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Lokatorzy zostali zaatakowani 
we własnym mieszkaniu. Wściekły 
napastnik uderzał pięściami i kijem. 
Ciosy zadawane były w głowy. Liczne 
głębokie rany, siniaki i rozległa 
opuchlizna świadczą o niebywałej 
brutalności oprawcy. 

Afera w Zespole Szkół 
Zawodowych w łęczycy. 
Uczniowie płacą za praktyki? 

Wójt grabowa 
z mniejszą pensją

Poseł z Ozorkowa 
bez zaproszenia

W Poddębicach kupcy 
krytykują. napiszą 

petycję do burmistrza

co o radnych 
mówili 
łęczycanie na 
sesji?

W OZORKOWIE!

BRUTALNE 
POBICIE

Lokatorzy zostali zaatakowani 

kiedy koniec 
prac na staszica 

i Wiśniowej?
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Strażacy OSP w Świnicach Warc-
kich prosili Senatora RP Przemy-
sława Błaszczyka o interwencję 
w sprawie awaryjnego wjazdu 
na autostradę A2 na odcinku w 
gminie Świnice Warckie, który 
w założeniu ma być otwierany 
tylko w nagłych przypadkach za-
grożenia zdrowia i życia podczas 
wypadków. 

Strażacy narzekali, że dotychcza-
sowe bariery, które były zamonto-
wane na wspomnianym wjeździe, 
były niepraktyczne, a ich demontaż, 
którym w praktyce było rozcię-
cie, zajmował ok. 20 minut, co w 

przypadku nagłego wypadku jest 
absurdalne. W dodatku GDDKiA 
za każdym razem musiała po akcji 
ratowniczej Straży montować nowe 
bariery. Był nawet okres, w którym 
Strażakom grożono sankcjami kar-
nymi za niszczenie barier. Senator 
Przemysław Błaszczyk interwe-
niował w tej sprawie dwukrotnie u 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
oraz Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. Wreszcie 
udało się zdobyć pozytywną odpo-
wiedź z ich strony, za którą podąży-
ło konkretne działanie: na wjeździe 
została zamontowana brama, którą 

Strażacy w razie potrzeby mogą 
szybko otworzyć i zamknąć bez 
niszczenia konstrukcji. Pozytywne 
jest również to, że nie muszą oni już 
jechać objazdem na węzeł do auto-
strady, bo brama zapewnia im skrót. 
Dzisiaj w rozmowie fakt funkcjono-
wania tego udogodnienia potwierdził 
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. 
Zarządzania Drogami i Mostami 
Łódzkiego Oddziału GDDKiA Pani 
Agata Duraj. To bardzo korzystna 
zmiana, która pomoże w sprawnych 
akcjach ratunkowych oraz zapewni 
jednocześnie bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym na autostradzie.  

dOBra zMiaNa Na WJeŹdzie Na aUtOstradĘ 
a2 W GMiNie śWiNiCe WarCkie

Trudno uwierzyć, że 
podczas remontu gruz 

można wyrzucać na trawnik tuż 
przed klatką. Czy robotnikom tak 
po prostu było wygodnie? Chyba 
tak. Zamiast zamówić odpowied-
ni kontener do odpadów budow-
lanych, śmieci z remontowanego 
mieszkania trafi ały przed blok. 

Sprawa tym bardziej bulwersuje 
lokatorów, że właścicielem miesz-
kania jest jeden z pracowników PG-
KIM-u, zatrudniony na stanowisku 
administratora. 

- Jak można odpowiednio ad-
ministrować budynkami, skoro 
nie potrafi  się zadbać o porządek 
na własnym „podwórku”? - usły-
szeliśmy od czytelnika, który w 
tej sprawie zadzwonił do naszej 
redakcji. - Usypali gruz tuż przy 
wejściu, obok leży stara sofa i jakiś 
mebel. Jak tak można? Jak ktoś 
pracuje w miejskiej spółce, to chyba 
wie, że do takich śmieci zamawia się 
kontenery i za to płaci.

Zadzwoniliśmy do właściciela 
remontowanego mieszkania. 

- Faktycznie tego kontenera nie 
ma. Po prostu wynajęta przeze 
mnie fi rma tego nie dopilnowała. 
Zleciłem remont mieszkania i pra-
cownicy mieli wszystkim się zająć 
– usłyszeliśmy od administratora z 
PGKIM-u. - Już skontaktowałem się 
z robotnikami, jeszcze dzisiaj (pią-
tek – dop. red.) przyjedzie kontener 
i gruz zostanie uprzątnięty.

Dowiedzieliśmy się, że w sprawie 
gruzu interweniowała także straż 
miejska. Robotnicy wyrzucający 
gruz przed blokiem dostali upo-
mnienie od funkcjonariuszy.

Zbliżające się Boże Narodzenie 
widać już na placu Kościuszki. 
Tradycyjnie wokół ratusza zawisły 
świetlne girlandy, gwiazdy i inne 
symbole tych nastrojowych świąt.

- Jest pięknie, czuć już atmosfe-
rę nadchodzących świąt - mówi 
Elżbieta Baranowicz, mieszkanka 
Łęczycy. - Aż miło tu spacerować.

Rzeczywiście, trudno nie przy-
znać racji, że plac T. Kościuszki 
wyglądać będzie magicznie. W 
tym roku dokupione zostały kolejne 
iluminacje.

- Wartość zakupionych ozdób 
świątecznych do zamontowania 
na ulicach miasta to 49 980 zł, czyli 
podobnie jak w ubiegłym roku 
- słyszymy od Jakuba Pietkiewi-
cza, pełnomocnika burmistrza ds. 

mediów.
Miasto dokupiło 16 dekoracji la-

tarniowych, lampki do oświetlenia 
9 drzew, dekoracje 3D w formie 
dużej fontanny i minifontann do za-
montowania w miejscu wyłączone-
go na zimę miejskiego wodotrysku 
na placu Kościuszki. 

Co najmniej do połowy 
tygodnia napotkamy 

utrudnienia na chodniku przy ulicy 
Kaliskiej. Robotnicy wykonują przy-
łącze energetyczne do pobliskiej 
drogerii.

- Zaczęliśmy od stacji trafo przy 
ulicy Wojska Polskiego i przechodzi-
my w stronę drogerii. Może pieszym 
trochę przeszkadzają prowadzone 
przez nas roboty, ale chyba nie jest tak 
źle. Musimy wykonać zlecenie. Mamy 
nadzieję, że uporamy się do połowy 
tygodnia – usłyszeliśmy od pracowni-
ków, którzy w Łęczycy, jak się okazuje, 
mają ciekawe przygody. - Raz podeszli 
do nas mieszkańcy i mieli pretensje, 

Łęczyca w świątecznej szacie

Na zdjęciu wizualizacja 
zimowych ozdób na miejskiej 
fontannie

Na placu Kościuszki, tak jak w roku ubiegłym ozdobiono 
latarnie, między nimi zawisły świetlne girlandy

remont z niespodzianką 

niesłuszne, bo rzekomo nasłaliśmy 
na nich policję. Mieliśmy donieść, że 
ktoś jest pijany. To była pomyłka, bo to 
do nas przyjechała policja i chyba też 
przez przypadek. Funkcjonariusze 
zapytali, czy czujemy się bezpiecz-
nie w tym mieście. Ze zdziwieniem 
odpowiedzieliśmy, że tak.

Administrator PGKiM krytykowany

Cofał i nie spojrzał

Uderzył w 
samochody i uciekł

W piątek kierowca do-
stawczego samochodu 

cofając najechał na znak drogo-
wy. Nie słyszał jak inni kierowcy 
trąbili, by się zatrzymał. Przekrzy-
wiony i nieco porysowany został 
znak informujący o przejściu 
dla pieszych na ul. 18 Stycznia. 
Nieuważny kierowca dostał 100 
zł mandatu, a pracownicy Zieleni 
Miejskiej szybko naprostowali 
skrzywioną rurę.

Do niecodziennej ko-
lizji doszło na jednym 

z parkingów przy ulicy Belwe-
derskiej. Kierowca jadący osobo-
wym volvo od strony  ul. Wojska 
Polskiego przeciął ul. Belweder-
ską i wjechał w zaparkowany 
pod budynkiem samochód. Siła 
uderzenia była na tyle duża, że 
uderzony samochód uszkodził 
kolejny. Sprawca pozostawił swój 
pojazd na parkingu i uciekł. Jak 
udało nam się dowiedzieć, policja 
dotarła do sprawcy. W chwili za-
trzymania był nietrzeźwy. 

Powodzeniem cieszą się karpie
Na łęczyckim targu z 
myślą o nadcho-

dzących świętach klien-
ci najczęściej kupują 
karpie.

Do Bożego Narodze-
nia zostały niespełna 
trzy tygodnie. Zanim się 
obejrzymy, będzie Wi-
gilia. Niektórzy 
już robią świą-
teczne zakupy. 
Ryby należą 
do tych pro-
duktów, które 
można kupić 
wc z e ś n i e j . 
Wiele osób 
uważa, że ryba, 
aby była smacz-
niejsza, musi być 
wcześniej zamrożona.

- Rzeczywiście tak 
się mówi, ale nie zawsze 
jest to prawda. Jeśli karp 
odpowiedni czas pły-
wa w czystej wodzie, to 
mięso będzie smaczne i 
bez przemrożenia. U mnie 
ryby są odpowiednio prze-

CENY RYB
Karp żywy – 15 zł/kg
Karp tusza – 20 zł/kg

Amur – 15zł/kg
Tołpyga – 12zł/kg

Karaś – 10zł/kg
Lin – 24zł/kg

Sum – 27zł/kg
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W tym roku zauwa-
żam jednak, że ruch jest 
znacznie mniejszy w 
porównaniu do analo-
gicznego okresu roku 
ubiegłego. Czyżby klien-
ci czekali na ostatnią 
chwilę? Trzeba pamiętać, 
że niestety ryb jest teraz 
mało, bo dwa lata mie-

liśmy suszę. Jeśli ktoś planuje kupić 
sandacza lub szczupaka, to musi się 
liczyć z tym, że tych ryb będzie jeszcze 
mniej. Cena nie powinna się zmienić.
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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

Już od miesiąca łę-
czyckie schronisko dla 

zwierząt funkcjonuje w systemie 
zimowym. Odpowiednio zabez-
pieczono kojce i zrobiono spore 
zapasy słomy. Pracownicy zadba-
ją, żeby psy miały ciepło, kiedy 
nadejdą mrozy.

Jak informuje magistrat, w związ-
ku z przygotowaniem schroniska 
do zimy przeprowadzono wiele 
działań. Przede wszystkim zadbano 
o zwierzęta. Przed zimą wszystkie 
boksy zostały odświeżone – wy-
białkowane a w niektórych zro-
biono nowe wylewki. Na kojcach 
zawieszono koce, które znacznie 
ograniczą przedostawanie się mro-
zu do boksów. Budy dla psów są 

dodatkowo zabezpieczone słomą, 
która jest wysypywana również w 
kojcach. Zimą psy otrzymują ciepłe 
posiłki oraz ciepłą wodę. 

Pracownicy schroniska potwier-
dzają, że zima im nie straszna. W 
tym roku kupiono 4 bele słomy, to 
dwukrotnie więcej niż w poprzed-
nich latach a słoma w budach i 
kojcach jest już od pierwszych 
chłodnych dni. Schronisko w syste-
mie zimowym pracuje w godzinach 
7 – 15. 

Obecnie w łęczyckim schronisku 
znajduję się 78 psów. Warto podkre-
ślić, iż liczba adopcji w stosunku do 
ubiegłego roku wyraźnie się zwięk-
szyła. Dobrze, gdyby ta tendencja się 
utrzymała.

Kultury w łęczyckim sa-
morządzie próżno szu-

kać. Dowodzą tego na każdej sesji 
i posiedzeniach komisji niektórzy 
miejscy radni. W piątek obecni na 
posiedzeniu mieszkańcy w ostry 
sposób zwrócili uwagę na nieele-
ganckie zachowanie samorządow-
ców. Bardzo żywiołowa dyskusja 
dotyczyła propozycji podwyższenia 
podatków od nieruchomości.

Tak źle i tak niedobrze – chcia-
łoby się powiedzieć po ostatnich 
obradach. Burmistrz Krzysztof 
Lipiński zwrócił uwagę, że jest kry-
tykowany za nieobecności podczas 
posiedzeń komisji, a kiedy na nich 
jest, nie może dojść do głosu. Nie 
inaczej było w czwartek i piątek. 
Próby wyjaśnienia, dlaczego wła-
dze proponują podniesienie podat-
ku od nieruchomości kończyły się 
ogłoszeniem przerwy w obradach 
i ostentacyjnym wyjściem radnych 
z sali. Burmistrz podczas komisji i 
sesji jest tylko gościem – co wielo-
krotnie powtarzał Paweł Kulesza, 
przewodniczący RM. Czy tak po-
winno być? Czy burmistrz nie może 
swobodnie się wypowiedzieć?

Zarówno niektórzy radni jak i obecni 
na sali obrad mieszkańcy nie szczędzili 
sobie epitetów i wzajemnych oskarżeń. 
Lekceważenie burmistrza wzbudziło 
ostry sprzeciw Bogdana Siwińskiego 
i Stanisława Stolińskiego, obecnych 
na sesji mieszkańców, którzy bronili 
włodarza. 

Wydawać by się mogło, że odrzuce-

nie uchwały w sprawie podniesienia 
podatków od nieruchomości przy 7 
głosach przeciwnych i 4 wstrzymują-
cych zakończy dyskusję, niestety do-
piero wówczas z każdą minutą stawała 
się coraz bardziej żywa. Prowadzący 
obrady Paweł Kulesza, nie bardzo pa-
nował nad porządkiem na sali obrad. 
Czasami jedynym ratunkiem było 
zarządzenie przerwy.

Końcówka sesji, kiedy głos mogli 
zabrać mieszkańcy, była nie mniej 
ciekawa jak jej pierwsza część. Stani-
sław Stoliński skrytykował radnego 
Wojciechowskiego i radnego Zasadę 
mówiąc, że ma spore zastrzeżenia co 
do ich zachowania. 

- Z wielką zgrozą i wielkim zażeno-
waniem wysłuchuję na sesjach szkalu-
jących burmistrza oskarżeń – mówił 
mieszkaniec. - Wypowiadajcie się 
panowie w sposób kulturalny.

Czy apele mieszkańców o poważne 
zachowanie w samorządzie wpłyną 
na zachowanie niektórych radnych? 
Ocenę pozostawiamy naszym Czy-
telnikom.

W miniony po-
niedziałek w 

Leszczach doszło do kradzieży 
z włamaniem do domu jedno-
rodzinnego. Złodziej musiał 
obserwować dom, bo dokładnie 
wiedział, kiedy nikogo nie bę-
dzie w środku. 

Po godzinie 17 włamywacz skorzy-
stał z okazji. Zginęła przede wszyst-
kim biżuteria oraz sprzęt fotograficz-
ny. Przypomnijmy, że kilka miesięcy 
temu na Osiedlu Kwiatowym w 
Łęczycy doszło do serii włamań. 
Jednej nocy okradziono cztery domy. 
Niestety, kradzieże z włamaniami 

Uwaga na włamywacza
Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

są sporym zagrożeniem. Sprawni 
złodzieje mają swoje sposoby na 
ominięcie alarmów i zabezpieczeń 
antywłamaniowych. Najlepiej nie 
trzymać w domu zbyt wielu kosztow-
ności, albo mieć na nie dobrą skrytkę. 

SchroniSko gotowe do zimy

Pracownik schroniska 
pokazuje zawieszony na 
kojcu koc. Po opuszczeniu 
będzie chronił przed zimnym 
powietrzem

Awantury na sesji to już norma

Uchwała w sprawie 
podwyższenia podatków nie 
została podjęta
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30 listopada zakończyła się procedura 
odbioru inwestycji, polegającej na bu-
dowie nowej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. 

W ubiegłym tygodniu wydane zostało 
również pozwolenie na użytkowanie obiek-
tu. Nowoczesna sala sportowa oznakowana 
została i wyposażona w urządzenia do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, 
tenis ziemny, wyposażenie pozwalające 
na przeprowadzenie ogólnorozwojowych 
ćwiczeń gimnastycznych oraz świetlną 
tablicę wyników. Na drugiej kondygnacji, 
zapewniającej doskonały widok na salę zbu-
dowana została widownia mogąca pomie-
ścić 144 osoby. Miejsca siedzące dla kibiców, 
zawodników i obsługi zainstalowane są 
również na parterze. Uroczyste otwarcie hali 
sportowej przy SP3 odbędzie się 22 grudnia 
o godzinie 16.00. 

W ramach inwestycji po-
wstało pełne zaplecze obiektu sportowego 
- przebieralnie z natryskami, sanitariaty, po-
mieszczenia trenerów, pomieszczenia tech-
niczne oraz magazyn sprzętu sportowego. 

Nowy hala sportowa o łącznej kubatu-
rze 7743,0 m3 (długość- 36,70m, szerokość 
- 26,46m, wysokość 10,01m) połączona zo-
stała z istniejącym budynkiem szkolnym 
łącznikiem umożliwiającym uczniom SP3 
korzystanie z obiektu bez wychodzenia na 
dwór. Zagospodarowana została również 
części przyległego terenu. Obiekt jest do-
stosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Wartość zakończonej inwestycji to 2,8 
mln zł brutto. 

Nowe automatyczne drzwi i podjazd 
dla osób niepełnosprawnych to nowe 
udogodnienia dla osób odwiedzających 
łęczycki magistrat, które pojawiły się w 
związku z odebraną w ubiegły czwartek 
inwestycją. 

Przebudowa wejścia do urzędu miejskiego 
w Łęczycy obejmowała także wybudowa-
nie nowych schodów, wyposażonych w 
ozdobne chromowane balustrady, a także  
w system podgrzewania, zapobiegający 
oblodzeniu stopni. Bezpośrednio nad wej-
ściem zamontowany został szklany dach, 
a na elewacji budynku już wkrótce pojawią 
się nowe tablice informacyjne.

Dzięki inwestycji o wartości 228 125,22 
zł budynek, w którym swoją siedzibę ma 
urząd został w części dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. W kosztach 
inwestycji partycypowała również gmina 
wiejska Łęczyca, której urząd znajduje się 
w tym samym budynku. Zgodnie ze sto-
sunkiem zajmowanej przez urząd gminy 
powierzeni w ogólnym metrażu budynku 
udział ten wyniósł 49 964 zł. Reszta środków 
pochodziła z budżetu miasta Łęczyca.

hala sportowa już wybudowana nowe wejście do Urzędu otwarte

Kontenery na odzież 
używaną niewątpliwie 

są potrzebne. Jednak jest ich zdecy-
dowanie za dużo w Łęczycy. Widać 
je niemalże na każdym kroku. Jak się 
okazuje, nie wszystkie stoją zgodnie 

Wielu kierowców korzystających 
z drogi powiatowej Topola Kró-
lewska- Kłodawa, narzeka na zły 
stan poboczy. Przed zimą powin-
ny zostać wykoszone wszystkie 
krzaki, a nie są.

- Nie rozumiem dlaczego pracow-
ników Zarządu Dróg Powiatowych 
z Łęczycy widać na innych drogach, 
natomiast skrzętnie, jak do tej pory 
omijają Kłodawiankę - zauważa Mi-
chał Olszewski, mieszkaniec Starej 
Sobótki. - Praktycznie na całym od-
cinku od Siedlca do Radzynia jedzie 
się zagajnikiem. Czy ktoś wreszcie 
zajmie się tą drogą?

Jak się okazuje nasz czytelnik nie 
przesadził. Pobocza są rzeczywiście 
gęsto zarośnięte wysokimi krza-
kami. Czy ZDP zamierza zająć się 
problemem?

- Tak - słyszymy od dyrektora 
Pawła Wołoszyna. - Cały czas 
pracujemy na poboczach. Wszyst-
kiego od razu nie da się zrobić, ale 

Podczas sesji nadzwy-
czajnej, zwołanej na 

wniosek klubu radnych  „Inicja-
tywy samorządowe”, kolejny raz 
obniżono włodarzowi pensję. 
Tomasz Pietrzak, wójt Grabowa 
po Nowym Roku będzie zarabiał 
6 tys. zł brutto.

Radni z Grabowa po pięciu mie-
siącach wrócili do tematu obniżenia 
pensji wójta.

- Czekaliśmy na protokół i wystą-
pienie pokontrolne Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z kontroli doraźnej 
przeprowadzonej w gminie Grabów 
w okresie od kwietnia 2015 do maja 
2016 roku. Dokumenty te otrzy-
maliśmy w połowie października 
-wyjaśnia wiceprzewodnicząca rady 
gminy Ilona Derkowska.

Jak czytamy w uzasadnieniu do 
podjętej większością głosów uchwa-
ły, „podstawę obniżenia wynagro-
dzenia wójta gminy Grabów stano-
wią nieprawidłowości i uchybienia, 
wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów prawa oraz naruszanie 
procedur kontroli wewnętrznej, 
ujawnione podczas czynności kon-
trolnych przeprowadzonych przez 
RIO w Łodzi, wykazane w protokóle 
kontroli oraz wystąpieniu pokon-
trolnym. Kontrolujący wskazali, że 
zarzuty dotyczące wójta odnoszą się 
przede wszystkim do spraw wyni-
kających z wykonywania budżetu 
oraz gospodarowania nieruchomo-
ściami”.

Zarośnięta „Kłodawianka”

Na zdjęciu Michał Olszewski

niebawem rozpoczniemy prace na 
tej drodze.

Oby jak najszybciej. Krzaki – 
podczas opadów śniegu - nie tylko 
mogą być powodem powstawania 
zasp, ale w znacznym stopniu 
ograniczają widoczność. Na „Kło-
dawiance” często dochodzi do 
wypadków drogowych. 

Kontenery 
bez zgody

z prawem, zostały bowiem ustawione 
bez zgody właściciela gruntu, czyli 
miasta.

- W przypadku pojemników przy ul. 
Zachodnia 9 i ul. Popiełuszki pojemniki 
stanęły na gruntach miejskich bez 
zgody władz miasta. W związku z tym 
firma, która jest ich operatorem została 
już wezwana do ich natychmiastowego 
przestawienia. Firma tłumaczyła się 
tym, że pojemniki zostały ustawione 
omyłkowo, ale w porozumieniu ze spół-

dzielnią mieszkaniową „Łęczycanka” 
- wyjaśnia Jakub Pietkiewicz z urzędu 
miejskiego w Łęczycy. - Obecnie kon-
tenery na używaną odzież są legalnie 
ustawione na działkach miejskich w 
sześciu lokalizacjach na ternie miasta. 
Są to kontenery na ulicach: Dworacz-
ka, Ozorkowskie Przedmieście, M. 
Konopnickiej, 60 Pułku Piechoty Wiel-
kopolskiej oraz na ulicy Zachodniej 
w okolicy bloku stojącego naprzeciw 
wjazdu na teren szpitala. Kontenery 

ustawiła firma Texland i płaci roczną 
opłatę za zajęcie pasa drogowego o 
łącznej powierzchni 6,6 m2 w wyso-
kości 1207,80 zł.

Kolejna obniżka pensji wójta

W dyskusji nad projektem uchwa-
ły głosy radnych były podzielone.

- Ze względu na nieobecność wój-
ta, powinniśmy przełożyć temat na 
następną sesję - wnioskował radny 
Sławomir Jędrzejczak.

Tego wniosku jednak nie przyjęto, 
gdyż nie uzyskał większości. Zwo-
lennicy obniżenia wynagrodzenia 
podnosili problem braku współpra-
cy między radą a wójtem.

- Strategiczne decyzje wójt podej-
muje sam i nie pyta nas o zdanie - 
stwierdził radny Józef Drozdowski. 
- Jako przykład mogę podać zmianę 
lokalizacji siedziby GOPS.

Ostatecznie większością głosów 
zadecydowano, że od 1 stycznia 
2017 roku wójt zamiast 8620 zł brutto 
będzie otrzymywał 6000 zł brutto 
(4197 zł netto).
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W dniu 1 grudnia jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Modlnej, 
Leśmierza oraz Solcy Wielkiej 
podczas uroczystej Gali Straży 
Pożarnych otrzymały dotacje w 
kwocie 15000 zł od fundacji Orlen 
Dar Serca. Na Gali poza obdaro-
wanymi strażakami obecni byli 
również zaproszeni goście wśród 
których m. in. był Poseł na Sejm RP 
Łukasz Rzepecki oraz Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski.  

- Chciałbym pogratulować obda-
rowanym organizacjom Ochotni-
czych Straży Pożarnych z powiatu 
Zgierskiego oraz podziękować fun-
dacji Orlen Dar Serca za przekazane 
wsparcie.

Cieszę się bo dotacje trafią wła-
śnie tu gdzie są szczególnie potrzeb-
ne. Ochotnicze Straże Pożarne to 
organizacje społeczne składające się 
z grupy ochotników, które przede 
wszystkim przeznaczone są do 
walki z pożarami, klęskami ży-
wiołowymi i innymi zagrożeniami, 
ale także zajmują się działalnością 
kulturalną i wychowawczą. Rola i 
zadania jakie pełnią są więc bardzo 
ważne i zasługują nie tylko na słowa 
uznania, ale również na pomoc i 
nadmienione wsparcie, powiedział 
Poseł Łukasz Rzepecki.

Swojego zadowolenia nie krył 
również Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej Solca Wielka Tadeusz 
Majchrzak mówiąc, na pewno 
czujemy się wyróżnieni poprzez 
otrzymanie tej dotacji z fundacji 
Orlen Dar Serca gdyż otrzymali ją 

nieliczni spośród ogromnej liczby 
wnioskujących.

- Otrzymanie dotacji jest dla nas 
bardzo ważne  chociażby dlatego, 
że pomoże i bardzo nam ułatwi 
wyposażyć tworzącą się właśnie 
młodzieżową drużynę żeńską na-
szej straży, dodał Tadeusz Ewiak, 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
Leśmierz.

Następnie głos zabrał Wójt Gmi-
ny Ozorków Tomasz Komorowski.

- Otrzymanie dotacji dla naszych 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
fundacji Orlen to wyjątkowo miła 
niespodzianka. Nie bez przyczy-
ny gościem na Gali był Pan Poseł 
Łukasz Rzepecki, który odpowie-
dział na moje osobiste zaproszenie 
i towarzyszył nam także w trakcie 
wręczenia symbolicznych czeków. 
Pragnę zaznaczyć, że Pan Poseł był 

mocno zainteresowany i osobiście 
zaangażowany w to przedsię-
wzięcie, a biorąc pod uwagę fakt, 
że poziom dotacji przyznany na-
szym jednostkom zbliżony jest do 
najwyższych w tej edycji jest to dla 
nas ogromne wyróżnienie. Trzy 
nasze jednostki otrzymały wsparcie 
finansowe w łącznej kwocie 15000 
zł jako prawdopodobnie jedyne w 
powiacie zgierskim.

- Jest mi tym bardziej miło bo 
z powiatem Zgierskim związany 
jestem osobiście, a takie wyróż-
nienie jak to utwierdza mnie w 
przekonaniu, że moja praca i za-
angażowanie w różne inicjatywy 
na rzecz lokalnej społeczności ma 
sens i przyczynia się do poprawy 
życia mieszkańców, stwierdził na 
koniec Poseł Prawa i Sprawiedli-
wości Łukasz Rzepecki.

OSP otrzymały pieniądze

Od lewej: Dariusz Stańczyk prezes OSP Modlna, Tomasz 
Komorowski Wójt Gminy Ozorków, Łukasz Rzepecki Poseł 
na Sejm RP, Tadeusz Ewiak prezes OSP Leśmierz ,Tadeusz 
Majchrzak prezes OSP Solca Wielka.

Z naszą redakcją skontaktował 
się Andrzej Jóźwiak z Upala (gm. 
Daszyna), którego wnuczka uczy 
się w gimnazjum w Topoli Królew-
skiej (gm. Łęczyca). Problemem 
zarówno dla wnuczki naszego 
Czytelnika, jak i dzieci z sąsiedz-
twa jest brak przystanku auto-
busowego. Samorządy nie mogą 
porozumieć się w tej sprawie, 
żeby pomóc młodzieży.    

- Tu jest bardzo niebezpiecznie. 
Dziecko idzie od  przystanku au-
tobusowego kawał drogi przez las 
a potem pusty, niezabudowany te-
ren. Przecież wystarczyłoby, żeby 
autobus zakreślił niewielkie kółko 
i z tego skorzystałaby nie tylko 
moja wnuczka, ale jeszcze troje 
dzieci sąsiadów. Niedaleko stąd 
jest zakład karny w Garbalinie. 
Chodzi o bezpieczeństwo naszej 
młodzieży - tłumaczy zmartwiony 
dziadek.

Trasa wskazana przez pana An-
drzeja, którą mógłby jeździć autobus 
szkolny mierzy około 5 kilometrów. 
Znaczna część jezdni jest wyasfal-
towana, więc w czym problem? 
Pytamy wójta gminy Łęczyca Jacka 
Rogozińskiego.

- Chciałem pomóc - usłyszeliśmy 
od wójta. - W związku z konieczno-
ścią wjazdu autobusu na teren gmi-
ny Daszyna, wystąpiłem o zgodę do 
wójta gminy Daszyna, ale niestety 
nie wyraził zgody na usytuowanie 

przystanku autobusowego. W tej 
sytuacji już nic nie mogę zrobić.

O sprawę zapytaliśmy również 
wójta gminy Daszyna, Zbigniewa 
Wojterę.

- Dzieci z Upala od dawna uczęsz-
czają do szkoły w Topoli Królewskiej 
i faktycznie, docierały do mnie takie 
sygnały, że muszą dochodzić spory 
kawałek do przystanku. Autobus z 
gminy Łęczyca nie wjeżdża w głąb 
miejscowości i to w tym jest problem, 
nie w braku przystanku. Gmina 
Łęczyca powinna zapewnić odpo-
wiedni dojazd do szkoły dla swoich 
uczniów, nawet gdy mieszkają w są-
siedniej gminie. Jeżeli gmina Łęczyca 
chciałaby, aby autobus wjeżdżał w 
głąb miejscowości, to nie ma absolut-
nie żadnego problemu – usłyszeliśmy 
od wójta Z. Wojtery. - Muszę jeszcze 
sprawdzić jak wygląda kwestia przy-
stanku, ale jeśli chodzi o sam wjazd 
autobusu do Upala, to nie ma żadnych 
przeszkód.

Zgodnie z przepisami 
oświatowymi w za-

kresie kształcenia praktycznego 
uczeń nie ma obowiązku uisz-
czania opłat za praktyki. Jak się 
okazuje, w Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 1 w Łęczycy może być 
inaczej. Uczniowie poinformowali 
naszą redakcję, że kształcąc się w 
zawodzie kucharza, muszą wno-
sić opłaty za praktyczną naukę 
zawodu.

- Opłaty wnosimy najczęściej raz 
w tygodniu. Czasami jest to 15 zł, 
a czasami więcej, w zależności od  
ceny produktów, z których przygo-
towujemy potrawy. W przypadku 
mięs jest to znacznie więcej niż 
te 15 zł - słyszymy od jednego z 

uczniów. - Jako powód, dla którego 
płacimy za produkty usłyszeliśmy 
od  nauczycielki, że starostwo jako 
organ prowadzący nie ma na ten cel 
pieniędzy. Czy zgodne z prawem 
jest to, żeby uczniowie płacili za na-
ukę? Nie podoba nam się to, naszym 
rodzicom też nie.

Nawet ktoś, kto nie ma na co 
dzień do czynienia z kształceniem 
praktycznym wie, że zasada jest 
jedna - uczeń pobierający naukę 
w szkole publicznej, nie płaci za 
praktyki. Jak jest w łęczyckiej za-
wodówce, pytamy Edwarda Bana-
sika, kierownika wydziału oświaty 
starostwa powiatowego w Łęczycy.

- Jeżeli młodzież składa się na 
produkty, a potem przygotowane 

Mocno obgryziona 
przez bobry wierzba 

przy zalewie miejskim została wy-
cięta. Drzewo rosło przy samym 
chodniku i groziło powaleniem. 

O problemie z bobrami nad za-
lewem pisaliśmy niedawno w 
Reporterze. Mieszkańcy zwracali 
uwagę na szkody, jakie wyrządziły 
gryzonie. Urząd miejski złożył sto-
sowne dokumenty o pozwolenie na 
wycięcie najbardziej zniszczonego 
drzewa, po którym został już tylko 
pień. On także ma zostać usunięty, 
najprawdopodobniej w tym tygo-
dniu. Pracownicy zieleni miejskiej 
pod koniec ubiegłego tygodnia 
uprzątnęli również gałęzie i pnie 
pozostawione po wcześniejszej wy-
cince, które zalegały nad brzegiem 
zalewu.

W najbliższą środę odbędzie się uroczystość wkopania kamienia węgiel-
nego pod rozpoczętą już budowę zakładu drobiarskiego w miejscowości 
Koryta. Firma z włoskim kapitałem będzie działała na powierzchni 7 ha. 
W planach ma zatrudnienie 600 osób. 
Dla regionu to bardzo dobra wiadomość. Miejsca pracy są bowiem 
potrzebne w całym powiecie i nie tylko. 
- Bardzo się cieszę, że inwestor wybrał właśnie naszą gminę. Lokalizacja 
pod zakład drobiarski na pewno jest trafiona – mówi Zbigniew Wojtera, 
wójt gminy Daszyna. - Będzie sporo nowych miejsc pracy dla mieszkań-
ców naszego regionu.
Budujący się zakład drobiarski to kolejna firma inwestująca na terenie 
gminy Daszyna. Niedawno wybudowano w Walewie chłodnię. Jej otwar-
cie miało miejsce niewiele ponad tydzień temu. 

Wierzba 
usunięta

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca, gm. Daszyna

Obgryziona przez bobry 
wierzba została wycięta

Międzygminny problem z przystankiem

Na zdjęciu Andrzej Jóźwiak z 
Upala

Włoski kapitał w gminie Daszyna

Uczniowie płacą 
za praktyki?

potrawy zjada, to z ludzkiego punk-
tu widzenia jest to w porządku, ale 
z prawnego już nie – usłyszeliśmy 
od E. Banasika. -  W tym zakresie 
prawo jednoznacznie stanowi, że za 
zajęcia praktyczne uczeń nie ponosi 
absolutnie żadnej opłaty. Nie mam 
informacji, aby w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 sytuacja przed-
stawiała się inaczej. 

W tej samej sprawie zwracamy 
się do Dariusza Tomczyńskiego, 
dyrektora Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Łęczycy, który rów-
nież zaprzecza, by młodzież płaciła 

za zajęcia praktyczne.
- Nie wiem skąd taka informacja. 

U nas za praktyki uczniowie nie 
wnoszą żadnych opłat. W grupie 
kucharza jest dziesięcioro uczniów. 
Praktyki realizujemy w zakładach 
gastronomicznych na terenie Łęczy-
cy i na miejscu w szkole. W miesiącu 
jest 8 dni zajęć praktycznych - infor-
muje dyrektor.

Jak widać, sprawa jest dość nieja-
sna. Rzeczywiście prawo zabrania 
pobierania opłat za praktyczną 
naukę zawodu. Uczniowie twierdzą 
jednak, że płacą za produkty.
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Uniejów 

Poddębice

ogłoszenie 

nerwy Przy Grunwaldzkiej

Odblaski, prawidłowe reakcje 
na drodze, zasady bezpiecznej 
jazdy – to niektóre zagadnienia 
poruszane podczas spotkania 
policjantów z uczestnikami finału 
konkursu recytatorskiego jaki 
odbył się w bibliotece publicznej 
w Poddębicach.

Na zaproszenie przedstawicieli 
oświaty z terenu powiatu poddę-
bickiego odpowiedzieli policjanci z 
Poddębic, którzy przy okazji finału 
konkursu mieli możliwość przeka-
zania cennych informacji na temat 
bezpieczeństwa. Podczas spotkania 
z dziećmi i młodzieżą policjanci 
omówili zagadnienia dotyczące 
prawidłowych i bezpiecznych za-
sad w ruchu drogowym, skupiając 
się przede wszystkim na bezpie-
czeństwie pieszych. Tutaj wszyscy 
słuchacze poznali zagrożenia jakie 
wynikają m.in. z brakiem elemen-
tów odblaskowych przez pieszych 
a także poznali prawidłowe reakcje 
na drodze i zasady bezpiecznej jaz-
dy samochodem. Na zakończenie 
spotkania najmłodsi uczestnicy 
konkursu otrzymali elementy od-
blaskowe.

Państwo Woźnia-
kowie bezradnie 

rozkładają ręce, gdy pytamy ich 
o sąsiedzki spór. Kością niezgody 
jest rower rehabilitacyjny, który 
podobno nie może być trzymany 
w wiatrołapie jednego z bloków 
przy ul. Grunwaldzkiej. Nie wiado-
mo jednak dokładnie, kto się temu 
sprzeciwia. Lokatorzy z którymi 
rozmawialiśmy, nie mają żadnych 
zastrzeżeń co do roweru sąsiadów. 
O co więc chodzi?

Przez kilka ładnych lat Zofia i Grze-
gorz Woźniakowie mogli trzymać 
trzykołowy rower w przedsionku 
klatki schodowej. Ich kłopoty zaczęły 
się odkąd komunalka odmalowała 
wiatrołap wraz z klatką. 

- Wówczas do Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych wpłynęło pi-
smo od sąsiadów, którzy rzekomo 

nie chcą, aby rower stał w pomiesz-
czeniu wiatrołapu. Cały problem jest 
w tym, że gdy w przedsiębiorstwie 
zapytałam kto się sprzeciwia, to prezes 
nie chciał odpowiedzieć na pytanie. 
Zastanawiam się, czy takie rzeczy 
można trzymać w tajemnicy? Prze-
cież jeśli ktoś podpisał się na liście, to 
chociaż powinnam wiedzieć ile jest 
osób uskarżających się na ten rower. 
Niestety, prezes komunalki na żadne 
moje pytanie w tej sprawie nie od-
powiedział. Usłyszałam tylko, że nie 
mogę trzymać roweru w wiatrołapie 
i to wszystko – żali się Z. Woźniak. 

Lokatorzy, z którymi rozmawiali-
śmy, nie mają nic przeciwko trzyma-
niu w przedsionku klatki rehabilita-
cyjnego roweru. 

Mąż pani Zofii twierdzi, że to wcale 
nie lokatorzy winni są całej tej sytuacji.

- Moim zdaniem to w przedsię-

W sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Uniejowie 

niedawno świętowali seniorzy z 
terenu miasta i gminy Uniejów. Te-
goroczne spotkanie miało charakter 
koncertowy. Po części oficjalnej , w 
której życzenia dla seniorów złożyli 
Janusz Kosmalski – przewodniczący 
rady miejskiej w imieniu burmistrza 
i radnych, Urszula Urbaniak – pre-
zes UTW oraz Marianna Koperek 
– przewodnicząca uniejowskiego 
koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, odbył się 
„Jesienny Koncert dla Seniora”.

W koncercie wystąpili: Zespół Śpie-
waczy „Włościanki „ z Wielenina pod 
kierunkiem Macieja Janeckiego, Grupa 
Teatralna UTW , chór „Kantylena „ pod 
kierunkiem Jakuba Pięgota. Na zakoń-
czenie koncertu w klimatycznych i 
nostalgicznych piosenkach poetyckich 
(m.in. Jeremiego Przybory, Wojciecha 
Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, 
Jerzego Wasowskiego) wystąpiły ar-
tystki Akademii Muzycznej z Łodzi, 
Izabela Połońska (śpiew ) i Aleksandra 
Nawe – fortepian.

Nietypowy spór o rower

biorstwie komunalnym nie wyrazili 
zgody, bo po prostu boją się o świeżo 
wymalowane ściany na klatce. My 
jednak dbamy o to, żeby niczego nie 
pobrudzić. Tu chodzi tylko o jeden 
rower, którego nie możemy trzymać 
w piwnicy ani w mieszkaniu. Jest po 
prostu za szeroki, by przeszedł przez 
drzwi. Drugi rower trzymamy na ze-
wnątrz. Jeśli Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych wprowadza zakaz, 
to niech wybudują nam mini-garaż 
na rowery – słyszymy od Grzegorza 
Woźniaka. 

Warto dodać, że małżonkowie 
posiadają orzeczenie o niepełno-
sprawności. Uskarżają się na bóle w 
kolanach i kręgosłupie. Rowery reha-
bilitacyjne są im m.in. potrzebne do 
przewożenia zakupów i codziennej 
rehabilitacji. 

O komentarz poprosiliśmy Wło-
dzimierza Krajewskiego, prezesa 

Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych. 

- Sprawa nie jest prosta. Rozumiem 
racje lokatorów i pani Woźniak. Loka-
torzy nie chcą, aby w korytarzu stał 
rower, który im przeszkadza w przej-
ściu. Poza tym to droga ewakuacyjna 
i przeciwpożarowa. Przeciwnych 
jest kilka osób, które poprosiły mnie, 
abym nie podawał ich nazwisk. Na 
ten moment nie wiem, jak rozwiązać 
ten problem. Wybudowanie mini-ga-
rażu odpada, spółdzielnia nie będzie 
ponosić dodatkowych kosztów. Może 
warto, aby państwo Woźniakowie 
porozmawiali z sąsiadem posiada-
jącym garaż i zapytali o możliwość 
wstawienia tam roweru.

O problemie poinformowaliśmy 
urząd miasta. Wysłaliśmy maila z py-
taniem, czy burmistrz mógłby pomóc 
państwu Woźniakom. Magistrat – jak 
do tej pory - nie odniósł się do sprawy. 

Pani Zofia ma nadzieję, że rower będzie mogła zostawiać w 
wiatrołapie 

- Rower nie podoba się 
urzędnikom, a nie sąsiadom – 
uważa G. Woźniak 

Koncert dla seniorów Policjanci spotkali się 
z finalistami konkursu 
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Uniejów 

Poddębice

Poddębice

ogłoszenie 

niezadowolenie na tarGowisku 

Dzięki unijnej do-
tacji (blisko milion 

złotych) stara plebania zostanie 
wyremontowana pod potrzeby 
miejscowej biblioteki i Gminne-
go Ośrodka Kultury. Wspólny 
projekt samorządu i parafii 
opiewa na kwotę ponad dwóch 
milionów zł. Oprócz odnowie-
nia plebanii zagospodarowany 

też zostanie parafialny ogród, 
który wraz z nieruchomością 
kościół wydzierżawił gminie na 
30 lat. Warto wspomnieć, że w 
tej chwili biblioteka znajduje 
się na dwóch kondygnacjach 
w pomieszczeniach strażackiej 
remizy. Osoby niepełnospraw-
ne mają utrudniony dostęp do 
księgozbioru. 

- Tak dłużej nie może 
być. Odprowadzamy 

podatki a władze miasta w ogóle 
się z nami nie liczą. Jak burmistrz 
otrzyma od nas oficjalną petycję, 
to może zmieni nastawienie – mówi 
Maria Forysiak, która zamierza już 
wkrótce zbierać podpisy od kupców.

Czego dotyczy sprawa? Handlujący 
na targowisku domagają się bezpłatnej 
toalety.

- Zimą stanie przez kilka godzin na 
chłodzie skutkuje tym, że do toalety 
trzeba chodzić dość często – mówi 
Henryk Forysiak. - Oczywiście, teraz 
mamy ubikację płatną i za każdym 
razem trzeba wrzucać złotówkę. Tak 
nie powinno być. Prawie we wszyst-
kich miastach, gdzie są targowiska, 
kupcy mają możliwość skorzystania z 
bezpłatnego szaletu. Dlaczego tak nie 
może być w Poddębicach?

Reporter już niejednokrotnie pisał 
o problemach kupców. Władze mia-
sta, jak do tej pory, kwestii bezpłatnej 
toalety dla kupców raczej nie brały 
poważnie pod uwagę. 

- Nastawienie burmistrza powinno 
się zmienić. Niedługo mam zamiar 
zebrać podpisy od kupców w sprawie 
bezpłatnej toalety. Wszyscy od dawna 
walczymy o rozwiązanie tej sprawy. 

Być może uda się tak zmodernizować 
nową toaletę, aby kupcy mogli z niej 
korzystać bezpłatnie, np. za pośrednic-
twem zaczipowanej karty automatycz-
nie otwierającej drzwi – zastanawia się 
M. Forysiak.

Beata i Radosław Gałamonowie 
już teraz mówią, że chętnie podpiszą 
się pod petycją.

- Handlujemy na tym targowisku i 
faktycznie jest problem z toaletą. Kiedyś 
mieliśmy toaletę na targowisku bez-
płatną. W centrum miasta był również 
publiczny szalet. A teraz ustawili super 
nowoczesną płatną toaletę, ale o kup-
cach nie pomyśleli. Odprowadzamy 
do kasy miasta  pieniądze i nie powin-
niśmy jeszcze ponosić dodatkowych 
opłat za ubikację. 

Tak samo uważa Janusz Sokołow-
ski. 

- Mnóstwo kupców na pewno pod-
pisze się pod petycją do burmistrza 
– słyszymy.

Kto odpowiadał 
będzie za czystość 

wokół nieruchomości należących 
do gminy Poddębice? Czy będzie 
to nowy gracz na rynku, czyli 
nadmorska firma Agis a może 
miejscowe Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych? Wkrótce miasto 
ogłosi przetarg. Kto wygra?

Firma znad morza pojawiła się w 
mieście na początku tego roku. Wy-
grała ostatni przetarg z komunalką. 
Jak się dowiedzieliśmy zapropono-
wała nieznacznie tańszą ofertę. Jed-
nak już na samym początku nie miała 
łatwego życia. Posypały się skargi od 
lokatorów niezadowolonych z usług 
świadczonych przez firmę z Rumii. 
Sprawę opisaliśmy zeszłej zimy, gdy 
mieszkańcy skarżyli się na zaśnieżo-
ne i oblodzone chodniki.

Zajrzeliśmy na osiedle przy ul. 
Południowej w połowie zeszłego 
tygodnia. Ten sam chodnik, o którym 
pisaliśmy prawie rok temu, znów był 
pokryty śniegiem. I znów lokatorzy 
negatywnie ocenili Agis. 

- Od rana powinien być człowiek, 
który zgarnie ten śnieg i wysypie 
piasek – usłyszeliśmy. - Ta nadmorska 
firma wcale się nie sprawdza. 

W tym samym dniu odwiedzili-
śmy biuro firmy. Administratorka 
Anna Majchrzak nie chciała komen-
tować wypowiedzi mieszkańców. 

- Nie będę polemizowała z wy-
powiedziami innych osób. Pragnę 
jedynie zauważyć, że dzisiaj nie tylko 
chodniki przy blokach pokryte są 
śniegiem. Ta sytuacja jest w całym 
mieście. Również zaśnieżone są trak-

ty za które 
odpowiada 
Przedsię-
b ior s t wo 
Usług Ko-
munalnych. 
Nie jest tak, 
że bagate-
l i z u j e my 
sprawę. Jeśli 
opady będą 
się utrzymywać, to na pewno wie-
czorem śnieg z chodnika zostanie 
uprzątnięty – zapewniała pani Anna. 

Administratorka nie ukrywała, 
że wie o negatywnym nastawieniu 
niektórych mieszkańców do nad-
morskiej firmy. 

- Ja jestem mieszkanką Poddębic, 
ale firma jest znad morza. I niektórzy 
przypięli jej łatkę obcej, nieswojej 
firmy. To nie jest sprawiedliwe, bo 
staramy się wypełniać obowiązki 
profesjonalnie – słyszymy.

Dowiedzieliśmy się, że firma Agis 
podpisaną ma umowę z lokalnym 
przedsiębiorstwem, które wykonuje 
usługę m.in. odśnieżania. Firma 
Agis ma także swoich pracowników 
odpowiedzialnych m.in. za usuwanie 
awarii w nieruchomościach. Początki 
działalności na poddębickim rynku 
łatwe nie były. Czy Agis ponownie 
weźmie udział w przetargu?

- Zastanawiamy się nad tym – 
mówi Małgorzata Panasiuk, kierow-
nik delegatury odpowiedzialnej za 
Poddębice. - Nie wiem nic o skargach 
na naszą firmę. 

Do sprawy powrócimy. Poinfor-
mujemy o tym, kto wygrał przetarg. 

Biblioteka w dawnej plebanii

MieSzKańcy czeKają na 
rOzStrzygnięcie

Anna Majchrzak 
uważa, że Agis 
wykonuje zadania 
profesjonalnie

Kupiecka petycja dla burmistrza 

Maria i Henryk Forysiakowie chcą wysłać do burmistrza petycję

Pod petycją podpiszą się m.in. 
państwo Gałamonowie 

Artur Szymczak, kolejny kupiec, 
zwraca uwagę na techniczne problemy 
nowej toalety. 

- Często są awarie i z tej super ubi-
kacji w ogóle nie można korzystać. 
Nieraz jest tak, że drzwi się nie otwie-
rają a urządzenie „połyka” złotówki. 
To dobrze, że ktoś zwrócił na to uwagę. 
Mamy nadzieję, że burmistrz zareaguje 
na petycję. 

- Płatna 
ubikacja 

często się 
psuje – 

mówi A. 
Szymczak
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 214: Kiedy dają, bierz.
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* Sędzia do oskarżonej:
- A więc nie zaprzecza pani, że 
zastrzeliła męża podczas transmisji z 
meczu piłkarskiego?
- Nie, nie zaprzeczam.
- A jakie były jego ostatnie słowa?
- Oj strzelaj, prędzej, strzelaj... 

* Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie 
maseczkę na twarz. 
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta. 
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę. 
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?! 

* W pewnej wędrownej trupie cyrkowej magik wycza-
rowywał z kapelusza jajka, kurę oraz koguta. Wkrótce 
trupa rozleciała się. Po kilku miesiącach bezrobotny 
magik otrzymał list z propozycją występów w innym 
cyrku. Odpisał:
- Za późno. Numer zjedzony. 

* W środku nocy patrol policji zatrzymuje prostytutkę. 
Po spisaniu personaliów policjant pyta ją o zawód. 
- A tak chodzę... od latarni do latarni. 
- Policjant do kolegi: Wacek pisz - pogotowie energe-
tyczne. 

* - Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 
błędów?! - dziwi się polonistka, oddając pracę domowa 
uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi 
mama i tata. 

* Przeglądająca się w lustrze żona do męża:
- Powiedz mi, Kochanie, za co ty mnie tak Kochasz: za 
piękną buzię, czy za rewelacyjną fi gurę?
- Za poczucie humoru - odparł mąż. 

ZUPA PSZENICZNA
Składniki:
3/4 szklanki pszenicy
1 duża cebula
1 por
1 pęczek natki pietruszki
10 dag serka topionego (najlepiej 
smak naturalny)
pół szklanki śmietany
2 - 4 łyżki oliwy
sól, pieprz, łyżeczka curry

Etapy przygotowania:
Pszenicę dokładnie przepłuku-
jemy na sitku, przekładamy do 
garnka, zalewamy litrem wody i 
zostawiamy na noc do namocze-
nia. Następnego dnia gotujemy 

pszenicę na małym ogniu przez 
2 godziny, a gdy będzie miękka 
krótko ją miksujemy. Cebulę i pora 
po oczyszczeniu kroimy drobno 
i dusimy na rozgrzanej oliwie do 
miękkości. Dodajemy do garnka 
z pszenicą i gotujemy 2 minutki. 
Całość zestawiamy z palnika. Od-
lewamy odrobinę gorącego płynu 
i dokładnie rozpuszczamy w nim 
topiony serek. Następnie dodajemy 
śmietanę, raz jeszcze mieszamy, 
wlewamy do zupy i doprawiamy ją 
solą, pieprzem i curry. Natkę pie-
truszki drobno siekamy i wrzucamy 
do garnka z zupą, rozlewamy porcje 
na talerze.

ZAPIEKANKA Z PIECZARKAMI
Składniki:
35 dag makaronu kokardki
40 dag pieczarek
2 cebule
opakowanie zielonych warzyw na 
patelnię (brokuły, groszek, fasolka)
100 ml bulionu warzywnego z kostki
zioła prowansalskie

ząbek czosnku
szklanka śmietany
2 jajka
100 ml mleka
3 łyżki pestek słonecznika

Etapy przygotowania:
Makaron ugotuj al dente, odcedź. Pie-
czarki oczyść, posiekaj. Cebule obierz i 
pokrój w krążki, zeszklij na oleju. Dodaj 
pieczarki, smaż razem, aż odparuje 
cały płyn. Wsyp zamrożone warzywa, 
wlej bulion, przypraw do smaku, duś 
5 min. Żaroodporną formę natłuść, 
natrzyj zmiażdżonym czosnkiem, włóż 
makaron, na nim rozłóż pieczarki z wa-
rzywami. Śmietanę roztrzep z jajkami i 
mlekiem, przypraw do smaku. Sosem 

polej zapiekankę. Piecz 35 min w 
temp. 180°C. Posyp podprażonymi 
pestkami słonecznika.

AMONIACZKI, 
CZYLI CHEMIA W KUCHNI

Składniki:
50 dkg mąki
8 dkg masła
12 dkg cukru pudru
1 cukier waniliowy
3 białka
3 żółtka
1 białko do posmarowania
pół szklanki kwaśnej śmietany
1 dkg amoniaku
ok. 5 dkg cukru kryształu grubego 

Etapy przygotowania:
Mąkę przesiać na stolnicę, (cześć 
zostawić do posypania) – posiekać 
z tłuszczem, wymieszać z cukrem 
pudrem. Amoniak rozpuścić w 
pół szklanki śmietany i dodać do 
mąki. Następnie dodać 3 żółtka, 
cukier waniliowy i zagnieść ciasto 
o konsystencji zbliżonej do ciasta 

na pierogi. Zostawić w lodówce 
na ok. 30 min. albo nawet na całą 
noc. Wałkować na grubość 1-2 
mm (naprawdę cieniutko – to jest 
sekret dobrych ciasteczek!) i wy-
krawać foremkami lub (wygodniej!) 
pociąć radełkiem. Sprawdzonym 
sposobem na pokrycie cukrem 
jest maczanie jednej strony w mi-
seczce z roztrzepanym białkiem 
i „panierowanie” tej strony w cu-
krze – z dodatkami – cynamonem, 
orzechami lub kokosami (można 
robić dowolne kombinacje sma-
ków). Ciastka układać na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia 
najlepiej ciemnym. Piec na złoty 
kolor w temp. 180-200 st. C.
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Ponad tysiąc mikołajów przeszło ulicami Łęczycy. Dzieci, młodziez i dorośli wzięli udział w zorganizo-
wanym po raz dwunasty przez PTTK Rajdzie Mikołajów. Mieszkańcy regionu wyruszyli spod zamku i 
przeszli ulicami miasta, by fi nalnie dotrzeć na plac T. Kościuszki. Uczestnicy szli w czapkach mikołajów, 
niektórzy w całych strojach z uśmiechami na twarzach. Pod ratuszem dzieci otrzymały upominki od św. 
Mikołaja. Niektórzy otrzymali tytuł Najaktywniejszego Turysty 2016 r. i odznaki Turystyki Pieszej PTTK. 

Mikołaje w Łęczycy
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Z ARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ

ZAPRASZA NA
X Jubileuszowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Ziemi Łódzkiej 2016
7 grudnia 2016 r. w Parafi i Świętego Józefa Oblubieńca NMP

w Ozorkowie o godz. 11.00

Zadanie współfi nansowane ze środków 
Województwa Łódzkiego

Sześć lamp ledo-
wych, o długości 1,5 

m każda, zamontowano nad sto-
iskami handlowymi usytuowa-
nymi pod wiatą na targowisku 
miejskim. Lampy znajdują się w 
części wiaty od strony pawilonu 
handlowego PSS Społem. 

Dodatkowe oświetlenie jest 
konieczne w okresie jesienno
-zimowym, kiedy krótsze dni i 
pochmurna aura powodują, że 
pod wiatą panuje półmrok.

- Prace związane z montażem 
okablowania, zabezpieczeń i lamp 

trwały dwa dni, a ich 
koszt to 4 tys. zł. In-
stalację wykonano 
w sposób umożli-
wiający jej ewentu-
alną rozbudowę o 
dodatkowe punkty 
oświetleniowe – 
mówi Izabela Do-
brynin, rzecznik 
urzędu miasta w 
Ozorkowie.

Dochodziła godzina 19. Nic nie 
zapowiadało dramatu. 

- Patrzyliśmy na telewizję. W 
pewnym momencie usłyszeliśmy 
trzask kopniętych od strony kory-
tarza drzwi  i nasz oprawca już był 
w naszym mieszkaniu. Zaczął nas 
bić i kopać. W jego ręce wpadł kij 
od szczotki, którym też okładał nas 
po głowie. Uderzenia były bardzo 
silne. Napaść trwałaby znacznie 
dłużej, gdyby nie nasza sąsiadka, 
która zaczęła krzyczeć. Napastnik 
się wystraszył i wybiegł z domu – 
wspomina roztrzęsiona pani Maria.

Jaki był powód pobicia? Czym do-
mownicy narazili się mężczyźnie?

- Pobił nas Darek. Czasami do 
nas przychodził razem z mamą. 
W tym dniu, w którym doszło do 
napaści, też u nas byli. Przyszli 

dodatkowe oświetlenie 

Policjanci poszuku-
ją kierowcy, który 

na pl. Jana Pawła II wjechał 
autem w sygnalizację świetlną 
uszkadzając zielone światło. 
Choć od zdarzenia minął już po-
nad tydzień, sygnalizacja wciąż 
nie jest naprawiona. 

- Kamery monitoringu zare-
jestrowały samochód – mówi 

Ozorków 

Uszkodzona sygnalizacja 

mł. asp. Magdalena Czarnacka, 
rzecznik policji w Zgierzu. 

Zdarzenie jest nietypowe, bo-
wiem słupek sygnalizacji nie nosi 
widocznych śladów uszkodzenia. 
Brakuje jednak obudowy zielonego 

światła i żarówki. Zmotoryzowa-
ni na szczęście mają jeszcze do 
dyspozycji sygnalizację podwie-
szoną nad skrzyżowaniem ul. 
Wyszyńskiego, Starzyńskiego i 
Listopadowej. 

BESTIALSKIE POBICIE W OZORKOWIE Maria P. i Jarosław I. długo 
będą pamiętać piątkowy wie-
czór. Napastnik, po wyważeniu 
drzwi, wtargnął do mieszkania 
i dotkliwie pobił lokatorów. 
W ruch poszły nie tylko pięści, 
ale także kij. Domownicy mają 
liczne rany na głowie. Cudem 
uniknęli śmierci.

przed południem, ale rozstaliśmy 
się w zgodzie. Gdy wieczorem po-
nownie przyszedł, aby nas pobić, 
krzyczał coś o pieniądzach. Rzeko-
mo zabraliśmy jakąś gotówkę jego 
matce. To nieprawda – zarzeka się 
poszkodowana. 

W małym mieszkaniu wciąż są 
ślady piątkowego dramatu. Na 
podłodze, ścianach a także meblach 
widać plamy krwi. 

- To po prostu wyglądało jak jakaś 
rzeź. Nie mogę uwierzyć, że doszło 
do czegoś takiego. Ten chuligan był 
chyba pod wpływem jakiś narkoty-
ków – słyszymy od wuja pani Marii. 

Jarosław I. jest oszczędny w sło-
wach. 

- Tego się już nie cofnie. Mam na-
dzieję, że dojdziemy w miarę szybko 
do zdrowia. 

Rozmawialiśmy również z matką 
Dariusza B. 

- Proszę pana, nie będę kłamać. 
Powiem jak było. Syn jest faktycznie 
porywczy. Zdenerwował się, jak mu 

powiedziałam, że Maria ukradła mi 
portfel. Wybiegł z domu, ale wtedy 
nawet nie przypuszczałam, że do 
głowy przyjdzie mu bić ludzi. Nie 
powinien w ten sposób się zacho-
wać. Jest mi przykro. Trzeba jednak 

też jasno powiedzieć, że jak 
się idzie do znajomych, to 
też nie może być tak, że 
człowiek jest okradany.

Policja wyjaśnia spra-
wę. 

Maria P. twierdzi, że napastnik uderzał kijem od szczotki 

- Trwają czynności w postępo-
waniu. Decyzja o dalszym toku 
postępowania zostanie podjęta 
po ustaleniu stopnia obrażeń po-
krzywdzonych – informuje mł. asp. 
Magdalena Czarnacka, rzecznik 
KPP w Zgierzu. 

Aż trudno uwierzyć, że lokatorzy zostali pobici we własnym 
mieszkaniu 

Dramat wydarzył się w 
drewniaku, w centrum 
Ozorkowa
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Do miejscowych lecznic wetery-
naryjnych zgłasza się coraz więcej 
właścicieli psów i kotów, które 
zostały postrzelone z wiatrówki. 
Na portalach społecznościowych 
mieszkańcy przekazują sobie 
informacje o snajperze, który 
upodobał sobie bezbronne zwie-
rzęta. Strzały padają głównie na 
ul. Średniej (pisaliśmy już o tym 
zdarzeniu), ale także na ul. Wod-
nej, Lipowej, Kochanowskiego 
i Reja. 

Pan Tomasz, który wcześniej 
powiadomił redakcję o strzelaniu 
do kotów na ul. Średniej, przysłał 
teraz mailem plakat przestrzegający 
przed snajperem.

- Dziękuję za zainteresowanie się 
sprawą – napisał nasz Czytelnik. - 
Niedawno znalazłem na facebooku 
plakat o podobnych zdarzeniach, 
co na ul. Średniej. Widocznie ten 
wariat z wiatrówką rozszerzył teren 
działania. Proszę nagłośnić sprawę. 
Może uda się złapać tego drania. 

Kamila L. (nazwisko do wiado-
mości red.) udostępniła w internecie 
kilka zdjęć postrzelonych w Ozor-
kowie kotów. Niestety, jeden z nich 
w wyniku postrzału ma niedowład 
kończyn.

- Komisariat policji w Ozorkowie 
prowadzi postępowanie z zawia-
domienia przedstawiciela fundacji 
zajmującej się ochrona zwierząt, z 
którego treści wynika, iż w okolicy 
ul. Średniej nieznana na chwilę 
obecną osoba najprawdopodobniej 
poprzez strzał z broni pneuma-
tycznej (typu wiatrówka) zraniła 
bezpańskiego kota w okolice brzu-
cha – informuje mł. asp. Magdalena 
Czarnacka, rzecznik zgierskiej 
policji. - Ze wstępnych ustaleń 
wynika, iż po tym wydarzeniu kot 

został potrącony przez samochód, 
którego kierujący zdecydował się 
zabrać zwierzę do weterynarza. 
Lekarz weterynarz nie stwierdził 
u kota żadnych poważnych obrażeń 
związanych z potrąceniem, stwier-
dził natomiast, że zwierzę ma śrut w 
jamie brzusznej. Obecnie policjanci 
ustalają czy był to jednostkowy 
przypadek czy zranionych zwierząt 
mogło być więcej. Śledczy ustalają 
również kto mógł być sprawcą.

W OzOrkOWie ktOś strzela dO zWierząt

Nasz Czytelnik przysłał plakat 
dot. snajpera z Ozorkowa 

Jedno ze zdjęć rentgenowskich 
postrzelonego kota

strażackie problemy z mercedesami 
W regionie z niektórych jedno-
stek wycofane zostały ciężkie 
pojazdy gaśnicze marki merce-
des. Wozy muszą przejść nie-
zbędny remont, aby wyjazdy do 
zdarzeń były bezpieczne. Chodzi 
o wyeliminowanie usterek w 
nadbudowie aut gaśniczych. 
- Faktycznie, nasz ciężki wóz gaśniczy 
nie bierze udziału w akcjach. Czeka 
na remont – potwierdza kpt. Jaro-
sław Jaczyński, dowódca JRG w 
Ozorkowie. 
Państwowa jednostka strażacka musi 
liczyć na pomoc m.in. miejscowej OSP 
oraz jednostki w Zgierzu, które dys-
ponują ciężkimi wozami gaśniczymi. 
Jeszcze do niedawna do pożarów 
wyjeżdżał ciężki pojazd z OSP w Pa-
rzęczewie. Jednak od kilku tygodni stoi 
w garażu, bowiem został wycofany z 
ruchu.

- Nasz jelcz ma już 40 lat. Z powodu 
licznych awarii nie da się niestety już 
dalej nim jeździć. Liczyliśmy, że w tym 
roku otrzymamy nowy ciężki wóz 
gaśniczy. Tak się jednak nie stało. 
Jest nam tym bardziej przykro z tego 
powodu, bo WFOŚiGW przeznaczył 
już dofinansowanie do zakupu takie 
auta. Pieniądze na ten cel zabezpie-
czyła również gmina. Nie wiem, czy w 
przyszłym roku będziemy ponownie 
mieli takie wsparcie finansowe – mówi 
Dariusz Klimczak, naczelnik OSP w 
Parzęczewie.

wpienił się na złodzieja
Ozorków Stek wy-

zwisk pod 
adresem złodzieja za-
mieścił w ogłosze-
niach przytwierdzo-
nych do lamp ulicz-
nych pewien ozor-
kowianin. Na takie 
treści z pewnością 
każdy przechodzień 
zwróci uwagę. Jednak czy pi-
sząc m.in. o połamanych rękach 
poszkodowany nie przekroczył 
pewnych granic?

… „jeb...y złodzieju, żebyś leżał 
w łóżku jak warzywo z połama-
nymi łapskami. Żeby żona w tym 
czasie cię zdradzała a dzieci pluły 
na twoje zdjęcie. Jak już łapska 
ci się zrosną skurw...u, nierobie 
pierd...y, to niech ci je maszyna rol-
nicza wciągnie aż po ten pusty łeb. 
Udław się kur...o tym portfelem, a 
wódką kupioną za kasę z portfela 
obyś się zapił na śmierć”...

Chyba nie można było w bar-
dziej dosadny sposób wyrazić 
swojej dezaprobaty dla złodzieja. 
Wpis pod główną informacją o 
skradzionym portfelu robi wra-
żenie. Zadzwoniliśmy do okra-
dzionego.

- Tak, to ja jestem autorem tej 
informacji. Zostałem ograbiony 
z portfela i pieniędzy. Ogłoszenie 
musi rzucać się w oczy. Wyznaczy-
łem nagrodę za wszelkie wiado-
mości o złodzieju – usłyszeliśmy.

Poszkodowany nie chciał po-
wiedzieć na jaką kwotę został 
okradziony i ile wynosi nagroda. 

Zapytaliśmy, czy nie obawia 
się reakcji policji na mocne słowa 
wyrażone w ogłoszeniu.

- Nie – odpowiada krótko męż-
czyzna. 

Warto dodać, że groźby pod 
adresem innych są karalne. Wąt-
pliwe jest jednak to, aby złodziej 
sam zgłosił się na policję i złożył 
formalny wniosek o ściganie au-
tora gróźb. Wówczas przyznałby 
się przecież do kradzieży.

Kiedy koniec prac?
Ozorków Na ulicy Staszica 

drogowcy kończą 
kładzenie asfaltu. Jednak w wielu 
miejscach jest totalny bałagan. 
Naprzeciwko ul. Kupieckiej w 
remontowanej drodze pozosta-
wiono kilkumetrowy pas starej 
i dziurawej nawierzchni. Poza 
tym na parkingach wciąż stoją 
pachołki a na chodnikach zale-
ga masa bitumiczna. Z kolei na 
ul. Wiśniowej – na „Owocowym 

osiedlu” - asfalt wylewano do-
piero we wtorek. Mieszkańcy 
tracą cierpliwość. 

- Jak długo można prowadzić 
te roboty? Czy skończą w tym 
roku? – pyta ozorkowianka z 
ul. Staszica, która na robotni-
kach nie zostawia suchej nitki. 
- Guzdrzą się niesamowicie. Na 
1 listopada denerwowaliśmy 
się z powodu wciąż trwające-
go remontu. Być może będzie 
podobnie na Wigilię. Wszystko 
jest możliwe patrząc na wolne 
tempo robót. 

Na „Owocowym osiedlu” miesz-
kańcy również z utęsknieniem 

czekają na zakoń-
czenie prac. Kładze-
nie asfaltu na ul. 
Wiśniowej rozpo-
częło się we wtorek. 
Temperatura była 
minusowa. 

- Wydaje mi się, że wylewanie 
masy przy takiej pogodzie, gdzie 
prószy śnieg a temperatura jest 
na minusie, mija się z celem. W 
przyszłym roku droga będzie cała 
popękana, bo asfalt powinno się 
kłaść przy korzystniejszej aurze – 
uważa pan Bogdan.

O komentarz poprosiliśmy kie-
rownika prac odpowiedzialnego 
za wylewanie masy bitumicznej. 

- Widziałem, że rozmawia pan 
z mieszkańcami, którzy są za-
niepokojeni. Jednak należy jasno 
powiedzieć, że zimowa aura nie 
zaszkodzi asfaltowi. Mogę zagwa-
rantować, że żadnych pęknięć jesz-

cze długo nie będzie – zapewnia 
kierownik.

Jak się dowiedzieliśmy magistrat 
jest w trakcie przygotowywa-
nia dokumentacji niezbędnej do 
rozliczenia 9 grudnia dotacji z 
budżetu państwa na przebudowę 
remontowanych właśnie ulic. W 
tym terminie drogi powinny być 
już gotowe. 

Na ul. Staszica w wielu miejscach brakuje łączników nowego 
asfaltu 

Na parkingach stoją pozostawione przez 
drogowców pachołki

Na chodniku zalega masa bitumiczna 

Kładzenie asfaltu na ul. 
Wiśniowej rozpoczęło się 
dopiero we wtorek
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Burmistrz Miasta Ozorkowa
Jacek Socha

zaprasza wszystkie dzieci do

Pracowni
Św. Mikołaja

16.12.2016 godz. 16.00
Hala sportowa, ul. Traugutta 2

Lodowa Przygoda dla dzieci

W programie m.in.:

Bajkowa scenografia

Konkursy

Słodkie upominki

UWAGA!!! 
obowiązkowo należy posiadać 

obuwie na zmianę

Tańce i pląsy

ogłoszenie

O nowy radiowóz 
wzbogacili się ozor-

kowscy policjanci. Kia o standar-
dowym policyjnym wyposażeniu, 
to piąty radiowóz na wyposażeniu 
komisariatu. Zakup auta możliwy 
był dzięki pomocy finansowej 
trzech samorządów, na terenie 
których działają policjanci z Ozor-

kowa. Koszt po-
jazdu to ponad 
60 tys. zł, z czego 
50 % pochodziło 
z funduszy Po-
licji, natomiast 
pozostałe 50 % z 
budżetów: miasta 
Ozorków, gminy 
Ozorków i gminy Parzęczew. Mia-
sto Ozorków dołożyło do zakupu 
samochodu 13 tys. zł. Nowy ra-
diowóz będzie wykorzystywany 
na terenie trzech gmin do służby 
prewencyjnej i do działań inter-
wencyjnych.

Poza policjantami z ozorkowskie-
go komisariatu, nowy radiowóz mieli 

okazję już obejrzeć m.in. burmistrz 
Jacek Socha, wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski, komendant 
powiatowy policji w Zgierzu Robert 
Śniecikowski oraz jego z-ca Cezary 
Kacprzak, który parę miesięcy temu, 
jeszcze jako komendant komisariatu 
w Ozorkowie, zwrócił się z prośbą do 
samorządowców o pomoc w zakupie 
nowego radiowozu.

48 wierszy 26 autorów - lau-
reatów XIX Wojewódzkiego 
Konkursu Poetyckiego im. K. 
K. Baczyńskiego, znalazło się w 
tomiku pt. “Wszystko się zmie-
nia”. Tytuł tegorocznego zbio-
ru oddaje odczucia i refl eksje 
zawarte w większości utworów 
nadesłanych przez młodych po-
etów na konkurs organizowany 
od 19 lat przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Ozorkowie. W 
tym roku nadesłano prace m.in. 
z Łodzi, Zgierza, Łęczycy, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Solcy Wielkiej i Ozorkowa.

Na wybory zarządu okręgu 
11 Prawa i Sprawiedliwości (w 
skład którego wchodzi 12 po-
wiatów) nie został zaproszony 
pose ł  z  Ozorkowa, Łukasz 
Rzepecki. Prezesem PiS w tym 
okręgu wybrany został Marek 
Matuszewski. Nie jest tajem-
nicą, że panowie nie darzą się 
sympatią. Czy właśnie dlatego 
wybory zakończyły się zgrzy-
tem? Kto odpowiada za to, że 
poseł Rzepecki nie otrzymał 
zaproszenia?

-  Potwierdzam, że n ie zo-
stałem zaproszony na wybory 
zarządu okręgu – mówi poseł 
Łukasz Rzepecki. - To jest dla 
mnie bardzo przykra sprawa. 
Jednak nie chciałbym aż tak 
bardzo wdawać się w analizę 
tej sytuacji. 

Zapytaliśmy posła o technicz-
ne niuanse związane z wysyła-
niem zaproszeń do delegatów 
na zjazd. Czy politycy otrzy-
mywali zaproszenia listownie, 
a może drogą mailową?

- Tego nie wiem. Proszę o to 

zapytać posła Matuszewskiego. 
Jak ja odpowiadałem za tego 
typu sprawy, to zaproszenia 
na różne spotkania czy zjazdy 
wysyłałem mailem, ale jeszcze 
dzwoniłem do poszczególnych 
osób. Nie może być przecież tak, 
że ktoś został celowo pominięty. 

Poseł Marek Matuszewski, 
nowo wybrany prezes PiS okrę-
gu 11, nie widzi problemu.

- Moim zdaniem nie może być 
mowy o nieprawidłowościach 
– słyszymy. - Nie będę komen-
tował nieobecności posła Rze-
peckiego, bo to są wewnętrzne 
spraw y nasze j  par t i i .  Mogę 
tylko powiedzieć, że wybory 
odbyły się zgodnie z prawem.

Czy nie istnieje jednak nie-
bezpieczeństwo powtórzenia 
w yborów? Doku ment y dot . 
wyborów przekazane zostały 
bowiem Komitetowi Politycz-
nemu PiS, na czele którego stoi 
Jarosław Kaczyński. 

-  Nie  widzę powodu,  aby 
unieważniać wybory – twierdzi 
poseł M. Matuszewski. 

“wszystko się zmienia” 

kiA dLA PoLicJi

Poseł Ł. Rzepecki nie został 
zaproszony na wybory 
zarządu okręgu 11 PiS

zgrzyt podczas 
wyborów 
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W kosmetykach znaleźć można zarówno ekstrakt z miąższu, jak i pestek 
dyni. Ten uzyskiwany z miąższu jest bogaty w minerały (wapń, żelazo, 
fosfor, magnez) i witaminy (głównie E, C i beta-karoten). Substancje te 
wspomagają regenerację skóry, utrzymują dobry poziom jej wilgot-
ności, wychwytują szkodliwe wolne rodniki, działają odmładzająco, a 
dzięki zawartości cynku pomagają walczyć z trądzikiem. Natomiast 
ekstrakt z pestek zawiera duże ilości skwalenu – składnika płaszcza 
lipidowego skóry, a także fitosteroli, które poprawiają strukturę błon 
komórkowych i powodują wzrost zawartości lipidów w skórze oraz jej 
lepszą elastyczność. Te składniki trafiają przeważnie do kosmetyków 
przeznaczonych do pielęgnacji skóry suchej i dojrzałej.

Jej korzeń zawiera mnóstwo 
składników mineralnych (m.in. 
potas, wapń, fosfor, siarkę, żelazo, 
miedź), flawonoidy i niemal kom-
plet witamin – B1,B2, B6, C, E, H, 
K, PP, ale szczególnie dużo prowi-
taminy A, czyli karotenu. Nie tylko 
jest on silnym przeciwutleniaczem 
niwelującym szkodliwe dla skóry 
działanie wolnych rodników, ale 
także korzystnie wpływa na jej koloryt. Dzięki bogactwu witamin i 
minerałów kosmetyki zawierające wyciąg z marchwi lub olejek z jej 
nasion odżywiają skórę, przyśpieszają jej odnowę. Są doskonałe dla 
skóry suchej i dojrzałej.

Ocet jabłkowy powstaje z fer-
mentacji jabłek, która dokonuje 
się za sprawą bakterii z rodzaju 
Acetobacter. Ma charakterystyczny 
złocisty kolor i jabłkowy zapach. 
Ocet jabłkowy ma wiele właści-
wości prozdrowotnych, jednak 
wokół efektów jego regularnego 
spożywania narosło wiele mitów. 
Faktem jest, że korzystnie wpływa 
na gospodarkę węglowodanową, 
co udowodniły badania przepro-
wadzone na osobach chorych na 
cukrzycę.

Kwas octowy zawarty w occie 
jabłkowym niszczy bakterie, grzyby 
i wirusy. Jednak już twierdzenia, że 
ocet jabłkowy obniża cholesterol, ha-
muje apetyt - ułatwiając tym samym 
odchudzanie - i poprawia pracę ukła-
du krążenia, nie znajdują potwierdze-

nia w badaniach. Zewnętrznie, ocet 
jabłkowy był tradycyjnie stosowany 
do okładów na bóle głowy, jako do-
datek do przygotowanych w domu 
preparatów na niedoskonałości skóry, 
takie jak wypryski i krosty, w celu 
złagodzenia obrzęków nóg i oparzeń 
słonecznych, przy zwichnięciach, 
żylakach, zapaleniu gardła, kaszlu, 
na poprawę stanu włosów i skóry.

Przepis na domowy 
ocet jabłkowy

Składniki:
80 dag jabłek 
10 dag cukru 
1 litr wody 

1 dag drożdży 
piętka chleba razowego 

Umyte jabłka (całe, ze skórką) 
pokrój i włóż do słoika. Zalej litrem 
przegotowanej, letniej wody z cu-
krem. Dodaj pokruszone drożdże i 
włóż skórkę razowca. Słoik przykryj 
gazą i odstaw w ciepłym i ciemnym 
miejscu na 10 dni. Codziennie, dwa 
lub trzy razy dziennie, zamieszaj 
całość drewnianą łyżką. Po upływie 
10 dni zawartość słoika przecedź 
przez gazę. Płyn wlej z powrotem i 
odstaw w chłodne i ciemne miejsce, 
tym razem na półtora miesiąca (ok. 
45 dni). Po tym czasie przefiltruj po-
wstały ocet i przelej go do butelek lub 
karafek i szczelnie zamknij. Butelki 
przechowuj w chłodzie. Ocet pije 
się zazwyczaj po rozcieńczeniu lub 
używa się go jako dodatku do potraw.

Jego kosmetyczne właściwości wynikają z wysokiej zawar-tości wody (ok. 95 proc.), soli mineralnych (siarki, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza), kwasów organicznych i witamin (A, B, C, PP). Sok z ogórka ma ten sam odczyn pH co skóra, tonizuje ją, nawilża, zmiękcza i odświeża. Działa ściągająco i wybielająco – rozjaśnia piegi i przebarwienia. Najczęściej jest składnikiem kosmetyków przeznaczonych do cery tłustej, trądzikowej i ze skłonnością do wyprysków.

W kubeczku zalej łyżkę suszonego 
nagietka wrzątkiem i odstaw pod 
przykryciem. W drugim naczyniu 
łyżkę oregano zalej odrobiną ciepłej 
wody i wymieszaj widelcem. Po 10 
minutach przelej oba wywary do 
garnuszka i gotuj na małym ogniu 
przez 2 minuty, aby składniki się 
połączyły. Odcedź wywar. Uzyskany 
płyn stosuj jako tonik na podraż-
nienia i liszaje. Trzymaj w lodówce 
maksymalnie 4 dni.

Domowe sposoby na zgagę są 
skuteczne, ale tylko wtedy, gdy 
zgaga dokucza ci sporadycznie. 
Zgagą nazywamy sytuację kiedy 
cofające się do przełyku kwasy 
żołądkowe wywołują piekący 
ból. 

O tym jak dokuczliwa może być 
to dolegliwość świadczy już jej 
łacińska nazwa “pyrosis” pocho-
dząca od słowa “pyros” oznacza-
jącego ogień. Jeżeli zgaga pojawia 
się sporadycznie, można łatwo 
zwalczyć ją domowymi sposoba-

mi. W wypadku jej regularnego i 
częstego występowania zalecana 
jest konsultacja z lekarzem, zgaga 
może być bowiem objawem re-
fluksu żołądkowo-przełykowego, 
a u osób starszych - nawet choroby 
nowotworowej.

Zioła i herbaty na zgagę

Herbatka imbirowa - 1 łyżeczka 
świeżo startego korzenia imbiru 
lekarskiego na szklankę wrzątku. 
Zaparzać 10 minut.

Herbatka z kminku - 2 łyżeczki 

kminku lub kminu rzymskiego 
na szklankę wrzątku. Zaparzać 10 
minut. Przed wypiciem przecedzić.

Wśród innych roślin polecanych 
na zgagę znajdują się także: anyżek 
(biedrzeniec anyżu), koper włoski 
(fenkuł), cynamonowiec, kardamon 
malabarski, prawoślaz lekarski, 
rdest wielokwiatowy.

Domowe sposoby na zgagę 

W neutralizacji kwasów żołąd-
kowych pomocna będzie bezcu-
krowa guma do żucia. Możesz 
wypić także szklankę ciepłej 
wody z pół łyżeczki sody oczysz-
czonej i kilkoma kroplami soku 
cytrynowego. Dobrym rozwiąza-
niem będą soki z marchwi, bura-
ka, rzodkwi i ogórka, które mają 
zasadowy odczyn. Jeżeli dopadła 
cię zgaga - postaraj się nie kłaść i 
nie schylać, jedz mniejsze porcje 
ale za to częściej, a ostatni posiłek 
zjedz najpóźniej 3 godziny przed 
snem. W walce ze zgagą najistot-
niejsza jest bowiem profilaktyka, 
czyli głównie odpowiednia dieta i 
zdrowe nawyki żywieniowe.

ogórek nawilża i rozjaśnia

Marchewka poprawia koloryt

Nagietkowy tonik z dodatkiem oregano

Zgaga? Wypróbuj domowe 
sposoby na zgagę

Walcząc ze zgagą w pierwszej kolejności należy odstawić lub przy-
najmniej ograniczyć w diecie następujące napoje i pokarmy: alkohol, 
kawa, herbata, napoje gazowane, czekolada, mleko, potrawy tłuste, 
potrawy smażone, owoce cytrusowe, soki owocowe, mięta.

Imbir pomaga na zgagę

Choć ocet jabłkowy można 
kupić w sklepie spożywczym, a 
w aptekach nawet dostać go w 
tabletkach, smak domowego, 
samodzielnie przyrządzonego 
octu, jest wyjątkowy. Trady-
cyjnie pije się go codziennie, w 
proporcjach: 2 łyżeczki octu + 
2 łyżeczki miodu + 0,5 szklanki 
przegotowanej wody. Uwaga: 
osoby z chorobą wrzodową 
powinny unikać tej mikstury!

Ocet jAbłKOWy

Dynia regeneruje i odmładza
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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 

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

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

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

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

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 
“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

Robotnik budowlany
Umiejętność wykonywania 
zawodu, wymagane 
doświadczenie.
Usługi Remontowo-Budowlane  
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Brzostek
tel. 602 584 680

Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków. HTL-STREFA 
oferuje przyuczenie pracownika, 
zapewniamy bezpłatne 
szkolenia ułatwiające rozpoczęcie 
pracy.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 91
Praca w Łęczycy.

Kierowca kat. C+E w 
transporcie krajowym
Prawo jazdy kat. C+E, 
badania lekarskie, badania 
psychologiczne, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy, mile widziane 
doświadczenie.
P.H.P.U MIRATRANS 
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38
Praca na terenie kraju.

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 30 m² Ozorków. 
tel.: 605-130-059

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

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

Chętnie podejmę pracę w sklepie 
odzieżowym  (doświadczenie 

handlowe) na pół etatu 
Ozorków lub Łęczyca, posiadam 

świadczenie emerytalne. 
tel.: 605-130-059

Wynajmę lokal handlowy, ok. 15 
m² - cena konkurencyjna. Tel.: 

793-56-08-14 
lub 888-764-894

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 

36,1 m², IV piętro. Centralne 
ogrzewanie. Niski czynsz. Tel.: 

606-887-480

Sprzedam mieszkanie w Łodzi, 
44 m², 2 pokoje z kuchnią, niski 
czynsz, stare budownictwo, z 
wygodami, odrębna własność. 

Tel.: 730-278-463

Sprzedam tanio bagażnik 
dachowy do VW T-4 

(przedłużony). 
Tel.: 512-021-022

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
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W Zespole Szkół w 
Parzęczewie odbyła 

się niecodzienna, wyjątkowa im-
preza - Mikołajkowa Akcja Charyta-
tywna „Dla Antosia” zorganizowana 
przez część rodziców uczniów klasy 

IVb. Celem akcji była zbiórka pienię-
dzy na rehabilitację i leczenie półto-
rarocznego Antosia, chorującego na 
złośliwy nowotwór. 

Pomysłodawczyniami i głównymi 
organozatorkami akcji charytatywnej 
były: Marta Stańczyk (wychowawczy-
ni klasy IVb) i Aleksandra Sroczyń-
ska- Kisser (nauczyciel j. polskiego i 
rodzic z klasy IVb). 

- Skala imprezy przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Firmy i pry-
watni ludzie natychmiast odpowiadali 
na pisemne prośby o wsparcie akcji, 

codziennie docierały nowe gadżety, 
dary od sponsorów. Ludzie zgłaszali 
się sami, przynosząc coraz to nowe 
rzeczy.  W szkole, w dzień naszej akcji, 
zgromadziły się tłumy. Hala gimna-
styczna i szkolne korytarze tętniły 

życiem do późnych godzin – wspomi-
nają organizatorki. - Do akcji aktywnie 
włączyła się cała społeczność szkolna 
i lokalna, nauczyciele i pracownicy 
szkoły, dzieci oraz rodzice, wszystkie 
instytucje działające na terenie gminy 
Parzęczew. Wsparło nas naprawdę 
wiele firm i instytucji oraz osób pry-
watnych. Odnotowaliśmy ponad 150 
partnerów i sponsorów.

Podczas dobroczynnej imprezy 
każda klasa z parzęczewskiej szkoły 
zorganizowała własne stoisko, np. 
kiermasze ozdób świątecznych, 

kiermasze z rękodziełem, zabawka-
mi czy ciastami. Na stanowiskach 
klasowych znalazły się także bony na 
karate z mistrzem świata Mariuszem 
Lewandowskim, konkursy, malowa-
nie twarzy. Odbyło się wiele imprez 
towarzyszących: zlot Harleyów, 
stoisko promocyjne 1 dywizjonu lot-
niczego z Leźnicy Wielkiej, drużyna 
2016 z 1 batalionu kawalerii i stoisko 
Agencji Ochrony Gunners Security. 
Przybyło także Bractwo Rycerskie 
z Uniejowa. Na scenie wystąpiło 
wiele gwiazd znanych z programów 
telewizyjnych takich jak Bitwa na 
Głosy, The Voice of Poland, Droga 
do Gwiazd, X-Factor, np.  Aleksan-
dra Sochacka, Justyna Panfilewicz. 
Wystąpiły również lokalne zespoły 
działające przy Forum Inicjatyw 
Twórczych: zespół Błogostan, zespo-
ły ludowe: Parzęczewiacy i Zespół 
Piosenki Biesiadnej ze Śniatowej, 
dziecięca grupa wokalna, Marcin 
Seweryński- saksofon. Dodatkowo 
zespół Avers z Łęczycy. 

- Najważniejsze, że wszyscy artyści 
wystąpili dla nas i dla małego Antosia 
całkiem bezinteresownie. Jedynie za 
bezcenny uśmiech i magiczne dzię-
kuję – podkreślają M. Stańczyk i  A. 
Sroczyńska- Kisser.

Podczas koncertu odbyły się liczne 
licytacje, z których całkowity dochód 
zostanie przeznaczony na leczenie 
Antosia.

- Zaskoczyło nas, że tak wiele 
osób wsparło nasze działania. 
Okazano bezinteresowną pomoc, 
sam udział w imprezie świadczy 

o dobrym sercu i ogromnej wraż-
liwości mieszkańców naszego 
regionu. Niezwykła hojność gości 
i darczyńców mile nas zaskoczyły 
– usłyszeliśmy od nauczycielek. 
- Wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy. 

Nadal trwają licytacje z przekazany-
mi darami od sportowców na Allegro 
Charytatywnie. 

Szczegółowe informacje o zbiórce, 
jej rezultatach i licytacjach zostaną 
umieszczone na stronie internetowej 
szkoły: www.sp-parzeczew.com

takiej akcji jeszcze nie było
Parzęczew

Policjanci z łę-
czyckiej komen-
dy zainicjowali 
przedsięwzięcie 
w ramach Mię-
dzynarodowego 
Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych. 
W pr zeddz ień 
policjanci z ru-
chu drogowego 
sprawdzali miej-
sca parkingowe 
p r z ez n a c zo n e 
dla osób niepełno-
sprawnych pod kątem zajmo-
wania ich przez osoby do tego 
nieuprawnione.

2 grudnia policjanci z ruchu 
drogowego łęczyckiej komendy 
sprawdzili kilka parkingów usy-
tuowanych w mieście pod kątem 
prawidłowego parkowania w 
miejscach przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych. Mun-
durowi nie ujawnili nieprawi-
dłowości. Samochody zaparko-
wane na miejscu wyznaczonym 
dla osób niepełnosprawnych 
były prawidłowo oznaczone.

28 listopada w Domu Pomocy 
Społecznej w Łęczycy odby-
ło się spotkanie policjantki z 
seniorami podczas, którego 
rozmawiano na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym a 
przede wszystkim o bezpieczeń-
stwie seniorów jako pieszych, 
rowerzystów, kierowców czy 
pasażerów. Mł. asp. Agata Bie-
rzyńska tłumaczyła, że jesienią 
widoczność osób pieszych może 
być zła nawet w ciągu dnia i przy 
dobrze oświetlonych ulicach, 

kiedy pada deszcz i utrzymują 
się mgły. 

Należy wtedy samemu zadbać 
o swoje bezpieczeństwo i wi-
doczność na drodze, przejściu dla 
pieszych. Policjantka przekazała 
kilka praktycznych rad dzięki 
którym można ustrzec się przez 
tragicznymi zdarzeniami. Należy 
zawsze kierować się zasadą ogra-
niczonego zachowania, nie wy-
chodzić zza samochodu, zakrętu, 
wniesienia czy innej przeszkody 
ograniczającej widoczność. Nawet 

Kryminalni z łęczyckiej komendy 
zatrzymali 26-letniego łęczy-
canina, którego podejrzewali o 
dokonanie kradzieży na terenie 
Łęczycy i okolic.
W toku prowadzonych czynności ze-
brali dowody pozwalające na przed-
stawienie mu zarzutów dokonania 
w okresie czerwiec – listopad 2016 
r. ośmiu kradzieży, w tym siedmiu z 
włamaniem.
Łupem złodzieja padły przede 

wszystkim przedmioty, które łatwo 
można sprzedać jako złom (narzę-
dzia, butle gazowe, drobny sprzęt 
AGD). Znaczną część skradzionego 
mienia odzyskano. Za popełnione 
przestępstwa sprawcy grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności.
Jak pokazuje doświadczenie, wie-
lokrotnie celem działania złodziei 
są przedmioty, które można łatwo 
i szybko rozmontować i sprzedać 
jako złom.

Bezpieczny senior Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych

Uprawnionym do postoju w 
miejscu przeznaczonym dla 
niepełnosprawnych jest osoba 
posługująca się kartą parkingo-
wą. Kartę należy umieścić za 
przednią szybą pojazdu w spo-
sób umożliwiający odczytanie 
jej numeru i daty ważności oraz 
eksponując widoczne zabezpie-
czenie karty.

Za parkowanie w miejscu prze-
znaczonym dla osób niepełno-
sprawnych grozi grzywna w 
wysokości 500 złotych i 5 punktów 
karnych. 

złodziej zatrzymany
w mieście przy dobrze oświetlo-
nych ulicach należy nosić jasną 
odzież czy elementy odblaskowe. 
Policjantka wyjaśniła, że w nocy 
czy nawet w ciągu dnia przy złej 
pogodzie widoczność pieszych 
ogranicza się do 20 – 30 metrów, 
ubrani w jasne ubrania zwięk-
szamy swoją widoczność do 50 
metrów natomiast w odblaskach 
nawet od 150 – 300 metrów. Roz-
mawiano również o tym jak nie 
paść ofiarą oszustw metodą na 
wnuczka czy policjanta oraz jak 
ustrzec się złodziei.

Pod PArAgrAFem
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muzyka a czekoladatelefoniczne oszustwadezynfekcja dłoni
W Toruniu odbyła się próba ustanowienia nowego Rekor-
du Polski w dezynfekowaniu dłoni w wielu lokalizacjach 
jednocześnie. Wydarzenie odbyło się w trzech miejscach 
– placówkach należących do Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. L. Rydygiera. Pracownicy zgromadzili 
się w trzech oddziałach przy ul.: św. Józefa, Krasińskiego 
oraz Konstytucji 3 Maja. Bicie rekordu zostało zorga-
nizowane przez hurtownię farmaceutyczną. To własnie 
oni zaopatrzyli uczestników w niezbędne akcesoria, czyli 
poręczne chusteczki do dezynfekcji skóry. We wszystkich 
trzech lokalizacjach łącznie w wydarzeniu wzięło udział 
435 osób. W szpitalu zespolonym pojawiło się 219 osób, w 
dziecięcym 150, a w zakaźnym 66. Zgodnie z wytycznymi, 
czyszczenie dłoni powinno trwać co najmniej 30 sekund, 
a każdy z uczestników powinien posiadać własny zestaw 
do dezynfekcji.

Microsoft alarmuje, że coraz większym problemem są 
oszustwa polegające na tym, że przestępcy dzwonią do 
użytkowników i przedstawiają się jako pracownicy pomocy 
technicznej Microsoftu. Z raportu fi rmy dowiadujemy się, 
że z taką sytuacją miało do czynienia około 68% użyt-
kowników. W 10% przypadków ludzie ci stracili pieniądze. 
Oszuści używają powszechnie dostępnych informacji, za 
pomocą których się uwiarygadniają i starają się przekonać 
potencjalne ofi ary, iż wystąpił problem z ich komputerem. 
W ten sposób albo nakłaniają je do zapłacenia za naprawę 
nieistniejących problemów albo - gdy uda im się namówić 
ofi arę, by zainstalowała wskazane przez nich oprogramo-
wanie - kradną dane osobowe. Ulubionym celem oszustów 
są osoby starsze, które są przez przestępców kierowane 
na fałszywe strony dla swojej grupy wiekowej.

Słuchanie muzyki podczas jedzenia czekolady wpływa na 
nasze odczucia. Przeprowadzony w laboratorium ekspery-
ment dowiódł, że mechanizmy percepcji mózgu są bardziej 
złożone niż sądzono. Badacze z Oxford University poprosili 
o pomoc 116 ochotników. Każdy z nich jadł dwa kawałki 
belgijskiej czekolady, słuchając przy tym dwóch specjalnie 
skomponowanych utworów muzycznych - nagrania fl etu, 
które miało zwiększać poczucie gładkości czekolady oraz 
nagranie skrzypiec mające zwiększać poczucie jej ziarni-
stości. - Uczestnicy badań jedli dwukrotnie tę samą czeko-
ladę. Za każdym razem słuchali jednego z dwóch nagrań 
i nie wiedzieli, że czekolada jest identyczna. „Kremowe” 
nagranie zwiększało u nich odczucie słodkości i gładkości 
czekolady w porównaniu z odczuciami podczas słuchania 
„szorstkiego” nagrania skrzypiec.

telefoniczne oszustwa

Przezorny zawsze 
ubezpieczony


