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bUrmiSTrz liPińSKi 
- zawieszony

wicebUrmiSTrz UrbańSKi 
– odwołany

W Łęczycy 
dotychczasowa 
władza może 
mówić o klęsce 
i osobistym 
dramacie. Łódzka 
prokuratura 
postawiła zarzuty 
burmistrzowi 
Krzysztofowi 
Lipińskiemu 
i wyznaczyła 
poręczenie w 
kwocie 30 tysięcy 
zł. Ponadto 
burmistrz został 
zawieszony w 
obowiązkach 
służbowych. Z 
posadą pożegnał 
się jego zastępca. 

Wypadek na A2.
7 osób w szpitalu

Przychodnia na 
Kilińskiego 

nie na sprzedaż

SzopKi 

w KoŚCiele TRAGICZNA 
śmierć byłego 
komendanta policji

W ozorkowie 
okradziono 
listonosza na 
15 tysięcy zł

mieSzKańcy mają 
dość TirÓw. czy Pod 

Poddębicami PowSTanie 
OBWODNICA?
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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Kiedy w 2015 roku z inicjaty-
wy czterech gmin – Łęczycy, 
Daszyny, Grabowa i miasta Łę-
czyca powstała Lokalna Grupa 
Działania włodarze nie kryli 
entuzjazmu. Były duże plany, 
ale kiedy okazało się, że LGD 
zabrakło jednego punktu do 
otrzymania dofinansowania, 
zaczęły się schody.

Obecnie prezesem LGD zo-
stała Monika Kilar-Błaszczyk, 
która jak sama podkreśla, pełni 
tę funkcję do momentu wyroku 
sądu, aby grupa miała swojego 
przedstawiciela po rezygnacji 
dotychczasowych prezesów. 

- Uchwałą komisji konkurso-
wej ds.Wyboru Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanej przez 
społeczności lokalne, projekt 
LGD „Ziemia Łęczycka” uzyskał 
153 punkty, jeden punkt za mało 
aby otrzymać pomoc finanso-
wą z Unii - komentuje Monika 
Kilar-Błaszczyk, obecny prezes 
lokalnej struktury. - Skorzysta-
liśmy oczywiście ze wszystkich 
możliwości prawnych, aby spró-
bować zmienić ten niekorzystny, 
przede wszystkim dla naszych 
mieszkańców, werdykt. Jesz-
cze w maju skierowaliśmy do 
samorządu województwa łódz-

Niewiele brakowało a 
miejski park zostałby 

podtopiony. Drogowcy remontu-
jący przepust na rzecze Czartów-
ce (na DK91) usunęli drewnianą 
zaporę ze starego dorzecza Bzu-
ry. W miejscu remontowanego 
przepustu poziom wody był 
niski, ale rzeka nie płynęła tak, 
jak powinna. Jej poziom mocno 
się podniósł. Problemów w parku 
jest więcej.

Brak zapory został w porę za-
uważony a pracownicy Zieleni 
Miejskiej włożyli ją z powrotem 
na swoje miejsce. Niestety, w kilku 
miejscach parku stoi woda i nie jest 
to niczyja wina.

- Po prostu podnosi się poziom 
wód gruntowych i tam, gdzie teren 
jest niski, tworzą się kałuże – usły-
szeliśmy pd pracowników ZM.

Może to normalne, ale podczas re-
waloryzacji parku miało zostać wyko-
nane m.in. odwodnienie liniowe. Czy 
jest nieskuteczne? A może objęło tylko 
fragment parku. Jak dowiedzieliśmy 
się od Arkadiusza Podawczyka, 
dyrektora Zieleni Miejskiej, podczas 
rewaloryzacji 
parku zostało 
wykonane od-
wodnienie, ale 
tylko przy bra-
mie wjazdowej 
z uwagi na kwe-
stie finansowe. 
Zakres robót 
został zmniej-
szony, dlatego 
odwodnienia nie 
ma w pozostałej 
części parku. Nie 
zrobiono też kon-
serwacji rowów 
melioracyjnych.

- Podczas re-
waloryzacji par-
ku miejskiego nie wykonywano prac 
polegających na udrażnianiu i po-
głębieniu istniejących kanałów oraz 
starego koryta Bzury, zakresy te nie 

były przewidziane w projekcie bu-
dowlanym  – wyjaśnia A. Podawczyk 
podkreślając, że wieloletnie zaniedba-
nia są teraz poważnym problemem. 
- Istnieje realne zagrożenie podtopie-
nia parku, co miało już miejsce kilka 

lat temu . Nie 
oczyszczone 
stare koryto 
Bzury, stare 
prz epu st y, 
n ie udraż-
niane rowy 
melioracyjne 
odprowadza-
jące wody 
Czar tówk i 
do  Bz u r y. 
Wieloletnie 
zaniedbania 
i zaniecha-
nie tych prac 
przy bardzo 
i nten sy w-
nych i dłu-

gotrwałych opadach mogą stać się 
przyczyną podtopienia parku. Są to 
tereny Skarbu Państwa, zwracamy 
się do Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Łodzi o jak najszybsze uregulowanie 
powstałych zaniedbań w ramach 
utrzymania i konserwacji urządzeń 
melioracji wodnych.

Nadmiar wody i nieczyszczone ko-
ryta rzeczne to nie jedyne problemy. 
Spacerując w parku nie sposób też nie 
zauważyć podwiązanego na sznurek 
krzewu. Najprawdopodobniej prze-
krzywił się wskutek silnego wiatru. 
Sznurek i metalowa rura mają je 
naprostować – póki co nieskutecznie. 

Od pracowników w parku do-
wiedzieliśmy się, że na szczęście 
jesienią nie ma wielu dewastacji, 
choć nie można powiedzieć, żeby 
nie było ich w ogóle. W czwartek 
wymieniano stłuczony klosz od 
parkowej lampy.

- Ktoś rzucił w lampę sporym 
kamieniem. Po zdjęciu klosza zna-
leźliśmy go w środku. Chyba komuś 
się nudziło. Niedługo będzie moni-
toring to skończą się takie chuligań-
skie wybryki – usłyszeliśmy.

Do wielu problemów dołączyła 
jeszcze kilkudniowa awaria oświe-
tlenia. 

Ratownicy medycz-
ni przyznają, że zbyt 

często karetka wzywana jest 
przez zwykłe lenistwo chorych, 
którym po prostu nie chce się 
stać w kolejkach do lekarzy. Wiele 
potencjalnych schorzeń łatwo 
symulować i nikt nie sprawdzi, 
czy pacjent nie kłamie.

To nagminna praktyka. Pogoto-
wie często wzywane jest tylko po 
to, aby przewieźć pacjenta na SOR.

- Niestety taka jest prawda, że 
ludzie nadużywają zespołu ratow-
nictwa medycznego w przypad-
kach, które wcale nie wymagają 
natychmiastowej pomocy lekar-
skiej. Taki pacjent, kiedy zostaje 
przewieziony na SOR ma od razu 
wykonane podstawowe badania, 
często zostaje przyjęty na oddział 
w szpitalu. W sprytny sposób omija 
kolejki do specjalistów – przyznaje 
Jacek Głowiński, kierownik stacji 

RTM w Łęczycy. - Takie osoby nie 
zastanawiają się nad tym, że w 
czasie, gdy niepotrzebnie wzywają 
pogotowie, ktoś inny może napraw-
dę potrzebować pilnej pomocy. 
Karetka jest wówczas zablokowana 
i nie może natychmiast jechać do 
potrzebującego.

Zgodnie z przepisami pogotowie 
powinniśmy wzywać tylko do na-
głych przypadków. Jeśli więc dyspo-
zytor uzna, że sytuacja nie zagraża 
życiu pacjenta, może odmówić 
wysłania karetki. Jednak z uwagi 
na fakt, że przez telefon naprawdę 
trudno ocenić, czy dzwoniący wy-
maga pilnej pomocy, czy też nie, 
takich odmów jest niezwykle mało, 
lub nie ma ich w ogóle. Ratownicy 
medyczni apelują, aby myśleć o 
innych, tych naprawdę potrzebują-
cych pomocy, lub ofiarach nagłych 
zdarzeń, wypadków i nie wzywać 
karetek bez potrzeby.

Rolnicy – do-
stawcy mleka 

do spółdzielni mleczarskiej w 
Topoli Królewskiej z nadzieją 
patrzą w przyszłość. Wysyłając 
swoją skargę do premier Beaty 
Szydło, nie łudzili się nawet, 
że dostaną odpowiedź. Ku ich 
zdziwieniu, z rządu przyszły już 
dwa pisma.

Rolnicy we wrześniu postano-
wili skierować pismo opisujące 
swoją sytuację do kancelarii pre-
zesa rady ministrów. Chodzi o 
niewypłacone pieniądze za zreali-
zowane dostawy mleka.

- Nie mieliśmy wielkiej nadziei, 
że ktoś w ministerstwie zainte-
resuje się naszą sprawą – mówi 
Julian Szubski, członek byłej spół-
dzielni. - Ale wspólnie z kolegami 
Radosławem Stańczykiem i Bene-
dyktem Jabłońskim zebraliśmy 100 
podpisów i wysłaliśmy pismo do 
Warszawy.

- Pierwsza informacja przyszła z 
kancelarii prezesa rady ministrów 

Park z problemami

W niższych częściach parku stoi woda gruntowa

W czwartek pracownicy ZM 
wymieniali potłuczone klosze w 

lampach

Co dalej z LGD „Ziemia Łęczycka”?

kiego wezwanie do usunięcia 
naruszeń  prawa, a następnie 
kiedy nie otrzymaliśmy żadnej 
odpowiedzi, w czerwcu złożyli-
śmy pozew do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Do tej 
pory, sprawa nie ruszyła z miej-
sca. Zmiany nastąpiły za to w 
zarządzie grupy, bo w sierpniu 
ówczesny prezes i wiceprezes 
złożyli rezygnacje z pełnionych 
funkcji, a 23 listopada walne 
zgromadzenie zatwierdziło moją 
kandydaturę jako prezesa. Zdaję 
sobie oczywiście sprawę z tego, 
że pieniądze zostały rozdane, ale 
poczekajmy na rozstrzygnięcie 
Sądu Administracyjnego.

Jeśli wyrok okaże się nieko-
rzystny, LGD będzie szukała 
pieniędzy z innych źródeł.

„Chorzy” nadużywają 
pogotowia

Ratownicy medyczni z Łęczycy potwierdzają, że pogotowie jest 
często wzywane niepotrzebnie

Ministerstwo sprawiedliwości zajmie się upadłą mleczarnią

Rolnicy z pismem z ministerstwa sprawiedliwości

- wtrąca B. Jabłoński. - Napisano, 
że przekazują nasze wystąpienie 
do ministerstwa sprawiedliwości.

22 listopada rolnicy otrzymali 
pismo informujące o przekazaniu 
ich skargi dotyczącej między innymi 
działalności prokuratury rejonowej 
w Łęczycy do biura kontroli i audy-
tu wewnętrznego, wydział skarg i 
wniosków w ministerstwie sprawie-
dliwości.

- Przypomnę tylko, że my jako 
dostawcy mleka, którym do dnia 
dzisiejszego nie zapłacono za do-
starczony surowiec, byliśmy bardzo 
wzburzeni faktem wydania przez tu-
tejszą prokuraturę, w dniu 16.06.2014 r. 
postanowienia o odmowie wszczęcia 
śledztwa – mówi J. Szubski.

Rolnicy liczą, że ministerstwo spra-
wiedliwości rozpatrzy sprawę na ich 
korzyść.
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Andrzej Borucki, do-
tychczasowy dyrektor 

muzeum w łęczyckim zamku zło-
żył rezygnację. Jako uzasadnie-
nie podał problemy zdrowotne. 
Do czasu wyboru nowego szefa 
zamku, funkcję tę pełnić będzie 
Tomasz Kucharski, kustosz działu 
historycznego.

Decyzja A. Boruckiego wzbudziła 
spore zaskoczenie.

- W życiu jest tak, że człowiek 
jest „skazany” na wybory i tak 
dokładnie jest w moim przypadku. 
Myślę, że każdy, kto znalazłby się na 
moim miejscu postąpiłby podobnie. 
Warunkiem do wykonywania pracy 
w sposób sumienny jest dobry stan 
zdrowia. Niestety u mnie się to tro-
chę zmieniło na niekorzyść i stąd ta 
decyzja – powiedział nam Andrzej 
Borucki. - Mam  zamiar dalej praco-

Pacjenci odetchną 
z ulgą. Przychodnia 

zdrowia mieszcząca się w budyn-
ku przy ul. Kilińskiego nie zmieni 
lokalizacji. Budynek został wydzier-
żawiony na 20 lat dotychczasowym 
podmiotom. Sprzedaży więc nie 
będzie.

Sprawa nieruchomości przy ul. 
Kilińskiego wracała jak do tej pory z 
częstotliwością przynajmniej raz w 
roku, zawsze przy okazji uchwala-
nia budżetu powiatu. Budynek jest 
bowiem własnością komunalną sta-
rostwa powiatowego i każdego roku 
dyskusja o ewentualnej sprzedaży 
nabierała rumieńców. W tym roku 
również wróciła sprawa sprzedaży 
nieruchomości, co było powodem 
ożywionych dyskusji wśród radnych 
i przede wszystkim obaw dotychcza-
sowych najemców. W związku z tym 
zarząd powiatu przygotował inną niż 
sprzedaż koncepcję. Tym razem za-
proponowano dzierżawę na okres 20 
lat. Dotychczas okres umowy najmu 
obowiązywał przez 10 lat.

- Zarząd powiatu łęczyckiego 
przedłożył  radzie powiatu projekt 
uchwały określającej okres wydzier-
żawienia nieruchomości na 20 lat. 
Uzasadniając, że jest to bardziej ra-
cjonalne rozwiązanie w zakresie 
przeprowadzania ewentualnych 
remontów obiektu. Już teraz widać 
potrzebę kapitalnego remontu dachu, 
ocieplenia ścian, wymiany okien jak 
również kompleksowej rekonstrukcji 

sieci CO i instalacji elektrycznej. Zro-
zumiałym jest, że każdy dzierżawca 
przystępując do inwestycji będzie 
zastanawiał się jakie ma gwarancje, że 
po przeprowadzeniu remontu właści-
ciel przedłuży z nim umowę wynaj-
mu. Sytuacja jest zdecydowanie inna 
przy umowie na okres 20 lat. Istnieją 
większe gwarancje na wykorzystanie 
efektów remontu – wyjaśnia Ireneusz 
Barański sekretarz powiatu. - Podsu-
mowując, jeżeli nie można sprzedać, 
to przynajmniej należałoby ułatwić 
podejmowanie decyzji remontowych. 

Istotna jest w tej sytuacji wysokość 
czynszu. Okazuje się, że od kilku lat 
stawka nie była regulowana. 

- To prawda - potwierdza I. Barań-
ski. - Zawsze kierowaliśmy się wyso-
kością stawek wynajmu stosowanych 
przez urząd miasta. Ostatnia regulacja 

była, jak pamiętam w 2012 roku. Ge-
neralnie dotychczasowe zmiany były 
na poziomie waloryzacji a stawka za 
metr kształtowała się na poziomie 12 
złotych. 

Obecnie zarząd jeszcze nie podpi-
sał umowy z najemcami. Zdaniem 
sekretarza powiatu, cena za metr 
kwadratowy powierzchni nie będzie 
niższa niż dotychczas.

Dyrektor Borucki złożył rezygnację

Andrzej Borucki już nie jest 
dyrektorem muzeum

wać w tej branży, bo muzealnikiem 
człowiek się rodzi. 

Andrzej Borucki będzie konty-
nuował pracę w muzeum na zaj-
mowanym wcześniej stanowisku 
kustosza. 

Świetlna fontanna  
Od piątku wyłączo-
ny na okres zimowy 

miejski wodotrysk zamienił się 
w piękną iluminację. Zakupiona 
w tym roku ozdoba już została 
zamontowana i podłączona.

Pracownicy Zieleni Miejskiej 
podpinali kolejne elementy na 
fontannie. Najwyższa część ozdo-
by ma 350 cm, najniższa 200 cm. 
Całość robi wrażenie.

Gdy się ściemnia, iluminacja 
wygląda bardzo atrakcyjnie

Przychodnia na Kilińskiego zostaje

Budynek nie zostanie sprzedany

Na zdjęciu Ireneusz Barański, 
sekretarz powiatu łęczyckiego
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Pierwsze miejskie ka-
lendarze na 2017 rok 

są już dostępne. Przygotowane w 
ramach projektu „Rewaloryzacji 
Parku Miejskiego w Łęczycy”, 
przedstawiają najpiękniejsze za-
kątki tej zabytkowej przestrzeni 
zielonej oraz najbardziej charak-
terystyczne miejsca miasta. Każdy 
chętny, który zgłosi się do kance-
larii urzędu miejskiego w Łęczycy 
(na parterze budynku przy ul. M. 
Konopnickiej 14), otrzyma jeden 
egzemplarz. Uwaga! Liczba kalen-
darzy ograniczona. W tym roku 
przygotowane zostaną jeszcze 
dwa kalendarze. Jeden planszowy 
zawierający wszystkie miesiące 
roku na jednej karcie i drugi 
dwunastostronicowy, zawiera-
jący zdjęcia Łęczycy nadesłane 
przez mieszkańców w ramach 
konkursu „Łęczyca w obiektywie 
mieszkańców”. 

W sali konferencyj-
nej urzędu miejskiego 

zorganizowane zostało spotkanie 
przedstawicieli Łódzkiego Ku-
ratorium Oświaty z i Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego z sa-
morządowcami gmin powiatu 
łęczyckiego, w sprawie planowa-
nej od roku szkolnego 2017/2018 
reformy oświaty. 

Obecna na spotkaniu Łódz-
ki Wicekurator Oświaty Elżbieta 
Ratyńska przedstawiła powody i 
założenia wprowadzanych zmian. 
Omówiony został również har-
monogram reformy oraz szanse 
jakie stwarza ona dla samorzą-
dowych placówek oświatowych i 
kształcących się w nich uczniów. 
Obecny na spotkaniu doradca 
Wojewody Łódzkiego Marcin Ko-
siorek zadeklarował pomoc Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego we 

wszystkich formalno-prawnych 
aspektach wdrażanej reformy w 
tym w szczególności w przygoto-
waniu aktów prawa miejscowego 
dostosowujących lokalne systemy 
oświaty do proponowanych zmian.  
Podkreślano, że niezależnie od 
proponowanych zmian największą 
bolączką - nie tylko w skali systemu 
oświaty, ale również w skali całego 
kraju - jest zapaść demograficzna. 
Rodząca się coraz mniejsza liczba 
dzieci wymusza redukcję zasobów 
oświatowych i ilości osób zatrud-
nionych w systemie edukacji. Wiele 
wskazuje na to, że za siedem lat do 
łęczyckich szkół trafi o ponad 30% 
mniej dzieci niż w roku bieżącym. 
Dlatego każde systemowe rozwią-
zanie wspierające rodziny decy-
dujące się na wychowanie dzieci, 
zwłaszcza rodziny wielodzietne 
staje się niezwykle istotne. 

SzanSe i wyzwania 
związane z reformą 

oŚwiaty

Kalendarz 
miejski

Na oddziale chirurgicz-
nym łęczyckiego szpi-

tala lekarze każdego dnia ratują 
ludzkie życie. Czasami decyzje 
trzeba podejmować bez chwili 
zastanowienia. Liczy się bowiem 
każda sekunda.

Lek. med. Andrzej Wrutniak, 
potwierdza, że zespół chirurgów w 
pracy na pewno się nie nudzi.

- Dziennie przeprowadzamy 3-5 
operacji. Zdarzają się przypadki, 
które możemy określić jako trudne. 
Mieliśmy pacjenta, którego prze-
jechał ciągnik. Trafił do naszego 
szpitala w bardzo ciężkim stanie. 
Po otwarciu jamy brzusznej okazało 
się, że jego wątroba jest pęknięta na 
pół. Miał m.in. silny krwotok we-
wnętrzny i wyciek żółci. Musieliśmy 
działać bardzo szybko. Po opanowa-
niu krwawienia mężczyzna został 
śmigłowcem LPR przetransporto-
wany do Warszawy. Udało się go 

uratować – słyszymy od lek. med. 
A. Wrutniaka. - Inny przypadek 
miał miejsce kilka tygodni temu. 
Mężczyzna, który był pod wpływem 
alkoholu przewrócił się na ogro-
dzenie. Jego metalowy fragment 
przebił klatkę piersiową i uszkodził 
płuco. Wskutek wypadku pacjent 
miał krwawienie i odmę płucną. 
W tym przypadku wystarczyło, że 
założyliśmy dren i odessaliśmy krew 
i powietrze z jamy opłucnowej. Rana 
została zaszyta.

Na chirurgii w Łęczycy lekarze 
kilka razy wyjmowali śrut z ran 
pacjentów po postrzałach z broni 
pneumatycznej. Wielokrotnie też 
amputowali kończyny, np. podu-
dzia pacjenta po odmrożeniu lub 
palce u dłoni. Kiedyś na oddziale 
chirurgicznym wykonywano także 
trepanację czaszki. Teraz ten zabieg 
przeprowadza się w oddziałach 
neurochirurgicznych.

W minioną nie-
dzielę parafia 

kościoła starokatolickiego w 
Starej Sobótce obchodziła 110 
jubileusz. Uroczystość połączyła 
społeczności sąsiadujących ze 
sobą wsi – Starej i Nowej Sobótki.

W swoim wystąpieniu obecny 
kapłan parafii kościoła starokatolic-
kiego w Nowej Sobótce,  Mateusz Fe-
licjan Szymkiewicz przywołał słowa:

- „Głównym fundamentem zjed-
noczenia kościołów, powinna być 
wiara i cześć dla Sakramentu Ołta-
rza. Każdy kościół niech zachowuje 
zwyczaje, modły i nabożeństwa, ale 
niech drugiemu swoich praktyk 
religijnych nie narzuca. We wszyst-
kim niech będzie miłość, w rze-
czach niekoniecznych do zbawienia
-wolność, a w koniecznych jedność” 
Dlaczego więc wspólna historia ma 
być ciągle „przekleństwem” dla 

żyjących obok siebie społeczności? 
Chyba już pora - apelował kapłan 
Mateusz - by wznieść się ponad 
zrodzone przed stu laty wzajemne 
urazy, by zainicjować dialog. Jak 
długo jeszcze przynależność do 
różnych wyznań, będzie dzielić tę 
społeczność na „lepszą” i „gorszą” a 
współcześni sobótkowianie stają się 
zakładnikami wspólnej przeszłości.

Obchody odbywały się pod 
honorowym patronatem starosty 
łęczyckiego przy współudziale 
społeczności lokalnej.

- Mam nadzieję, że ta uroczy-
stość przyczyni się przynajmniej 
do odczuwalnego zredukowania 
wzajemnego dystansu, jak również 
wskaże mniej do tej pory zauwa-
żalne, przyczyny trwającego do 
dziś podziału sobótkowskiej spo-
łeczności - powiedział nam kapłan 
Mateusz.

Takiego dramatu 
rodzina z Gajewa 

nie mogła się spodziewać. W pią-
tek (2 grudnia) przed południem 
ogień rozprzestrzenił się w całym 
domu. Rodzina straciła dach nad 
głową i wszystko, co miała. 

Po przybyciu na miejsce zdarze-
nia pierwszych zastępów straży, 
pożarem objęte było całe poddasze 
oraz drewniany strop budynku. 
Mieszkańcy zdążyli opuścić płonący 
dom. Strażacy walczyli z żywiołem 
niemal cztery godziny. W gaszeniu 
ognia udział brało 5 zastępów stra-
żaków z KP PSP w Łęczycy, 4 jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w KSRG (OSP Daszyna, OSP Piątek, 
OSP Topola Królewska i OSP Wito-
nia) oraz OSP Romartów, łącznie 32 
strażaków. 

Pogorzelcom pomaga wiele osób 
prywatnych i instytucji. Potrzeby są 
bowiem ogromne. 

- Dach nad głową i cały dobytek 
straciło łącznie dziewięć osób. W 
domu w Gajewie mieszkali rodzice 

Chirurdzy mają pełne ręce roboty

uroCzyStoŚCi 
w Starej SobótCeSPłonął dom 9-oSobowej 

rodziny

oraz dwóch synów ze swoimi ro-
dzinami. GOPS udzielił wszelkiej 
możliwej pomocy, gmina prze-
kazała lokal, w którym mogą za-
mieszkać dwie rodziny. Cała spo-
łeczność gminy Witonia włączyła 
się w pomoc pogorzelcom. Podczas 
komisji rady gminy będę wniosko-
wał o przekazanie dodatkowych 
pieniędzy dla poszkodowanych 
mieszkańców – usłyszeliśmy od 
Mirosława Włodarczyka, wójta 

gminy Witonia. - To naprawdę 
ogromna tragedia. Rodzina w 
kilka godzin straciła wszystko. 
Dodatkowo, okres przed świętami 
i sezon zimowy nie napawają opty-
mizmem. Potrzebna jest jeszcze 
ogromna pomoc.

Stowarzyszenie „Razem Stwo-
rzymy Więcej” działające na te-
renie gminy utworzyło specjal-
ny rachunek bankowy, na któ-
ry można wpłacać pieniądze dla 
pogorzelców: BGŻ PNB Paribas 
58160014621836109750000002 z do-
piskiem: Pomoc rodzinie poszko-
dowanej w pożarze w miejscowości 
Gajew, gm. Witonia.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze 
do końca znane. 

Weekend był pracowity dla wolon-
tariuszy i darczyńców zaangażowa-
nych w „Szlachetną Paczkę”. Mnó-
stwo rodzin otrzymało świąteczne 
prezenty.

Razem z Moniką Podsiadło, liderką 
„Szlachetnej Paczki” odwiedziliśmy 
rodzinę Haliny Majsiak z Piątku.

- Rodzina prosiła przede wszystkim 
o wózek dla niepełnosprawnej córki 
pani Haliny – Sylwii. Jak widać, są 
jeszcze ludzie o wielkim sercu – mówi 
M. Podsiadło, wskazując na wiele 
paczek przygotowanych dla potrze-
bującej rodziny.

Pani Halina jest wdową, mieszka z 
dwiema córkami Żanetą i Sylwią oraz 
13 – miesięcznym wnukiem Jasiem.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni na-
szym darczyńcom i wolontariuszom 

„Szlachetnej Paczki”. Życzymy im dużo 
zdrowia i szczęścia i dziękujemy za te 
dary, które są tak bardzo potrzebne 
mojej rodzinie.   - Będę mogła wreszcie 
wyjechać na spacer - mówi Sylwia, 
niepełnosprawna córka pani Haliny.

„Szlachetna Paczka” łączy ludzi wiel-
kiego serca i potrzebujących. Udowad-
nia, że święta to naprawdę magiczny 
czas.

finał „Szlachetnej paczki”
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Łęczyca
ŁęczycaCztery automaty do gier zo-

stały zabezpieczone w Łęczycy 
przez policjantów i celników. 
Mogły być zaprogramowane 
tak, że grający nie mieli szan-
sy na wysoką wygraną. Taka 
praktyka jest nielegalna. 

Hazard bez wątpienia uza-
leżnia. Wiele osób przegrywa 
na automatach wysokie sumy. 
Chcąc się odegrać, wrzucają do 
maszyny kolejne pieniądze. Na 
ludzkiej naiwności zarabiają 
oszuści.

- 7 grudnia policjanci wraz z 
celnikami realizując działania 
skierowane przeciwko prze-
stępczości gospodarczej spraw-
dzili salon gier usytuowany w 
Łęczycy wobec podejrzenia, że 
właściciel prowadzi działalność 
bez wymaganej  konces ji .  W 
wyniku wspólnej akcji zabez-
pieczono 4 automaty do gier. 
Kolejnym, kluczowym krokiem 
w sprawie będzie przeprowa-
dzenie eksperymentu, który 
ma zweryfikować czy automa-
ty były zaprogramowane na 
osiąganie nielegalnej korzyści 
finansowej kosztem graczy – 
informuje podkom. Agnieszka 

Obecnie stopa bez-
robocia w Polsce jest 

najniższa od 25 lat. Te dane po-
twierdza GUS. W Łęczycy i całym 
powiecie statystyki wyglądają 
podobnie. Choć bezrobotnych, 
mimo wszystko nie brakuje, cza-
sami pracodawcy mają problem 
ze znalezieniem odpowiedniego 
pracownika.

Co roku po zakończeniu prac 
sezonowych bezrobocie rosło. Za-
zwyczaj ta tendencja zaczynała się 
już we wrześniu. W tym roku dane 
wyglądają obiecująco.

- Na koniec października zareje-
strowały się tylko dwie osoby bez-
robotne, na koniec listopada 20. To 
naprawdę niewiele w porównaniu z 
latami ubiegłymi – potwierdza Lidia 
Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy. - W 
tym roku z funduszu pracy zakty-
wizowaliśmy 1111 osób. Bezrobotni 
korzystają ze wszystkich dostępnych 
szkoleń czy kursów a i tak zauwa-
żamy, że czasami pracodawcy mają 
problem z doborem pracowników. 
Brakuje bezrobotnych z odpowied-
nim wykształceniem, kwalifi kacjami 
czy doświadczeniem w konkretnej 
branży. 

W środę po raz pierw-
szy odbył się dyżur 

dzielnicowego w spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”. 
Założeniem programu „Dzielni-
cowy bliżej nas” jest wzmocnie-
nie roli dziel-
n i c o w e g o 
oraz odejście 
od koncep-
cji „policji na 
telefon”, na 
rzecz policji  
bliżej oby-
watela.

W ramach 
realizacji  pro-
gramu młod-
szy aspirant 
A m ade u sz 
Kościelski z 
KPP w Łęczy-
cy, przyjmo-
wał interesan-
tów w siedzibie „Łęczycanki”.

- Dzielnicowy nie powinien być 
policjantem „od wszystkiego”, 
a funkcjonariuszem znanym w 
miejscu, gdzie pracuje, żeby każdy, 
kto zobaczy coś niepokojącego, 
wiedział, do kogo ma się zgłosić. W 
praktyce jest niestety tak, że to naj-

częściej najmłodsi i najstarsi miesz-
kańcy nie znają dzielnicowego, 
szczególnie w Łęczycy.  Na wsiach 
sytuacja wygląda już zdecydowa-
nie korzystniej. W mojej ocenie, 
policjant, który nie zna środowiska, 

w jakim pra-
cuje, nie jest 
w s t a n ie 
skutecznie 
wypełniać 
swoich obo-
w i ą z ków 
–  u w a ż a 
mł. asp. A. 
Kościelski. - 
Znajomość 
mieszkań-
c ó w  p o -
maga mu 
c h o ć b y 
w y t y p o -
wać osoby 
mogące sta-

nowić zagrożenie dla innych. Takie 
informacje mogą zapobiec później-
szym tragediom.

Dzielnicowy będzie przyjmował 
interesantów w spółdzielni w każ-
dą  środę od 16.00 do 17.00. Podczas 
pierwszego dyżuru zainteresowa-
nia rozmową z policjantem nie było.

łęczyca bez lipińskiego 
i Urbańskiego Takich zmian w samorządzie jeszcze 

nie było. Burmistrz Krzysztof Lipiń-

ski w piątek został zawieszony przez 

łódzką prokuraturę w pełnieniu obo-

wiązków włodarza miasta. Również w 

piątek zastępca burmistrza Krzysztof 

Urbański pożegnał się z pełnioną funk-

cją. Jego miejsce już jest zajęte przez 

byłego policjanta z Łowicza Andrzeja 

Rokickiego. 

Feralny piątek

W piątek rano miasto obiegła 
informacja o odwołaniu Krzysztofa 
Urbańskiego ze stanowiska zastępcy 
burmistrza. Tego chyba nikt się nie 
spodziewał. Burmistrzowie sprawia-
li wrażenie, że ich współpraca układa 
się pomyślnie. Krzysztof Urbański 
pełnił funkcję od marca 2015 roku 
po odejściu na emeryturę z Zakładu 
Karnego w Garbalinie. Zrzekł się 
mandatu radnego miejskiego, aby 
objąć zaproponowane stanowisko 
zastępcy włodarza. Decyzji o swoim 

odwołaniu komentować 
nie chciał. Sprawiał wraże-
nie zaskoczonego. Mówił 
urzędnikom, że z Krzyszto-
fem Lipińskim rozstają się w 
przyjaznej atmosferze. Od-
wołanie jest równoznaczne 
z wypowiedzeniem umowy 
o pracę z zachowaniem jedno- mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia. 
W okresie wypowiedzenia zastępca 
burmistrza został zwolniony z obo-
wiązku świadczenia stosunku pracy. 
Przez cały dzień próbowaliśmy 
skontaktować się z burmistrzem 

Lipińskim i poprosić o wyjaśnienie tej 
zaskakującej dla wielu osób decyzji. 
Burmistrz nie odbierał telefonu. Tego 
dnia był w prokuraturze. Krzysztof 
Kopania, rzecznik prokuratury okrę-
gowej w Łodzi, poinformował nas, że 
burmistrz Łęczycy usłyszał zarzuty. 
Nie ma aktu oskarżenia. Dowiedzie-
liśmy się, że Krzysztof Lipiński został 
zawieszony w pełnieniu obowiąz-
ków burmistrza miasta.

Jaki był początek?

Zawieszenie burmistrza Lipińskie-
go jest pokłosiem głośnej na całą Pol-
skę afery związanej z tzw. pożyczką. 
Przypomnijmy, że burmistrz Lipiński 
chciał „pożyczyć” 50 tys. zł od Teresy 
Budzińskiej, która o tym fakcie za-
wiadomiła prokuraturę twierdząc, 
że włodarz chce wyłudzić od niej 
pieniądze. Jako dowód T. Budzińska 
przedstawiła nagrania rozmów z K. 
Lipińskim. Sprawa wyszła na jaw 
w drugiej połowie lipca ubiegłego 
roku. W grudniu 2015 roku proku-
ratura rejonowa Łódź Bałuty, która 
zajmowała się sprawą złożoną przez 
p. Budzińską, umorzyła postępowa-
nie. Ta decyzja była dla niektórych 
sporym zaskoczeniem. Małżeństwo 
p. Budzińskich nie godząc się takim 
obrotem sprawy, złożyło odwołanie. 

Dodatkowo, o całej sprawie zrobiło 
się głośno za sprawą telewizyjnego 
programu wyemitowanego w jednej 
z ogólnopolskich stacji w drugiej 
połowie kwietnia 2016 r. Zaproszeni 
do studia goście mocno krytykowali 
działania łódzkiej prokuratury.

– Nie wyczerpano całej inicjatywy 
dowodowej w tej sprawie. Można 
założyć tezę, że sprawę umorzono 
dla statystyki – komentował Janusz 
Kaczmarek, były prokurator krajo-
wy. – Popełniono wiele błędów do-
wodowych oraz błędów związanych 
z kwalifikacją sprawy. Teraz jeszcze 
słyszę, że nie przesłuchano wszyst-
kich wskazanych przez państwa 
Budzińskich świadków.

Sprawa została także skierowana 
bezpośrednio do ministerstwa 
sprawiedliwości. Senatorowie Ma-
ciej Łuczak i Przemysław Błasz-
czyk złożyli pismo do Zbigniewa 
Ziobry, ministra sprawiedliwości, 
prokuratora generalnego, w którym 
wnosili o przeanalizowanie sytuacji 
i objęcie szczególnym nadzorem 
postępowania w sprawie złożonego 
zażalenia przez mieszkankę Łęczy-
cy na działania prokuratury rejono-
wej Łódź-Bałuty. W oświadczeniu 

senatorowie przedstawili sytuację 
związaną z łęczycką aferą, a także 
zaznaczyli, że w sprawie jest wiele 
niejasności.

Nowy zastępca burmistrza

Nowy zastępca burmistrza Łęczy-
cy został powołany w piątek. Został 
nim Andrzej Rokicki, były zastępca 
komendanta powiatowego policji w 
Łowiczu, który pełnił tę funkcję do 
25 lutego 2014 r. Następnie, 3 kwiet-
nia został sekretarzem powiatu 
łowickiego, później w tym samym 
urzędzie pracował w wydziale or-
ganizacyjnym. 

- Dostałem informację, że mam 
zostać zastępcą burmistrza Łęczycy. 
Jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek 
powiedzieć. Najpierw muszę poznać 
ludzi pracujących w urzędzie miej-
skim oraz radnych – powiedział nam 
A. Rokicki, nowy zastępca burmi-
strza. - Wiem, że przede mną trudne 
zadanie, ponieważ rada miasta jest 
podzielona. 

Co teraz czeka urząd miasta w 
Łęczycy? Czy już niedługo władza 
zostanie przejęta przez zarząd ko-
misaryczny?

Na zdjęciu Andrzej Rokicki, nowy zastępca burmistrza Łęczycy

- Zarzuty przedstawione przez prokuraturę bałucką dotyczą płat-
nej protekcji i żądania korzyści majątkowej w kwocie 50 tys. zł (w 
okresie grudzień 2014 – luty 2015 r. ) i przekroczenia uprawnień (w 
lipcu 2015 r.). Prokurator w dniu 9 grudnia zastosował zawieszenie 
w czynnościach służbowych stanowiących zakres obowiązków 
związanych z pełnieniem funkcji burmistrza miasta Łęczyca oraz 
poręczenie w kwocie 30 tys. zł, które podejrzany ma wpłacić do 
19 grudnia do kasy depozytowej. Podejrzany nie przyznał się do 
zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień – infor-
muje Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi.

Spada bezrobocie, 
brakuje pracowników

policja w spółdzielniNielegalne automaty w Łęczycy

Ciniewicz, oficer prasowy KPP 
w Łęczycy. - Zgodnie z ustawą o 
grach hazardowych, na prowa-
dzenie kasyna gier wymagana 
jest koncesja. Za nielegalnie 
prowadzoną działalność grozi 
wysoka grzywna i kara pozba-
wienia wolności do lat 3.
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Poddębice

Poddębice

Uniejów

Biznes w uzdrowisku 

ogłoszenie

O problemie Zofi i 
Woźniak, która 

decyzją Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych nie może stawiać 
roweru rehabilitacyjnego w 
wiatrołapie bloku, pisaliśmy 
tydzień temu. Urząd miasta 
przysłał do redakcji odpowiedź 
w tej sprawie.

„Mieszkańcy bloku przy ul. 
Grunwaldzkiej w Poddębicach 
stanowią wspólnotę mieszkanio-
wą, której zarządcą jest Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych w 
Poddębicach. Zarządca wspól-
noty zgodnie z przepisami dba o 
stan techniczny i bezpieczeństwo 
mieszkańców tego bloku poprzez 
przestrzeganie i stosowanie się 
do obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, eliminując 
wszystkie przeszkody na ciągach 
komunikacyjnych – drogach ewa-
kuacyjnych na wypadek pożaru w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w tym budynku. Ponadto przed 
każdą klatką schodową znajdują 
się miejsca postojowe dla rowerów. 
Na chwilę obecną gmina Poddębice 
w obszarze w/w nieruchomości 
nie posiada żadnych wolnych 
pomieszczeń ani garaży, które 
mogłyby być wykorzystane na 
przechowanie roweru” - czytamy 
w odpowiedzi.

Mogłoby się wydawać, że woże-
nie kuracjuszy i hotelowych gości, 
to przysłowiowy strzał w dzie-
siątkę. Wiesław Herda, właściciel 
taksówkarskiej fi rmy, twierdzi, że 
rzeczywistość wcale nie jest taka 
różowa. 

- Na biznes w Uniejowie zdecydo-
wałem się całkiem niedawno. Gdy 
po raz pierwszy tu przyjechałem ra-

Magistrat odpowiada ws. roweru

Burmistrz pani Zofi i nie 
pomoże

burmistrz czeka na petycję
Analizując odpo-
wiedź magistratu 

w sprawie kupców z miejskiego 
targowiska, można założyć, że 
burmistrz czeka na zapowiada-
ną petycję. Przypomnijmy, że 
handlujący na targowisku kry-
tykują fakt, że muszą płacić za 
korzystanie z publicznej toalety. 

O problemie poinformowali-
śmy urząd. Oto odpowiedź:

„Jeżeli wpłynie taka petycja, 
to magistrat rozważy możliwość 
nieograniczonego udostępnienia 
toalety w dni targowe”. 

Nagrody i stypendia 
od burmistrza 

Po raz trzeci burmistrz wręczył jednora-
zowe stypendia za  wyniki w nauce dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 
studentów z terenu gminy Uniejów oraz 
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Studenci oraz 
uczniowie szkół średnich otrzymali 
nagrody w wysokości 500-750 zł oraz 
bony o wartości 300 zł. Z kolei uczniom 
i młodzieży zajmującej się kulturą, 
sportem oraz działalnością artystyczną 
przyznano nagrody w kwocie 300-400 
zł, w zależności od liczby zgłoszeń. W 
sumie nagrodzone zostały 177 osoby, 
w tym 21 studentów i 17 uczniów szkól 
średnich.

rajdy zamiast handlu 
Amatorzy tzw. pale-
nia gum mają pole 

do popisu na dużym parkingu 
Polomarketu, który wciąż jest 
zamknięty. Ślady po szybko ja-
dących pojazdach są widoczne 
w wielu miejscach. Od miesz-
kańców dowiedzieliśmy się, 
że rajdy urządzane są przede 
wszystkim po zapadnięciu 
zmroku. 

Na parkingu są wyraźne 
ślady palenia gum 

Nie wiadomo, kiedy market 
zostanie otwarty. Problemem jest 
droga dojazdowa, która powinna 
zostać poszerzona. Przy ul. bł. 
Bogumiła – naprzeciwko marketu 
– są teraz dwa chodniki. W miej-
scu starego miał znajdować się 
dodatkowy pas ułatwiający wjazd 
zmotoryzowanym klientom. 

Przy zjeździe do marketu są 
teraz dwa chodniki

zem z żoną, to od razu zauważyłem, 
że nie ma taksówek. Pomyślałem 
sobie, że to dziwne. Taka miejsco-
wość bez taksówek? I wpadł mi do 
głowy pomysł z fi rmą – słyszymy 
od pana Wiesława. 

Właściciel taksówkarskiej fi rmy 
pochodzi ze Śląska. Daje sobie 
jeszcze trochę czasu na rozkręcenie 
interesu.

- Nie powiem, żebym był aż tak 
zadowolony. Tak szczerze mówiąc, 
to spodziewałem się o wiele więcej 
zleceń. No, ale cóż. Może potrzeba 
na to jeszcze czasu – zastanawia 
się W. Herda. - Moja żona wróciła 
na Śląsk. Umówiliśmy się, że jak 
twardo stanę tu na nogi, to dopiero 
przyjedzie do Uniejowa. 

Pan Wiesław w Uniejowie ma 
dwie taksówki. Trzecia taksówka 
jeździ po Poddębicach. 

- Większość zleceń jest telefonicz-
na. Wprawdzie w Uniejowie jest ta-
bliczka z napisem taxi i wyznaczone 
miejsce postojowe, jednak z reguły 
zajęte jest przez inne samochody – 
mówi Wiesław Herda. 

Jak się dowiedzieliśmy, oprócz 
pensjonariuszy i hotelowych gości, 
z taksówek korzystają też mieszkań-
cy wiosek z którymi Uniejów nie ma 
regularnych połączeń. 

Reaktywacja taxi w Uniejowie 
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Poddębice

Poddębice

mają dosyć tirów

Zadzim

Mieszkańcy spa-
cerujący po oblo-

dzonych chodnikach – nawet w 
centrum miasta – z sarkazmem 
mówili o nastawieniu władz do 
problemu. - Chyba czekają na 
ocieplenie – usłyszeliśmy od 
przechodniów.

Rzeczywiście, pod koniec ub. tygo-
dnia temperatura gwałtownie pod-
skoczyła. Lód się roztopił i chodniki 
znów były bezpieczne. Nie zmienia 

W podpoddębickiej miejscowości 
Praga większość domów znaj-
dujących się blisko drogi woje-
wódzkiej ma popękaną elewację. 
To nie dziwi, bowiem nasilenie 
ruchu ciężkich samochodów jest 
bardzo duże. 

- Już dobrych kilka lat temu mieli-
śmy obiecywaną obwodnicę – mówi 
Aleksander Nowak. - Teraz jest jesz-
cze gorzej. Przybyło tirów. Praktycznie 
przejeżdżają pod oknami non stop. 
Cały dom się trzęsie, pękają ściany. 

Życie tutaj łatwe 

nie jest. 
Kolejny mieszka-

niec Pragi potwier-
dza te słowa.

- Obwodnica jest 
konieczna – słyszy-
my od Stanisława 
Kałużnego. - Ruch 
samochodów się 
zwiększył. Oczy-
wiście najbardziej 
uciążliwe są kur-
sujące tiry na trasie 
Poddębice – Sie-

radz. 
Mieszkańcy wraz z 

radą sołecką zaprosili 
do siebie burmistrza 
Piotra Sęczkowskiego. 
Spotkanie miało dać 
odpowiedź, czy ob-
wodnica powstanie a 
jeśli tak, to kiedy.

- Usłyszeliśmy od 
burmistrza, że miasto 
ma w planach budowę 
obwodnicy, której pod-

Grażyna Polka
- Jestem minimalistką i dlatego nie 
mam żadnych krytycznych uwag 
co do tych ozdób. Tyle ile jest, wy-
starczy. Choinka, dwie duże paczki z 
prezentami a poza tym świąteczna 
iluminacja przy fontannie. Więcej 
nie trzeba, bo byłoby za bardzo 
naćkane. 

Zofia Hajduk
- Podoba mi się. Choinka jest taka 
nowoczesna. Ładnie prezentują się 
te podświetlane prezenty. Szcze-
gólnie nocą widok jest super. Warto 
przyjść z dziećmi i już teraz poczuć 
magię świąt. Nie ma co przesadzać 
z liczbą ozdób. Tym bardziej, że 
wszystko sporo kosztuje. 

Czesław Ostrowski
- Mam już swoje lata i nie przepa-
dam za fajerwerkami. Faktycznie, 
jest skromnie. Ale mnie to nie 
przeszkadza. Kiedyś była ubierana 
żywa choinka, jednak ta srebrna 
metalowa nie wygląda źle. Dobrze, 
że ustawiono ozdoby także przy 
fontannie. 

Maria Kubiak
- Ta metalowa choinka, to jest 
wielkie nieporozumienie. Wygląda 
fatalnie. Nie jestem zwolenniczką 
sztuczności. Uważam, że bez po-
równania lepiej prezentowałoby się 
żywe drzewko. Poza tym jest jakoś 
tak mizernie i biednie. Na pewno 
można by lepiej to wszystko zrobić. 

Marek Błaszczyk
- Miasto ma naprawdę większe 
potrzeby, niż pakować duże sumy 
pieniędzy na świąteczne ozdoby. 
Moim zdaniem raczej w okresie 
letnim powinny być w centrum ja-
kieś atrakcje dla dzieciaków. Może 
mini-plac zabaw? W każdym razie 
iluminacje bożonarodzeniowe są ok. 

reporter pyta – Czy świąteczne ozdoby mogą się podobać?

Kolejny rok, gdy 
w centrum miasta 

ustawiona została na święta srebr-
na choinka wykonana z metalo-
wych, łączonych konstrukcji. Gusta 
są różne i jak łatwo się domyślić 
opinie w sprawie świątecznych 
ozdób także są zróżnicowane. 
Piszemy o tym w sondzie poniżej. 
Czy jednak Poddębice nie są zbyt 
smutne przed nadchodzącym Bo-
żym Narodzeniem?

Na placu Kościuszki, w pobliżu 
fontanny, skumulowała się świą-
teczna dekoracja. Wprawdzie nie 
składa się ze zbyt wielu elementów, 

ale choinka jest a pod nią prezenty. 
Kilka metrów dalej ustawionych 
zostało przy fontannie pięć ilumi-
nacji przypominających tryskającą 
wodę. To wszystko. 

W innych częściach miasta świą-
teczne ozdoby można ujrzeć jedynie 
na rondach, gdzie lampy przyozdo-
biono betlejemskimi gwiazdami. 

Na tle innych ościennych miej-
scowości, Poddębice wypadają 
skromnie. W pobliskim Aleksan-
drowie w centrum ustawiono nie 
tylko atrakcyjną, zieloną choinkę 
z prezentami, ale również olbrzy-
mią bombkę. Można do niej wejść 
i zrobić sobie pamiątkowe, świą-
teczne zdjęcie. Korzystają z tego 
całe rodziny. 

W Łęczycy przyozdobione zostały 
latarnie na placu, które dodatkowo 
połączone zostały świecącymi gir-
landami. Żywa choinka też ma wiele 
ozdób. 

W Ozorkowie również postawiono 
na żywą choinkę. 

metalowa ChoinKa. 
Czy ładna?

mikołaj na drodze
Niecodzienny widok spotkał uczniów idących na lekcje 
do szkoły w Zadzimiu. 6 grudnia poddębiccy policjanci 

wraz ze swym mikołajem w ramach akcji profilaktycznej rozdawali 
upominki i elementy odblaskowe ufundowane przez WORD z 
Sieradza. Podczas wręczania upominków mikołaj wraz z policjantką 
przekazywali cenne informacje na temat bezpieczeństwa w drodze 
do i ze szkoły, jak również życzyli wszystkim bezpiecznych świąt.

Czekali na ocieplenie?

Poddębiczanie 
skarżyli się na 
śliskie chodniki 

to jednak faktu, że odpowiednie 
służby zlekceważyły wcześniejsze 
zimowe warunki, które dały się we 
znaki ludziom. 

- Trzeba bardzo ostrożnie stawiać 
kroki, aby się nie poślizgnąć. To 
skandal, żeby w centrum miasta 
chodniki nie były posypane piaskiem 
– powiedzieli nam Anna i Dariusz 

Chilarscy z którymi rozmawialiśmy 
na pl. Kościuszki. 

Szczególnie ślisko było tuż przy 
miejskiej fontannie. Zapomniano o 
tym, aby usunąć zamarzniętą wodę. 

Po chwilowym ociepleniu, przed 
nami kolejne ochłodzenie. Oby tym 
razem w mieście nie było problemów 
z oblodzonymi ulicami i chodnikami. 

Przy fontannie zalegała gruba 
warstwa lodu

mieSzKańcy walczą o obwodnicę

stawowym 
celem byłoby skierowanie tirów 
nie na drogę wojewódzką, jak to się 
dzieje teraz, a w stronę trasy krajowej 
72. Jednak nie usłyszeliśmy żadnych 
konkretnych dat i na dobrą sprawę 
wciąż nie wiemy, jak sprawa wygląda. 
Kto odpowiada za to, że ta inwestycja 
się tak ślimaczy: miasto czy urząd 
wojewódzki? - pyta pan Aleksander. 

W sprawie planowanej obwodnicy 
wysłaliśmy maila do urzędu. Czeka-
my na odpowiedź. 

Aleksander Nowak – jak większość mieszkańców – ma dosyć tirów

Głównym tematem 
rozmów jest duży ruch na drodze wojewódzkiej 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 215: Cudze zawsze lepsze.

uŚmieChnij SiĘ

Ź
ró

d
ło

: b
is

tr
o2

4.
pl

/g
ot

ow
an

ie
/p

rz
ep

is
y/

uŚmieChnij SiĘ
* - Mamusiu, dlaczego tatuś jest łysy? 
- Ci którzy szybko łysieją, są bardzo 
mądrzy.
- Mamusiu, a dlaczego Ty masz takie 
gęste włosy? 
- Śpij już dziecko. 

* * * 
* - Kochanie boję się
- Czego słonko?
- Że kiedyś pokochasz inną...
- No to za późno, już kocham inną i jest do Ciebie taka 
podobna...
- Och, chodzi Ci o naszą córeczkę, te twoje żarty :) 
- Nie, o twoją siostrę. 

* * *
* - Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze jestem 
chora na sklerozę. 
- Od kiedy? 
- Co od kiedy? 

* * *
* Pani w szkole pyta Jasia: 
- Co wybrałby baran, gdyby postawiono przed nim 
wiaderko wody i wiaderko wódki? 
A Jasiu na to: 
- Wodę! 
Pani: 
- Świetnie! A dlaczego? 
Jasiu: 
- Bo to baran! 

* * *
* Do radia dzwoni słuchaczka:
- Znalazłam dziś na ulicy portfel. W środku był tysiąc 
złotych i prawo jazdy na nazwisko Stanisław Kowalski. 
I w związku z tym mam wielką prośbę... 
byście puścili panu Stasiowi jakąś fajną piosenkę. 

 * * *
* Żona do męża: 
- Wiesz co, nasz Walduś dziś dostał pałę z geografi i, bo 
nie wiedział gdzie leży Afryka. 
- To musi być gdzieś niedaleko, bo u nas w warsztacie 
pracuje murzyn i dojeżdża do roboty rowerem. 

KREM Z CUKiNii Z 
ZARUMiENiONyMi PŁATKAMi 

MiGDAŁÓW
Składniki:
4 małe cukinie o wadze ok. 400 g 
1 cebula 
1 ząbek czosnku 
kilka gałązek świeżego tymianku 
ok. 400 ml wywaru drobiowego 
100 ml wytrawnego białego wina
100 ml śmietany kremówki 30% 
2 łyżki oliwy z oliwek extra vergine 
natka pietruszki 
garść płatków migdałów

Etapy przygotowania:
Cukinie umyć. 0k. 100 g pokroić 
w julienne, resztę w grubą kostkę. 

Cebulę obrać i pokroić w drobną 
kostkę. Czosnek obrać, drobno 
posiekać lub przecisnąć przez pra-
skę. Na rozgrzanej oliwie zeszklić 
cebulę, dodać listki tymianku, czo-
snek i kostki cukinii, doprawić solą 
i pieprzem, zalać białym winem, 
poddusić. Dodać wywar i gotować 
do miękkości pod przykryciem. 
Pietruszkę posiekać. Do ugotowanej 
zupy dodać śmietanę, zblendować. 
Dodać julienne i posiekaną pietrusz-
kę, gotować, aż cukinia będzie ciepła. 
Płatki migdałów uprażyć na patelni 
bez tłuszczu, lekko posolić. Posypać 
nimi zupę, serwować.

NOGA GĘSiA PiECZONA 
W GLAZURZE ZE ŚLiWEK 

KALiFORNiJSKiCH
Składniki:
2 nogi gęsie
8 śliwek kalifornijskich
6 gałązek świeżego tymianku
8 ząbków czosnku
1/3 łyżeczki soli
1 łyżka oleju do wysmarowania 

brytfanki lub plastry słoniny
Glazura:
100 g śliwek kalifornijskich
skórka otarta z jednej cytryny
sok z jednej cytryny
1 gałązka świeżego tymianku
4 łyżki wody
1 łyżeczka miodu
1 ząbek czosnku

Etapy przygotowania:
Nogi gęsie umyj, osusz, natrzyj 
dwoma przeciśniętymi przez praskę 
ząbkami czosnku, solą, obłóż tymian-
kiem, odstaw do lodówki na co naj-
mniej 30 minut (im dłużej tym lepiej).
Glazura: Śliwki kalifornijskie zalej 
wrzątkiem i odstaw na ok. 15 minut. 

Odmoczone śliwki przełóż do 
blendera dodaj sok i skórkę z cy-
tryny, listki tymianku, przeciśnięty 
przez praskę czosnek, szczyptę soli, 
całość zmiksuj na jednolitą masę. 
Puree przełóż do rondelka, gotuj 
ok. 10-12 minut, do uzyskania 
gęstej masy, na końcu dodaj ły-
żeczkę miodu. W wysmarowanej 
olejem lub wyłożonej słoniną 
brytfance ułóż gęsie nogi, piecz 
pod przykryciem 30 minut w 
temp.180 stopni, góra/dół. Po tym 
czasie zdejmij przykrycie, dodaj 
śliwki kalifornijskie i rozgniecione 
ząbki czosnku (w łupinie), piecz 
30 minut, przy czym po 15 mi-
nutach nałóż pędzlem na gęsie 
nogi glazurę ze śliwek, zmniejsz 
temperaturę do 160 stopni. Ilość 
glazury powinna być obfita. W 
ciągu kolejnych 15 minut obserwuj 
stopień spieczenia glazury. 

DESER ORZECHOWy
Składniki:
ser biały 3 x mielony - 80 g

masło orzechowe - 80 g
cukier puder - 50 g
płatki pszenne z otrębami- 0,5 szkl.
czekolada mleczna - 50 g

Etapy przygotowania:
Czekoladę roztapiamy, dodaje-
my połowę płatków, dokładnie 
mieszamy. Ser biały miksujemy 
z cukrem pudrem i masłem 
orzechowym, chłodzimy. Do 
słoiczka dajemy porcję płatków z 
czekoladą, na to warstwa kremu 
orzechowego, kolejno płatki bez 
dodatku czekolady - czynność 
powtarzamy do wykończenia 
składników. Podajemy mocno 
schłodzone!
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Szopki w kościele 
109 prac wpłynęło na X Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2016, organizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki w Ozorkowie. Od 2 grudnia w 
kościele św. Józefa w Ozorkowie można było zobaczyć wszystkie szopki, natomiast 7 grudnia jurorzy, 
m.in. biskup Adam Lepa, ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – proboszcz parafi i pw. św. Józefa, poseł Marek 
Matuszewski i burmistrz Jacek Socha, oceniali nadesłane prace.
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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

16 grudnia o godz. 16.00 bur-
mistrz Ozorkowa Jacek Socha 
zaprasza wszystkie dzieci w wieku 
do lat 16-u z terenu miasta do Hali 
Sportowej przy ul. Traugutta 2 do 
„Pracowni św. Mikołaja”, czyli na 
Miejską Gwiazdkę organizowaną 
przez Urząd Miejski w Ozorkowie.
Na dzieci czekać będzie wiele atrakcji: 
wspólne tańce, pląsy, śpiewy, kon-
kursy; sztuczny śnieg, a także stoisko, 
gdzie dzieci będą mogły ozdabiać 
bombki, karki świąteczne. Wszystko 
to w świątecznej scenerii, wśród ba-
niek mydlanych, sztucznego śniegu 
i confetti.
Po wspólnej zabawie wszystkie dzieci 
otrzymają słodkie prezenty i będą 
mogły sobie zrobić zdjęcie z mikołajem.
Miejska Gwiazdka dla dzieci organi-
zowana jest w Ozorkowie od 2011 r. z 
inicjatywy burmistrza Jacka Sochy i co 
roku cieszy się wielką popularnością 
wśród najmłodszych mieszkańców. W 
minionym roku na imprezie bawiło się 
ponad 600 dzieci.
Organizatorzy proszą o przyniesienie 
obuwia na zmianę. Małe dzieci będą 
mogły wejść na halę razem z rodzicami, 
natomiast opiekunowie dzieci powyżej 
5-go roku życia proszeni będą o udanie 
się na trybuny. Dzieci będą pod opieką 
animatorów i organizatorów.
Udział w imprezie jest bezpłatny.

15 300 zł – tyle zabrał listonoszowi 
złodziej. Pieniądze były przeznaczo-
ne dla emerytów. 

Na ul. Wyszyńskiego – na wyso-
kości cukierni „Piotruś” – doszło do 
nietypowej kradzieży. Rabuś wcale 
nie musiał użyć siły, aby listonoszowi 
zabrać pieniądze. Po prostu wykorzy-
stał jego nieuwagę podczas rozmowy. 

Złodziej zaczepił listonosza na ulicy 
tuż przed godziną 10. Przedstawił się 
jako... sprzedawca skarpetek. Umie-
jętnie poprowadził rozmowę i wycią-
gnął z rozchylonej kurtki listonosza 
pieniądze.

Zaskakuje nierozważna postawa 
listonosza. Dziwi fakt, że listonosz nie 
zauważył, jak rabuś wyciąga pienią-
dze z niezapiętej kurtki. 

Złodziej nie przejął się również 
tym, że praktycznie naprzeciwko 
miejsca w którym zabrał pieniądze, 
po drugiej stronie ulicy znajduje się 
lokalna policja.

Mieszkańcy komentują kradzież. 
- Jestem naprawdę zaskoczona, że 

tak łatwo można okraść listonosza. 
Oczywiście dobrze, że nic mu się nie 
stało. Jednak listonosz powinien za-
chować szczególną uwagę, bo przecież 

wie, że ma przy sobie sporo pieniędzy. 
To, że został okradziony można wytłu-
maczyć jego skrajną nieodpowiedzial-
nością albo super umiejętnościami 
tego złodzieja – mówi ozorkowianka, 
która o kra-
dzieży 
do-

wiedziała się od znajomego z miej-
scowej poczty. 

Sprawa okradzionego listonosza 
bardzo szybko rozniosła się po mie-
ście. Ludzie przekazują sobie infor-
macje z ust do ust. Nie brakuje tych, 
którzy winą obciążają listonosza.

- Znam naszych ozorkowskich 
listonoszy – słyszymy od mężczyzny z 

Pracownia 
św. mikołajaW centrum Ozorkowa 

okradł listonosza

którym rozmawialiśmy 
na Wyszyńskiego. 

- Niektórzy to już 
starsi pracownicy. 
Być może dlatego 
nie są już tak czujni.

O kradzieży roz-
mawialiśmy z na-

czelnik ozorkowskiej 
poczty. Potwierdziła się 

informacja, że okradziony li-
stonosz młodzikiem nie jest.

- Listonosz jest doświadczonym pra-
cownikiem – mówi Mariola Łuczak, 
naczelnik poczty przy ul. Wyszyńskie-
go w Ozorkowie. - Nie będę się jednak 
wypowiadała o tym zdarzeniu. Mogę 
jedynie zapewnić, że wszyscy eme-
ryci otrzymali swoje świadczenia w 
terminie.

Jak się dowiedzieliśmy okradziony 
listonosz ma 57 lat.

Zbigniew Baranowski, rzecznik 
Poczty Polskiej, przysłał lakoniczną 
wiadomość. 

„W sprawie opisanego incydentu 
jest prowadzone wewnętrzne po-
stępowanie wyjaśniające. Sprawę 
zgłoszono także policji” - czytamy 
w nadesłanej odpowiedzi. 

Policji być może pomocny będzie 
zapis z miejskiego monitoringu. 
Wiadomo, że złodziej jest ciemnym 
blondynem, ma około 40 lat, jest 
średniego wzrostu. Po tym, jak 
wyjął pieniądze z kurtki listonosza, 
wsiadł od razu do czerwonego 
samochodu i odjechał w stronę ul. 
Listopadowej.

Miejscowy komisariat prosi 
o wszelkie informacje mogące 
pomóc w ujęciu rabusia. Można 
dzwonić pod numer tel. 42 710 
42 60. 

Naczelnik 
miejscowej 
poczty o 
kradzieży nie 
chciała zbyt 
wiele mówić

Listonosz został okradziony 
naprzeciwko cukierni. 
Niedaleko – po drugiej 
stronie ulicy – znajduje się 
komisariat policji
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Parzęczew

zaczadził się w mieszkaniu

W tej samej nieru-
chomości, w której 

znajduje się urząd gminy, amatorzy 
procentów gromadzą się w piwni-
cy. Nad wejściem widnieje duży 
napis „Baza”. Wójt o pijaństwie 
wielokrotnie informował policję. 
- To jest niewątpliwie problem. 
Upodobali sobie to pomieszczenie. 
Wokół urzędu jest pełno pustych 
butelek po alkoholu. Policja obie-
cała szczególny nadzór nad tym 
miejscem, ale lepiej wcale nie jest 
– mówi wójt Tomasz Komorowski. 

Na autostra-
dzie A2 doszło 

do karambolu w którym uczestni-
czyły cztery samochody. Kierowcy 
dwóch z nich byli pod wpływem 
alkoholu. W sumie siedem osób 
trafiło do szpitala. 

W Chociszewie 5 grudnia , po go-
dzinie czwartej rano, trzy samochody 
osobowe – nissan, opel i hyundai 
wyprzedzały lewym pasem ciąg 
samochodów ciężarowych. Jadący 

Nie udało się ura-
tować 48-letniego 

Grzegorza K., który zaczadził 
się w swoim mieszkaniu w blo-
ku przy ul. Południowej. Nocną 
ewakuację z budynku z pewnością 
zapamiętają lokatorzy, którzy o 
dramacie mówią do dzisiaj. 

Grzegorz K. był komendantem 
zlikwidowanego komisariatu policji 
w Parzęczewie. Mieszkańcy dobrze 
mówią o denacie.

- To był dobry człowiek. Prywat-
nie był w porządku a także jako 
policjant, który zawsze okazywał 
ludzką twarz. Stała się tragedia, 
której niestety można było się spo-
dziewać – usłyszeliśmy.

Co miał na myśli jeden z miesz-
kańców? Jego opinia pokrywa się 

Tragiczna śmierć 
byłego komendanta 

Zaczadził się lokator mieszkania na pierwszym piętrze 

Przed blokiem leżały spalone naczynia i meble kuchenne

ze zdaniem niektórych sąsiadów 
byłego komendanta. 

- Faktycznie, nie można nic złego 
powiedzieć. Grzegorz lubił poma-
gać, miał dobre serce... tylko był 
jeden problem. Nie potrafił sobie po-
radzić z alkoholem – mówi jeden z 
sąsiadów z którym rozmawialiśmy 

o tragedii przed blokiem. - Proszę 
spojrzeć. Leżą tu spalone meble 
kuchenne. Najprawdopodobniej 
zostawił coś na piecu i usnął. 

Na początku faktycznie biegli 
uznali, że pożar był wynikiem 
pozostawionej na ogniu potrawy. 
Jednak już następnego dnia przyjęli 
jeszcze jedną możliwą przyczynę – 
zwarcie instalacji elektrycznej. 

Dariusz Klimczak, naczelnik 
OSP w Parzęczewie, mówi o ogrom-
nym niebezpieczeństwie. 

- To cud, że blok nie wyleciał w 
powietrze. Gdy strażacy przyje-
chali na miejsce, paliła się już cała 
kuchnia. Płomienie objęły również 
wężyk z kuchenki gazowej podłą-
czonej do palnika. Na szczęście nie 
doszło do wybuchu.

Medycy, którzy przyjechali na 
miejsce, podjęli natychmiastową ak-
cję reanimacyjną. Nieprzytomnemu 
lokatorowi podano m.in. tlen, jednak 
na pomoc było za późno. Grzegorz K. 
nawdychał się zbyt dużo czadu. 

Były szef parzęczewskiej policji 
mieszkał sam. Był rozwodnikiem. 
Nie miał dzieci. 

modernizacja ciepłociągu 

Ozorków

Ozorków

Gm. Parzęczew

R u s z y ł y  p r a c e 
związane z wy-

mianą starej izolacji napo-
wietrznych rur ciepłowni-
czych. Ekipa z Tych, która 
wygrała przetarg, zerwała już 
kilkadziesiąt metrów znisz-
czonej blachy i waty mineral-
nej wraz z zaprawą gipsowo-
cementową.

Tego typu roboty były zapo-
wiadane przez OPK od dawna. 
Sfatygowana stara izolac ja 
rzucała się w oczy. W wielu 
miejscach brakowało blach, a 
tam gdzie nie została zerwana 
była powyginana i zabazgrana 
bohomazami. 

- Rozpoczęliśmy wymianę 
izolacji od strony ulicy Łęczyc-
kiej w kierunku urzędu miasta 
i dalej do ulicy Wigury – mówi 
Arkadiusz Grembowicz, kie-
rownik robót. - Nową izolację 
będzie trudniej zerwać, poza 
tym układana jest w systemie 

pianki poliuretanowej. W tym 
roku zmodernizujemy ponad 
300 metrów sieci. 

Wymieniana jest stara izolacja ciepłociągu 

A. Grembowicz prezentuje 
nową izolację

Pijaństwo w urzędowym budynku 

Piasek na trawnikach. Czy nie szkodzi środowisku?
W wielu miejscach w mieście 
wysypany został piasek, któ-
rym podczas zimy posypywane 
są chodniki. Szkopuł w tym, 
że magazynowany jest pod 
chmurką. Często leży na traw-
nikach. W tych miejscach w 
okresie letnim trawa już nie ro-
śnie – twierdzą nasi czytelnicy. 

- Czy piasek, który leży pod 
naszym blokiem na trawniku, 
zmieszany jest z solą? – pyta jed-
na z lokatorek, która zadzwoniła 
w tej sprawie do redakcji?

Piotr Piętka, prezes spółdziel-
ni mieszkaniowej, twierdzi, że 
środowisko nie jest zatruwane.

- Piasek, który składowany 
jest na naszym terenie, ma w 
domieszce chlorek wapnia. To 
ekologiczny środek. Nie szkodzi 
środowisku, a wręcz pomaga. 
Większość gleb w Polsce jest 
kwaśna i potrzebuje chlorku 
wapnia dla zachowania stabi-
lizacji mineralnej. Dzięki temu 
powszechne stosowanie chlorku 
wapnia byłoby bardzo korzystne 
dla stabilizacji kwasowości gleb, 
co dałoby wymierny efekt dla 
całego środowiska. 

Czy OPK również dodaje do 
piasku chlorek wapnia? Maila 
z tym pytaniem wysłaliśmy do 

komunalki. Czekamy na od-
powiedź. 

KierowCy byli pijani

Siedem osób trafiło do szpitala!
jako ostatni kierujący hyundaiem nie 
dostosował prędkości do warunków 
ruchu i uderzył w tył poprzedzają-
cego go opla, który z kolei pchnięty 
do przodu uderzył w jadącego przed 
nim nissana. 

- W wyniku uderzenia opel da-
chował. Dodatkowo kierujący hyun-
daiem po uderzeniu w opla odbił się 
od niego i uderzył w bok jadącego 
prawym pasem samochodu cięża-
rowego z naczepą. Siedem osób tra-
fiło do szpitala – dwie zostały ranne, 
pozostałe doznały lekkich obrażeń. 
Funkcjonariusze będący na miejscu, a 
także w szpitalu zbadali uczestników 
na zawartość alkoholu. Jak ustalili 
32-letni kierujący hyundaiem miał 
1,66 promila alkoholu w organizmie, 
natomiast 39-letni kierujący nissanem 
miał 0,68 promila – informuje mł. asp. 
Magdalena Czarnacka, rzecznik po-
licji w Zgierzu. Ponadto mundurowi 
ustalili, że cztery osoby w hyundaiu 
były pijane. Trzech mężczyzn i kobieta 
wsiedli do samochodu za Poznaniem. 
Zanim rozpoczęli podróż wspólnie 
pili alkohol. 

- Początkowo kierującym samo-
chodem był 31-latek, który najpraw-
dopodobniej w Poznaniu zatankował 
na stacji paliwo i nie zapłacił za nie, a 
następnie już na autostradzie spowo-

dował kolizję z samochodem ciężaro-
wym i się nie zatrzymał. W połowie 
drogi zmienił się „za kółkiem” ze 
swoim kolegą, który później spowodo-
wał karambol – dodaje M. Czarnacka. 

Policjanci zatrzymali trzech amato-
rów jazdy na podwójnym gazie. Jeden 
z nich usłyszał już zarzut kierowania 
samochodem w stanie nietrzeźwości 
za co grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności. Pozostali dwaj mogą od-
powiedzieć za jazdę pod wpływem 
alkoholu, a 32 – latek dodatkowo za 
spowodowanie wypadku drogowego 
w stanie nietrzeźwości. W wyniku 
wypadku na kilka godzin zabloko-
wany został jeden pas ruchu.
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materiał promocyjny

Zakończyła się największa inwe-
stycja zrealizowana w tym roku 
przez gminę Parzęczew. Było 
nią wybudowanie nowoczesnej 
kotłowni na biomasę wraz z ma-
gazynem paliwa. Prace prowa-
dzone były w ramach projektu  
„Modernizacja systemu ciepłow-
niczego w Parzęczewie”. Gmina 
pozyskała na inwestycję prawie 
2 mln dofi nansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Zmodernizowany 
został system ciepłowniczy na 
terenie Parzęczewa, nowocze-
sne rozwiązania zastosowane w 
kotłowni pozwolą na mniejszą 
emisję  gazów cieplarnianych 
i pozwolą na efektywniejsze 

zarządzanie rozprowadzaniem 
ciepła w Parzęczewie.

Podczas czwartkowego posie-
dzenia komisji radni dyskutowali 
nad planem budżetu gminy na 
2017 r. Zakłada on szereg inwe-
stycji drogowych. W planach jest 
przebudowa 6 dróg gminnych o 
łącznej długości ponad 4 km w 
miejscowościach: Parzęczew (ul. 
Lipowa), Chociszew, Kowalewice, 
Ignacew Folwarczny, Pustkowa 
Góra, Duraj. Zaplanowano także 
dofinansowanie do trzech dróg 
powiatowych – dwóch realizowa-
nych przez starostwo powiatowe 
w Zgierzu (droga w kierunku 
Budzynka i droga w miejscowości 
Trojany) oraz inwestycji realizo-
wanej przez powiat poddębicki 
na drodze relacji Huta Bardzyńska 
– Dalików. 

W 2017 roku ruszą także in-
westycje w ramach Łódzkiego 

Obszaru Metr opolitalnego. Są to 2 
projekty na łączną kwotę ponad 7 
mln złotych. Jeden z nich zakłada 
termomodernizację 7 budynków 
komunalnych i użyteczności pu-
blicznej w gminie. W pierwszej 
kolejności zostaną zmodernizowa-
ne budynki Szkoły Podstawowej w 
Chociszewie oraz budynek Urzędy 
Gminy. Drugi projekt dotyczy 
wybudowania nowego i zmoder-
nizowania istniejącego oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy. W 
przyszłym roku przewiduje się 
kompletowanie dokumentacji 
technicznej projektu, natomiast 
prace ruszą w 2018 roku. 

nowa kotłownia w Parzęczewie 

Na zdjęciu wiceprezes fi rmy OTECH - głównego wykonawcy 
kotłowni, wójt Ryszard Nowakowski oraz dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Robert Małolepszy.

Planowana do przebudowy droga w Kowalewicach 

Rzadko zdarza się, 
aby w mieszkaniu 

w bloku ktoś trzymał gołębie. 
Ryszard Chabasiński jest wyjąt-
kiem. Razem z córką trzymają 

w mieszkaniu ptaki, które przy-
zwyczaiły się już do takich niety-
powych warunków i swobodnie 
latają między jednym a drugim 
regałem ustawionym w głównym 
pokoju. 

- Nigdy nie miałem wcześniej 
żadnego gołębnika. Tak szczerze 
mówiąc to nie znam się zbytnio na 
hodowli tych ptaków – słyszymy 
od pana Ryszarda.

Dlaczego więc w mieszkaniu 
trzymane są gołębie?

- Moja córka ma dobre serce. 
Pierwsze dwa ptaki przyniosła z 
osiedla w ubiegłym roku. Były cho-
re i wygłodniałe. Podkurowaliśmy 
je i tak już u nas zostały – mówi z 

Czy na osiedlu przy 
ul. Sikorskiego bie-

gają bezpańskie psy gospodarzy 
z okolicznych wiosek? Mieszkań-
cy przekazują sobie podobne 
informacje, bo rzekomo rolnicy 
pozbywają się w ten sposób 
psów. Najwięcej problemów mają 
właściciele małych piesków, któ-
rzy wychodzą z obawą ze swoimi 
pupilami na spacery. 

- Słyszałam, że rolnicy 
przyjeżdżają z dużymi psami i 
pozbywają się ich w mieście. Później 
te psy biegają między blokami i nie 
jest bezpiecznie – mówi jedna z 
ozorkowianek.

Faktem jest, że wielu właścicieli 
mniejszych psiaków mówi o du-
żych i swobodnie biegających po 
osiedlu psach.

- Nie wiem, czy są to psy ze 
wsi. Przecież rolnikowi taki duży 
pies jest potrzebny do pilnowania 
gospodarstwa. W każdym razie 
już wielokrotnie musiałam brać na 
ręce swoją małą suczkę, która była 
atakowana przez wielkie psy – do-
daje kolejna mieszkanka z którą 
rozmawialiśmy o problemie. - Takie 
duże i agresywne psy powinny być 
prowadzone na smyczy a poza tym 
mieć na pysku kaganiec.

Konflikt między opiekunami 
małych piesków a tymi, którzy 
posiadają duże rasy, jest widoczny. 
Właściciele większych psów argu-
mentują, że owczarki niemieckie 
lub też inne duże psy, po prostu 

muszą się wybiegać. 

Obawy właścicieli małych psów 

topole do wyCiĘCia
Przy Bzurze nie bra-
kuje spróchniałych 

topól, które zagrażają bezpie-
czeństwu spacerujących. Prze-
chylone drzewa mogą runąć na 
uczęszczane ścieżki. 

Co na to magistrat?
- Teren na wale przy rzece należał 

dotąd do Skarbu Państwa. W 2015 
r. miasto wystąpiło o komunali-
zację tego terenu i po ponad roku 
oczekiwania decyzja w tej sprawie, 
podpisana przez wojewodę łódzkie-
go, wpłynęła 21 listopada 2016 r. do 
urzędu miejskiego. Po uprawomoc-
nieniu się decyzji, miasto wystąpi do 

starostwa o pozwolenie na wycinkę. 
Po otrzymaniu pozwolenia w 

pierwszej kolejności zostaną wy-
cięte cztery drzewa w najgorszym 
stanie, a później, sukcesywnie, będą 
wycinane kolejne, które według 
ekspertów dendrologów powinny 
zostać usunięte. Miasto kilka mie-
sięcy temu zleciło wykonanie takiej 
ekspertyzy. Jeśli nie będzie opóź-
nień w kwestiach proceduralnych, 
to drzewa w najgorszym stanie 
powinny zostać wycięte w pierw-
szych tygodniach 2017 r. - informuje 
Izabela Dobrynin z ozorkowskiego 
magistratu.

gołębie latają nad meblami

uśmiechem pan Ryszard. - Trze-
ciego gołębia przyniosłem wiosną 
tego roku. Miał złamane skrzydło. 
Doszedł do siebie.

Jak się dowiedzieliśmy z ostat-
nim gołębiem związana jest za-
bawna historia. 

- Byliśmy przekonani, że gołąb 
jest samcem, więc nazwaliśmy go 
Maciek. Okazało się, że pewnego 
dnia Maciek... zniósł jajko. Wi-
docznie wcześniej Maciej wpadł 
w oko Krymkowi (samcowi z 
ubiegłego roku, który trafi ł do 
mieszkania). Teraz muszę na 
nich uważać – śmieje się R. Cha-
basiński. 

W mieszkaniu, trzeci skrzydlaty 
lokator – zwany Siwym - jest typo-
wym gołębiem osiedlowym. Jest 
najbardziej nieufny i większość 
czasu spędza w klatce. Gołębie 
– jak usłyszeliśmy – mają zostać 
wypuszczone wiosną przyszłego 
roku. Zdaniem pana Ryszarda nie 
będą miały problemów z ponow-
nym zaaklimatyzowaniem się na 
wolności. 
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Jałowiec (zawsze zielony krzew) 
ma wyjątkowo aromatyczne 
owoce, które dodają smaku 
potrawom i łagodzą różne do-
legliwości. Rośnie powoli, ale 
jest krzewem długowiecznym, 
często ma ponad 100 lat. Lubi 
słabe, piaszczyste gleby, jałowe 
– i stąd jego nazwa.

Jałowiec pomoże 
w przeziębieniu

W walce z infekcją przezię-
bieniową warto wykorzystać 
zarówno odkażające właściwości 
naparu z owoców jałowca (pić raz 
lub 2 razy dziennie po szklance), 
jak i rozgrzewające działanie 
masażu olejkiem (najlepiej na noc 
wymasować klatkę piersiową). 
Dodatkowo warto jeszcze robić 
inhalacje z olejkiem, które działają 
odkażająco, pomagają zwalczać 
wirusy i odetkać zakatarzony nos.

Jałowiec ułatwia trawienie, 
poprawia apetyt

Dzięki dużej ilości garbników i 
terpenów owoce jałowca korzystne 

oddziałują na układ pokarmowy. 
Stymulują produkcję żółci, co po-
maga uporać się z tłustymi, ciężko 
strawnymi potrawami. Pobudzają 
przemianę materii i regulują pracę 
jelit, w ten sposób zapobiegając 
zaparciom i wzdęciom. Jagody ja-
łowca są więc cenną przyprawą do 
dań mięsnych, m.in. z dziczyzny, 
do potraw z kapusty, do sosów, 
marynat.

Jałowiec wspomaga pracę 
wątroby

Napar z owoców jałowca zwięk-
sza wydzielanie żółci, dlatego zale-
ca się go w niewydolności wątroby 
i zaburzeniach w przepływie żółci. 
Zamiast pić napar, można żuć 

jagody jałowca, a wtedy – dzięki 
właściwościom przeciwzapalnym 
i dużej ilości aromatycznego olejku 
– dodatkowo pomogą zwalczyć 
nieprzyjemny „żołądkowy” za-
pach z ust.

Jałowiec ochrania drogi mo-
czowe

Terpeny i flawonoidy, w które 
obfitują jagody jałowca, mają m.in. 
silne działanie bakteriobójcze, a 
terpeny dodatkowo moczopędne. 
Dlatego jałowiec doskonale spraw-
dza się w leczeniu infekcji dróg 
moczowych. Najlepiej wspomagać 
nim kurację zaleconą przez leka-
rza – wystarczy pić po łyżeczce 
naparu z jagód 3 razy dziennie.

Witamina D powstaje w orga-
nizmie pod wpływem słońca. 
Co zrobić kiedy słonecznych 
promieni jest jak na lekarstwo, 
a kiedy już są - odważamy się 
odsłonić tylko twarz? Zimą w 
chłodnych strefach klimatycz-
nych, a w takiej leży Polska, 
grozi niedobór witaminy D. Jak 
uniknąć niedoboru witaminy 
D zimą?

Niedobór witaminy D to pro-
blem większości Polaków. W zimie 
witaminy D potrzebujemy szcze-
gólnie, bo jej odpowiedni poziom 
dobrze wpływa na odporność 
organizmu. Witamina D, która 
ułatwia przyswajanie wapnia i 
jest ważnym czynnikiem w całej 
gospodarce wapniowej organi-
zmu, odgrywa dużą rolę także 
w starszym wieku, gdy naszym 
problemem jest ochrona kości.

Skąd czerpać witaminę D 
w zimie?

Zimą w Polsce możemy być 
pewni, że mamy za mało witaminy 
D z powodu braku słońca. Korzy-
stanie z solarium nie ma sensu, 
bo lampy nie emitują promieni 
UVB, które są potrzebne do wy-
tworzenia witaminy D. Pozostaje 
szukać witaminy D w tym co jemy. 
Pokochajmy ryby! Śledź matjas i 
makrela czyli tłuste ryby morskie 
oraz wędzony węgorz - niemniej 
tłusta ryba słodkowodna zawierają 
całkiem spore ilości witaminy D. 
Do tego można dołożyć awokado, 
żółtka jaj oraz borówki, a także 
masło, śmietanę i wątróbkę.

Objawy niedoboru 
witaminy D

Niedobór witaminy D może 
objawiać się częstymi infekcja-
mi i osłabieniem organizmu. 
Mogą go również sygnalizować 
stany zapalne skóry oraz spo-
jówek, a także bóle mięśniowe 
i nerwobóle. Najpewniejszym 
sposobem zorientowania się 
czy mamy niedobór witaminy 
D jest wykonanie badania krwi 
i określenie naszego poziomu 
witaminy D. Trzeba pamiętać, 
że nadmiar witaminy D też 
jest szkodliwy. Podnosi poziom 
wapnia we krwi, powoduje bóle 
głowy brzucha i oczy, może być 
powodem biegunek. Takie obja-
wy występują gdy przyjmujemy 
50 tys. IU wit. D dziennie (w 
jednym śledziu jest 1000 IU). W 
przypadku znacznego niedobo-
ru witaminy D3 można sięgnąć 
po suplementy, np. tran. Dziś 
jest dostępny w kapsułkach, nie 
czujemy więc ani jego smaku, 
ani zapachu.

Czarna rzepa wzmacnia włosy
Jest to odmiana rzodkwi o 
ostrym smaku i raczej nieprzy-
jemnym zapachu, za który od-
powiedzialne są związki siarki, 
w dużej ilości występujące w 
czarnej rzepie i poprawiające 
mikrokrążenie w skórze głowy. 
Dzięki temu wzmacniają cebulki 
włosowe, bo rzepa jednocześnie 
dostarcza im wielu składników 
odżywczych – potasu, wapnia, 
magnezu, fluoru, żelaza, cynku, 
manganu oraz witamin A, C i z grupy B. Zawiera również działające 
bakteriobójczo fitoncydy, co daje ten skutek, że kosmetyki z czarną 
rzepą pomagają zwalczyć łupież, regulują pracę gruczołów łojowych 
i zmniejszają przetłuszczanie się włosów.

Jego aromat ma właściwości relaksu-
jące, zmniejsza napięcie i łagodzi 
stres. Stosowany na skórę działa 
przeciwzapalnie i łagodząco, 
regeneruje, reguluje pracę gru-
czołów łojowych i wydzielanie 
sebum. Dzięki obecności bio-
flawonoidów działa antyok-
sydacyjnie i korzystnie na cerę 
naczyniową, zmniejsza zaczer-
wienienie. Wspomaga walkę z 
przedwczesnymi zmarszczkami, 
chroniąc przed rozkładem kola-
genu.

KWIAT POMARAŃCZY (NEROLI) w kosmetykach

PomiDor Chroni i DoDaje bLasku
Najcenniejszy w pomidorach jest likopen – silny antyoksydant, który 
chroni skórę przed promieniami UV i szkodliwym działaniem zanie-
czyszczonego środowiska, ogranicza uszkodzenia DNA i w ten sposób 
spowalnia jej starzenie się. Działanie likopenu wspierają witaminy (C i E) 
oraz karotenoidy, które są źródłem prowitaminy A. Kosmetyki zawierające 
wyciąg z pomidorów wygładzają i rozjaśniają skórę, podnoszą poziom jej 
nawilżenia, poprawiają elastyczność i napięcie, a ponadto leczą wypryski 
typowe dla okresu dojrzewania.

jak uniknąć niedoboru 
witaminy d zimą?

Tran w kapsułkach jest 
bezwonny i nie czuje się  jego 
smaku

Kukurydza zmiękcza 
i wygładza

Kosmetyczne właściwości ma przede wszystkim olej z kiełków kukurydzy, który dostarcza dużych ilości selenu, witamin (A, E, z grupy B) i potasu, a ponadto magnezu, wapnia, żelaza, miedzi, manganu, fosforu i cynku. Ma właściwości odżywcze, łagodzące podraż-nienia i wypryski, poprawiające elastyczność skóry. To doskonałe źródło substancji łagodzących po-drażnienia i wysypki. Ze względu na swoje działanie stosowany jest w kosmetykach przenaczonych dla każdego typu skóry zarówno tłustej, mieszanej, dojrzałej, jak i suchej, wrażliwej czy zmęczonej.

JAŁOWIEC skuteczne zioło 
na wiele problemów

PRZEPiS NA NAPAR 
JAŁOWCOWy  

Łyżkę rozdrobnionych owoców 
jałowca (najlepiej jest trochę 
je utłuc w moździerzu) zalej 
szklanką wrzątku i odstaw pod 
przykryciem na 15 minut. Prze-
cedź. Pij po 1–2 łyżki w ciągu 
dnia jako środek moczopędny 
i żółciopędny. Napar można też 
dodawać do kąpieli o działaniu 
przeciwgośćcowym.
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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 

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

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fi skalnej.
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-fl ex.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

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

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

ogłoszenie

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

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

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

ogrzewanie. Niski czynsz. 
Tel.: 606-887-480

Sprzedam tanio bagażnik dachowy 
do VW T-4 (przedłużony). 

Tel.: 512-021-022

Sprzedam suknię ślubną białą 
długą, 168 cm dł. 
Tel.: 737-464-166

Sprzedam piec do CO używany 
z 2006 r. Tel.: 737-464-166

Sprzedam drzwi wewnętrzne 
z ościeżnicą 80 używane 

– cena 70 zł. Tel.: 737-464-166

Kafl e 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

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, badania 
lekarskie, kurs na przewóz rzeczy.
Błonie 39, 99-100 Łęczyca
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38
Praca na terenie Europy

Mechanik
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, 
doświadczenie w zawodzie.
PHU “ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a, 99-140 Świnice Warckie
tel. 609225363 lub 609223040
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ponad tysiąc ołówkównajdłuższa spirala z kartnajwięcej karmy dla zwierząt

Regionalny

Znana porównywarka cen postanowiła wspomóc schro-
niska dla psów poprzez zebranie dla nich rekordowej 
ilości karmy. Mieli na to miesiąc! W sezonie wakacyjnym 
schroniska są w trudniejszej niż zwykle sytuacji. Mimo 
wielu kampanii edukacyjnych, wciąż wiele osób porzuca 
swoje zwierzaki przed urlopowymi wyjazdami – na prze-
łomie czerwca i lipca liczba podopiecznych w schroniskach 
wzrasta średnio o 40%. Spada za to wysokość datków i 
darowizn, które standardowo wpływają na konto tych 
placówek. Potrzeby wsparcia  są zatem o wiele większe 
niż zwykle. Z pomocą przyszła akcja „Rekordowa miska”. 
Gdy internetowa akcja została zakończona, karmę ofi -
cjalnie zważono, podzielono na sześć równych części i 
dostarczono do schronisk w Celestynowie, Zielonej Górze, 
Koninie, Koszalinie, Chorzowie i Bydgoszczy. Na każde z 
6 schronisk wypadło ponad 3,5 tony karmy.

We wrocławiu odbyła się próba ustanowienia nowego 
Rekordu Polski w ułożeniu jak najdłuższej spirali z kart 
do gry. Wydarzenie odbyło się z okazji odbywających 
się w tym czasie w mieście mistrzostw świata w brydżu 
sportowym znanych jako World Bridge Games, w których 
udział wzięło około 4 tysięcy osób. W biciu rekordu mógł 
wziąć udział każdy, kto przyniósł chociaż jedną talię do 
gry. Stojące przed uczestnikami zadanie polegało na 
ułożeniu przyniesionych kart w formie spirali dookoła 
całego rynku we Wrocławiu. Lliczba kart wykorzystana 
podczas układania ślimaka wyniosła 22 891. Spirala miała 
długość 2081 metrów.

W Zabrzu odbyło się bicie rekordu kategorii „najdłuższa 
linia z ołówków„. Do wyzwania podeszli uczniowie lokal-
nego gimnazjum. W zadanie zaangażowani byli wszyscy 
uczniowie, wraz z nauczycielami i rodzinami. Linię układały 
także przedszkolaki z zaprzyjaźnionego przedszkola. Pro-
ces liczenia ołówków i mierzenia długości linii nadzorował 
radny Antoni Strzoda oraz inspektor Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Najdłuższa linia z ołówków 
mierzyła 206,53 m i składało się na nią 1143 ołówków.
Gimnazjum nr 9 w Zabrzu jest już posiadaczem jednego 
Rekordu Polski (najdłuższa linia z misiów). Jednak, jak głosi 
przysłowie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, zatem ucznio-
wie postanowili postawić sobie nowe rekordowe zadanie. 

najdłuższa spirala z kart

ciekawie i na wesoło

Kulig zawsze w 
modzie 

Może kiedy 
stanę jak 
człowieki, 
to pozwolą 
mi wyjść 
na chwilę i 
pozwiedzać 
ZOO

Firmowy wózek 
widłowy

Podjazd dla 
niepełnosprawnych z 
przeszkodą


