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Wpadka 
łęczyckiej 

policji?

W Grabowie 
będzie 

referendum?

Skarga na 
dyrektora 
MPZ 
w Ozorkowie

Pod Poddębicami kolejny wypadek podczas prac polowych. 
Rolnik przygnieciony przez ciągnik walczy o życie

nielegalne wyścigi 
na al. Unii

Nawet po kilka tysięcy złotych muszą oddać 
spółdzielni „Łęczycanka” rodziny, które mają 
niedopłaty za centralne ogrzewanie. Jak to 
się dzieje, że jedni nie mają problemów a inni 
– nawet jeśli zbytnio nie dogrzewają swoich 
mieszkań – zwracają horrendalne sumy? Czy 
winne są wadliwe podzielniki ciepła?

spółdzielcy są załamani 
GRUBa kasa dO ZWROtU
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Krzysztof  Wincior, 
rolnik z gminy Grabów

Nie ukrywam, coś  tam do mnie 
dociera w sprawie referendum. Ale 
ja mam dosyć swoich problemów. 
Jestem rodzicem niepełnospraw-
nego dziecka i całą swoją uwagę 
koncentruję na stworzeniu dla 
mojej córki Kasi jak najlepszych wa-
runków do życia. Mam jednak żal 
do gminy o to, że obiecała pomoc 
w remoncie łazienki a otrzymałem 
jedynie zasiłek celowy w wysokości 
200 zł. Na referendum być może 
bym poszedł. 

Zbigniew Błaszczyk, 
przedsiębiorca prowadzący swoją 

firmę w Grabowie
Nie interesuję się polityką lokalną, 
aczkolwiek kiedyś jako absolwent 
historii miałem takie zapędy. Nie-
stety prowadzenie firmy absor-
buje dużo czasu i nie mam kiedy 
udzielać się politycznie. Do mnie 
do sklepu przychodzą wszyscy i 
radni i wójt, dla mnie każdy jest 
klientem i powinienem o niego 
dbać. O referendum chyba jeszcze 
za wcześnie mówić. 

Bartłomiej Jankowski, 
właściciel apteki w Grabowie

Nie znam dokładnie sprawy, nie 
jestem radnym, ale z uwagi na 
szeroki kontakt z ludźmi, słyszę, 
że nie jest za ciekawie. W mojej 
ocenie wszyscy zainteresowani, 
zarówno wójt jak i radni, powinni 
przede wszystkim podjąć jakieś 
postanowienia, bo zostali wybra-
ni, aby pracować na rzecz tego 
społeczeństwa. Referendum to 
poważna sprawa. Trzeba się nad 
tym zastanowić. 

Monika Pawlak, 
prowadząca sklep odzieżowy

Nie jestem w żaden sposób związana 
z gminą, prowadzę własny interes, ale 
jeżeli potencjalny klient ma pieniądze 
to przyjdzie do mnie na zakupy i to jest 
już dla mnie ważne. Niestety, obietnice 
z kampanii wyborczej nie bardzo są 
realizowane, pracy dla ludzi z naszej 
gminy jak nie było tak nie ma, stąd i 
klientów chętnych na zakup odzieży 
też nie za wielu. To nie powinno tak być, 
jeżeli coś się ludziom obiecało, należy 
dążyć do realizacji, a nie tłumaczyć 
konfliktem. Trzeba tak zarządzać, aby 
móc współpracować. 

Woźniak Janina, 
rolniczka z gminy Grabów

Myślę, że podstawą konfliktu jest 
brak zrozumienia, zarówno po jed-
nej jak i po drugiej stronie. Trzeba 
też zauważyć, że wójt pełni swoją 
kadencję po raz pierwszy, tak jak i 
niektórzy młodzi radni, pewnie się 
uczą. Niezależnie od wszystkiego, 
nie powinno się to odbywać kosz-
tem mieszkańców. Teraz nic nie 
robimy, bo się kłócimy. Najwyższy 
czas albo się dogadać, albo się 
rozstać. Sytuacja dojrzała już do 
tego, aby podjąć działanie.

Co mieszkańcy sądzą o planowanym referendum?

Przybywa negatywnych komentarzy 
dotyczących stylu zarządzania gmi-
ną przez wójta Tomasza Pietrzaka. 
Samorząd i niektórzy mieszkańcy 
coraz głośniej mówią, że czas na 
radykalne zmiany. Czy dojdzie do 
referendum?

- Docierają do mnie informacje o pla-
nowanym referendum ws. odwołania 
wójta ze stanowiska. Jeżeli referendum 
ma być, to  niech będzie. Mieszkańcy 
niech zadecydują. Taki marazm niko-
mu nie służy – usłyszeliśmy od Krzysz-
tofa Ogórka, zastępcy wójta Grabowa. 

Wicewójt krytykuje postawę niektó-
rych radnych. Twierdzi, że współpraca 
źle się układa.

- Jak można mówić o współpracy - 
zastanawia się radny Henryk Pabin. 
Nawet sesja nie jest dobrze przygo-
towana. Jako przykład mogę podać 
ostatnią sesję nadzwyczajną, zwołaną 
na wniosek wójta, 19 sierpnia. Nie 
przygotowano projektów uchwał, 
nie przesłano materiałów. Chodziło 
o zmiany w budżecie. Przecież to 
ważna sprawa, nie można podejmo-
wać decyzji nie mając pełnej wiedzy 
w tym zakresie. Proszę się zatem nie 
dziwić, że radni w obliczu braku ma-
teriałów oraz nieobecności zarówno 
wójta jak i jego zastępcy zgłosili for-
malny wniosek o zamknięcie obrad 

Jak w każdym roku 
szkolnym czekają nas 

kolejne zmiany. Tym razem doty-
czyć  one będą  nowych zasad  przy-
gotowywania posiłków w stołów-
kach szkolnych i przedszkolnych 

oraz produktów sprzedawanych w 
szkolnych sklepikach.

Jak określono w rozporządzeniu 
Ministerstwa Zdrowia kanapki  
sprzedawane w sklepikach szkol-
nych powinny być przygotowane 
z pieczywa razowego lub pełno-
ziarnistego: żytniego, pszennego, 
mieszanego albo bezglutenowego. 
Kanapki i tosty mogą być podawa-
ne na ciepło, jeżeli produkty wy-
korzystane do ich przygotowania 
spełniają wymogi rozporządzenia. 

Poza tym w sklepikach mogą 
być sprzedawane soki owocowe, 
warzywne, owocowo-warzywne, 
woda, a także herbata, napary 
owocowe oraz kawa zbożowa. 
Resort przypomina, że kompoty 
nie mogą być dosładzane. Zgodnie 
z nowymi przepisami dosładzać 
można jedynie herbatę, napary 
owocowe, kakao i kawę zbożową. W 

automatach mogą być sprzedawane: 
herbata, napary owocowe i kawa 
zbożowa. Resort przypomina, że 
stosowanie soli jest zabronione tylko 
w tych produktach, dla których w 
rozporządzeniu zdefiniowano kry-
terium „bez dodatku soli” (z uwagi 
na obecność sodu w naturalnych, 
nieprzetworzonych produktach).

(mku)

Wraca temat budowy nowe-
go bloku przy ulicy Kaliskiej. 
Przez długi czas między stronami 
sprawy, czyli urzędem miasta 
a spółdzielnią mieszkaniową 
„Łęczycanka” panował swego ro-
dzaju stan zawieszenia. Sytuacja 
ta powstała wskutek tego, że w 
czasie walnego zebrania w roku 
ubiegłym, spółdzielcy nie wyrazili 
zgody na inwestycję. Miasto w tej 
sytuacji postanowiło odzyskać 
teren i w styczniu złożono pozew 
do Sądu Okręgowego w Łodzi o 
rozwiązanie umowy zawartej 25 
lat temu.

Na kolejnym walnym zebraniu 
sprawa budowy bloku była jeszcze 
raz postawiona i tym razem spół-
dzielcy wyrazili zgodę. Pozostało 
jeszcze wycofanie z wokandy sądo-
wej pozwu złożonego przez miasto, 
ostatecznie w wyniku niełatwych 

negocjacji między burmistrzem i 
prezesem 18 sierpnia podpisano 
porozumienie, na mocy, którego 
spółdzielnia zobowiązała się do wy-
budowania w ciągu 4 lat budynku 
mieszkalnego przy ulicy Kaliskiej. 

- Negocjacje warunków poro-
zumienia nie były łatwe, należy 
jednak podkreślić, że odbywały 
się w atmosferze merytorycznej 
argumentacji. W ocenie zarządu 
wypracowane porozumienie jest 
obustronnym kompromisem i naj-
lepszym rozwiązaniem, które ma 
na dzień dzisiejszy realną szansę 
realizacji. Mamy nadzieję, że zainte-
resowanie ze strony potencjalnych 
nabywców będzie co najmniej takie 
same jak dwa lata temu. Jest to 
warunek konieczny powodzenia 
inwestycji – mówi Jarosław Pachol-
ski, prezes „Łęczycanki”. 

(mku)

Jest porozumienie

W szkołach zmiana jadłospisów

Ania Nikodemska w wakacje 
wyjechała w góry 

Referendum w Grabowie?

Czy w Grabowie dojdzie do referendum? 

sesji. Został on przyjęty jednogłośnie. 
Gmina jest źle zarządzana i to my 
radni opozycyjni mamy obowiązek 
wskazać wójtowi i jego współpracow-
nikom na czym polega demokracja. 
Myślę, że niebawem podejmiemy 
pierwsze działania w tej sprawie

Zdania wójta Pietrzaka w sprawie 
ewentualnego referendum nie usły-
szeliśmy, bo przebywa na urlopie i nie 
można się z nim skontaktować.

(mku)

W  szkole podstawowej 
nr 4 zmiana dyrektora. W wyniku postępowania konkur-sowego wyłoniono kandydata na 

dyrektora, Elżbietę Geraga, na-uczycielkę z tejże szkoły.  W  szkole podstawowej nr 3  niebawem zakoń-czenie dużej inwestycji – hali gim-nastycznej. Generalnie, jak ocenia wiceburmistrz Krzysztof  Urbański, szkoły są  przygotowane na rozpo-częcie nowego roku szkolnego.
Najmłodsi jeszcze przeżywają już prawie minione wakacje.

(mku)

Co nowego w łęczyckich szkołach?
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki 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 konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Łęczyca

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łęczycy może 
być spokojna o swoją 
przyszłość, jeśli w jej 
szeregach są tacy 
młodzi strażacy jak 
Krzyś Wawrzyniak.

Odw iedza my 
o c hot n i ków z 
OSP. Krzyś wraz 
z mamą Karoliną 
zapraszają nas do 
Izby Tradycji. Jest 
się czym pochwa-
lić, bo zgromadzo-
no tu sprzęt stra-
żacki jeszcze sprzed 
II wojny światowej. 
Młody adept sztuki 
strażackiej prezentuje 
syrenę alarmową, ciągle 
sprawną.

- Od dziecka intere-
sowały mnie służby 
mundurowe i tak zo-
stało - mówi pani Karolina. 

- W jednostce jestem sekretarzem 
i dowódcą 8-osobowej dru-

żyny kobiecej. Krzyś po 
mnie odziedziczył te za-

interesowania i teraz na 
zbiórki przychodzimy 
razem.

- W te wakacje 
zdobyłem szczyt 
Trzy Korony - 
chwali się 8-latek.

- To prawda - 
potwierdza jego 
mama. - Na pewno 
udział w drużynie, 
treningi, ćwiczenia 
pomagają mojemu 

synowi rozwijać kon-
dycję fizyczną. 
Pozostaje tylko życzyć, 

aby innym drużynom też 
udało się zwerbować w 
swoje szeregi młodych 
ochotników, takich jak 
Krzyś.

(mku)

To zrozumiałe, że z 
pobierania opłat za 

możliwość zaparkowania samo-
chodu na szpitalnym terenie kie-
rowcy się nie cieszą. Ich nastroje 
znacznie się jednak pogorszyły, 
bo płacić trzeba już nawet za 
pozostawienie auta pod apteką, 
która niedawno powstała przy 
szpitalu. Na domiar złego uisz-
czenie 3 zł wcale nie gwarantuje 
tego, że znajdzie się wolne miej-
sce do zaparkowania. 

- Chciałem niedawno podjechać 
pod aptekę przy szpitalu. Myśla-
łem, że nie będę musiał płacić 3 
zł. Powiedziałem pobierającemu 
opłaty, że będę stał dosłownie 
chwilę. Na nic się to zdało. Był 
nieugięty. Wyłożyłem pieniądze i 
pojechałem kilka metrów dalej. A 
tu kolejna niespodzianka. Parking 
należący do apteki był cały zajęty. 

Nie miałem gdzie zaparkować. My-
ślałem, że się wścieknę – mówi pan 
Adam, który w sprawie zadzwonił 
do redakcji. 

Ochroniarz potwierdza, że zde-
nerwowanych opłatami kierowców 
nie brakuje. 

- Codziennie mam spory z tymi, 
którzy nie chcą płacić za możliwość 
zaparkowania samochodu pod 
apteką – usłyszeliśmy.

Nasz reporter odwiedził w ub. 
tygodniu szpital. 

Faktycznie, apteczny parking był 
zapchany. Ten, kto uiściłby opłatę 
i tak nie zaparkowałby swojego 
samochodu. Nie dziwi fakt, że nie-
którzy się denerwują. 

O komentarz poprosiliśmy An-
drzeja Pietruszkę, dyrektora szpi-
tala.

- Tak szczerze powiem, że już 
na etapie podpisywania umowy 

z apteką zastanawialiśmy się 
nad zniesieniem opłat dla tych, 
którzy będą przyjeżdżać tylko 
po leki. Zrezygnowaliśmy z tego 
pomysłu, ponieważ musi być 
sprawiedliwie. Wszyscy, którzy 
wjeżdżają na teren szpitala płacą 
za możliwość parkowania. Zdaję 
sobie oczywiście sprawę z tego, 
że nieraz brakuje miejsc par-
kingowych. Jednak nic się nie 
da z tym zrobić. Nasz teren nie 
jest z gumy a zmotoryzowanych 
przybywa. 

Płatne parkingi przy szpitalach 
praktycznie wpisały się w polski 
krajobraz już na stałe kilka lat temu. 
Szczególnie w dużych miastach 
już raczej nie da się bezpłatnie 
zaparkować przy żadnej lecznicy. 
Stawka godzinowa waha się od 3 
do 4 zł. Na ogół stawka naliczana 
jest od każdej rozpoczętej godziny. 

(zz)

OśmiOletni strażak 

Krzyś wraz z mamą 

Bunt przeciw opłatom
3 zł zapłacimy 
za możliwość 
zaparkowania 
auta na terenie 
szpitala 

Niestety, parking 
przy nowej aptece 
jest zbyt mały 
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RODZINNY
PIKNIK

KAJAKOWY

Łęczyckie zalewy

04.09.2016  11 - 16
WARSZTATY KAJAKOWE

prowadzone przez profesjonalnych instruktorów
Będziesz bezpieczny pod okiem ratowników

PYSZNA GROCHÓWKA

ZABIERZ 

Z SOBĄ 

KOC I KOSZ 

PIKNIKOWY

WYSEPKA 
ARTYSTYCZNA
»malowanie twarzy
»paznokci
»henna
»RAPSY

MINI zawody kajakowe

Pokazy sprzętu policyjnego

POGADANKI 
O BEZPIECZEŃSTWIE

KONKURS PLASTYCZNY
Występy taneczne 

Zawody sportowe
dla małych i dużych

Organizator:

BIEG Z PRZESZKODAMI

Urząd Miejski 
w Łęczycy

Szczegóły na stronie internetowej: www.leczyca.info.pl

ogłoszenie płatne

W mieście nie brakuje 
chodników, które przy-

pominają rumowisko. Łatwo się 
potknąć o krzywe, wystające płyty 
i złamać nogę lub rękę. 

- Trzeba bardzo uważać, kiedy 
i gdzie stawiać stopę, bo pełno tu 
szczelin, dołków różnej wielkości, jest 
zwyczajnie niebezpiecznie – mówi 
o chodniku przy ul. Konopnickiej 
Krystyna Jezierska. - A już zupełnie 
trudno wprost sobie wyobrazić małe 
dziecko na rowerku, w każdej chwili 
niewielkie kółko może się zablokować 
na jednym z wielu rowków i o wypa-
dek nie trudno.

Niestety, nie jest to jedyny głos w 
sprawie, podobne zdanie wyraża 
Władysława Prucnal.

- Władze nie myślą o starszych 
ludziach, naprawdę trudno się po-
ruszać po takim chodniku, żeby nie 
upaść. Idę bardzo wolno - dodaje 
kobieta.

Czy władze nie myślą o bezpieczeń-
stwie pieszych?

- Do 15 września br zostanie złożony 

wniosek o dofinansowanie zadania 
przebudowy ulicy Konopnickiej od 
Belwederskiej do Popiełuszki w ra-
mach programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016- 2019. Inwestycja ta zo-
stanie wprowadzona do budżetu na 
2017 rok - informuje wiceburmistrz 
Krzysztof Urbański. - Planujemy 
oprócz remontu nawierzchni jezdni 
i chodników dla pieszych, budowę 
ścieżki rowerowej od ulicy Kaliskiej do 
Popiełuszki, bezpiecznych przejść dla 
pieszych, tzw. azylów bezpieczeństwa, 
miejsc parkingowych oraz peronów 
przystankowych.

(mku)

Rusza rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017. Dotyczy pomocy finansowej na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym pod-ręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji oraz materiałów edukacyjnych. Po-moc w zakupie podręczników i ma-teriałów edukacyjnych przysługuje uczniom niepełnosprawnym uczęsz-czającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży /bez względu na kryterium docho-dowe/ posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 9 września. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 
(zz)

Jeden z dzienników 
ukazujących się w regio-

nie wytknął błędy łęczyckiej policji, 
która na swojej stronie internetowej 
opublikowała broszurę o lekach bez 
recepty z apteki mających działanie 
narkotyczne. Policja nie ma jednak 
sobie nic do zarzucenia, pomimo że 
informacja została szybko usunięta. 

- Policja oprócz działalności repre-
syjnej prowadzi również działalność 
prewencyjną polegającą między inny-
mi na uświadamianiu szkodliwości 
pewnych zjawisk – informuje pod-
kom. Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
łęczyckiej policji. - Temu miały właśnie 
służyć materiały umieszczone na 
naszej stronie internetowej informu-
jące o zagrożeniach wynikających z 
niewłaściwego stosowania ogólnodo-
stępnych leków bez recepty, tzw. OTC. 
Ich adresatem byli przede wszystkim 
rodzice, opiekunowie i osoby związa-
ne z wychowaniem dzieci i młodzieży 
(nauczyciele, wychowawcy).

Przypomnijmy, że w materiałach 
opublikowanych na stronie policyj-
nej znalazły się istotne informacje 
umożliwiające identyfikację substancji 
niebezpiecznych i uboczne efekty ich 
działania. Co więcej, uwzględniono 
w treści na przykład wymagane 
dawkowanie potrzebne do uzyskania 
narkotycznych efektów. 

- To było niefortunne – przyznaje 
A. Ciniewicz.  - Te informacje mogły 
zostać wykorzystane niewłaściwie, 
jako instrukcja w zażywaniu. Być 
może zabrakło z naszej strony po 
prostu chłodnego spojrzenia na te 
treści okiem człowieka poszukują-
cego wrażeń i nowych doświadczeń. 

Czy będą konsekwencje?
- Poszukiwanie winnych nie 

może przesłaniać intencji, jakimi 
kierowaliśmy się zamieszczając te 
materiały. Naprawdę znajdują się 
tam treści przydatne zarówno rodzi-
com i opiekunom, jak i młodzieży. 
Należy jedynie rozważyć komu i w 

Pomoc dla uczniów

Jak tu chodzić? Można się połamać 

Głównie starsi 
mieszkańcy narzekają 
na krzywe chodniki

Nie było żadnej wpadki – mówi rzecznik policji 

Na stronie policji umieszczona została kontrowersyjna broszura 

jakim zakresie te treści przekazać.
Sprawa jest wyjaśniana i zosta-

nie oceniona przez przełożonych 
i zapewne podjęte zostaną odpo-

wiednie działania, aby podobne 
błędy nie zdarzały się w przyszłości 
– usłyszeliśmy od podkomisarz. 

(zz) 

Na osiedlu 22 lipca pojawiły się szerszenie. 
Zagnieździły się w budce lęgowej w jednym 

z drzew na ul. Wielkopolskiej. Po wezwaniu przez straż 
miejską, na osiedle przyjechali strażacy, żeby usunąć 
niebezpieczne owady. Likwidacja gniazda szerszeni jest 
dość trudna i lepiej nie wykonywać jej na własną rękę. 
Szerszenie, które budują swoje gniazda w dziuplach 
drzew, na poddaszach i strychach, są bardzo agresyw-
ne a ich jad może być zabójczy dla człowieka. 

(zz)

Niebezpieczni lokatorzy 
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Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

Temat kolejki wą-
skotorowej powrócił. 

Ostatnio samorządowcy dysku-
towali o wąskotorówce z przed-
stawicielami kolejki.  

- Jeżeli miasto Łęczyca nie przej-
mie tego majątku, to nie zrobi tego 
żaden inny samorząd – mówił 
radnym Paweł Papierz, prezes sto-
warzyszenia kolejki wąskotorowej. 

- Dlaczego nasz samorząd ma 
podjąć takie zobowiązanie, skoro 
inni nie chcą - dopytywał  radny 

Ustawa Kodeks o ru-
chu drogowym w spo-

sób precyzyjny określa zasady 
i sposób ustawiania znaków 
drogowych.  W zależności od 
kategorii informują, nakazują lub 
zakazują. W Łęczycy wygląda to 
trochę inaczej.

Jadąc ulicą Belwederską - od 
stacji PKP  w kierunku miasta, 
spotykamy znaki informujące o 
robotach drogowych i zwężeniu 

jezdni. Przezorny kierowca winien 
dostosować prędkość do warun-
ków. Niestety, obserwujemy  raczej 
odwrotne zachowanie. Dlaczego? O 
to zapytaliśmy mieszkańca osiedla.

- Bo tu przecież od dawna nic nie 
robią. Remont zakończyli, ale zapo-
mnieli sprzątnąć znaki - mówi nasz 
rozmówca. - Tam dalej jest gorzej, bo 
jest znak wskazujący na przejście 
dla pieszych, którego nie ma.

(mku)

POWróciła WąskOtOróWka

Paweł Kulesza.
- Łęczyca jest miastem królew-

skim i ma bardzo bogate walory 
turystyczne - przekonywał prezes 
Papierz.

- To prawda - potwierdził radny 
Wojciech Wojciechowski - ale my 
nie znaliśmy absolutnie zakresu 
kosztów. Zresztą w dalszym ciągu 
nikt nam ich nie przedstawił.

- A może należałoby zorganizo-

wać spotkanie wszystkich zainte-
resowanych samorządów i zapro-
ponować przejęcie majątku, zgodnie 
z usytuowaniem – sugerował radny 
Kulesza.

Niestety, wobec braku wystarcza-
jących informacji, przede wszyst-
kim w zakresie kosztów, żadnych 
rozstrzygnięć w sprawie nie pod-
jęto.

(mku)

Znaki dezinformują

Remont zakończony, ale znaki wciąż stoją

Znak informuje o przejściu. Przydałyby się pasy.

Do oddania mają 
po kilka tysięcy zł!

Na zdjęciu 
prezes J. 
Pacholski

Tylko w jednym bloku 
przy ul. Wojska Pol-

skiego są dwie rodziny, które spół-
dzielni mieszkaniowej muszą oddać 
po kilka tysięcy złotych tytułem 
niedopłaty za centralne ogrzewa-
nie. Spółdzielnia właśnie rozlicza 
koszty. Rodzin z niedopłatami jest 
więcej. Można sobie wyobrazić, jak 
reagują ludzie, którzy na rachunku 
widzą 4 a nawet 7 tysięcy zł do 
oddania.

- Myślałem, że zejdę na zawał – nie 
ukrywa pan Krzysztof S., który w 
sprawie zwrotu pieniędzy za central-
ne ogrzewanie rozmawiał niedawno 
z prezesem „Łęczycanki”. - Ten rachu-
nek dosłownie zwalił mnie z nóg. Nie 
mogłem uwierzyć własnym oczom.

Państwo S., którzy jako jedna z ro-
dzin jest z ogromną niedopłatą, mają 
do zapłacenia prawie 4 tysiące złotych. 

- Poszedłem do prezesa spółdzielni, 
ale niewiele wskórałem. Firma zajmu-
jąca się obsługą podzielników przy 
kaloryferach ma sprawdzić urządze-
nie pod kątem naliczania jednostek za 
ciepło. Jeśli wszystko jest w porządku 
przyjdzie mi zapłacić te kilka tysięcy 
zł. Prezes powiedział jedynie, że może 
rozłożyć płatność na raty.

Wioletta S., żona pana Krzysztofa, 
jest również załamana.

- Naprawdę nie wiem, czy jest 
to możliwe, aby nabić za centralne 
ogrzewanie taką sumę. Przecież nie 
grzaliśmy aż tak bardzo w mieszka-
niu. A płacąc teraz prawie 4 tysiące zł 
dodatkowo za ciepło, to można sobie 
pomyśleć, że mieliśmy w mieszkaniu 
saunę. Tak jednak nie było. 

Dla wielu rodzin dodatkowa, hor-
rendalna zapłata za centralne ogrze-
wanie jest problemem. Spółdzielcy z 
dużym niepokojem patrzą w przy-
szłość. Zastanawiają się, czy kolejny 

sezon grzewczy będzie równie drogi. 
- Już sam nie wiem, co mamy ro-

bić. Czy w ogóle zakręcić kaloryfer i 
nie grzać zimą. Może tańsze będzie 
ogrzewanie elektryczne? - rozpatruje 
pan Krzysztof. 

Od szefa „Łęczycanki” dowiedzie-
liśmy się, że jak do tej pory zgłosiło się 
10 rodzin kwestionujących rozliczenie 
za centralne ogrzewanie.

- Liczba reklamacji z roku na rok 
maleje, zarządzamy ponad dwoma 
tysiącami mieszkań i te reklamacje 
niestety zawsze mogą się zdarzyć. Do 
każdego przypadku podchodzimy 
indywidualnie, dokonujemy ponow-
nego odczytu, sprawdzamy prawidło-
wość działania podzielników ciepła, 
analizujemy rachunki pod względem 
analitycznym i merytorycznym. Jed-
nak jeżeli wszystko jest prawidłowo 
odczytane i policzone możliwości 
korekty się kończą. W tej sytuacji i w 
uzasadnionych przypadkach istnieje 
możliwość rozłożenia opłaty za c.o. na 
raty – mówi Jarosław Pacholski, pre-
zes spółdzielni mieszkaniowej. - Kosz-
ty, które ponoszą właściciele mieszkań 
są niezależne od spółdzielni, która w 
ich imieniu reguluje faktury za dosta-
wę ciepła. Każdy z bloków mieszkal-
nych ma licznik główny ciepła i każdy 
rozliczany jest oddzielnie. Oznacza to, 
że suma rachunków przypadająca na 
poszczególne mieszkania jest kwotą, 
która jest równa wielkości faktury 
wystawionej na dany blok przez do-
stawcę ciepła, oczywiście w podziale 
na koszty zmienne i koszty stałe. 
Wynika z tego, że jeżeli jeden lokator 
zapłaci mniej, to inny lokator musi za-
płacić więcej. Jeżeli nieruchomość ma 
na przykład 60 mieszkań, to ogólna 
kwota za zużyte ciepło rozkłada się 
na 60 lokatorów w różnej wielkości 
zależnej od wskazań podzielni-

ków. Jeżeli dwóch 
z lokatorów nie 
mieszka i jego licz-
nik pokazuje zero, 
to praktycznie 
kwota rozkłada 
się na 58 lokatorów 
i jest wyższa, niżby 
rozkładała się na 
60 mieszkań. Reasumując, lokatorzy – 
sąsiedzi nieobecnych, którzy zakręcili 
grzejniki, płacą średnio 30% więcej, 
niżby zapłacili normalnie, gdyż to 
oni ogrzewają jego mieszkanie. Ide-
alną sytuacją byłoby, gdyby wszyscy 
utrzymywali podobną temperaturę, 
nie musiałoby to oznaczać wyższych 
rachunków, lecz sprawiedliwszy po-
dział. Podzielniki ciepła służą więc do 
podziału kosztów c.o., które przypa-
dają  na dane mieszkanie w stosunku 
do kosztów całego bloku. Podział tych 
kosztów może być ustalany na różne 
sposoby np. podzielniki ciepła wypar-
kowe lub elektroniczne, powierzchnia 
lub kubatura mieszkań i inne przyjęte 
przez mieszkańców danej nierucho-
mości budynkowej. Jest jeden waru-
nek wszyscy muszą się zgodzić na ten 
sam sposób podziału w danym bloku. 
W naszej spółdzielni obowiązują na 
dzień dzisiejszy podzielniki. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby ten stan 
rzeczy zmienić, nie zależy to jednak 
od zarządu, tylko od mieszkańców.  
Okazuje się jednak, że nie zawsze kwo-
ty do zapłaty za centralne ogrzewanie 
związane są ściśle z indywidualnym 
sposobem ogrzewania mieszkania.  
- Należy również pamiętać o tym, 
że ustawienie termostatu na “0” nie 
oznacza sytuacji, że podzielnik nie 
wykaże zużycia ciepła - kontynuuje 
J. Pacholski. Skali zero przypisana jest 
temperatura 17 stopni i gdy spadnie 
ona poniżej tej wartości “grzejnik 

się załącza” i działa, aż temperatura 
w pomieszczeniu osiągnie zadaną 
wielkość. Dlatego często słyszymy od 
lokatorów: “... nie było mnie w ogóle 
w domu, a muszę płacić za ogrzewa-
nie, termostat miałem ustawiony na 
zero, ... “. Temat podziału kosztów c.o. 
przypadających na dane mieszkanie 
jest tematem skomplikowanym, nie 
wszystko jest zero jedynkowe i nie 

wszystko jest zależne od nas. Para-
metrów, które wpływają na wielkość 
naszych indywidualnych rachunków 
jest bardzo dużo, nie da się ich wymie-
nić i wyjaśnić w kilkunastu zdaniach, 
zapraszamy do siedziby spółdzielni 
każdego mieszkańca, który ma py-
tania związane z tym tematem. Na 
każde postaramy się odpowiedzieć.

(zz) 
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Poddębice

Uniejów

Gm. Wartkowice

ogłoszenie płatne

Wszystkie po-
mieszczenia na 
parterze pałacu w 
miejskim parku były w ubie-
gły poniedziałek otwarte. Weszli-
śmy do pałacu nie zaczepiani przez 
nikogo i przez dobry kwadrans 
samotnie zwiedzaliśmy zabytkowe 
sale. Dlaczego tak łatwo można 
wejść do pomieszczeń, których re-

nowacja kosztowa-
ła sporo pieniędzy? 

Czy nikt nie interesuje się 
pałacowymi gośćmi?

- Po prostu miał pan szczęście – 
mówi Magdalena Binder, dyrektor 
domu kultury mieszczącego się w 
pałacu. - Pomieszczenia na parterze 
były otwarte, bo akurat pracownicy 
demontowali wystawę. Z reguły te 
pomieszczenia są zamknięte a osoba, 
która chce zwiedzić pałacowe sale 
wchodzi na górę do sekretariatu.

Dyrektor domu kultury zazwy-
czaj sama oprowadza gości po 
pałacu. Twierdzi, że nie obawia się 
potencjalnych wandali.

- Odpukać, ale jak do tej pory nie 
odnotowaliśmy żadnych zniszczeń 
spowodowanych przez kogoś, kto 
zwiedzał pałac. Nad wejściem jest 
kamera. W środku nie ma monito-
ringu. Uważam jednak, że nie jest 
potrzebny – usłyszeliśmy. 

(ps)

We wsi Drwa-
lew doszło 

do nieszczęśliwego wypadku. 
82-letni rolnik został przygnie-
ciony przez ciągnik rolniczy, 
który na skutek nieprawidłowe-
go zabezpieczenia stoczył się ze 
wzniesienia. Na skutek odniesio-
nych obrażeń mężczyzna został 
przetransportowany do szpitala 
w Łodzi.

- Do wypadku doszło na terenie 
jednej z posesji w gminie Wart-
kowice – mówi st. asp. Elżbieta 
Tomczak, rzecznik policji w Poddę-
bicach. - Policjanci, którzy przybyli na 
miejsce wstępnie ustalili, że 82-letni 
mężczyzna po zakończeniu prac 
polowych wjechał na teren swojej 
posesji ciągnikiem rolniczym wraz 
z dopiętym pługiem i wysiadając 
pozostawił go z włączonym silni-
kiem. Mężczyzna postanowił położyć 
kamień na części tylnej pługu, aby 
maszyna nie zsunęła się ze skarpy. 
Najprawdopodobniej na skutek zbyt 
dużego pochylenia, ciągnik nagle za-
czął staczać się w stronę pobliskiego 
pomieszczenie gospodarczego. Wi-
dząc to mężczyzna próbował jeszcze 
wskoczyć do ciągnika, aby wyłączyć 
pracujący silnik i wtedy zahaczył o 

wystające skiby pługu przewracając 
się na ziemię. Staczający się ciągnik 
częściowo przygniótł znajdującego 
się tam rolnika. 

Mężczyzna ma wiele urazów. 
Jego stan jest poważny. 

To w tym roku nie pierwszy 
wypadek do którego doszło pod-
czas prac polowych. W Reporterze 
opisywaliśmy już dramat rolnika, 
który ucierpiał podczas koszenia. 
Niestety, w szpitalu musiała być 
przeprowadzona amputacja ręki. 
Rodzina i znajomi poszkodowa-
nego zorganizowali zbiórkę krwi.

Policja apeluje i przypomina o 
zagrożeniach. 

- Nigdy nie należy podejmować 
prac w gospodarstwie pod dzia-
łaniem alkoholu – przestrzega E. 

Program ostatniego 
koncertu plenerowego, 

w ramach cyklu „Muzyka w Murach 
Zamku”, był wypełniony w całości 
muzyką musicalową i filmową. W 
sobotnie popołudnie na dziedziń-
cu uniejowskiego zamku wystąpili: 
Ewelina Kisiel, Martyna Henke i 
Tomasz Wojtan, którym przy forte-

Z musicalem przez świat

pianie towarzyszyła Marta Sobczak. 
Młodzi wokaliści (studenci Akademii 
Muzycznej w Łodzi, specjalność 
musical) wykonali partie znane 
z kultowych tytułów, „Chicago”, 
„Kabaret”, „Grease”, „Hair”, „Dirty 
Dancing”. Licznie zgromadzona 
publiczność wysłuchała także wiele 
innych filmowych standardów.
Akademia Muzyczna w Łodzi i 
Uzdrowisko Termalne Uniejów z 
pewnością jeszcze nie raz zaskoczą 
muzyczną niespodzianką. Do zo-
baczenia na kolejnych koncertach.

(ps)

Pałac bez nadzoru?
Puste 

pałacowe 
pomieszczenia 

Na zdjęciu M. Binder, dyrektor 
domu kultury

Rolnik przygnieciony przez ciągnik 

Tomczak. - Nie dopuszczajmy do 
kierowania maszynami lub pojaz-
dami osób, które nie posiadają od-
powiednich uprawnień. Nie prze-
woźmy nikogo na załadowanych 
wozach i przyczepach. Pamiętajmy 
o prawidłowym zabezpieczeniu 
maszyn rolniczych po zakończeniu 
prac.

(ps)
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W ostatni weekend 
było niespokojnie 

przy ul. Południowej, Przejazd i 
Zielonej. Chuligani poprzewracali 
pojemniki na odzież, kosze na 
nieczystości a nawet ubikację to-
i-toi ustawioną blisko przystanku. 
Mieszkańcy skarżą się na policję, 
bo – jak twierdzą – funkcjonariuszy 
w mieście nie widać. 

- Pobojowisko jest takie, jakby 
przeszło tornado – usłyszeliśmy 

od poddębiczan. - Nie byłoby 
takich zniszczeń, gdyby policja 
była widoczna. Niestety, patroli 
pieszych nie widać. Policjanci wolą 
wsiąść sobie w autko i przejechać 
przez miasto. 

Na brak pieszych patroli policji 
uskarża się wielu mieszkańców. 
Narzekają przede wszystkim 
starsze osoby dla których wybryki 
podchmielonej młodzieży są nie 
do przyjęcia. 

W biały dzień 
trzech mężczyzn 

wynosiło sprzęt z opuszczone-
go budynku parafii ewangelic-
ko-augsburskiej. 

- Jestem tu gospodarzem – wy-
mamrotał pijany delikwent, który 
chwilę wcześniej jakimś cudem 
dostał się do budynku przez 
okno. - Właściciel poprosił mnie, 
abym trochę posprzątał i dlatego 
daję kolegom różne niepotrzebne 
rzeczy.

Mężczyźni wcale nie przejmo-
wali się naszym reporterem, który 
na miejscu utrwalał aparatem 
fotograficznym ich poczynania. 

- Bramę musieliśmy trochę 
przesunąć – dodał kolega „gospo-

Nasi Czytelnicy py-
tają dlaczego od 

ponad dwóch tygodni przy nie-
których piaskownicach leżą worki z 
piaskiem. - Jeśli miasto zamierzało 
wymienić piasek, to powinno się 
takie prace robić ekspresowo. Tym 
bardziej, że to już końcówka wa-
kacji. Na co czekać? - usłyszeliśmy 
od mamy jednego z maluchów 
bawiących się w piaskownicy.
W sprawie wysłaliśmy mail z 
pytaniem do urzędu miasta. Od-
powiedzi nie otrzymaliśmy. 

(ps)

Do Uniejowa zjechały delegacje 
partnerskich i zaprzyjaźnionych 
miast, które w weekend wzięły 
udział w Międzynarodowej Konfe-
rencji „Lecznictwo uzdrowiskowe, 
ekoinnowacje, ekoinwestycje. Za-
graniczne delegacje przyjechały z  
Łotwy, Azerbejdżanu, Finlandii, Rosji 
i  Włoch. Goście przyjechali z okazji 
misji gospodarczej realizowanej w 
ramach projektu „Zwiększenie mię-
dzynarodowej rangi gospodarczej 
Regionu Łódzkiego poprzez dzia-
łania prowadzone w zakresie pro-
mocji gospodarczej regionu przez 
gminę Uniejów” dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020.

Punktem kulminacyjnym misji był 
udział gości w Międzynarodowej Kon-
ferencji „Lecznictwo uzdrowiskowe, 
ekoinnowacje, ekoinwestycje na zam-

ku w Uniejowie. Celem konferencji była 
wymiana doświadczeń w dziedzinie 
ekoinwestycji i lecznictwa uzdrowisko-
wego. Zostały poruszone zagadnienia: 
rozwoju turystyki uzdrowiskowej i 
zdrowotnej oraz perspektyw dla Polski 
i województwa łódzkiego w wykorzy-
staniu odnawialnych źródeł energii ze 
szczególnym uwzględnieniem energii 
geotermalnej, a także możliwości zasto-
sowania wody termalnej z Uniejowa 
do przetwórstwa spożywczego.

Podczas pobytu w Uniejowie uczest-
nicy zapoznali się z inwestycjami 
turystycznymi w regionie oraz wzięli 
udział w ostatnim w tym roku z wyda-
rzeń kwiatowych w gminie Uniejów z 
cyklu „Spycimierskie Boże Ciało 2016”, 
jakim było układanie obrazu z pyłu 
kwiatowego przez włoskie stowarzy-
szenie „Infioritalia” z okazji odpustu 
w Wilamowie.

(ps)

W workach zamiast w piaskownicy

Poddębice

Poddębice

Poddębice

Ze świata do Uniejowa 

Złomiarze w akcji Okradli parafię

Z parafialnego domu zabrano 
głównie stare miski, czajniki i 
kubki

„Gospodarz” obiektu 
wyskakuje przez okno 

darza”. - Wszystko z tego budynku 
się przyda.

Z pewnością dla złomiarzy pa-
rafialna ruina to nie lada gratka. 
Z wyniesionych rzeczy większość 
stanowiła sprzęt gospodarstwa 
domowego – stare ocynkowane 
miski, metalowe czajniki.

Opuszczona nieruchomość 
niszczeje od lat. O ruinie pisali-
śmy już w Reporterze jakiś czas 
temu. Zwróciliśmy wówczas 
uwagę na fakt, że rozpadający 

się budynek, stojący w pobliżu 
odrestaurowanego miejskiego 
parku, nie jest najlepszą wizytów-
ką Poddębic.

Dziwi, że w mieście dochodzi w 
ciągu dnia do bulwersujących sy-
tuacji związanych z działalnością 
złomiarzy. Ciekawe, czy parafia 
wyciągnie odpowiednie wnioski. 
Ruina już dawno powinna być 
zabezpieczona – nie mówiąc już o 
koniecznym remoncie. 

(ps)

Przesunięta brama. Na 
szczęście złomiarze jeszcze 
jej nie wynieśli

Gdzie ta 
policja?

Starsi mieszkańcy z niepokojem obserwują co dzieje 
się na osiedlu

Nie oszczędzono też ubikacji toi-toi i pojemnika PCK

- Szkoda słów – usłyszeliśmy 
od seniorów odpoczywających 
na ławce przed blokiem. - Chu-
ligani są bezkarni. Co z tego, że 
policja przejedzie przez miasto 
radiowozem. Na osiedlach jest nie-
bezpiecznie i trzeba po prostu tu 
być. Pokazać się, żeby ta łobuzeria 
widziała patrole policji.

Nie brakuje w mieście przykładów 
dewastacji mienia. To jednak tylko 
ułamek patologicznych zachowań 
pijanych młokosów. Coraz częściej 
mieszkańcy mówią też o poważ-
niejszych sprawach – zastraszanie, 
wymuszanie pieniędzy, kradzieże.

Policję w Poddębicach poprosi-
liśmy o komentarz. Zapytaliśmy, 
czy w mieście faktycznie nie ma 
pieszych patroli funkcjonariuszy. 

- Piesze patrole są – przekonuje 
st. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 
poddębickiej policji. - Być może nie w 
wystarczającej liczbie godzin, jednak 
policjanci patrolujący miasto w radio-
wozach mają również obowiązek po-
święcić co najmniej godzinę na patro-

lowanie piesze. Rzeczywiście 
jest tak, że głównie policjanci 
patrolują miasto w radiowo-
zach. Dzieje się tak dlate-
go, ponieważ samochodem 
można szybciej dojechać na miejsce 
jakiegoś zdarzenia, niż idąc pieszo. 
Oczywiście wszystkie sygnały od 

miesz-
kańców 

brane są przez 
nas pod uwagę. Jeśli 

będzie taka możliwość, to liczba pa-
troli pieszych zostanie zwiększona.

(ps)

Komu 
przeszkadzał 
znak 
drogowy?
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 200: Nie chwal, aż poznasz.

UśmiecHniJ siĘ
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UśmiecHniJ siĘ
* Pacjent u stomatologa:
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, 
które pan mi wstawił!
Na to lekarz:
- A nie mówiłem, że będą jak praw-
dziwe?! 

* * *
* Dziadek pyta się lekarza:
- Panie doktorze, czy osiemdziesięcioletni mężczyzna 
może mówić o seksie?
- Mówić? Może. 

* * *
* - Czy przestrzegał pan moich wskazówek: żadnej wód-
ki, tylko mleko?
- Tak panie doktorze i nareszcie zrozumiałem dlaczego 
niemowlęta tak często płaczą. 

* * *
* Sędzia do oskarżonego:
- Jak panu nie wstyd!? Ukradł pan rower, który stał opar-
ty o mur cmentarza!
- To właśnie mnie zmyliło, wysoki sądzie. Myślałem, że 
właścicielowi nie będzie już potrzebny! 

* * *
* W szpitalu, szczęśliwy ojciec wciąż robi zdjęcia swoje-
mu, dopiero co narodzonemu synkowi.
- To pewnie pana pierwsze dziecko? - zapytała pielę-
gniarka.
- Nie, trzecie, ale pierwszy aparat cyfrowy! 

* * *
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnota-
cją ojca:
- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę! 

* * *
* Przychodzi facet do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, nie piję, nie palę, nie używam; czy w 
związku z tym będę dłużej żył? 
- Teoretycznie - tak, ale po co?! 

Błyskawiczny krem z kopru 
włoskiego i pieczarek

Składniki:
2 duże bulwy kopru włoskiego
1 por (biała część)
3 ząbki czosnku
4 duże pieczarki
3 łyżeczki ziołowych ziarenek smaku
1 serek topiony 100 gram
1 duża łyżka gęstej kwaśnej śmie-
tany
sól , chili

Etapy przygotowania:
Bulwy kopru umyć, odkroić zielone 
części, i zachować do dekoracji. 

Fenkuł przekroić wzdłuż i pokroić 
jak cebule. Masło roztopić, wrzucić 
koper smażyć na wolnym ogniu, aż 
zrobi się rumiany. W trakcie smaże-
nia dodać pokrojony por i rozgnie-
ciony czosnek, delikatnie posolić i 
chwile razem podsmażyć. Na końcu 
dodać pokrojone pieczarki wszystko 
razem dusić ok. 5-10 minut. Do wa-
rzyw wlać litr wrzącej wody dodać 
ziarenka smaku i gotować ok. 10 
min. Pod koniec gotowania włożyć 
serek i poczekać aż się rozpuści. 
Wyłączyć gaz, dodać śmietanę, 
przyprawić chili, przelać do blen-
dera i zmiksować. Zupę podawać 
z grzankami posypaną zielonymi 
listkami kopru lub koperkiem moż-
na także na wierzchu położyć kilka 
pasków cienko pokrojonej szynki.

Kurczak ze śliwkami
Składniki:
1 kurczak pokrojony na 8 porcji
1/4 łyżeczki pieprzu
1,5 łyżeczki soli
2,5 łyżki masła
szklanka białego wytrawnego wina

1/2 szklanki wody
3 pomidory oczyszczone z pestek i 
pokrojone w kostkę
kawałek cynamonu
15-20 dag śliwek suszonych (bez 
pestek)
2 łyżki octu z czerwonego wina
2 łyżki cukru

Etapy przygotowania:
Natrzyj kurczaka pieprzem i łyżeczką 
soli. Rozgrzej masło, zdejmij pianę, a na 
pozostałym czystym tłuszczu usmaż 
mięso na rumiano. Odwróć kawałki 
kurczaka skórką do góry, wlej wino, go-
tuj bez pokrywki, aż połowa odparuje. 
Wlej wodę, dodaj pomidory, cynamon, 

resztę soli i sporą szczyptę pieprzu. 

Zagotuj, zmniejsz ogień, przykryj 
i duś 15 minut. Dodaj śliwki, ocet 
i cukier. Gotuj jeszcze 10-15 minut 
pod przykryciem, aż mięso będzie 
miękkie. Wyjmij je z rondla, ułóż na 
półmisku, przykryj folią aluminio-
wą. Sos gotuj jeszcze 10 minut bez 
pokrywki, aż odparuje i zgęstnieje. 
Wtedy wyjmij z niego cynamon, polej 
kurczaka i od razu podawaj. Dobrym 
dodatkiem jest ryż na sypko.

Mini churros
Składniki:
2 litry oleju roślinnego
1 pasek ze skórki z pomarańczy lub 
cytryny
500 ml wody
szczypta soli
30 ml (2 łyżki) oliwy z oliwek
500 ml mąki
cukier puder i cynamon do posy-
pania

Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 205°C. Dodaj pa-
sek ze skórki pomarańczy lub cytryny, 
a następnie wyciągnij go szczypcami, 

gdy uzyska brązowy kolor. Zagrzej 
wodę z solą. Dodaj oliwę z oliwek i 
zdejmij wodę z ognia. Dodaj mąkę 
i energicznie mieszaj. Masa będzie 
sztywna i niezbyt gładka. Wypełnij 
woreczek do dekorowania ciepłą 
masą, doczep do niego dziubek z 
końcówką w kształcie gwiazdy oraz 
owiń go ręcznikiem kuchennym. 
Formuj długie paski masy na folii do 
pieczenia - potnij paski na kawałki 
przy pomocy nożyc kuchennych. 
Powtórz tę czynność z pozostałą 
ilością masy. Smaż na rozgrzanym 
oleju do momentu, aż uzyska złoty 
kolor. Osusz na ręczniku kuchennym i 
posyp cynamonem oraz cukrem, gdy 
jest jeszcze wciąż ciepłe.
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21 sierpnia mieszkańcy gminy Łęczyca obchodzili gminne dożynki. W tym roku odbyły się na terenie 
OSP w Chrząstówku. Mimo niesprzyjającej pogody w obchodach dożynkowych wzięło udział wielu 
mieszkańców oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem kolorowego korowodu 
dożynkowego, który poprowadziła Orkiestra Dęta Gminy Łęczyca, tegoroczni Starostowie – Alina Mar-
ciniak i Dariusz Wdowiak, a także Wójt Gminy Łęczyca –  Jacek Rogoziński. Następnie zaprezentowane 
zostały wieńce dożynkowe przygotowane przez 13 sołectw z terenu gminy. W dalszej części uroczy-
stości wszyscy goście oraz mieszkańcy wzięli udział w mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony. Po 
przemówieniach i zakończeniu części ofi cjalnej rozpoczęła się część artystyczna. 

Tekst i fot.: UG Łęczyca 

Dożynki w Chrząstówku
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Ozorków 

Ozorków Tr w a  m o -
dernizac ja wielorodzinnego budyn-ku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2. W ramach prac wymieniane są okna zewnętrzne, drzwi ze-wnętrzne, docieplane są ściany zewnętrzne i dach. Zostanie też wy-konany węzeł cieplny i wewnętrzna instalacja c.o. Prace potrwają do końca września. 

- Termomodernizacja finansowa-na jest dzięki pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Prio-rytetowego Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komu-nalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu 

Nasz Czytelnik za-
dzwonił do redakcji, 

aby zapytać, czy policyjne radio-
wozy mogą być naprawiane w 
prywatnym warsztacie.

- Z tego, co się orientuję, to policyj-
ne wozy powinny być naprawiane 
w specjalistycznym warsztacie, 
który jest w Łodzi. Kierowanie 
takich pojazdów do prywatnych 
warsztatów jest dość ryzykowne. 
Przecież w policyjnych autach 
znajdują się radiostacje. Dostępu do 
tego typu urządzeń nie powinny 
mieć postronne osoby – twierdzi 
ozorkowianin.

- Warsztat, o którym mówi Czy-
telnik, ma podpisaną umowę z 

Gruntowny remont kamienicy

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – informuje Izabela Dobrynin, rzecznik magistratu w Ozorkowie. 
Całkowity koszt inwestycji to blisko 250 tys. zł, z czego dofinan-sowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 110 409 zł oraz w formie pożyczki, także w wysokości 110 409 zł. 

Radiowozy w prywatnym warsztacie

policją i jak najbardziej wozy policji 
mogą być tam naprawiane – mówi 
mł. asp. Magdalena Czarnacka, 
rzecznik policji w Zgierzu. - Jeśli 
chodzi o radiostacje, to urządzenia 
są zabezpieczone.

(stop)

Zardzewiałe tory i góra 
starych podkładów

„Nowe” szyny 
wyglądają 
fatalnie

Ozorków Czy remont torowi-
ska tramwajowego 

na moście na Bzurze przepro-
wadzony został profesjonalnie? 
Niektórzy mieszkańcy mają co 
do tego duże wątpliwości. 

- Przecież te tory, które położyli, 
są w jeszcze gorszej jakości od tych 
starych – uważa nasz Czytelnik, 
który w sprawie zadzwonił do 
redakcji. - Całe są zardzewiałe. 
Poza tym łączenia torów wyglądają 
strasznie. Ogromne szpary, które w 
każdej chwili mogą się powiększyć. 

Pojechaliśmy na miejsce. Z dale-
ka torowisko na moście wygląda 
dobrze. Nowe podkłady są solidne 
a tory proste. Wystarczy jednak 

przyjrzeć się torowisku z bli-
ska, aby mieć już uwagi 
dotyczące jakości wyko-
nanych prac. Faktycznie, 
niektóre szyny pokryte 
są grubą rdzą. Łączenia 
nie są precyzyjne. Poza 
tym pracownicy MPK 
pozostawili przy moście 
zdemontowane podkłady 
torowiska.

- Powinni to wszystko 
uprzątnąć – słyszymy od Zbi-
gniewa Mrozińskiego, który był 
zdegustowany widokiem góry sta-
rych belek z licznymi wystającymi 
gwoździami. - Dzieciaki wchodzą 
na te tramwajowe podkłady i 

mogą sobie zrobić 
krzywdę. 

MPK nie odpowiedzia-
ło jeszcze na naszego maila ws. 
zardzewiałych szyn i pozostałości 
po niedawnym remoncie. 

(stop)

Kiedy MPK uprzątnie zdemontowane podkłady?

fo
t.

 U
M
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OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 08.09.2016 roku przetargi  na lokale mieszkalne położone w Ozorkowie

Przetargi rozpoczną się 08.09.2016 r. w siedzibie Spółdzielni w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości 
określonej operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 07.09.2016 r. ustalonego wadium,  
na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 08.09.2016 r”.
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności 
lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności 

(koszty aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu 
i udziela szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub telefonicznie:

(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 08.09.2016 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium
w zł

Piłsudskiego 6 m 9 IV piętro 2 pok., kuchnia, łazienka, wc, przedpokój 48,66 97 781,00 2 500,00

Lotnicza 6 m 51 III piętro 3 pok., kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 52,60 97 963,00 2 500,00

Sucharskiego 4 m 30 IV piętro 2 pok., kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 44,70 89 687,00 2 500,00

Bema 6 m 38 parter 1 pok., kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 26,30 49 662,00 1 500,00

Miła 2 m 9 I piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc, przedpokój
+ pomieszczenie przynależne (3,48 m2) 35,99 66 842,00 1 500,00

Spokojna 10 m 24 II piętro
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój+ pomieszczenie przynależne
(7,15 m2)

23,90 52 146,00 1 500,00

Przetargi rozpoczną się 08.09.2016 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 07.09.2016 r. ustalonego
wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 08.09.2016 r”.
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu

notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

Maryla Chabasiń-
ska kilka dni temu 

wysłała do burmistrza pełen 
dramatycznych próśb list. W pi-
śmie skarży się na postępowanie 
dyrektora Miejskiej Przychodni 
Zdrowia. Opisuje swoją chorobę i 
oczekuje pomocy. Twierdzi, że szef 
przychodni zdrowia jest nieczuły 
na błagania i wcale nie przejmuje 
się jej dolegliwościami. 

Pani Maryla od lat zmaga się 
z cukrzycą. Choroba zniszczyła 
organizm, pojawiły się nowe zdro-
wotne problemy. Źródłem konfl iktu 
pomiędzy pacjentką a MPZ jest brak 
zgody na to, aby pielęgniarka wy-
konywała zastrzyki w domu naszej 
Czytelniczki.

- Jestem załamana. Nie rozu-
miem, dlaczego dyrek-

tor przychodni nie godzi się na 
to, aby pielęgniarka przychodziła 
do mnie i podawała mi insulinę 
– słyszymy od M. Chabasińskiej. 
- Wcześniej taka zgoda była. Teraz 
kazano mi przychodzić do przy-
chodni a ja nie mam na to siły. Po 
takim spacerze do przychodni 
często mam poziom cukru poni-
żej 60. Wtedy nie dostaję insuliny, 
bo groziłoby to śpiączką. Mój 
problem polega na tym, że cukier 
skacze jak szalony i insulinę mogę 
dostawać tylko i wyłącznie przy 
wcześniejszych konsultacjach z 
lekarzem. Poza tym spacer do 
przychodni kosztuje mnie na-
prawdę dużo wysiłku. Jak tam 
dojdę, to jestem cała spocona. 
Później wyjdę na dwór, owieje 

mnie wiatr i ciągle jestem 
przeziębiona. Mam już tego 
dość. Chyba najlepiej jakbym 
umarła. 

Przychodnię krytykuje ojciec 
pani Maryli.

- Jak nie wiadomo o co cho-
dzi, to z pewnością chodzi o 
pieniądze. Jak można w ten 
sposób? Czy to aż taki duży 
problem, aby pielęgniarka dwa 
razy dziennie przyszła do nas 
i zrobiła córce zastrzyk? - pyta 
rozżalony Ryszard Chaba-
siński. - Ja nie mogę niestety 
pomóc córce. Nie wychodzę 
z domu. Też jestem chory. Od 
pana dyrektora przychodni 
zdrowia otrzymaliśmy od-
powiedź, że nie ma podstaw 
i uzasadnienia medycznego, 

aby pielęgniarka środowiskowa 
podawała córce w domu insulinę. 
Jeśli tak jest, to udowodnimy, że dy-
rektor się myli. Będziemy kilka razy 
dziennie wzywać pogotowie. Wtedy 
chyba dyrektor MPZ zmieni zdanie. 

W piśmie przesłanym przez An-
drzeja Fijałka, dyrektora MPZ w 
Ozorkowie, państwu Chabasińskim 
rzeczywiście można przeczytać o 
braku podstaw do pomocy pielę-
gniarki w domu pacjentki. Można 
również przeczytać o tym, że szef 
przychodni uważa, iż nie ma także 
podstaw i uzasadnienia medyczne-
go, aby pacjentka nie mogła podawać 
sobie sama insuliny. Dyrektor Fijałek 
informuje też chorą, że może wystą-
pić na drogę sądową. 

- Ja dyrektora na pewno nie 
obrażam – słyszymy od Maryli 
Chabasińskiej. - Jest odwrotnie. 
Usłyszałam w przychodni od nie-
go pod swoim adresem obraźliwe 
słowo. Napisałam o tym w skardze 
do burmistrza. 

Do dyrektora A. Fijałka wysłali-
śmy maila z prośbą o wyjaśnienie. W 
odpowiedzi czytamy: „Pielęgniarka 
środowiskowa udziela świadczeń 
w domu pacjenta u osób obłożnie 
chorych, mających problemy z po-
ruszaniem się lub wymagających 
pomocy osób trzecich na stałe.

Na podstawie dokumentacji me-
dycznej, w tym między innymi opi-
nii Kliniki Endokrynologii, pacjent-
ka nie kwalifi kuje się do podawania 
insuliny w miejscu zamieszkania. 
Ponadto stwierdzono, iż pacjentka 
sama może podawać sobie insulinę. 

Niemniej jednak Miejska Przychod-
nia Zdrowia poinformowała pacjent-
kę, iż o każdej porze  pracy placówki 
zarówno przy ul. Wigury jak i w 
fi lii przy ulicy Spokojnej, poza 
kolejnością może  mieć wy-
konane badanie poziomu 
glikemii i podanie 
insuliny. Jedno-
cześnie poin-
formowałem 
pacjentkę 
przed kil-
koma mie-
siącami, iż je-
śli przyniesie 
zaświadcze-
nie od jednego 
specjalisty w 
dziedzinie; (dia-
betolog, nefro-
log, endokrynolog, 
okulista, kardiolog, 
gastrolog, psychiatra, psycholog 
kliniczny), że ma mieć wykonywa-
ne podawanie insuliny w miejscu 
zamieszkania to takie świadczenie 
otrzyma. Do chwili obecnej nie 
otrzymałem takiego zaświadczenia. 
Pacjentka była wielokrotnie prze-
szkolona przez pielęgniarkę. Nigdy 
nie odezwałem się do pacjentki w 
sposób obelżywy lub lekceważący. 
Dodatkowo informuję, iż pacjentka 
skierowała do mnie pismo mające 
charakter pomówień i insynuacji  
odnośnie odmowy podawania 
insuliny w miejscu zamieszkania 
pacjentki. W odpowiedzi poin-
formowałem, że stawiane w nim 
zarzuty pod moim adresem mają 

charakter pomówień oraz insynu-
acji i jeśli pacjentka nie przestanie 
oskarżać mnie o rzeczy, które nie 
miały miejsca będę zmuszony chro-
nić swoje dobra osobiste na drodze 
sądowej. Kierowanie kolejnych pism 
pod moim adresem w treści, których 
oskarża mnie pacjentka o czyny, któ-
re są przestępstwami nosi znamiona 
nękania.”

Jaki jest komentarz burmistrza 
Jacka Sochy w tej sprawie?

- Będę rozmawiał z dyrektorem 
przychodni. Poproszę go o to, aby 
zastanowił się nad rozwiązaniem, 
które byłoby najkorzystniejsze dla 
chorej – mówi J. Socha.

tekst i fot. (stop)

chora na cukrzycę błaga o pomoc!
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chora na cukrzycę błaga o pomoc!

Pani Maryla ma cukrzycę. 
Prosi, aby pielęgniarka 
podawał insulinę w jej domu 

Cukier bardzo często skacze ponad 400 
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mieszkaŃcy mają dOsyĆ

Ozorków 

Ozorków 

materiał płatny

„Kolory Polski” to wędrowny 
festiwal od 17 lat organizowany 
przez Filharmonię Łódzką.  Fe-
stiwalowa muzyka rozbrzmiewa 
na różnych przestrzeniach, fi-
zycznych i kulturowych, często w 
plenerze, w atmosferze rodzinne-
go pikniku, ale też w kościołach, 
gdzie muzyka na-
biera  swoistego,  
duchowego 
w y m i a r u . 
Tak też było 
n a  tego -
rocznym 
koncercie 
w Parzę-
czewie. W 
kościele pa-
rafi alnym pw. 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny i św. Anny wystąpił lwow-
ski zespół wokalny A cappella 
Leopolis.  Wykonuje on muzykę 
dawnych epok, dbając  o respek-
towanie ówczesnych manier 
wykonawczych. Podczas koncer-
tu zatytułowanego „Zaginione 
piękno – muzyka cerkiewna 
pierwszej Rzeczypospolitej”  mu-
zycy wykonali utwory cerkiewne 
kompozytorów szkoły wileńsko-l-
wowskiej. Towarzyszył im zespół 
trąbek barokowych Starck Com-
pagnay, powstały w 1997 roku w 
Krakowie z inicjatywy trębaczy 
Tomasza Ślusarczyka i Stanisława 
Majerskiego oraz kotlisty Ryszar-
da Haby.  Koncert połączony był 
z rekonstrukcją XVII-wiecznej li-
turgii i nieszporów anonimowych 
autorów z okręgu Lwowa. Do 
parzęczewskiego kościoła przy-

N owoczesna kotłownia na biomasę, która powstanie przy ul. Po-
łudniowej w Parzęczewie, nabiera kształtów. Inwestycja wystarto-
wała w maju br. Tuż po zakończeniu prac ziemnych i wykonaniu 
niezbędnych instalacji rozpoczęto prace budowlane. Dotyczyły one 
głównie budynku kotłowni, ale wykonano także przyłącza cieplne do 
budynku szkoły i Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz częściowo 
węzeł cieplny w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na IV kwartał tego roku. Całkowita 
wartość prac to 2.594.530 złotych, z czego prawie 2 miliony Gmina 
otrzymała z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki wodnej w Łodzi. 

Nowoczesna kotłownia w Parzęczewie

„kolory polski” w  parzęczewie

były tłumy melomanów 
spragnionych muzyki 
w najlepszym wydaniu 

i z pewnością nikt się nie 
zawiódł. 
Wydarzeniem towarzy-

szącym był występ, działającego 
przy Forum Inicjatyw Twórczych 

zespołu FOLKYSH. Niezwykłą 
niespodzianką i prawdziwą gratką 
dla publiczności zgromadzonej 
w Forum był gościnny, sponta-
niczny występ, pochodzącego z 
Parzęczewa, wybitnego muzyka 
– saksofonisty, improwizatora, 
kompozytora – Irka Wojtczaka.

Trwają prace związa-
ne z podłączeniem 

do sieci wodno – kanalizacyjnej 
kamienicy przy ul. Listopadowej 36. 
Okazuje się jednak, że nie wszyscy 
lokatorzy będą mieli doprowadzoną 
wodę do swoich mieszkań. 

- Nasza klatka została pomi-
nięta. Dlaczego? Czy my jesteśmy 
gorsi od sąsiadów, którzy będą 

mieli wodę? – pytają Bogumiła i 
Jan Wolscy.

- Posesje przy ul. Listopadowej podłą-
czane są do sieci wod – kan. sukcesyw-
nie, w miarę możliwości finansowych 
miasta. Prace będą kontynuowane 
w kolejnych latach – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik ozorkowskiego 
magistratu. 

(stop)

Na al. Unii urządzane 
są motocyklowe i 

samochodowe wyścigi. Najgor-
sze jest to, że wyścigi odbywają 
się w nocy. Ci, którzy mieszkają 
blisko al. Unii, mają już dosyć 
ryku pojazdów. Sprawa nielegal-
nych wyścigów niejednokrotnie 
była omawiana podczas sesji 
miejskich. 

- Jedna z radnych, która mieszka 
w pobliżu al. Unii, sygnalizowała 
problem – mówi Izabela Dobry-
nin, rzecznik urzędu miasta w 
Ozorkowie. 

O urządzanych nielegalnych noc-
nych wyścigach mówią lokatorzy 
domów stojących blisko al. Unii.

-  Ta u l ica jest 
wprost wymarzo-
na do takich wyści-
gów. Szeroka i pro-
sta na znacznym 
odcinku – mówi 
jedna z lokatorek 
ul. Lipowej. - Na 
al. Unii ostatnio 
ścigają się głów-
nie motocykliści. 
Nawet, jak się za-
dzwoni na policję, 
to uczestnicy tych 
wyścigów po pro-
stu szybko się rozjeżdżają na wi-
dok radiowozów. To taka zabawa 
w ciuciubabkę. 

Chyba nie ma osoby, która nie 
obejrzałaby się za tym oryginal-
nym angielskim, zabytkowym 
autem. 

- To samochód morgan. Reno-
mowanej i znanej angielskiej ma-
nufaktury JBA – mówi pan Tadeusz, 
mieszkaniec jednej z podozorkow-
skich miejscowości. - Liczy sobie 
prawie pół wieku. 

Pasjonat starych pojazdów jest 
dumny z auta. Przyzwyczaił się już 
do tego, że odkąd jeździ zabytkiem, 
stał się prawie osobą publiczną.

- Bardzo często ludzie fotogra-
fują auto. Gdy gdzieś się 
zatrzymujemy, to 
proszą mnie o 
podstawowe 
informacje 
na temat 
s a m o -
c h o d u . 
Pytają o 
rocznik, 
p o j e m -

ność silnika itp. sprawy. Oczywi-
ście, jeśli tylko dysponuję czasem, 
to mówię o wieku staruszka. O tym, 
że silnik ma dwa litry pojemności i 
że to dość szybkie auto. 

Pan Tadeusz zdradza, że morgana 
kupił w Anglii. Praca nad odre-
staurowaniem samochodu trwała 
ponad 2 lata.

- Kocham stare samochody. Jed-
nak wszystko zaczęło się od starych 
zegarów ściennych. To dziwne, 
prawda? Dopiero później przyszedł 
czas na zabytkowe auta. Jakie jest 
powiązanie zegarów z samocho-

dami? Chyba tylko takie, 
że pomimo swojego 

leciwego wie-
ku wciąż są 

na chodzie 
–  m ó w i 
z uśmie-
c h e m 
właściciel 
morgana. 

(stop)

Czy my jesteśmy gorsi?

Na zdjęciu państwo Wolscy

Starym „Morganem” przez Ozorków 

Oryginalne auto wzbudza duże zainteresowanie 

nielegalne wyścigi 

Ten odcinek drogi najczęściej wykorzystywany jest do wyścigów

O nielegalnych 
wyścigach 
świadczą 
ślady 
pozostawione 
na asfalcie 

O wyścigach rozmawialiśmy też 
z mł. asp. Magdaleną Czarnacką, 
rzecznikiem prasowym policji w 
Zgierzu. 

- Policjanci z całą pewnością 
dołożą wszelkich starań, aby zni-
welować ten problem. Prosimy 
mieszkańców o sygnały w tej spra-
wie – usłyszeliśmy od rzeczniczki. 

(stop)
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Pielęgnacja blizny po oparzeniu 
jest procesem długotrwałym. Z 
tego powodu należy ją rozpocząć 
już w pierwszych dniach zabliźnia-
nia się rany po oparzeniu. Dzięki 
temu blizna będzie mniejsza i 
jaśniejsza, a co za tym idzie - mniej 
widoczna. 

 
Pielęgnacja blizny po oparzeniu: 

kremy lub maści na blizny

Jeśli blizna nie jest rozległa i głę-
boka, wystarczy używać kremów 
lub maści, które zawierają wyciąg 
etanolowy z cebuli, allantoinę i 
heparynę sodo-
wą. Substancje te 
wpływają na me-
tabolizm tkanki 
łącznej i zapobie-
gają tworzeniu się 
blizn. Warto, aby 
apteczne prepa-
raty dodatkowo 
zawierały także 
witaminy A, E i 
D. Wszelkie kre-
my, żele i maści 
trzeba regularnie 
aplikować na 
świeżą bliznę. 
Zawarte w nich 
składniki ak-
tywne stopnio-
wo zmiękczają 
i rozluźniają 
tkanki blizno-
wate, dlatego 
taka pielęgna-
cja może trwać 
nawet kilka 
miesięcy. Po tym czasie blizna jest 
jaśniejsza i mniej widoczna.

Pielęgnacja blizny po oparzeniu: 
lecznicze rośliny

W medycynie ludowej stosuje się 
okłady z kilku roślin, które są pomoc-

ne w leczeniu ran i usuwaniu blizn:
cebula - wyciąg z tej rośliny roz-

puszcza fibryny (składnik nieroz-
puszczalnego 
białka tworzą-
cego skrzepy), a 
co za tym idzie 
- spłaszcza i 
rozjaśnia bliznę. 
Cebula posiada 
również działa-
nie przeciwbak-
teryjne; 

nasiona lnu, a 
konkretnie ślu-
zy i oleje w nich 
zawarte, mają 

d z i a ł a n i e 
przeciwza-
palne, a także 
zmiękczają i 
ułatwiają go-
jenie ran oraz 
zapobiegają 
powstaniu 
widocznej 
blizny; 

nagietek 
lekarski - wy-

ciągi z kwiatów tej rośliny (olejowe 
i alkoholowe) przyspieszają proces 
zabliźniania się wszelkiego rodzaju 
ran i blizn - od oparzeniowych po 
pooperacyjne; 

olej z nasion róży uelastycznia 
skórę i redukuje wypukłość blizn po 
parzeniach.

Plastry są jedną z najpopularniej-
szych metod antykoncepcyjnych, 
jednak u wielu kobiet wciąż budzą 
wątpliwości. Czy są skuteczne? 
Gdzie nakleić plaster? Jak go pra-
widłowo przechowywać? 

Plaster antykoncepcyjny - jak to 
działa?

Antykoncepcja transdermalna to 
metoda, która polega na dostarcza-
niu hormonów przez skórę. 
Hormony uwalniają się syste-
matycznie, dzięki czemu ich 
stężenie utrzymuje się na stałym 
poziomie. Efektem jest wysoki 
poziom zabezpieczenia przed 
ciążą, brak skoków hormonów 
(czyli niskie ryzyko wystąpienia 
skutków ubocznych, takich jak 
ból głowy czy piersi) i dobra 
tolerancja. Skuteczność każ-
dej metody antykoncepcyjnej 
sprawdza się za pomocą tzw. 
wskaźnika Pearla. Podaje on, 
ile kobiet (na 100 badanych) 
zaszło w ciążę stosując daną 
metodę. W przypadku plastrów 
antykoncepcyjnych, zakładając 
błąd metody i perfekcyjne stosowanie 
przez użytkowniczkę, ten wskaźnik 
wynosi 0,4. 

Użytkowanie plastra – jak powin-
no się go właściwie stosować?

Z punktu widzenia skutecz-
ności metody transdermalnej, 
bardzo ważne jest odpowiednie 
przygotowanie skóry. Należy 
zwrócić uwagę, by skóra, na którą 
będzie naklejony plaster, była su-
cha, czysta, zdrowa i nieowłosiona. 
W miejscu, w którym chcemy 
przykleić plaster, nie wolno stoso-
wać żadnych kremów, balsamów, 
maści ani leków działających 
miejscowo. Przed przyklejeniem 

plastra warto także odtłuścić skórę 
(np. lekkim roztworem alkoholo-
wym). Odpowiednio przygoto-
wana skóra daje nam pewność, że 
plaster będzie dobrze się trzymał. 
Przy stosowaniu plastrów ważne 

jest również ich przechowywanie. 
Zalecane jest suche i ciemne miej-
sce. Plastrów nie wolno przecho-
wywać w lodówce ani zamrażać.

Czy plaster antykoncepcyjny 
wpływa na zdrowie?

Ogromną zaletą plastrów antykon-
cepcyjnych jest fakt, że nie obciążają 
one układu pokarmowego. Ponieważ 
hormony z plastra są wchłaniane 

bezpośrednio przez skórę, 
zaburzenia ze strony układu 
pokarmowego (takie jak 
wymioty czy biegunka) nie 
wpływają na zmniejszenie 
skuteczności tej metody 
antykoncepcji. Oprócz tego, 
antykoncepcja transder-
malna może wpłynąć na 
poprawę kondycji skóry czy 
włosów, ponieważ plaster 
antykoncepcyjny w swoim 
składzie zawiera składniki 
hormonalne o działaniu 
antyandrogennym, któ-
re wpływają na obniżenie 
poziomu testosteronu. Po-
nadto, innowacyjny system 

transdermalny umożliwia regulację 
i kontrolę cyklu menstruacyjnego. 
Dzięki stałemu poziomowi dostar-
czanych do organizmu hormonów, 
krwawienia miesiączkowe nie są 
zbyt obfite.

Yacon – zastosowanie

Yacon można jeść po pierwszym 
miesiącu przechowywania, obiera-
jąc ze skórki i jedząc na surowo. Bul-
wy można smażyć, dusić, pokrojone 
w plasterki ususzyć i jeść w postaci 
przekąski. Mogą być składnikiem 
sałatek, dobrze smakuje wyciśnięty 
z nich sok. W ciągu ostatnich kilku 
lat z yaconu zaczęto wytwarzać 
syropy, dżemy, soki, chrupki i 
płatki śniadaniowe. W przemyśle 
bulwy yaconu wykorzystuje się 

najczęściej do produkcji mąki, 
ekstraktów z korzeni i 

liści oraz syropu, któ-
ry może być stoso-

wany jako słodzik 
dla diabetyków. 
Z liści przygoto-
wuje się herbatki. 
Zarówno bulwy, 
jak i liście yaconu 

mają właściwości 
prozdrowotne. Bul-

wy yaconu składają się 
w ok. 80% z wody. Dzięki 

temu są niskokaloryczne – dostar-
czają 14,8-22,4 kcal na 100 g świeżej 
masy owocu. 

Syrop z yaconu

Syrop yacon może być stosowany 
jako zamiennik cukru o niższej kalo-
ryczności. 100 g syropu dostarcza o 
około połowę mniej kalorii niż biały 
cukier. Jest też polecany diabetykom. 
Zawiera dużą ilość fruktooligosacha-
rydów, które nie są trawione w prze-
wodzie pokarmowym i spowalniają 
przenikanie cukrów do krwi. Dzięki 
temu zapobiegają szybkiemu wzro-
stowi poziomu glukozy i wyrzutom 
insuliny. Syrop yacon wyglądem 
i smakiem przypomina melasę i 
syrop klonowy. Może też mieć smak 
zbliżony do fig. Syrop wykorzystuje 
się na ciepło i na zimno w przepisach 
na ciasta i ciasteczka, jako dodatek 
do koktajli, składnik dressingu do 
sałatek i glazury do mięs. Można go 
użyć do słodkich sosów, dodać do 
kawy i herbaty, a także przygotować 
z jego użyciem karmelowy popcorn.

Idealne drugie śniadanie dla ucznia? 
Smaczne, wartościowe, słowem – 
takie, po którego zjedzeniu mija 
ochota na batonik z szkolnego skle-
piku. Warto też pamiętać, że dzieci 
w zależności od wieku mają różne 
zapotrzebowanie energetyczne. 

Drugie śniadanie dobrane do płci i 
wieku dziecka

Warto pamiętać, że dzieci w różnym 
wieku mają różne zapotrzebowanie 
energetyczne. Uczniowie do 10. roku 
życia potrzebują mniej kalorii niż dzieci 
w wieku pokwitania czy nastoletnia 
młodzież. Różnice dotyczą też płci 
– chłopcy potrzebują 200-400 kalorii 
więcej niż dziewczynki. 

Co dawać dziecku na drugie śnia-
danie do szkoły?

Idealne drugie śniadanie powinno 
zawierać składniki z różnych grup po-
karmowych. Przede wszystkim pełno-
wartościowe białko – znajdziemy je w 
rybach, jajach, pieczonym mięsie, oraz 
węglowodany – różnokolorowe owoce 
i warzywa: jabłka, banany, pokrojone w 
kostkę papryka czy marchew. Istotnym 
jego elementem są też produkty dostar-
czające energii – np. razowe, żytnie lub 
orkiszowe pieczywo.

Drugie śniadanie dla ucznia? Razo-
we pieczywo zamiast kajzerek!

Unikajmy pszennych kajzerek – 
pszenica ma wysoki indeks glike-
miczny, co znaczy, że po jej zjedzeniu 
szybko rośnie poziom glukozy we 

krwi. Równie szybko jednak spada, 
przez co dziecko na kolejnej przerwie 
znów będzie głodne. Bardzo zdro-
wym dodatkiem do drugiego 
śniadania są łuskane 
migdały, ziarna dyni 
czy orzechy. Zawierają 
białko, witaminy z gru-
py B, witaminę E i C, a 
także magnez, który – jak 
dowiodły badania – jest 
uczniom niezbędny, bo 
m.in. wzmacnia nerwy i 
mięśnie oraz poprawia koncentrację.

Drugie śniadanie dla ucznia: prak-
tyczne porady

Komponując drugie śniadanie, 
warto pamiętać o tym, że dziecko jada 

ten posiłek zwykle, stojąc na koryta-
rzu. Dlatego powinno być ono tak 
przy- gotowane, by dało się je zjeść 

bez trudu. Kanapka nie 
może być zbyt gruba, na-
pakowana składnikami 
– nie tylko ciężko będzie 
ją ugryźć, ale też 
może po pro-
stu rozpaść 
się w ręku. 

Lepiej nie 
wkładać do niej po-
krojonych pomidorów 
lub ogórków – po kilku 
godzinach pieczywo 
z takim dodatkiem na-
siąknie wilgocią i będzie 
nieapetyczne. Bardzo ważne 
jest odpowiednie opakowanie. 

Pielęgnacja blizny po oparzeniu

Ważne! 
Przez co najmniej rok od oparze-
nia chroń bliznę przed promie-
niami słonecznymi i unikaj wizyt 
w solarium. Nawet niewielkie, 
ale powtarzające się naświetlanie 
może przyczynić się do przebar-
wienia blizny, co czyni ją bardziej 
widoczną.

Blizny po oparzeniach 
wymagają długotrwałej 
pielęgnacji

Okłady z cebuli pomogą 
rozjaśnić blizny

Yacon - zdrowy owoc dla cukrzyków
Yacon to roślina pochodząca z Ameryki Południowej, którą od niedawna 
uprawia się też w Europie. Yacon daje słodkie owoce w postaci bulw, które 
można wykorzystać do produkcji syropu. Syrop yacon to zdrowy zamien-
nik cukru o niższej zawartości kalorii. Oprócz właściwości słodzących 
wykazuje działanie prozdrowotne na organizm człowieka.

Co dawać dziecku na drugie śniadanie do szkoły?

WsZystkO, cO pOWinnaś WiedZieć 
O plastRach antykOncepcyjnych

Gdzie nakleić 
plaster i jak go 
prawidłowo 
przechowywać? 
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław 
tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. 
z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie 
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Ogrodnik
Wykształcenie średnie, wymagane 
doświadczenie min. 3 lata poparte 
świadectwami pracy.
Jednostka Budżetowa „Zieleń 
Miejska”
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 47

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
84-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin-Kolonia
CV drogą e-mail: praca@k-flex.pl 

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHPU MIRATRANS
Mirosław Stasiak
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 383 850
Praca na terenie Europy.

Magazynier-sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

Szwaczka (stębnówka, overlock)
Umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 121 155
Praca w Łęczycy na ulicy 
Poznańskiej.

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
„VENEZIA”
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca 
tel. 512 208 211

Ślusarz/monter
Dobra znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia Mag 
135-mile widziane, uprawnienia 
do obsługi suwnic – mile widziane, 
zdolności manualne.
Sanpro Job Service BPO Sp. z o.o. 
Sp. k.
ul. A. Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 510 015 157
e-mail: k.szafraniec@impel.pl
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomi.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Specjalista ds. programów (UE i 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa
Wykształcenie wyższe – 
księgowość, rachunkowość.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Handlowiec
Wykształcenie  średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, znajomość 
języka ukraińskiego.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe rolnicze.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca kat. B, C+E
Prawo jazdy kat. B, C+E + 
świadectwo kwalifikacji.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
ATP Personnel Solutions Sp. z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Piekarz
Umiejętność ważenia i 
formowania, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
piekarz.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak

OGŁOSZENIA DROBNE

Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21 lub 667 461 520

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
z lakierami ekologicznymi 
(wodnymi), mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Sprzedawca w sklepie 
hydraulicznym
Biegła obsługa komputera, 
doświadczenie w hydraulice, mile 
widziane doświadczenie jako 
przedstawiciel handlowy.
Firma Handlowo Usługowa 
SEBAN
ul. Ks. J. Popiełuszki 4
99-100 Łęczyca. tel. 668 678 580

Technik fizjoterapii
Wykształcenie średnie medyczne.
Dom Pomocy Społecznej 
ul. J. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Społem PSS „Mazur” w Łęczy-
cy wydzierżawi lub odda na 

zasadzie franczyzy sklep wol-
nostojący o pow. 129,3 m² przy 
ul. Belwederskiej 9 w Łęczycy i 
lokal o pow. 29 m² przy placu 

Kościuszki 11/ róg Kaliska. Tel.: 
505-266-210 lub 506-856-382

Sprzedam działkę 2200 m² - 
ogrodzona, prąd, siła, woda. Gmi-
na Parzęczew. Tel.: 600-105-930

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 36,1 
m², IV piętro. Niski czynsz. 

Tel.: 606-887-480

Sprzedam szyny budowlane do-
godne do cięcia, pompę głębino-
wą zasięg 50 m, wapno lasowane 
w workach, przyczepę jedoosio-
wą, butlę tlenową do spawania, 

cienkie rurki na szklarnię foliową,  
dużą spawarkę, słupki ogrodze-
niowe, bramę metalową 2 m dł. 

x 1,5 m szer. Tel: 511-997-458

Wynajmę wysoką tablicę rekla-
mową, szer. 2m na ul. Kaliskiej 

naprzeciwko supermarketu. Tel.: 
511-997-458

reklamareklama
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Dzięki czujności okolicznych 
mieszkańców policjanci zatrzy-
mali 60-letniego włamywacza, 
który chciał okraść… własnych 
sąsiadów.

13 sierpnia chwilę po północy 
mieszkańcy jednego z osiedli 
domków jednorodzinnych w 
Zgierzu usłyszeli niepokojące 
odgłosy dochodzące z posesji są-
siada. Zaniepokoili się, gdyż wie-
dzieli, że domownicy wyjechali na 
wakacje. Postanowili sprawdzić co 
się dzieje. Gdy zbliżyli się do ogro-
dzenia zobaczyli, jak po podwórku 
sąsiada chodzi jakiś mężczyzna. 
Gdy intruz zorientował się, że 
został „namierzony” zapropo-

nował, aby przybysze stanęli na 
„czatach”, a wówczas podzieli 
się z nimi zdobytym łupem. Gdy 
sąsiedzi nie zgodzili się na to, ama-
tor cudzej własności rzucił się do 
ucieczki. Sąsiedzki patrol ruszył 
w pościg za mężczyzną i złapał go 
po krótkim pościgu. Okazało się, 
że uciekinierem był… ich 60-letni 
sąsiad. 60-latek zdołał się jednak 
wyrwać i uciekł. Policjanci, którzy 
przyjechali na miejsce zaraz po 
powiadomieniu ustalili, że miesz-
kaniec Zgierza próbował włamać 
się do jednego z domów jednoro-
dzinnych. Na miejscu pozostawił 
łom oraz nóż, którymi próbował 
podważyć okno. Podczas ucieczki 

zgubił swój telefon komórkowy, 
który znaleźli sąsiedzi i przekazali 
funkcjonariuszom. Mężczyzna 
wrócił do domu dopiero po po-
łudniu i wówczas został zatrzy-
many. W chwili zatrzymania 
miał prawie 2 promile alkoholu 
w organizmie. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut usiłowania kra-
dzieży z włamaniem, za co grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Jak ustalili śledczy, zgierzanin 
feralnego wieczoru spożywał 
alkohol i dokładnie nie pamiętał 
przebiegu zdarzenia. Gdy rano 
się obudził myślał, że to wszystko 
było tylko snem.

We wrześniu rusza program 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Każdy mieszka-
niec będzie mógł sam zadbać 
o bezpieczeństwo w swoim 
regionie. Zareagować na zagro-
żenia i podzielić się spostrzeże-
niami. Będzie można sprawdzić 
czy w okolicy jest bezpiecznie. 
„Mapa” będzie dostępna od wrze-
śnia na stronie łódzkiej policji.
Ruszył program Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. To 
innowacyjne narzędzie, mające 
służyć głównie poprawie bezpie-
czeństwa mieszkańców, w wersji 
pilotażowej funkcjonowało na 

terenie garnizonu stołecznego 
Warszawy, Podlasia i Pomorza. 
docelowo swoim zasięgiem obej-
mie również cały kraj. „Mapa” jest 
dostępna na stronie internetowej 
KGP, a jej obsługa została zapro-
jektowana tak, aby bezproblemo-
wo, wręcz intuicyjnie mógł z niej 
skorzystać każdy obywatel. 

Starsze, ufne osoby, są łatwym 
celem dla oszustów lub złodziei, 
którzy podając się za rodzinę, 
urzędników lub sprzedawców, 
okradają mieszkania, spisują 
fi kcyjne umowy bądź wyłudzają 
pieniądze. Ostatnio na terenie 
powiatu poddębickiego pojawiły 
się osoby, które wykorzystują 
nieporadność, wiek osób lub 
ich nieuwagę i okradają ich z 
pieniędzy.
Takie zdarzenie miało miejsce 20 
sierpnia w godzinach porannych w 
Poddębicach, gdzie nieznany męż-
czyzna podając się za pracownika 
gazowni pod pretekstem sprawdze-
nia prawidłowości odczytu licznika 
wszedł do mieszkania kobiety i 
wykorzystując jej nieuwagę ukradł 
jej pieniądze.

PAMIĘTAJMY!!!
nie przekazuj żadnych pieniędzy 
osobom które telefonicznie podają 
się za członków twojej rodziny lub 
proszą o przekazanie pieniędzy 
poprzez osoby pośredniczące; 
będąc w domu zawsze zamykaj 
drzwi wejściowe na zamki; 

nie otwieraj drzwi, szczególnie 
w porze wieczorowo-nocnej bez 
sprawdzenia kto i po co przyszedł; 
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś 
instytucji np. banku, administracji, 
elektrowni czy gazowni, bez otwie-
rania drzwi sprawdź telefonicznie 
czy był on do Was kierowany; 
jeśli nie masz telefonu, poproś aby 
przyszedł z sąsiadem mieszkającym 
obok; 
jeśli musisz kogoś wpuścić, nie 
zostawiaj go ani na chwilę samego 
w mieszkaniu; najlepiej, żeby towa-
rzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi 
lub ktoś z rodziny; 
nie dawaj żadnych pieniędzy akwi-
zytorom czy inkasentom i nie 
podpisuj z nimi żadnych umów; 
każda szanująca się fi rma transakcje 
zawiera w swojej siedzibie lub za 
pośrednictwem poczty; 
mając w domu pieniądze schowaj je 
w miejscu trudno dostępnym; 
nie udzielaj żadnych informacji 
przez telefon, szczególnie swoich 
danych personalnych, numerów 
kont bankowych i haseł do nich, nie 
mów o swoich planach życiowych 
czy członkach rodziny. 

Wspólne działania łódzkich i 
zgierskich policjantów dopro-
wadziły do zlikwidowania upraw 
konopi indyjskich znajdujących 
się w miejscowości Tkaczewska 
Góra w gminie Parzęczew. Łącz-
nie zostało zabezpieczonych 67 
krzewów, z których można było 
uzyskać około 1,5 kilograma go-
towego narkotyku.

22 sierpnia zgierscy kryminalni 
wspólnie z funkcjonariuszami 
Wydziału do Walki z Przestępczo-
ścią Narkotykową Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi ujawnili 
w miejscowości Tkaczewska Góra 
na polu pośród trzcin posadzone 
krzewy konopi indyjskich. Łącznie 
było to 57 roślin, o wysokości od 20 
do 100 cm. Pół kilometra od pierw-
szej plantacji policjanci znaleźli 
kolejną uprawę konopi indyjskich. 
W tym miejscu rosło 10 krzewów. 
Wstępne badanie przeprowadzone 

POlicJa OstrZeGa

W Poddębicach pojawili się 
naciągacze

Krajowa mapa zagrożeń

chciał okraść sąsiadów

Zlikwidowane plantacje 
konopi

na miejscu potwierdziło, że znale-
zione przez kryminalnych krzewy 
to marihuana. Łącznie policjanci 
zabezpieczyli 67 roślin, z których 

można było uzyskać około 1,5 kg 
gotowego narkotyku. Ich czarno-
rynkowa wartość jest nie mniejsza 
niż 45 tys. złotych.
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Zapachowy dowód sądowy mistrzostwa w chowanego Bliźnięta żyją dłużej 

Nawet 
kosz musi 
pasować 
do kreacji

Półka na 
butelkę

Paw na 
spacerze

Dziewczyna 
guma

Ups, 
zapomniały 
majtek...

Dobra żona 
zawsze 
odstawi do 
domu

Mało kto o tym wie, ale od kilku lat we Włoszech organi-
zowane są mistrzostwa świata w chowanego. Wszystko 
zaczęło się w 2010 r. od imprezy wymyślonej przez włoski 
CTRL Magazine. Jednorazowe wydarzenie przekształciło 
się w doroczne rozgrywki. Siódma już edycja Nascodino 
World Championship odbędzie się na początku września 
(3-4) w Consonno. Kiedyś była to tętniąca życiem miej-
scowość z własnym zoo, klubem nocnym i pagodą, ale 
gdy przez osunięcie się ziemi na drogę w 1976 r. dojazd 
stał się niemożliwy i turyści zniknęli, wszystko zaczęło 
popadać w ruinę. Nic więc dziwnego, że pomysłodawcy 
wydarzenia stwierdzili, iż opuszczone budynki i pagórko-
wate ukształtowanie terenu stwarzają idealne warunki do 
gry w chowanego na większą skalę.

Bliźnięta, zwłaszcza jednojajowe, żyją dłużej. Wyniki 
wskazują na korzyści wynikające z bliskich więzi społecz-
nych. - Odkryliśmy, że niemal w każdym wieku odsetek 
przeżywających bliźniąt jednojajowych jest wyższy niż 
bliźniąt dwujajowych, a bliźnięta dwujajowe wypadają 
nieco lepiej od populacji generalnej - opowiada dr David 
Sharrow z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle. 
Wykorzystane dane pochodziły z Duńskiego Rejestru 
Bliźniąt. Autorzy publikacji przyglądali się 2932 parom 
bliźniąt tej samej płci, które przekroczyły granicę wieku 
10 lat i urodziły się między 1870 a 1900 r. Ich wiek zgonu 
porównywano ze statystykami duńskiej populacji ge-
neralnej. W przypadku mężczyzn największe korzyści z 
posiadania bliźniaka występowały w wieku czterdziestu 
kilku lat. Różnica wynosiła 6 punktów procentowych. W 
przypadku kobiet szczyt korzyści występował niedługo 
po przekroczeniu sześćdziesiątki, a różnica wynosiła 10 
punktów procentowych.

Nawet przy krótkim kontakcie składniki perfum są prze-
noszone z ubrania na ubranie, co oznacza, że można je 
potencjalnie wykorzystać jako ślad kryminalistyczny, np. 
w sprawach dotyczących przemocy seksualnej. Brytyj-
czycy przyjrzeli się jednym męskim perfumom. W ich 1% 
roztworze wykryto 44 związki. Gdy dwa kawałki bawełny 
przyciskano do siebie na 5 minut ok. 660-g obciążnikiem, 
na drugim kawałku tkaniny wykrywano 16 związków. Po 
wydłużeniu czasu kontaktu do 10 minut ich liczba wzra-
stała do 18. Co ważne, akademicy zauważyli, że nawet przy 
zaledwie minutowym kontakcie dochodziło do przekaza-
nia aż 15 substancji. Naukowcy postanowili też sprawdzić 
wpływ czasu starzenia perfum na transfer. Zauważyli, 
że gdy do zetknięcia dochodziło 5 min od aplikacji, po 
10-minutowym kontakcie na drugim kawałku materiału 
wykrywano 24 substancje. Kiedy czas starzenia wynosił 6 
godzin i 7 dni, wykrywano, odpowiednio, 12 i 6 związków.


