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Arogancko i lekceważąco odnosić ma się do wiernych proboszcz 

parafi i NMP Królowej Polski w Ozorkowie. Kolejna prośba o 

interwencję wpłynęła do redakcji ze Świnic Warckich. Tam również 

mieszkańcy skrytykowali księdza. Coraz więcej katolików odwraca 

się od Kościoła. 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Co oznaczają tablice 
ustawione od nie-

dawna w różnych miejscach 
w mieście propagujące hasło 
„Szlakiem łęczyckiej ósemki”? 

- Nie wiem o co tu chodzi. Na 
tablicy ustawionej w parku są 
informacje o sześciu zabytkach. 
A więc skąd ta ósemka? - pyta 
pani Maria. 

Podobne pytania mogą zadać 
mieszkańcy, którzy takie tablice 
zauważyli też przy ul. Staromiej-
skiej (opis starej Łęczycy) i nad 
zalewem (informacja o historii 
miejskiego zalewu). 

Pytaniem o łęczycką ósemkę 
wydaje się być zaskoczona Ka-
tarzyna Dzieża, koordynatorka 
projektu „Zakręcona podróż” z 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
W rozmowie z dziennikarzem 
stwierdziła, że projekt jest szero-
ko znany w Łęczycy. Skąd wzięła 
się nazwa „Szlakiem łęczyckiej 
ósemki”? Opracowany został 
szlak rowerowy, który nanie-

siony na mapę obrazuje właśnie 
liczbę osiem – dowiadujemy 
się od koordynatorki. Wkrótce 
wydany ma zostać przewodnik 
wraz z mapą.

Z całą pewnością cykliści za-
angażowani w projekt TPD wie-
dzą skąd wzięła się zagadkowa 
ósemka na tablicach. Wątpliwe 
jest jednak, aby pozostali miesz-
kańcy dysponowali wiedzą na 
ten temat. Czytając na tablicach 
informacje opatrzone hasłem 
o łęczyckiej ósemce nie ma ani 
słowa o rowerowym podłożu 
całej akcji. 

(zz)

O tym, że zaparkować 
w ciągu dnia w okolicy 

urzędu miasta czy sądu na ulicy 
M. Konopnickiej jest ciężko, wie-
dzą wszyscy kierowcy. Nierzadko 
każdy radzi sobie jak może.

Skoro nie ma gdzie zaparkować, 
to czy można włączyć lampki awa-
ryjne i zaparkować na środku pasa 
drogowego? Nie, ale taką sytuację 
mogliśmy ostatnio zaobserwować 
właśnie na ulicy Konopnickiej, gdzie 
prawie na środku jezdni i to pod 
prąd zatrzymał się autobus. Kierowca 
włączył awaryjne, wziął dużą paczkę 

i udał się do pobliskiego bloku. Nie 
było go około pięciu minut, ale to 
już wystarczyło, aby powstał spory 
korek. Jeden z kierowców wysiadł 
ze swojego auta i zdenerwowanym 
głosem stwierdził, że jak się auto po-
psuje, to trzeba je holować, bo stanowi 
zagrożenie dla innych uczestników 
ruchu drogowego. Jego zdziwienie 
sięgnęło zenitu, kiedy okazało się, 
że do autobusu wrócił kierowca, 
uruchomił silnik i spokojnie odjechał. 
W takich momentach chciałoby się 
zapytać – gdzie jest policja?

(mku)

ParKoWanie PośroDKu 
KonoPnicKieJ

„Zaparkowany” autobus zdenerwował wielu kierowców

Już niedługo parking 
przed magistratem 

będzie płatny. Urząd już podpi-
sał umowę i czeka na początek 
realizacji. Stawka za parkowanie 
jeszcze nie została przyjęta. 

- Umowa na system parkingowy 
została zawarta w dniu 5 paździer-
nika z terminem realizacji 60 dni 
od dnia zawarcia umowy. System 

Postawiono metalowe 
ogrodzenie, zainstalowa-

no kamery i przytwierdzono ostrzega-
jące tabliczki z napisami monitoring 
i teren prywatny. Wszystko na nic. 
Wciąż z osiedla „Kleks” płyną skargi 
na sąsiadów z baraków. 

- Szczególnie rozrabiają dzieciaki. 
Rodzice z baraków kompletnie nie 
mają nad nimi kontroli. Wkurzające 
jest to, jak dzwonią domofonem do 
mieszkań a później uciekają. I co 
mamy jeszcze zrobić, żeby w końcu 
na osiedlu był spokój? - pyta jedna z 
lokatorek bloku na osiedlu przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście. 

Kolejny lokator mówi o innym 
problemie.

- Rysują karoserię samochodów. 
Oczywiście nie w dzień, bo boją się 
kamer. Robią to pod osłoną nocy – 

Pracownicy 
Zieleni Miejskiej 
poprawiali w ub. 
czwartek bruk 
na ul. Kościelnej. 
Niektóre kostki 
trzeba było na 
nowo ułożyć i 
ubić. Prace trwały kilka godzin. Ruch był utrudniony. 

(zz)

Kocie łby do remontu

sąsieDzi się nie LuBią

Lokatorzy z osiedla „Kleks” 
kontra mieszkańcy baraków 

Płot oddziela zwaśnionych sąsiadów 

słyszymy. 
Mieszkańcy baraków o lokato-

rach z pobliskiego osiedla nie mają 
dobrego zdania. 

- Najlepiej jakby zrobili jeszcze 
zasieki i zaminowali teren wokół 
swoich bloków – mówi zdenerwo-
wana kobieta. - Czy my jesteśmy 
ludźmi drugiej kategorii? Chętnie 
bym się stąd wyniosła. Bo nie dość, 
że sąsiedzi wredni, to jeszcze wa-
runki w barakach są fatalne. 

(zz)

parkingowy, który będzie zamonto-
wany przed urzędem nie wymaga 
zatrudnienia pracowników do jego 
obsługi. Będzie się składał z dwóch 
szlabanów, terminalu wjazdowego, 
terminalu wyjazdowego, systemu 
zarządzania parkingiem oraz pętli 
indukcyjnej, której zadaniem jest po 
obu stronach szlabanu sprawdzenie 
czy przed szlabanem stoi samochód 

– informuje Jakub Pietkiewicz z 
urzędu miasta. - Wprowadzanie 
stref płatnego parkowania to do-
mena radnych miejskich. Łęczyccy 
radni będą podejmować decyzję 
dotyczącą regulaminu pobierania 
opłat i ich wysokości.

Na pewno minie trochę czasu 
zanim mieszkańcy przyzwyczają się 
do korzystania z nowego systemu. 
Jak będzie działał? Kierujący pojaz-
dem wjeżdżając do strefy płatnego 
parkowania będzie pobierał bilet w 
terminalu wjazdowym. Bilet należy 
zachować w celu dokonania opłaty za 
parkowanie oraz podczas wyjazdu ze 
strefy płatnego parkowania. Opłaty 
za parkowanie będą dokonywane w 
kasie automatycznej znajdującej się w 
terminalu wyjazdowym gotówką lub 
kartą płatniczą, kasa automatyczna 
będzie przyjmować opłaty w mone-
tach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł (kasa 
nie przyjmie banknotów).

(zz)

Po objęciu 
przez Elżbietę 

Gieragę stanowiska 
dyrektora SP4 prowadzone 
przez nią wcześniej 
zajęcia przyrody przejęła 
ustępująca ze stanowiska 
zastępcy dyrektora 
Krystyna Grochala. 
Wdrażana jest obecnie 
procedura powołania 
zastępcy dyrektora 
placówki. Na to stanowisko 
została zaproponowana 
kandydatura Moniki 
Antczak. 
- Trwa weryfi kacja 
kandydatury pod względem 
formalnym. Czekamy również 
na niezbędną opinię rady 
pedagogicznej. Ustępująca 
dyrektor Bogumiła Wójtowicz 
wróci do prowadzenia zajęć 
matematyki – mówi Jakub 
Pietkiewicz z łęczyckiego 
urzędu miasta.

Zmiany w SP4

W grudniu płatny parking
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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

Świnice Warckie

W Łęczycy według 
statystyk prowadzo-

nych przez MOPS jest 22 bezdom-
nych. Obecnie 8 z nich przebywa 
w ośrodku w Ozorkowie i 1 na 
terenie Łodzi. 

- Mamy w swojej działalności sta-
tutowej zajęcie się takimi osobami, 
a przede wszystkim zapewnienie 
im bezpieczeństwa i zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych 
w nadchodzącym, szczególnie trud-
nym okresie, od października do 
końca marca. Organizujemy dla nich 
gorące posiłki, jak również propo-
nujemy umieszczenie w ośrodkach 
opiekuńczych. Mamy podpisane 
porozumienie o współpracy z ośrod-
kiem w Ozorkowie oraz w Łodzi, 
gdzie proponujemy dla naszych bez-
domnych dach nad głową. Niestety, 

często jest tak, że ci ludzie nie chcą 
skorzystać z pomocy polegającej na 
umieszczeniu ich w schroniskach, 
a to głównie z powodu obowiązu-
jącej tam bezwzględnej trzeźwości. 
Wolą zrezygnować z pobytu w tych 
placówkach i równocześnie szansy 
na powrót do normalnego życia, na 
rzecz często choroby alkoholowej - 
mówi Krystyna Szczech z MOPS-u 
w Łęczycy. 

Bywa też tak, że bezdomni re-
zygnują z gorących posiłków, wolą 
pomoc finansową. W sytuacji, kiedy 
bezdomny nie chce skorzystać ani z 
posiłku, ani z miejsca w schronisku, 
składa pisemne oświadczenie o 
rezygnacji z proponowanych form 
pomocy oraz zaświadcza o swoim 
miejscu pobytu. 

(mku)

Czy ksiądz 
proboszcz 

parafii pw. św. Kazimierza 
zlekceważył parafian i po 
mszy 1 listopada zrezygno-
wał z procesji na cmentarzu i 
wypominków? Wierni nie wie-
dzą co mają o tym myśleć. W 
sprawie napisali do redakcji. 
Podejrzewają, że ksiądz zre-
zygnował z procesji z powodu 
kiepskiej pogody. 

„We Wszystkich Świętych 

nasz ksiądz przestraszył się 
lekkiego deszczu. O godzinie 
11 była msza w kościele i po 
mszy miała być procesja na 
cmentarzu. Ludzi był ogrom, 
wszyscy czekali za księdzem. 
Niestety się nie doczekali, bo 
ten ze względu na niesprzyja-
jące warunki atmosferyczne nie 
przyszedł. Najciekawsze jest to, 
że płaci się za wypominki, które 
są wyczytywane na cmentarzu. 
A tu ani wypominków ani 

Niektórzy bezdomni nie chcą pomocy

Parafianie są zaskoczeni 

pieniędzy” - czytamy w mailu 
nadesłanym do redakcji.

Wielokrotnie dzwoniliśmy do 

kancelarii. Nikt telefonu jednak 
nie odbierał. 

(zz)

Dlaczego nie było wypominków na cmentarzu?

Dyrektor PUP dyskryminuje bezrobotnych?
Łęczyca „Czuję się dyskry-

minowana i skrzyw-
dzona działaniami pani dyrek-
tor. Urzędnik na takim wysokim 
stanowisku ma obowiązek 
przestrzegać prawa i wszystkich 
traktować równo, nie według 
własnego uznania” - to frag-
ment skargi złożonej do sta-
rostwa powiatowego na Lidię 
Ziębę, dyrektor PUP w Łęczycy.

Z dalszej treści pisma wy-
nika, że skarżąca jest osobą 
bezrobotną, której brakuje roku 
do emerytury. Przez dwa lata 
prowadziła działalność gospo-
darczą, z której była zmuszona 
zrezygnować ze względu na 
wysokie opłaty ZUS. Córka 
skarżącej prowadzi działalność 
gospodarczą i wystąpiła do 
urzędu pracy z wnioskiem o 
staż dla matki w swojej firmie. 
Otrzymała decyzję odmow-
ną. Jak oświadcza skarżąca, 
pani dyrektor Zięba nie podała 
żadnych podstaw prawnych a 
jedynie wyjaśnienie, że córka 
wcześniej nie wywiązała się z 
obowiązku zatrudnienia osoby 
bezrobotnej na okres trzech mie-
sięcy po odbyciu stażu. Autorka 
skargi czuje się pokrzywdzona. 
„Dlaczego starosta pozwala, 
żeby pani dyrektor robiła sobie 
prywatny folwark z urzędu 
według własnego widzimisię? 
Ja nie oczekuję wiele, chcę tylko 
skorzystać z przysługujących mi 

praw” – dodaje kobieta.
Dyrektor Lidia Zięba od-

piera zarzuty.
- Muszę stosować ta-

kie same przepisy wobec 
wszystkich pracodawców. 
Jest określony przepisami 
obowiązek zatrudnienia 
pracownika po odbyciu 
stażu, a córka skarżącej się 
z tego nie wywiązała. W tej 
sytuacji odpowiedź mogła 
być tylko odmowna - wyja-
śnia dyrektorka.

Rada powiatu łęczyckiego 
skargę uznała za bezza-
sadną.  

(mku)
Na zdjęciu Lidia 
Zięba, dyrektor 
PUP w Łęczycy
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Łęczyca

Łęczyca

ogłoszenie płatne

Nie widać końca 
konfliktu na linii 

nauczyciele – dyrektor Anna Ko-
walczyk w szkole w Starej Sobótce. 
Nauczyciele podczas ostatniej sesji 
gminy głośno protestowali prze-
ciwko dalszej współpracy z nową 
szefową. - Nie chcemy dyrektora 
przywiezionego „w teczce” - argu-
mentowali.

Przypomnijmy, konflikt w szkole 
podstawowej ciągnie się już ponad rok. 
Powodem jest zarządzenie wójta gminy 
Grabów powołujące Annę Kowalczyk  
na stanowisko dyrektora na pięcioletnią 
kadencję.

- Chcemy dyrektora, który będzie nas 
nauczycieli uczył, a nie odwrotnie, że to 
my uczymy dyrektora - argumentowała 
Beata Komorowska, nauczycielka ze 
szkoły w Starej Sobótce. - Nie chcemy 

dyrektora przywiezionego „w teczce”. 
Nic o tej pani nie wiemy, jakie ma 
wykształcenie, jaki staż pracy, bo to jest 
chronione ustawą o ochronie danych 
osobowych. Nie zgadzamy się z tym, 
wykształcenie szefa to nie temat tabu.

Nauczyciele wystosowali skargę 
do łódzkiego kuratora oświaty i wo-
jewody łódzkiego. Instytucje te nie 
dopatrzyły się uchybień w działalno-
ści dyrektora i zarządzeniu wójta, dla-
tego sprawa wróciła do rozpatrzenia 
przez komisję rewizyjną rady gminy 
Grabów, która również uznała skargę 
za bezzasadną.

- Jako radny uznaję skargę na dyrek-
tora za bezzasadną, ale jako człowiek 
uważam, że nauczyciele mają rację 
- stwierdził Henryk Pabin, przewod-
niczący komisji rewizyjnej.

Dlaczego nauczyciele ze Starej So-

Około 3-miesięczne 
szczenięta zostały 

znalezione w pobliżu gabinetu 
weterynaryjnego przy ul. Ka-
liskiej. Z trzech znalezionych 
piesków, niestety tylko dwa tra-
fiły do łęczyckiego schroniska. 
Trzeci uciekł. 

O błąkających się bezpańsko 
trzech szczeniętach poinformo-
wały strażników miejskich space-

rujące w pobliżu dziewczynki. Po 
przybyciu we wskazane miejsce 
okazało się, że czworonogi, już 
tylko dwa, biegały swobodnie przy 
jezdni. Całe szczęście, żaden nie 
wbiegł na drogę. Piesek i suczka 
w schronisku zaczekają na nowych 
właścicieli. Szczenięta adoptowane 
są chętnie, oby i tak było w tym 
przypadku.

(zz)

Nasz ubiegłotygodnio-
wy tekst o nietypowym 

zachowaniu policjantów, którzy 
bohomazy na elewacji mieli określić 
mianem „reklamy bez zezwolenia”, 
wzbudził duże kontrowersje. Do 
redakcji dzwonili mieszkańcy zbul-
wersowani tym, że coraz więcej 
ścian jest w mieście zamazywanych. 
Niektórzy sugerują, że kibice po-
dzielili się na dwie wrogie grupy. 

- Tych malowideł jest tak dużo, bo 
w mieście powstały dwa obozy kibo-

li. Jedni są za Widzewem a drudzy 
za ŁKS-em. Jeszcze do niedawna nie 
było między nimi aż tak ostrej walki. 
Teraz się to zmieniło. I można to na-
wet zauważyć na elewacjach. Napisy 
Widzew są ścierane i zastępowane 
napisami ŁKS – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce. 

Najgorsze jest to, że mieszkańcy 
boją się kiboli. Często dewastacje nie 
są zgłaszane policji z obawy przed 
zemstą ze strony pseudokibiców. 

(zz) 

Nie chcą dyrektora „z teczki”
Gm. Grabów

Na zdjęciu Paweł Pawłowski, 

który startował w konkursie 

na dyrektora

bótki tak protestują przeciwko nowej 
przełożonej?  Najpewniej dlatego, że 
nauczyciele desygnowali „swojego” 
kandydata na dyrektora spośród grona 
pedagogicznego. Był to Paweł Pawłow-
ski, który przystąpił do konkursu, ale 
został wyeliminowany w pierwszym 
etapie z powodów formalnych.

Nauczyciele zapowiadają, że dalej 
będą dochodzić swoich racji.

(mku)

Wojenka między kibicami

Porzucone szczenięta

Biały szczeniaczek to suczka

Na zdjęciu znaleziony pies

11 listopada 2016r. będziemy obchodzić 98. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Aby utrwalić w pamięci to szczególne wydarzenie na terenie Łęczycy 
odbędzie wiele ciekawych wydarzeń. Już 10 listopada br. w łęczyckich placówkach 
oświatowych będą miały miejsce akademie prezentujące historię zniewolonej Pol-
ski i proces odzyskiwania niepodległości. Tego dnia zorganizowany będzie również 
koncert patriotyczny pt. “123 lata ku wolności” w wykonaniu Pauliny Kapłon-Talik, 
Przemysława Knopka i Przemysława Nogi. Artyści wykonają znane nam szlagiery 
patriotyczne, ale w ich repertuarze znajdą się również piosenki takich artystów jak: 
Marek Grechuta, Jacek Kaczmarski, Anna German czy Zbigniew Wodecki. 
11 listopada zapraszam Państwa na główne uroczystości, które rozpoczną się o 
godz. 11.30 w Kościele Św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy. Program artystyczny w 
wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej Filii w Łęczycy przypomni najważniejsze historyczne wydarzenia. O godz. 
12.00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy w asyście Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego uczestnicy udadzą się na Pl. Tadeusza Kościuszki, by 
złożyć kwiaty pod figurką Matki Boskiej. Dopełnieniem uroczystych obchodów będzie 
pokaz poloneza - polskiego tańca narodowego, który wykona młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Łęczycy.
Bardzo liczę na Państwa obecność

Krzysztof Lipiński
Burmistrz Miasta Łęczyca
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Do Bożego Narodze-
nia zostało jeszcze pra-

wie dwa miesiące, a w niektórych 
sklepach już wprowadzono świą-
teczny asortyment. Czy to nie za 
wcześnie?

Ledwo ze sklepów zniknęły 
znicze i sztuczne wiązanki a na 
regałach już wystawiono bombki, 
anioły, lampki i całą masę innych 
ozdób związanych z Wigilią. Nie 
wszystkim to się podoba.

- Dopiero co kupowaliśmy 
lampki na groby bliskich a tu 
już mamy wybierać świątecz-
ne ozdoby? Uważam, że to za 
wcześnie. Rozumiem, że handel 
to handel. Im wcześniej taki 
towar zostanie wprowadzony 
to pewnie więcej się go sprzeda. 
Ale bez przesady – uważa jedna 
z klientek sklepu. - Boże Naro-
dzenie straci swój urok i magię, 

jeśli już na dwa miesiące przed 
oglądamy świąteczne ozdoby. 
Wszystko może się znudzić.

Jak zawsze, opinie są podzielone. 
Wiele osób już ogląda świąteczne 
produkty i cieszy się, że pojawiły 
się na sklepowych półkach. Klienci 
uważają, że tuż przed świętami nie 
będzie czasu na zrobienie przemy-
ślanych zakupów. 

(mku)
Jesień to czas,  kiedy 
nasza odporność zosta-

je wystawiona na próbę. Dlatego 
warto wzmocnić ją naturalnymi 
produktami, których nie brakuje 
na łęczyckim targu.

- Polecam czosnek 
ze szpinakiem du-
szony na maśle, 
po prostu de-
licje - mówi 
Ewa Pie-
t r u sz k a , 
jedna ze 
s p r z e -
dawczyń. 
- Wiem, że 
nie wszyscy 
znoszą za-
pach czosnku, 
dlatego można 
i warto go spoży-
wać w innej postaci, a 
że jest zdrowy, to chyba nie 
trzeba nikogo przekonywać.  

Czosnek nie jest jedynym warzy-
wem, które warto spożywać jesienią.

Wyraźnie zaskoczony 
informacją o pladze 

bobrów nad miejskim zalewem 
był Jakub Pietkiewicz, rzecznik 
urzędu miasta. Jak do tej pory 
magistrat wiedział jedynie o jed-
nym drzewie, które nadgryzione 
przez bobry zagraża przechod-
niom. Takich drzew jest jednak 
o wiele więcej. Mieszkańcy na-
rzekają, że nie mogą już nawet 
swobodnie pospacerować nad 
wodą. Na ścieżkach leżą powa-
lone przez bobry drzewa. Inne 
w każdej chwili mogą runąć. 
Najgorzej jest w okolicach dzikiej 
plaży, naprzeciwko ŁZG.

- Na tym dzikim terenie rośnie 
wiele młodych wierzb. To dosko-
nały materiał budowniczy dla 
bobrów. Dość często tędy space-
ruję. Przyznam, że jeszcze nigdy 
nie widziałem tylu powalonych i 
nadgryzionych przez bobry drzew 
– mówi pan Kamil.

- Jest niebezpiecznie – dodaje 
Beata Nowak. - Jakby takie drzewo 
spadło na człowieka, to nieszczę-
ście gotowe.

Wacław Skalski jest również 
zaniepokojony. 

- Szczególnie duże zagrożenie 
stwarza duża wierzba rosnąca 
tuż przy chodniku za mostkiem – 

mówi łęczycanin. - Bobry zdążyły 
już poobgryzać to drzewo. Z pnia 
niewiele zostało. 

Magistrat przekonuje, że na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat drzewa 
powalone przez bobry są sukce-
sywnie usuwane z ciągów pieszych 
przy zalewach. Niektóre powalone 
drzewa wyławiane są bezpośred-
nio z wody, aby nie blokowały jej 
swobodnego przepływu. 

- Teren zalewów miejskich oraz 
terenów przyległych użytkowany 
jest przez Polski Związek Węd-
karski koło w Łęczycy, który w 

ubiegłym roku zgłosił do wycięcia 
9 drzew podgryzionych, zagraża-
jących osobom znajdującym się na 
tym terenie. W niedługim czasie 
wydane zostało pozwolenie na 
usuniecie tych drzew po czym 
natychmiast je uprzątnięto. Do-
datkowo niektóre drzewa rosnące 
najbliżej lustra wody zostały za-
bezpieczone siatką ogrodzeniową 
w celu uniemożliwienia bobrom 
dostępu. Zabieg ten nie w pełni 
spełnił oczekiwania, ponieważ 
podgryzane były inne, nieza-
bezpieczone drzewa rosnące w 
oddaleniu – mówi Jakub Piet-
kiewicz, pełnomocnik burmi-
strza ds. kontaktów z mediami. 
Urząd miasta otrzymał też zgłosze-
nie dotyczące drzewa rosnącego 
tuż przy chodniku, za moskiem na 
terenie zalewów. 

- Drzewo zostało zgłoszone do 
wycięcia i czekamy na decyzję 
starostwa powiatowego w Łęczy-
cy – dodaje J. Pietkiewicz. - Jeżeli 
będzie pozytywna to jeszcze w tym 
roku drzewo zostanie wycięte. Na 
podstawie informacji z Wydziału 
Inwestycji, Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska mogę za-
pewnić mieszkańców, że nie ma w 
tym miejscu żadnego zagrożenia.

tekst i fot. (zz) 

Po zniczach już bombki 

zdrowie z targu

-  N a m a -
wiam do je-
dzenia cebuli 
- mówi Hali-
na Bednarska 

handlująca wa-
rzywami. - Za-

wiera  minerały i 
witaminy. To warzy-

wo o niskiej kaloryczno-
ści i rewelacyjnych walorach 

smakowych oraz właściwościach 
zdrowotnych.

Myśląc o tradycyjnych sposobach 

leczenia, nie sposób zapomnieć o 
miodzie.

- Ten prawdziwy smakołyk 
wzmacnia serce, koi nerwy, ożywia 
mózg, goi rany. Ma właściwości an-
tybakteryjne. Powinien koniecznie 
znaleźć się w naszym jadłospisie, bo 
jest nie tylko pyszny, ale ma również 
właściwości prozdrowotne - przeko-
nuje Maciej Misiak.

Warto dodać, że wszystkie warzy-
wa i owoce są zdrowe. Zbilansowana 
dieta to podstawa dobrego zdrowia.

(mku)

Po zniczach już bombki 

Bóbr to roślinożerca, który naj-chętniej zjada świeżą, zieloną korę wierzbową, bądź topolo-wą. Zwierzęta te robią teraz za-pasy, żeby w zimie nie musiały chodzić po śniegu i żeby ogony nie przymarzały im do lodu. W wodzie, gdzie mają wybudowa-ne swoje żeremia czy gniazda, topią gałęzie i to w astronomicznych liczbach. Tną je zazwyczaj wieczorami, od zmroku do świtu, i topią w wodzie. Wędkarze się denerwują, bo w wodzie jest pełno gałęzi, a nikt nie lubi łowić w takich warunkach. Kiedy przyjdzie zima, bobry będą nurkowały podziemnym korytarzem i wyciągały zgromadzone zapasy. Bobry są pod ochroną.

Wacław Skalski pokazuje podgryzione przez bobry drzewo, rosnące tuż przy chodniku 

Najwięcej podgryzionych 
drzew jest przy dzikiej plaży 

Niektóre drzewa runęły na ścieżki przy zalewie 

Oj niedobrze panie bobrze 
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materiał promocyjny

Anna Piaseczna z Uniejowa zo-
stała jedną z pięciu finalistek 
konkursu Polka Roku 2016.  
Celem konkursu jest uhonorowa-
nie Polek mieszkających w Wiel-
kiej Brytanii, które swoją pracą 
zawodową i społeczną, a także 
postawą i zaangażowaniem in-
spirują i wybijają się ponad prze-
ciętność w polskiej społeczności. 
5 listopada odbędzie się IV Kongres 
Polek w Wielkiej Brytanii, podczas 
którego zostanie wybrana Polka 
Roku 2016. 

Uniejowianka 
w ścisłym finale 

więcej optymizmu w gminie 

Blisko 2 tysiące ki-
lometrów przebie-

gli uczestnicy 24-godzinnego bie-
gu, który odbył się w Poddębicach.

Dzięki maratonowi, zorganizo-
wanemu przez Poddębicki Klub 
Biegacza Zdyszani.pl, sfinansowa-
ne zostaną zajęcia terapeutyczne 
dla dzieci z autyzmem i zespołem 
Aspergera. 

- W biegu wzięło udział około 400 
osób. Udało nam się zebrać 7 tys. 
zł. Kwota ta pomoże podopiecz-
nym Fundacji “Obudzić Zmysły”. 
Cieszymy się, bo nasza inicjatywa 
zakończyła się sukcesem. Serdecz-
nie dziękujemy młodzieży licealnej, 
która aktywnie włączyła się w prze-
prowadzenie akcji oraz za pomoc 
w realizacji zadania burmistrzowi 
Poddębic, Geotermii i MPWiK - 
mówi pomysłodawca biegu Jacek 
Bienias.

Każdy przebiegnięty kilometr to 
15 zł. Za przebiegnięcie 4 km można 
było ufundować godzinę terapii dla 
dzieci.

Zakład Wykonawstwa Urządzeń 
Precyzyjnych “Narzędziownia” Sp. 
z o. o. rozpoczął budowę głównej 
hali produkcyjnej w Feliksowie. 

Wielomilionowa inwestycja prowa-
dzona jest na obszarze jednego hekta-
ra. Pojawiły się już fundamenty hali 
oraz mury biurowca. Obecnie do góry 
wznosi się stalowa konstrukcja hali.  
- Budynek zaprojektowany jest jako 
jednolita bryła. Obok hali produk-
cyjnej będą jeszcze pomieszczenia 
biurowe oraz magazyny - informuje 
Dariusz Rosa, dyrektor ds. Inwesty-
cji i Nowych Uruchomień ZWUP.  
Do końca tego roku zaplanowane jest 
oddanie obiektu w stanie surowym 
zamkniętym. Natomiast zakończenie 
budowy i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie przewiduje się na koniec 
2017 roku. Wówczas w Feliksowie 
będą działać dwie hale. Przypomnij-
my, że rok temu łódzki zakład uru-

chomił tu nowy oddział swojej firmy. 
Dzięki budowie hali w poddębickiej 
gminie przybędą nowe miejsca pracy.

- W powstającym obiekcie planu-
jemy zatrudnić po osiągnięciu pełnej 
mocy produkcyjnej około 300 osób 
- dodaje Dariusz Rosa.

- Ta wiadomość bardzo cieszy. W 
myśl porozumienia jakie poddębicka 
gmina zawarła z firmą “Narzędziow-
nia” samorząd wybuduje drogę 
dojazdową do hal - mówi burmistrz 
Piotr Sęczkowski.

Obecnie w Feliksowie pracuje 20 
osób. Zakład zajmuje się skrawaniem 
i obróbką plastyczną blach, wyko-
nywaniem elementów do kadzi do 
transformatorów jednofazowych i 
rozdzielczych.

- „Narzędziownia” to kolejna fir-
ma, która obok Sadeko - producenta 
oczyszczalni ścieków, czy znanego 
z branży transportowo-logistycz-

W miejscowości Lipki kierująca peugeotem 20-letnia mieszkanka powiatu chcąc uniknąć zderzenia z przebiegająca przez drogę sarną, straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do przydrożnego rowu gdzie dachowała. W wyniku zdarzenia kobieta doznała urazów głowy i kręgosłupa. Została przewieziona do szpitala w Poddębicach. 

Praca nie tylko w „Narzędziowni”
nej MP-Trans, zainwestowała w 
gminie Poddębice. - Rozbudowuje 
się również zakład pończoszniczy 
Sandra. Realizowane przez pod-
mioty gospodarcze przedsięwzięcia 
potwierdzają, że jest to dobry czas dla 
przedsiębiorczości, dlatego od tego 
roku postanowiliśmy przyznawać 
nagrody gospodarcze firmom - mówi 
burmistrz. - Będzie to doskonała 
okazja do uhonorowania osób, które 
wspierają lokalną społeczność, a tak-
że wpływają na unowocześnianie i 
rozwój miejscowej gospodarki oraz 
budują jej pozytywny wizerunek. 

Info: UM Poddębice 

Wszystko przez sarnę

Przebiegli 2 tysiące kilometrów

Pierwszego dnia biegu trasę alej-
kami zrewitalizowanego parku po-
konywali członkowie Poddębickiego 
Klubu Biegacza wraz z zaprzyjaź-
nionymi biegaczami z innych miast. 
Maraton zakończyła poruszająca 
się na wózku inwalidzkim Anna 
Płoszyńska.

- Nie mogę pobiec, więc postano-
wiłam pokonać dystans na wózku, 
by wesprzeć innych. W zeszłym roku 
Zdyszani.pl zorganizowali bieg dla 
mnie i mojego kolegi - mówi Ania 
Płoszyńska.

Jak zapowiadają biegacze z klubu 
Zdyszani.pl druga edycja 24-godzin-
nego maratonu nie była ostatnią. Już 
mają pomysł na kolejny bieg za rok.

Info: UM Poddębice 

W Uzdrowisku Termalnym Unie-
jów powstaje kolejna inwestycja 
będąca uzupełnieniem prze-
strzeni miejskiej oraz gotowym 
rozwiązaniem dla tych, którzy 
chcieliby tu zamieszkać.

Spółka „Termy Uniejów” wy-
budowała już osiedle bloków ter-
malnych, którego mieszkańcy 
korzystają z największego unie-
jowskiego skarbu bez wychodzenia 
z domu, czyli wody solankowej, 
przy pomocy tzw. „trzeciego kur-
ka” znajdującego się w łazience 
każdego z mieszkań. Na mapie 
Uniejowa powstały już 3 bloki z 
zastosowaniem takich rozwiązań 
technologicznych. Kolejne 2 są 
obecnie w budowie. Razem to 150 
mieszkań. Inwestorzy poszli jednak 
o krok dalej i proponują kolejne 
rozwiązanie, czyli nowe osiedle ter-
malne, ale tym razem połączonych 
ze sobą domków jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej, również z 
dostępem do uniejowskiej leczniczej 
solanki do celów kąpielowych oraz 
ogrzewaniem gazowym. Nowe 
osiedle z kompleksowym uzbroje-
niem terenu, w bliskim sąsiedztwie 
lasu, ma liczyć 52 domki, a oddanie 
pierwszych domków planowane 
jest już na wiosnę 2018 roku.

Domki z użytkowym pod-
daszem, o powierzchni użytkowej 
od 115 m2 do 123 m2, w zależności 
od opcji, będą posiadały oddziel-
ny podjazd z jednym miejscem 
parkingowym dla mieszkańców 
oraz garaż. Cała powierzchnia 
działki to ok. 250 m2. Wśród 
rozkładu pomieszczeń wewnątrz 
domu, na parterze przewidziano 
pomieszczenia o funkcji dzien-
nej, w tym: kuchnię, spiżarnię, 
salon z wyjściem na taras i ogród, 
wc, kotłownię / pomieszcze-
nie gospodarcze oraz garaż. Na 
piętrze zlokalizowano 3 poko-
je, łazienkę oraz 2 garderoby. 

Każdy domek zostanie przykryty 
dachem dwuspadowym o kon-
strukcji drewnianej. Kolorystyka 
budynków zostanie utrzymana w 
spokojnych tonacjach z fragmen-
tami ścian zrealizowanych jako 
okładzina z desek.

Dużym atutem nowego osiedla 
termalnego jest również cena. 3 
tys. zł za metr kwadratowy powi-
erzchni użytkowej, bez formalności 
związanych z pozwoleniem na 
budowę, czy uzbrojeniem terenu. 
Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie inwestora (www.termyu-
niejow.pl).

osieDLe W unieJoWie 
PoWięKszY się o terMaLne DoMKi

Mamy wiele argumentów przemawiających za osiedleniem się w Uniejowie. Jednym z nich jest 
konsekwencja w planowaniu przestrzeni. Władze wykorzystały naturalnie wijącą się rzekę do 
uporządkowania stref miasta: uzdrowiskowej i turystycznej oraz mieszkalnej – na jej uboczu 
powstanie inwestycja.
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pRoboszcz pRosi o pomoc

Domowe brudy i odpady zwożone 
są na cmentarz! Ta sprawa została 
opisana w ogłoszeniach parafial-
nych. Kościół prosi wiernych o 
wrażliwość i pomoc.

„Kilka miesięcy temu docierały 
do nas informacje, że do kontene-
rów znajdujących się na cmentarzu 
jakieś osoby przywożą śmieci w 
zawiązanych workach foliowych 
60 – 100 litrów, zapełniając nimi 
kontenery. Przyjmowaliśmy to z 
niedowierzaniem, traktując z nie-
dowierzaniem, jako sytuację jedno-
razową i przypadkową. Kiedy jed-
nak po upływie miesięcy sytuacja 
taka stawała się regułą, parafianie 
załatwiający sprawy kancelaryjne 
potwierdzili fakt dostarczania na 
cmentarz zapakowanych śmieci 
przywożonych m.in. rowerem do 
śmietnika i to przez osoby roz-
poznawane, jako nasi parafianie. 
Osoby te miejsce poświęcone nie 
mają skrupułów zamienić w skła-
dowisko pospolitych, domowych 
brudów i odpadów. W związku z 
tym kierujemy gorącą prośbę, aby 

Do 18 listopada urząd miasta w Uniejowie przedłużył nabór zgłoszeń  do konkursu dla firm i organizacji gminy Uniejów pod nazwą Złota Lilia 
– „Nagroda gospodarcza i społeczna Burmistrza Uniejowa”. Nagroda Złota Lilia będzie przyznawana w czterech kategoriach:Firma/Organizacja Roku 

Turystyka 
Zdrowie i uroda 

Zaangażowanie społeczne. Konkurs trwa od 15 marca do 18 listopada. Wyniki zostaną ogłoszone w grudniu tego roku.

- Świat stanął na 
głowie. Dla niektó-

rych nie ma świętości – mówią 
Genowefa Naporowska, Jadwiga 
Czyżewska i Marianna Sierocka, 
które od lat opiekują się kapliczką 
w centrum miasta. 

Panie niejednokrotnie spotykały 
się z chamstwem. 

- Najgorsze jest to, że niektórzy 
robią to dla zabawy. Chyba już 

Policji oraz pro-
kuraturze nie 

udało się ustalić, kto jest spraw-
cą zatrucia krów należących do 
ojca wójta Krzysztofa Woźnia-
ka. Sprawa odbiła się szerokim 
echem w całym regionie.

- Liczyłem, że uda się ująć 
sprawcę lub sprawców zatrucia 
krów – słyszymy od wójta. - 
Nie mam pretensji do organów 
ścigania. Policjanci na miejscu 
pracowali profesjonalnie. Zabez-
pieczyli ślady, przyjechali z psem 
tropiącym. Pies podjął trop do 
najbliższej drogi, ale tam ślad się 
urwał. Wiadomo już, że trucizną 
był mocznik. Został dodany 
bezpośrednio do poideł zwierząt 

oraz do studni. Stało się to w nocy, 
dlatego nie było świadków tego 
zdarzenia.

Przypomnijmy, że krowy zo-
stały zatrute w miejscowości 
Charchów Pański. Udało się ura-
tować 11 zwierząt, cztery padły w 
męczarniach. Wójt, który mieszka 
razem z rodzicami na gospodar-
stwie, wycenił straty na prawie 
20 tysięcy zł. 

- Wiadomo, że straty ponosimy 
do dziś. Liczba stada się zmniej-
szyła i mleka tym samym też jest 
mniej – mówi K. Woźniak.

Czy można mówić o politycz-
nym kontekście tej sprawy? Tego 
wykluczyć nie można. 

(ps)

Włodzimierz O., były wójt gminy 
Zadzim, po raz kolejny musiał 
tłumaczyć się w sądzie. Oprócz 
niego na ławie oskarżonych za-
siedli Kazimiera W., była skarbnik 
gminy oraz urzędnik Sławomir W. 
Cała trójka odpowiada za oszu-
stwa finansowe. W proceder wy-
ciągania pieniędzy z gminnej kasy 
zaangażowane były jeszcze inne 
osoby – przeważnie właściciele 
firm budowlanych, świadczących 
usługi dla gminy.  

- Włodzimierz O. polecił swojemu 
podwładnemu Marianowi U., aby 
poświadczył nieprawdę, że malo-
wanie ścian hydroforni w Kłoni-
szewie  a także uzupełnianie tynku 
i malowanie ścian hydroforni w 
Zadzimiu było dokonane zgodnie z 
fakturami Vat wystawionymi przez 
właściciela firmy Jana K. W rzeczy-
wistości prace te wykonywali pra-
cownicy interwencyjni - informuje 
Beata Młynarczyk, przewodniczą-
ca poddębickiego zamiejscowego 
wydziału karnego Sądu Rejonowe-
go w Łasku. - Następnie fakturami 
tymi Włodzimierz O. posłużył się 
zatwierdzając środki na remont w 
kwocie prawie 5 500 zł. 

Jak się dowiedzieliśmy były wójt 
zatwierdził też środki do wypła-
ty za faktury wystawione przez 
przedsiębiorcę Marka B. Jerzy M. 
poświadczył, że urządzenia i opony 
zostały nabyte przez urząd na kwo-
tę 8 945 zł. W sumie Włodzimierz 
O. dokonał oszustwa na prawie 15 
tysięcy zł. 

Były wójt Zadzimia odpowiada z 

art. 231 kodeksu karnego (naduży-
cie uprawnień przez funkcjonariu-
sza), paragraf 2 (osiągnięcie korzyści 
majątkowej lub osobistej). Grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

Z kolei Kazimiera W., była skarb-
nik urzędu gminy w Zadzimiu, w 
celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej będąc bezpośrednim przełożo-
nym Sławomira W., obsługującego 
kasę, nie dopełniła obowiązku nad-
zoru nad przestrzeganiem przez 
kasjera zasad rozliczeń pieniężnych, 
gotówki zgromadzonej w kasie 
urzędu oraz nad prawidłowym 
obiegiem dokumentów będących 
podstawą rozliczania pieniędzy 
pobranych z kasy. 

- Zezwalała na dokonywanie 
przez kasjera wypłat gotówki z kasy 
na podstawie kserokopii dowodów 
księgowych, co umożliwiło kasje-
rowi wypłatę z kasy określonych 
kwot pieniędzy – dodaje sędzia B. 
Młynarczyk.

Kazimiera W. zaniechała ponadto 
kontroli terminowego odprowa-
dzania przez kasjera pieniędzy z 
kasy na rachunek bankowy urzędu 
i zaniechała sprawdzania stanu 
kasy w związku z nieterminowym 
odprowadzaniem z kasy gotówki 
do banku, co doprowadziło do 
powstania niedoboru gotówki w 
kasie na łączną kwotę ponad 131 
tysięcy złotych. 

Grozi jej do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Kolejna rozprawa została wyzna-
czona pod koniec tego miesiąca. 

(ps) 

Kto bezcześci poddębicki cmentarz?

być wrażliwym na tych, którzy bez-
czeszczą to miejsce. Za wrażliwość i 
pomoc w tej wstydliwej i zasmucają-
cej sprawie – Bóg zapłać” - czytamy 
w ogłoszeniu parafialnym.

O nieczystości pytamy pracowni-
ków odpowiedzialnych za opróżnia-
nie kontenerów na cmentarzu.

- Faktycznie, zdarza się, że wśród 

typowych cmentarnych śmieci są 
również worki z innymi odpadami. 
Widać, że niektórzy mieszkańcy pod-
chodzą do tematu, tak jakby podrzu-
cali nieczystości na jakiś komunalny 
teren. A przecież to jest nekropolia. 
Na pewno nie powinno się tak robić 
– usłyszeliśmy. 

(ps)

czasaMi nie Mogą W to uWierzYć

do końca życia będę pamiętać, jak 
pewien podpity młodzian rzucił 
butelką w kapliczkę. Tak po prostu. 
Przechodził obok i do głowy wpadł 
mu taki pomysł. To bardzo przykre 
– słyszymy od jednej z kobiet. 

- A ja nie zapomnę jeszcze gorszej 
sytuacji – dodaje kolejna. - Zwróciłam 
kiedyś uwagę młodym ludziom, aby 
nie zabierali plastikowych pojemni-
ków służących nam do podlewania 
kwiatów. Proszę sobie wyobrazić, 
że następnego dnia przed kapliczką 
były ludzkie fekalia. To naprawdę nie 
do wyobrażenia.

Jak się dowiedzieliśmy kaplicz-
ka została zbudowana tuż po II 
wojnie światowej. Z początku 
stała bliżej ronda. Kilka lat temu 
została odnowiona i przesunięta 
bliżej biblioteki. 

- Przychodzimy tu prawie co-
dziennie. Wymieniamy kwiaty 
w wazonach, dbamy również o 
nasadzenia. Jesteśmy zatroskane za-
chowaniem niektórych. Za naszych 
czasów ludzie byli inni. Mamy jed-
nak wciąż nadzieję, że w ludzkich 
sercach jest więcej dobra niż zła.

(ps)

Proces byłego wójta

Prokuratura umorzyła śledztwo

Kto zatruł krowy? 
Tego nie wiadomo

Podczas tegorocznej 
akcji „Znicz 2016” po-

licjanci Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Poddębicach już od piątku 
prowadzili szereg działań mających 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa, 
w szczególności na trasach dojazdo-
wych oraz w rejonach cmentarzy. 
W sumie w zabezpieczeniu udział 
wzięło 122 policjantów.

Tegoroczne działania rozpoczęły się 
28 października i trwały do 2 listopada. 
Policjanci w tym czasie pełnili służbę 
w rejonach cmentarzy oraz na ciągach 

komunikacyjnych. Funkcjonariusze w 
ciągu trwania akcji na terenie powiatu 
poddębickiego nie odnotowali poważ-
niejszych zdarzeń. Na terenie powiatu 
doszło jedynie do 9 niegroźnych kolizji. 
Podczas kontroli ujawniono 3 nietrzeź-
wych rowerzystów. Pierwszy z nich 
został zatrzymany 29 października o 
godzinie 3.10 w miejscowości Praga. 
Kierujący rowerem 32-latek miał 1,48 
promila alkoholu w organizmie a 
ponadto okazało się, że ma orzeczony 
prawomocny zakaz prowadzenia 
pojazdów. Drugi „amator” jazdy na 
podwójnym gazie wpadł 30 paździer-

nika o godzinie 12.45 w Chodowie. 
43-latek kierował motorowerem mając 
2,32 promila. W tym samym dniu o go-
dzinie 17.15 w Księżej Wólce policjanci 
zatrzymali 31-latka, który kierował 
rowerem mając 2,18 promila. Z kolei 
31 października o godzinie 18.25 w 
Woli Pomianowej policjanci zatrzymali 
41-latka,który kierował rowerem po 
drodze publicznej wbrew orzeczone-
mu zakazowi sądowemu. Wszyscy 
zostali ukarani mandatami karnymi 
w wysokości po 500 zł natomiast 32 i 
41-latek dodatkowo odpowiedzą przed 
Sądem za złamanie zakazu.

Podsumowanie akcji znicz
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 210: Czego nie masz, nie obiecuj.

uśMiecHniJ się
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uśMiecHniJ się
* Dlaczego Cristiano Ronaldo waży na 
meczach o 2 kg więcej, niż zwykle?
- Bo przed meczem nakłada na włosy 
żel. 

***
* Babcia z dziadkiem siedzą, ona 
obiera ziemniaki, a on patrzy przez 
okno i nagle widzi jak byk skacze na krowę. Dziadek 
westchnął i mówi:
- Ja też bym tak chciał...
Na co babcia podnosi głowę znad ziemniaków i mówi:
- A rób co chcesz, to twoja krowa! 

***
* Rozmawiają dwie babeczki:
- Ech, życie... Wracasz z pracy i zapieprzasz w domu. 
Dzisiaj podłogi myłam, jutro okna...
- A mąż?
- A mąż na szczęście sam się potrafi  umyć. 

***
* - Kopę lat! Co u ciebie słychać? Jak dzieci?
- Jakoś leci. Najstarszy syn zrobił doktorat z historii 
sztuki, córka skończyła socjologię z wyróżnieniem, 
najmłodszy trochę się wyłamał, bo został pospolitym 
złodziejem.
- Powinieneś wykopać go z domu.
- Nie mogę. Tylko on przynosi jakieś pieniądze... 

***
* - Córeczko, słyszałam, że Piotrek do ciebie wzdycha...
- Daj spokój mamo, to po prostu astmatyk. 

***
* - Panie kelner, co macie do jedzenia?
- Jest pieczeń husarska..
- Co to ja husar jestem, żeby jeść pieczeń husarską? Co 
jeszcze macie?
- Jest pieczeń wieprzowa.
- O tak! Bardzo proszę. 

***
* Córka mówi do ojca:
- Tato, muszę ci coś wyznać... Jestem transseksualistką i 
będę przechodzić operację zmiany płci.
- Jaja sobie robisz? 

ZUPA Z DYNI Z IMBIREM I 
SEREM ŻÓŁTYM

Składniki:
30 ml masła
połówka cebuli pokrojona w cien-
kie plasterki
1 kg świeżej dyni, bez gniazda 
nasiennego i skóry, pokrojonej 
w kostkę
30 ml świeżego, zmielonego 
imbiru
200 g ziemniaków, obranych i 
pokrojonych w kostkę
1 litr wywaru z warzyw lub wody

60 ml soku pomarańczowego
125 ml cream sherry
250 ml śmietany
100 g startego, żółtego sera z dziu-
rami – do przybrania

Etapy przygotowania:
Masło rozgrzej na średnim ogniu w 
dużym, najlepiej żeliwnym garnku. 
Wrzuć cebulę i smaż, aż zmięknie 
i się zeszkli (około 10 minut). Do-
daj dynię, imbir i ziemniaki, smaż 
jeszcze 3 minuty. Dodaj wywar (lub 
wodę), sok pomarańczowy i sher-
ry. Podgrzewaj, aż całość zacznie 
lekko wrzeć, a potem gotuj na 
wolnym ogniu, aż dynia zmięknie 
i będzie można w nią łatwo wbijać 
widelec (około godziny). Zmiksuj 
zupę na gładko malakserem albo 
za pomocą blendera. Zmiksowaną 
zupę przelej z powrotem do garnka 
i mieszając dodaj śmietanę. Przy-
praw do smaku solą i pieprzem. Po 
nalaniu zupy na talerze posyp każ-
da porcję tartym serem i podawaj 
z pieczywem.

WŁOSKIE SPAGHETTI 
Z MULAMI W SOSIE 

POMIDOROWYM
Składniki:
Makaron spaghetti
Pasata pomidorowa 200 g
Mule 300 g
Szalotka 2 szt.
Czosnek 2 ząbki
Białe wino 100 ml 
Oliwa z oliwek
Natka pietruszki 
Bazylia

Etapy przygotowania:
Mule przepłukujemy zimną wodą 

i oczyszczamy z tzw. wąsów. W 
międzyczasie gotujemy maka-
ron wg zaleceń producenta. Na 
patelni rozgrzewamy delikatnie 3 
łyżki oliwy i dodajemy posiekaną 
szalotkę i czosnek. Po chwili do-
dajemy mule i białe wino, całość 
przykrywamy na ok. 5 minut, aby 
mule się pootwierały. Następnie 
dodajemy pastę pomidorową i 
doprawiamy. Gdy sos zgęstnieje, 
dodajemy makaron i zioła.

BEZA WANILIOWO
-MIGDAŁOWA

Składniki:
Beza:
szklanka białka jaj kurzych
300 g cukru pudru 
Krem:
400 g masła
300 ml śmietany 36% 
200 g płatków migdałowych, lekko 
uprażonych
100 ml likieru cointreau 
20 ml spirytusu

Etapy przygotowania:
Ubić białka dosypując cukier, aż 
masa będzie sztywna. Na perga-
minie uformować łyżką małe krąż-
ki. Piec je w temp. 140 st. C około 
50 min. W tym czasie przygoto-
wać krem migdałowy: masło z 
cukrem ucierać, aż masa nabierze 
białego koloru. Dodać śmietanę i 
mieszać do uzyskania jednolitej 
masy. Dosypać płatki migdałowe 
i dodać alkohol oraz szczyptę soli 
dla złamania smaku. Upieczone, 
wystudzone bezy przełożyć kre-
mem, udekorować migdałami i 
oprószyć cukrem pudrem.
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Halloween to zabawa, która sprawia dzieciom wiele radości. Mogły się o tym przekonać maluchy z przedszkola nr 
1 w Łęczycy oraz dzieci biorące udział w atrakcjach przygotowanych przez oddział dla dzieci i młodzieży łęczyckiej 
biblioteki.
Na wspólną zabawę do biblioteki przybyły wampiry, czarownice oraz inne osobliwe postacie. Tego dnia biblioteka rów-
nież przybrała wygląd strasznego pomieszczenia. Od samego progu witały wchodzących dyniowe stwory, nietoperze 
i duchy. Nie inaczej było w przedszkolu. W tematykę halloween wprowadziły uczestników dzieci z grup starszych, pre-
zentując anglojęzyczne przedstawienie „Trick or treat!”. Po występie rozpoczęła się wesoła, wspólna zabawa taneczna 
z udziałem zaproszonych gości – uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy. 

Halloween w Łęczycy
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Ozorków 

księŻa lekcewaŻą ludzi

ogłoszenie

Prywatna inwestycja 
przy ul. Nowe Miasto 

wzbudza zainteresowanie nie 
tylko mieszkańców, ale również 
okolicznych handlowców. Wielu 
zadaje sobie pytanie, czy na par-
terze budynku mieścić się będzie 
mini-market. Taka działalność 
byłaby poważną konkurencją dla 
kupców.

- Na razie nie będę mówił, co po-
wstanie na parterze – usłyszeliśmy 
od inwestora, Arkadiusza Niewia-
rowskiego. - Planujemy zakończyć 
budowę nieruchomości wiosną 
przyszłego roku. Mogę jedynie 

Tuż przed Wszystkimi Świętymi 
w tej samej kamienicy przy ul. 
Wyszyńskiego zmarło dwoje 
lokatorów. Bywalcy okolicznych 
melin powiedzieli nam, że do tra-
gedii przyczynił się lewy alkohol.

- To od sake – usłyszeliśmy. 
Miłośnicy nielegalnych trunków 

w ten sposób określają spirytus, 
którym handluje się w melinach. O 
nielegalnej sprzedaży procentów 
pisaliśmy już wiele razy. Nasi roz-
mówcy przekonywali, że ostatnie 
zgony były również z powodu 
nadużywania procentów.

- Kobieta sprzedawała nielegalnie 
alkohol i również w tej samej kamie-
nicy mężczyzna też handlował alko-
holem. Niby ze sobą konkurowali, ale 
często razem popijali. Co tutaj dużo 
mówić. Ich organizmy były osłabione. 
To byli schorowani ludzie. Szkoda 
ich – powiedzieli nam ozorkowianie, 
którzy nie ukrywali, że w melinach 
zaopatrują się w alkohol.

Jak łatwo się domyślić, sąsiedzi 
zmarłych niechętnie mówili o dra-

Czy w budynku będzie market?

zdradzić, że dziewięć lokali miesz-
kalnych przeznaczonych zostanie 
pod wynajem. 

(stop)

„saKe” W ozorKoWie zaBiJa?

Nie jest tajemnicą, że przy ul. Wyszyńskiego melin nie brakuje 

macie. Dotarliśmy do ciotki denata 
z kamienicy przy ul. Wyszyńskiego.

- Opiekowałam się nim. Ale tu nie 
było żadnej meliny – przekonywała 
kobieta. 

Nie jest tajemnicą, że w mieście 

– szczególnie przy Wyszyńskiego 
– melin nie brakuje. Spożywanie al-
koholu na ławkach lub w bramach, 
wprost z plastikowych butelek, jest 
nagminne. 

(stop)

Ozorków W sprawie księdza 
proboszcza parafii 

NMP Królowej Polski otrzyma-
liśmy niedawno maila. Poszli-
śmy porozmawiać o problemie. 
Zamiast rzeczowej rozmowy i 
chociażby próby wyjaśnienia 
kontrowersyjnego tematu, usły-
szeliśmy niepochlebne opinie o 
mieszkańcach Ozorkowa, którzy 
zgłaszają się do gazety. 

- Ci, którzy kontaktują się z 
waszą gazetą, nie są normalni 
– powiedział duchowny z któ-
rym chcieliśmy porozmawiać w 
sprawie zgłoszonej nam przez 
mieszkańców (proboszcza nie 
zastaliśmy).

Księdza absolutnie nie intereso-
wało, dlaczego plebanię odwiedził 
dziennikarz. W sposób arogancki 
i prześmiewczy ocenił gazetę oraz 
czytelników. Nie mogliśmy nawet 
zapytać duchownego o powody 
takiego zachowania. Ksiądz po 
krótkiej, szyderczej wypowiedzi 

po prostu odłożył słuchawkę do-
mofonu. 

Z jakiego powodu zaintereso-
waliśmy się zachowaniem księdza 
proboszcza (zresztą nie po raz 
pierwszy po prośbach mieszkań-
ców)? Oto treść maila przesłanego 
do redakcji.

„Nasi księża z parafi i NMP na 
górce już przechodzą sami siebie. 
Chcieliśmy zamówić wypominki 
za zmarłych na wszystkich świę-
tych w dniu 31 października o 
godz.17.30 , lecz niestety proboszcz 
był tak zajęty, że powiedział iż nie 
ma czasu. Miał mszę o 18.00. Przy 
tym był niemiły, a przy tym świet-
nie bawił się swoim telefonem ko-
mórkowym. Widać proboszcz już 
robi co chce i ma super podejście 
do parafi an. Niestety wypomin-
ków nie zamówiliśmy, choć bardo 
chcieliśmy.

Takich mamy niestety duchow-
nych. Czy tak powinni traktować 
ludzi? Warto, aby zająć się sprawą, 

bo być może takich osób potrakto-
wanych jak my jest więcej”.

Nie dziwimy się temu, że nasi 
czytelnicy są zbulwersowani. 
Styl komunikowania się księży 
z kościoła „na górce” z pewno-
ścią jest daleki od poprawnego. 
Można odnieść wrażenia, że 
duchowni dzielą ludzi na tych 
lepszych i gorszych. To samo 
dotyczy mediów. Na czarną 
listę wpisywane są te redakcje, 
które zajmują się kontrower-
syjnymi tematami i nie boją się 
pisać krytycznie o zachowaniu 
duchownych. 

Warto wspomnieć, że szczegól-
nie w mniejszych miejscowościach 
niektórzy wierni czasem traktują 
księdza jak półboga. To się na 
szczęście zmienia i będzie zmie-
niać, choćby dlatego, że papież 
Franciszek zdecydowanie sprze-
ciwia się władczemu i aroganc-
kiemu modelowi kapłaństwa.

tekst i fot. (stop)

DUCHowNy oBraŻa 
ParaFIaN I CzyTeLNIKÓw!

Cztery zwycięstwa w czterech meczach. Już dawno siatkarze MKS Bzura tak dobrze nie rozpoczęli sezonu. W tej chwili, z 10 punkta-mi, są na 3 miejscu tabeli po Lechii Tomaszów i LKS Rząśnia.
Pierwszy mecz siatkarze z Ozor-

kowa zagrali u siebie, z ULKS MO-
SiR Sieradz i wygrali 3:2. Tydzień później, na wyjeździe pokonali w pięknym stylu zawodników ze Spały, wygrywając 3:0.

Po kilku dniach kolejny sukces; 3:0 dla Bzury to wynik, który uda-ło się osiągnąć także na wyjeździe, w starciu z SPS Dragon Dobre.
W sobotę, 22 października, siat-

karze Bzury pokonali zespół AZS z Łodzi 3:2, grając przed własną 

publicznością w hali sportowej przy ul. Traugutta 2. Miejmy na-
dzieję, że tak dobra passa naszego zespołu utrzyma się w kolejnych spotkaniach tego sezonu. 

Skład zespołu MKS Bzura Ozor-
ków w sezonie 2016/2017: Mateusz Ciesielski, Bartosz Zawierucha, Szymon Molenda, Tobiasz Klim-
czak, Maciek Chałupnik, Rafał Piasecki, Kamil Kacprzak, Mate-
usz Kowalski, Bartek Gajdzicki, Bartłomiej Kowalski, Seweryn Pisera, Nikodem Nowak, Igor Walczykowski, Swbastian Szałek, Jakub Sikora, Marek Kacprzak, Maciek Kiciak. Trenerzy: Józef Jurek, Kamil Kacprzak.

Info: MKS Bzura

Świetny początek sezonu siatkarzy MKS Bzura 
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Ozorków 

Ozorków 

ogłoszenie płatne

Spośród 286 szkół z 
całej Polski uczniowie 

z klasy III b szkoły podstawowej 
nr 4 odebrali nagrody na stadionie 
narodowym w Warszawie w ogól-
nopolskim konkursie „Zdrowo jem, 
więcej wiem”. Ozorkowska „czwór-
ka” zdobyła 
I miejsce w 
woj. łódzkim 
oraz II  na-
grodę głów-
ną a także II 
miejsce w 
etapie wio-
sna i III miej-
sce w etapie 
jesień.

Konkurs 
przebiegał 
w t rz e c h 
etapach: je-
siennym, zimowym i wiosennym. 
W każdym etapie przeprowadzo-
na była lekcja, konkursy i forum 

zdrowia dla rodziców oraz wysłane 
raporty z przeprowadzonych zajęć. 
Sprawozdania oceniane były przez 
ogólnopolskie jury.

Udział w konkursie nie tylko 
dostarczył uczniom dużo wiedzy 
na temat zdrowego trybu życia i 

nauczył 
dobrych 
n a w y -
ków ży-
wienio-
w y c h , 
ale także 
z ap e w-
nił dobrą 
zabawę, 
w a r t o -
ś c i o w e 
nagrody 
(s c a n e r 
dla szko-

ły, tablet dla wychowawcy oraz 
upominki dla dzieci) i promocję 
szkoły w całej Polsce. 

Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 5: Hania Krzyżaniak i Antek 
Matusiak zajęli II miejsce w XI już edycji konkursu sprawności 

fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie, zorganizowanego przez Powiatową 
Komendę Policji w Zgierzu. Konkurs przeprowadzany jest w ramach programu 
pod nazwą Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. Uczestniczą w nim pary za-
wodników reprezentu-
jących swoją szkołę. Do 
konkursu przystąpiło 
dwanaście drużyn ze 
szkół podstawowych z 
terenu powiatu. Dzie-
ci pisały test z wiedzy 
ogólnej dotyczący 
bezpieczeństwa, m.in. 
w domu, w szkole, na 
ulicy, w kontakcie z 
„nieznajomym” czy 
agresywnym psem. 
Potem pokonywały 
tor przeszkód. Cieka-
wostką jest fakt, że tor 
choć dostosowany do 
wieku uczestników, był 
w wielu elementach 
podobny do tego, jaki 
pokonują kandydaci 
do pracy w policji. 

sukces Hani i antka 

grand prix dla sP 4

Policja ujawnia dane osobowe pokrzywdzonych

Czy To jesT zgoDNe z Prawem?
Ozorków Z redakcją skontak-

tował się mężczyzna, 
który niedawno otrzymał z miej-
scowego komisariatu policji doku-
ment na którym widnieją imiona i 
nazwiska okradzionych osób. Przy 
danych osobowych podane zostały 
również konkretne kwoty strat 
poszczególnych poszkodowanych.

- Nie mogłem uwierzyć własnym 
oczom – usłyszeliśmy od ozorkowia-
nina, który zgłosił nam sprawę. - Sam 
też zostałem okradziony i czekałem na 
jakąś informację od policji. Nigdy bym 
jednak nie przypuszczał, że na policyj-
nym dokumencie wyszczególnione 
zostaną wszystkie okradzione osoby i 
to z imienia oraz nazwiska. Ozorków 
nie jest dużym miastem. Praktycznie 
wszyscy się tu znają. Moim zdaniem 
to skandal, że w tego typu dokumen-
cie policja ujawnia dane osobowe. 
Dzięki temu wiem, kto jeszcze został 
okradziony i na jaką sumę. 

Mężczyzna dodaje, że policjanci 
poinformowali go o umorzeniu postę-
powania w sprawie kradzieży. Jak się 
dowiedzieliśmy na dokumencie jest 
lista prawie 20 okradzionych.

- Co by było, gdyby ten dokument 
trafił w niepowołane ręce? - pyta się 
okradziony mieszkaniec. - Przecież 

jakby złodziej dysponował takim wy-
kazem, to wiedziałby kto jest majętny 
i kogo można jeszcze oskubać. 

W Ozorkowie liczba kradzieży 
w mieszkaniach i domkach jed-
norodzinnych gwałtownie rośnie. 
Złodzieje doskonale wiedzą, kto ma 
pieniądze. 

- To profesjonaliści – mówi kolejny 
mieszkaniec, który został niedawno 
okradziony. - Kradną złoto, biżuterię, 
grubsze sumy. Nie ryzykują dla mar-
nych pieniędzy.

Udało nam się ustalić, że więk-
szość poszkodowanych wyceniła 
swoje straty na kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. W sprawie kradzieży i listy 
z danymi osobowymi okradzionych 
zadzwoniliśmy do mł. asp. Mag-

daleny Czarnackiej, rzecznika 
policji w Zgierzu. 

- Z całą pewnością policja 
nie złamała prawa przekazując 
poszkodowanemu dane in-
nych okradzionych – twierdzi 
funkcjonariuszka.  -Te dane 
nie są drażliwe. Nie ma tam 
adresów, numerów telefonów, 
miejsca pracy. Taki dokument 
sporządza się jeśli policja w 
danej sprawie prowadzi jedno 

W Ozorkowie 
rośnie liczba 
kradzieży

postępowanie. Wynika to z ekonomi-
ki. Taka jest praktyka. 

Mieszkańcy, którzy poinformowali 
nas o sprawie, są zaskoczeni tłuma-
czeniem policji. 

- Jaka ekonomika. To ze względu na 
jakieś oszczędności ujawnia się dane 
osobowe innych? To niebywałe, że 
policja robi takie rzeczy. 

(stop)

Poszkodowani 
poskarżyli się 
na policję 
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V OZORKOWSKIE  
ŚPIEWANIE PATRIOTYCZNE 

„Tu jest moje miejsce” 

11 listopada 2016, godz. 17.00  

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W OZORKOWIE 

ogłoszenie płatne

Po każdych większych 
opadach deszczu zale-

wane jest mieszkanie na poddaszu 
zajmowane przez Tadeusza Fruder-
skiego. W nie lepszej sytuacji jest są-
siadka pana Tadeusza mieszkająca 
tuż pod nim. Lokatorzy pytają, kiedy 
miasto zamierza przeprowadzić ge-
neralny remont dachu komunalnej 
kamienicy przy pl. Jana Pawła II. 

- Jak popada, to w mieszkaniu two-
rzą się kałuże. Woda leci z dachu w 

takiej ilości, że muszę podstawiać mi-
ski i wiaderka. Ale to i tak na niewiele 
się zdaje. Na ścianach zrobił się duży 
grzyb a na zalewanej podłodze jest 
pleśń. To samo jest na zawilgoconym 
dywanie. Nie mam już siły. Męczę się 
tak od ponad 6 lat – mówi T. Fruderski. 

- Byłam już zgłosić te zalania w 
urzędzie miasta. Pokazałam zdjęcia za-
lanego sufitu i ścian – dodaje sąsiadka 
pana Tadeusza. 

W tym samym dniu OPK wysłało 
pracowników do załatania dziur w 
dachu. Niestety, prace były jedynie 
doraźne. Czy jest szansa na to, że 
w przyszłym roku zlecony będzie 
generalny remont łącznie z wymianą 
rynien?

- Kompleksowy remont dachu tej 
kamienicy jest planowany, jednak 
czy zostanie wykonany w przyszłym 
roku, okaże się po uchwaleniu budżetu 
na rok 2017 – mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik ozorkowskiego magistra-

tu. - Ekipy OPK prowadzą naprawy 
połaciowe, by usunąć uszkodzenia po 
intensywnych opadach deszczu. Jest 
to rozwiązanie doraźne, ale koniecz-
ne, dopóki nie zostanie wykonany 
kompleksowy remont. Koszty takiego 
remontu to 40-50 tys. zł. W jego ramach 
wymieniane jest pokrycie, kominy, 
rynny. Obecnie w 20 ozorkowskich 
kamienicach, w tym w budynku przy 
pl. JP II, powinny zostać wymienione 
dachy ze względu na ich zły stan. Ile 
kompleksowych remontów uda się 
wykonać w przyszłym roku zależeć 
będzie od możliwości finansowych.

Dowiedzieliśmy się, że w tym roku 
miasto wykonało kompleksowe re-
monty dachów w 6 budynkach komu-
nalnych i współfinansowało remonty 
w 3 blokach – budynkach wspólnot 
mieszkaniowych, w których miasto 
ma udziały. Większość komunalnego 
zasobu mieszkaniowego to stare ka-
mienice, wymagające całościowych, 

Na ul. Wyszyńskiego policjan-
ci zauważyli seicento, którego 
kierowca na widok radiowozu 
przyspieszył i gwałtownie skrę-
cił. Wzbudziło to podejrzenie 
funkcjonariuszy. Podjęli decyzję 
o kontroli drogowej. 

- W pojeździe znajdowało się czte-
rech młodych mężczyzn, a przy 
20-letnim kierowcy funkcjonariusze 
znaleźli prawie 3 gramy suszu ro-

ślinnego. Jak wykazało badanie naj-
prawdopodobniej była to marihuana. 
20-letni mieszkaniec powiatu łęczyc-
kiego został zatrzymany i usłyszał już 
zarzut posiadania środków odurzają-
cych. Jeśli badanie krwi potwierdzi, 
że w chwili kierowania samochodem 
był pod wpływem narkotyków 
może usłyszeć dodatkowy zarzut – 
informuje mł. asp. Magdalena Czar-
nacka, rzecznik policji w Zgierzu. 

MIEJSKIE OBCHODY ŚWIĘTA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2016 r. (czwartek)
godz. 9.00 – uroczysty apel w Gimnazjum nr 1

11.11. 2016 r. (piątek)
godz.10.30 - Msza św. w kaplicy p.w. św. Marcina na Nowym Cmentarzu 
w Ozorkowie, ul. Podleśna. Po mszy św. - złożenie kwiatów pod Krzyżem 
Katyńskim i na Grobie Nieznanego Żołnierza
godz. 17.00 – V Ozorkowskie Śpiewanie Patriotyczne pt. „Tu jest moje miej-
sce”.  W koncercie wystąpią m.in.: Chór Apasjonata, kapela „Ozorkowianie”, 
kabaret „Wesoła Wdówka”, harcerze z ozorkowskiego hufca ZHP, dzieci i 
młodzież z zespołów działających przy miejskich placówkach oświatowych i 
kulturalnych oraz profesjonalni artyści zaproszeni przez organizatora - Miejski 
Ośrodek Kultury.
Miejsce: MOK, ul. Wyszyńskiego 43 a

Z narkotykami do Ozorkowa 

Lokatorom leci na głowę!
Ozorków 

Ozorków 

Lokator podstawia miski. Na niewiele się to jednak zdaje 

Pan Tadeusz pokazuje 
zapleśniałą podłogę

kosztownych remontów. Ze 
względu na wysokie koszty 
modernizacji i niskie wpły-
wy z czynszów do kasy 
miasta (dług wobec miasta 
z tytułu nieuregulowanych 
czynszów to obecnie ok. 
1,5 mln zł) inwestycje te są 
rozkładane na lata. 

(stop) 
W ub. piątek 
pracownicy z OPK 
łatali dziurawy dach 

Najpierw zabytek, później park
Mieszkańcy muszą 
uzbroić się w cierpli-

wość. Jeszcze co najmniej dwa lata 
zanim rozpocznie się kompleksowy 
remont parku. Pieniądze są już 
zagwarantowane – i to niemałe 
– jednak najpierw w ramach pozy-

skanych środków miasto planuje 
wyremontować m.in. zabytkowy 
pałac Schlosserów przy ul. Listo-
padowej w którym obecnie mieści 
się MDK i biblioteka. Utwardzenie 
parkowych alejek musi poczekać. 

(stop)

Remont zabytkowego pałacyku 
jest już zaplanowany

Błotniste alejki w miejskim 
parku. Bez kaloszy lepiej się tu 
nie zapuszczać
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Grube i gęste włosy chce mieć 
każda kobieta. To cienkie i przy-
klapnięte sprawiają, że chcemy się 
zapaść pod ziemię razem ze swoją 
smutną fryzurą. Dobrze dobrane 
kosmetyki i stare, sprawdzone 
sposoby pomogą nadać włosom 
objętości. Wystarczy kilka minut, 
by cienkie włosy zamienić na 
bujną lwią grzywę. Dowiedz się, 
jak to zrobić.

Po umyciu włosów susz je chłod-
nym strumieniem powietrza, prze-
czesując pasma palcami i szczotką. 
Susz ‘’głową w dół’’ – wtedy włosy 
odbijają od skóry. 

Nawiń włosy na grube wałki, 
wówczas uniosą się do góry od 
samej nasady. Przedtem możesz 
spryskać włosy sprejem stylizu-
jącym. 

Cienkie i pozbawione objętości 
włosy wymagają odpowiedniego 
cięcia. Długie czy półdługie i równo 
obcięte nie będą dobrze wyglądać. 
Im krócej obcięte i mocniej wycie-
niowane, tym lżejsze, fryzura wy-
daje się bardziej puszysta, uniesiona 
u góry. 

Tapiruj włosy przed wyjściem na 
imprezę. Samo tapirowanie nie jest 
dla włosów wrażeniem pozytyw-

nym, ale to znany i dobry sposób 
na podniesienie fryzury. Staraj się 
nie tapirować wszystkich włosów, 
ale wybierać poszczególne pasma 
od spodu - oddziel górną warstwę 
włosów i zepnij spinką na górze. 
Włosy pod spodem podziel na 
mniejsze partie i natapiruj. Na ko-
niec opuść upięte wcześniej włosy 
i ułóż delikatnie fryzurę palcami. 

Osoby, które mają cienkie i oklap-
nięte włosy z przyczyn genetycz-
nych, mogą wykonać delikatną 
trwałą ondulację. Po takim zabiegu 
włosy będą puszyste, a fryzura 
wyjątkowo bujna.

Nie zamartwiaj się, jeśli w lustrze 
ujrzałaś już pierwsze zmarszczki. 
Zamiast myśleć o chirurgii plastycz-
nej, sięgnij po nieco mniej drastycz-
ne środki. Kremy z antyoksydanta-
mi wymiotą wolne rodniki, które są 
głównymi sprawcami starzenia, a 
odpowiednia dieta wzmocni skórę 
od wewnątrz.

Słońce to wróg młodej skóry

Wpływ promieni UV i solarium na 
skórę jest nieodwracalny. To właśnie z 
powodu słońca nastolatka potrafi wy-
glądać starzej niż jej zadbana mama 
lub ciotka. Promieniowanie ultra-
fioletowe powoduje powstawanie 
ogromnych ilości wolnych rodników. 
Organizm atakowany jest przez nie 
również od środka, ale potrafi sobie z 
nimi dobrze radzić. Jednak wystawio-
ny na wielogodzinne działanie słońca 
jest bezbronny - wolne rodniki uszka-
dzają tłuszcze w naskórku (przez co 
skóra traci wilgoć), naruszają włókna 
kolagenowe i elastynowe (dzięki cze-
mu zmniejsza się elastyczność skóry 
i powstają zmarszczki).

Dobry krem na zmarszczki

Aby przywrócić jędrność skórze i 
powstrzymać efekty starzenia, musi-
my przygotować się na długą i ryzy-
kowną walkę. W unieszkodliwieniu 
genu starzenia pomogą nam nie tylko 
specjalistyczne balsamy, mleczka, 
czy serum ujędrniające, ale także 

różnego rodzaju preparaty apteczne. 
Część z nich bazuje na koenzymie 
Q10, zwanym cudowną witaminą 
przedłużającą życie komórek.

Hormony roślinne na zmarszczki

Nowością na kosmetycznym ryn-
ku jest kinetyna - naturalny, roślinny 
hormon wzrostu, odpowiedzialny 
za podziały komórek. Jak wykazali 
uczeni, kinetyna zawarta w kremach 
ma zdolność do opóźniania i zapo-
biegania niekorzystnym zmianom 
spowodowanym starzeniem się 
skóry. Pomaga również w usuwaniu 
zniszczeń skóry wywołanych nad-
miernym opalaniem się. 

Dieta na zmarszczki

Możemy też, śladem Austriaków 
zastosować program tzw. czterech 
elementów, oparty na zdrowej diecie, 
otaczaniu się pięknymi przedmio-
tami, ruchu i odnowie psychicznej. 
W przypadku pierwszego elemen-
tu, czyli diety, nie zapominajmy o 
naturalnych przeciwutleniaczach: 
warzywach (seler, czosnek, papryka, 
brukselka, marchew), czerwonym 
winie, a także witaminie A, C i E oraz 
selenie. Witamina A odmładza skórę, 
pomaga zachować zdrowy wygląd 
paznokci i włosów, witamina C bie-
rze udział w syntezie kolagenu oraz 
ujędrnia skórę.

Rokitnik zwyczajny znalazł zasto-
sowanie zarówno w kuchni, jak i w 
kosmetyce dzięki swoim wyjątko-
wym właściwościom zdrowotnym. 
Rokitnik wyróżnia się przede wszyst-
kim zawartością witaminy C - obok 
dzikiej róży ma jej najwięcej spośród 
wszystkich owoców. W związku z 
tym owoce rokitnika z pewnością 
przydadzą się w okresie jesienno-zi-
mowych zachorowań

Rokitnik - skarbiec witaminy C

Owoce rokitnika zajmują drugą 
pozycję na liście owoców, które po-
siadają najwięcej witaminy C. Pod 
względem jej zawartości rokitnik ustę-
puje tylko owocom dzikiej róży. Jednak 
zawartość kwasu askorbinowego w 
owocach rokitnika jest różna i zależy 
od miejsca występowania rośliny. 
Należy zwrócić uwagę, że witamina 
C zawarta w owocach rokitnika jest 
bardzo trwała, gdyż prawie nie roz-

kłada się w procesie przetwarzania 
(np. na przetwory) i przechowywania. 

Rokitnik wspomaga układ 
sercowo-naczyniowy

Zawarte w dużych ilościach w owo-
cach rokitnika witaminy C i E oraz ste-
role roślinne obniżają poziom “złego” 
cholesterolu LDL, który doprowadza 
do zmian miażdżycowych, a dalej 
do schorzeń, takich jak, m.in. choroba 
wieńcowa (niedokrwienna serca), 
udar mózgu i zawał serca. Ponadto 
udowodniono, że sam kwas askorbino-
wy obniża ciśnienie krwi. Takie same 
właściwości wykazuje potas, którego 
również nie brakuje w tych jesiennych 
owocach. W związku z tym rokitnik 
jest polecany osobom zmagającym się 
z nadciśnieniem tętniczym, a także w 
profilaktyce tej choroby.

Olej z rokitnika na wrzody 
i zgagę

Współczesna fitoterapia poleca do-
ustne stosowanie oleju rokitnikowego 
przy zgadze, a także w chorobie wrzo-
dowej żołądka i dwunastnicy. Przyczy-
nia się on do znacznego zmniejszenia 
dolegliwości bólowych oraz wspomaga 
gojenie się wrzodów. Przy tego typu 
schorzeniu olej rokitnikowy zaleca się 
stosować 3 razy dziennie, po 1/2 łyżecz-
ki (do 10 ml dziennie!) 30 minut przed 
posiłkiem. Jednak przed jego użyciem 
należy skonsultować się z lekarzem. 
WAŻNE! Przeciwwskazaniem do 
stosowania oleju rokitnikowego są 

stany zapalne trzustki i wątroby oraz 
ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego 
i kamica żółciowa.

Rokitnik na reumatoidalne 
zapalenie stawów

Owoce i napary z liści rokitnika, 
ze względu na zawartość beta-ka-
rotenu i flawonoidów, są stosowane 
w stanach zapalnych, m.in. układu 
pokarmowego, śluzówki i dziąseł, a 
także w przypadku reumatoidalnego 
zapalenia stawów (gośćca). Substancje 
aktywne zawarte w rokitniku łagodzą 
dolegliwości reumatyczne, takie jak ból, 
sztywnienie i ograniczenie ruchomości 
stawów.

Rokitnik na choroby skóry

Napary z liści i olej z rokitnika (w 
formie okładów) stosuje się w licznych 
schorzeniach skóry, by przyśpieszyć 
proces gojenia, m.in. w oparzeniach, 
odmrożeniach, odleżynach, uszkodze-
niach skóry przez promienie słoneczne 
i rentgenowskie, w przypadku trudno 
gojących się ranach i grzybicach.

Jak uzyskać dużą objętość włosów?

Susz włosy ‘’głową w dół’’ i 
nakładaj piankę zwiększającą 
objętość. Jeśli chcesz mieć 
gęste i lekkie włosy, zdecyduj 
się na ich podcięcie i 
wycieniowanie

czego organizm 
potrzebuje jesienią?

Odporność organizmu w okre-
sie jesienno-zimowym jest 
wystawiona na szczególną 
próbę. Zimne, mokre i wietrz-
ne dni mogą każdego z nas 
wytrącić z równowagi. Warto 
więc w tym okresie zadbać o 
zdrowie korzystając z natural-
nych “wzmacniaczy” w postaci 
warzyw i owoców.

Co na odporność?
Jest kilka składników odżyw-

czych, które są szczególnie ważne 
dla wzmocnienia naszego orga-
nizmu:

witamina C - przyjmowana 
regularnie, znacząco zmniejsza 
ryzyko przeziębień i wspomaga 
układ krwionośny 

witamina E - silny przeciwutle-
niacz zapobiegający uszkadzaniu 
komórek przez wolne rodniki 

cynk - jego niedobór może 
zwiększyć zagrożenie infekcji 
oraz kłopoty z koncentracją i 
ogólne zmęczenie 

żelazo - odgrywa ważną rolę 
w zwalczaniu wirusów i bakterii 
i wspomaga pracę układu ner-
wowego 

magnez - podstawowy minerał 
w procesie przemiany materii, 
którego prawidłowy przebieg 
ma bardzo pozytywny wpływ 
na naszą odporność 

Natura lepsza niż tabletki

Sklepowe oraz aptekarskie 
półki wręcz uginają się od róż-
nego rodzaju środków, które 
mają nam w tym pomóc. Su-
plementy diety, profilaktyczne 
leki przeciw przeziębieniom 
czy witaminy w formie table-
tek to popularne rozwiązania, 
z których korzystają miliony 
Polaków. Warto jednak czasem 
sięgnąć po naturalną alternaty-
wę. Świeże warzywa i owoce to 
kopalnia witamin, minerałów i 
enzymów dodających energii i 
wspomagających układ odpor-
nościowy.

Pij warzywa i owoce!

Warzywna sałatka do obiadu 
czy surowe owoce jako prze-
kąska to dobry początek. Jest 
jednak lepszy sposób na wyci-
śnięcie z natury tego co najlep-
sze: świeże, domowe soki. Płyn-
na postać warzyw i owoców 
powoduje, że nasz organizm 
przyswaja je znacznie szybciej 
i efektywniej. Sok z miąższem 
absorbujemy aż w 70% i to już po 
15-20 minutach. Dla porównania 
na przyjęcie surowych skład-
ników potrzebujemy ponad 4 
godziny a ich skuteczność to 
zaledwie 20%.

Pierwsze zmarszCzKI. jak opóźnić 
proces starzenia się skóry?

Aby powstrzymać starzenie, nie wystarczą kremy - ważna jest 
także dieta, suplementy i pozytywne nastawienie do życia

WłaściWości Lecznicze roKitniKa
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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 

Mechanik
Chęć do pracy i nauki.
MARQS Mechanika Pojazdowa 
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
tel. 663 735 646

Kierowca kat. B+C – 
sprzedawca
Prawo jazdy kat. B oraz C.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604941635

Specjalista w dziale promocji i 
dokumentacji muzealnej
Wykształcenie wyższe 
preferowane humanistyczne.
Muzeum w Łęczycy
ul. Zamkowa 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 89 97

Szwaczka
Umiejętność szycia stębnówką 
i overlockiem – ewentualnie do 
przyuczenia.
ALEX Szycie Odzieży Damskiej
Aleksandra Cieślak
ul. Pojezierska 26/15
91-328 Łódź
tel. 607 321 521
Praca w Łęczycy, ul. Belwederska 
85

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe – 
fryzjer, bądź osoba po kursie 
fryzjerskim, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
fryzjera.
P.H.U. FREZJA
Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

Bukieciarka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w 
bukieciarstwie, chęć do pracy, 
mile widziane doświadczenie.
P.H.U. FREZJA
Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

Sprzedawca
Obsługa komputera, obsługa 
urządzeń fiskalnych, książeczka 
zdrowia.
PPDS Jakub Kominiarski
Leśmierz 21/6
95-035 Ozorków
tel. 667 349 099
Praca w Daszynie.

Doradca klienta
Wykształcenie średnie 
lub wyższe ekonomiczne, 
komunikatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów, mile 
widziane doświadczenie w 
branży finansowej.
Anna Podlasiak – Okupska
Usługi Finansowe
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473
e-mail: anna.podlasiak-
okupska@bzwbk.pl

Operator koparki, kruszarki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora koparki, 
kruszarki, sortowni.
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe JAWIS
Jacek Wojtalewicz
Góry Małe 32, 09-530 Gąbin
tel. 601 278 192
Praca: Wargawka Stara

Pracownik budowlany
Chęć do pracy, zdolności 
manualne.
KIMIKO
Przemysław Pachliński
Wróblew 37
95-035 Ozorków
tel. 530 867 601

Sprzedawca
Rzetelność, sumienność, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. E. Orzeszkowej 1, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fiskalnej.
Gram Sadeccy Sp. j.
ul. Dominikańska 8D
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 14

Szwaczka
Chęć do pracy, umiejętność szycia, 
min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz 
Pawłowski
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym.
K-Flex Sp. z o. o. 
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: m.lukasik@k-flex.pl

Masarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętność pracy na 
stanowisku rzeźnik, wędliniarz, 
aparatowy przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Niciak

Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
Tel. 509-896-270

Pracownik zgrzeblarni
Chęć do pracy.
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe
Wojciech Pawliszewski
Ul. Korsarska 20, 
94-120 Łódź
Tel. 509-790-464
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca, ul. Lotnicza 1A

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie, 
umiejętność obsługi komputera, 
znajomość branży rolniczej, 
umiejętność obsługi programu 
mag. prawo jazdy kat. B, 
znajomość języka angielskiego 
na poziomie podstawowym.
PHU ZIMEX 
Halina Zimoch
Leszcze 29, 99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-43-83

Agent – sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – 
sprzedawca, mile widziany staż 
pracy, obsługa kasy fiskalnej, 
praca na komputerze.
„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Plac Kościuszki 11, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

Kierujący ruchem 
wahadłowym (światła)
Chęć do pracy, 
odpowiedzialność, mile widziane 
prawo jazdy kat. B.
Zakład Inżynierii Budowlanej 
ADOR
ul. Maratońska 96C
94-007 Łódź
tel. 602 304 672
Praca w Łęczycy

Piekarz
Umiejętność ważenia, 
formowania, konieczne 
doświadczenie w zawodzie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 lub 667461520

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
w kierunku lakiernictwa 
samochodowego, umiejętność 

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Magazynier
Zdolności manualne.
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel. 887 888 842
Praca: Stryków/Dobra – DPD 
Polska

Pracownik utrzymania ruchu
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane 
doświadczenie.
K-Flex Polska Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81-154 Gdynia
e-mail: praca@k-flex.pl
Miejsce pracy – Wielenin-
Kolonia 50B

Fryzjer
Wykształcenie w kierunku 
fryzjerstwa, konieczne 
doświadczenie.
Salon Fryzjerski Henryka Józwiak
ul. Kilińskiego 7B, 
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

reklamareklama

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 

przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-

210 lub 506-856-382

Poszukuję lokalu handlowego 
do 50 m² Łęczyca/Ozorków. 

Tel.: 605-130-059

Ładne mieszkanko po remoncie, 
umeblowane,  52 m², II piętro 

Ozorków – sprzedam. 
Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 o pow. 60,67 m², parter 

w Ozorkowie lub zamienię na M-3 
własnościowe do 40 m², parter. Tel.: 
42-277-25-94

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 36,1 m², IV 
piętro. Niski czynsz. Tel.: 606-887-480

Sprzedam niedrogo samochód 
osobowy Reno Clio 1998 r. zadbany 
i opłacony do kwietnia 2017. Tel.: 
507-330-281

Sprzedam 2 felgi do Ursusa 330 wąskie, 
maszynę do obierania cebuli, 2 kanwie 
od mleka, dojarkę + wyciąg do obornika, 
kuchnię Grudziądz. Tel.: 507-330-281

Maszyna do szycia „Łucznik” na 
pedał – tanio sprzedam. Tel.: 782-
258-797
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3 listopada z inicjatywy kierow-
nictwa komendy powiatowej 
policji w Łęczycy zorganizowano 
spotkanie z mediatorem Polskie-
go Centrum Mediacji Oddział 
w Warszawie z siedzibą w Łodzi 
Agatą Jóźwiak – Grudziecką.

W dniach 17 – 22 października 
w budynku sądu rejonowego w Łę-
czycy w ramach Tygodnia Mediacji 
policjanci pełnili wspólne dyżury z 
przedstawicielami sądów, prokura-
tur i mediatorów w trakcie których 
tłumaczyli procedury związane z me-
diacją w postępowaniu karnym. Kon-
tynuując przedsięwzięcie, 3 listopada 
w łęczyckiej komendzie w rozmo-
wach na temat postępowania media-
cyjnego obok gospodarzy inicjatywy 
uczestniczyli zaproszeni policjanci 
z komend w Kutnie i Poddębicach. 
Prowadząca spotkanie przedstawiła 

rolę mediatora podkreślając korzyści 
płynące z takiego rozwiązania dla 
osoby podejrzanej lub oskarżonej 
ale także a może przede wszystkim 
dla pokrzywdzonego. Wyjaśniła, że 
jednym z najistotniejszych atrybutów 
postępowania mediacyjnego jest 
możliwość rozwiązania problemów 
bez angażowania sądów poprzez 
rozmowę, kompromis i ugodę. 

Zachęcała to tego typu rozwiązań 
podkreślając, że sprawę do mediacji 
może przekazać również policjant. 
Uczestnicy spotkania wymienili się 
informacjami i doświadczeniami 
z zakresu pracy w jednostkach 
macierzystych. Podjęli próbę wy-
pracowania najbardziej korzystnych 
procedur przekazywania spraw 
skierowanych do mediacji.

W sali konferencyjnej komendy 
powiatowej policji w Łęczycy 4 
listopada odbyło się spotkanie 
z dyrektorami i pedagogami ze 
szkół podstawowych powiatu 
łęczyckiego na którym mł. asp. 
Agata Bierzyńska podjęła te-
matykę w obszarze profi laktyki 
i przeciwdziałania narkomanii.

Spotkanie obyło się w opar-
ciu o współpracę podjętą przez 
KW w Łodzi z Regionalnym 
Centrum Polityki Społecznej w 
Łodzi w ramach której policjanci 
zajmujący się profi laktyką posłu-
gując się „walizką edukacyjną” 
mogą przedstawić najważniejsze 
kwestie związane z narkomanią. 
W „walizce” znajdują się atra-
py narkotyków oraz akcesoria 
służące do ich przyjmowania i 
przechowywania. Taka forma 
edukacji poparta została pozy-
tywną opinią Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii a 
skierowana jest między innymi do 
pracowników oświaty, rodziców, 

Chwilą zadumy i symbolicznym 
zniczem kierownictwo poddę-
bickiej policji uczciło pamięć 
zmarłych i poległych tragicznie 
funkcjonariuszy.

Komendant Powiatowy Policji w 
Poddębicach mł.insp. Krzysztof Kot-
kowski wraz ze swym Zastępcą po-

dinsp. Jarosławem Zielińskim, uczcili 
pamięć zmarłych policjantów. Na ich 
grobach znajdujących się na cmenta-
rzach w Poddębicach i Turze zapłonę-
ły symboliczne znicze. Komendanci 
oddali także hołd pomordowanym, 
których mogiły znajdują się na Placu 
„Dębów Katyńskich” w Uniejowie.

Policjanci z komendy powia-towej w Łęczycy zatrzymali 22 – latkę podejrzaną o kilkadzie-siąt oszustw za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Kobieta od przypadkowych osób, które zakupiły wystawiony przez nią towar wyłudziła blisko 6 500 złotych. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozba-wienia wolności.
Policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą pracowali nad sprawami zgło-

szonych w łęczyckiej komendzie oszustw internetowych. W trakcie analizy zgromadzonego materiału dowodowego śledczy zauważyli pewną prawidłowość. Ustalili sposób działania i wytypowali podejrzewaną. Okazało się, że 22 – latka jest mieszkanką powiatu łęczyckiego. Kobieta dysponowała kilkoma kontami bankowymi i nu-merami telefonów przeznaczony-mi do prowadzenia nielegalnego procederu. Jako użytkowniczka portalu aukcyjnego wystawiała 

do sprzedaży różne przedmioty, od odzieży przez torebki damskie po buty, za które pobierała opłaty a samego zamówienia już nie realizowała. Oszustka za prowa-dzenie nielegalnej działalności usłyszała 29 zarzutów osiągnięcia korzyści majątkowej w taki sposób, że inkasując należność za wysta-wiony przedmiot nie realizowała zamówienia doprowadzając tym samym do niekorzystnego rozpo-rządzania mieniem pokrzywdzo-nych. Sprawa jest rozwojowa.

Tegoroczne działania rozpoczęły 
się 28 października i trwały do 2 
listopada. Policjanci w tym okresie 
pełnili służbę w rejonach cmen-
tarzy oraz na ciągach komunika-
cyjnych. Jak co roku czuwali nad 
bezpieczeństwem tych, którzy 
wybrali się w podróż i odwiedzali 
groby swoich najbliższych. Funk-
cjonariusze sprawdzali m.in. stan 
trzeźwości kierujących, stan tech-
niczny pojazdów i prędkość z jaką 
poruszają się po drogach. Pieszym 
przypominali o obowiązku nosze-
nia elementów odblaskowych poza 
terenem zabudowanym.
W ciągu sześciu dni wzmożonych 
działań na terenie powiatu łęczyc-
kiego doszło do jednego wypadku 
drogowego i sześciu kolizji drogo-
wych. Policjanci zatrzymali jednego 
nietrzeźwego kierowcę.
1 listopada około godziny 17.50 w 
miejscowości Sułkowice gmina Piątek 
doszło do zdarzenia drogowego w 

którym kierujący audi na prostym 
odcinku drogi potrącił 52 – letniego 
pieszego. Mężczyzna został hospi-
talizowany. Na miejscu wykonano 
oględziny i zabezpieczono ślady, któ-
rych analiza pozwoli określić wszystkie 
okoliczności zdarzenia.
W ubiegły roku policyjne działania w 
ramach akcji „Znicz” realizowano w 
dniach 30 października - 2 listopada. 
W tym czasie nie doszło do żadnego 
wypadku drogowego, odnotowano 6 
kolizji drogowych i zatrzymano jedne-
go nietrzeźwego rowerzystę.
Pamiętajmy, że listopad to okres 
bardzo zmiennej pogody, szybko 
zapadający zmierzch, opady deszczu 
a nawet śniegu powinny skłonić kie-
rowców i pieszych do dostosowania 
zachowań do warunków panujących 
na drogach. Niskie temperatury 
otocznia skłaniają także do wymiany 
opon i płynów eksploatacyjnych na 
zimowe. Zanim rozpoczniemy podróż 
zadbajmy o stan techniczny pojazdu.

W komendzie powiatowej policji 
w Łęczycy odbyło się uroczyste 
przekazanie i poświęcenie nowe-
go radiowozu. W obecności gości: 
starosty powiatu łęczyckiego 
Wojciecha Zdziarskiego, wójta 
gminy Daszyna Zbigniewa Wojte-
ry, przewodniczącego rady gminy 
Góra Świętej Małgorzaty Przemy-
sława Grabarczyka oraz kapelana 
policji Krzysztofa Wasiaka nastą-
piło uroczyste, ofi cjalne przeka-
zanie oznakowanego radiowozu. 
Auto zostało zakupione w ramach 
projektu „50/50”, co oznacza, 
że połowę wartości przekazał 
samorząd a połowę policja. W 
kosztach zakupu partycypowały 
gmina: Witonia, Daszyna i Góra 

Świętej Małgorzaty, które łącznie 
przeznaczyły na ten cel 22500 
złotych. Nowy, oznakowany opel 
corsa, trafi ł do dzielnicowych z 
rewiru dzielnicowych w Piątku. 
Inwestycja ma wpłynąć na poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców 
i przynieść wymierne korzyści 
w czasie wykonywania codzien-
nych obowiązków służbowych 
policjantów.

nowy radiowóz dla 
łęczyckiej policji

o PrzeCIwDzIaŁaNIU NarKomaNII 
z PraCowNIKamI oŚwIaTy

opiekunów prawnych. Uczestnicy 
spotkania mogli zobaczyć i dotknąć 
rożnego rodzaju atrap narkotyków 
i środków zastępczych. Policjantka 
wymieniła substancje dostępne na 
polskim rynku z którymi mogą 
zetknąć się w swojej pracy. Opisała 
w jakiej postaci występują, jakie jest 
działanie poszczególnych środków 
i jakie spustoszenie może spowo-

dować zażywanie tego typu sub-
stancji. mł. asp. Agata Bierzyńska 
zwróciła uwagę na : zachowanie, 
przedmioty, które są nietypowe, 
nowe, a które powinny wzbudzić 
podejrzenie i zobligować dorosłych 
do prawidłowej reakcji. Dzięki 
takim spotkaniom dorośli będą 
mogli skuteczniej rozpoznawać 
oznaki zagrożenia.

oszustka w rękach policji

oddali hołd zmarłym

Podsumowanie policyjnych 
działań „Znicz 2016”

spotkanie z mediatorem



16 7 LISTOPADA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny ciekawie i na wesoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

uszkodzona Wenuszmarła najstarsza pandaspuszczono wodę z himalajskiego jeziora 

Nepalska armia zakończyła spuszczanie ponad 4 mln m3 
wody z leżącego w rejonie Everestu jeziora lodowcowe-
go Imja. W 2009 r. opisano je jako jedno z najszybciej 
rozwijających się jezior glacjalnych Himalajów. Ponieważ 
wody utrzymywała w miejscu morena końcowa lodowca, 
położonym niżej osadom, mostom i szlakom trekkingo-
wym groziło zalanie. Pierwotnie jezioro miało miejscami 
nawet 149 m głębokości. Po operacji wojskowej poziom 
wody spadł o 3,4 m. Jak wyjaśniają specjaliści, wzrost 
globalnych temperatur prowadzi do szybszego topnienia 
lodowców. Należy też pamiętać o tym, że zeszłoroczne 
trzęsienie ziemi w Nepalu mogło jeszcze bardziej zde-
stabilizować Imja Tsho.

Szesnastego października w Ocean Park w Hongkongu 
w wieku 38 lat zmarła Jia Jia - panda, która osiągnęła w 
niewoli rekordowo sędziwy wiek. Samicę uśpiono, bo w 
ciągu ostatnich 2 tygodni jej stan zdrowia drastycznie się 
pogorszył i poruszała się z dużą trudnością. Cierpiała na 
nadciśnienie, zapalenie stawów i zaćmę. Jia Jia urodziła się 
w 1978 r. w prowincji Syczuan. W wieku ok. 2 lat uratowa-
no ją w powiecie Qingczuan. Później mieszkała w Parku 
Narodowym Wolong, a w 1999 r., 2 lata po przekazaniu 
Hongkongu przez Brytyjczyków, trafi ła do Ocean Park. 
Przez pogarszający się stan zdrowia spożycie pokarmu 
przez Jia Jia zmniejszyło się z ponad 10 kg do mniej niż 3 
kg dziennie. Było z nią tak źle, że by zapobiec dalszemu 
cierpieniu, wete-
rynarze zgodzili 
się na eutanazję. 
W lipcu zeszłego 
roku uczczono 37. 
urodziny Jia Jia, 
która stała się nie 
tylko najstarszą 
obecnie żyjącą 
w niewoli pandą, 
ale i najstarszą 
pandą, jaka kie-
dykolwiek żyła w 
niewoli.

British Museum przy-
znało, że w grudniu 
ubiegłego roku do-
szło do uszkodzenia 
bezcennej rzeźby 
Wenus. Wypadek 
miał miejsce podczas 
organizowanej w mu-
zeum imprezy. Jeden 
z kelnerów schylił się 
pod rzeźbą, a gdy 
się prostował, ude-
rzył głową w jej rękę, 
odłamując kciuk. Na 
szczęście kciuk odła-
mał się czysto i nie 
uległ uszkodzeniu 
po upadku na pod-
łogę. Rzeźba została 
już odrestaurowana. 
Uszkodzona rzeźba to Townley Venus. Pochodzi ona z 
I lub II wieku naszej ery i jest rzymską kopią greckiego 
oryginału z IV wieku przed Chrystusem. Townley Venus 
została wykopana w 1775 roku w łaźniach w porcie Ostia.
Kupił ją angielski kolekcjoner Charles Townley. W 1805 
roku została ona sprzedana British Museum. Rzeźbie 
brakuje też palca wskazującego, który został utracony 
zanim jeszcze trafi ła ona do muzeum.

zmarła najstarsza pandaspuszczono wodę z himalajskiego jeziora 
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