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ANTOŚ WALCZY 
Z CHOROBĄ

Awantura o sznurek 

Teren MPWiK 
w Poddębicach 
bez ogrodzenia

LIDL WYCOFAŁ SIĘ 
Z NIETYPOWEJ PROMOCJI. 
WSZYSTKO PRZEZ 
NIEUCZCIWYCH KLIENTÓW 

MÓgŁ 
zaBiĆ 

DZIECI! 
- twierdzi 
Marek F.

Ostre oskarżenia pod adresem kierowcy, który w ub. 
tygodniu przywiózł dzieci z Łęczycy na ozorkowski 
basen, wysuwa Marek F. - O mało zawału nie dostałem, 
gdy dowiedziałem się, że ten facet wiózł dzieciaki. Jest 
chory i zasypia za kierownicą – twierdzi ojciec chłopca, 
który zrezygnował z wycieczki do Ozorkowa.
Marek F. zadzwonił na policję.

Radny Zenon 
Koperkiewicz 
przyłapał na 
gorącym uczynku

str. 11
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Zakończyły się prace 
związane z wykona-

niem chodników z kostki bru-
kowej na ulicy Osiedlowej. W 
przyszłym tygodniu wymalowane 
zostaną jeszcze pasy na przejściu 
dla pieszych na ulicy Bitwy nad 
Bzurą prowadzącego do chodnika 
pomiędzy zalewami. Uprzątnięty 
ma zostać również teren budowy. 

Całość prac ma zakończyć się we 
wtorek (15 listopada).

Obecnie wykonywane prace 
stanowią uzupełnienie zadania pro-
wadzonego w sierpniu bieżącego 
roku polegającego na wykonaniu 
nawierzchni asfaltowej na ulicy 
Osiedlowej wraz z wymianą kra-
wężników.

(zz)

Łęczyca ma szansę otrzymać 167 
tys. zł dofinansowania na kon-
cepcję i Program Rewitalizacji 
Miasta. Część z tych środków 
będzie zwrotem kosztów ponie-
sionych na badania socjologicz-
ne  wykonywane od ubiegłego 
roku przez firmę Nizio Design. 
Dotyczyły one koncepcji rewi-
talizacji terenów przy miejskich 
zalewach. Ten rejon miasta był 
uznany przez mieszkańców za 
priorytet przy tworzeniu wstęp-
nej koncepcji rewitalizacji.

O tym, czy Łęczyca otrzyma 
pieniądze, czy nie zdecydują w 
dużej mierze decyzje radnych. 
Bo choć dofinansowanie zostało 
przyznane, miasto musi wywią-
zać się ze zobowiązań i przedło-
żyć komplet dokumentów.

- Warunkiem uzyskania dofi-
nansowania będzie stworzenie 
i przedstawienie do akceptacji 
kolejnego dokumentu strategicz-
nego czyli Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. Przygotowany on 
zostanie w 2017 roku przez ze-
wnętrznych ekspertów na pod-
stawie wyników badań i koncep-
cji rewitalizacji stworzonej przez 
firmę Nizio Design. Środki na ten 
cel zostaną zabezpieczone w bu-
dżecie na 2017 rok. Należy 

wyraźnie podkreślić, że osta-
teczna decyzja o przygotowaniu 
tej dokumentacji warunkującej 
przyznanie dotacji będzie leżała 
w rękach łęczyckich radnych 
miejskich uchwalających budżet 
na 2017 rok – podkreśla Jakub 
Pietkiewicz z urzędu miejskiego 
w Łęczycy. - Departament Poli-
tyki Regionalnej Urzędu Mar-
szałkowskiego uznał za zasadne 
zakwalifikować do refundacji 
koszty przeprowadzenia analizy 

niezbędnej do opracowania 
Lokalnego Programu Rewi-

talizacji gminy miasta Łęczyca, 
w tym konsultacji społecznych 
i badań socjologicznych oraz 
ogólnej koncepcji rewitalizacji 
wybranych obszarów miasta. Te 
działania były zrealizowane w 
latach 2015/2016 przez ekspertów 
z firmy Nizio Design. 

Przypomnijmy, że za przepro-
wadzenie badań socjologiczno – 
społecznych i opracowanie kon-
cepcji rewitalizacji przez firmę 
Nizio Design, miasto zapłaciło 
nieco ponad 145 tys. zł. 

(zz)

Projekt przebudowy 
stadionu to w ostat-

nim czasie temat ożywionych 
dyskusji w radzie miejskiej i 
środowisku sportowym. Poja-
wia się wiele pytań i wątpliwo-
ści na temat nie tyle wyglądu, 
ale funkcjonalności obiektu 
po remoncie. Sprawa dotyczy 
m.in. szerokości murawy. Ma 
być węższa.

Czy każda z zaproponowanych 
przez projektanta zmian będzie 
korzystna? Urząd miejski zapew-
nia, że tak. 

-  Obiekt będzie zaprojektowany 
tak, by spełniać wszystkie wy-
mogi PZPN. Faktycznie murawa 
będzie węższa o 3 metry jednak 
będzie miała wymiar wskazy-
wany przez PZPN dla rozgrywek 
ligowych. Nie będzie można w 
Łęczycy rozegrać jednie meczów 
ekstraklasy i spotkań kadry na-
rodowej seniorów. Wszelkie inne 
rozgrywki będą dopuszczone. 
Na posiedzeniu komisji sportu 
oprócz wymiarów boiska padały 
pytania o  piłkochwyty. Będą 
one na stałe zamontowane z 

jednej strony boiska natomiast z 
drugiej strony boiska będą one 
zwijane na czas imprez lekkoatle-
tycznych, by nie kolidowały ze 
strefami rzutów. Uwagi na temat 
wstępnej koncepcji obiektu zo-
stały przekazane projektantowi. 
Zawierały także wnioski między 
innymi o zmniejszenie i uprosz-
czenie bryły budynku zaplecza. 
Jeżeli będzie taka konieczność to 
nie wykluczamy kolejnych spo-
tkań z projektantem w obecności 
działaczy sportowych i radnych 
miejskich – informuje Jakub Piet-
kiewicz, pełnomocnik burmistrza 
ds kontaktów z mediami. - Bardzo 
wstępny szacunkowy koszt obiek-
tu przekroczył 10 mln złotych, 
ale trwają rozmowy, by koszty te 
ograniczyć i dopasować do moż-
liwości budżetowych Łęczycy. 
Projekt jest bardzo obiecujący bo-
wiem na ograniczonej przestrzeni 
już udało się zmieścić zarówno 
boisko do piłki nożnej, trybuny, 
budynek zaplecza, jak i wszystkie 
elementy stadionu lekkoatletycz-
nego postulowane przez MKLA.

(zz)

Na terenie Domu Po-
mocy Społecznej w 

Łęczycy prowadzona była w ubie-
głym tygodniu wycinka drzew. 
Sprawa zaciekawiła mieszkańców, 
którzy pytają dlaczego wycina 
się ładne, dodające uroku temu 
miejscu drzewa.

-  Drzewa rzeczywiście były 
okazałe, ale bardzo stare i suche w 
środku, co stanowiło poważne za-
grożenie dla budynku, szczególnie 
podczas silnych wiatrów. Jakie stra-

Gmina Łęczyca zakończyła prze-
budowę drogi w miejscowości 
Leźnica Mała (Kobylak). Samo-
rząd otrzymał dofinansowanie w 
wysokości 61700 zł ze środków 
budżetu województwa łódz-
kiego. W ramach inwestycji, w 
miejscu wcześniej istniejącej 
drogi szutrowej powstała droga 
asfaltowa. Koszt całego zadania 
wyniósł 449322 zł. Nowa droga 
niewątpliwie poprawiła komfort 
dojazdu mieszkańców do swoich 
posesji, a także estetykę tego ob-
szaru wsi. Przebudowa drogi ma 
służyć poprawie bezpieczeństwa 
oraz usprawnieniu i polepszeniu 
ruchu drogowego, zapewnieniu 
poprawy parametrów użytko-
wych i technicznych drogi oraz 
podniesieniu poziomu i jakości 
życia mieszkańców.

(zz)

Droga po remoncieWycinka przy DPS-ie

ty mogą powstać przy powaleniu 
drzewa, mieliśmy okazję przekonać 
się podczas ostatniej letniej wichu-
ry, kiedy upadający grab zniszczył 
znaczną część ogrodzenia – przy-
pomina Justyna Wojciechowska, 
zastępca dyrektora DPS-u w Łę-
czycy. - Uzyskaliśmy więc stosowne 
pozwolenia i prowadzimy wycinkę 
drzewostanu. W to miejsce dokona-
my nowych nasadzeń.

(mku)

Remont dobiegł końca

Jak ma zmienić się 
stadion miejski?

Czy projekt przebudowy stadionu miejskiego spełni 
oczekiwania wszystkich zainteresowanych?

Pieniądze na wyciągnięcie ręki

Koncepcja rewitalizacji miasta skupiona była na terenach wokół 
zalewów miejskich

Długie kolejki 
w warsztatach

Łęczyca Kiedy zmienić opony 
na zimowe? Poglądy w 

tej sprawie są bardzo różne. Jedni 
kierowcy uważają, że zazwyczaj 
w październiku, inni, że dopiero 

wtedy, gdy temperatura po-
wietrza spadnie do 7 stopni. 
Są też tacy, którzy w ogóle nie 
zmieniają ogumienia w swoich 

samochodach.
- Wszystko jest kwestią bezpieczeń-

stwa. Pod koniec października, gdy 
temperatura oscyluje w okolicy 10 
stopni i często  pada opony zimowe 
będą się sprawdzać porównywalnie 
do letnich. W przypadku jednak, gdy 
o poranku temperatura spadnie do 
7 stopni sytuacja zdecydowanie się 
zmieni, na oponie zimowej jest bez-
pieczniej. W konsekwencji, zbyt późna 
zmiana opon na zimowe znacznie 
obniża bezpieczeństwo, nie mówiąc 
już o nerwach oczekujących w długiej 
kolejce – mówi Elżbieta Małecka, wła-
ścicielka jednego z łęczyckich warsz-
tatów. -  Na przełomie października i 
listopada warunki pogodowe często 

się zmieniają i temperatura mocno 
się waha. Różnicę w zużyciu opony 
zimowej przy temperaturze powyżej 
10 stopni mają szansę odczuć tylko 
zawodowi kierowcy.

Kiedy w takim razie  zmienić opony 
na zimowe? Największe kolejki są 
zawsze przed 1 listopada dlatego, aby 
uniknąć kolejek najlepiej wymienić je 
w okolicy 15 października. Oczywiście 
jest wielu kierowców, którzy jeszcze 
opon nie wymienili, mimo kiepskiej 
pogody i niskiej temperatury. Koszty 
wymiany zależą oczywiście od wiel-
kości opony. Dla samochodów osobo-
wych zaczynają się od 50 zł, natomiast 
dla ciężarówek dostawczych od 100 
zł w górę. Warto zainwestować takie 
pieniądze, aby bezpiecznie jeździć w 
na pewno trudniejszych warunkach 
drogowych. 

(mku)
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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

Łęczyca

Urząd miejski musi 
zwrócić ponad 23 ty-

siące złotych Polskim Kolejom 
Państwowym za dokumentację 
sporządzoną w związku z przeję-
ciem kolejki wąskotorowej. Kolej-
ka ostatecznie, decyzją radnych, 
nie stanie się własnością miasta, 
za to PKP obciąża Łęczycę ponie-
sionymi kosztami. 

Początkowo radni miejscy po-
deszli pozytywnie do tematu nie-
odpłatnego przejęcia przez miasto 
kolejki wąskotorowej. Miesiąc póź-
niej (w lipcu ubiegłego roku) wyco-
fali się z tego. W międzyczasie PKP 
zaczęło przygotowywać niezbędną 
dokumentację. Teraz upomniało się 
o swoje pieniądze. Do urzędu miej-
skiego w Łęczycy wpłynęła faktura 
na kwotę nieco ponad 23 tys. zł. 

Jakub Pietkiewicz, pełnomocnik 

burmistrza do spraw kontaktów 
z mediami, liczy, że miejscy radni 
zapłacą obciążającą miasto fakturę. 
Jest ona bowiem konsekwencją 
wycofania się z propozycji przejęcia 
wąskotorówki.

- Ostatnio miejscy radni wal-
czyli o utrzymanie swoich diet na 
niezmienionym poziomie i mocno 
afiszowali się z działalnością fi-
lantropijną. Mam nadzieję, że ten 
dobroczynny trend w łęczyckiej ra-
dzie miejskiej się utrzyma i ci radni, 
którzy głosowali za wycofaniem się 
z projektu przejęcia kolejki wąsko-
torowej wezmą odpowiedzialność 
za skutki swoich nieprzemyślanych 
decyzji i zrzucą się ze swoich diet 
na opłacenie faktury, którą miastu 
wystawiło PKP – komentuje J. Piet-
kiewicz.

(zz)

Radny Zenon Koper-
kiewicz znany jest z 

niekonwencjonalnych działań. 
Niedawno postanowił ująć osoby, 
które pod osłoną nocy podrzucają 
odpady budowlane do kontenera 
ustawionego przy jego bloku. 

- Tej nocy nie położyłem się do 
łóżka. Miałem przeczucie, że znowu 
dojdzie do takiego incydentu i nie 
myliłem się. Przed północą blisko kon-
tenera podjechały dwa auta. Kierowca 
jednego z nich wysiadł z  pojazdu, po 
czym z bagażnika wyciągnął trzy 
sporych rozmiarów worki, w których 
znajdowały się materiały po remoncie 
mieszkania. Tego typu rzeczy nie 
wolno wrzucać do śmieci bytowych – 
mówi samorządowiec. - Wyskoczyłem 
z latarką z bloku. Zaczęliśmy się prze-
krzykiwać. Z drugiego samochodu 
wyszła kobieta. Na pewno była 
znajomą tego mężczyzny, 
bo stanęła w jego obro-
nie. W niektórych 
oknach zapaliły się 
światła. 

Z dalszej rela-
cji radnego do-
wiadujemy się, 
że pod blokiem 
doszło do ostrej 
wymiany zdań. 
Młody mężczyzna 
miał za nic argu-
menty interweniu-
jącego lokatora.

- Wykrzykiwał, że płaci podatki 
i dlatego niby ma prawo do takich 
zachowań. Uświadomiłem mu, że 
jeśli chce wyrzucać brudy po remoncie 

to musi zamówić kontener z 
komunalki i za to zapła-

cić. Inaczej to wspól-
nota mieszkaniowa 

ponosi koszty jego 
cwaniactwa.

S ł o w a  s a -
morządowca 
potwierdza Ka-
zimierz Szcze-
paniak, jeden z 

lokatorów.
- Ja też widziałem, 

jak podrzucają nam 
śmieci. Ale działo to 
się tak szybko, że nie 

23 tysiące do zwrotu

W skład majątku PKP, który miało przejąć miasto wchodzi m.in. 
stary budynek dworca przy ul. Kaliskiej

mogłem zareagować. Dobrze, że rad-
ny jest takim społecznikiem i działa w 
imieniu naszej wspólnoty.

Z. Koperkiewicz spisał rejestracje 
aut, które w nocy podjechały pod 
kontener. O sprawie zawiadomił 
komendanta straży miejskiej.

(zz)

Zenon Koperkiewicz nie toleruje cwaniactwa. Sprawę 
podrzucania odpadów budowlanych zgłosił do SM

radny w nocnej akcji

Kazimierz Szczepaniak 
także widział jak ktoś 

podrzuca w nocy śmieci
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Gm. Grabów Gm. Łęczyca Kwestia oświetlenia na terenie gmi-
ny Łęczyca budzi w ostatnim czasie 

wiele kontrowersji. Wójt Jacek Rogoziński jest kry-
tykowany za planowane ustawienie lamp ulicznych 
na prywatnych gruntach oraz za zwoływanie sesji, 
podczas której ustalono kwestię oświetlenia, bez 
udziału sołtysów.

„Nie wiem jak to jest możliwe, że za poprzedniego wójta 
nie można był ustawić dodatkowych lamp, a obecny wójt 
może oświetlić prywatną drogę z publicznych pieniędzy. 
(…) Sprawa dodatkowych lamp została ukartowana po 
cichu, tak żeby inni sołtysi się nie dowiedzieli. Nie wiem 
dlaczego wójt tak bardzo chce postawić lampy na pry-
watnych gruntach w Leszczach i w Wilczkowicach. Wójt 
okłamał ludzi obiecując na wyborach sołeckich dodatkowe 
lampy, bo tych wniosków nie realizuje a wnioski były skła-
dana 2 lata temu i były zapisane” - to fragment wiadomości 
przysłanej do redakcji przez naszego Czytelnika. Co na te 
oskarżenia wójt Jacek Rogoziński?

- Od początku kadencji wpierano mi, że istnieje 
uchwała pozwalająca na doświetlenie dróg gminnych 
i powiatowych. Zweryfikowałem wszystkie dostępne 
dokumenty i na taką uchwałę nie natrafiłem. Widocznie 
poprzednik tak zdecydował, dla mnie wszyscy miesz-
kańcy są równi. Ustawienie dodatkowych lamp nastąpi 
w miejscowościach Leszcze, Wilczkowice, Topola Kró-
lewska oraz Borek. Są to podania sołtysów złożone na 
komisję rolnictwa i odrzucone przez przewodniczącego 
z argumentacją na nie istniejącą uchwałę – wyjaśnia wójt 
Rogoziński. - Bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
jest bezcenne, a zaspokojenie ich potrzeb gwarantuje 
ustawa o samorządzie. Ustawienie tych lamp jest moż-
liwe po spisaniu odpowiednich umów użyczenia. A 
koszt określi przetarg na oświetlenie gminne. Jeszcze 
raz pragnę zaznaczyć, że nie zostały złożone nowe 
wnioski a jedynie powtórnie uwzględnione te, które 
zostały złożone w okresie ostatnich dwóch lat.

(zz)

Granica cierpliwości 
mieszkańców Nowej 

Wsi już dawno została przekroczona. 
Chodzi o brak remontu drogi. Władza 
w gminie się zmieniła, a tłumaczenie 
wciąż takie samo – nie ma pieniędzy na 
tę inwestycję. 

- Prawie 10 lat minęło, kiedy na drodze  
gminnej Kadzidłowa Borki – Piotrkówek – 
Nowa Wieś wykonano tzw. podsypkę pod 
położenie asfaltu - mówi Bogdan Chojnac-
ki, sołtys z Nowej Wsi.

- To było jeszcze za poprzedniego wójta 
– dodaje Józef Jóźwiak. - Czego to władza 
wówczas nie obiecywała. Mieliśmy mieć 
drogę jak stół, zamiast tego mamy dziury 
jak po wykopach. Po deszczu po prostu 
człowiek tonie w bajorach z błota. Obecna 
władza też tylko obiecuje.

- A drogi jak nie było 
tak nie ma – dodaje Ta-
deusz Predecki.

Sprawa jest o tyle 
ważna, że dwa razy 
dziennie jeździ tą drogą 
autobus dowożący dzie-
ci do szkoły.  

- Najgorzej jest po 
deszczu, bo jest to ponad 
2-kilometrowy odcinek - 
mówi Robert Krzystek. 
- Kiedy dwa lata temu 
wszedł na urząd wójta 
młody człowiek myśleli-
śmy, że wreszcie będzie 
asfalt, ale gdzie tam, oni w 
tej gminie to się tylko kłó-
cą. Nas, mieszkańców nie 

obchodzi konflikt 
wójta z radnymi, 
wybieraliśmy sa-
morząd po to, żeby 
pracowali na rzecz 
ludzi.

Radny Józef 
Drozdowski bar-
dzo prosto komen-
tuje brak niezbęd-
nej inwestycji.

- Budowa tej 
drogi miała być 
realizowana w 
tym roku, ale nie 
udało się – usły-
szeliśmy.

Czy takiej odpowiedzi oczekują 
mieszkańcy Nowej Wsi? Z całą pew-
nością nie. I jak się okazuje, wcale nie 
ma pewności, że w końcu inwestycja 
zostanie zrealizowana. Chodzi oczywi-
ście o kwestie finansowe oraz priorytety 
radnych.

- Droga Kadzidłowa-Borki – Nowa Wieś  
była w planach do realizacji  na ten rok, ale 
niestety brakło środków. Jest umieszczona 
w projekcie budżetu na 2017 rok, obok 
innych 10 inwestycji drogowych. Radni 
zadecydują ile i które ciągi komunikacyjne 
uznają za najważniejsze – wyjaśnia Jerzy 
Soja inspektora ds. drogownictwa w gmi-
nie Grabów.

(mku)

Sprawa lamp 
podzieliła

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Na drogę znów zabrakło pieniędzy

Bogdan Chojnacki, sołtys Nowej Wsi pokazuje stan 
drogi gminnej

W łęczyckim Domu Kultury odbył się IX Otwarty Przegląd 
Wokalny „Mikrofon dla każdego”. Udział w konkursie wzięło 

udział ponad 90 wykonawców - solistów i zespołów ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Jury miało niełatwe zadanie, aby wśród 
tylu uczestników wyłonić najlepszych. Po wielogodzinnych przesłuchaniach 
udało się wybrać zwycięzców. Grand Prix Przeglądu zdobyła Malwina Woj-
ciechowska z Gimnazjum Miejskiego w Głownie. Nagrodę Burmistrza Miasta 
Łęczyca zdobyła Natalia Kubel z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie. 

Trwa budowa podjaz-
du dla osób niepełno-

sprawnych i nowego wejścia do 
urzędu miejskiego w Łęczycy. Dzię-
ki inwestycji o wartości 228 125,22 
zł urząd zostanie w części dosto-
sowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Jeszcze w październiku 
zbudowany został podjazd zloka-
lizowany z lewej strony wejścia do 
budynku przy ul. Konopnickiej 
14. W schodach prowadzących do 
magistratu zamontowane zostało 
specjalne ogrzewanie uniemoż-
liwiające powstawanie oblodzeń 

w sezonie zimowym. Pokryte 
granitem schody wyposażono w 
ozdobne chromowane balustrady. 
Zamontowano też już pierwszą 
parę automatycznych drzwi prze-
suwnych. Na czas prowadzonych 
robót udostępnione zostało wejście 
od strony zachodniej (przejście 
przez bramę wjazdową do drzwi 
z tyłu budynku). W kosztach inwe-
stycji uczestniczy również gmina 
wiejska Łęczyca, której urząd znaj-
duje się w tym samym budynku. 
Planowany termin zakończenia 
inwestycji to 30 listopada br. 

Remont postępuje zgodnie z planem

16 listopada (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie kolejna zbiórka odpadów wielko-gabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach od 6.00 do 7.00: 
- w przypadku zabudowy wieloro-dzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów, 

- w przypadku zabudowy jedno-rodzinnej przed posesję. 
Zgodnie z regulaminem utrzyma-nia czystości i porządku na terenie miasta Łęczyca meble i inne odpa-dy wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieru-chomości zamieszkałych odpady komunalne. 

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

niedługo zakończenie prac

Mikrofon dla każdego

Wyposażenie nowej 
hali sportowej przy 

SP3 jest już zamontowane. Są 
bramki, elektrycznie rozkładane 
kosze do koszykówki, krzesełka, 
tablica wyników, drabinki i wi-
downia. Zakończono większość 
prac na elewacjach. Wciąż trwają 
roboty wykończeniowe. Zagospo-
darowywany jest również teren 
przylegający do nowej hali. Zgod-
nie z planem nowoczesna sala 
sportowa ma powstać do końca 
listopada br. Wartość zadania 
ustalona w postępowaniu przetar-
gowym wynosi 2,8 mln zł brutto.
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Łęczyca

Gm. Grabów

Grabów

Łęczyca

reklama

Jacek Wussman z Krakowa 
uważa, że uzyskanie informacji 
turystycznej w Łęczycy graniczy 
z cudem. W tej sprawie zadzwo-
nił do naszej redakcji.

- Może u państwa uzyskam 
jakąś informację? Chciałbym wy-
brać się w najbliższy weekend, od 
11 listopada z grupą znajomych 
do łęczyckiego grodu. Nie jest 
to wyprawa na jeden dzień, bo 
chcemy zobaczyć najcenniejsze 
zabytki, nie mamy jednak o nich 
żadnej wiedzy. W związku z tym 
postanowiłem zadzwonić na 
wskazany na stronie internetowej 
urzędu miasta numer telefonu, 
niestety nikt nie odbierał – rela-
cjonuje turysta z Krakowa. - Po 
kilku próbach zrezygnowałem. 
Dodać też muszę, że na stronie 
internetowej o turystyce wiele 
informacji nie ma.

Urząd miejski ma inne zdanie 
na ten temat. Pełnomocnik burmi-
strza do spraw mediów wyjaśnia 
w jaki sposób można zaplanować 
wycieczkę po regionie. Przyznaje 
jednak, że nie zawsze można to 
zrobić na miejscu.

- Z usług Centrum Informacji 
Turystycznej w Łęczycy można 

To pierwsza taka sy-
tuacja, kiedy redakcja 

jest poproszona o wyjaśnienie 
sposobu sprzedaży wędlin. Ali-
cja Bartniak uważa, że 
jeden ze sklepów 
mięsnych na te-
renie miasta 
lekceważy 
klientów. 
W  j a k i 
sposób?

-  W 
sklepie 
m i ę -
s n y m 
m ó j 
m ą ż 
k u p i ł 
kawałek 
s c h ab u, 
n i e s t e -
t y wraz z 
c z e r wo ny m 
sznurkiem, który 
skutecznie zabarwił 
produkt. Jak tak można 
oszukiwać klientów? zastanawia 
się pani Alicja. - Kiedy będę chciała 
kupić sznurek, to niekoniecznie z 

wędliną.
Aby sprawdzić, czy rzeczywiście 

sklep sprzedaje szynki owinięte 
sznurkiem, idziemy pod wskaza-

ny adres. Okazuje się, że 
nasza Czytelniczka 

miała rację. Po-
informowali-

śmy sprze-
dawc z y-

n ię,  ż e 
sznurek 
p o w i -
n i e n 
zostać 
zdjęty, 
co nie 
j e s t 
robio-

ne i nie 
wszyst-

kim klien-
tom to się 

podoba. Od-
powiedź była 

krótka.
- Ludzie to już sami nie 

wiedzą, co wymyślić – usłyszeliśmy 
od sprzedawczyni.

(mku)

Pogoda nie roz-
pieszcza rolni-

ków. Latem była susza, jesień jest 
wyjątkowo mokra.  - Jak mamy 
pracować? - pytają.

- Mogło by być tak w sam raz, 
trochę deszczu, trochę słońca, a tu 
aura robi niespodzianki – potwier-
dza Władysław Mazurek. - Teraz 
jak pada to już ponad półtora mie-
siąca i jest zdecydowanie za mokro. 
Chciałem uprawić pole, aby zasiać 
oziminę, ale niestety trzeba czekać, 
aż ziemia trochę przeschnie, tylko 
jak długo?

(mku)

W Grabowie przy uli-
cy Kochanowskiego 

w ubiegły roku doszło do wypad-
ku drogowego. Jak się okazuje 
ustalenie sprawcy jest wyjątkowo 
trudne. Oboje kierujący do sądu 
mają stawić się jako obwinieni. 

- To, że do tej pory nie ma 
jednoznacznego rozstrzygnięcia 
w tej sprawie, nie jest aż takie 
wyjątkowe. Niecodzienne zaś w 
mojej ocenie jest to, że jak do tej 
pory policja wskazywała co raz to 
innego sprawcę wypadku. Raz by-
łam to ja, później drugi kierowca. 
A nawet my oboje – mówi Elżbieta 
Wróblewska. - Do wypadku do-
szło w momencie, kiedy skręcałam 
w lewo do posesji. Usłyszałam 
uderzenie w tył mojego pojazdu. 
Razem z drugim kierowcą posta-
nowiliśmy spisać oświadczenie, 
w którym ja uznaję swoja winę, 
policji nie wzywaliśmy. 

Następnego dnia ze względu na 
złe samopoczucie p. Wróblewska 
skorzystała z porady lekarskiej. 
Okazało się, że nastąpił uraz krę-
gosłupa szyjnego. Kobieta zaczęła 
mieć wątpliwości co do swojej winy 
w trakcie zdarzenia, o czym poin-
formowała policję.

- I tak już ponad rok nie ma jasno-
ści w sprawie. Zawiadomienie są-
dowe otrzymałam jako obwiniona, 
z czym absolutnie się nie zgadzam 
– podkreśla E. Wróblewska.

Od drugiego uczestnika tego 
wypadku usłyszeliśmy, że on także 
otrzymał zawiadomienie sądowe 
jako obwiniony. Jak nie trudno się 
domyślić, jego stanowisko w spra-
wie jest identyczne – nie uważa się 
za winnego.

15 listopada odbędzie się roz-
prawa sądowa. Być może sporna 
kwestia zostanie wyjaśniona.

(mku)

Łęczycka inFOrMacJa TUrySTyczna nie dziaŁa?

skorzystać na kilka sposobów, 
odwiedzić punkt informacyjny 
osobiście, zadzwonić lub napisać 
drogą elektroniczną. Można tam 
uzyskać informacje o atrakcjach 
regionu, godzinach otwarcia pla-
cówek muzealnych i kulturowych, 
aktualnej bazie gastronomicznej i 
hotelarskiej – wylicza Jakub Piet-
kiewicz z urzędu miejskiego w 
Łęczycy. - Z pomocą pracowników 
CIT można zaplanować wycieczkę 
po atrakcjach turystycznych mia-

sta i regionu. Przyznaję, że czasem, 
kontakt z informacją turystyczną 
jest utrudniony, co jest spowodo-
wane deficytem kadrowym.

To prawda, bo pracownika infor-
macji turystycznej, Jacka Ziółkow-
skiego zastajemy przy naklejaniu 
plakatów.

- Nie mogę być równocześnie w 
kilku miejscach - komentuje szef 
turystyki. - Dlatego bywa tak, że 
nikt nie odbiera telefonu.

(mku)

Na zdjęciu 
Jacek 
Ziółkowski

Skarga klientów mięsnego

Na zdjęciu 
Alicja 
Bartniak

Podtruto 
osiedlowego kota

Lokatorzy jednego 
z bloków przy ulicy 

Zachodniej od dłuższego czasu 
dokarmiali bezpańskiego kota. 
Nie każdemu to się podobało. 
Kot został podtruty. 

Mieszkańcy zauważyli, że kot 
dziwnie się zachowuje, jest ospały 
i prawie cały czas leży przy ogro-
dzeniu. Zgłosili sprawę straży 
miejskiej.

- Lokatorzy pobliskiego bloku 
chcieli, żeby zabrać kota, podej-
rzewali, że jest chory. Zawieź-
liśmy go do weterynarza. Po 
przeprowadzonych badaniach 
okazało się, że zwierzak został 
podtruty – tłumaczy Tomasz Ol-
czyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy. - W lecznicy kot dostał 
leki i po dwóch dniach został 
przekazany pod opiekę lokalnego 
stowarzyszenia działającego w 
obronie zwierząt.

To nie pierwsza taka sytuacja. 
W Reporterze niejednokrotnie 
pisaliśmy o otruciu bezpańskich 
kotów na łęczyckich osiedlach, 
również przy ulicy Zachodniej.

(zz)

Mieszkańcy często 
dokarmiali kota

Rolnicy narzekają na pogodę

Niewyjaśniony wypadek

Elżbieta Wróblewska z dokumentami dotyczącymi wypadku
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Poddębice 

koniec robót na drodze 

Przed niedawną ko-
lejną już rozprawą 

dotyczącą terenów wokół starego 
młyna była szansa na porozumienie 
między właścicielami nieruchomości 
wraz z przylegającymi działkami a 
miastem. Tak się jednak nie stało. 
Spory toczą się już od ponad dwóch 
lat. 

- Mój ojciec naprawdę chciał poro-
zumieć się z burmistrzem – twierdzi 
Agata Felicka, która mieszka w domku 
przy młynie. - Mamy już dosyć tych 
sporów. Poszło jednak o to, że miasto 
zaniża cenę naszego wkładu w ten 
teren. Porozumienie miało polegać 
na tym, że zrzekniemy się działki 
naprzeciwko młyna a otrzymamy 
teren za młynem. Na takim interesie 
wyszlibyśmy, jak Zabłocki na mydle. 
Musielibyśmy dołożyć ponad 40 ty-
sięcy zł. 

Pani Agata zdradza, że młyn miałby 
zostać przerobiony pod potrzeby domu 
starców. Wiadomo już jednak, że takiej 
inwestycji nie będzie. 

Przypomnijmy, że głównym powo-

ogłoszenie płatne

Do Uniejowa bez objazdów 
Na drodze wojewódzkiej nr 473, 
na odcinku między Uniejowem 
a węzłem na autostradzie A2 
przywrócono ruch, który – w 
związku z trwającym od ponad 
roku remontem jezdni – był 
wstrzymany. Jadąc do Unie-
jowa znów można korzystać z 
bezpośredniego połączenia z 
autostradą. Opuszczając trasę 
A2 zjazdem „Dąbie” do uzdro-
wiska można teraz dojechać 
krócej niż w 10 minut. 

W czwartek, 27 października, 
przeprowadzono odbiory oraz 
przywrócono ruch na odcinku 
Uniejów – węzeł A2 Dąbie. In-

westycja została zakończona rok 
wcześniej niż planowano.

Zakres inwestycji obejmował 
m.in.: rozbudowę jezdni wraz z 
poboczami, skrzyżowań drogi 
wojewódzkiej z drogami pu-
blicznymi oraz przebudowę dróg 
innych kategorii na odcinku wlo-
tów na skrzyżowania, rozbiórkę i 
budowę dwóch przepustów, zatok 
autobusowych, zjazdów, budo-
wę przepustów tymczasowych 
wraz z dojazdami pełniącymi 
funkcję drogi wojewódzkiej nr 
473 na czas rozbiórki i budowy 
przepustów stałych, rowów przy-
drożnych otwartych i krytych 

wraz z wylotami i urządzeniami 
podczyszczającymi wody opado-
we, oświetlenia oraz chodników, 
przebudowę sieci uzbrojenia 
terenu (elektroenergetycznej, 
wodociągowej, teletechnicznej, 
melioracyjnej). 

Ponadto projekt obejmował: 
wycinkę drzew i krzewów ko-
lidujących z inwestycją, odtwo-
rzenie i wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego, ustawie-
nie barier ochronnych. 

Inwestycja obejmowała ponad 
8,5 km drogi. Projekt pn.: „Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 473 
na odcinku granica województwa 

– Uniejów” finansowany jest ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. War-
tość projektu to 25 351 135, 53 zł. 
Wykonawcą była firma Skanska.

Do porozumienia nie doszło 
Co bęDZie Z młyNem?

Stary młyn niszczeje. Póki co, 
na tym terenie inwestycji nie 
będzie

dem sporu są nieścisłości dot. własności 
działek. 

- W trakcie trwania sprawy podej-
mowane były działania mające na celu 
zawarcie ugody. Jednak ze względu na 
rozbieżności pomiędzy stronami sporu 
ugoda nie została zawarta. W grudniu 
zaplanowana jest kolejna rozprawa 
sądowa – mówi Magdalena Jaworska 
z poddębickiego magistratu.

(ps)

Xambo na patrolu 
Poddębice Po dwóch mie-

siącach służby wszyscy chwalą owczarka nie-mieckiego. Xambo z całą pew-nością nadaje się do tej roboty. Opiekun psa, sierżant sztabowy Rafał Rosiak, coraz częściej wychodzi ze swoim pupilem na piesze 
patrole. 

Prawie 3-letni 
owczarek, gdy 
tylko pojawi 
się na ulicy, 
w z b u d z a 
duże zainte-
resowanie. 

- Jaki ładny 
pies i na pewno 
mądry – mówią 
przechodnie.

To prawda. Xambo 
przeszedł specjalistyczne szkolenie. W Zakładzie Kynolo-gii Policji w Sułkowicach prze-wodnik ćwiczył wraz ze swoim czworonożnym podopiecznym elementy posłuszeństwa, po-

konywania przeszkód, obrony przewodnika, pościgów, przeszu-kania terenu i pomieszczeń oraz tropienia śladów ludzkich.
- Owczarek jest wykorzystywa-ny m.in. do czynności patrolowo – interwencyjnych oraz do tro-

pienia śladów. Przewod-
nik wraz ze swym 

psem pełnią służbę 
m.in. w patrolu 
pieszym na tere-
nie miasta, jak 
również pod-
czas interwen-
cji policyjnych 
n a  t e r e n i e 

całego powia-
tu. Xambo był 

wykorzystywany 
także do zabezpie-

czania rozgrywek ligo-wych meczów piłki nożnej zarówno w Łodzi jak i podczas meczów w Poddębicach – mówi st. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik poddębickiej policji.
(ps)
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Zostañ�Doradc¹�Klienta

i�rozwijaj�swoj¹�karierê

z�Providentem.

Zadzwoñ�lub�wyœlij�smsa

o�treœci�”Doradca”

600-400-390

Do³¹cz�do�naszego�zespo³u.
Pozyskuj�klientów,

buduj�z�nimi�d³ugofalowe�relacje
i�doradzaj�w�wyborze

najlepszych�rozwi¹zañ.

spacer po terenie mpWik

Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodo-

ciągów i Kanalizacji nie posiadało 
przez kilka dni ogrodzenia. Teren 
na którym jest ujęcie wody nie 
był w odpowiedni sposób zabez-
pieczony. 

Nasz reporter przez dobry kwa-
drans „zwiedzał” teren, wszedł 
również na nadziemną część zbior-
nika wody na którym umieszczone 
były włazy studzienne. Wprawdzie 
włazy zabezpieczone były metalo-
wymi klapami z kłódkami, ale dla 
kogoś, kto chciałby wlać do ujęcia 
truciznę, nawet taka osłona nie 
stanowiłaby problemu. 

Aż strach pomyśleć, gdyby za-
miast reportera na terenie MPWiK 
znalazłby się jakiś szaleniec. Takie 
miejsca powinny być chronione 
w sposób bardzo dokładny - tym 

Ponad sto osób 
podpisało się pod 

petycją do starostwa powia-
towego w sprawie remontu 
chodnika przy ul. 1 Maja. 

Kilka dni temu powiatowe 
władze odpowiedziały na pety-
cję. Jednak ludzie nie są do końca 
zadowoleni z informacji, jakie 
uzyskali.

- Starosta podziękował nam 
za przesłanie petycji. To miłe z 
jego strony. Ale dalsza część listu 
już nie jest taka optymistyczna. 
Dowiadujemy się bowiem, że 
dopiero pod koniec przyszłego 
roku powiat złoży odpowiedni 
wniosek o dofinansowanie in-
westycji. Okazuje się bowiem, 
że ze względu na skromny 
budżet powiatu o pieniądze 
władze starają się w ramach tzw. 
„schetynówki”. Mogą uzyskać 
pięćdziesiąt procent dofinanso-
wania. A więc w dalszym ciągu 
na dobrą sprawę nie wiemy, 

kiedy chodnik zostanie wy-
remontowany – mówi jedna z 
inicjatorek zbierania podpisów 
wśród mieszkańców ws. remon-
tu chodnika. 

Poddębiczanie nie ukrywają 
rozgoryczenia. Tym bardziej, że 
na osiedlu większość chodników 
została już zmodernizowana.

- Dlaczego jedynie my zosta-
liśmy pominięci? – pyta kolejna 
mieszkanka ul. 1 Maja. - Wokół 
chodniki są równe, z kostki bru-
kowej. Nasz chodnik jest cały 

powykrzywiany, płyty z niego 
wystają i dlatego łatwo się po-
tknąć. Szczególnie starsi mają 
problem. Myśleliśmy, że po naszej 

petycji powiat przystąpi o wiele 
szybciej do prac remontowych. A 
nie tylko nas informują, że mają 
zamiar remontować. 

W piśm ie  przek a za ny m 
mieszkańcom ze starostwa jest 
też mowa o planach remontu nie 
tylko chodnika, ale również koń-
cówki ulicy 1 Maja – od strony 
ul. Młynarskiej. Oby starostwu 
udało się pozyskać pieniądze na 
dofinansowanie i rozpocząć re-
mont, tak szybko jak to możliwe. 

tekst i fot. (ps)

Po naszym arty-
kule o tym, że zło-

miarze okradają starą plebanię 
ewangelicko – augsburską, 
parafia zabezpieczyła opusz-
czoną nieruchomość. W oknie, 
przez które wchodzili złodzieje, 
pojawiła się blacha. Natomiast 
brama została wzmocniona do-
datkowym łańcuchem z kłódką. 

(ps) 

Dość często zdarza 
się, że na chodniku 

przy głównej ulicy w mieście kie-
rowcy parkują auta. Przechodnie 
mają spory problem ze swobod-
nym przejściem trotuarem. Mu-
szą przeciskać się blisko elewacji 
lub wchodzić na ruchliwą drogę. 
Szkoda, że w takich sytuacjach 
policja nie jest bardziej restryk-
cyjna w stosunku do kierowców. 

(ps)

W Domu Pracy Twórczej w Uniejowie pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat, zostały odznaczone 
medalami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczonych zostało 
20 par - państwo Daniela i Mirosław Krzesłowscy, Krystyna i Władysław Becalik, Jadwiga i Franciszek Pilarek, 
Jadwiga i Władysław Zwolińscy, Janina i Bronisław Skowerańda, Ewa i Ryszard Pietrucha, Kazimiera i Józef Ga-
domscy, Zenobia i Józef Olczyk, Marianna i Bogumił Stefańscy, Zofia i Zygmunt Kucińscy, Jadwiga i Kazimierz 
Kaźmierczak, Krystyna i Mirosław Sobieraj, Krystyna i Władysław Wodzińscy, Władysława i Czesław Dopierała, 
Alicja i Ryszard Bratos, Teresa i Kazimierz Łuczak, Janina i Czesław Koźba, Irena i Władysław Zasada, Kazimiera 
i Stanisław Kantyka, Wanda i Jan Andrzejczak.
Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia spełnienia marzeń, długich lat życia oraz do-
czekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Parking 
na chodniku 

Złote goDy W UNieJoWie 

Petycja w sprawie chodnika 

Mieszkańcy żądają 
remontu

- Po tak krzywym chodniku 
nie da się chodzić – 
denerwują się mieszkańcy 

Powiat planuje też wyremontować odcinek ul. 1 Maja – od ul. 
Młynarskiej

Parafia zabezpieczyła 

bardziej w sytuacji bra-
kującego ogrodzenia. 

- Jest monitoring – ar-
gumentuje Michał Sro-
gosz, zastępca prezesa 
MPWiK w Poddębicach. 
- Każdy, kto jest na na-
szym terenie, musi się 
liczyć z tym, że zostanie 
nagrany. Monitoring jest 
obsługiwany przez całą 
dobę. 

Kłopot jednak w tym, 
że kamery monitoringu skierowa-
ne są w stronę wejść. Gdy nie było 
ogrodzenia, dostanie się na teren 
niezauważonym przez kamery nie 
stanowiło problemu. Władze przed-
siębiorstwa powinny być uczulone 
na to, aby w czasie wymiany be-

Bez PŁOTU i OdPOwiedniegO nadzOrU 

Panorama z góry zbiornika wody. W newralgiczne miejsce 
dostaliśmy się bez problemu 

Nikt nie zatrzymywał naszego 
reportera, gdy szedł w stronę 
zbiornika 

tonowego 
ogrodzenia na nowe, teren oprócz 
monitoringu był także strzeżony 
przez pracowników. Wspomnie-
liśmy o naszym spostrzeżeniu 
wiceprezesowi, gdy opuszczaliśmy 
plac MPWiK. 

tekst i fot. (ps)

Teren MPWiK przez kilka 
dni nie posiadał żadnego 
ogrodzenia. Wzmożonej 
ochrony nie było 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 211: Co człowiek, to zdanie.

UŚmieCHNiJ Się
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UŚmieCHNiJ Się
* Rozmowa kolegów z gimnazjum:
- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie 
inna, niż wszystkie dziewczyny.
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowe-
go?
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze 
mną chodzić. 

* * *
* Żona bankiera wpada z niespodziewaną wizytą do 
męża do pracy. Zastaje go z sekretarką na kolanach. 
Bankier bez zmrużenia oka dyktuje list: 
“... i na koniec, szanowna Rado Nadzorcza, zwracam 
uwagę na to, iż nie obchodzi mnie, czy mamy kryzys, czy 
nie. Nie jestem w stanie pracować bez drugiego fotela w 
gabinecie.” 

* * *
* Podszedłem do kobiety karmiącej kaczki w parku:
- Przepraszam, ale czy nie jest to trochę dziwne? - spy-
tałem.
- Nie, dlaczego? - odpowiedziała.
- Bo normalni ludzie karmią kaczki chlebem, a nie pier-
sią... 

* * *
* - Zabrałem ostatnio mojego syna na biwak do lasu. 
Siedzimy przy ognisku, pieczemy kiełbaski, rozmawiamy. 
- Tato, muszę kupę. 
- Nie krępuj się! To jest wspaniałe na takich wypadach. 
Idziesz kupę gdzie chcesz i nikt nie wyciąga żadnych 
konsekwencji. 
Wraca po chwili: 
- I co? Gdzie to zrobiłeś? 
- W twoim samochodzie. 

* * *
* - Jasiu, a gdzie jest wasz tatuś? - dopytuje się ciekawski 
sąsiad.
- Pojechał na trzy lata do Ameryki.
- A dlaczego was ze sobą nie zabrał?
- Bo my w tym napadzie nie braliśmy udziału. 

* * *
* - Przyznaje się Pan do morderstwa?
- Nie.
- A wie pan, jaka kara grozi za składanie fałszywych 
zeznań?
- Oczywiście. Dużo mniejsza niż za morderstwo. 

CYTRYNOWE SZALEŃSTWO
Składniki:
• 1 1/2 bulionu z drobiu
• 50 dag ryżu długoziarnistego 
(ok. 2,5 łyżki)
• 4 jajka
• sok z 2 cytryn

Etapy przygotowania:
Bulion z drobiu zagotować. Ryż 
umyć, odsączyć, wsypać do bu-
lionu, a następnie gotować pod 

przykryciem 15 - 20 minut 
na małym ogniu. Jajka wbić 
do miseczki, lekko ubić na 
pianę, stopniowo dolewa-
jąc sok cytrynowy. Odlać 
szklankę wrzącego bulionu, 
po trochu wlewać do masy 
jajecznej, stale mieszając. Gar-
nek z bulionem zdjąć z ognia, 
a następnie ciągle mieszając, 
wlewać masę jajeczną. Zupę 
podgrzać, ale nie gotować, 
doprawić do smaku solą i 
pieprzem.

ŻELAZNE PRAŻOKI 
Z DUSZONĄ KARKÓWKĄ

Składniki:
• Duszona karkówka:
• karkówka - 700 g
• mąka pszenna - 2–3 łyżki
• olej rzepakowy - 3 łyżki
• cebula - 1 średnia sztuka
• czosnek - 2 ząbki
• woda - 2,5 szklanki
• sól, pieprz, majeranek do smaku
Żelazne prażoki:

• ziemniaki - 2 kg
• masło - 2 łyżki
• sól, cukier do smaku

Etapy przygotowania:
Duszona karkówka: Karkówkę po-
kroić w plastry w poprzek włókien, 
rozbić tłuczkiem. Dokładnie obtoczyć 
w mące pszennej i usmażyć na patelni 
na oleju do uzyskania złotego koloru. 
Plastry przełożyć do rondelka, a na tej 
samej patelni usmażyć pokrojoną w 
kostkę cebulę i czosnek. Następnie 
podlać wodą i gotować 

parę minut. Całość wlać do 
mięsa i dusić pod przykryciem, 
aż mięso będzie miękkie. Do-
prawić do smaku solą, pieprzem 
i majerankiem.
Żelazne prażoki: Obrane ziem-
niaki podzielić: ¼ ugotować 
do miękkości, ¾ zetrzeć na 
tarce na drobnym oczku. 
Połączyć ziemniaki starte z 
ugotowanymi. Dodać masło, 
sól oraz cukier do smaku. 
Następnie ubijając tłuczkiem 
zagotować. Tak przygotowane 
prażoki wyłożyć w formie klusek 
na talerze. Podawać z bitkami 
wołowymi i sosem.

GRUSZKI KRÓWKOWO
-KOKOSOWE

Składniki:
• 4 dojrzałe gruszki średniej 
wielkości
• 2 łyżki soku z cytryny
• 10 dag krówek “ciągutek”
• 100 ml mleczka kokosowego
• 50 ml likieru miętowego (lub 

innego ziołowego)
• 1 laska wanilii

Etapy przygotowania:
Gruszki obieramy, usuwamy pestki, 
kroimy w wachlarz i skrapiamy 
łyżką soku z cytryny. Układamy w 
salaterkach. Krówki rozpuszczamy 
w rondelku, dodając mleczko koko-
sowe, likier, pozostały sok z cytryny i 
przekrojoną wanilię. Gotujemy kilka 
minut na wolnym ogniu i odstawia-
my. Ciepłą masą zalewamy gruszki 
(wanilię usuwamy). Studzimy. 
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Święto niepodległości 
w Łęczycy
Święto niepodległości 

Okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów 
pod fi gurką Matki Boskiej, obecność żołnierzy z 
I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej oraz 
przedstawicieli lokalnej władzy samorządowej to 
nieodłączne elementy obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości. W tym roku do programu 
włączono uroczyście zatańczonego przez uczniów 
z I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy polo-
neza. Obchody 11 listopada na pl. T. Kościuszki 
poprzedzone były mszą św. w intencji ojczyzny 
odprawionej w kościele św. Andrzeja Apostoła 
oraz programem artystycznym przygotowanym 
przez uczniów SP nr 3 oraz szkoły muzycznej.

Fot. UM Łęczyca
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OGŁOSZENIE
OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 24.11.2016 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

Sucharskiego 3 m 13 III piętro
       1 pok., wnęka kuchenna, łazienka

z wc, przedpokój
26,00 52 521,00 1 500,00

Pogodna 5 m 17 II piętro

2 pok., kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój + pomieszczenie
przynależne (12,33 m2)

35,99 71 389,00 1 500,00

Przetargi rozpoczną się 24.11.2016 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 11 00

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

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 23.11.2016 r. ustalonego wadium,
na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 24.11.2016 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.

Pomysłodawcy akcji 
„Absolutna satysfakcja 

lub zwrot pieniędzy” z pewnością nie 
pomyśleli o klientach, którzy pro-
mocję będą wykorzystywać w nie-
uczciwy sposób. Lidl po raz pierwszy 
znalazł się w takiej sytuacji. Straciłby 
wiele, gdyby promocja trwała dłużej. 

Kto by pomyślał, że promocja Lidla 
odwróci się przeciwko dyskontowi. 
Lidl wycofał się z akcji przez nieuczci-
wych klientów, którzy wykorzystali 
lukę w regulaminie. O co dokładnie 
poszło?

Promocja miała zachęcić klientów 
do kupowania marek Lidla. Miała 
też przyciągnąć klientów z zewnątrz.  
I przyciągnęła! Tylko, że zamiast rze-
czywiście testować produkty sieci, 
Polacy woleli je kraść. Nic dziwnego, 
że dyskont wycofał się z promocji. 
Niektórzy robili zakupy nawet za kil-
kaset złotych. W regulaminie nie było 
ograniczenia kwotowego. Jedynym 
zastrzeżeniem było to, że nie można 
kupić więcej niż 10 sztuk jednego pro-
duktu. Dlatego zdarzało się, że klienci 
kupowali na przykład kilka butelek 
płynu do mycia naczyń, proszków do 
prania, paczki maszynek do golenia 
i produkty żywnościowe, następnie 
szli do samochodu i przepakowywali 
wszystko do innych pojemników. 
Potem wracali do sklepu z paragonem 
i pustymi opakowaniami. Kasjerka 
musiała zwrócić im pieniądze. 

Kierownik Lidla z Ozorkowie 
przekonuje, że klienci miejscowego 
dyskontu w ten sposób się nie za-
chowywali. 

- Nie mieliśmy takich problemów 
– słyszymy. 

Być może dlatego, że większość 

klientów (a przynajmniej ci, z któ-
rymi rozmawialiśmy) w ogóle nie 
wiedziało o nietypowej akcji Lidla.

- Naprawdę coś takiego było? - py-
tali z zaciekawieniem ozorkowianie.

Na wejściu do dyskontu pojawiła 
się niedawno informacja o zakończe-
niu promocji. 

Poniżej oficjalny komunikat biura 
prasowego Lidla:

„Chcielibyśmy poinformować, że 
podjęliśmy decyzję o zakończeniu 
z dniem 8 listopada promocji objętej 
„Zasadami zwrotów produktów 
marek własnych Lidla (artykułów 
spożywczych, chemicznych i ko-
smetyków)”. Przyczyną tej decyzji są 
przypadki wykorzystywania promo-
cji wbrew jej celom. Niemniej jednak 
chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim klientom, którzy testowali nasze 
marki własne i dzielili się z nami 
swoimi opiniami za pośrednictwem 
Biura Obsługi Klienta. Oczywiście 
wszyscy klienci, którzy dokonali 
zakupów przed dniem zakończe-
nia akcji nadal mogą korzystać z 
uprawnień wskazanych w jej zasa-
dach w odniesieniu do produktów 
wcześniej nabytych. W przyszłości, 
długofalowo będziemy rozwijać 
udogodnienia w zakresie zwrotów 
produktów marek Lidla oraz nowych 
konceptów promocyjnych.”

tekst i fot. (stop)

Lidl wycofuje się z promocji
Tego się nie spodziewali...

Klientka z przera-
żeniem w oczach 

obserwowała biegające po placu 
handlowym na miejskim tar-
gowisku szczury. Gryzonie, jak 
gdyby nigdy nic, zajadały się 
resztkami jedzenia pozostawio-
nymi po dniu targowym przez 
handlarzy. Niestety, do takich 
sytuacji może dochodzić często. 
Szczury przyzwyczaiły się już 
bowiem do łatwego zdobywania 
pokarmu.
- Ta pani nie była z Ozorkowa. I być 
może dlatego zrobiła tyle krzyku, 
gdy zobaczyła szczury – mówi 
sprzedawczyni jednego ze stoisk 
na targowisku. - Przyszła do nas i z 
niedowierzaniem mówiła o całej tej 
sytuacji. Oczywiście do takich rzeczy 
nie powinno dochodzić, ale miejsco-
wi wiedzą już o tych szczurach. Mają 
swoje nory na brzegu pobliskiej 
rzeki. To jest problem, który trwa 
już od lat.

Ozorkowianie być może nie reagują 
już tak emocjonalnie na zadomo-
wione szczury. Nie zmienia to jednak 
faktu, że gryzonie stają się coraz 
bardziej natarczywe i w poszukiwaniu 
jedzenia wychodzą już z kryjówek 
nawet w dzień. 
- Najwięcej odpadków i resztek 
jedzenia jest w dni targowe. Na 
placu leżą nie tylko warzywa, ale 
również na przykład niedojedzone 
przez kupców kanapki – słyszymy 
od Andrzeja Piotrowskiego i To-
masza Alagierskiego, pracowników 
gospodarczych odpowiedzialnych 
za utrzymywanie czystości na miej-
skim targowisku. - Nie jest więc 
dziwne, że szczury bardzo szybko 
zaakceptowały takie korzystne dla 
nich warunki. 

tekst i fot. (stop) 

Szczury biegają między stoiskami 

Pracownicy gospodarczy 
potwierdzają, że szczury biegają 
po targowisku 

Szczury wychodzą z nor nad 
pobliską rzeką
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INFORMACJA 
o wywieszeniu wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 

poz.1774, poz.1777 z 2016 r. poz.65, poz.1250, poz.1271, poz.1579), sporządzono i 
podano do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości:

1.  Nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki Las, oznaczonej nr ew. 649 
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej;

2.  Nieruchomości położonej w miejscowości Tkaczew, oznaczonej nr ew. 174 
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej;

3.  Część nieruchomości położonej w miejscowości Małachowice Kolonia, oznaczonej 
nr ew. 205 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze 
bezprzetargowej;

4.  Lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej przeznaczonego do 
oddania w najem na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków w 
Ozorkowie, ul. Wigury 14, a także na stronach internetowych Gminy Ozorków oraz 
na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Sokolniki  Las, Skromnica (Tkaczew), 
Małachowice Kolonia w dniach od 7.11.2016 r. do 28.11.2016 r., zaś w Solcy Wielkiej w 
dniach od 28.10.2016 r. do 18.11.2016 r.

Zmotoryzowani loka-
torzy bloków nr 6 i 8a 

przy ulicy Lotniczej są zadowoleni 
z nowych miejsc parkingowych. 
Skończą się przepychanki o miej-
sca pod blokami.

Drogowcy w ub. tygodniu wylali 
asfalt na placu pomiędzy blokami. 
Powiększył się też parking. Na tę 
inwestycję mieszkańcy spółdziel-
czych bloków długo czekali.

(zz)

- Ten człowiek jest re-
alnym zagrożeniem. 

Naraża nie tylko siebie, ale rów-
nież pasażerów. Mógł zabić te 
dzieci! - tak ostrą opinię o pracy 
kierowcy Tomasza M. (nazwisko 
do wiadomości redakcji) wyraził 
Marek F., ojciec ucznia szkoły 
podstawowej nr 4 w Łęczycy.

- Moje dziecko zadzwoniło do 
mnie i powiedziało, że kierowca o 
którym rozmawialiśmy w domu 

chce ich zawieźć na basen do Ozor-
kowa. Syn się przestraszył i został 
w szkole, natomiast inne dzieci 
pojechały. Postanowiłem, że też 
pojadę do Ozorkowa. Na miejscu 
zadzwoniłem na policję – mówi 
pan Marek.

Nie trzeba było długo czekać 
na radiowóz. Z policyjnego auta 
wysiadły dwie funkcjonariuszki. 
Kierowca dmuchnął w alkomat. 
Nie był pod wpływem alkoholu. 
Stan techniczny busa był dobry, 
dokumenty kierowcy kompletne. 
Dlaczego więc łęczycanin zadzwo-
nił na policję?

- Jestem właścicielem fi rmy prze-
wozowej. Pan Tomasz pracował 
u mnie, ale musiałem go zwolnić. 
Miałem informacje od pasażerów, 
że zasypia podczas jazdy. Może ma 
cukrzycę i w czasie, gdy spada mu 
cukier dochodzi do takich sytuacji. 
W każdym razie mam potwierdzo-
ne, że takie rzeczy się działy. Pasaże-
rowie musieli go szturchać, aby się 
wybudził i nie doszło do wypadku. 
Nie mogłem dopuścić, aby nadal jeź-
dził busem i woził ludzi – tłumaczy. 
- Gdy dowiedziałem się od syna, że 
nadal pracuje jako kierowca w innej 
fi rmie, po prostu musiałem podjąć 
odpowiednie kroki. 

Tomasz M. zupełnie inaczej 

przedstawia sprawę. 
- To jest typowa zemsta ze strony 

mojego pracodawcy. Sam odsze-
dłem z pracy. Nigdy nie było sytu-
acji, że zasypiałem za kierownicą. 
Nie narażałbym innych na takie 
niebezpieczeństwo – słyszymy. -  
Jestem zdrowy, nie mam cukrzycy. 

Po kilkudziesięciu minutach od 
interwencji policji do Ozorkowa 
przyjechał również z Łęczycy nowy 
pracodawca Tomasza M.

- Pan Tomek do mnie zadzwonił. 
Jest zdenerwowany całym tym zaj-
ściem. Wymieni go inny kierowca. 
Wierzę mojemu pracownikowi. Jeśli 
będzie trzeba, to zrobi dodatkowe 
badania. 

Marek F. zapowiada, że nie zo-
stawi tak tej sprawy.

- Zgłoszę problem 
związany z tym 
kierowcą staro-
stwu powiatowe-
mu. Ten człowiek 
musi przejść ba-
dania, które wy-
jaśnią dlaczego za-
sypia za kierownicą. 
Czy musi wydarzyć się 
tragedia, aby niektórzy otwo-
rzyli oczy? Do tej pracy dopuszcza-
ni są starsi ludzie i na dodatek z pro-
blemami zdrowotnymi. 

Pasażerowie nie są świadomi w jak 
dużym są niebezpieczeństwie. Tak 
nie może być...

tekst i fot. 
(stop)

W styczniu w łódz-
kim sądzie pracy od-

będzie się rozprawa zwolnionej 
z Miejskiej Przychodni Zdrowia 
położnej, która oskarżyła byłego 
już pracodawcę o niesłuszne – jej 
zdaniem - rozwiązanie umowy 
o pracę. 

Ta sprawa wstrząsnęła nie tylko 
mieszkańcami Ozorkowa. W całym 
regionie komentowano skandal w 
przychodni zdrowia przy ul. Wi-
gury. Nieprawdopodobnie ciężkie 
oskarżenia pod adresem położnej 
wysunęła Iwona Chabasińska. 
Ozorkowianka do dziś twierdzi, że 

to przez położną dwukrotnie poro-
niła. Do poronienia miało dojść w 
przychodni, a później – w wyniku 
nieudzielonej pomocy – poza przy-
chodnią. Pani Iwona sama musiała 
zadzwonić po karetkę pogotowia. 
Położna nie przyznaje się do zarzu-
tów. Mąż I. Chabasińskiej nie może 
uwierzyć, że zwolniona położna 
domaga się przywrócenia do pracy.

- To przechodzi ludzkie poję-
cie. Gdy zobaczyłem wezwanie 
do sądu w charakterze świadka, 
nie mogłem uwierzyć własnym 
oczom. Rozmawiałem nawet o 
tym z panem dyrektorem Miejskiej 

Przychodni Zdrowia. 
Nie cofnę swoich 
oskarżeń. Jestem w 
stu procentach pe-
wien tego, że żona 
nie kłamie i że faktycznie z winy 
położnej straciłem bliźnięta. To, 
co powiedziałem policji i prokura-
turze, zeznam też w sądzie pracy 
– usłyszeliśmy od Sławomira 
Chabasińskiego. 

Andrzej Fijałek, dyrektor MPZ, 
tak krótko po zdarzeniu mówił 
Reporterowi:

„To nie powinno się wydarzyć. 
Położna została już dyscyplinarnie 

Więcej miejsca 
do parkowania

Można uszkodzić 
zderzak

Ozorków Kierowcy zosta-
wiający swoje sa-

mochody na remontowanej 
ulicy Staszica nie kryją zde-
nerwowania. Zbyt wysokie 
krawężniki uniemożliwiają 
bezpieczne parkowanie.

- Nie można podjechać zbyt 
blisko krawężnika, bo zarysuje 
się zderzak – usłyszeliśmy od 
jednego z kierowców. - Teraz 
trzeba naprawdę uważać. Nie 
wiem, dlaczego krawężniki są 
tak wysokie.

O krawężniki zapytaliśmy 
pracujących na ulicy Staszica 
robotników. Okazuje się, że nie-
długo problem zostanie rozwią-
zany. Po wylaniu asfaltu, jezdnia 
będzie wyższa. 

(zz)

Wysokie krawężniki 
uniemożliwiają bliskie 
podjechanie samochodem

Robotnik wyjaśnia, że po 
wylaniu asfaltu, krawężnik 
automatycznie będzie 
niższy

Zwolniona położna chce wrócić do przychodni 

blemami zdrowotnymi. 

nie kłamie i że faktycznie z winy 
położnej straciłem bliźnięta. To, 
nie kłamie i że faktycznie z winy 
położnej straciłem bliźnięta. To, 
nie kłamie i że faktycznie z winy 

Nie zgadza się z „dyscyplinarką”

zwolniona z pracy, bo nie zacho-
wała odpowiednich standardów 
medycznych”.

Sprawa najpierw trafi ła do pro-
kuratury zgierskiej. Ostatecznie 
to prokuratura okręgowa w Łodzi 
rozstrzygnie, czy będzie lub nie 
akt oskarżenia. 

(stop)

afera przy „wodniku”

Na miejsce szybko przyjechał 
policyjny radiowóz

Kierowca został przebadany 
alkomatem. Wynik był zerowy

Marek F. zapowiada, że nie zo-
stawi tak tej sprawy.

- Zgłoszę problem 
stawi tak tej sprawy.

- Zgłoszę problem 
stawi tak tej sprawy.

związany z tym 

jaśnią dlaczego za-
sypia za kierownicą. 
jaśnią dlaczego za-
sypia za kierownicą. 
jaśnią dlaczego za-

Czy musi wydarzyć się 
sypia za kierownicą. 
Czy musi wydarzyć się 
sypia za kierownicą. 

tragedia, aby niektórzy otwo-
Czy musi wydarzyć się 
tragedia, aby niektórzy otwo-
Czy musi wydarzyć się 

rzyli oczy? Do tej pracy dopuszcza-
tragedia, aby niektórzy otwo-
rzyli oczy? Do tej pracy dopuszcza-
tragedia, aby niektórzy otwo-

(stop)

Małżonka pana Marka 
rozmawia przed basenem z 
dyrektor SP nr 4

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW Informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ozorków położo-

nych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów.
1.  Oznaczenie nieruchomości: działki nr 14/6 o pow. 0,1007 ha, 14/7 o pow.0,1007 ha, 

zapisane w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00058785/5
2.  Cena wywoławcza:   dla działki 14/6 – 31 500,00 PLN (netto) plus 23% VAT

dla działki 14/7 – 31 500,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium: dla działki 14/6 – 3 150,00 PLN dla działki 14/7 – 3 150,00 PLN 
4.  Termin i miejsce II przetargu: II Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku w sie-

dzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1  od godz.10.00  – odrębnie dla każdej 
nieruchomości. 

Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Urzędu Gminy 
Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003 
(z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu 
najpóźniej do dnia  10 grudnia 2016 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o II przetargu: 
   - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14  w Ozorkowie;
   - na stronach internetowych urzędu;
   - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów.
6.  Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetargu 

można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, 
tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.
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W piątek 4 listopada mieszkańcy 
sołectwa Śniatowa świętowali 
dziesięciolecie działalności Sto-
warzyszenia Wiejski Ośrodek 
Kultury w Śniatowej. 

Dekada działalności Ośrodka 
to niezwykle ważne wydarzenie 
dla miejscowości. Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Elżbieta Gieraga 
zadbała, aby ten jubileusz 

zapadł w pamięć gościom, którzy 
przybyli do Śniatowej, żeby świę-
tować wspólnie z mieszkańcami. 
Na zaproszenie gospodarzy w 

uroczystości uczestniczył Czło-
nek Zarządu Starostwa Powiato-
wego w Zgierzu Adam Świniuch, 
a także władze Gminy Parzęczew 
w osobach Wójta Ryszarda No-
wakowskiego, Sekretarza Jolanty 
Żłobińskiej, Skarbnika Jadwigi 
Dębskiej. Obecni byli również: 
Proboszcz Parafi i Parzęczew ks. 
Jerzy Serwik, Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Parzę-
czewie Robert Małolepszy, Prezes 
Fundacji Prym Jolanta Pęgowska 
oraz Radni Gminy  Parzęczew. 
Licznie pojawili się również 
przedstawiciele stowarzyszeń 
działających na terenie gminy 
Parzęczew, mieszkańcy Śniato-
wej oraz inne osoby związane z 
działalnością Ośrodka. 

Ofi cjalna część imprezy rozpo-
częła się od uroczystego otwarcia i 
poświęcenia nowo wybudowanej 
drogi prowadzącej przez wieś. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali Wójt Gminy, Proboszcz 
Parafi i Parzęczew, Sołtys Sołectwa 
Śniatowa Krystyna Zawadzka 
oraz obecny podczas uroczystości 
wykonawca inwestycji - Prezes 

10 lat Wiejskiego Ośrodka Kultury w Śniatowej

Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych z Poddębic Jacek Spławski. 
Następnie wszyscy goście udali się 
do budynku Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Śniatowej, gdzie od-
była się dalsza część uroczystości. 
Prezes Elżbieta Gieraga w krótkiej 
prezentacji przedstawiła historię 
powstania oraz działalności Sto-
warzyszenia, a zaproszeni goście 
złożyli gratulacje oraz wręczyli 
prezenty. Miłym akcentem był wy-
stęp zespołu biesiadnego ze Śniato-
wej, który wprowadził zebranych 
gości w pozytywny nastrój. 

Podczas imprezy padło wiele 
serdecznych słów wobec osób 
zaangażowanych w działalność 

Stowarzyszenia. Wójt Gminy po-
dziękował Zarządowi za ogromne 
zaangażowanie w pracę  na rzecz 
lokalnej społeczności oraz za stałą 
obecność w życiu kulturalnym 
Gminy Parzęczew. Dziękował rów-
nież za wszystkie zrealizowane 
projekty i inicjatywy służące inte-
gracji mieszkańców oraz rozwojo-
wi społeczeństwa obywatelskiego. 
Życzył mieszkańcom wsi Śniatowa 
aby Wiejski Ośrodek Kultury w 
Śniatowej był swoistym centrum 
inspirującym mieszkańców do 
podejmowania aktywnych działań 
w zakresie kultury, edukacji i pro-
mocji Sołectwa Śniatowa i Gminy 
Parzęczew. 

W Zespole Szkół w 
Parzęczewie drugie-

go grudnia odbędzie się akcja 
charytatywna dla zmagającego się 
z ciężką chorobą nowotworową An-
tosia. Chłopiec ma dopiero półtora 
roku, a już przeszedł w sumie trzy 
operacje. Z dobroczynną inicjatywą 
wyszli rodzice dzieci z klasy IV b 
parzęczewskiej podstawówki. 

- Nie można nie pomóc, to czysty 
odruch serca. Od kiedy wiemy o 
ciężkiej chorobie chłopczyka staramy 
się zrobić jak najwięcej, stąd pomysł 
z mikołajkową akcją – mówi Marta 
Stańczyk, która uczy siostrę chorego 
chłopca i mocno zaangażowała się w 
pomoc dla Antosia. - Pomagają wszy-
scy. Uczniowie, rodzice, sponsorzy. 
Muszę przyznać, że jestem naprawdę 
szczęśliwa widząc tak duże zaan-
gażowanie. Antoś jest wspaniałym 
chłopcem, patrząc na niego nie można 
uwierzyć, że jest tak ciężko chory, to 

Bezdeszczowa pogoda pozwoliła na 
układanie asfaltowej nawierzchni na ul. 
Sikorskiego. Wcześniej, ze względu na 
opady, nie było to możliwe. Drogowcy 
będą pracować cały dzień, tak długo, 
dopóki cała ul. Sikorskiego nie zostanie 
pokryta asfaltem. Zaraz po zakończeniu 
prac jezdnia zostanie otwarta dla ruchu, 
ponieważ przy niskiej temperaturze 
powietrza asfalt stygnie bardzo szybko. 
W tym tygodniu nowa nawierzchnia 
pojawić się ma na ul. Staszica, Wiśniowej, 
Czereśniowej, Liściastej i na odcinku 
Cmentarnej.

Info i fot. UM Ozorków

Mieszkańcy So-
kolnik-Lasu nie-

przychylnie patrzą na budowę du-
żego domu między drzewami, przy 
ul. Warszawskiej. Ich zdaniem taka 
inwestycja z pewnością nie wpisuje 
się w zaciszny krajobraz rekreacyj-
nej miejscowości. Nie kryją również 
oburzenia z powodu nielegalnego 
wysypiska śmieci, znajdującego się 
naprzeciwko placu budowy.

O problemie rozmawiano z Toma-
szem Komorowskim, wójtem gminy 
Ozorków. 

- Na spotkaniu rady osiedla do-
wiedziałem się o sprawie. Powstający 
budynek jest obecnie najwyższy w So-
kolnikach-Lesie i mieszkańcy obawiają 
się, że prowadzone w nim w przyszłości 
inwestycje zakłócą im spokój – słyszy-
my od wójta.

Kto wie, czy w najbliższym czasie do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego nie zostanie skierowane 
pismo z pytaniem o legalność inwe-
stycji. Mieszkańcy podejrzewają, że 
budowa może nie spełniać wymogów 
formalnych określonych miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego. Jeśli zaś chodzi 
o nielegalne wysypisko, 
gmina ustawiła kontener 
na śmieci. Wydaje się 
być jednak niewystar-
czający. Jak się dowie-
dzieliśmy śmieci po-
sprzątać ma wkrótce 
inwestor, który twier-
dzi, że od niedawna 
dysponuje prawem do 
tej działki. 

(zz)

Redakcja została po-
informowana, że w 

okolicy ul. Średniej ktoś strzela 
do kotów z broni na śrut. Trudno 
uwierzyć, że można w taki sposób 

traktować bezbronne zwierzęta. 
Pan Tomasz, który napi-
sał w tej sprawie mejla, 

nie kryje oburzenia.
- Bardzo proszę 

nagłośnić tę spra-
wę i uczulić lu-
dzi, żeby zwracali 
uwagę na ten cha-
rakterystyczny 
odgłos wystrzału 

z wiatrówki. Może 
to chociaż wystraszy 

tego zwyrodnialca i 

nie będzie się to 
już powtarzać 
– czytamy w 
nadesłanej wia-
domości. 

Fakt strzela-
nia do kotów, 
opisany przez 
naszego Czy-
telnika po-
twierdzać ma 
weterynarz z 
pobliskiej lecznicy dla zwierząt. - Dok-
tor Ania mówiła o dwóch osobnych 
przypadkach kotów postrzelonych 
śrutem w pobliżu ul. Średniej.

Strzelanie do zwierząt z wiatrówki, 
jest niestety częstą praktyką. Zazna-
czyć należy, że będąc świadkiem 

Zarząd Stowarzyszenia 
„Wiejski Ośrodek Kultury 
w Śniatowej”

Uroczyste otwarcie drogi 
gminnej we wsi Śniatowa

Asfalt na 
ul. Sikorskiego

Ozorków 

pobliskiej lecznicy dla zwierząt. - Dok-

Kto strzela do kotów?

takiego zdarzenia trzeba 
niezwłocznie poinformować policję, 
która powinna podjąć działania w tej 
sprawie. Strzelanie do kotów z wia-
trówki jest przestępstwem i powinno 
być surowo karane. 

(zz)

Skargi z Sokolnik

Razem dla Antosia
Parzęczew naprawdę pogodne dziecko.

Organizatorzy gorąco zachęcają do 
odwiedzenia szkoły w Parzęczewie 
drugiego grudnia. 

- Będzie naprawdę wiele atrakcji. 
Nasi uczniowie przygotują stoiska z 
własnoręcznie wykonanymi ozdoba-
mi świątecznymi, odbędzie się pokaz 
zumby i karate. Zaśpiewają dla nas Ju-
styna Panfilewicz (była wokalistka „Ich 
Troje”), Aleksandra Sochacka (laureatka 
„Drogi do gwiazd” i finalistka X-factora) 
oraz nasz rodzimy zespół Błogostan. 
Zaplanowaliśmy też ciekawe licytacje, 
np. lot w tunelu aerodynamicznym, 
który jest nie lada frajdą – wylicza M. 
Stańczyk. - Całkowity dochód z naszej 
akcji zostanie przekazany na leczenie i 
rehabilitację.

Leczenie jest nie tylko kosztowne, 
ale też bardzo ciężkie i długotrwałe. 
Rodzice chłopczyka przyznają, że bywa 
ciężko. Mimo to, w rozmowie wyczuć 
można ogromną nadzieję, wiarę w 

całkowite wyleczenie Antosia i przede 
wszystkim ogromną miłość.

- Nasz synek miał siedem miesięcy, 
kiedy lekarze zdiagnozowali guza 
mózgu. Tego samego dnia, kiedy 
dowiedzieliśmy się o chorobie, trafił 
na stół operacyjny. Później były jeszcze 
dwie operacje. Nasze życie zmieniło 
się diametralnie, ale robimy wszystko, 
żeby Antoś wrócił do zdrowia. Od 
marca synek przyjmuje chemioterapię. 
Niestety z każdą kolejną dawką, znosi 
ją gorzej. Wiem, że przed nami jeszcze 
długa droga. Kiedy Antoś skończy 3 
lata, rozpocznie się radioterapia. Szpi-
tal stał się dla mnie drugim domem 
– przyznaje Anna Błaszczyk, mama 
chorego chłopczyka. - Razem z mężem 
jesteśmy bardzo pozytywnie zasko-

czeni postawą rodziców uczniów ze 
szkoły w Parzęczewie oraz wszyst-
kich mieszkańców, którzy chcą nam 
pomóc. Każdego dnia udowadniają, 
że mają wielkie serca, za co chciałam 
bardzo podziękować. 

Mały Antoś miał już kilka razy prze-
taczaną krew. Z tego powodu Zespół 
Szkół w Parzęczewie organizuje też 
zbiórkę krwi dla chłopca. Odbędzie się 
24 listopada w budynku szkoły. 

Zaangażowanie lokalnej społecz-
ności w pomoc choremu chłopcu 
jest godne podziwu. Takie akcje 
pokazują, jak można zjednoczyć się 
dla szczytnego celu. Oby grudniowa 
akcja charytatywna zakończyła się 
ogromnym sukcesem.

(zz)
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Głóg wygląda pięknie – zarówno 
wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, 
kiedy dojrzewają jego owoce. 
W dodatku jest rośliną o wyjąt-
kowych walorach zdrowotnych. 

Szczególnie polecany jest oso-
bom zagrożonym chorobami ser-
ca i ze zbyt wysokim ciśnieniem.

Głóg nie ma dużych wymagań 
glebowych, dlatego rośnie w la-
sach, przy drogach, na miedzach. 
Sadzi się go również w parkach i 
ogrodach, ale ta bardziej ozdobna 
odmiana – dwuszyjkowy głóg 
szkarłatny, o pięknych czerwonych 
kwiatach – jest pozbawiona właści-
wości leczniczych. Za to głóg mają-
cy kwiaty białe lub bladoróżowe jest 
jedną z roślin najbardziej cenionych 
przez zielarzy i farmaceutów.

Co kryje w sobie głóg

Kwiaty głoguzawierają m.in. 
fenolokwasy, aminy, fitosterole, 
garbniki, witaminę C i z grupy 
B, pektyny i sole mineralne, ale 
najbardziej cenna jest duża ilość fl a-
wonoidów i procyjanidów. Związki 
fl awonoidowe działają rozkurczo-

wo na mięśnie gładkie jelit, dróg 
moczowych, macicy oraz naczyń 
krwionośnych. Szczególne zna-
czenie ma to w przypadku naczyń 
wieńcowych – zwiększa 

się wtedy dopływ utlenionej krwi 
do mięśnia sercowego, ustępuje ból 
i duszność. Procyjanidy powodują 
zaś łagodne obniżenie ciśnienia 
tętniczego. Kwiat głogu zwiększa 
też siłę skurczów serca, nieznacz-
nie zwalniając ich częstotliwość, 
dzięki czemu pracuje ono wydajniej. 
Ponadto ma korzystny wpływ na 
naczynia krwionośne mózgu. Po-
dobne działanie mają owoce głogu, 
z tym że zawierają mniej fl awono-
idów, a więcej procyjanidyn. Jest 
w nich także witamina A i alkohol 
cukrowy.

Sposoby na zajady zwykle są sku-
teczne, ale trzeba przestrzegać 
kilku zasad. W czasie leczenia 
zajadów należy ograniczyć ilość 
wypijanej kawy, która wypłukuje 
z organizmu składniki mineralne. 
Z diety należy wyeliminować 
alkohol i pikantne potrawy, któ-
re dodatkowo podrażniają 
owrzodzenia kącików 
ust. Także słodycze, 
będące bogatym 
źródłem cukrów 
prostych, mogą 
utrudniać le-
czenie zaja-
dów, ponie-
waż stanowią 
idealną po-
żywkę dla wy-
wołujących je 
drobnoustro-
jów.

Domowe sposoby 
na zajady

- Rozkruszona tabletka z witami-
ną B2. Możesz posmarować kąciki 
ust kremem zrobionym z tabletki 
witaminy B2 i odrobiny tłustego 
kremu. Tak przygotowany specyfi k 
należy aplikować na skórę na noc, 
gdyż ma intensywnie żółty kolor i 
barwi skórę.

- Drożdże. W medycynie naturalnej 
zaleca się, by w miejsce powstawania 
zajadów przykładać bogate w witami-
ny z grupy B drożdże w formie papki 
(wystarczy połączyć je z niewielką ilo-
ścią wody). Możesz też przygotować z 
nich napój: wymieszaj łyżeczkę świe-

ż y c h 
d r o ż -
dży ze 
100 ml 
ciepłego 
m l e k a 

i łyżecz-
ką cukru. 

Tak przygo-
towany napój 

pij raz dziennie 
przez tydzień.

- Czosnek. Czosnek 
działa grzybo- i bakteriobójczo, w 
związku z tym stosowany zarów-
no miejscowo (w formie papki do 
nacierania), jak i “od wewnątrz”, 
szybko zwalczy drożdżaki, pacior-
kowce i gronkowce.

- Aloes i ogórek. Sok z liści aloesu 
koi, regeneruje skórę i działa odka-
żająco, a także zapobiega namnaża-
niu się bakterii. Do zajadów można 
przykładać także plasterki świeżego 
ogórka, który dzięki właściwościom 
kojącym przynosi ulgę podrażnio-
nej skórze.

- Miód. Miód ma działanie prze-
ciwzapalne i ułatwia gojenie zaja-
dów. Wystarczy połączyć łyżeczkę 
miodu z kilkoma kroplami tranu. 
Tak przygotowanym preparatem 
posmaruj kąciki ust przed pójściem 
spać.

- Olejek lawendowy lub z drze-
wa herbacianego. Współczesna fi -
toterapia poleca olejek lawendowy 
lub z drzewa herbacianego w celu 
likwidacji drobnoustrojów i zapo-
biegania ich dalszemu rozwojowi. 
Stosowane są także jako środek 
o działaniu przeciwzapalnym i 
przeciwbólowym. W związku z 
tym mogą być skutecznym środ-
kiem wspomagającym leczenie 
zajadów.

- Woda i ocet. Kompresy z zimnej 
wody i octu należy przygotować w 
proporcji 1 do 1. Nakładamy je na 
podrażnioną skórę na 30 minut.

- Pasta do zębów. Posmaruj zmie-
nione chorobowo miejsca zwykłą 
pastą do zębów - w ten sposób 
przyśpieszysz gojenie się ran.

Domowa maseczka na włosy z Italii
Dobrze wszystkim znana ba-
zylia używana we włoskich 
daniach sprawdza się również 
w roli ziołowego kosmetyku 
do włosów. Roślina zawiera ma-
gnez, dzięki czemu wzmacnia 
cebulki włosowe, chroni włosy 
przed łamaniem się i stymuluje 
ich porost. Maseczka z bazylii 
będzie odpowiednia dla osób z 
włosami kręconymi, łamiącymi 
się, suchymi albo z łupieżem. 

Jak zrobić?
W moździerzu lub podobnym na-
czyniu rozgnieć garść listków bazylii 
i garść górskich płatków owsianych. 
Tak przygotowaną masę zalej odro-
biną wrzątku, rozgnieć widelcem i 
odstaw na 5 minut pod przykryciem. 
Po wystygnięciu nałóż maskę na 
skórę głowy, zaczynając od czubka 
i wmasuj. Zmyj letnią wodą po 15 
minutach. Świeżą bazylię znajdziesz 
na bazarku lub w supermarkecie.

Bazylia to zioło, które sprawdza się nie tylko w kuchni

GŁÓG poprawia pracę serca, obniża 
ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

GŁÓG W ZIELARSKIEJ KUCHNI   

Napar z kwiatów: Łyżeczkę pokruszonych kwiatów z liśćmi zalej szklanką 

wrzątku i parz pod przykryciem 15 minut. Przecedź. Pij 2 razy dziennie 

szklankę świeżego naparu – pomoże przy dolegliwościach sercowych, 

początkach miażdżycy i nadciśnieniu, złagodzi także bóle reumatyczne, 

mięśniowe i stawowe. 

Napar z owoców: 2 łyżeczki owoców głogu zalej szklanką wrzątku, 

odstaw pod przykryciem na 20 minut. Pij 3 razy dziennie w nadciśnieniu i 

miażdżycy – wcześniej uzgodnij to z lekarzem.

Z owoców głogu można zrobić 
np. konfi turę

Leczenie ZAJADÓW. Sposoby na zajady w kącikach ust
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Czy można zwiększyć ODPORNOŚĆ NA STRES?

Stres jest zjawiskiem, który to-
warzyszył nam od zawsze. Jego 
krótkotrwałe oddziaływanie jest 
dla nas najczęściej pozytywne – 
pomaga nam się zmobilizować, 
zwiększa nasze możliwości i po-
zwala błyskawicznie reagować, 
gdy jest to konieczne. 

Sposoby na walkę ze 
stresem są powszechnie 
znane. Najczęstsze rady 
z którymi zapewne 
większość z nas się 
spotkała to duża 
ilość odpoczynku, 
pozytywne myśle-
nie, podróże, czy 
też częste spotka-
nia z przyjaciółmi. 
Sposoby te mają 
oczywiście swo-
je uzasadnienie, 
jednak w praktyce 
słabo odpowiada-
ją sytuacji życiowej 
wielu osób. 

Naturalna pomoc

W przypadku, gdy zmia-
na stylu życia nie jest możliwa, 
zaczynamy szukać pomocy w 
ziołach i preparatach działają-
cych uspokajająco i tonizująco 
na nasz organizm. Tu dominują 
preparaty z melisą, rośliną od lat 
wykorzystywaną w medycynie 
jako środek uspokajający w sta-
nach pobudzenia nerwowego. W 

lecznictwie wykorzystywany jest 
liść tej rośliny, zebrany w okolicach 
kwietnia. Ekstrakt melisy w odpo-
wiednio wysokich dawkach, przez 
wielu ekspertów uznawany jest za 

skuteczną i bezpieczną substancję 
o działaniu relaksującym.

Podwójne działanie

Niestety jednak preparaty oferu-

jące wyłącznie krótkotrwałe uspo-
kojenie, to w wielu przypadkach 
niewielka pomoc. Jeśli bowiem 
żyjemy w codziennym stresie, to 
nawet po chwilowym uspokoje-
niu spotyka nas kolejna nerwowa 
sytuacja i wszystko zaczyna się od 

początku. Tą nieprzyjemną zależ-
ność została już zauważona 

przez wielu naukowców, któ-
rzy postanowili połączyć 

uspokajające działanie 
melisy z ashwagandą – 

rośliną, której ekstrakt 
wzmacnia odporność 
na stres. Tego typu 
produkt dostępny 
jest już w Polsce. 

Niezwykłe 
właściwości 

ashwagandy

Ashwaganda to 
jedno z najbardziej 

znanych ziół medycyny 
ajurwedyjskiej – znana 

jest również jako winter 
cherry, lub withania. Staro-

żytni Hindusi stosowali ją m.in. 
w leczeniu problemów z pamięcią. 
Przeprowadzone w latach sześć-
dziesiątych XX wieku badania 
naukowe, potwierdziły leczni-
cze właściwości ashwagandy. Jej 
głównym związkiem czynnym 
są witanolidy niwelujące skutki 
stresu i wspomagające funkcje 
kognitywne.
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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

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

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 
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

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny Małgorzata 
Gibska
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Brukarz
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność przygotowywania 
podłoża i układania kostki.
Zakład Remontowo-Budowlany 

OGŁOSZENIA DROBNE

“AGATEK” Krzysztof Kopka
Dzierzbiętów Mały 16
99-100 Łęczyca
tel. 502 587 017

Ekspedient/ka
Wykształcenie średnie, 
książeczka sanitarno-
epidemiologiczna, badania 
lekarskie.
P.H.U. ANKOS Andrzej Kosmala
ul. Główna 23
95-001 Gieczno
tel. 516 092 994
Praca w Giecznie lub 
Oszkowicach

Kucharz
Książeczka sanepid, mile 
widziane doświadczenie.
“AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 498

Praca w Restauracji KFC 
Chrząstów Stary

Piekarz-cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku chleba i 
bułek.
P.P.H.U.M.A.K.S. Krzysztof 
Zimnowłocki
ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
tel. 608 028 369
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Sprzedawca
Chęć do pracy, uczciwość, 
książeczka sanepid – mile 
widziana.
PPHU “ROŻEK” Marta Błaszczyk
Góra Św. Małgorzaty 37
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 502 164 962
Elektromechnik samochodowy
wykształcenie zawodowe 

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
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Niska temperatura w nocy lub 
nieporadność życiowa to głów-
ne przyczyny wychłodzenia, 
na które narażone są osoby 
bezdomne lub samotne. Dla-
tego poddębiccy policjanci 
odwiedzają miejsca ustronne, 
pustostany a także posesje osób 
starszych.

Jak co roku, kiedy temperatu-
ry na zewnątrz spadną poniżej 
zera, poddębicka policja ape-
luje do mieszkańców powiatu, 
aby nie byli obojętni na czyjąś 
krzywdę. Chodzi o osoby, które 
mogą cierpieć z powodu 
zimna. Należy pamię-
tać, że na wychłodzenie 
organizmu szczególnie 
narażeni są bezdomni, 
osoby starsze, nieporadnie 
życiowo i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. 
Aby zapobiec potencjalnym 
zagrożeniom dzielnicowi 
i policjanci służby patrolo-
wo-interwencyjnej poddę-
bickiej komendy sprawdzają 
miejsca, w których mogą 
nocować osoby bezdomne. 
Są to zazwyczaj pustostany, 
ogródki działkowe i altanki. 

Osoby przeby-
wające w takich 
miejscach, aby 
się rozgrzać, roz-
palają ogniska, 
co bywa bardzo 
niebezpieczne. 
Funkcjonariusze 
odnajdujący ta-
kie osoby zawsze 
proponują prze-
wiezienie ich do 
ośrodków, w któ-
rych jest ciepło, 

gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i 
przespać się w normalnych wa-
runkach. Jeśli ktoś zauważy taką 
osobę, która może potrzebować 
pomocy nie należy zwlekać z 
czasem, tylko jak najszybciej po-
wiadomić odpowiednie służby. 
Nie należy także przechodzić 
obojętnie obok osób będących 
pod wpływem alkoholu. Tu 
również wystarczy powiadomić 
odpowiednie służby i poinfor-
mować o takim przypadku.  

Mundurowi z wydziału ru-
chu drogowego komendy 

powiatowej policji w Łęczycy podczas 
kontroli drogowej ujawnili amfetaminę. 
20- latek przy którym znaleziono nar-
kotyki został zatrzymany. Przestępstwo 
jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia 
wolności. 6 listopada po północy w 
Grabowie policjanci z ruchu drogowego 
łęczyckiej komendy zwrócili uwagę na 
kierowcę audi, który na widok radio-
wozu zmienił sposób jazdy. W trakcie 
rozmowy kierowca był zdenerwowany 
co dodatkowo wzbudziło podejrzenia 
mundurowych. Postanowili sprawdzić 
przyczynę nietypowego zachowania 
kierowcy. Okazało się, że podczas prze-
szukania policjanci znaleźli trzy torebki z 
zapięciem strunowym. W dwóch z nich 
znajdowała się amfetamina. 20 – latek 
został zatrzymany. Usłyszał zarzut po-
siadania środków odurzających. 

Nietypowe zna-
lezisko w Dzier-

żbiętowie. W trakcie prac po-
lowych znaleziono niewybuch 
z czasów II Wojny Światowej. 
Policjanci z komendy powiatowej 
policji w Łęczycy zabezpiecza-
li teren do czasu przekazania 
pocisku saperom z Tomaszowa 
Mazowieckiego. 

5 listopada dyżurny z łęczyckiej 
policji odebrał informację, z której 
wynikało, że zgłaszający podczas 
prac polowych w Dzierżbiętowie 
ujawnił niewypał. Na miejsce 

skierowano patrol. Pirotechnik z 
nieetatowej grupy rozpoznania mi-
nersko – pirotechnicznego komen-
dy powiatowej policji w Łęczycy 
określił znalezisko jako niewypał 
- pocisk bez łuski o długości oko-
ło 50 cm, skorodowany, armatni 
pochodzący najprawdopodobniej 
z okresu II wojny światowej. Poli-
cjanci zabezpieczyli teren i zorga-
nizowali posterunek stały do czasu 
przekazania niewypału saperom z 
Jednostki Saperskiej z Tomaszowa 
Mazowieckiego.

Resuscytacja, po-
zycja bezpieczna i 

symulacja zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia to program zajęć dla 
uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego w Poddębicach. Takie spo-
tkanie z młodzieżą przeprowadzili 
policjanci z Poddębic.

10 listopada w Liceum Ogólno-
kształcącym w Poddębicach policjanci 
z Poddębic przeprowadzili zajęcia 
profilaktyczne dla uczniów klas o 
profilu mundurowym z udzielania 
pierwszej pomocy. Spotkanie po-
przedziła prezentacja multimedialna 
na podstawie której policjanci omó-
wili temat związany z algorytmem 
czynności wykonywanych podczas 
udzielania pomocy osobom po-
szkodowanym. Ponadto omówiono 

zagadnienia dotyczące zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym oraz poten-
cjalnym zagrożeniom zarówno w 
szkole jak i poza nią. W ramach ćwi-
czeń prowadzonych na fantomach, 
uczniowie obserwowali pokaz 
resuscytacji osoby poszkodowanej, 
zapewnienia jej pozycji bezpiecznej 
a także symulacji zabezpiecze-
nia miejsca zdarzenia. Podczas 
spotkania uczniowie sami mogli 
zaprezentować swoje umiejętności 
poprzez symulacyjne scenki z 
udzielania pomocy na podstawie 
wybranych założeń tematycznych. 
Prelekcja i ćwiczenia spotkały się z 
dużym zainteresowaniem ze strony 
młodzieży, która chętnie wysłuchała 
fachowych porad przekazanych 
przez policjantów.

Działania policjantów 
łęczyckiej komendy doprowadziły do odnalezienia dwóch poszukiwanych osób.

8 listopada policjanci z komen-dy powiatowej policji w Łęczycy odebrali dwa zgłoszenia o zaginię-ciu osób, które wyszły z domu a rodzina mimo podjętych prób nie zdołała nawiązać z nimi kontaktu. Około 9.30 śledczy przyjęli zawia-domienie o zaginięciu 49 – latka z gminy Grabów. Doświadczenie policjantów zakończyło się szyb-kim finałem poszukiwań. Oka-zało się, że dzielnicowi z Łęczycy dzień wcześniej zainteresowali się samotnym, nieznajomym 49 – lat-kiem, który pojawił się w mieście. Mężczyzna powiedział wtedy mundurowym, że wybiera się do Kutna bądź Ozorkowa w poszuki-

waniu pracy i zatrzyma się w noc-legowni. Poproszono o włączenie się w poszukiwania policjantów z ościennych jednostek. Działania zakończyły się sukcesem. 49 – latka odnaleziono w Kutnie.
Około godziny 17.15 z dyżurnym skontaktowała się 84 – latka zanie-pokojona zniknięciem córki. Kobieta wyszła z domu rano i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Matka w rozmowie z policjantami podała szczegóły, które okazały się pomocne w poszukiwaniach. Patrole znajdujące się w służbie niezwłocznie przystąpiły do działania. Już kilka minut po zgłoszeniu mundurowi sprawdzając ulice miasta odnaleźli 61 – latkę odpowiadającą rysopisowi poszukiwanej. O szczęśliwym za-kończeniu akcji natychmiast powia-domiono matkę.

23-latek kierując 
samochodem cię-

żarowym marki Iveco podczas 
wyprzedzania uderzył w rowe-
rzystkę. Kobieta doznała ogól-
nych obrażeń i została przewie-
ziona do szpitala w Poddębicach. 
Kierujący byli trzeźwi. Postępo-
wanie w tej sprawie prowadzi 
poddębicka policja.

7 listopada o godzinie 7.25 w 
Wartkowicach na ulicy Konopnickiej 
doszło do wypadku drogowego. Po-

licjanci wstępnie ustalili, że kierujący 
Iveco 23-letni mieszkaniec powiatu 
tureckiego najprawdopodobniej w 
skutek nie zachowania bezpiecznej 
odległości podczas wyprzedzania, 
uderzył w jadącą w tym samym kie-
runku 27-letnią rowerzystkę. Kobieta 
doznała ogólnych obrażeń i została 
przewieziona do szpitala w Poddę-
bicach gdzie pozostała na obserwacji. 
Kierujący byli trzeźwi. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi poddębicka 
policja.

Kryminalni z łęczyc-
kiej komendy ustalili 

i zatrzymali złodziei rowerów. Przestęp-
stwo jest zagrożone karą do 5 lat pozba-
wienia wolności. Na początku listopada 
kryminalni z łęczyckiej komendy ustalili, 
że w Dąbiu w gminie Łęczyca doszło do 
kradzieży dwóch rowerów. Każdy z nich 
wyceniono na 500 złotych. Policjanci 
wytypowali a następnie zatrzymali po-
dejrzewanych. 4 listopada, 22 i 21– latek 
podczas przesłuchania usłyszeli zarzut 
kradzieży roweru. Śledczy ustalili, że 
mężczyźni widząc pozostawione rowery 
nie bacząc na konsekwencje po prostu 
je ukradli. Jednoślady już wróciły do 
właścicieli.

Dzielnicowi z Poddębic na pomoc 
bezdomnym i samotnym

krzywdę. Chodzi o osoby, które 

wo-interwencyjnej poddę-
bickiej komendy sprawdzają 
wo-interwencyjnej poddę-
bickiej komendy sprawdzają 
wo-interwencyjnej poddę-

miejsca, w których mogą 
bickiej komendy sprawdzają 
miejsca, w których mogą 
bickiej komendy sprawdzają 

nocować osoby bezdomne. 
miejsca, w których mogą 
nocować osoby bezdomne. 
miejsca, w których mogą 
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ogródki działkowe i altanki. 
Są to zazwyczaj pustostany, 
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przespać się w normalnych wa-
gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i 
przespać się w normalnych wa-
gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i 

runkach. Jeśli ktoś zauważy taką 
przespać się w normalnych wa-
runkach. Jeśli ktoś zauważy taką 
przespać się w normalnych wa-

osobę, która może potrzebować 
runkach. Jeśli ktoś zauważy taką 
osobę, która może potrzebować 
runkach. Jeśli ktoś zauważy taką 

pomocy nie należy zwlekać z 
czasem, tylko jak najszybciej po-
pomocy nie należy zwlekać z 
czasem, tylko jak najszybciej po-
pomocy nie należy zwlekać z 

wiadomić odpowiednie służby. 
czasem, tylko jak najszybciej po-
wiadomić odpowiednie służby. 
czasem, tylko jak najszybciej po-

Nie należy także przechodzić 
wiadomić odpowiednie służby. 
Nie należy także przechodzić 
wiadomić odpowiednie służby. 

obojętnie obok osób będących 
Nie należy także przechodzić 
obojętnie obok osób będących 
Nie należy także przechodzić 

pod wpływem alkoholu. Tu 
obojętnie obok osób będących 
pod wpływem alkoholu. Tu 
obojętnie obok osób będących 

również wystarczy powiadomić 
pod wpływem alkoholu. Tu 
również wystarczy powiadomić 
pod wpływem alkoholu. Tu 

odpowiednie służby i poinfor-
również wystarczy powiadomić 
odpowiednie służby i poinfor-
również wystarczy powiadomić 

mować o takim przypadku.  
odpowiednie służby i poinfor-
mować o takim przypadku.  
odpowiednie służby i poinfor-

Potrącił rowerzystkę

Szczęśliwy koniec poszukiwań

Niewybuch z czasów 
ii Wojny Światowej

W trakcie kontroli drogowej 
ujawnili narkotyki

Zarzuty za kradzież roweru

Zajęcia z pierwszej pomocy 
dla licealistów



16 14 LISTOPADA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny ciekaWie i na Wesoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Piwo, które zmniejsza kacaJesienne liście 
- źródło cennych związków

Spora porcja carpaccio
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Wyjście 
ewakuacyjne

Na rynku Kościuszki w Białymstoku mieszkańcy mieli 
okazję zobaczyć, a następnie spróbować największą 
porcję carpaccio z buraków i sera. Inspiracją dla imprezy 
była chęć ustanowienia rekordu w oparciu o potrawę, 
której jednym ze składników byłby produkt regionalny z 
terenu województwa podlaskiego – w tym przypadku ser 
koryciński. Rekordowe carpaccio zostało przyrządzone z 
ugotowanych buraków, sera krycińskiego, rukoli, orzechów 
włoskich, przypraw oraz sosu vinegrette. Gotowa potrawa 
ważyła łącznie 98 kilogramów i 837 gramów. Po zakoń-
czeniu ważenia, każdy z przybyłych na wydarzenie gości 
mógł spróbować jak smakuje rekordowo duże carpaccio.

Jesienne liście zawierają szereg interesujących substancji, 
w tym barwniki, węglowodany, białka i związki hamujące 
wzrost patogenów. Naukowcy pracują nad technologiami 
przetwórstwa liści, które będzie można wykorzystać w 
przemyśle kosmetycznym, tekstylnym czy spożywczym. 
Dotąd opadłe liście nie były prawie wykorzystywane. 
Lądowały w kompostownikach, ogniskach albo na wy-
sypiskach. W procesie opracowanym przez Finów liście 
są suszone i mielone. Później ekstrahuje się z nich różne 
związki. Obecnie rozpoczęła się faza pilotażowa projektu.

Amsterdamski browar De Prael twierdzi, że tamtej-
szym specjalistom udało się uwarzyć piwo w typie 
pilznera, które zawiera składniki zmniejszające praw-
dopodobieństwo kaca. Jak wyjaśnia właściciel browa-
ru, jego zespół szukał składników przeciwkacowych, 
które nie wpływałyby na smak piwa. Szczegółów 
przepisu, oczywiście, nie zdradzono, ale wiadomo, 
że 4,5% napój zawiera m.in. witaminę B12. Do piwa 
dodano też mającą zapobiec odwodnieniu sól mor-
ską. Poza tym pomyślano o imbirze, który ogranicza 
mdłości. Na razie piwo można kupić tylko w browarze 
De Prael w Amsterdamie.


