrektor poniesie konse-
kwencje zachowania o którym 
mówi pan Matusiak? Nie wiadomo.

- Jakiekolwiek informacje o 
ewentualnie udzielonych upo-
mnieniach czy karach w ramach 
stosunku służbowego są objęte 
ochroną i nie podlegają ujaw-
nieniu – informuje Jakub Piet-
kiewicz, doradca burmistrza ds. 
komunikacji społecznej. - Co do 
zasady, niedopuszczalnym jest 
by którykolwiek podległy burmi-
strzowi pracownik wyrażał się w 
sposób obraźliwy lub wulgarny, 
zwłaszcza w związku z pełnie-
niem swojej funkcji czy realizacją 
obowiązków służbowych.

Zmiana dyrektora dla pracow-
ników Zieleni Miejskiej począt-
kowo miała oznaczać zmianę na 
lepsze. Czy tak będzie? Zdania są 

mocno podzielone. Z Tadeuszem 
Arnoldem, nowym szefem ZM, 
nie udało nam się porozmawiać. 

(ms)

Andrzej Matusiak krytykuje nowego dyrektora za wulgarne 
słownictwo

Oczekuje wsparcia od miasta 

Henryk Adamczyk ma 
pracownię w garażu 

Przy drodze krajowej 91 w 
Daszynie ruszyła budowa 
marketu

MARKET W DASZYNIE

Właściciele sklepów 
spożywczych w Daszynie 
obawiają się, że nie udźwigną 
silnej konkurencji
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Minimum 3 słupy energetyczne 
zostaną zlikwidowane a linie 
wkopane w ziemię. Na obrze-
żach Uniejowa (jadąc od strony 
Poddębic) pracownicy zakładu 
energetycznego pracują nad 
modernizacją sieci.

- Prace zostały tak zorganizo-
wane, aby nie niszczyć nowego 
chodnika i nawierzchni drogi – 
usłyszeliśmy. 

Podziemna linia energetyczna 
jest ciągnięta od miejscowości Kra-
ski i liczy prawie 20 km. Przekrój 
przewodów jest większy i co za 
tym idzie moc także się zwiększy. 
Fachowcy zapewniają, że będzie 
mniej awarii. Na nowoczesnej linii 
energetycznej skorzystają tereny 
inwestycyjne Uniejowa. 

- Gmina otrzymała 4 mln zł na 
kompleksowe uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych. Realizowane są 
nie tylko projekty energetyczne 
– mówi burmistrz Józef Kacz-
marek. - Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych dotyczy też sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej. 
Zakładamy również odwodnienie 
tych terenów. W planach jest m.in. 
modernizacja skrzyżowania Spy-
cimierz – Zieleń. Tam pojawią się 
lewoskręty od strony Uniejowa i 
Turku. Skrzyżowanie będzie miało 
sygnalizację świetlną. 

(stop)

Na osiedlu przy ul. 
Spokojnej i Słonecz-

nej powstają parkingi. Inwestycja 
spółdzielni mieszkaniowej cieszy 
zmotoryzowanych lokatorów. W 
sumie przybędzie prawie 40 miejsc 
do parkowania. 

(stop)

Więcej miejsc 
parkingowychKolejny market w Poddębicach?

Mieszkańcy z zaciekawieniem 
przyglądają się rozpoczętym kilka 
dni temu pracom na działce przy 
ul. Łęczyckiej. Teren przez lata był 
zaniedbany, a w pustostanach po 
byłym budynku mieszkalnym, 
stodole i oborze przesiadywali 
bezdomni. Czy teraz w pobliżu 
starostwa powiatowego powsta-
nie supermarket?

Porządkowana właśnie działka 
jest sporych rozmiarów. Ma ponad 
7 tys. mkw. Z powodzeniem w tym 
miejscu mógłby powstać market. 
Poddębiczanie, z którymi rozma-
wialiśmy, twierdzą, że właśnie taka 
inwestycja jest realizowana. 

Co na to właścicielka terenu?
- Owszem, zgłosiła się do mnie 

niedawno firma reprezentująca sieć 
ogólnopolskich marketów Stokrot-

ka. Pytali o działkę. Raczej zaintere-
sowani byli bardziej dzierżawą, niż 
kupnem. Nie otrzymali konkretnej 
odpowiedzi. Nie wiem jeszcze, jaka 
będzie prowadzona w tym miejscu 
działalność – mówi Maria Krzy-
żostaniak. - Mam dorosłe dzieci, 
które także prowadzą biznes. Być 
może będą zainteresowani posta-
wieniem tu budynku pod własną 
działalność.

Póki co, działka przy ul. Łęczyckiej 
jest porządkowana. Wyburzone 
zostały stare budynki. Teren jest kar-
czowany. Stawiane jest ogrodzenie.

- Myślę, że z pracami uporamy się 
do końca roku – słyszymy od właści-
cielki działki. - Później, na spokojnie 
już, podejmę decyzję co zrobić z tym 
terenem. 

tekst i fot. (stop)

Energetycy modernizują w Uniejowie 

4 miliony z myślą o inwestycjach

Energetycy modernizują sieć. 
Jezdnia i chodnik nie będą 
rozkopane

Zaniedbany teren wreszcie jest porządkowany 

Teren jest już grodzony. Jeszcze nie wiadomo, co powstanie na 
działce
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W ostatnich dniach w Starostwie Powiatowym w 
Poddębicach odbyło się spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości aplikowania o fundusze 
europejskie z Programów Operacyjnych realizo-
wanych na szczeblu krajowym na lata 2014-2020. 

Konsultacje przeprowadziła Renata Gliszczyńska, 
specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w 
Sieradzu.

Podczas szkolenia uczestnikom została przybliżona 
tematyka dotycząca:

- Umowy Partnerstwa między Polską, a Komisją 
Europejską m. in. jej główne cele oraz zapisy;

- Zamian dotyczących oceny projektów, znaczenia 
projektu pod kątem osiągnięcia zamierzonych

   przez Polskę wskaźników i priorytetów;
- Nowego układu Programów Operacyjnych na 

lata 2014-2020;
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020;

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020;

- Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
(na obszarze województwa łódzkiego);

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014 – 2020;

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014 – 2020;

- Źródeł informacji o Funduszach Europejskich na 
lata 2014 – 2020.

Na szkoleniu obecni byli przedsiębiorcy, przed-
stawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie Powiatu Pod-
dębickiego i ościennych, którzy mogli uzyskać wiele 
cennych informacji na temat nowej perspektywy 
unijnej – mówi Ryszard Rytter, starosta poddębicki.

Zainteresowani uczestniczący w konsultacjach 
uzyskali odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia 
podczas ogólnej prezentacji oraz indywidualnych 
konsultacji, które miały miejsce tuż po spotkaniu.

Nowe wyzwania w okresie programowania 
2014-2020: Programy Operacyjne realizowane 

na szczeblu krajowym

Dziś w magistracie podpisana ma zostać umowa pomię-
dzy spółdzielnią mieszkaniową a miastem ws. dzierżawy 

miejskiego terenu przy ul. Krasickiego pod nowe boisko.
- Chcielibyśmy wystartować z inwestycją na wiosnę przyszłego roku – 
mówi Sławomir Gławęda, prezes SM w Poddębicach. - Boisko będzie 
trawiaste i na pewno sprawi dużą frajdę miłośnikom piłki nożnej. 

(stop)

Nadleśnictwo w Poddębicach re-
alizuje program, który ma na celu 
wzbogacenie hodowli danieli w 
zarządzanych przez siebie lasach. 
Do końca tego roku do zagrody na 
obrzeżach miasta trafić ma 37 danie-
li. W sumie w zagrodzie hodowlanej 
będzie ich 40. Niedawno zakończyła 
się budowa ogrodzenia, która po-
chłonęła ponad 200 tysięcy złotych. 
Bez tej inwestycji nie byłoby szans na 
powiększenie hodowli. 

- Na nowe ogrodzenie poszło sporo 
pieniędzy, ale warto było – mówi Piotr 
Zdunek, leśniczy ds. łowieckich. - Teraz 
daniele dysponują powierzchnią pra-
wie 40 hektarów. Oprócz ogrodzenia, 
wybudowana została potrzebna do 
hodowli infrastruktura. Wydzielony 
został teren, zwany potocznie beczką, 
na którym ustawiliśmy paśniki. W 
bliskim sąsiedztwie są pomieszczenia, 
do których dzięki przemyślanym roz-
wiązaniom, można zagonić daniele a 

w środku dokładnie je przebadać lub 
też zważyć.

Leśniczy twierdzi, że dzięki 

Kierowcy masowo 
łamią przepisy na ul. 

Mickiewicza, która od niedawna 
posiada tylko jeden kierunek jaz-
dy. Zmotoryzowani mieszkańcy 
pytają o celowość wprowadza-
nych zmian w organizacji ruchu. 
Burmistrz twierdzi, że zmiany 
były konieczne. 

Nerwowo i niebezpiecznie jest 
na Mickiewicza. Wielu kierowców 
jedzie na pamięć i ignoruje znaki. O 
ile na początku, czyli mniej więcej 2 
tygodnie temu, policja nadzorowała 
ruch na Mickiewicza, to teraz jest 
wolna amerykanka. 

- Niepotrzebne są te zmiany – sły-
szymy od jednego z kierowców, któ-
ry chwilę wcześniej wyjechał spod 
szpitala i łamiąc przepisy pojechał 
pod prąd, parkując ostatecznie przy 
aptece. - Komu to przeszkadzało? 
Jeśli miasto chciało, aby na tej ulicy 
było bezpieczniej, to jest jeszcze 
gorzej. Moim zdaniem minie sporo 
czasu zanim kierowcy przyzwycza-
ją się do nowej organizacji ruchu. 
Ile przez ten czas będzie kolizji i 
wypadków, tego nikt nie wie. Po-
dejrzewam jednak, że sporo. 

Jak w każdej takiej sprawie, zda-
nia są podzielone.

- A ja cieszę się, że został wprowa-
dzony jeden kierunek jazdy – mówi 
kolejny kierowca. - Wcześniej, szcze-
gólnie przy szpitalu, było bardzo 
wąsko. Samochody nie mogły się 
wyminąć. 

Szczerze należy jednak powie-
dzieć, że takich opinii jest zdecydo-
wanie mniej. Kierowcy z którymi 
rozmawialiśmy narzekają na to, że 
dojazd do centrum miasta jest teraz 
znacznie utrudniony.

Burmistrz Piotr Sęczkowski 
przekonuje, że zmiany na Mickie-
wicza, to spełnienie oczekiwań 
mieszkańców. 

- Już od dawna miałem sygnały, 
że ulica Mickiewicza powinna być 
jednokierunkowa. Mieszkańcy 
chcieli na przykład, aby przy zre-
witalizowanym parku był mniejszy 
ruch. Nic nie poradzę na to, że 
niektórzy kierowcy nie stosują się 
do nowych przepisów. To policja 
powinna zająć się łamaniem prze-
pisów ruchu drogowego. Uważam, 
że zmiany są korzystne – twierdzi 
burmistrz Poddębic. 

tekst i fot. (stop)

daniele z Poddębic 

Piotr Zdunek przy nowym ogrodzeniu 

Leśniczy cieszy się z 
rozrastającej się hodowli 

Jeden kierunek. Po co te zmiany?
Niebezpiecznie na mickiewicza 

programowi da- niele żyjące w 
okolicznych lasach będą silniejsze.

- Chodzi głównie o to, aby wzboga-
cić pulę genową – słyszymy. - Nasze 
daniele miały coraz słabsze i mniejsze 
poroże. Teraz sprowadzamy daniele 
z linii słowacko-węgierskiej. To silne 
zwierzęta i na pewno opłaca się w nie 
inwestować. 

Ile kosztuje daniel i skąd jest spro-
wadzany?

- Średnia cena byka wynosi 2 500 zł. 
Za łanię trzeba zapłacić 1 000 zł. Daniele 
kupujemy z likwidowanego właśnie 
ośrodka hodowlanego w Brzezinach – 
dowiadujemy się od P. Zdunka. - W na-
szych lasach żyje już 135 danieli. Trudno 
na razie powiedzieć ile dokładnie tych 
zwierząt zostanie wypuszczonych do 
lasu z naszej nowej hodowli. 

Nadleśnictwo wydaje pieniądze na 
hodowlę danieli, ale osiąga też zyski 
m.in. z organizowanych polowań.

- Chętnych myśliwych nie brakuje – 
mówi leśniczy. - Niedawno mieliśmy 
3 Niemców. W polowaniu zbioro-
wym uczestniczyło 8 Francuzów. 
Oczywiście, polują również Polacy. 
Cena odstrzału różnie się kształtuje. 
Zależy od wieku daniela, wagi, płci. 
Można jednak powiedzieć, że koszt 

zapolowania na byka wynosi od 3 000 
zł wzwyż. Myśliwi opłacają również 
pobyt w naszym ośrodku. Doba z 
pełnym wyżywieniem kosztuje ok. 
200 zł. 

Myśliwi będą mogli polować do 
końca stycznia przyszłego roku. Nad-
leśnictwo przeznaczyło do odstrzału 
50 danieli. Tyle samo danieli ma być z 
naturalnego przyrostu. 

tekst i fot. (stop)

Zdjęcia zrobione przez naszego reportera pokazują chaos na ulicy 
Mickiewicza

Spółdzielnia wybuduje boisko
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 164: Dzisiaj bal, jutro żal.
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* Rozmowa kumpli:
- Podobno seks jest świetnym sposo-
bem na sen.
- Na pewno. Moja zasypia, jak tylko o 
tym wspomnę... 

* Przychodzi gość do prawnika:
- Mój sąsiad jest mi winien 5.000 baksów i nie oddaje. 
Mogę jakoś wysądzić od niego te pieniądze?
- Tak, ale będzie potrzebny jakiś pisemny dowód. Ma 
pan takowy?
- Nie, na gębę pożyczył.
- To niech pan napisze do niego wezwanie do zapłaty 
10.000 baksów.
- Ale on mi jest winien tylko 5.000.
- I pewnie tak właśnie odpowie. I to będzie dowód. 

* Moja żona zarzuca mi 2 wady:
Po pierwsze, że nie słucham, a dalej coś tam jeszcze 
gadała... 

* - Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy taty? - pyta 
nauczycielka w szkole. 
- Mamy.
- A dlaczego? 
- Bo mama więcej mówi! 

* Dzwoni blondynka na pogotowie:
- Mój mąż połknął igłę.
Kobieta, która odebrała telefon mówi:
- Za kilka minut u pani będziemy.
Po kilku minutach blondynka znowu dzwoni na pogo-
towie:
- Już nie trzeba przyjeżdżać, znalazłam drugą. 

* - Panie doktorze, czy operacja się udała? 
- Tak. Odtąd jest pani 100% kobietą.
- Ale ja miałem mieć wyrostek robaczkowy usunięty!
- No masz. Babie nigdy nie dogodzisz… 

DIABELSKA Z PULPETAMI
Składniki:
1/2 kg ziemniaków
czerwona i żółta papryka
puszka czerwonej fasoli
cebula
ząbek czosnku
marchew
olej
1/2 kg mięsa mielonego wołowego
majeranek
sól, pieprz,
jajko
ostra papryka, zioła prowansalskie
2 kostki rosołowe wołowe

Etapy przygotowania:
Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę. Pa-
pryki oczyść i pokrój drobno. Cebulę i 
czosnek posiekaj i zeszklij na oleju wraz 
ze startą marchewką. Dodaj papryki, 
duś do miękkości. Mięso przypraw   solą, 
pieprzem i majerankiem, wymieszaj 
z jajkiem, uformuj z niego małe kulki. 
Zagotuj 3-4 litry wody z kostkami ro-
sołowymi, włóż ziemniaki, pogotuj kilka 
minut. Następnie wrzuć kulki mięsne 
i gotuj, aż wypłyną na wierzch. Potem 
dodaj do zupy paprykę uduszoną z 
cebulką i marchewką. Gotuj kilka minut, 
na końcu wrzuć fasolkę z puszki. Pogotuj 
chwilę razem. Przypraw solą, pieprzem, 
papryką i ziołami prowansalskimi.

JABŁKOWY BOCZEK Z ANYŻEM I 
MIODEM LIPOWYM W ŚLIWKACH
Składniki:
1 kg boczku wieprzowego z młodej 
świni jabłkowej
10 gwiazdki anyżu
½ l piwa Książęce Czerwony Lager
500 g śliwek węgierek
½ szkl. sosu sojowego
1/3 szkl. cukru

½ główki czosnku
1 łyżka masła
Etapy przygotowania:
Śliwki nacinamy i pozbawiamy pestek. 
Połowę z nich razem z połową porcji 
anyżu wkładamy razem z pozostałymi 
składnikami do szybkowaru i zalewa-
my piwem. Gotujemy w drugiej pozycji 
czyli pod ciśnieniem 5bar   przez 40min. 
Jeśli nie posiadamy szybkowaru go-
tujemy przez 2 godziny w wysokim 
garnku na małym ogniu. Po upływie 
czasu wyjmujemy boczek i lekko stu-
dzimy. Kroimy na plastry o grubości 
2 cm i smażymy z obu stron na złoty 
kolor. Wywar z gotowania redukujemy, 

czyli odparowujemy do 1/3 objętości. 
Pozostałą część drylowanych śliwek 
smażymy ok. 10 minut na łyżce masła 
razem z drugą połową porcji anyżu. Na 
koniec dodajemy łyżkę cukru, wszyst-
ko dokładnie mieszamy i podajemy z 
plastrami boczku oraz sosem powsta-
łym z gotowania.

SERNIK Z KANDYZOWANĄ SKÓRKĄ 
POMARAŃCZOWĄ
Składniki:
Na spód:
200g herbatników typu digestive
70g miękkiego masła
Na masę:
800g twarogu półtłustego, dwukrotnie 
zmielonego
400g słodzonego mleka skondenso-
wanego
4 jajka
1 łyżka ekstraktu waniliowego
2 łyżki soku pomarańczowego
1 łyżka mąki ziemniaczanej
5 łyżek marmolady pomarańczowej
2 szklanki kandyzowanej skórki poma-
rańczowej
Etapy przygotowania:

Pokruszyć herbatniki i wymieszać z ma-
słem na jednolitą masę. Wyłożyć formę 
papierem do pieczenia i umieścić na jej 
dnie spód z herbatników i masła. Przy 
pomocy miksera wymieszać twaróg z 
mlekiem. Następnie, cały czas miesza-
jąc stopniowo dodawać jajka, ekstrakt 
waniliowy, sok pomarańczowy i mąkę. 
Gdy składniki dobrze się połączą wylać 
masę na spód i wyrównać jej powierzch-
nię. Rozgrzać piekarnik do 175C i piec 
sernik przez godzinę. Gotowy wyjąć do 
ostygnięcia a następnie posmarować 
marmola  dą z pomarańczy i posypać 
skórką pomarańczową. 
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Wróżby andrzejkowe są od lat popularne w całej Europie. Św. Andrzej jest patronem miłości oraz 
zamążpójścia, zatem andrzejki są świetną okazją dla wszystkich młodych ludzi do poznania swojej 
miłosnej przyszłości. W ten dzień możemy się dowiedzieć kiedy staniemy na ślubnym kobiercu, jakie 
imię będzie nosiła osoba jaką poślubimy oraz jaki będzie miała charakter. 
W Uniejowie, andrzejkowa zabawa odbyła się na zamkowym dziedzińcu i w restauracji Herbowa. 

fot. Kamil Darulewski 

Andrzejkowe wróżby 
w uniejowskim zamku

Andrzejki w restauracji Herbowa 

Profesjonalni wróżbici

Wróżyć można też z cienia 
woskowej fi gurki

Lampka magicznego napoju

Wróżba z fusów
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ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Ozorków 25-letnia Magdalena 
Pawlak z Ozorkowa na 

pewno długo będzie wspominać 
poród Kacperka, który zamiast w 
szpitalu urodził się w karetce pogo-
towia ratunkowego. 

- Naprawdę nie spodziewałam się 
tego – mówi młoda mama. - Termin 
porodu miałam wyznaczony na 26 
listopada. Kacper widocznie spieszył 
się na świat, bo urodził się 2 dni przed 
wyznaczonym terminem. 

We wtorek nad ranem pani Magda 
poczuła silny ucisk w brzuchu. Wie-
działa już, że zaczęła rodzić. Jeszcze w 
domu odeszły wody płodowe. 

- Mąż zadzwonił po karetkę. Przy-
jechała szybko, ale pomimo to i tak 

nie udało mi się urodzić w szpitalu 
w Zgierzu. Karetka musiała zjechać 
na pobocze kilkadziesiąt metrów za 
rondem w Emilii. Ratownicy – jak pod-
kreśla ozorkowianka – profesjonalnie 
przyjęli poród.

- Pamiętam, że jeden z ra-
towników mnie uspokajał. 
Trzymał za rękę i mówił, że 
wszystko będzie dobrze. 
Drugi ratownik przyj-
mował poród. Kacpra ro-
dziłam niecałe 10 minut. 
Można powiedzieć, że 
poród był ekspresowy. 
Przed szpitalem odcięta 
została w karetce pępowi-
na. Jestem bardzo szczęśli-

wa i dziękuję ratownikom.
Na wysokości zadania stanęli Da-

riusz Kawecki i Marcin Maciejewski.

- 
R a -

t o w n i -
kiem medycz-

nym jestem od 5 lat. Pierwszy raz 
przyjąłem poród w karetce. Pomagał 
mi Darek i razem daliśmy radę. Naj-
ważniejsze, że dziecku i matce nic się 
nie stało. Oczywiście przyjęliśmy już 
gratulacje od wielu osób, ale naprawdę 
nie czujemy się żadnymi bohaterami. 
To przecież nasza praca – mówi pan 
Marcin. 

Edyta Wcisło, z WSRM w Łodzi, 
jest pełna podziwu dla ratowników z 
Ozorkowa.

- Warunki w karetce nie są zbyt 
komfortowe. Tym bardziej należą się 

słowa uznania. Wiem, że noworodek 
uzyskał 10 punków w skali Apgar. Być 

może ratownicy otrzymają 
jakąś premię, ale o tym za-
decyduje już kierownictwo 
zgierskiej WSRM – mówi 
z uśmiechem ratownik 
medyczny z Łodzi. 

Niezwykle rzadko dochodzi do 
porodów w karetce – mówi z kolei Do-
rota Frach, ordynator oddziału 
neonatologii i patologii nowo-
rodka w zgierskim szpitalu.

- Podczas mojej ponad 
10-letniej pracy na tym 
oddziale do takiej sy-
tuacji doszło po raz 
drugi. Jeśli chodzi o 
porody zewnętrzne, 
czyli poza szpitalem, 
to częściej kobiety ro-
dzą w domach. Cieszę 
się, że dziecko jest zdrowe. 
To spory niemowlak. Waży 4 
400 kg i mierzy 57 cm – usły-
szeliśmy od ordynator. 

Na Kacperka czekają w 
Ozorkowie 3 siostrzyczki. Naj-
młodsza jest 4-letnia Wiktoria. 
Jest jeszcze 6-letnia Róża i o 2 lata 
starsza Nikola.

- Nie ukrywam, że z mężem 
marzyliśmy o synku. I nasze ma-
rzenia się spełniły. Być może Kacper 
będzie miał coś wspólnego z medy-
cyną. W końcu przyszedł na świat w 
karetce – żartuje szczęśliwa mama. 

tekst i fot. (stop)

Kacper przyszedł na świat w karetce
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Szczęśliwa mama 

z ordynator 

Dorotą Frach 
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młodsza jest 4-letnia Wiktoria. 
Ozorkowie 3 siostrzyczki. Naj-
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Jest jeszcze 6-letnia Róża i o 2 lata 
starsza Nikola.
Jest jeszcze 6-letnia Róża i o 2 lata 

- Nie ukrywam, że z mężem 
marzyliśmy o synku. I nasze ma-

- Nie ukrywam, że z mężem 
marzyliśmy o synku. I nasze ma-

- Nie ukrywam, że z mężem 

rzenia się spełniły. Być może Kacper 
marzyliśmy o synku. I nasze ma-
rzenia się spełniły. Być może Kacper 
marzyliśmy o synku. I nasze ma-

będzie miał coś wspólnego z medy-
rzenia się spełniły. Być może Kacper 
będzie miał coś wspólnego z medy-
rzenia się spełniły. Być może Kacper 

cyną. W końcu przyszedł na świat w 
będzie miał coś wspólnego z medy-
cyną. W końcu przyszedł na świat w 
będzie miał coś wspólnego z medy-

karetce – żartuje szczęśliwa mama. 
cyną. W końcu przyszedł na świat w 
karetce – żartuje szczęśliwa mama. 
cyną. W końcu przyszedł na świat w 

tekst i fot.
karetce – żartuje szczęśliwa mama. 

tekst i fot.
karetce – żartuje szczęśliwa mama. 

 (stop)
karetce – żartuje szczęśliwa mama. 

 (stop)
karetce – żartuje szczęśliwa mama. 

Kacper przyszedł na świat w karetce Kacperek na 
razie przesypia 
większość 
czasu
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Lidia Elert, radna po-
wiatowa, gościła na 

ostatniej sesji miejskiej, aby – jak 
twierdzi – w imieniu mieszkań-
ców zgłosić problem małej do-
stępności do pediatry. 

- Przyszłam na sesję, bo wcze-
śniej miałam sygnały o tym, że 
w miejskiej przychodni zdrowia 
brakuje lekarza pediatry. Chciałam 

wyjaśnić tę kwestię oraz inny 
problem, który związany jest 
z odpłatnością za pewne me-
dyczne świadczenia. Chodzi 

o planowane badania USG, 
które podobno mają być 
odpłatne dla pacjentów 
– usłyszeliśmy od radnej 
powiatowej. - Byłam zdzi-
wiona, że na sesji nie było 
dyrektora przychodni.

O zaskoczeniu mówi 
też Andrzej Fijałek, 

dyrektor MPZ. 

- Ja również jestem zdziwiony, że 
radna powiatowa porusza tematy, 
których do końca nie sprawdza. Nie 
jest tak, że w miejskiej przychodni 
brakuje dostępności do pediatry 
– twierdzi dyrektor Fijałek. - Uru-
chomione zostały zastępstwa za 
doktora, który już u nas nie pracuje 
(pisaliśmy o sprawie). W sumie 
w przychodni jest w tej chwili 4 
pediatrów. Jak wyliczyłem w cią-
gu tygodnia jest ponad 20 godzin 
świadczeń pediatrycznych. 

Burmistrz Jacek Socha zamierza 
w tym tygodniu zwołać radę spo-
łeczną MPZ. 

- Wysłucham wyjaśnień dyrek-
tora przychodni. Z tego co wiem, 
to stara się o lekarza pediatrę na 
cały etat. Nie trafiały do mnie 
wcześniej sygnały o tym, że w 
przychodni zdrowia jest jakiś 
problem z dostępnością do pedia-
trów. Uważam, że przychodnia 
wypełnia dobrze swoje obowiązki 
a dyrektor uruchamia szereg dzia-
łań, aby MPZ świadczyła usługi na 
coraz wyższym poziomie – mówi 
burmistrz. - Co do radnej powia-
towej, to nie było z nią na sesji 
żadnego mieszkańca. Dlatego nie 
wiem, kogo reprezentuje. 

Do tematu powrócimy.
(stop)

Nie ma tygodnia, aby-
śmy nie byli informo-

wani o aktach terrorystycznych. 
Dlatego Europa zmienia swoje 
nastawienie do uchodźców. Po-
szczególne kraje wycofują się 
z wcześniejszych deklaracji o 
przyjmowaniu gości z Syrii. Jak do 
zagadnienia podchodzą władze w 
Ozorkowie?

- Nie chciałbym być zbyt rady-
kalny w swoich poglądach na tę 
kwestię, ale uważam, że obecnie nie 
stać nas na pomoc imigrantom. Wie-
lu mieszkańców Ozorkowa nie ma 
pracy, czeka latami na mieszkanie. 
Im trzeba pomóc – mówi burmistrz 
Jacek Socha. 

Przypomnijmy, że wojewoda Jo-
lanta Chełmińska zwróciła się do 
samorządów z prośbą o odpowiedź 

ws. uchodźców. W Łódzkiem tylko 
trzy gminy zadeklarowały chęć 
przyjęcia imigrantów - Bełchatów, 
Aleksandrów Łódzki oraz Łódź. 
Jednak to ostatnie miasto zadekla-
rowało wolę przyjęcia uchodźców, 
ale nie wskazało ich liczby. Łódź 
uzasadnia to faktem, że “nie są 
dokładnie znane zasady pomocy i 
fi nansowania zadania, co nie po-
zwala miastu składać jednoznacz-
nej deklaracji ilościowej”.

Na brak zasad fi nansowania i re-
alizacji tego zadania zwracali rów-
nież uwagę przedstawiciele innych 
gmin. Wśród innych czynników, 
które ich zdaniem powodowały 
odmowę przyjęcia uchodźców, był 
też brak wolnych mieszkań, aby 
takie osoby zakwaterować.

(stop)

Akcja „Ratujmy 
gimnazja” ogarnia 

cały kraj. Zbierane są podpisy 
pod listem otwartym do mini-
ster edukacji w obronie szkół. 
Pismo jest reakcją przeciwko 
planom rządu związanym z 
likwidacją gimnazjów. Czy do 
akcji przyłączy się gimnazjum 
w Ozorkowie? 

- W tej sprawie spotkam się z 
nauczycielami. Wątpię, aby kto-
kolwiek był przeciw podpisaniu 
się pod apelem w obronie szkół 
– mówi Ewa Skrupska, dyrektor 
gimnazjum w Ozorkowie. - Nie 
chcemy likwidacji naszej szkoły, 
którą stworzyliśmy od podstaw 
ponad 15 lat temu. Kosztowało 
nas wiele pracy doprowadzenie 
do poziomu, który w tej chwili 
reprezentuje szkoła. Uczniowie 
osiągają dobre wyniki. Trudno 
mi zrozumieć, dlaczego ma być 

Minusowa temperatura 
spowodowała, że w ub. 

tygodniu miejska fontanna nabrała typo-
wego zimowego wyglądu. Skute lodem 
obrzeża wodotrysku wyglądały malowni-
czo. Przez kilka najbliższych dni – zdaniem 
meteorologów – mrozy nam nie grożą. 
Zatem fontanna nadal powinna działać. 

(stop) 

WAlKA o GimNAzJUm 

Gimnazjum w Ozorkowie najprawdopodobniej w tym tygodniu 
poprze ogólnopolską akcję 

Dyrektor E. Skrupska - 
„szkoda byłoby zmarnować 
to, na co pracowaliśmy wiele 
lat”.

to wszystko zmarnowane. Szkoda 
byłoby nauczycieli i uczniów. 

Do ozorkowskiego gimnazjum 
uczęszcza 452 uczniów. Kadra 
pedagogiczna składa się z blisko 
60 osób. 

- Gimnazjum mieści się w du-
żym budynku. Nie ma tu Zespołu 
Szkół, a więc przy ewentualnej 
likwidacji nie będzie możliwości 
przeorganizowania placówki. 
Ciekawe jest to, jak zareagowałby 
organ prowadzący. Ile w Ozorko-
wie byłoby szkół podstawowych? 
Zresztą pytań jest o wiele więcej. 
Burzenie tego wszystkiego ozna-
cza także wysokie koszty. Mam 
nadzieję, że ministerstwo wysłu-
cha naszych argumentów – dodaje 
E. Skrupska. 

„Nie ma żadnych merytorycz-

nych argumentów, które uzasad-
niają tak radykalne posunięcie. 
Obecny rząd, walcząc o głosy 
wyborców, podkreślał, że chce 
słuchać ludzi. Apelujemy o wy-
słuchanie głosów osób najlepiej 
zorientowanych w problemach 
oświaty...” - piszą autorzy listu do 
MEN. Pod listem podpisy będą 
zbierane do 11 grudnia. 

Anna Zalewska, minister edu-
kacji narodowej, odniosła się do 
zapowiedzi likwidacji gimnazjów.

- W oparciu o doświadczenia 
poprzednich lat, chcemy tak przy-
gotować dyskusję, żeby przekonać 
Polaków, że potrzebna jest zmiana 
– powiedziała. 

Dodała także, że konieczna jest 
debata o edukacji w Polsce. 

(stop)

Na sesji zamieszanie wokół przychodni

Na sesji samorządowcy dyskutowali m.in. o przychodni zdrowia 

Czy brakuje dostępności do lekarzy pediatrów? 

ZMROŻONA FONTANNA 

Rośnie niechęć do uchodźców 

Ozorków Lidia Elert, radna po-
wiatowa, gościła na 

ostatniej sesji miejskiej, aby – jak 
twierdzi – w imieniu mieszkań-
ców zgłosić problem małej do-
stępności do pediatry. 

- Przyszłam na sesję, bo wcze-
śniej miałam sygnały o tym, że 

- Przyszłam na sesję, bo wcze-
śniej miałam sygnały o tym, że 

- Przyszłam na sesję, bo wcze-

w miejskiej przychodni zdrowia 
śniej miałam sygnały o tym, że 
w miejskiej przychodni zdrowia 
śniej miałam sygnały o tym, że 

brakuje lekarza pediatry. Chciałam 
w miejskiej przychodni zdrowia 
brakuje lekarza pediatry. Chciałam 
w miejskiej przychodni zdrowia 

wyjaśnić tę kwestię oraz inny 
brakuje lekarza pediatry. Chciałam 

wyjaśnić tę kwestię oraz inny 
brakuje lekarza pediatry. Chciałam 

problem, który związany jest 
wyjaśnić tę kwestię oraz inny 

problem, który związany jest 
wyjaśnić tę kwestię oraz inny 

z odpłatnością za pewne me-
problem, który związany jest 
z odpłatnością za pewne me-

problem, który związany jest 

dyczne świadczenia. Chodzi 
o planowane badania USG, 

dyczne świadczenia. Chodzi 
o planowane badania USG, 

dyczne świadczenia. Chodzi 

które podobno mają być 
odpłatne dla pacjentów 
które podobno mają być 
odpłatne dla pacjentów 
które podobno mają być 

– usłyszeliśmy od radnej 
odpłatne dla pacjentów 
– usłyszeliśmy od radnej 
odpłatne dla pacjentów 

powiatowej. - Byłam zdzi-
– usłyszeliśmy od radnej 
powiatowej. - Byłam zdzi-
– usłyszeliśmy od radnej 

wiona, że na sesji nie było 
powiatowej. - Byłam zdzi-
wiona, że na sesji nie było 

powiatowej. - Byłam zdzi-

dyrektora przychodni.
wiona, że na sesji nie było 
dyrektora przychodni.
wiona, że na sesji nie było 

O zaskoczeniu mówi 
dyrektora przychodni.

O zaskoczeniu mówi 
dyrektora przychodni.

też Andrzej Fijałek
dyrektor MPZ. 

Dyrektor A. 
Fijałek jest 
zaskoczony 
opinią radnej 
powiatowej 
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W gminie Parzęczew odbyła 
się uroczystość „Podsumo-
wania I roku kadencji 2014-
2018”. Podczas uroczystości 
dokonano otwarcia inwestycji 
drogowej, na którą powiat 
zgierski i gmina Parzęczew 
otrzymały dofi nansowanie z 
budżetu województwa łódz-
kiego w wysokości 169 tys. zł. 
Zadania te, to droga powia-
towa relacji Florianki – Ada-
mówek – Ozorków o długości 
1,7 km oraz sąsiadująca z nią 
droga gminna przebiegająca 
przez miejscowość Konstantki 
o długości 1 km. Inwestycja 
kosztowała samorządy oko-
ło 700 tys. zł, w tym powiat 
zgierski 396 tys. zł i gminę 
Parzęczew 133,5 tys. zł. 

- Pierwszy rok nowej kaden-
cji obfitował w wiele inwestycji 
szczególnie w inwestycje drogo-
we, a także w przygotowywanie 
dokumentacji technicznych na 
realizację kolejnych planów rozwo-

jowych gminy Parzęczew – mówi 
Ryszard Nowakowski, wójt gmi-
ny Parzęczew.

Podczas spotkania wójt 
gminy Parzęczew przedsta-
wił gościom prezentację, w 
której zawarł roczne osią-
gnięcia gminy oraz złożył 
podziękowania za bardzo 
dobrą współpracę na ręce 

Bogdana Jaroty, starosty 
zgierskiego obecnego wraz 
z zarządem powiatu zgier-
skiego na uroczystości. 

1-go grudnia ubiegłego roku 
odbyła się pierwsza sesja rady 
gminy w Parzęczewie. Od tego 
czasu w gminie wybudowano 
aż 8,7 km nowych nawierzchni 
asfaltowych relacji Florianki-A-
damówek-Ozorków 1,7 km, Kon-
stantki 1 km, Parzęczew-Wielka 
Wieś 1 km, Opole-Sulimy 1,5 km, 
Różyce-Chrząstów 1,5 km, Skór-
ka 1,4 km,  Orła 0,2 km oraz ul. 
Lotników w Parzęczewie 0,4 km. 
Często były to drogi gruntowe, 
poprzez ich przebudowę poprawi-
ło się bezpieczeństwo i komfort 
jazdy mieszkańców. Wybudowano 
także ponad 2 km odcinka oświe-
tlenia drogowego w Chociszewie 
przy drodze, która prowadzi do 
stacji PKP oraz w Parzęczewie 
na ulicach: Lipowa, Kasztanowa, 
Jodłowa. Wybudowano również 
łącznie ponad 2 km wodociągów. 
Podłączanie do sieci wodociągo-

wej nowych posesji spowodowało 
obniżenie taryfy i ceny za m3

wody. Zmodernizowano oczysz-
czalnię ścieków w Parzęczewie i 
wyposażono Zakład Gospodarki 
Komunalnej w nowy ciągnik wraz 
z beczką asenizacyjną.

W 2016 r. gmina Parzęczew 
udzieli dotacji dla powiatu 
zgierskiego (ok. 1 mln zł) na 
położenie nowej nawierzch-
ni asfaltowej na drodze z 
Łęczycy do Aleksandrowa 
Łódzkiego.

- Cieszę się z takich wspólnych 
przedsięwzięć, ponieważ wydat-
kując mniej pieniędzy z własnych 
budżetów jesteśmy w stanie pod-
nieść komfort życia mieszkających 
przy drogach osób, komfort jazdy 
kierowców i zapewnić im większe 

bezpieczeństwo – mówi Bogdan 
Jarota, starosta zgierski.

Jednym z celów Strategii Roz-
woju Gminy Parzęczew jest roz-
szerzenie oferty edukacyjnej, na 
który gmina kładzie duży nacisk 
poprzez doposażenie szkół m.in. w 
tablice interaktywne i pomoce dy-
daktyczne, a także remontowanie 
pomieszczeń szkół. W listopadzie 
br. tablice interaktywne zakupiono 
także dla gminnych przedszkoli.

Przeprowadzone badania 
ankietowe w ykazały,  że 
mieszkańcy są zadowoleni 
z jakości życia w gminie 
Parzęczew. Z pewnością 
realizowane inwestycje pod-
noszą komfort życia miesz-
kańców. Gmina Parzęczew w 
najbliższych latach zmierza 
przeprowadzić wiele bardzo 
istotnych inwestycji.

- Plan jest ambitny, ale jestem 
przekonany, że dzięki bardzo do-
brej współpracy z wieloma insty-
tucjami i dużym zaangażowaniu 
pracowników Urzędu Gminy zre-
alizujemy te zadania. Wszystkie 
działania można podsumować 
kilkoma słowami Henrego Forda 
Połączenie sił to początek, pozo-
stanie razem to postęp, wspólna 
praca to sukces – mówi wójt gmin 
Parzęczew.

sukces wpisany we 
współpracę
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wyroby artystów  i twórców ludowych  
występy artystyczne  dzieci i młodzieży 

ogłoszenie

OGŁOSZENIA DROBNE
1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 

WSZYSTKIE,  TEL. 888 460 461
Sprzedam działkę budowlaną 

600 m², media, blisko cen-
trum w Ozorkowie. 
Tel.: 504-973-349

Sprzedam lodówko-zamrażarkę 
marki Polar, wys. 1,5 m. Tel.: 509-

824-995

Szukam pracy: młoda cukiernicz-
ka z doświadczeniem. Najchętniej 

z powiatu łęczyckiego i okolic. 
Tel.: 573-080-564

KAFLE 19,3x13,3cm po 1 zł/szt. 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Słupki – rura 2,5mb x 45mm 
sprzedam po  1,50 zł/kg. 

Tel.: 500-336-322

Zabezpieczonych blisko 13 
tysięcy sztuk papierosów oraz 
7,5 kilograma tytoniu bez pol-
skich znaków akcyzy to bilans 
działań podjętych przez krymi-
nalnych z Zespołu do Walki z 
Przestępczością Gospodarczą i 
Korupcją oraz funkcjonariuszy 
Służby Celnej w Kutnie. Łączna 
kwota uszczuplenia podatku 
akcyzowego wyniosła około 16 
000 złotych. 

Polic janci wraz z funkc jo-
nariuszami służby celnej  26 
listopada przeszukali jedno z 
gospodarstw na terenie gminy 
Grabów. Mundurowi od jakie-
goś czasu podejrzewali, że w 
tym miejscu może znajdować 

Kolejna kontrabanda na terenie 
gminy Grabów 

się nielegalny towar. 27 – letni 
właściciel kontrabandy został 
zatrzymany i usłyszał zarzut 

zagrożony karą do 3 lat pozba-
wienia wolności. Nie był wcze-
śniej notowany. 

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Łęczycy interwenio-
wali w związku ze zniszczeniem 
dokonanym na terenie Grabowa. 
Zarzuty w sprawie usłyszał 26 – 
latek z powiatu zgierskiego. 
Mundurowi łęczyckiej komendy 
interweniowali po zgłoszeniu 
dotyczącym łamania drzew posa-
dzonych przy pasie drogowym na 
terenie Grabowa. W rozmowie ze 
świadkiem policjanci ustalili rysopis 
sprawcy oraz markę samochodu 
którym odjechał. Po chwili wyty-
powane auto zatrzymano do kon-
troli. Okazało się, że podróżował 
nim podejrzewany o dokonanie 
zniszczeń mężczyzna. Funkcjona-

riusze na miejscu przeprowadzili 
oględziny z których wynikało, że 
zniszczono 8 sztuk drzewek klonu, 
wywrócono kosze oraz zmieniono 
położenie znaku drogowego. W 
związku z powyższym 26 – latek 
zamieszkały na terenie gminy 
Zgierz usłyszał zarzut niszcze-
nia drzew przydrożnych, których 
wartość wyceniono na kwotę 
320 złotych, samowolnej zmiany 
położenia znaku drogowego oraz 
uniemożliwienie korzystania z 
urządzeń służących do utrzymania 
czystości. Czyny są zagrożone karą 
aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny. 

Zdewastował centrum Grabowa

Policjanci z Wydziałów Krymi-
nalnych KPP w Poddębicach i 
KWP w Łodzi zatrzym ali dwóch 
mężczyzn, którzy próbowali 
wyłudzić odszkodowanie z 
tytułu zgłoszenia sfi ngowanej 
kradzieży pojazdu. 

Do Komisariatu Polic ji w 
Uniejowie zgłosił się 41- letni 
mężczyzna, mieszkaniec wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego, który zgłosił kradzież 
pojazdu. Jak podał, tego dnia 
około godz. 21.00 przyjechał 
wraz ze swoja żoną na baseny 
do Term w Uniejowie. Po wyj-
ściu z obiektu okazało się, że 
nie ma jego samochodu, który 
zaparkował na parkingu. W 
zawiadomieniu poinformował, 
że skradzione bmw miało war-
tości 73000 złotych. Analizą 
zdarzenia zajęli się specjaliści 
zajmujący się przestępczością 
samochodową. Prowadzone 
przez policjantów ustalenia 
doprowadziły do namierzenia 

jednego z elementów skradzio-
nego pojazdu oferowanego do 
sprzedaży przez 44-letniego 
mieszkańca Konina. Groma-
dzony skrupulatnie materiał 
dowodowy z każdym dniem 
dawał coraz więcej dowodów, 
że pojazd nie został skradzio-
ny a właściciel prawdopodob-
nie zgłosił kradzież w celu 
uzyskania odszkodowania za 
jego utratę. W konsekwencji 
22 listopada łódzcy i poddę-
biccy polic janci zatrzymali 
41-letniego podejrzewanego. 
Właściciel pojazdu złożył ob-
szerne wyjaśnienia przyznając 
się do zarzucanego mu czynu. 
Obaj mężczyźni usłyszeli za-
rzut usiłowania wyłudzenia 
odszkodowania z tytułu ubez-
pieczenia, zagrożony karą do 8 
lat pozbawienia wolności. Po-
nadto, właściciel samochodu 
usłyszał zarzut dot. złożenia 
zawiadomienia o niepopełnio-
nym przestępstwie.

Próbowali wyłudzić odszkodowanie

24 listopada funkcjonariusze 
poddębickiej policji po 
podjętym pościgu pieszym 
dokonali ujęcia sprawcy 
kilkukrotnych kradzieży w 
sklepie Polo Market. 
Jak się okazało 40 - letni 
mieszkaniec Łodzi kilka razy 
dopuścił się kradzieży na 
terenie sklepu Polo Market 
w Poddębicach. Jego łupem 
najczęściej padały drogie 
alkohole. Sprawca tłumaczył 
swoje zachowanie tym, że 
będąc osobą bezrobotną 
chciał sobie „dorobić”. Teraz 
zaradnemu mężczyźnie grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci łęczyckiej komendy 
ustalili i zatrzymali trzech męż-
czyzn podejrzanych o kradzież 
laptopa. Podczas przeszukania 
lokalu jednego z nich krymi-
nalni zabezpieczyli marihuanę. 
Dwóch spośród zatrzymanych 
działało w warunkach recydy-
wy, czyli powrotu do przestęp-
stwa, dlatego grozi im wyższy 
wymiar kary niż przewidziane 
za to przestępstwo 5 lat pozba-
wienia wolności.

Do przestępstwa doszło pod 
koniec września 2015 roku. Do 
jednego ze sklepów ze sprzę-
tem RTV/AGD na terenie mia-
sta weszło trzech mężczyzn. 
Zachowywali się jak zwykli 
klienci, pytali o właściwości 
wybranego asortymentu. Po ich 
wyjściu pracownicy zauważyli 
brak laptopa. Wartość strat wy-

ceniono na kwotę około 2 000 
złotych. Na miejsce dojechali 
funkcjonariusze łęczyckiej ko-
mendy i odtworzyli przebieg 
zdarzenia. Okazało się, że męż-
czyźni wykorzystali chwilą 
nieuwagę sprzedawcy i ukradli 
sprzęt. Policjanci zabezpieczyli 
nagranie monitoringu oraz ślady 
linii papilarnych. Zgromadzony 
materiał dowodowy oraz dosko-
nałe rozpoznanie śledczych w 
środowisku przestępczym po-
zwoliło wytypować i zatrzymać 
trzech mężczyzn w wieku od 31 
do 33 lat. Podczas przeszukania 
pomieszczeń należących do 
najstarszego złodzieja policjan-
ci zabezpieczyli marihuanę. 
Mieszkańcy Kutna usłyszeli 
zarzut kradzieży. 33 – latek do-
datkowo odpowie za posiadanie 
środków odurzających. 

Sklepowy złodziej 
w Poddębicach

W ŁĘCZYCY UKRADLI LAPTOPA
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A pod płaszczem zgrabna noga

Osobowy dostawczak

Tanie winko to 
podstawa

Cofnęła się do 
przedszkola

Bo nie zapiął 
pasów

Czasem, gdy jemy bagietkę, nie udaje nam się spałaszo-
wać jej w całości. O ile ze zwyczajnym pieczywem jest na 
to szansa, największy wypiek na świecie byłby sporym 
wyzwaniem.Jej wypiek za jął pięć godzin, a pracowało na 
nią 60 piekarzy pochodzenia włoskiego i francuskiego. 
Była jedyną w swoim rodzaju ozdobą ogólnoświatowych 
mediolańskich targów Expo 2015, a wykonano ją zgodnie 
z oryginalną, francuską recepturą. Przysmak, uznawany za 
jeden z symboli Francji był wyrabiany przez piekarzy na 
świeżym powietrzu – niestety, było to utrudnieniem ze 
względu na niską temperaturę, nie sprzyjającą rośnięciu 
ciasta, oraz złe warunki atmosferyczne, co spowodowało 
że trzeba było zawinąć wypiek w plastikową osłonkę.
Jej ostateczna długość osiągnęła ponad 122 metry.

Krakowscy kucharze ugotowali 7900 kilogramów wy-
sokobłonnikowego makaronu. Ciepły poczęstunek był 
częścią „pasta party”. Dzięki niemal ośmiu tonom przy-
gotowanego makaronu mieszkańcom stolicy małopolski 
udało się ustanowić rekord w kategorii „Największej miski 
makaronu”. Rekordową wyżerkę nadzorowała Sofi a Ele-
anor Greengrace, ofi cjalna sędzina Światowego Rekordu 
Guinnessa, która nagrodziła organizatorów certyfi katem 
potwierdzającym rekord. Wydarzenie powstało dzięki 
organizatorom Półmaratonu przy współpracy z fi rmą pro-
dukująca makarony. PZU Cracovia Półmaraton Królewski 
odbył się w tym roku po raz drugi i uczestniczyło w nim 
ponad 7 tysięcy biegaczy. Po biegu wszyscy mogli skosz-
tować przygotowanego specjalnie dla nich i dla widzów 
rekordowego makaronu. We włoskiej miejscowości Tremosine nad jeziorem Garda 

odbyła się próba ustanowienia rekordu Polski w nurko-
waniu, której podjęli się przedstawiciele służb munduro-
wych. Pomysł na u stanowienie rekordu w nurkowaniu w 
obiegu otwartym narodził się wiosną. Z racji głębokości, 
jedynym miejscem do ustanowienia rekordu było je-
zioro Garda we Włoszech. Próba polegała na zejściu na 
głębokość poniżej 200 metrów przy linie opustowej. Na 
głębokości 203 metrów znajdowała się tabliczka, którą 
nurek miał odczepić i zabrać na powierzchnię jako dowód.
Przebieg rekordu, zgodnie z wytycznymi, obserwował 
niezależny świadek. Był nim instruktor płetwonurkowa-
nia Tomasz Sepko. Całe wydarzenie trwało 302 minuty i 
zakończyło się sukcesem.


