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Skandal! Na cmentarzu 
w Poddębicach groby 
toną w śmieciach

Gdzie jest 

„Gang 

Świeżaków”?

Ozorkowianka 
najlepsza

Uwaga na 
domokrążców

Nerwy przed 
drogerią. Parking 
zamknięty

Dlaczego 18-latek wypadł 
z II piętra bloku przy 

ul. Sikorskiego w Ozorkowie?

Policja igNoruje 
strzały!
Funkcjonariusze, którzy 
przyjechali na ul. Ogrodową 
w Łęczycy – gdzie doszło 
do postrzelenia naszego 
dziennikarza, zlekceważyli 
zdarzenie. Z góry uznali, że 
napastnik strzelał... z zabawki, 
a kule były plastikowe. 
Dlatego policja nie podjęła 
natychmiastowych działań. 
Dziennikarz w szpitalu trafił na 
stół operacyjny. Z jego głowy 
chirurdzy wyciągnęli dwa 
metalowe pociski.
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca W ubiegłym ty-
godniu zakoń-

czyły się prace związane 
z rozbiórką budynku go-
spodarczego, znajdujące-
go się w parku miejskim w 
Łęczycy. Jeszcze w zeszłym 
roku budynek został wyłą-
czony z użytkowania ze 
względu na katastrofalny 
stan zagrażający osobom 
w nim przebywającym. 

Koszt rozbiórki wyniósł 8 
tyś. zł. Prace zrealizowa-
ne zostały przez firmę z 
Kutna i zakończyły się 15 
listopada br. Przedmioty 
składowane przez Jed-
nostkę Budżetową „Zieleń 
Miejska” w Łęczycy zo-
stały wcześniej usunięte z 
budynku.

Jak informuje magistrat, 
budowa nowego zaplecza 
gospodarczego na tere-
nie parku jest konieczna 
chociażby z tego powodu, 
że będzie on miejscem, w 
którym przechowywane 
będą narzędzia niezbędne 
do pielęgnacji i sprzątania 
parku. Będzie też stanowił 
zaplecze socjalne dla osób 
zajmujących się parkiem. 

Termin budowy nie jest 
jeszcze znany. Ostateczna 
decyzja w sprawie koncep-
cji budynku i jego powsta-
nia będzie uzależniona 
od posiadanych wolnych 
środków finansowych w 
kolejnych budżetach mia-
sta.

W Topoli Królew-
skiej odbyła się 

konferencja prasowa, na której 
Przemysław Błaszczyk, senator 
RP przedstawił wraz z posłem 
Markiem Matuszewskim plan 
przebudowy drogi krajowej nr 
60 na odcinku Topola Królewska 
- Kutno. Na inwestycję zostanie 
przeznaczone prawie 200 mln zł. 

18 listopada zapadły decyzje 
w Ministerstwie Infrastruktury i 
Budownictwa o realizacji budowy 
„naszego” odcinka drogi. Plan in-
westycji zakłada, że jej koszt będzie 
wynosił mniej więcej 190 mln zł. 
Wstępne założenia realizacji pro-
jektu przedstawiają się następująco: 
kwiecień 2018 – decyzja środowi-
skowa, kwiecień 2019 – projekt, 
sierpień 2019 – ZRID (Zezwolenie 
na Realizację Inwestycji Drogowej) 
i według prognozy od października 
2019 r. rozpoczną się prace przy 
przebudowie drogi. 

- Rozmowy o potrzebie remontu 
drogi S60 rozpoczęliśmy wiosną 
tego roku. Cieszę się, że udało się 
włączyć ją do planu inwestycyjnego. 
Będziemy się starać, by możliwie 
przyspieszyć terminy realizacji. To 
bardzo ważna inwestycja dla miesz-
kańców powiatów łęczyckiego i 
kutnowskiego, a szczególnie gminy 
Witonia. Wspomniana droga jest 
bardzo niebezpieczna a jej fatalny 
stan wręcz poraża. Ciężko jest się 
tam minąć dwóm samochodom, 
nie wspominając już o autach cię-
żarowych. Także pobocza stanowią 
niebezpieczeństwo dla ruchu dro-
gowego. A przecież jest to bardzo 
ruchliwy odcinek komunikacyjny 
– mówi Przemysław Błaszczyk, 
senator RP. - Jest to istotny fakt 
także dla przejezdnych kierowców 
z terenu całej Polski, ponieważ od-
cinek ten jest częścią ważnego węzła 
komunikacyjnego łączącego wiele 
miejscowości. 

W poprzednim wyda-
niu gazety pisaliśmy 

o niewyjaśnionym wypadku 
drogowym sprzed ponad roku, 
który miał miejsce w Grabowie. 
Stronami sporu są uczestnicy 
zdarzenia Elżbieta Wróblewska i 
Czesław Stolarczyk. Sprawa trafi-
ła na wokandę sadową w miniony 
wtorek.

W akcie oskarżenia oboje uczest-
nicy wypadku zostali uznani za 
winnych w ten sposób, że nie 
zachowali należytej ostrożności, 
pani Wróblewska przy wykony-
waniu manewru skrętu w lewo a 
pan Stolarczyk podczas manewru 
wyprzedzania. Na szczęście nikt 
nie odniósł poważnych obrażeń. 

Zniszczeniu całkowitemu uległy 
natomiast obydwa samochody, bra-
ma wjazdowa do posesji i częściowo 
ogrodzenie. Po wysłuchaniu oskar-
żenia żadna ze stron nie przyznała 
się do winy, dodatkowo kobieta 
wniosła wniosek dowodowy o 
dopuszczenie opinii rzeczoznawcy 
ds. rekonstrukcji wypadków drogo-
wych oraz dokumentacji medycznej 
w związku z obrażeniami kręgosłu-
pa szyjnego. Świadkowie powołani 
przez strony nie wnieśli do sprawy 
istotnych informacji, jako że nie byli 
bezpośrednimi obserwatorami wy-
darzenia z 17 czerwca 2015 roku. W 
tej sytuacji sąd orzekł o wystąpieniu 
do rzeczoznawcy i dlatego odroczył 
sprawę bezterminowo. 

Prawie 200 mln zł na drogę

Senator Błaszczyk i poseł Matuszewski w piątek mówili o 
potrzebie gruntownego remontu krajowej 60-tki

Budynek w parku rozebrany

Stary budynek gospodarczy został rozebrany

Sądowa batalia po wypadku Pierwszy wyrok
Po myŚli lokatorki

Teresa Książek nie kryje zadowolenia z wyroku 
sądu rejonowego w Łęczycy, który przyznał, że 
metraż zajmowanego przez nią mieszkania, 
faktycznie jest zawyżony. Lokatorka sama 
zdecydowała, że będzie płacić niższy czynsz. 
SM „Łęczycanka” zgłosiła przeciwko niej spra-
wę do sądu.

Wprawdzie nie można mówić o pełnym sukcesie, 
bo w toku sprawy okazało się, że mieszkanie ma 
inny metraż niż podaje spółdzielnia, ale też inny niż 
wyliczyła sobie lokatorka. Różnica jest nieznaczna.

- Powierzchnia wyliczona przez projektanta budyn-
ku wynosi 62,31 m kw, ale ja wiedziałam, że zajmo-
wane przeze mnie mieszkanie ma mniejszy metraż. 
Został on wyliczony kilkanaście lat temu i wynosił 
57,39 mkw i za tyle płaciłam do spółdzielni. Właśnie 
dlatego, że płaciłam za te 5 m kw mniej niż naliczała mi 
„Łęczycanka”, została mi wytoczona sprawa w sądzie. 
W jej toku biegły orzekł, że powierzchnia mieszkania 
jest jeszcze inna niż myśleliśmy. Wyliczono ją na 59,78 
mkw – mówi Teresa Książek czytając uzasadnienie 
wyroku sądowego. - Jestem zadowolona, bo bądź 
co bądź, sąd przyznał mi rację. Sędzia nie mógł też 
uwierzyć w to, że już na etapie projektowym budynku 
wystąpiły takie rozbieżności w metrażu. 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 
„Łęczycanka” 
od w y r ok u 
sądu rejono-
wego w Łęczy-
cy złożyła ape-
lację do sądu 
okręgowego w 
Łodzi.

Dzieci płaczą, rodzice się złoszczą
Program lojalno-
ściowy Biedronki, 

który polegał na zbieraniu 
naklejek za zakupy i  wy-
mianie ich na pluszaki miał 
przyciągnąć do sklepu kolej-
nych klientów. Akcja cieszyła 
się powodzeniem, jednak jej 
finał nie był takim jakiego 
oczekiwano. Popyt na plu-
szaki przerósł możliwości 
dyskontu. Już w pierwszej 
połowie listopada maskotek 
po prostu zabrakło.

Problem pojawił się w całej 
Polsce i nie ominął Łęczycy. W 
żadnym z dwóch dyskontów 
próżno szukać maskotek w 
kształcie owoców i warzyw. 

- Nie potrafię opisać swojego 
zdziwienia i zdenerwowania, 
kiedy po prawie trzech mie-
siącach uzbierałam naklejki 
na darmową maskotkę, której 
w końcu nie dostałam. Jak się 

okazało, tzw. świeżaków już 
nie ma. Musiałam zapisać się 
na l istę oczekujących i po -
dać swój numer telefonu. To 

skandal – usłysze-
liśmy od klientki 
dyskont u.  -  K ie -
dy w ró c i ła m do 
domu i powiedzia-
ła m d z ie cku,  że 
nie mam dla niego 
zabawki, mój sy-
nek po prostu się 
rozpłakał. 

Kole jn a  m łoda 
m at k a  n ie  k r y je 
rozczarowania. 

- Po co rozdawali 
te durne naklejki, 
skoro nie ma za-
bawek? Biedronka 
n ie  prz ygotowa -

ła się należycie do tej akcji. 
Szczerze wątpię, czy w ogóle 
dostaniemy maskotkę.

Od pracow n i k a och rony 
Biedronki przy ulicy Belwe-
derskiej dowiedzieliśmy się, 
że wszyscy uprawnieni klien-
ci otrzymają wybrane przez 
siebie świeżaki, tyle tylko, że 
trzeba.... zapisać się na nie u 
kierownika sklepu. 

- Klienci powinni się zgła-
szać z zebranymi naklejkami. 
Kierownik spisze dane klienta 
i numer telefonu w celu powia-
domienia o dostawie zabawek 
– usłyszeliśmy.

Sieć sklepów obiecuje do-
stawy maskotek, chociaż z 
regulaminu promocji wynika, 
że ilość pluszaków jest limi-
towana. 

Klienci, którzy uzbierali komplet naklejek muszą wpisywać 
się na listę oczekujących

Wystawki z pluszakami świecą pustkami. 

Z większości sklepów już dawno zostały 

usunięte
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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 W tym tygodniu za-
kończyło się zadanie 

polegające na wykonaniu przej-
ścia dla pieszych na ul. Bitwy nad 
Bzurą oraz budowie chodników 
na ul. Osiedlowej. W związku z no-
wym przejściem pojawiło się też 
stosowne oznakowanie pionowe. 

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

Pomiędzy blokami 
przy ul. Zachodniej nr: 13,15,19,21 zamontowana została nowoczesna ledowa latarnia hybrydowa. Została ustawiona w odpowiedzi na postulaty mieszkańców o do-świetlenie terenu osiedla.Na słupie o wysokości 8 m zamontowana została oprawa z aluminium i hartowanego szkła oraz panel słoneczny i turbina wiatrowa. Lampę uruchamia włącznik zmierzchowy, a w pełni naładowane akumulatory pozwolą na czterodniową pracę lampy w systemie 10 – 14h/dzień. Lampa wraz z montażem kosz-towała 17.982,60 zł.

Latarnia hybrydowa na osiedlu

Długo wyczekiwane przejście

Kazimierz Bagrowski, podobnie 
jak wielu innych mieszkańców 
przyznaje, że teraz przejście 
przez ulicę Bitwy nad Bzurą 
jest bezpieczniejsze

Łęczyca Nasza redakcja zosta-
ła poinformowana o 

kilku przypadkach, kiedy to w nie 
do końca przejrzysty sposób pró-
bowano namówić mieszkańców 
do zmiany dostawcy prądu. O ile 
akwizycja i zawieranie umów we 
własnym domu przez przedstawi-
ciela firmy jest zgodne z prawem 
, o tyle sytuacja, że zdezorien-
towani „klienci” nie są do końca 
informowani, co podpisują, już w 
porządku nie jest. 

- Facet zapukał do moich drzwi. 
Powiedział, że przyszedł w spra-
wie prądu, wpuściłem go. Nie miał 
identyfikatora i to już wzbudziło 
moją czujność – relacjonuje jeden 
z mieszkańców z ul. Zachodniej. 
- Mówił, że jeśli nie podpiszę jego 
umowy i nie zdecyduję się na nową 
ofertę, to po Nowym Roku będę 
płacić podwójnie za prąd. Nie kon-
tynuowałem rozmowy, bo coś mi 
nie pasowało, wyprosiłem tego 
człowieka z mieszkania.

- Ja już raz dałam się nabrać na te 
ich sztuczki. Miał być tańszy prąd, 
a w konsekwencji płaci się znacznie 
więcej. Przychodzą dwie faktury a 
umowa podpisywana jest chyba na 
3 lata. Prąd sam w sobie może i jest 
tańszy, ale te wszystkie dodatkowe 
opłaty generują wyższe rachunki – 
komentuje kolejna łęczycanka. - Tym 
razem akwizytorowi powiedziałam 
„ale to już było, i nie wróci więcej”.

Wielu mieszkańców 
nie skusiło się na tań-
szy prąd. Nie wszyscy 
jednak zachowali od-
powiednią czujność.

- Moja żona podpi-
sała tę umowę. Ja też 
byłem w tym czasie 
w domu, niestety nie 
zorientowałem się w 
czym rzecz. Wpraw-
dzie akwizytor wy-
legitymował się, ale 
nie wyjaśnił dokładnie 
z czym przychodzi. Myślałem, 
że chodzi o licznik, bo u sąsiada 
była niedawno przeprowadzona 
wymiana. Dopiero, gdy poszedł 
zauważyłem, że na podpisanej 
umowie jest logo innej firmy niż tej, 
u której miałem dotychczas prąd. 
Okazało się, że podpisałem umowę 
na dostawę prądu, czego wcale nie 
chciałem – słyszymy od Zygmunta 
Stolińskiego. - Porozmawiałem o 
tym z sąsiadem, polecił mi, żebym 
jak najszybciej zerwał tę umowę. Na 
szczęście zdążyłem, bo na rezygna-
cję jest tylko 14 dni. Ci domokrążcy 
żerują na niewiedzy starszych osób 
i potrafią tak pokierować rozmową, 
tak skołować człowieka, że wszyst-
ko się podpisze. Radzę naprawdę 
uważać.

Oczywiście, jeśli ktoś chce, ma 
pełne prawo do zmiany dostawcy 
prądu. Powinien jednak mieć pełną 

świadomość zobowiązań wyni-
kających z podpisywania nowej 
umowy. Pamiętajmy więc o kilku 
istotnych zasadach. Po pierwsze, 
zawsze sprawdzajmy wiarygodność 
akwizytora przez prośbę o perso-
nalia i najlepiej skontaktowanie się 
telefoniczne z jego firmą, w celu 
potwierdzenia, czy wysłała takiego 
człowieka do naszego domu. Po 
drugie, przy podpisywaniu jakiej-
kolwiek umowy dokładnie się z nią 
zapoznajmy i zażądajmy jej kopii. Po 
trzecie, przy podpisywaniu umów 
poza siedzibą firmy, mamy 14 dni na 
odstąpienie od zawarcia tego typu 
usług. Korzystajmy z tego prawa, 
gdy zorientujemy się, że coś jest 
nie w porządku. Dodatkowo, jeśli 
jest już za późno na rozwiązanie 
umowy, czasem warto poradzić 
się prawnika lub rzecznika praw 
konsumentów.

Na zdjęciu państwo 
Stolińscy

Uważajmy, co podpisujemy
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ŁęczycaGm. Grabów

3 grudnia wystartuje w Łęczycy 
XII Rajd Mikołajkowy – wielka 
parada Mikołajów. Jego uczest-
nicy wzorem lat ubiegłych wę-
drować będą ulicami Łęczycy. 
Każdy kto chciałby wziąć udział 
w tegorocznych mikołajko-
wych zmaganiach musi zgłosić 
swoje uczestnictwo w siedzibie 
organizatora - Oddział PTTK 
„Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, 
ul. M. Konopnickiej 10 (tel. 668 
173 956), w nieprzekraczalnym 
terminie do 23 listopada 2016 r. 
, a następnie w dniu 3 grudnia 
o godzinie 9:00 stawić się na 
dziedzińcu zamku w Łęczycy. 

W Rajdzie mogą brać udział 
drużyny zgłoszone przez szkoły, 
placówki oświatowo-wychowaw-
cze oraz uczestnicy indywidualni. 
Podczas rajdu będą mile widziane 
wszelkiego rodzaju instrumenty 
(grzechotki, dzwonki, bębny, trąb-
ki itp.) oraz inne atrybuty, które 
spowodują, że mieszkańcy Łę-
czycy usłyszą uczestników Rajdu.

PROGRAM IMPREZY
9:00 - zbiórka na dziedzińcu 

zamku w Łęczycy,
09:00 – 9:15 - uroczyste roz-

poczęcie rajdu, powitanie Św. 
Mikołaja,

9:15 –11:0 0  -  prze-
marsz uczestników wy-
znaczona trasą (ulicami: 
Pocztową, Kilińskiego, 
Dominikańską, Ks. Po-
piełuszki, Konopnickiej, 
Zachodnią, Wojska Pol-
skiego, Belwederską, 
Szkolną, Kilińskiego, 
Szpitalną, J. Grodzkiej, 
Poznańską do Placu T. 
Kościuszki.)

11:00 - 11:30 - wrę-
czenie na Placu T. Ko-
ściuszki odznak Najak-
tywniejszego Turysty 
2016r., Odznak Tury-
styki Pieszej PTTK oraz 
wyróżnień dla dzieci 
i młodzieży szkolnej 
oraz wręczenie pre-
zentów uczestnikom 
parady.

K a ż d y  u c z e s t n i k 
rajdu otrzyma od or-
ganizatorów okolicz-
nościowy znaczek a 
każda drużyna biorąca 
udział będzie mogła 
pochwalić się dyplo-
mem uczestnictwa w 
rajdzie. Organizato-
rzy zapewniają nieco-
dzienną atmosferę i 
wspaniałą zabawę. 

ZAPRASZAMY 
NA WIELKĄ PARADĘ 

MIKOŁAJÓW

Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie 

wydał wyrok, w którym zobowią-
zuje ŁZG S.A. do sporządzenia i 
przedstawienia przeglądu eko-
logicznego używanych instalacji. 
Jest on ostateczny i nie podlega 
zaskarżeniu.

Sprawa miała swój początek w 
kwietniu 2015 roku, kiedy to starosta 
łęczycki w drodze decyzji admi-
nistracyjnej zobowiązał Łęczyckie 
Zakłady Górnicze do sporządzenia 
i przedłożenia przeglądu ekolo-
gicznego dla instalacji do produkcji 
brykietu i peletu z biomasy i odpa-
dów położonych na terenie zakładu. 
Chodziło o ustalenie źródła uciąż-
liwego zapachu wydobywającego 
się z zakładów. W tę sprawę mocno 
zaangażował się prezes stowarzy-
szenia na Waliszewie.

- Korespondencja między organa-
mi a zakładem przybierała na sile, 
a my, mieszkańcy jak wąchaliśmy 
smrody tak wąchaliśmy - mówi Ja-
nusz Mielczarek. - Przedstawiciele 
ŁZG nie zgodzili się na wykonanie 
przeglądu, bo jak twierdzili, to nie 
zakład emituje uciążliwy zapach 
do środowiska i zaskarżyli decyzję 
starosty do SKO w Łodzi. Kolegium 
uznało jednak, że decyzja starostwa 
jest zgodna z prawem.

Truciciel, jak określa prezes Miel-
czarek nie dał  za wygraną i złożył 
skargę na przedmiotową decyzję do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-

Nie tak dawno 
pisaliśmy o  bra-

ku pieniędzy na wynagrodzenia  
dla pracowników biblioteki i 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Grabowie, a już okazuje się, że to 
nie koniec kłopotów. Na ostatniej 
nadzwyczajnej sesji, wójt Tomasz 
Pietrzak po raz kolejny zwrócił się 
z wnioskiem do radnych o zwięk-
szenie środków finansowych na 
wynagrodzenia, tym razem dla 
pracowników urzędu i referatu 
gospodarki komunalnej. Włodarz 
gminy proponował  przesunięcie 
pieniędzy z inwestycji na wyna-
grodzenia pracowników. 

Członkowie opozycyjnego klubu 
radnych głośno wetowali przeciw-
ko zdejmowaniu środków z inwe-
stycji sugerując przeznaczenie ich 
na budowę dróg. Zgłosili jedynie 
wniosek o sfinansowanie wypłat 
stypendiów dla uczniów, zakup 
pieca CO do szkoły podstawowej 
w Starej Sobótce, wypłatę odprawy 
emerytalnej dla nauczyciela i wy-
nagrodzenia dla firmy rozliczającej 
VAT.

Ostatecznie projekt uchwały prze-
suwający środki finansowe na wy-
płaty został odrzucony większością 
głosów. Czy to oznacza, że pracow-
nicy nie otrzymają pensji? Do tematu 
wrócimy, ponieważ z wójtem nie 
udało nam się porozmawiać.

W gminie Grabów, 
do tej pory naj-

wyższą dietę w wysokości 1200 
zł  otrzymywał przewodniczący 
rady gminy. Pozostali członkowie 
prezydium otrzymywali tak jak 
wszyscy radni po 600 zł w mie-
siącu, przy 100 % obecności na 
wszystkich sesjach i komisjach. 

7 listopada uchwałą rady gminy 
zmieniono tę zasadę, ustalając, że 
wszyscy członkowie prezydium, tj. 
przewodniczący – Czesław Kraw-
czyk i dwoje wiceprzewodniczących: 
Ilona Derkowska oraz Józef Droz-
dowski otrzymają po 800 zł.

- Zainicjowałem podjęcie tej 
uchwały. Uznałem, że skoro kole-
żanka i kolega współpracują ze mną 
powinni otrzymywać dietę na tym 
samym poziomie. Zaproponowałem 
więc zmniejszenie mojej diety do 800 
zł i podzielenie pozostałej kwoty, 
400 zł na dwie osoby. W rezultacie 
wyrównaliśmy poziom diety dla 
wszystkich członków prezydium 
– wyjaśnia Czesław Krawczyk, 
przewodniczący RG Grabów.

W gminie 
ciągle brakuje 

pieniędzy

Zmiany w 
wysokości diet stowarzyszeNie wygrało z łzg

Na zdjęciu radny Janusz Mielczarek z wyrokiem NSA

cyjnego w Łodzi, który wyrokiem 
ze stycznia 2016 roku, ją uchylił. 

– I tak wróciliśmy do punktu 
wyjścia, pojawiła się jednak na-
dzieja, kiedy SKO w Łodzi wniosło 
od wyroku skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie. Na szczęście 
dla nas – mieszkańców osiedla 
Kleks i Waliszew, NSA uchyliło 
zaskarżony wyrok i oddaliło skargę, 
co oznacza, że decyzja starosty w 

przedmiocie zobowiązania ŁZG 
do sporządzenia i przedstawienia 
przeglądu ekologicznego instalacji 
jest aktualna - komentuje prezes 
Mielczarek.

A czy tego samego zdania są 
przedstawiciele spółki S.A?

- Nie mogę udzielić informacji, 
bo przedstawiciele zarządu spółki 
przebywają poza zakładem - sły-
szymy w sekretariacie ŁZG

materiał płatny
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PODZIĘKOWANIA 
Dla dyrekcji szpitala w Łęczycy 

– Andrzeja Pietruszki 
i Krzysztofa Kołodziejskiego, 

oraz personelu oddziału chirurgicznego,
 w szczególności za fachowo przeprowadzoną 

operację przez 
ordynatora Janusza Sztompkę 

i Andrzeja Wrutniaka.

N i e s ł y c h a n e ! 
Chory psychicz-

nie mężczyzna strzelał w 
biały dzień do przechodnia a 
policjanci, którzy przyjechali 
na miejsce, zlekceważyli 
zdarzenie. Funkcjonariusze 
poinformowali komendę, że 
napastnik strzelał najpraw-
dopodobniej z... zabawki, z 
plastikowych kulek. Okazało 
się, że poszkodowany, który 
trafił do szpitala, miał w gło-
wie dwa metalowe pociski 
i cudem uniknął trwałego 
okaleczenia a nawet śmierci.

O og rom ny m szczęśc iu 
może mówić nasz dzienni-
karz, który został postrzelony 
na ul. Ogrodowej. Napastnik 
z krótkiego pneumatycznego 
pistoletu oddał w jego kie-
runku co najmniej kilkanaście 
strzałów. Dwie stalowe kulki 
trafiły dziennikarza. Jedna w 
tylną część głowy, druga w 
żuchwę. 

STRZAŁY NA OGRODOWEJ 

- Wiedziałem, że ktoś za mną 
idzie, bo słyszałem kroki. Do 

Policja zigNorowała 
strzały! 

Łęczyca

Schizofrenia paranoidalna to 
rodzaj zaburzenia psychicznego, 
w którym dominują omamy i 
urojenia o różnej treści. W Polsce 
jest to najczęściej rozpoznawany 
rodzaj schizofrenii - stanowi aż 
65 proc. przypadków tej choroby 
psychicznej. W schizofrenii pa-
ranoidalnej dominują najczęściej 
omamy słuchowe, „głosy”, które 
komentują zachowanie chorego 
lub mówią do niego, czasem 
rozkazują. Poza omamami poja-
wiają się urojenia, których treść 
może być różna, jednak zawsze o 
absurdalnej treści. Najczęściej są 
to urojenia prześladowcze - chory 
twierdzi, że jest śledzony, podsłu-
chiwany, że jest ofiarą spisku. 

Bez zezwolenia i rejestracji w Polsce kupić można wiatrówki strzelające 

z siłą do 17 dżuli. To wystarczy, by zabić. Tę tezę udowodnili na wiele 

sposobów toruńscy naukowcy z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa 

i Administracji UMK. Przeprowadzili szereg eksperymentów z użyciem 

ludzkiej czaszki i mózgu zwierzęcego. Metalowy śrut  przebija czaszkę 

bez problemu. Wiatrówki przeważnie kupuje się w Internecie i nie trzeba 

ich rejestrować. 

ataku doszło na ul. Ogrodowej, 
gdy dochodziłem do ul. Sienkie-
wicza. To trwało zaledwie kilka 
sekund. Najpierw usłyszałem 
strzały. Praktycznie w tym sa-
mym momencie napastnik zaczął 
biec w moim kierunku. Cały czas 
strzelał. Poczułem ból w potylicy. 
Agresor był już przy mnie, gdy 

się odwracałem. Powalił mnie na 
ziemię i wciąż strzelał. Jedna z 
kul otarła się o policzek, druga 
utknęła w żuchwie. Jakimś cu-
dem udało mi się podnieść. Pró-
bowałem schwytać napastnika, 
ale niestety uciekł w kierunku 
targowiska – relacjonuje nasz 
dziennikarz. 

Na miejsce przyjechała policja 

i karetka pogotowia. Dwóch 
funkcjonariuszy wypytywało o 
przebieg zdarzenia. Dziennikarz 
nie widział jednak, aby policja 
podjęła szybkie czynności w celu 
schwytania mężczyzny, który 
wciąż chodził z pistoletem po 
mieście. Być może wystarczyło 
wezwać dwa – trzy radiowozy. 

Agresor nie mógł przecież tak 
bardzo się oddalić.

- Ratownicy medyczni udzielili 
mi w karetce pierwszej pomo-
cy. Po kilku minutach karet-
ka odwiozła mnie do szpitala. 
Trafiłem na SOR. Do szpitala 
przyszedł również policjant z 
wydziału kryminalnego, który 

Stalowe kule utknęły w żuchwie i potylicy 

poinformował mnie, że jeszcze 
dzisiaj powinienem zgłosić się 
do komendy w celu złożenia 
oficjalnych zeznań. Do komen-
dy nie poszedłem, bo lekarze 
z całą stanowczością odradzili 
mi wyjście. Dlatego dziwię się 
komentarzowi pani rzecznik 
policji, która poinformowała 
inne media, że odmówiłem 
wzięcia udziału w czynnościach. 
Tego samego dnia, pod narkozą, 
przeszedłem pierwszą operację 
wyciągnięcia metalowej kulki 
z części potylicznej głowy. Na-
stępnego dnia, również pod nar-
kozą, chirurdzy wyjęli z żuchwy 
drugą kulkę. 

BLAMAŻ POLICJI 

Dopiero w dniu wypisu do 
szpitala przyjechali policjanci, 
którzy spisali zeznania dzien-
nikarza. 

- Funkcjonariusze poprosili 
mnie, abym pojechał jeszcze ra-
zem z nimi na ul. Ogrodową. Na 
miejscu szukali stalowych kulek 
po wystrzałach. Nie znaleźli ich. 
I nie ma się co dziwić, bo było 
już kilka dni po tym zdarzeniu. 
Zaszokowało mnie też to, że 

szczegółowe informacje, które 
przekazałem funkcjonariuszom 
podczas oficjalnego przesłucha-
nia w szpitalu „wypłynęły” z 
komendy policji. O tej sprawie 
rozmawiałem z zastępcą ko-
mendanta.

Dlaczego działania policji były 
nieprofesjonalne? Kto z komen-
dy przekazuje tajne informacje?

- W sprawie przecieku toczy 
się już wewnętrzne śledztwo – 
informuje asp. sztab. Krzysztof 
Poznański, naczelnik wydziału 
kryminalnego KPP w Łęczycy. 
- Jeśli zaś chodzi o zajście z ul. 
Ogrodowej, to miałem informa-
cje od policjantów, którzy przy-
jechali na miejsce, że napastnik 
strzelał z zabawki. Dlatego poli-
cja od razu nie podjęła szeroko 
zakrojonej akcji. 

Ocenę działań policji zosta-
wiamy naszym Czytelnikom. 

Sprawcą okazał się chory psy-
chicznie mieszkaniec Łęczycy. 
Przyznał się do zarzutów. Jak 
się dowiedzieliśmy, 41-letni męż-
czyzna choruje na schizofrenię 
paranoidalną.

Trzeba dodać, że policja za-
trzymała sprawcę dzięki wska-
zówkom naszego dziennikarza. 

Napastnik, po oddaniu 
strzałów, uciekł w stronę 
targowiska 

W szpitalu dziennikarz przeszedł dwie operacje
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Gm. Uniejów 

Uniejów 

Uniejów 

Poddębice 

nie działała pompa

W Hipolitowie pra-
wie kilometrowa 

droga doczekała się asfaltu. Zanim trakt 
został otwarty, poświęcenia dokonał 
ks. Jarosław Olszewicz – proboszcz pa-
rafii Wielenin. W uroczystości otwarcia 
drogi wzięli udział dyrektor kancelarii 
marszałka woj. łódzkiego – Marcin 
Młynarczyk, dyrektor departamentu 
rolnictwa i ochrony środowiska woj. 

łódzkiego – Jakub Gajewski, wykonaw-
ca robót,  burmistrz Józef Kaczmarek, 
zastępca Piotr Majer, przewodniczący 
rady miejskiej – Janusz Kosmalski, sołtys 
Hipolitowa – Edward Bieńko, mieszkań-
cy Hipolitowa.
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 248.723,04 zł i był współ-
finansowany ze środków budżetu 
Województwa Łódzkiego.

Miejscowa proku-
ratura ma coraz 

więcej spraw dotyczących niele-
galnego obrotu towarów w ko-
misach. Do takiej sytuacji doszło 
kilka dni temu. Jeden z uczniów 
gimnazjum skradł koledze tele-
fon komórkowy, który następnie 
trafił do jednego z działających w 
mieście komisów. 

- Uczeń gimnazjum poprosił zna-
jomego dorosłego mężczyznę, aby 
pomógł mu w oddaniu skradzionego 
sprzętu do komisu – mówi Marek 
Wojtysiak, zastępca prokuratora 

rejonowego w Poddębicach. - Telefon 
warty 250 zł został sprzedany za 400 
zł. Właścicielowi komisu przedsta-
wiony został zarzut paserstwa. Grozi 
mu nawet do 5 lat więzienia. 

Jak się dowiedzieliśmy, mężczyzna 
który pomagał małoletniemu nie 
został ukarany. 

- Istniało podejrzenie, że w przy-
padku formalnych zarzutów od-
mówi wszelkich zeznań. Dlatego 
woleliśmy, aby opowiedział nam o 
tym procederze – dodaje prokurator. 

Uczniem zajął się sądowy wydział 
rodzinny i nieletnich. 

Prace renowacyjne w 
grobowcu rodziny Tol-

lów, który mieści się w Pierwszym 
Lesie, przy drodze wojewódzkiej 
nr 473 w Uniejowie, potrwają dłu-
żej. Zaplanowane na koniec paź-
dziernika zakończenie rewitalizacji 
uniejowskiej „cerkiewki” zostało 
przesunięte z uwagi na poszerzenie 
zakresu prac. Nowy termin zakoń-
czenia robót, z uwagi na zbliżającą 
się zimę i trudne do przewidzenia 

Dyżurny poddębickiej jednostki 
otrzymał zgłoszenie dotyczące 
samowolnego oddalenia się 
dwóch nieletnich z Ośrodka 
Terapii Uzależnień w Karnicach. 
Do poszukiwań za nastolatkami 
włączyli się natychmiast poli-
cjanci. 

- Po kilkunastu minutach na 
placu Kościuszki w Poddębicach, 
patrol policji zauważył dwóch 
młodych mężczyzn, którzy odpo-
wiadali rysopisom uciekinierów. 
Kiedy nastolatkowie zauważyli 
radiowóz, rzucili się do uciecz-
ki. Po krótkim pościgu zostali 
zatrzymali i doprowadzeni do 
komendy. Po sprawdzeniu da-
nych, okazało się, że to zbiegli 
wcześniej chłopcy z ośrodka. 
Obydwaj cali i zdrowi zostali 
z powrotem przewiezieni do 
placówki i oddani pod opiekę 
kierownika – mówi st. asp. Elż-
bieta Tomczak, rzecznik policji 
w Poddębicach.

Jaka była przyczyna 
tego, że w ub. tygo-

dniu do kaloryferów nie popły-
nęła gorąca geotermalna woda? 
Czy była to awaria, czy planowe 
serwisowanie urządzenia? Jedno 
jest pewne. Pompa wodna na 
terenie geotermii nie działała. 

Całe szczęście temperatura po-
wietrza w czasie, gdy pompa nie 
pracowała, była na plusie. I to spo-
rym. W czwartek i piątek słupek rtę-
ci podskoczył do 10 stopni Celsjusza. 

- O żadnej awarii nie może być 
mowy. Każde urządzenie trzeba 
serwisować i nasza pompa też była 
serwisowana – zapewnia Andrzej 
Peraj, wiceprezes zarządu Geoter-
mii Poddębice. - Wybraliśmy ten 
moment celowo, bo wiedzieliśmy, 
że aura będzie korzystna. 

Lokatorzy nie odczuli tego, 

że urządzenie tłoczą-
ce wodę geotermalną 
o temp. prawie 60 
stopni C, zaprze-
stało pracy. W 
mieszkaniach 
było ciepło dzię-
ki pracy kotłow-
ni. 

- Trzeba było 
uruchomić awaryj-
ne źródło zasilania 
– informuje Włodzi-
mierz Krajewski, prezes 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych. - W momencie, gdy gorąca 
woda z geotermii nie płynie, uru-
chamiamy kotłownie, których na 
terenie miasta mamy trzy. 

Odwiedziliśmy kotłownię przy 
ul. Zielonej. Nowoczesny piec na 
biomasę pracował pełną parą. 

- Tu jest pełna automatyka. 
Brykiety są automatycznie po-
dawane do kotła. Utrzymywana 
jest stała temperatura – tłumaczy 

pracownik. 
Na terenie Poddębic kotłownie 

są jeszcze przy ul. Cichej i Kra-
sickiego. 

ogłoszenie płatne

Mieszkańcy cieszą się z asfaltu

Uciekli z ośrodka 

Komisy pod lupą 

Remont cerkiewki potrwa dłużej 

warunki atmosferyczne, jest kon-
sultowany. 

Woda z geotermii nie popłynęła 

Pompa nie działała, dlatego trzeba było uruchomić kotłownie 

Geotermia utrzymuje, że pompa była serwisowana 
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Poddębice

Uniejów 

Poddębice

Uniejów 

nerwy na Cmentarzu

N a w e t  n a j -
ostrzejsza zima 

nas nie zaskoczy – przekonuje 
Włodzimierz Krajewski, szef 
miejscowego Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych. 

Niedawno sprzęt przeszedł 
kontrolę. Wszystko działa bez 
zarzutu. Na placu, przy ul. Tar-
gowej, zgromadzona jest część 
sporego zapasu piachu i soli 
do posypywania zaśnieżonych 
i oblodzonych dróg. 
Więk sz y  z apa s 
mieszanki leży i 
czeka na zimę 
n a  i n ny m 
terenie ko-
munalki.

-  W 
s u m i e 
m a m y 
15 0  t o n 
zmiesza-
nego pia-
sku z solą 
– mówi pre-
zes poddębic-
kiej komunalki. 
- Zimy ostatnio nie 
są ostre, dlatego z ub. roku 
udało nam się zaoszczędzić 50 
ton mieszanki. 

Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych jest odpowiedzial-
ne za zimowe utrzymanie dróg 
w mieście. Jest to niecałe 10 
kilometrów traktów, łącznie z 
chodnikami. 

- Do tego zadania liczba 
sprzętu jest wystarczająca. 
Mamy jedną dużą i uniwersal-
ną pługopiaskarkę, jeden lekki 
pług, małe pługopiaskarki do 
chodników, lekki pług i dwa 
ciężkie pługi, które montowa-

Burmistrz Uniejowa 
zaprasza przedsiębior-

ców, przedstawicieli stowarzyszeń, 
wspólnot mieszkaniowych, spół-
dzielni, mieszkańców oraz wszyst-
kich zainteresowanych na spotkanie 
informacyjne na temat Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Uniejów na lata 2017 -2025. 

W trakcie spotkania będzie moż-
na uzyskać informacje na temat 

strategicznego dokumentu, który 
ma na celu określenie kierunków i 
działań zmierzających do optymal-
nego wykorzystania uwarunkowań 
gminy w celu poprawy sfery gospo-
darczej, społecznej, środowiskowej, 
architektonicznej i przestrzennej.

Spotkanie odbędzie się 22 listopa-
da 2016 r. (wtorek) o godz. 16.30 w 
sali Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Uniejowie, ul. Kilińskiego 14.

W Komendzie Po-
wiatowej Policji w 

Poddębicach odbyło się uroczyste 
ślubowanie przyjętych do służby 
policjantów. Rotę ślubowania od 
policjantów przyjął komendant 
powiatowy policji w Poddębi-
cach insp. Krzysztof Kotkowski 
w obecności kadry kierowniczej. 

- Przyjęci do służby policjanci 
rozpoczną teraz półroczny kurs pod-
stawowy, podczas którego zostaną 

przygotowani do wykonywania 
odpowiedzialnej i trudnej służby 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców regionu. Nowi funkcjo-
nariusze to post. Dominik Krawczyk i 
post. Krystian Kupiński. Po złożonym 
ślubowaniu funkcjonariusze wysłu-
chał również życzeń bezpiecznej i 
satysfakcjonującej służby od kierow-
nictwa poddębickiej policji – mówi 
st. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 
poddębickiej policji. 

Miejskie Przed-
szkole w Uniejowie 

ogłasza rekrutację uzupełniają-
cą na wolne miejsce dla dziecka 
w wieku przedszkolnym w no-
wym oddziale utworzonym w 
ramach projektu „Przedszkole 
równych szans” 1.09.2016 – 
31.08.2017. Do nowego oddziału 
przyjęte może zostać dziecko z 
gminy Uniejów. Zajęcia przed-
szkolne prowadzone są w godz. 
6.30-16.30 do 31.07.2017.

Zgłoszenia przyjmowane są do 
25 listopada br. w przedszkolu.

Projekt oferuje także zajęcia 
dodatkowe psychoedukacyjne 
i z gimnastyki korekcyjnej dla 
wszystkich dzieci uczęszczają-
cych do Miejskiego Przedszkola 
w Uniejowie.

Udział w projekcie jest bez-
płatny (z wyjątkiem opłat za 
wyżywienie i opłat za godziny 
pobytu dziecka wykraczające 
poza podstawę programową).

Bliższe informacje można uzy-
skać w Biurze Projektu lub Miej-
skim Przedszkolu w Uniejowie, 
ul. Wiśniowa 9, tel. (63) 288 81 21.

Nowi w Policji 

Na zdjęciu komendant z nowo przyjętymi policjantami

rekrutacja do przedszkola 

Konsultacje z mieszkańcami 

Komunalka przygotowana do zimy 

Prezes zapewnia, że sprzęt jest dobrze 
przygotowany nawet na ostrą zimę 

ne są do 
ciągnika 
i  samo-
c h o d u 
– wymie-

nia prezes 
W. Krajew-

ski. 
Przedsiębior-

stwo ma 5 godzin 
na to, aby po zakończe-

niu opadów śniegu drogi były 
przejezdne.

- Zawsze staramy się skra-
cać ten czas. Gorzej, gdy 
śnieg sypie bez przerwy. 
Zasady są takie, że codzien-
nie wyznaczony jest jeden 
pracownik, który ma za za-
danie zawiadamiać kolegów 
kierowców o opadach. Pełni 
niejako dyżur całodobowy, 
aby szybko reagować. Sta-
ramy się zawsze wypełniać 
obowiązki profesjonalnie. 
Niestety, niekiedy nie jeste-

śmy w stanie skutecznie odśnie-
żać dróg czy chodników. Winni 
są kierowcy, którzy parkują auta 
w taki sposób, że pług nie jest 
w stanie obok nich przejechać – 
tłumaczy szef PUK. 

Czy w tym roku zima sprawi, 
że pracownicy Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych, będą mu-
sieli ostro zakasać rękawy przy 
odśnieżaniu dróg i chodników? 
Wkrótce zobaczymy. 

Zapasy piasku i soli zostały jeszcze z ub. roku 

Wrzucają na groby, zamiast do śmieci 
Poddębice Co najmniej kil-

ka pomników na 
miejscowym cmentarzu zostało 
przykrytych zużytymi zniczami i 
wypalonymi wkładami a także do-
nicami ze zwiędniętymi kwiatami 
po 1 listopada. Przy kontenerze na 
śmieci urosła już spora góra odpa-
dów utrudniająca przejście jedną 
z głównych alejek. Odwiedzający 
nekropolię denerwują się z tego 
powodu. Część osób krytykuje 
proboszcza, inni zrzucają odpowie-
dzialność na nieodpowiedzialnych 

poddębiczan, którzy wyrzucają 
stare lampki i kwiaty, tam gdzie 
popadnie. Jakby na to nie patrzeć, 
to wstyd, że cmentarz wygląda jak 
wysypisko śmieci. 

- Przecierałam oczy ze zdumienia, 
gdy zobaczyłam te wszystkie śmieci 
leżące na grobach. Czy ludzie nie mają 
serca. Jak tam można? - nie ukrywa 
zdenerwowania pani Wiesława, która 
niedawno odwiedziła cmentarz. 

Poddębiczanie podzielili się na 
dwie grupy. Jedni stoją murem 
za proboszczem, inni ostro go 

krytykują. Niektóre negatywne 
oceny znalazły się już na poddę-
bickim portalu internetowym. 
Tzw. „spotterzy” (mieszkańcy 
opisujący zdarzenia w mieście za 
pośrednictwem internetu) również 
zauważyli już nieporządek na 
cmentarzu.

- Gdyby nasz proboszcz dbał o po-
rządek, to tego by nie było. Prawda jest 
taka, że oszczędza. Kontenery są zbyt 
rzadko opróżniane i stąd ten cały ba-
łagan – to jedna z opinii w internecie. 

Pani Anna, z którą także rozma-
wialiśmy na cmentarzu, broni pro-
boszcza. 

- To nie proboszcz jest winien, a 
sami ludzie. Kontenery są często 
opróżniane. Ale niektórzy nawet jak 
kontener jest pusty, to i tak rzucają 
obok niego donice z kwiatami czy 
znicze. Niestety, niektórym brakuje 
kultury – usłyszeliśmy. 

Pomimo różnic w ocenie wszyscy 
mają nadzieję, że nieporządek zo-
stanie wkrótce uprzątnięty. Widok 
zaśmieconego cmentarza naprawdę 
razi. Pracownicy odpowiedzialni za 
porządek powinni zwrócić również 
uwagę na stare krzyże, które też 
zostały pozostawione tuż przy kon-
tenerach. 

Jedna z odwiedzających cmentarz pokazuje zaśmiecone groby 

Warto również posprzątać krzyże rzucone w pobliżu 
kontenerów 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 212: Czas swoje robi.
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* Czwarta rano. Nawalony mąż wraca 
do domu. 
- Brak mi słów! - krzyczy żona. 
- I chwała Bogu! 

***
* - Musisz mi dać połowę czekolady - 
stwierdza brat. 
- Ale dlaczego? - protestuje młodsza siostra. 
- Bo gdybym cię nie uderzył, to mama by ci jej nie 
kupiła. 

***
* Rozmowa dwóch przyjaciółek: 
- Spotkałam Ankę i chwaliła się, że w dziesiątą rocznicę 
ślubu zmieściła się bez problemu w swoją suknię ślubną. 
- Tak, tylko zapomniała dodać, ze wychodziła za mąż w 
siódmym miesiącu ciąży... 

***
* Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

***
* Mój dziadek (lat 87) przegląda swoją starą książkę 
telefoniczną z lat 60-tych i mówi: 
- Potrzebuję nową książkę telefoniczną! 
- Ale po co ci ona, dziadku? 
- Bo wszyscy abonenci z tej co mam, już nie żyją. 

***
* Do pokoju hrabiego wchodzi lokaj i mówi: 
- Panie hrabio, znowu przyszedł ten żebrak, który 
twierdzi, że jest pana bliskim krewnym i że może tego 
dowieść. 
- To chyba jakiś idiota? 
- Ja też tak pomyślałem, ale to jeszcze nie dowód! 

ZUPA RUKOLO-
WO - ORZEChOWA
Składniki:
15 dag rukoli
10 - 15 dag wyłuskanych orzechów 
włoskich
1,5 litra bulionu (może być z kostki)
2 łyżki masła
2 łyżki mąki
pół szklanki gęstej śmietany

Etapy przygotowania:
Rukolę płuczemy dokładnie na sicie. 
W garnku zagotowujemy bulion i list-

ki gotujemy około 5 minut, następnie 
miksujemy. Orzechy siekamy lub 
rozdrabniamy, ścierając je na dużych 
oczkach tarki. W rondlu rozgrzewamy 
masło, i smażymy na nim orzechy 
kilka minut, następnie oprószamy je 
mąką, mieszamy, smażąc minutkę. 
Zalewamy przestygniętym bulionem 
z rukolą i zagotowujemy. Zabielamy 
zupę śmietaną, doprawiamy wedle 
uznania solą i pieprzem. Podajemy ją 
samą, albo z grzankami, możemy też 
posypać porcje startym żółtym serem. 

ŁOSOś Z TYMIANKIEM I CUKINIą
Składniki:
płat łososia
1-2 cukinie
2-3 ząbki czosnku
1 łyżeczka suszonego tymianku
świeże zioła: oregano, tymianek lub 
rozmaryn
oliwa z oliwek
2 łyżki masła
sól morska
Etapy przygotowania: Piekarnik roz-
grzewamy do 200 stopni C. Łososia 

dokładnie myjemy (usuwamy ewentu-
alne ości). Cukinię kroimy w talarki. W 
1/4 szklance oliwy mieszamy suszone 
zioła (np. rozmaryn lub tymianek) oraz 
sól morską. Naczynie żaroodporne 
smarujemy masłem, przekładamy rybę, 
dorzucamy pokroją cukinię i całość 
skrapiamy oliwą z ziołami. Dodajemy 
wyciśnięty czosnek i kilka kropel soku 
z cytryny. Na końcu możemy dodać 
świeże zioła i łyżkę masła. Pieczemy ok. 
25 minut. Wskazówki: Cukinię możemy 
dodatkowo posypać np. suszonym chilli 
lub innymi ulubionymi przyprawami. 
Jeżeli mamy pod ręką butelkę białego 
wina, to również warto dodać 1/4 szklan-
ki. Zamiast cukinii można dodać brokuły. 

BEZMLECZNY DESER
Składniki:
Słodki sos z mleka i jajek z dodatkiem 
mąki:
6 dużych żółtek
100 g cukru
500 ml mleka sojowego
5 ml olejku waniliowego 
Deser:
1 opakowanie podłużnych biszkoptów
50 ml sherry lub jagód
1 opakowanie czerwonej galaretki, 
przygotowanej zgodnie z przepisem 
na opakowaniu
świeże truskawki, bez szypułek i pokro-
jone w plasterki
100 g płatków migdałowych
250 ml śmietany bezmlecznej, ubitej
Etapy przygotowania: Krem: Wymie-
szaj żółtka razem z cukrem do mo-
mentu, aż powstanie gęsta masa. Jeżeli 
masa jest spieniona, nie przestawaj ubi-
jać do momentu, aż będzie ona miała 
kremową konsystencję. Podgrzej mle-
ko do momentu jego wrzenia. Zdejmij 
z ognia i powoli dodawaj mieszankę z 
jajek, wciąż mieszając. Wlej masę do 

garnka 
i gotuj powoli na średnim ogniu 
do momentu, aż zgęstnieje. Wciąż 
mieszaj i nie doprowadź do wrzenia, 
ponieważ wtedy masa się zetnie. 
Krem jest gotowy w momencie, kie-
dy zaczyna pokrywać spodnią część 
łyżki. Na końcu dodaj olejek wanilio-
wy i zostaw krem do momentu, aż 
całkowicie wystygnie. Deser: Udeko-
ruj deser podłużnymi biszkoptami, 
pokrojonymi na trzy części i ułóż je 
wewnątrz szklanek lub miseczek. 
Pokrop biszkopty sherry. Pokrój 
galaretkę, następnie przełóż ją na 
przemian warstwą kremu, truskawek 
i migdałów. Na górę nałóż łyżeczką 
bitą śmietanę.
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Za na mi V Ozorkowskie Śpiewanie Patriotyczne pełne wzruszeń, emocji i zauroczenia najbliższą przestrzenią, 

małą ojczyzną. Ozorków to ich małe miejsce na ziemi. Przekonywało o tym nie tylko motto tegorocznych śpiewów, 

ale także wielkie zaangażowanie artystów i rozśpiewanej widowni. Szczególnego klimatu dopełniła recytacja 

fragmentu wiersza o Ozorkowie, którą na urodziny miasta napisały ozorkowskie przedszkolaki z rodzicami, a 

także prezentacja multimedialna pełna historycznych zdjęć i obrazów miasta. Sentymentalnej podróży przez 

dzieje Ozorkowa towarzyszyły m.in. takie utwory jak „Pieśń Konfederatów Barskich”, „Przy sadzeniu róż” czy 

„Prząśniczka”, którą pięknym mezzosopranem wykonała łódzka artystka Marta Gabryelczak – Paprocka. 

Śpiewali w Ozorkowie 
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Ozorków 

Ozorków 

Gm. Ozorków

Ozorków 

dramat przy sikorskieGo

ogłoszenie

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 

Wystawa malarstwa  
Jana Cholewczyńskiego 

22 listopada 2016 , godz.  17.00   

ul . Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, tel. 42 710 31 18/19 www.mokozorkow.pl 

Wstęp wolny  

„Ozorków pędzlem malowany” 

Co wydarzyło się w 
jednym z bloków 

przy ul. Sikorskiego? Dlaczego 
młody chłopak wypadł z okna na 
drugim piętrze? Z pytaniami zwró-
cili się do redakcji zaniepokojeni 
mieszkańcy, którzy podejrzewają, 
że w rodzinie 18-latka źle się dzieje. 

- Krótko przed tym dramatem 
doszło do kłótni. Zresztą nie pierw-
szej. To specyficzna rodzina. Moim 
zdaniem chłopak bierze dopalacze. Z 
pewnością tego dnia też wziął jakieś 
dragi – podejrzewa ozorkowianka, 
która poprosiła redakcję o zaintere-
sowanie się sprawą.

Do zdarzenia doszło z piątku na 
sobotę. Czy faktycznie 18-latek jest 
ofiarą dopalaczy?

- Nic takiego – odpowiada brat 
chłopaka. - Mateusz nie bierze narko-
tyków. Tego wieczora mama wyszła 
i został sam w mieszkaniu. Był pod 
wpływem alkoholu. Z tego co wiem, 
to chciał się przewietrzyć. Wyszedł 
na balkon i niestety przechylił się tak 
niefortunnie, że wypadł. Nie może tu 
być mowy o tym, że chciał popełnić 
samobójstwo. Brat ma złamaną rękę 
i ogólne potłuczenia. Przebywa w 
szpitalu w Zgierzu. 

Osiedle, przy ul. Sikorskiego, słynie 
w mieście z różnych dramatycznych 
historii. Ostatnia tragedia związana 
była z wybuchem gazu. Opisywa-
liśmy też niecodzienną sytuację 
związaną z 22-letnią Aleksandrą. 

Drogowcy kontynu-
ują prace związane z 

modernizacją dróg gruntowych: 
Liściastej i  Cmentarnej na odcin-
ku między Grzybową i Zgierską. 

Na Liściastej położono już 
pierwszą warstwę asfaltu; wy-
równywane są studzienki. W tym 
tygodniu, po wylaniu drugiej war-
stwy asfaltu, prace na Liściastej i 

Cmentarnej zostaną zakończone. 
Tegoroczny remont obu gruntó-
wek to kontynuacja rozpoczętego 
w 2014 r. programu modernizacji 
dróg gruntowych w mieście. W 
tym roku na budowę krawężni-
ków i wykonanie nowej, asfaltowej 
nawierzchni na Cmentarnej i Li-
ściastej wydano z budżetu miasta 
270 tys. zł. 

Blisko pół miliona złotych trafi wkrótce do gimnazjum 

w Modlnej. Od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 r. w 

placówce realizowany będzie projekt edukacyjny „Laboratorium kompe-

tencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną 

pracownie do nauczania fizyki, chemii, biologii i geografii z nowoczesnym 

sprzętem i pomocami dydaktycznymi. Zakupione zostaną również pomoce 

naukowe do nauki  matematyki i języków obcych oraz sprzęt komputerowy 

do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów.

Ogólna wartość projektu wynosi 456 469,25 zł. Ze środków unijnych szkoła 

otrzyma 424 203,25 zł.

Przy Przedszkolu 
Miejskim nr 5 po-

wstaje nowy plac zabaw. Na ogro-
dzonym terenie o powierzchni 
1000 metrów kwadratowych 
zamontowane zostały urządzenia 
do zabawy i rekreacji, m.in. huś-
tawki, karuzela, sprężynowce, bu-
jaki: konik, kogut, żyrafa, skuter 
oraz największe urządzenie, czyli 
zamek. Na placu zabaw pojawi się 
też piaskownica, ławki i tablice do 
rysownia. W tym tygodniu będzie 
instalowane oświetlenie.

Plac zabaw, który powstaje w 
ramach Budżetu Obywatelskie-
go 2016, służyć będzie zarówno 
przedszkolakom, jak i wszystkim 
mieszkańcom osiedla. W czasie, gdy 
z placu nie będą korzystały przed-
szkolaki, czyli popołudniami, w 
weekendy i w wakacje, plac zabaw 
będzie otwarty dla wszystkich, 
bowiem na teren prowadzi także 
dodatkowe wejście znajdujące się w 
ogrodzeniu od strony bloków. 

Koszt budowy „Placu zabaw na 
Piątkę” to 85,5 tys. zł.

Remont gruntówek18-latek wyskoczył czy wypadł z okna? 

Z okna na II piętrze wypadł 18-latek. Na szczęście nie doznał 
poważnych urazów

Dziewczyna skoczyła z okna na 
czwartym piętrze bloku, po czym... 
wstała z trawnika i skierowała się w 
stronę centrum miasta. Lokatorzy 
nie pozwolili jej jednak na spacer. 
Wezwali pogotowie. Również przy 
ul. Sikorskiego miało dojść do samo-
bójstwa. W tej sprawie otrzymaliśmy 
maile od Czytelników, którzy suge-
rowali, że w mieszkaniu powiesił się 
43-latek. Jak się okazało zgon nastąpił 
z przyczyn naturalnych. 

Zamek przy przedszkolu 

Unia daje na laboratorium 



1121 LISTOPADA 2016
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyinternetowy test o sienkiewiCzu

SZANOWNI KLIENCI
Program Lojalnościowy „Społem Znaczy Razem” 

to korzyści dla WAS w podziękowaniu
za zaufanie jakim codziennie nas obdarzacie.

Spółdzielnia ogłasza konkurs przeznaczając 100 nagród rzeczowych z grupy  
art.AGD  dla uczestników programu, którzy w okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 

31.12.2016r. dokonali najwyższych zakupów w sieci placówek Spółdzielni.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 16.01.2017r.

Nagrody są dodatkowym prezentem pomimo 
zrealizowanych lub przysługujących bonów towarowych.

Spółdzielnia zaprasza nowych klientów do grona 
Uczestników Programu „Społem Znaczy Razem”.

Karty Klienta do pobrania 
w sklepie Spółdzielni.

Regulamin Konkursu w sklepie 
oraz na stronie 
www.ozorkow.spolem.org.pl

reklama

Stanisław Frątczak, 
ozorkowianin, pro-

pagator historii Ozorkowa i oko-
lic, został uhonorowany nagrodą 
„świadek historii”, przyznawaną 
przez Instytut Pamięci Narodo-
wej.

Gala IV edycji Nagrody Honoro-
wej „Świadek Historii” odbyła się w 
16 listopada 2016 r. w Sali Lustrzanej 
Muzeum Miasta Łodzi. W 2016 roku 
nagrodę otrzymali: ppłk Tadeusz 
Barański, Stanisław Frątczak, dr 
Marek Kozłowski, Janusz Stanisław 
Lange, Grzegorz Turlejski i Mieczy-
sław Wutke.

Nagroda Honorowa „Świadek 
Historii” jest lokalnym odpowied-
nikiem ogólnopolskiego „Kustosza 
Pamięci Narodowej”. Stanowi wy-
różnienie przyznawane przez IPN 
osobom fizycznym, instytucjom i 
organizacjom w szczególny sposób 
zasłużonym dla upamiętniania hi-
storii Narodu Polskiego, wspierają-
cym Instytut w realizacji ustawowej 
działalności w obszarach edukacyj-
nym, naukowym i wydawniczym.

Stanisław Frątczak - emery-
towany nauczyciel, regionalista, 
propagator i miłośnik najnowszej 
historii Ozorkowa i okolic; członek 
działającej przy PTTK w Ozorkowie 
sekcji kolarskiej „Szwadron” im. 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich; współwydawca Informatora 
Krajoznawczego ze szlakami rowe-
rowymi, w tym szlakami bojowymi 
polskiego oręża; autor dziesiątek 
artykułów dotyczących Ozorkowa 
i powiatu zgierskiego o tematyce 
związanej m.in. z epizodami z II 
wojny światowej.

Pokonała ponad 180 
tysięcy internautów z 

całej Polski. Wykazała się nie tyl-
ko ogromną wiedzą, ale również 
szybkością przy podejmowaniu 
trafnych decyzji. Anna Góra, 
nauczycielka języka polskiego w 
ozorkowskim gimnazjum, może 
mieć powody do dumy. 

Tydzień temu telewizja polska 
zorganizowała test o Henryku 
Sienkiewiczu. W studiu TVP za-
siedli znani aktorzy, sportowcy, 
politycy i dziennikarze. Przy 
komputerach Polacy również 
mogli sprawdzić swoją wiedzę. 
Pani Anna skorzystała z tej moż-
liwości. Internetowy test był dla 
polonistki sprawdzianem, który 
wypadł doskonale.  Ozorko -
wianka zajęła pierwsze miejsce. 
Nauczycielka znała odpowiedzi 
na wszystkie pytania. 

-  Trzeba było wykazać się 
nie tylko wiedzą, ale również 
refleksem – mówi z uśmiechem 
A. Góra. - Decydowała bowiem 
szybkość udzielanych odpowie-
dzi. Było sześć rund i w każdej 
rundzie po sześć pytań. 

Czy chociaż jedno pytanie 
sprawiło polonistce trudności? 
Okazuje się, że nie. 

- Pytania nie były trudne. 
Oczywiście przy niektórych 
trzeba było wykazać się trochę 
szerszą wiedzą o Sienkiewiczu. 

Czytam jednak sporo, w tym 
biografie. To z całą pewnością mi 
pomogło w teście. 

Ulubioną powieścią H. Sienkie-
wicza jest dla pani Anny „Pan 
Wołodyjowski”. Dowiedzieliśmy 
się, że z czytaniem lektur przez 
młodzież gimnazjalną jest róż-
nie. 

-  Jak widzą bardzo grubą 
książkę, to się zniechęcają – żar-
tuje nauczycielka.

Anna Góra przygotowuje się 
do kolejnego testu organizowa-
nego przez telewizyjną „jedyn-
kę”. Tym razem będzie to test o 
polskim filmie. 

- Lubię taką zabawę, która 
przy okazji uczy. Nie wiem, jak 
pójdzie mi tym razem, ale jestem 
optymistką. 

Wieloletnia pedagog z gimna-
zjum w Ozorkowie zdradziła, że 
test o pisarzu nie był pierwszym, 
w którym zdecydowała się wziąć 
udział. Przed Sienkiewiczem 
były m.in. testy wiedzy o Unii 
Europejskiej, chrzcie Polski, 
ruchu drogowym. Jednak we 
wcześniejszych quizach takich 
sukcesów nie było. 

Za zwycięstwo w teście o 
H. Sienkiewiczu pani Anna 
otrzyma od telewizji płytę z 
piosenkami n ieży jącego już 
Leonarda Cohena oraz zestaw 
kosmetyków. 

Zakończyła się 
budowa przy-

domowych oczyszczalni ścieków z 
budżetu gminy Ozorków. Powstały 
w Sokolnikach, Sokolnikach Lesie, 
Cedrowicach Parceli, Tymienicy i 
Muchówce.
Oczyszczalnie wybudowane zosta-
ły w trybie „zaprojektuj i wykonaj”, 
tzn. wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu odpowiadał za przygoto-
wanie dokumentacji i  koniecznych 
pozwoleń a także wykonanie robót 
budowlano-montażowych. Koszt 
budowy oczyszczalni wyniósł w sumie 
116 tys. zł i został pokryty w większości 
przez gminę. Właściciel gospodarstwa 
domowego musiał natomiast wnieść 
wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. 
Władze gminy Ozorków zaczęły już 
staranie o dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na budo-
wę 42 biodegradowalnych przydomo-
wych oczyszczalni. Termin realizacji 
tego zadania zarząd województwa 
łódzkiego planuje na 2017 i 2018 rok.

Ponad 100 tysięcy 
na oczyszczalnie 
Gm. Ozorków 

Ozorków

Ozorków

Laureat nagrody „Świadek Historii” 

w sokolnikach kradną ławki 
Nieznani sprawcy kradną ławki z różnych punktów w Sokolnikach 
Lesie. Najprawdopodobniej sprawcami są złomiarze, którzy ławki 
tną a następnie sprzedają na skupie. Zniszczony został również stół 
piknikowy przy ulicy Spornej. 
- Dwie nowe ławki zostaną w najbliższym czasie zamontowane w 
miejsce skradzionych, ale nie będą to już ławki żeliwne. Wykonują je na 
nasze zamówienie uczniowie w Zespole Szkół Zawodowych Ozorko-
wie podczas warsztatów szkolnych – mówi wójt Tomasz Komorowski.
Uzupełnienie pozostałych braków możliwe będzie dopiero wiosną z 
przyszłorocznego budżetu gminy Ozorków.

Nauczycielka z ozorkowa najlepsza

Anna Góra kocha książki. Ostatnio wykazała się wiedzą o 
Sienkiewiczu
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Niektórzy kupcy pyta-
ją o termin zapowie-

dzianych przez magistrat kolejnych 
prac modernizacyjnych wiaty. 
Tym razem montowane ma być 
oświetlenie, bezpośrednio pod 
zadaszeniem. handlujący narzekali 
bowiem na półmrok panujący pod 
wiatą nawet w słoneczne dni. 

Najprawdopodobniej oświetlenie 
zostanie założone jeszcze w tym 

miesiącu, choć wszystko zależy od 
sprzyjającej pogody. Przypomnij-
my, że urząd miasta na wniosek 
kupców odwodnił wcześniej teren 
targowiska (część spustów rynien 
została wpuszczona do kanalizacji 
deszczowej). Niedawne poprawki 
dotyczyły też przesunięcia lamp 
oświetleniowych – tak, aby wy-
gospodarować więcej miejsca dla 
parkujących aut dostawczych. 

prywatny parkinG denerwuje 

Od listopada  wzno-
wione zostały coty-

godniowe spotkania z komputerem 
i Internetem dla 50+ w Młodzieżo-
wym Domu Kultury. Dwugodzinne 
spotkania mają charakter warsz-
tatów,  które poświęcone są pozna-
waniu i doskonaleniu umiejętności 
w zakresie korzystania z urządzeń 
cyfrowych. Jest też czas na kawę, 
wymianę informacji i rozmowy. Gru-
py spotykają się w pracowni kompu-
terowej udostępnianej nieodpłatnie 
przez dyrekcję placówki.
Dla osób, które podstawy obsługi 
mają już opanowane proponowane 
są 2-3 tygodniowe cykle tematyczne 
poświęcone doskonaleniu jednej 
wybranej funkcjonalności, np. praca 
ze zdjęciami, podłączanie urządzeń 
zewnętrznych, zakładanie profilu na 
facebooku itp. Tematyka zajęć dosto-
sowana jest do potrzeb uczestników.  
W sezonie 2016/2017 w ramach 
Latającej OzoLatarni uruchomione 
zostają dyżury cyfrowe w Klubie Po-
ZER na Manhattanie, podczas których 
będzie można skorzystać z porad, 
poznać nowinki lub zaprezentować 
własne cyfrowe prace.
Zapisy na zajęcia przyjmowane są w 
MDK ul. Listopadowa 6B, w siedzibie 
PZERiI ul. Wyszyńskiego 1  
 kontakt:  tel. 691 700 058 ozolatar-
nik@gmail.com
Plan  zajęć  w okresie  listopad  2016 

– czerwiec 2017   
Młodzieżowy Dom Kultury  

w każdy czwartek
1015 – 1215  Pierwsze kroki

- cykl podstawowy    
II i III czwartek miesiąca

1230 – 1430   tematy uzgadniane
Pub Manhattan

1630 – 1800  komputerobranie na 
Manhattanie

ostatnia środa miesiąca
(e-nowinki, prezentacje przygoto-

wane przez uczestników zajęć,   
 konsultacje z zakresu podstaw 

obsługi komputera)   

To w tym roku pierw-
sza i najprawdopo-

dobniej ostatnia eksmisja z zaso-
bów spółdzielczych. Zadłużona 
rodzina podjęła decyzję, że do-
browolnie opuści lokal. 

- Niezwykle rzadko dochodzi 
do dobrowolnych eksmisji – mówi 
Zdzisław Ewiak, wiceprezes spół-
dzielni mieszkaniowej w Ozorko-
wie. - Zazwyczaj zadłużeni lokato-
rzy zajmują mieszkania jak długo 
się tylko da. A to przecież później 
prowadzi jedynie do nerwowych 
sytuacji. Rodzina, która sama zde-

cydowała się na opuszczenie miesz-
kania, otrzymała lokal socjalny od 
miasta. 

Zastępca prezesa przyznaje, że 
z roku na rok maleje liczba eksmi-
towanych lokatorów. Zdaniem Z. 
Ewiaka to efekt współpracy spół-
dzielni z dłużnikami.

- Nam zależy nie na eksmisjach, a 
na tym, aby zadłużeni spłacali swój 
dług. Dlatego rozmawiamy z nimi i 
namawiamy na spłatę zadłużenia w 
systemie ratalnym. Jesteśmy otwarci 
i idziemy lokatorom na rękę – sły-
szymy. 

Nauczyciele nie mają zamiaru 
się poddać, organizują protesty 
przeciwko likwidacji gimna-
zjów. Kolejny odbył się w ub. 
sobotę w Warszawie. 

Z ozorkowskiego gimnazjum 
pojechało do stolicy blisko 40 
pedagogów. Związkowcy chcą 
rozmów z przedstawicielami rzą-
du i ministerstwa. - Zobaczymy, z 
jakim odzewem spotkają się nasze 
manifestacje, nasze protesty. Jeśli 
nie dojdzie do merytorycznych, 
realnych i konkretnych rozmów 
o skali i zakresie zmian w naszej 

oświacie będziemy rozważać 
wejście w spór zbiorowy i przy-
gotowania do strajku, do protestu 
w szkołach - mówi szef  łódzkiego 
ZNP Marek Ćwiek.

Wygaszanie gimnazjów od 
września 2017 r. budzi najwięk-
szy sprzeciw krytyków reformy. 
Protesty organizowane są głów-
nie przez Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego i Sojusz Lewicy 
Demokratycznej. Coraz częściej 
biorą w nich udział również 
rodzice gimnazjalistów a także 
młodzież. 

Jeden z klientów dro-
gerii przy ul. Starzyń-

skiego próbował wjechać na parking 
położony za budynkiem sklepu. Nie 
mógł, bo brama była zamknięta i 
nikt nie chciał jej otworzyć. Zde-
nerwowany klient pyta o powody 
zakazu wjazdu. 

- Nie rozumiem tego – słyszymy. 
- Chyba tylko w naszym mieście do-
chodzi do tak absurdalnych sytuacji. 
Klient sklepu nie może zostawić auta 
na pobliskim parkingu. Stawia się 
więc samochody na chodniku, na 

wprost sklepu. Jeśli nadal parking 
będzie zamknięty dla klientów, to aut 
na chodniku będzie coraz więcej. To 
stwarza duże niebezpieczeństwo, bo 
przechodnie muszą czasami wchodzić 
na ulice. Zauważyłem też, że niektóre 
samochody zaparkowane na chodniku 
wystają na ulicę. 

Kierowniczka drogerii jest oszczęd-
na w słowach. 

- Wiem o tym, że klienci podjeżdża-
jący samochodami pod nasz sklep są 
zaskoczeni faktem, iż nie mogą zapar-
kować na tyłach budynku. Parking nie 

należy jednak do nas. Ta decyzja została 
podjęta przez właścicieli całego obiektu. 
My jedynie wynajmujemy tu pomiesz-
czenie pod drogerię – usłyszeliśmy. 

Jeszcze do niedawna parking był do-
stępny dla klientów sklepu. Nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy się, że właściciele 
posesji zamknęli parking, bo klienci 
rzekomo go niszczyli – zostawiali 
śmieci, a nawet wymieniali olej w 
autach. Aby potwierdzić te informacje 
o komentarz poprosiliśmy w firmie 
do której należy nieruchomość wraz z 
parkingiem. Czekamy na odpowiedź. 

Nowy system prowadzenia se-
lektywnego odbioru odpadów 
wprowadzony zostanie od no-
wego roku w gminie Ozorków. 
Kolejne frakcje odpadów ko-
munalnych odbierane będą w 
miejscu ich wytworzenia.

Nowe rozwiązanie zapobiec 
ma powstawaniu w pobliżu  tych 
punktów „dzikich” wysypisk 
śmieci. Z problemem tym wła-
dze gminy borykają się głównie 
w Sokolnikach Lesie, w których 
konieczne było zamontowanie ca-
łodobowego monitoringu w kilku 
punktach najbardziej narażonych 
na zaśmiecanie. Na niewiele w tej 

kwestii zdało się również kiero-
wanie tego typu incydentów na 
policję.

Zgodnie z nowymi wytycznymi 
wybrane śmieci selektywne odbie-
rane będą zgodnie z harmonogra-
mem dwa razy w miesiącu, wraz 
z odpadami zmieszanymi. Każdy 
właściciel nieruchomości otrzyma 
bezpłatnie pięć worków – dwa 
na plastik i metal, dwa na szkło 
i opakowania wielomateriałowe 
oraz jeden na papier. 

Nowy system wprowadzony 
zostanie na razie na rok. Jeśli się 
sprawdzi będzie wdrożony na 
stałe.

Z ozorkowa do warszawy 

więcej światła pod wiatą?

Odbiór odpadów po nowemu

Dobrowolna eksmisja 

Eksmisji z zasobów spółdzielni mieszkaniowej jest coraz mniej

Czwartkowe spotkania 
z komputerem i Internetem   

zmotoryzowani klienci narzekają

Zmotoryzowani klienci muszą parkować na chodniku przed drogerią 

Na elewacji odpowiednia tablica informuje o zakazie 
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Alkoholicy wysokofunkcjonujący 
(HFA) zaprzeczają stereotypowemu 
obrazowi alkoholika – odnoszą suk-
cesy zawodowe, mają udane życia 
osobiste i towarzyskie, dbają o sie-
bie. Na pierwszy rzut oka wyglądają 
na ludzi spełnionych i szczęśliwych, 
ale po pracy zrzucają maskę pozo-
rów i upijają się w tajemnicy przed 
bliskimi. Jak rozpoznać objawy al-
koholizmu wysokofunkcjonującego?
Alkoholicy wysokofunkcjonujący 
to grupa pacjentów z problemem 
alkoholowym o bardzo specyficznym 
obrazie uzależnienia. Z pozoru prowadzą życie, o jakim większość osób 
mogłoby marzyć, są zaradni, lubiani, otaczani szacunkiem. W przeci-
wieństwie do „zwykłych” alkoholików, z powodzeniem funkcjonują na 
wszystkich polach społecznych: zawodowym, rodzinnym, towarzyskim 
(stąd określenie alkoholicy wysokofunkcjonujący). Poza tym, że lubią 
zakrapiane imprezy i samotne wieczory z butelką whisky, ich zachowanie 
nie wzbudza żadnych podejrzeń.
Ale z czasem iluzja, w której na co dzień żyją, zaczyna powoli pękać. W końcu 
następuje przełomowy moment – wypadek pod wpływem alkoholu, żona 
dowiadująca się o licznych imprezach i kochankach, kompromitacja w miejscu 
pracy. Zanim jednak nastąpi otrzeźwienie, alkoholik wysokofunkcjonujący 
może nawet kilkanaście lat oszukiwać siebie i bliskich, że jego życie to idylla, 
a alkohol jest tylko niewinną odskocznią od stresującej pracy.

Właściwości lecznicze berberysu 
zwyczajnego są wykorzystywane 
już od tysiącleci. W medycynie 
ludowej berberys znalazł zastoso-
wanie jako lek m.in. na schorzenia 
wątroby i inne dolegliwości układu 
pokarmowego, np. zaburzenia tra-
wienia czy brak apetytu. Ponadto 
berberys działa uspokajająco, 
w związku z tym mogą 
po niego sięgnąć osoby 
znerwicowane i żyjące 
w stresie.

Berberys na go-
rączkę 

i przeziębienie

Owoce berberysu za-
wierają alkaloidy, kwasy 
organiczne, cukry, pektyny, 
garbniki, sole mineralne i wi-
taminy, w tym najwięcej witaminy 
C (80 mg w 100 g). Z tego względu 
nazywany jest “polską cytryną” lub 
“cytryną Północy”. W medycynie 
ludowej odwary z owoców berberysu 

stosuje się w przeziębieniach i cho-
robach gorączkowych. By podnieść 
odporność organizmu, do herbaty 
dodaje się suszone owoce berberysu. 

Berberys wspomaga pracę 
układu pokarmowego

Współczesna fitoterapia poleca 
stosowanie naparu z liści 

berberysu w leczeniu 
schorzeń przewodu 

pokarmowego, np. 
zaburzeń trawienia. 
Złagodzi on bóle 
żołądka, nudności i 
charakterystyczne 
uczucie przepeł-

nienia i gniecenia w 
żołądku.

Berberys na 
uspokojenie

Po berberys mogą sięgnąć także 
osoby, które żyją w stresie, są pobu-
dzone emocjonalne, znerwicowane 
lub mają problemy z zasypianiem. 

Berberys wycisza, korzystnie wpły-
wa na nastrój oraz koncentrację.

Berberys przeciw krwawieniom

Berberys jest bogaty w witaminy 
C, E, i P (rutyna) oraz karotenoidy, w 
związku z tym działa przeciwobrzę-
kowo, mniejsza przepuszczalność 
naczyń krwionośnych i zapobiega 
krwawieniom, m.in. dziąseł.

Berberys na odchudzanie

Odwar z owoców berberysu po-
prawia przemianę materii, pobudza 
wydzielanie soków trawiennych i 
działa moczopędnie, a także lekko 
przeczyszczająco. W związku z tym 
można czasami po nie sięgnąć pod-
czas kuracji odchudzającej.

henna ze względu na swoje 
właściwości znalazła szerokie 
zastosowanie w kosmetyce. 
Wykorzystuje się ją do produkcji 
kosmetyków do pielęgnacji i 
koloryzacji, a zabiegi z wyko-
rzystaniem henny znajdziemy w 
każdym salonie kosmetycznym.

henna - właściwości 
kosmetyczne

Najbardziej znane są właści-
wości koloryzacyjne henny. W 
arabskich łaźniach hammam 
używa się henny, by nadać ciału 
równomiernego, lekko brązowego 
zabarwienia, dzięki czemu zawsze 
wygląda zdrowo i promiennie. 

Dodatkowo henna zmiękcza skó-
rę, pozostawiając ją przyjemną w 
dotyku. Powszechnie stosuje się 
kosmetyki barwiące do włosów na 
bazie henny dzięki temu, że wnika 
do włosa, wiążąc się z keratyną. 
Płukanki do włosów sprawią, 
że nabierają one ciemniejszego 
odcienia, który wygląda o wiele 
naturalniej niż po zastosowaniu 
szamponu czy farby koloryzują-
cej. Henna nie niszczy włosów, 
dlatego nie ma niebezpieczeństwa 
uszkodzeń i nie zaszkodzi im 
nawet długotrwałe stosowanie. 
Hennę stosuje się również do 
przyciemniania rzęs i brwi. W 
większości gabinetów kosmetycz-
nych można umówić się na zabieg, 

po którym na kilka tygodni będzie 
można zapomnieć o malowaniu 
brwi. Rzęsy są wyraźnie ciem-
niejsze, dlatego jeśli naturalnie są 
długie, można obejść się bez ich 
codziennego tuszowania.

henna - właściwości lecznicze

Henna ma nie tylko wła-
ściwości kosmetyczne, 
ale również leczni-
cze. W tradycyj-
nej medycynie 
sub st a n c j e 
pozyskiwa-
ne z lawso-
nii (proszek 
- henna i 
olej) wyko-
rzystywano 
w leczeniu 
wielu dolegli-
wości: trądu, 
ospy wietrznej, 
odr y,  bieg u n k i. 
Arabscy medycy od-
kryli, że różne części rośliny 
mają różne właściwości, dlatego 

w zależności od potrzeb wykorzy-
stuje się wyciąg z liści do leczenia 
żółtaczki i chorób wenerycznych 
(rzeżączki), a nasiona do leczenia 
czerwonki i problemów z wątrobą. 
W tradycyjnej medycynie zasto-
sowanie znalazła nawet kora, z 
której wytwarza się środek łago-
dzący oparzenia. Z kolei wyciąg 

z liści lawsonii z masłem 
i miodem leczy in-

fekcje dróg odde-
chowych, na-

tomiast spro-
sz kowa ny 
korzeń w 
połączeniu 
z indygo 
wywołuje 
p or on ie -
nie. Ponad-

to, dzięki 
swoim wła-

ściwościom ła-
godzącym hen-

nę wykorzystuje 
się jako wsparcie w 

leczeniu egzemy, łuszczycy i 
innych chorób skórnych.

Popękane pięty to nie tylko 
defekt kosmetyczny, ale przede 
wszystkim niebezpieczna 
dolegliwość. Pięty pękają, gdy 
skóra jest bardzo sucha, nosisz 
niewłaściwe obuwie, masz 
nadwagę.

Jest to bardzo niebezpieczne, 
ponieważ przez poranioną skórę 
wnikają do organizmu bakterie i 
wirusy. Łatwo wtedy o zakażenie 
i poważne kłopoty 

zdrowotne. Bez pomocy 
specjalisty nie będzie lepiej. Nie 
wystarczy jeden zabieg, by problem 
zniknął raz na zawsze. Profesjonalne 
leczenie pięt jest długotrwałe. 

Alkoholizm wysokofunkcjonujący (HFA) 
– czym jest i jak go rozpoznać?

Bolesny problem 
- pękające pięty

Jeżeli chcemy skutecznie 

rozprawić się z problemem 

pękających pięt, najlepiej 

udać się do specjalistycznego 

gabinetu pielęgnacji stóp lub do 

dermatologa.

Pamiętaj, że bez codziennej 
domowej pielęgnacji niewiele 
osiągniesz

Czasami usunięcie problemu 
bez pomocy specjalisty jest 
niemożliwe

Henna wykorzystywana jest do barwienia skóry i włosów, 
ale posiada również właściwości zdrowotne. Ma działanie 
bakteriobójcze, dlatego jest przydatna w leczeniu chorób skóry.

Henna najczęściej wykorzystywana jest do barwienia brwi i 
rzęs

HeNNa - właściwości i zastosowaNie

BerBerys
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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

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 
własnościowe 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 dojarkę + 2 konwie do 
mleka, młynek do czyszczenia 

zboża, pielnik do buraków; 2 
rowery dziecinne; 

2 felgi wąskie na koła do C330. 
Tel.: 507-330-281

Sprzedam tanio samochód Reno 
Clio na chodzie. Rok pr. 1998, 

zadbane, opłacone do kwietnia. 
Tel.: 507-330-281

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

 „SINGER” szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 1400 kg, atest, 
homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

„BAMBINO” +  płyty winylowe 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

IMADŁO żeliwne, 16 cm szer. na 
stole 50 x75 cm, stan dobry 

– sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam szyny budowlane 
dogodne do cięcia, pompę 
elektryczną zasięg 50 m, 

wapno lasowane w workach, 
przyczepę jednoosiową do 
ciągnika, cienkie rurki na 
szklarnię foliową,  dużą 

spawarkę, słupki 
ogrodzeniowe. 

Tel: 511-997-458

Wynajmę wysoką tablicę 
reklamową, szer. 2m na 
ul. Kaliskiej naprzeciwko 

supermarketu. 
Tel.: 511-997-458
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Policjanci z Łęczycy wraz ze 
społecznością Szkoły Podsta-
wowej w Piątku realizowali ini-
cjatywę w ramach światowego 
Dnia Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych pod hasłem „Wi-
doczni – Bezpieczni”.

Rokrocznie, począwszy od 
2008 roku policjanci z Łęczycy 
wraz z uczniami, gronem peda-
gogicznym i przedstawicielami 
rady rodziców ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku angażują 
się w przedsięwzięcie profilak-
tyczne w związku z obchodami 
Światowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków Drogowych, w tym 
roku pod hasłem „Widoczni 
– Bezpieczni”. 18 listopada pod-
czas apelu obok przedstawienia 
profilaktycznego „Widoczni 
– Bezpieczni” w wykonaniu 
uczniów klas III przewidziano 
czas na rozstrzygnięcie kon-
kurów poprzedzających finał. 
Uczniowie wcześniej wzięli 

Policjanci z łęczyckiego ruchu 
drogowego prowadzili działania 
kontrolo – prewencyjne pod 
hasłem „Trasa E – 30” na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w powiecie łęczyc-
kim.

16 listopada  policjanci prowa-
dzili działania, których celem 
było ujawnienie i eliminowanie 
nieprawidłowości związanych z 
wykonywaniem transportu dro-
gowego, a skierowanych przede 
wszystkim na:

- ujawnianie nieprawidłowości 
związanych z przewozem osób ( w 
szczególności dzieci i młodzieży), 
ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na autobusy dowożące dzieci i mło-
dzież oraz prawidłowości korzysta-
nia z wyznaczonych przystanków 
autobusowych,

- zwrócenie uwagi na warunki, 
w jakich przewożone są zwierzęta,

- zwrócenie uwagi na sposób 
przewożenia ładunków oraz doku-

menty wymagane w przepisach o 
transporcie drogowym.

- zwrócenie uwagi na stan tech-
niczny pojazdów.

W ramach akcji policjanci skon-
trolowali 18 pojazdów a 14 kierują-
cych ukarali mandatami. Kierowcy 
stosowali się do przepisów zwią-
zanych z przewożeniem osób czy 
ładunków. Policjanci nie ujawnili 
wykroczeń w tym zakresie. Niestety 
mimo surowych kar kierowcy nadal 
nie stosują się do nakazu ogranicze-
nia prędkości w obszarze zabudowa-
nym. Dla przykładu mundurowi pro-
wadząc działania na posterunkach 
kaskadowych zatrzymywali dwa 
razy tego samego kierowcę. 23 – latek, 
zatrzymany raz przy ulicy Łęczyckiej 
przekroczył dopuszczalną prędkość 
o 28 km/h, po czym podczas kontroli 
przy ulicy Łowickiej w Piątku prze-
kroczył prędkość o 35 km/h. Tym 
sposobem w niespełna godzinę 
23 – latek „zasilił” swoje konto o 10 
puntów karnych.

Policjanci z Łęczycy prowadzili ak-
cję pn. „ Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego”.

14 listopada w godzinach 6.00 
– 22.00 policjanci prowadzili dzia-
łania ukierunkowane na niechro-
nionych uczestników ruchu, czyli 
pieszych i rowerzystów. W ramach 
akcji zwracali szczególną uwagę 
na: nieustępowanie pierwszeństwa 
pieszym, parkowanie pojazdów w 
sposób utrudniający poruszanie 
się pieszych, przechodzenie przez 
jezdnię w miejscach zabronionych, 
poruszanie się pieszych nieprawi-
dłową stroną drogi,

Bilans działań to: ujawnionych 18 
wykroczeń popełnionych zarówno 
przez kierujących pojazdami silni-
kowymi, rowerami jak i pieszych. 
Wobec kierujących autami policjanci 
zastosowali 5 mandatów i jedno po-
uczenie. Mandatem ukarano rów-
nież rowerzystę. Wobec 11 pieszych 
mundurowi zastosowali pouczenia.

W ramach działań zatrzymano 
jednego rowerzystę, który mimo 
spożytego alkoholu ruszył w dro-
gę. Mężczyzna miał w organizmie 
blisko 2 promile alkoholu.

11 listopada do dyżurnego łęczyckiej policji z prośbą o pomoc 
zwróciła się kobieta, która poinformowała, że odebrała wiadomość 

od byłego partnera z którego wynika, że chce on popełnić samobójstwo. Dy-
żurny skontaktował się z członkami rodziny w rozmowie z którymi ustalił, że 
poszukiwany prawdopodobnie może przebywać w okolicach dworca kolejowe-
go i faktycznie chce popełnić samobójstwo. W wytypowany rejon natychmiast 
skierowano patrole. Mundurowi przeczesując teren, pod wiaduktem zauważyli 
mężczyznę, który rysopisem odpowiadał poszukiwanemu. Funkcjonariuszom 
udało się nawiązać kontakt z mężczyzną. 33 – latek przyjął pomoc policjantów 
po czym został przekazany pod opiekę lekarzy.

Policjanci zatrzymali 
trzech mężczyzn, któ-

rzy chcąc odzyskać dług upro-
wadzili 28 – latka z Łęczycy. 
Mężczyznom grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

16 listopada około godziny 23.15 
dyżurny odebrał zgłoszenie z któ-
rego wynikało, że 28 – letni miesz-
kaniec Łęczycy został uprowadzony 
przez trzech mężczyzn. Na miejsce 
zdarzenia dojechali mundurowi. 
Funkcjonariusze potwierdzili zda-
rzenie i zapewnili pomoc medyczną 
pokrzywdzonemu. Kryminalni w 
rozmowie z 28 – latkiem odtworzyli 

przebieg zdarzenia. Okazało się, 
że został on uprowadzony przez 
napastników spod swojej klatki 
schodowej. Agresorzy wepchnęli 
go do samochodu, pobili, wywieźli 
za miasto, po czym wypuścili na 
wolność. Policjanci dotarli do wy-
typowanych mężczyzn podejrze-
wanych o dokonanie przestępstwa. 
Zatrzymali i dowieźli do komendy 
22, 37 i 46 – latka. Mężczyźni noc 
spędzili w policyjnym areszcie, po 
czym 18 listopada usłyszeli zarzut 
pobicia, pozbawienia wolności oraz 
gróźb w celu wymuszenia zwrotu 
wierzytelności.

Policjanci z komendy 
w Łęczycy interwe-

niowali w związku ze zgło-
szeniem o mężczyźnie, który 
siedzi na chodniku a z uwagi 
na niską temperaturę grozi mu 
wychłodzenie. Dzięki zgłosze-
niu 32 – latek, na czas został 
oddany pod opiekę lekarzy, 
czym prawdopodobnie udało 
się uniknąć tragedii. Pamiętaj-
my! Kiedy temperatura na ze-
wnątrz gwałtownie spada, jest 
zbliżona do zera, lub niższa, nie 
zapominajmy, że są osoby, któ-
re mogą potrzebować naszej 
pomocy. Nie bądźmy obojętni 
i alarmujmy policję za każdym 
razem, kiedy ktoś jest narażony 
na wychłodzenie organizmu.

12 listopada około godziny 8.30 
dyżurny odebrał anonimowe 
zgłoszenie z którego wynikało, że 
przy ulicy Przedrynek w Łęczycy 
na chodniku siedzi mężczyzna. 
Policjanci dojechali do wska-
zanego miejsca. Potwierdzając 
zgłoszenie ustalili, że znajdujący 
się pod wpływem alkoholu męż-
czyzna to 32 – latek z Ozorkowa. 
Z uwagi na ujemną temperaturę 
powietrza o pomoc poproszono 
pogotowie. Ratownik podjął de-
cyzję o przewiezieniu 32 – latka 
do szpitala. Dzięki prawidłowej 
reakcji postronnych osób prawdo-
podobnie nie doszło do tragedii. 
Wystarczy jeden telefon, aby 
uratować komuś życie.

Światowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków Drogowych

udział w konkursie plastycznym, 
literackim oraz fotograficznym. 
Laureatów wyróżnionych prac 
uroczyście nagrodzono podczas 
apelu. Tego dnia również komen-
dant powiatowy policji w Łęczy-
cy wraz z policjantami wręczył 
kamizelki odblaskowe i odblaski 

uczniom klas I. Na miejscu odbył 
się pokaz pierwszej pomocy przed-
medycznej w wykonaniu straża-
ków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piątku, po czym uczestnicy 
marszu przeszli na cmentarz aby 
uczcić pamięć tragicznie zmarłych 
w wypadkach drogowych. 

Działania „Trasa E – 30”

o krok od zamarznięcia
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Chciał popełnić samobójstwo

Uprowadzony przez długPosypały się 
mandaty
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Najwięcej pluszakówKróliki podbijają góry Najszybciej zamontowane okno

W Warszawie ustanowiono nowy Rekord Polski w montażu 
okna dachowego na czas. Wydarzenie było częścią 26. 
Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy. Mistrzowie Dekar-
stwa zamontowali okno dachowe w zaledwie 13 minut i 
29 sekund. Bicie rekordu miało charakter konkursu, w któ-
rym udział wzięły dwie drużyny dwuosobowe. Zwycięska 
grupa w składzie Hubert Sasorski oraz Damian Babiak byli 
lepsi od rywali o zaledwie 8 sekund. Dla odwiedzających 
przygotowano stoisko, które w ciągu zaledwie trzech dni 
przyciągnęło tłumy gości – dekarzy, architektów i przedsta-
wicieli branży budowlanej. Goście mieli okazję wziąć udział 
w konkursach z cennymi nagrodami, wykonać pamiątkowe 
zdjęcia w fotobudce oraz uczestniczyć w multimedialnych 
zabawach.

Inwazyjne europejskie króliki zdewastowały przyrodę Austra-
lii, a ostatnio adaptują się do życia tam, gdzie ich dotychczas 
nie było - w wysokich pokrytych śniegiem partiach gór. W 
2011 roku Ken Green z australijskiej National Parks and Wildli-
fe Service zauważył króliki żyjące powyżej linii występowania 
śniegu w Snowy Mountains w Nowej Południowej Walii. 
Okazało się, że zimą króliki jedzą głównie liście sukaliptusa. 
To zaskakujące odkrycie, gdyż twarde liście są trudne do 
strawienia, zawierają niewiele składników odżywczych, są za 
to bogate w toksyczne taniny, terpeny i fenole. Nie wiadomo, 
jak to się stało, że króliki przystosowały się do zjadania eu-
kaliptusów. Być może nabyły jakieś bakterie pozwalające im 
trawić te liście, może pojawiła się u nich adaptacja, a może to 
jedynie zmiana behawioralna, co sugeruje, że zawsze miały 
cechy pozwalające na trawienie liści eukaliptusów.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w 
Sompolnie podjęli próbę pobicia Rekordu Polski na naj-
dłuższą linię z pluszowych misiów. Wydarzenie odbyło 
się w ramach Pikniku Rodzinnego organizowanego na 
terenie szkoły, którego atrakcjami były między innymi 
pokazy sprzętu strażackiego, gry i zabawy, turniej piłki 
nożnej oraz pokaz pomocy przedmedycznej. Inspiracją do 
podjęcia próby ustanowienia rekordu na najdłuższą linię 
z misiów była chęć pokazania, że młodzi ludzie potrafią 
się zaangażować i zainspirować lokalne społeczeństwo 
do wspólnej inicjatywy. Zbiórka misiów rozpoczęła się w 
marcu. Uczniowie wraz z nauczycielami ustawiali miśki 
jeden obok drugiego. Po zweryfikowaniu wyników przez 
wykwalifikowanego geodetę okazało się, że linia liczy 
139,82 m i składa się na nią 821 miśków.

Latające wojsko

Łopatą zamiast nożem

Fajna zabawa
Zestaw małego głodomorka


