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Naćpana mieszkanka 
gm. Ozorków jechała 
przez Poddębice

W Ozorkowie 
mieszkańcy 
zapłacą więcej za 
wodę i ścieki
zapłacą więcej za 

emocje podczas spotkania 

oświatowego w łęczyckim 

magistracie

Horoskop 
na 2017 rok

Sezon kolędowy w pełni. Do na-
szych drzwi pukają księża, więc 
jak co roku nurtuje nas pytanie: 
ile i czy w ogóle dać księdzu w ko-
pertę? Czy wypada nic nie dać? W 
Łęczycy – podobnie jak w innych 
miastach w regionie – kwestia 
pieniędzy dla duchownych jest 
wciąż tematem tabu. 

więcej str. 3

ILE DAĆ KSIĘDZU 
W KOPERTĘ?

Sezon kolędowy w pełni. Do na-
szych drzwi pukają księża, więc 
jak co roku nurtuje nas pytanie: 
ile i czy w ogóle dać księdzu w ko-
pertę? Czy wypada nic nie dać? W 
Łęczycy – podobnie jak w innych 
miastach w regionie – kwestia 
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

ŁęczycaŁęczyca

Radni z gminy Łę-
czyca jako jedni 

z pierwszych uchwalili budżet 
gminy na 2017 rok.

Zgodnie z procedurą, podjęcie 
uchwały budżetowej poprzedziło 
odczytanie pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
na temat projektu budżetu na 
2017 rok.

Planowane dochody gminy usta-
lono na kwotę  30 754 500,62 zł a 
wydatki na kwotę 30 643 960, 62 zł, 
z czego 3 290 000 zł przeznaczono 
na inwestycje. Najważniejsze z 
nich to – termomodernizacja szkoły 
podstawowej i biblioteki w Siedlcu, 
przebudowa drogi gminnej Zduny 
– Leźnica Mała. Uchwałę podjęto 
zdecydowaną większością głosów.

Radni postanowili także dać 
podwyżkę wójtowi Jackowi Rogo-
zińskiemu.

Zatrudnienie przez 
burmistrza Krzysz-

tofa Lipińskiego pełnomoc-
ników od początku było po-
wodem niezadowolenia części 
radnych opozycyjnych. Uważa-
ją, że płacenie pensji z budżetu 
miasta na osoby - ich zdaniem 
- niepotrzebne, jest co najmniej 
marnowaniem publicznych pie-
niędzy. Łączna kwota na pensje 
pełnomocników wynosi nieco 
ponad 200 tysięcy zł rocznie.

Czy pełnomocnicy powinni 
obawiać się o swoje posady? 
Opozycja nie daje za wygraną a 
burmistrz Krzysztof Lipiński nie 
może obecnie podejmować żad-
nych decyzji. Wszystko w rękach 
Andrzeja Rokickiego, zastępcy 
burmistrza Łęczycy. Czy opozycja 
przekona go do swoich racji?

- Póki co zastępca burmistrza 
ma kredyt zaufania. Radni chcą 
się dogadać, ale wszystko zależy 
od czynów pana Rokickiego. 
Zobaczymy, czy będzie w stanie 
samodzielnie podejmować decy-
zje – mówi radny Marcin Zasada. 
- Jeśli chodzi o dwóch z czterech 
pełnomocników, to w ogóle nie 

powinno być ich w urzędzie. 
Mam na myśli pełnomocnika ds. 
kontaktów z mediami, pana Piet-
kiewicza oraz pełnomocnika ds. 
kontaktów międzyinstytucjonal-
nych, pana Zacharskiego, którego 
nawet nikt jeszcze nie widział i 
nie wie, czym się zajmuje. Tych 
stanowisk nigdy nie było i urząd 
funkcjonował normalnie. Zatrud-
nienie tych panów jest sprzeczne 
z postulatami z kampanii, by 
nie dawać pracy emerytom i lu-
dziom spoza Łęczycy. Stanowisko 
pełnomocnika ds. oświaty było 
zawsze, choć z roczną przerwą. 
Należałoby się jednak zastanowić, 
czy powinna być na tym miejscu 
emerytka.

Czwartym pełnomocnikiem bur-
mistrza jest pełnomocnik ds. rozwią-
zywania problemów alkoholowych. 
To stanowisko również było od 
dawna w łęczyckim magistracie i 
radni nie mają co do niego zastrzeżeń.

Niestety, nie mogliśmy poznać 
stanowiska Andrzeja Rokickiego, 
zastępcy burmistrza w kwestii 
zatrudnienia pełnomocników. Nie 
znalazł czasu na rozmowę.

(zz)

Już niedługo w na-
szych portfelach od-

czujemy wzrost cen wielu pro-
duktów. Ma być znacznie drożej. 
Po raz pierwszy od kilku miesięcy 
drożej zapłacimy np. za produkty 
spożywcze.

Po kieszeni dostaną właściciele 
samochodów. Wysokie stawki OC 
przerażają niejednego zmotoryzo-

wanego. W dodatku, paliwo też ma 
być droższe, w tym autogaz. Wg 
najgorszych prognoz za litr benzy-
ny lub oleju napędowego na stacjach 
zapłacimy powyżej 5 zł. Więcej 
zapłacimy również za prąd (średnio 
rocznie rachunki wzrosną o 50-70 
zł) oraz za żywność. Możliwe będą 
również podwyżki ceny wody. 

(zz)

S c h r o n i s k o  d l a 
zwierząt w Łęczycy  

pęka w szwach. Na brak ad-
opcji nie można narzekać, ale 
dobrze, gdyby było ich znacz-
nie więcej. Być może pomocna 
byłaby strona internetowa, 
gdzie umieszczano by na bie-
żąco informacje o nowych 
podopiecznych.

Choć strona internetowa funk-
cjonuje niestety z jej aktualizacją 
bywa różnie. 

- Moim zdaniem powinna być 
jakaś osoba odpowiedzialna za 
umieszczanie nowych zdjęć i 
wpisów. Niestety strona schroni-

ska jest kiepska. 
Przecież gdyby 
była aktualizo-
wana może psy, 
które tu trafiają 
szybciej znala-
złyby nowy dom. 
Osoby, którym 
zaginął pies też 
mogłyby od razu 
sprawdzić czy nie 
trafił do schroni-
ska – uważa Beata 
Wuro, miłośniczka 
zwierząt.

Arkadiusz Po-
dawczyk, dyrektor 

Zieleni Miejskiej przyznaje, że 
strona internetowa nie funkcjo-
nuje jak należy.

- Trzeba podkreślić, że schro-
nisko nie ma oficjalnej strony 
internetowej. Tą, która funk-
cjonuje zajmuje się pracownik 
Zieleni Miejskiej po godzinach, 
nie wchodzi to w zakres jego 
obowiązków. Mimo to, stara się 
w miarę regularnie zamiesz-
czać nowe informacje. Niestety 
wszystko kosztuje, nie możemy 
sobie pozwolić na zatrudnienie 
kolejnej osoby, która zajmowa-
łaby się codziennym aktuali-
zowaniem strony schroniska 
– usłyszeliśmy od dyrektora 
Podawczyka. - Warto odwiedzać 
stronę schroniska na facebooku 
(https://www.facebook.com/le-
czycapsy/?fref=ts ). Prowadzi ją 
dla nas profesjonalnie w ramach 
pomocy Łódzkie Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami, za co 
serdecznie raz jeszcze chciałbym 
podziękować Pani Prezes Aman-
dzie Chudek.

Zainteresowani adopcją psa 
najlepiej powinni osobiście od-
wiedzić schronisko w Łęczycy. W 
internecie nie znajdzie się wszyst-
kich informacji o podopiecznych.

(zz)

Ubodzy mieszkańcy, 
którzy liczyli, że przed 

świętami dostaną produkty spo-
żywcze przekazywane przez PKPS 
musieli obejść się smakiem. Od 17 
grudnia punkt wydawania paczek 
był (i do tej pory jest) nieczynny. 

Łęczycanie wielokrotnie infor-
mowali redakcję o problemie z 
wydawaniem żywności.

„MOPS w Łęczycy nie wydał na 
święta Bożego Narodzenia żyw-
ności. To skandal! A wszystko stoi 
w magazynie. Nikt nic nie wie. 
Poprosimy jako mieszkańcy Łęczy-
cy o wyjaśnienie tej sprawy” - to 
fragment jednej z przesłanych do 
nas wiadomości. 

Wydawaniem żywności zajmuje 
się Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej, nie MOPS. Mimo to, ośrodek 
pomocy społecznej wie o niewyda-
nych paczkach.

- Do nas również dzwonili miesz-
kańcy z pytaniem, dlaczego żyw-
ność nie jest wydawana. Nasz ośro-
dek przygotował listy mieszkańców 
uprawnionych do otrzymania 
paczki, natomiast resztą zajmuje 
się PKPS. Zainteresowałam się tą 
sprawą. Z informacji, jakie uzyska-
łam wynika, że żywności po prostu 
nie miał kto wydać mieszkańcom, 
bo pracownik zachorował – usły-
szeliśmy od Iwony Porczyńskiej, 
kierowniczki MOPS w Łęczycy.

Trudno uwierzyć w tłumaczenie 
o chorobie pracownika. Czy PKPS 

JAkA PRzyszłOśĆ 
PełNOMOcNikÓW?

2017 rokiem podwyżek

Problemy ze stroną internetową

uchwalili budżet i podwyżkę dla wójta

- Nie jest lekko, ale udało się zre-
alizować kilka zadań w mijającym 
roku - mówi radny Kazimierz 
Kupisz. - Dlatego doceniając wkład 
pracy wójta, tym bardziej, że nie ma 

zastępcy, proponujemy symbolicz-
ną podwyżkę.

Dotychczas wójt zarabiał 9 516 zł 
a po podwyżce 10 241 zł 50 gr.

(mku)

Bez paczek na święta

Na drzwiach siedziby PKPS-u wisi taka informacja

nie mógł skierować kogoś na zastęp-
stwo, żeby ludzie otrzymali paczki na 
święta? Okazuje się, że nie jest to takie 
oczywiste.

- Naprawdę nie mieliśmy nikogo 
innego. Jest tylko jedna pracownica 
odpowiedzialna za wydawanie żyw-
ności. Bardzo poważnie rozchoro-
wała się po ostatniej dostawie, kiedy 
przez pół dnia przyjmowała żywność 
na dworze. Niestety nie ma chętnych 
do pracy społecznej, a ta pani pracuje 
częściowo właśnie społecznie. Skoda, 
że niektórzy nie potrafi ą zrozumieć 
takich sytuacji, tylko mają o wszystko 
pretensje – komentuje Hanna Jaruga, 
sekretarz PKPS z zarządu okręgo-

wego w Łodzi. - Ta sytuacja nie jest 
również dla nas na rękę. Mnóstwo 
produktów zalega w magazynie. 
Przez remont ul. Poznańskiej mamy 
lokum zastępcze w jednostce OSP w 
Łęczycy, tam jest naprawdę ciasno a 
muszę zaznaczyć, że bardzo wiele 
osób produktów jeszcze nie odebrało. 
Od 9 stycznia będziemy z powrotem 
wydawać żywność.

Zapotrzebowanie na produkty 
spożywcze zgłoszone przez MOPS 
było dla 1250 osób z samego miasta. 
PKPS oddział w Łęczycy wydaje 
również żywność dla mieszkańców 
gminy Łęczyca.

(zz)

Dziedziniec łęczyckiego zamku parę minut przed północą odwiedziło wielu mieszkańców. 
Z zamkowej wieży wystrzelono fajerwerki a Andrzej Rokicki, zastępca burmistrza miasta 
częstował cukierkami. Samorządowcy złożyli wszystkim noworoczne życzenia. Miłe chwile 
starego roku łęczycanie mogli spędzić na tafl i lodowiska oraz słuchając muzyki. 

(zz)

łęczycanie przywitali Nowy Rok
ska jest kiepska. 
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dawczyk
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Nowe wzory
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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

Wizyty duszpasterskie 
w Łęczycy już się rozpo-

częły. Duchowni dostaną niemało 
pieniędzy od parafian, bo koperta 
towarzyszy niemal każdej wizycie. 
Księża z parafii św. Andrzeja Apo-
stoła wyruszyli z odwiedzinami do 
wiernych w ub. tygodniu, zakonnicy 
z klasztoru ojców Bernardynów 
zaczynają kolędę dzisiaj (ponie-
działek). Jaka suma powinna zna-
leźć się w kopercie i czy w ogóle 
duszpasterz powinien przyjmować 
pieniądze od wiernych?

Pieniądze i kościół to dwa drażliwe 
tematy. W społeczeństwie często funk-
cjonuje twierdzenie, że kolęda jest tylko 

po to, by zebrać pieniądze dla kościoła. 
Księża stanowczo zaprzeczają. Faktem 
jest jednak to, że pieniądze z ofiary są 
niezłym zastrzykiem gotówki.

- Koperta nie jest najważniejszą 
częścią wizyty duszpasterskiej. W 
niektórych diecezjach księża w ogóle 
nie mogą przyjmować ofiary od wier-
nych w domach. W naszej diecezji od 
lat jest taki zwyczaj, że parafianie dają 
kopertę. Pamiętajmy jednak, że ofiara 
jest dobrowolna, nie ma żadnego obo-
wiązku, żeby dać księdzu pieniądze 
podczas kolędy – powiedział nam 
ojciec Leszek Walkiewicz, gwardian 
zakonu ojców Bernardynów. - Wiado-
mo, że pieniądze z kolęd to dodatkowa 
gotówka dla parafii. Często przezna-
czane są na niezbędne remonty, albo 
na ogrzewanie w czasie zimowym.

Nie trudno wyobrazić sobie, ile pa-
rafia może zebrać w czasie odwiedzin 
u wiernych. Ofiary są różne. Zazwy-
czaj 20, 50 lub 100 zł. Łęczycanie najczę-
ściej do koperty wkładają 20 lub 50 zł.

- Księdza przyjmujemy z matką co 
roku. Uważam, że powinno się dawać 
w kopertę ile kto może i na ile go stać. 
U nas jest to zazwyczaj 15 lub 20 zł – 
usłyszeliśmy od Jana Lazarowicza. 
- Podczas kolędy oczywiście jest też 
rozmowa z duchownym i wspólna 
modlitwa.

O wspólnej modlitwie mówi kolejny 
łęczycanin.

- Oczywiście przyjmujemy z żoną 
księdza. Nie zauważyłem, żeby pod-
czas kolędy koperta była najważniej-
sza, może dlatego, że przychodzą do 
nas zakonnicy. Czasami nawet zapo-
mną wziąć ofiarę – mówi Zbigniew 
Baraban. - Szczerze mówiąc, nie 
wiem, ile żona wkłada do koperty. 
Na pewno jest to normalna kwota, 
ile akurat można dać. Nie za dużo, 
nie za mało. 

Wśród mieszkańców z którymi 
rozmawialiśmy, nie brakowało jednak 
negatywnych opinii na temat wizyt 
księży.

- Przyjmowaliśmy księdza, ale od 
kilku lat powiedziałem, że już tego 
wystarczy. Uważam, że księża mają 
wystarczająco dużo pieniędzy z tacy, 
z intencji mszalnych oraz za udzie-
lanie sakramentów. Nie powinni już 
dostawać nic więcej. Nie wiem jak 
w innych domach, ale u nas wizyty 
były zawsze krótkie i odnosiłem 
wrażenie, że to tylko formalność, 
żeby zgarnąć kopertę – twierdzi 
jeden z mieszkańców.

Usłyszeliśmy również, że niektóre 
osoby, zwłaszcza ubogie, nie wpusz-
czają księdza do domu, bo nie stać ich 
na ofiarę.

- Ledwo wystarcza mi od pierw-
szego do pierwszego, czasem 
nawet brakuje. Nie stać mnie, żeby 
wkładać pieniądze do koperty dla 

księdza. Wiem, że byłoby to źle 
odebrane, dlatego w moim domu 
kolędy nie ma – usłyszeliśmy od 
starszej kobiety.

- Często zdarzało się, że podczas ko-
lędy nie dostawaliśmy koperty. Każdy 
daje, ile może, ile uważa i na ile go stać. 
Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, zwłaszcza 
osoby starsze, schorowane, to nie 
powinny myśleć o tym, że nie dadzą 
ofiary. Liczy się wspólna modlitwa – 
mówi ojciec L. Walkiewicz.

Duchowni zauważają, że ludzie 
w mieście są mniej szczodrzy niż na 
wsiach. Bogaci są z kolei bardziej skąpi 
niż biedni mieszkańcy. 

(zz)

Zbytni pośpiech towa-
rzyszył w ubiegłym ty-

godniu pracy radnych miejskich. 
Podczas czwartkowej sesji jednym 
z punktów porządku obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenia Programu Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Programu ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii. Nie 
obyło się bez zgrzytów.
Obydwa projekty zostały przed-
łożone dzień wcześniej, podczas 
posiedzenia komisji wspólnej, w 
środę 28 grudnia. Zastrzeżenia 
do obu programów zgłosiła prze-
wodnicząca komisji oświaty, Marta 
Arkuszewska.
- Prosiłam o korektę w przedstawio-
nych projektach. Chodziło o brak 
podstawowych zagadnień takich jak 
np. celowość  działań podejmowa-
nych przez komisję, populację osób, 
których dotyczy problem. Niestety, 
w dokumentach nie dokonano żad-
nych zmian. Teraz sytuacja jest taka, 
że jako radni znaleźliśmy się pod 
presją czasu. Jeżeli dziś nie podej-
miemy tych uchwał ucierpią na tym 
np. dzieci z TPD, bo nie otrzymają 
pieniędzy.
Podczas sesji nie było pełnomocnika 
burmistrza ds. rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, Jana Ficka, 
na co radni zwrócili uwagę.
Ostatecznie obydwa programy  zo-
stały przyjęte.

(mku)

Radni pod 
presją czasu
Łęczyca

Łęczyca

Dla wielu to temat tabu...

W domu Jana Lazarowicza 
zazwyczaj do koperty wkłada 
się 15-20 zł

Zbigniew Baraban uważa, że 
każdy powinien dać w ofierze 
tyle, na ile go stać
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Czy liczba dewastacji w 
mieście zmniejszy się 

w nowy roku? Taką nadzieję mają 
funkcjonariusze straży miejskiej, 
którzy właśnie wzbogacili się o czte-
ry kamery pułapkowe. Urządzenia 
monitoringu są mobilne, można je 
montować w dowolnym miejscu i 
przenosić wedle uznania tam, gdzie 
najbardziej będą potrzebne.

Kamery pułapki mają zasięg 5 me-
trów, rejestrują obraz w kolorze, nagry-
wają filmy i robią zdjęcia. Dodatkowo 
wyposażone są w kartę GSM, która 
pozwala na bieżąco przesyłać zareje-
strowany obraz na serwer lub telefon 
komórkowy. 

- Kamery działają na zasadzie czuj-
nika ruchu. Pracują na akumulatorach, 
które wystarczają na około 2 tygodnie. 
Będziemy je montować w miejscach 
szczególnie narażonych na akty wan-
dalizmu oraz w tych określanych jako 
niebezpieczne. Dużym plusem kamer 
pułapek jest to, że nie wiadomo gdzie 
akurat zostaną umieszczone – usłyszeli-
śmy od Tomasza Olczyka, komendanta 
straży miejskiej w Łęczycy. - Wraz z czte-
rema kamerami kupiliśmy karty pamię-
ci, akumulatory i obudowy maskujące. 

Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali ucznio-

wie łęczyckiej “trójki”. Nowy obiekt 
został poświęcony przez ojca gwar-
diana Leszka Walkiewicza. Uroczy-
stości uświetniły wspaniałe występy 
artystyczne uczniów placówki.  
Na sali na jednej ze ścian zamiesz-
czono banery przedstawiające 
sylwetki i osiągnięcia wybitnych 

- To coś nieprawdopo-
dobnego! Nie wiem 

co to za człowiek, ale powinien 
odpowiedzieć za to, co zrobił – 
powiedziała nam roztrzęsionym 
głosem Halina Rytczak, mieszkanka 
Waliszewa, która była świadkiem 
wyrzucenia suki z samochodu i 
ucieczki kierowcy.

Był czwartkowy poranek, kiedy 
pani Halina z okna swojego domu 
zobaczyła kundelka biegnącego z 
całych sił za samochodem swojego 
właściciela. Niewielki czworonóg nie 
był w stanie dogonić auta.

- Wszystko widziałam. Nieduży, 
czarny samochód jechał bardzo 
szybko w stronę działek, później 
równie szybko wracał. Ten piesek nie 
miał siły, żeby go dogonić. Szybko się 
ubrałam i pobiegłam go szukać. Zna-
lazłam wymęczoną sunię, pozwoliła 
zabrać się do domu. Zaraz zawio-
złam ją do schroniska – relacjonuje 
H. Rytczak.

W łęczyckim schronisku okazało 
się, że kilkanaście minut wcześniej do 
placówki przyjechał mężczyzna z tą 
samą sunią. Chciał ją oddać. Schroni-

W magistracie odbyło się spo-
tkanie oświatowe. Uczestniczyli 
w nim pedagodzy, rady rodzi-
ców, związki zawodowe. Nie 
obyło się bez spięć, emocjonal-
nej dyskusji i krytyki.

Na spotkaniu, po przedstawie-
niu wykładni prawnej zbliżającej 
się reformy oświaty, rozpoczęła się 
burzliwa dyskusja. Jej głównym ce-
lem było wypracowanie koncepcji 
funkcjonowania łęczyckiej oświaty 
od 1 września 2017 do 31 sierpnia 
2019 roku jako okres przejściowy i 
później, już po ostatecznej likwida-
cji gimnazjów. 

Zgodnie z głównym celem spo-
tkania, pełnomocnik burmistrza 
ds. oświaty, Irena Gut-Leśkiewicz  
przedstawiła dwie koncepcje opra-
cowane przez zespół ds. reformy 

oświaty. Pierwsza to włączenie 
gimnazjum do SP 3 i zlokalizowa-
nie jej w dwóch budynkach. Ozna-
cza to, że dzieci z klas 1-4  miałyby 
się uczyć w budynku na ulicy 
Zachodniej, natomiast uczniowie 
z klas  5-8 w budynku na ul. Szkol-
nej. Druga koncepcja to utworzenie 
zamiast gimnazjum trzeciej szkoły 
podstawowej. Kolejna koncepcja 
zakłada całkowitą likwidację gim-
nazjum w 2019 roku.

Jak uważali niektórzy nauczy-
ciele, żadne rozwiązanie nie jest 
korzystne.

- Istnieje ryzyko, że przy przy-
jęciu koncepcji pierwszej rodzice 
mogą przepisywać dzieci do szkoły 
podstawowej w Topoli Królewskiej 
- stwierdziła Danuta Domińczak 
z SP3. - Może być tak w ocenie ro-
dziców, że skoro dziecko ma iść do 

drugiego budynku równie dobrze 
może pójść do innej gminy.

- Oglądałam spotkanie on-line. 
Dla mnie pomysł z tworzeniem 
jednej podstawówki w dwóch bu-
dynkach jest nietrafiony. Nikt tego 
pomysłu nie omawiał w szerokim 
gronie ze wszystkimi nauczycie-
lami – uważa Agnieszka Olczyk 
również nauczycielka z SP3. - Na-
uczyciele stracą pracę, to pewne. 
Samorząd powinien  podjąć taką 
decyzję, żeby nikt nie ucierpiał. Ani 
dzieci, ani nauczyciele.

Wanda Lepczak, dyrektor gim-
nazjum również mówiła o zwol-
nieniach.

- Niektórzy nauczyciele stracą 
pracę i to jest oczywiste. Nie wy-
starczy godzin dla specjalistów, 
szczególnie od języków obcych. 
Myślę, że lepszym rozwiązaniem 

byłoby utworzenie na bazie wyga-
szanego gimnazjum, trzej szkoły 
podstawowej. W takiej sytuacji 
można by było przenieść np. po 
jednym oddziale od klasy I do VI 
z dwóch podstawówek, co zapew-
niłoby ciąg edukacyjny w nowo 
utworzonej szkole - komentowała 
dyrektorka gimnazjum.

Taki pogląd nie znalazł poparcia 
u nauczycieli z SP 3 i 4.

- Jeżeli w naszych szkołach bę-
dzie mniej oddziałów, to z kolei 
dla naszych pedagogów zabraknie 
godzin - komentowali nauczyciele 
z podstawówek.

Najważniejszą sprawą jest usta-
lenie czy mają być dwie, czy trzy 
szkoły podstawowe. Zdania na-
uczycieli były podzielone, ale istotą 
sprawy jest fakt, że ostateczna 
decyzja należy do radnych.

Jak zapowiada przewodnicząca 
komisji oświaty, Marta Arkuszew-
ska będą prowadzone dalsze rozmo-
wy z gronem pedagogów.

- To był dopiero wstęp do dal-
szych rozmów i konsultacji. Refor-
ma oświaty to złożony problem i 
my – radni musimy podjąć trudną 
decyzję. W związku z tym, w 
najbliższym czasie zorganizuję 
kolejne spotkanie z nauczycielami 
i rodzicami, bo wszyscy musimy 
pamiętać, że podmiotem jest tutaj 
dziecko i to ono odbierze skutki na-
szej decyzji. Trzeba więc zrobić tak, 
aby dzieci jak najmniej ucierpiały. 

W obecnym  roku  szkolnym 
w łęczyckiej oświacie – szkoły 
podstawowe i gimnazjum pracuje 
118 nauczycieli, uczących 1090 
uczniów. 

(mku)

Nauczyciele boją się o pracę. Co dalej z łęczyckimi szkołami?

WyRzucił sukę i uciekłKamery – pułapki na wandali

Ich koszt wyniósł łącznie 6 tys. zł brutto. 
Na całą kwotę otrzymaliśmy zwrot z 
firmy ubezpieczeniowej. Zafundowała 
je w ramach poprawy bezpieczeństwa 
ubezpieczanych obiektów.

Monitoring na pewno przyda się w 
kolejnych miejscach w Łęczycy. Warto, 
by chociaż co jakiś czas kamery mon-
towano np. w miejskim parku, przy 
targowisku czy na osiedlach.

(zz)

Hala otwarta łęczyckich sportowców: Sławomira 
Owczarczyka, Jacka Kazimierow-
skiego, Roberta Wolskiego, Roberta 
Urbanka, Grzegorza Sobińskiego i 
Dawida Wawrzyniaka. Dyrektor szkoły, 
Ryszard Ziarkowski ,wyraził nadzieję, że 
będą pojawiać się wizerunki kolejnych 
zawodników, którzy być może właśnie 
w tym obiekcie zdobywać będą umie-
jętności w wybranych dyscyplinach 
sportowych.

info: UM Łęczyca

sko nie przyjmu-
je jednak psów, 
których ktoś 
chce się pozbyć. 
Gdy pracownicy 
odmówili, męż-
czyzna wsiadł do 
samochodu i od-
jechał. Nie pojechał 
daleko, bo zwierza-
ka wyrzucił z auta na 
drodze prowadzącej 
w stronę działek, tuż 
za mostkiem przy ul. 
Staromiejskiej. 

Niestety monitoring w schronisku 
nie uchwycił tablic rejestracyjnych 
samochodu. Należy przypomnieć, 
że zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt, porzucenie psa jest trakto-
wane jako znęcanie się nad zwierzę-
tami. A za taki czyn grozi grzywna, 
kara ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat dwóch. 

W niektórych 
sytuacjach po-
rzucenie psa 
może zostać 
potraktowane 
jako działanie 

ze szczególnym 
okrucieństwem. 
- Mam nadzieję, że 

może ktoś rozpozna 
tę sunię na zdjęciu i 
wskaże służbom jej 
właściciela. Powiedzia-
łam w straży miejskiej, 
że mogę być świad-

kiem w tej sprawie. Nie mogę zrozu-
mieć bezduszności człowieka, który 
wyrzucił swojego psa jak niepotrzeb-
ny przedmiot – dodaje H. Rytczak.

Nieduża, czarno-biała suka prze-
bywa w łęczyckim schronisku. W 
dzień, gdy została porzucona przez 
właściciela była bardzo wystraszona. 

(zz)

H. Rytczak 
znalazła 
sukę na tej 
drodze na 
Waliszewie

Porzucona suka 
jest niedużym, 
biało-czarnym 

kundelkiem
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GrabówGm. Grabów

Łęczyca

Styczeń
- Podziały w Zieleni Miejskiej w Łę-
czycy. Niektórzy pracownicy dostali 
prawie o połowę mniejsze nagrody 
za pracę roczną niż inni.
- W Poddębicach dochodzi do spo-
ru między szpitalem a pogotowiem 
Falck. Zdaniem prezesa Poddębic-
kiego Centrum Zdrowia Falck nie 
powinien przywozić zmarłych do 
szpitala. 
- Trzy nowonarodzone szczeniaki 
znalazł w śmietniku przy ul. Żydow-
skiej lokator pobliskiej kamienicy. 
Jeden z wyrzuconych psiaków nie 
przeżył. 
- Pod Ozorkowem zmarł człowiek, 
który przez kilka lat mieszkał w 
szałasie w lesie. 

Luty
- Władze w całym regionie rozpo-
częły walkę o dodatkowe karetki 
pogotowia ratunkowego.
- Starostwo powiatowe w Poddę-
bicach ostro krytykowane przez 
przedstawicieli wspólnoty wsi Wól-
ka. Kością niezgody są niespełna 2 
hektary ziemi.
- Jest akt oskarżenia ws. „Karate 
Combat”. Maciej G., właściciel szko-
ły sztuk walk w Poddębicach, może 
trafić do więzienia.
- Tragiczne wydarzenia w Ozorko-
wie. Pętlę na szyję założyli sobie 
22-letni Damian oraz o 2 lata star-
sza dziewczyna z Maszkowskiej. 
- Wojciech K. z Łęczycy wjechał na 
autostradzie dostawczym busem w 
tył ciężarówki. Nie przeżył. 

Marzec
- Ponad 50 tysięcy zł oddała ozor-
kowianka przy kościele „na górce”. 
Była przekonana, że pieniądze 
przekazuje adwokatce współpra-
cującej z policją. 
- „Raper” z Ozorkowa wymachi-
wał maczetą. Policja zatrzymała 
5 mężczyzn, którzy mają związek 
z teledyskiem nawołującym do 

nienawiści na tle ra-
sowym. 

Kwiecień
- Straż miejska w Łę-
czycy odbiera sygna-
ły od mieszkańców 
dotyczące seksu nie-
letnich.
- Uczeń podpalił 
szkołę podstawową 
w Parzęczewie.
- W studiu jednej 
z ogólnopolskich 
telewizji Teresa i Jan 
Budzińscy mówili o skandalicznym 
– ich zdaniem – zachowaniu burmi-
strza Łęczycy.

Maj
- Strażak z Łęczycy uratował życie 
18-latkowi.
- Każdy liczył na wygraną. Do zgar-
nięcia było 60 milionów zł.
- Burmistrz Łęczycy zwolnił dyscy-
plinarnie Renatę Brygier. Była se-
kretarz odwołała się do Sądu Pracy.
- Afera w Poddębicach. Kościelny 
buduje dom na nagrobkach.

Czerwiec
- Pod Łęczycą zwyrodnialcy skato-
wali staruszkę motyką.
- Nieszczelne podłączenie butli 
gazowej było przyczyną wybuchu 
gazu w mieszkaniu na parterze 
bloku przy ul. Sikorskiego w Ozor-
kowie. 
- Początek lata dał się mocno we 
znaki. Termometry wskazywały 
ponad 30 stopni C w cieniu. 

Lipiec
- Iwona Chabasińska z Ozorkowa 
twierdzi, że poroniła w miejscowej 
przychodni zdrowia a położna 
kazała jej wyrzucić płód do sedesu. 
- W Leśmierzu zmarła matka sie-
demnaściorga dzieci. 
- Nowy zarząd OSP w Poddębicach 
zastanawia się nad pójściem do 

Najważniejsze i niecodzienne wydarzenia 2016 roku

prokuratury i poinformowaniu o 
nieprawidłowościach związanych 
z unieważnionym wyborem Piotra 
Bindera na prezesa jednostki. 

Sierpień
- Na terenie ogródków działkowych 
przy ul. Konstytucji 3 Maja w Ozor-
kowie biegali rozebrani ludzie.
- W wypełnionym cuchnącą wodą 
rowie po pracach archeologów w 
ul. Poznańskiej w Łęczycy pływają 
dzieci. 
- Poddębicka policja przestrzega 
przed bandytami, którzy na auto-
stradach zajeżdżają drogę kierow-
com i wymuszają pieniądze.

Wrzesień
- W Ozorkowie padła szóstka. Szczę-
śliwiec zgarnął 2 miliony 
zł. 
- W lesie w pobliżu 
jednostki wojskowej w 
Leźnicy Wielkiej pijana 
38-latka urodziła no-
worodka, który miał we 
krwi prawie 2 promile 
alkoholu.
- W Ozorkowie 24-let-
nia ciężarna Paulina S. 
piła na umór. Trafiła 
do szpitala. W orga-
nizmie miała prawie 
3,5 promila. Stężenie 

piński, trafia na kardiologię w 
łęczyckim szpitalu. 

Listopad
- Szaleniec strzela do dziennikarza 
Reportera. 
- Plaga bobrów nad miejskim 
zalewem w Łęczycy.
- Na cmentarzu w Poddębicach 
groby toną w śmieciach. 
- Pod Poddębicami pijany kierow-
ca zabił pieszego i uciekł z miejsca 
wypadku.

Grudzień
- Afera w Łęczycy. Burmistrz 
Krzysztof Lipiński zawieszony. Wi-

Państwo Chabasińscy z Ozorkowa twierdzą, że położna kazała w przychodni zdrowia wyrzucić płód do sedesu 

Burmistrz Krzysztof Lipiński w grudniu został zawieszony w swoich obowiązkach 

Noworodek z promilami

procentów u noworodka 
wyniosło 3,2 promila. 

Październik
- Mieszkańcy Ozorko-
wa, którzy mają domy 
w pobliżu zakładu Tubą-
dzin, obawiają się o swoje 
zdrowie. 
- Tragedia w Łęczycy. Z 
zalewu wyłowiono ciało 
mężczyzny. 
- Protest pod Poddębica-
mi. Mieszkańcy nie chcą 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. 

- Burmistrz Łęczycy, Krzysztof Li-

ceburmistrz Krzysztof 
Urbański odwołany.
- Brutalne pobicie w 
Ozorkowie. Lokatorzy 
zostali zaatakowani 
we własnym miesz-
kaniu. 
- Jolanta Przybylska i 
Krzysztof Oleski po-
dzielili się w Wigilię 
opłatkiem w altance na 
terenie ogródków dział-
kowych.

W nocy z środy na 
czwartek wandale nie 

próżnowali. W parku miejskim 
wyjęli ze słupków bramę oddzie-
lającą starą część parku od nowej. 
Przecięli kłódkę, a obydwa skrzydła 
bramy wrzucili do koryta rzeki. 
Choć pracownicy Zieleni Miejskiej 
bramę osadzili z powrotem, słupki i 
szczeble są pokrzywione. Poza tym 
zniszczona została również tablica 
informacyjna.
Dewastacja została zgłoszona 
na policję. Straty wyceniono na 
około 2 tys zł.

(zz)

Władze gminy Grabów 
przeniosły siedzibę 

GOPS z urzędu gminy do budynku 
byłej przychodni lekarskiej, gdzie 
obecnie znajduje się Dzienny Dom 
Pobytu dla osób starszych „Wigor”. 
W ocenie niektórych mieszkańców 
nie jest to dobry pomysł.

- Po pierwsze, ośrodek pomocy 
społecznej został umieszczony na 
pierwszym piętrze, co jest dużym 
utrudnieniem dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. Po drugie, aby 
tam dotrzeć trzeba jechać na koniec 
Grabowa. W urzędzie można było 
załatwić równocześnie kilka spraw, 
obecnie nie ma już takiej możliwości 
- twierdzi Renata Niedomagała. - 
Nie tylko ja, ale także inni klienci 
ośrodka zastanawiamy się dla kogo 
ta zmiana jest dobra.

Jak się okazuje, również radni z 
gminy Grabów nie są zadowoleni z 
przeniesienia GOPS-u.

- Absolutnie nie akceptujemy tej 
decyzji wójta. Składaliśmy pismo w 
tej sprawie, ale nieskutecznie. Wójt i 
tak postawił na swoim - komentuje 
Czesław Krawczyk, przewodniczący 
rady gminy.

Odwiedzamy nową siedzibę ośrod-
ka pomocy społecznej. Pierwsze na 
co od razu należy zwrócić uwagę, to 
bardzo niska temperatura w budynku. 
Czy tak jest zawsze?

- Prawdopodobnie zabrakło oleju 
opałowego - słyszymy od kierownik 
Jadwigi Soi. 

Kolejnym problemem jest „win-
da” w budynku. Trudno sobie 
wyobrazić osobę niepełnosprawną 
korzystającą z niej, bo jest to plat-
forma zamontowana na poręczy 
schodów.

- Winda jest, ale na razie nikt jej nie 
sprawdzał, nawet nie wiadomo gdzie 
są klucze – mówi kierownik J. Soja. - 
Nie oceniamy tej sytuacji, po prostu 
wykonujemy polecenia szefa.

Jak urząd gminy tłumaczy przenie-
sienie GOPS-u?

- Naszym zamysłem było połą-
czenie instytucji pomocowych w 
jednym budynku, czyli DDPS Wigor 
i GOPS - mówi Jarosław Głowacki, 
sekretarz gminy. - Ponadto bardziej 
czytelnie będzie można określić kosz-
ty funkcjonowania tych jednostek 
budżetowych.

(mku)

Na święta mło-
dzi, mali strażacy 

ze Sławęcina otrzymali wspaniałe 
prezenty. O takich mundurach 
długo marzyli.

- Staramy się zarazić naszych 
najmłodszych zamiłowaniem do 
munduru - mówi Dariusz Sawicki 
z OSP w Sławęcinie. - Jak do tej pory, 
nieźle nam wychodzi. Wszystko 
dzięki pomocy ludzi dobrej woli. 
Znaleźliśmy sponsorów, którzy 
ufundowali mundury dla naszych 
młodych adeptów sztuki strażac-
kiej.

- Mam 7 lat i chcę być strażakiem, 
dlatego chętnie ćwiczę musztrę - 
powiedział nam Piotruś Golan. 

- W mło-
dzieżowej 
drużynie 
n ie bra-
kuje też 
d z i e w -
cząt, naj-
młodsza 
z  n i c h 
6-letn ia 
K a s i a 
Sawicka, 
chęt n ie 
uc z e s t-
niczy w 
z b i ó r -
kach i szkoleniach.

- Lubimy przychodzić do strażni-
cy, bo możemy założyć te wspaniałe 
mundury - dodają starsi członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej.

Strażacy z OSP w Sławęcinie 
mogą być zadowoleni, że istnieje 
szansa na kontynuację ich pasji i 
zainteresowań, bo jak twierdzą, 
straż to nie tylko gaszenie poża-
rów, to przede wszystkim chlubna 
tradycja.

(mku)

Krytykują wójta za przenosiny GOPS Zniszczona 
brama i tablica

Mundury dla małych strażaków 

Dzieci chętnie ćwiczą 
strażacką musztrę
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ogłoszenie

lInIa produkcyjna w stodole 

Gm. Poddębice
Poddębice

W jednym z 
budynków na 

terenie gospodarstwa 23-letniego 
mieszkańca gm. Poddębice poli-
cjanci ujawnili gotowe papierosy, 
susz i urządzenia, w tym te służące 
do produkcji nielegalnych wyro-
bów. W proceder zamieszany jest 
syn znanego w regionie samorzą-
dowca. 

Wspólnie z policjantami z KWP 
w Łodzi oraz funkcjonariuszami 
Urzędu Celnego z Kutna za-
bezpieczono 4700 papierosów, 
tytoń, filtry oraz urządzenia 
niezbędne do ich produkcji. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
wartość uszczuplenia podatku 
akcyzowego szacuje się na kwotę 
około 80 tys. złotych.

- Jeden z podejrzanych mężczyzn 
jest synem prominentnego w regionie 
samorządowca – potwierdza Marek 
Wojtysiak, zastępca prokuratora 
rejonowego w Poddębicach.

Policjanci z wydziału kryminalnego 
poddębickiej komendy ustalili, że na 
terenie jednej z prywatnych posesji 
znajdującej się na terenie gminy Pod-
dębice zorganizowano nielegalną linię 
produkcyjną papierosów.

W jednym z budynków gospodar-
czych mundurowi ujawnili 4700 sztuk 
gotowych papierosów, komponenty 
do produkcji w postaci gilz, filtrów, 
oklein filtrów tytoniowych, 41,5 kg 
krajanki tytoniowej, 59 kg odpadów 
produkcyjnych z zawartością tytoniu 
oraz dwusegmentową maszynę do 
produkcji papierosów, agregat prądo-
twórczy i 2 szt. kompresorów. Podczas 
przeszukania zabezpieczyli kilogram 
suszu ziela konopi indyjskich. W 
związku z ujawnieniem tego pro-
cederu policjanci na miejscu zatrzy-
mali 23–letniego właściciela posesji 
i 26- letniego mieszkańca sąsiedniej 
miejscowości oraz trzeciego sprawcę, 
34 –letniego mieszkańca Poddębic.

(ps)

Poddębicka woda termalna do-
tychczas wykorzystywana w cie-
płownictwie, pijalni wód termal-
nych, kąpielach rekreacyjnych, 
obecnie jest stosowana również 
przy produkcji dermokosmetyków 
marki Dermedic. Przedstawiciele 
Geotermii Poddębice oraz łódzkiej 
spółki Biogened SA podpisali umo-
wę na dostawę wody termalnej dla 
celów kosmetycznych.

- Jak się okazuje nasza woda ter-
malna posiada potencjał, który moż-
na zastosować w wielu dziedzinach. 
Podpisanie umowy o współpracy 
pomiędzy Geotermią a Biogened 
rozpoczyna nowy rozdział, zwią-
zany z wykorzystaniem gorących 
źródeł. Cieszymy się, że woda ter-
malna z Poddębic wchodzi na rynek 
kosmetyczny - mówi burmistrz Piotr 
Sęczkowski.

Dlaczego akurat poddębicka woda 
termalna?

- Przez kilka lat kupowaliśmy 
wodę termalną od różnych dostaw-
ców i jednocześnie szukaliśmy stałe-
go partnera, posiadającego koncesję 
na wydobywanie wody termalnej. 
Trafiliśmy do Poddębic, które są 
bardzo otwarte na potrzeby rynku. 
Woda spełnia nasze wymagania 
jakościowe i jest już wykorzysty-
wana w wybranych produktach. 
Marka Dermedic istnieje piętnaście 
lat i jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się na polskim rynku 
dermokosmetycznym. Liczymy, 
że dzięki produkcji kosmetyków z 
wykorzystaniem wody termalnej 

wzrośnie jakość i konkurencyjność 
naszych produktów, tym bardziej, że 
wiodące zagraniczne marki dermo-
kosmetyczne stosują wody termalne 
od wielu lat - twierdzi prezes Bioge-
ned Andrzej Grzegorzewski.

Jak dodaje dr Sylwia Grzegorzew-
ska - dyrektor Instytutu Badawczo
-Rozwojowego Biogened, woda 
termalna z poddębickiego ujęcia 
wypadła doskonale w badaniach 
mikrobiologicznych i dermatolo-
gicznych.

- Posiada idealne proporcje pier-
wiastków, regulujących stan skóry 
- wapń, który wspomaga proces 
regeneracji, działa kojąco i an-
tyalergizująco, a także magnez o 
działaniu tonizującym i opóźnia-
jącym procesy starzenia. Chcemy, 
by nasze dermokosmetyki nie tylko 
wspierały pacjentów i lekarzy w 
terapiach dermatologicznych, ale 
też pomagały osobom ze zdrową 
skórą utrzymać ją w jak najlepszej 
kondycji – wyjaśnia.

Z możliwości zagospodarowania 
wody w przemyśle kosmetycznym 
zadowolone są również władze 
Geotermii.

- Produkcja kosmetyków na bazie 
wody termalnej z odwiertu Poddębi-
ce GT-2 to bardzo atrakcyjny sposób 
jej wykorzystania. Strategia działania 
gminnej spółki jest taka, żeby wy-
korzystywać wodę i energię geoter-
malną w jak najbardziej efektywny i 
racjonalny sposób - zauważa prezes 
Geotermii Anna Karska.

info: poddebice.pl

Związek OSP 
RP oddział w 
Poddębicach 
ma nowy za-
rząd. Preze-
sem zarządu 
p o w i a t o -
wego wybrany został stosunkiem 
głosów 15 : 11 Tadeusz Chmielew-
ski, mieszkaniec Wilamowa w gm. 
Uniejów. Pierwszym zastępcą pre-
zesa został Zdzisław Sobieraj z gm. 
Zadzim, drugim Wojciech Kałużny 
z gm. Wartkowice. Sekretarzem – 
Władysław Stępień z gm. Zadzim, 
skarbnikiem – Krzysztof Janiak z gm. 
Uniejów. Zarząd OSP RP koordynuje 
działania jednostek OSP na terenie 
powiatu. Siedziba zarządu – od 
tego miesiąca – mieścić się będzie 
w budynku jednostki PSP. Wcześniej 
zarząd obradował w pomieszczeniu 
udostępnionym w budynku staro-
stwa. 

(ps)

Afera z synem znanego samorządowca 

Na zdjęciu 
nielegalna linia 
produkcyjna 
papierosów

Zmiany w ZarZądZie

woda termalna z Poddębic „wchodzi” 
na rynek kosmetyczny
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Poddębice 

Poddębice 

Uniejów 

slalomem jechała po drodze 

Dzień Objawienia Pańskiego, 
potocznie nazywany w Polsce 
Świętem Trzech Króli, stanowi 
ważny punkt w kalendarzu litur-
gicznym – należy do jednych z 
pierwszych świąt, które ustano-
wił Kościół. Święto zamyka cykl 
Bożego Narodzenia. 

Od stuleci Święto Trzech Króli 
nieodmiennie wiąże się z tradycją 
wystawiania jasełek oraz tzw. wi-
dowisk herodowych. Początkowo 
były one znane we Włoszech, póź-
niej we Francji. W średniowieczu 
rozpowszechnili je franciszkanie. 
W Polsce jasełka wystawia się od 
kilkuset lat. Częścią tej wspaniałej 
tradycji już po raz trzeci będą wierni 
parafii pw. Św. Floriana w Unie-
jowie, a od ubiegłego roku orszak 
podąża także ulicami Wilamowa.

Władze miejscowości wraz z miej-
scową parafią zachęcają mieszkań-
ców gminy oraz turystów, którzy w 

tym czasie będą gościć w uzdrowisku 
do wzięcia udziału w orszaku. Ko-
rowód uniejowski, podobnie jak w 
ubiegłym roku, ruszy sprzed Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich – 
także miejsce zbiórki znajduje się w 
tym miejscu. Uczestnicy pochodu 
o 10.00 wyruszą z dziedzińca i ul. 
Zamkową przejdą na most, a na-
stępnie ul. Bł. Bogumiła do Rynku, 
kończąc procesję w Kolegiacie. O 
10.30 odbędzie się msza, a po niej 
ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz 
zaprasza dzieci na drożdżówkę i 
gorące kakao. W wilamowskiej pa-
rafii natomiast na porę rozpoczęcia 
pochodu Trzech Króli wyznaczono 
godzinę 11.00. Parafianie – zgodnie 
z miejscem zamieszkania – oraz 
uczniowie i nauczyciele  ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej Curie w Wilamowie zbiorą się 
w trzech punktach startowych przed 
tamtejszym kościołem.

W  m i e j s k i m 
przedszkolu za-

instalowane mają być przy 
głównym wejściu czytniki kart 
magnetycznych. 

Magistrat potwierdza, że in-
westycja ma szansę na realizację 
jeszcze w tym roku.

- Jest plan wprowadzenia czyt-
ników. Będą dla rodziców i opie-
kunów prawnych lub innych 
osób upoważnionych do odbioru 
dziecka z przedszkola – informuje 
Magdalena Jaworska z urzędu 
miasta. 

Czytniki to nie jedyna zmiana. 
Dyrekcja przedszkola wykorzy-
stała fakt, że zmodernizowana zo-
stała ulica Miła. Zdjęte stare płyty 
chodnikowe zostały ułożone w 

niektórych alejkach przy przed-
szkolu. Natomiast na placu przed 
przedszkolem magazynowane są 
materiały budowlane. Taki widok 
może razić. Przedszkole nie jest 
przecież budowlanym składem.

- Przyznaję, że nasz teren nie 
powinien być składowiskiem. 
Jednak w planach mamy roz-
budowę przedszkola. Rodzice 
zostali poinformowani o inwe-
stycji i nie krytykują tego, że 
trzymamy przed budynkiem 
przedszkola płyty chodnikowe, 
krawężniki, kostkę brukową. 
To wszystko na pewno się przy-
da – mówi Beata Ziółkowska, 
zastępca dyrektor przedszkola 
w Poddębicach.

(ps)

W Kolegiacie Monika 
Kuszyńska wystąpiła 

z Uniejowską Grupą Integracyj-
ną podczas koncertu „Życiem 
swym nauczaj”. Koncert był pod-
sumowaniem 4-miesięcznych 
warsztatów, które rozpoczęły się 
we wrześniu 2016 roku. Wśród 
ich uczestników byli uczniowie, 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół 
w Uniejowie oraz osoby nie-
pełnosprawne, korzystające na 
co dzień ze wsparcia placówek 
opiekuńczych.

29-letnia miesz-
kanka gminy Ozor-

ków kierowała mercedesem pod 
wpływem narkotyków. Po pości-
gu została zatrzymana przez poli-
cję na ul. Łódzkiej w Poddębicach. 

24 grudnia 2016 roku o godzinie 
15.20 dyżurny poddębickiej komendy 
otrzymał zgłoszenie, że trasą z Łodzi 
w kierunku Poddębic porusza się 
kierująca mercedesem, która naj-
prawdopodobniej jest nietrzeźwa. We 
wskazane miejsce natychmiast został 
skierowany patrol policji, który na ul. 
Łódzkiej w Poddębicach zauważył 
opisywany pojazd poruszający się 
po całej szerokości jezdni. 

- Pozostali uczestnicy ruchu drogo-
wego musieli zjeżdżać na bok drogi, 
aby uniknąć zderzenia. Policjanci ob-
serwując negatywne zachowanie kie-
rowcy użyli sygnałów dźwiękowych 
i świetlnych, na które kierująca nie 
zwracała żadnej uwagi i kontynuowała 
dalej jazdę. W związku z tym policjanci 

podjęli pościg. Po kilkunastu metrach 
mercedes zjechał na pobocze i przodem 
pojazdu uderzył w drzewo – mówi st. 
asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik policji 
w Poddębicach. 

Policjanci natychmiast podbiegli 
do samochodu, w którym za kie-
rownicą siedziała młoda kobieta. 
Okazało się, że mercedesa prowa-
dziła 29-letnia mieszkanka gminy 
Ozorków, która na stałe przebywa 
u swoich rodziców w powiecie 
poddębickim. Kiedy kobieta wyszła 
z pojazdu policjanci zauważyli, że 
porusza się chwiejnym krokiem 
a jej wypowiedzi były niespójne 
i nielogiczne. W związku z tym 
poddano ją badaniu, które wyka-
zało, że jest trzeźwa. Zachowanie 
29-latki wskazywało jednak na to, 
że może znajdować się również pod 
wpływem środków odurzających. 
Dlatego została przewieziona do 
szpitala w Poddębicach, gdzie po-
brano od niej krew do badań. 

- Ponadto policjanci w trakcie 
przeszukania samochodu, którym 
kierowała 29-latka, w portfelu 
leżącym przed fotelem kierowcy 
ujawnili torebkę z suszem konopi 
indyjskich – dodaje E. Tomczak. - 
Z dodatkowych ustaleń wynika, 
że wcześniej kobieta w trakcie 
jazdy, w miejscowości Panaszew, 
doprowadziła jeszcze do kolizji 
drogowej uszkadzając lusterka w 
lanosie, którym kierował miesz-
kaniec Aleksandrowa. Z relacji 
kierującego lanosem wynikało, że 
29-latka jadąc w kierunku Poddębic 
w pewnym momencie zjechała na 
przeciwległy pas ruchu doprowa-
dzając do zderzenia się lusterkami, 
po czym nie zatrzymując się uciekła 
w nieznanym kierunku. 

Za prowadzenie pojazdu pod 
wpływem środka odurzającego 
kobiecie grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności.

(ps)

Przy strażnicy OSP w Siedlątkowie odbyło się uroczyste otwarcie drogi 
powiatowej, w którym uczestniczyli m.in.: Dariusz Klimczak - wicemar-
szałek województwa łódzkiego, Jakub Gajewski - dyrektor departa-
mentu rolnictwa i ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego w 
Łodzi oraz radny powiatu poddębickiego, Ryszard Rytter - starosta 
poddębicki, Piotr Binder - wicestarosta, Marcin Janiak - wójt gminy 
Pęczniew, Grzegorz Szewczyk - kierownik zarządu zlewni górnej Warty 
oraz Wiktor Piętka - inspektor nadzoru. Ponadto w otwarciu udział 
wzięli: radni rady powiatu w Poddębicach, radni gminy Pęczniew, 
sołtysi oraz prezesi pobliskich jednostek OSP. Nowo otwarty odci-
nek drogi poświęcił proboszcz parafii Siedlątków, ks. Grzegorz Czaja. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1,2 mln zł, z czego połowa to 
dotacja od wojewody łódzkiego, w ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozostałe środki 
pochodziły z budżetu powiatu i gminy Pęczniew. Zadanie obejmowało 
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku 
3,6 km, przebudowę istniejących zatok łącznie z chodnikami, odtworzenie 
rowów przydrożnych, wykonanie poboczy oraz usunięcie zakrzaczeń. 

info: poddebicki.pl

TRzeJ kRÓLOWie 
W uNieJOWie, WiLAMOWie

Zmiany w miejskim przedszkolu

Na terenie przedszkola składowane są budowlane materiały 

W tym roku w przedszkolu mają być zainstalowane czytniki

Monika Kuszyńska 
w Kolegiacie

Nowa droga Siedlątków – Pęczniew

Szok! Naćpana za kierownicą

Na ul. Łódzkiej naćpana 29-latka uciekała mercedesem przed policją 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 217: Próżna rada po czasie.

uśMiecHNiJ się
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uśMiecHNiJ się
 Podczas zebrania pracowników prze-
mawia szef.
- Mam nadzieję, że każdy z Was ma 
solidne postanowienia noworoczne? 
- O tak, ja mam – wyrywa się Kowalska 
– solidnie postanawiam w tym roku dać 
sobie więcej luzu.

* * * 
Wraca pijany facet późną nocą do domu. Otwiera drzwi, a na 
korytarzu czekają na niego żona z patelnią i teściowa z wałkiem.
- Idźcie spać, nie jestem głodny... 

 * * *
Jasiu i Małgosia bawią się w parku. Nagle widzą siedzącą 
na ławce parę, która się namiętnie całuje. 
- Jasiu, co oni robią? - pyta dziewczynka.
- No co ty, nie wiesz? On chce jej ukraść gumę do żucia! 

* * *
Noc poślubna. Pan młody stanął w oknie, gapi się i wzdy-
cha. W końcu panna młoda pyta co się dzieje. A on:
- mówią że noc poślubna jest taka piękna, a tu leje i leje... 

* * *
W klasie nauczycielka mówi do uczniów:
- Chciałabym, żebyście dziś byli bardzo cicho i spokojnie, 
moi drodzy. Okropnie boli mnie głowa. 
- Przepraszam! - mówi Jasio. - Czemu pani nie zrobi tego, 
co zawsze robi moja mama, kiedy boli ją głowa?
- A co robi twoja mama?!
- Każe mi iść się bawić na dwór. 

* * * 
Trzech studentów opowiada sobie o wrażeniach z Syl-
westra. 
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki 
wypas! Plaża, drinki, dziewczyny w bikini... 
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi - śnieg po pas, narty, 
a jakie panienki...mmmm 
- No stary a ty gdzie byłeś? - pytają milczącego dotąd 
trzeciego żaka. 
- Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju, co wy ale ja nie 
paliłem tego świństwa... 

KReMOWA ZUPA Z MLeKA 
KOKOSOWeGO I WARZYW

Składniki:
Marchew 200 g
Cebula 100 g
Oliwa z oliwek 50 g
Mleko kokosowe 400 g
Kminek, świeży czosnek, świeży 
imbir, cukier, sos sojowy, chili, sól

etapy przygotowania:
Warzywa podsmażyć na oliwie, 
dodać mleko kokosowe, przypra-
wy w końcowej części gotowa-

nia, dodać 0,5 l wody. 
Po zagotowaniu całość 
zmiksować, wylać zupę 
na talerz, udekorować 
łezką z bitej śmietany 
i trawki suszonej pory.

KURCZAK W MAŚLe 
PO INDYJSKU

Składniki:
15 ml oleju

15 ml masła
1 kg udek z kurczaka, bez kości i skó-
ry, mięso pokrojone w kostki
10 ml drobnej kolendry
10 ml mielonego kminu rzym-
skiego
10 ml startego świeżego im-
biru
5–10 ml przyprawy garam 
masala
1 puszka (410 g) przecieru 
pomidorowego
125 ml wywaru z kurczaka
125 ml jogurtu w stylu grec-
kim

125 ml śmietany
sól i świeżo mielony czarny pieprz

etapy przygotowania:
Olej i masło rozgrzej na średnim 
gazie na dużej patelni. Smaż mięso, 
aż się mocno zrumieni. Dodaj przy-
prawy i smaż jeszcze przez dwie 
minuty. Dodaj przecier pomidorowy i 
wywar. Zagotuj, a następnie gotuj na 
wolnym ogniu przez 15 minut. Dodaj 
jogurt i śmietanę, dokładnie wy-
mieszaj, uważaj, aby powtórnie nie 
zagotować. Przypraw do smaku solą 

i pieprzem i podawaj od 
razu – z ryżem, posypa-
ne świeżą kolendrą.

FLAN WANILIOWY
Składniki:
1 1/4 szklanki mleka 
1,5-procentowego
1/4 szklanki słodzone-
go skondensowanego 
mleka 
1 laska wanilii
1/4 szklanki cukru
1 jajko

1 żółtko
sól

etapy przygotowania:
Mleko podgrzać z rozciętą 
laską wanilii i odstawić na 20 
min. Na małej tefl onowej pa-
telni roztopić cukier i podgrze-
wać, poruszając patelnią, aż 
zbrązowieje. Od razu wlać do 
4 foremek do zapiekania (ta-
kich jak do creme brulée) lub 
do fi liżanek i poruszając nimi, 

rozprowadzić na dnie. Ostudzić. 
Jajko i żółtko lekko ubić, wymie-
szać z mlekiem skondensowanym 
i posolić do smaku. Z mleka zwy-
kłego usunąć laskę wanilii i powoli 
wlać do mieszanki jajecznej. Masą 
napełnić foremki i piec w kąpieli 
wodnej, przykryte folią alumi-
niową, 40-50 min w piekarniku 
nagrzanym do temperatury 180°C. 
Ostudzić i wstawić do lodówki na 
2godz. Ostrym nożem odciąć fl an 
od brzegów foremek i wyłożyć na 
talerzyki. 
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Baran (21.IV - 21.V) 
Poprzedni rok był trudny. Z po-
wodu wielu zobowiązań i od-
powiedzialności, Baran przeżył 
ciężkie chwile. Życie rodzinne 
również nie było zbyt udane. Nic 
więc dziwnego, że ten rok Baran 
zaczyna z obniżonym poziomem 
energii. Nawet dynamiczny Baran 
ma swoje granice! Nie może być 
wszędzie, robić wszystkiego i 
każdym zajmować się w równym 
stopniu. Niestety w początkowej 
fazie 2017 roku ten trend będzie 
się utrzymywał. Będzie to więc czas 
pokonywania przeszkód, rozwią-
zywania problemów oraz uczenia 
się cierpliwości. Szczególnie to 
ostatnie jest dla Barana trudną 
lekcją, ponieważ jest to człowiek 
chcący mieć wszystko „na wczoraj”. 
Niestety w tym roku niczego nie 
dostanie od razu. Większość jego 
osiągnięć będzie miała raczej cha-
rakter ewolucyjny niż rewolucyjny. 
Na szczęście horoskop przewiduje 
ostatecznie sukces. 

Byk (21.IV - 21.V) 
Planety w 2017 roku układają się 
w bardziej harmonijny sposób. 
To dobrze, ponieważ Byk ma już 
dosyć trudów poprzednich lat. Na 
szczęście wszechświat ma teraz dla 
niego o wiele piękniejsze plany. Po-
jawią się nowe okazje i możliwości. 
Najważniejsze jednak, że wszelkie 
zmiany będą przechodziły w miarę 
łagodnie, choć nie obejdzie się bez 
trudności czy niedogodności. Nie 
może być lepszej wiadomości dla 
konserwatywnego Byka. Istnieje 
możliwość, że Byk wraz z całą ro-
dziną przeprowadzi się do nowego 
domu. Dostanie go w spadku lub 
wygra na loterii pieniądze, za które 
kupi jakąś nieruchomość. Nie po-
winien jednak popadać w zbytnią 
euforię, ponieważ zmiana miejsca 
zamieszkania będzie wiązała się z 
szeregiem istotnych problemów 
natury nie tylko organizacyjnej. 
Byk poradzi sobie z nimi dopiero 
po dłuższym czasie i to tylko dzięki 
wrodzonemu uporowi. 

Bliźnięta (22.V - 20.VI) 
Dla Bliźniąt jest to rok przejściowy. 
Układ planet sprzyja zmianom w 
sferze zawodowej oraz rodzinnej. 
Warto teraz spróbować uwolnić się 
od ograniczeń starych przyzwyczajeń. 
Szczególnie na początku roku Bliźnięta 

mogą odczuć palącą potrzebę doko-
nania pewnych zmian. Zauważą, że 
ich dotychczasowe postępowanie nie 
było do końca prawidłowe i należy je 
zmodyfi kować. Przez większość roku 
Bliźnięta będą bardzo zapracowane. 
Może się wydawać, że każda możliwa 
okazja puka do ich drzwi właśnie teraz, 
a Bliźnięta za wszelką cenę starają się 
skorzystać z każdej z nich.  Nawet jeśli 
nie mają pojęcia, co jest do zyskania, 
Bliźnięta podejmą próbę zdobycia 
tego. W ostateczności mogą się spa-
rzyć – koszty przerosną bowiem zyski. 

Rak (21.VI - 22.VII) 
Wraz z kilkoma planetami wchodzą-
cymi w nowe znaki w tym roku, Rak 
będzie mieć możliwość dokonania 
pewnych zmian w swoim życiu. Będą 
się one z pewnością wiązać z wytężoną 
pracą, stawieniem czoła rzeczywistości 
i podejmowaniem trudnych decyzji. 
Nie każdy wybór będzie tak łatwy, jak 
by tego chciał Rak. Jednakże potrzeba 
zmian istnieje i jest na tyle konieczna, 
że nie sposób jej zignorować. Jeżeli Rak 
postara się działać rozsądnie, świat sta-
nie przed nim otworem. Znaczna część 
roku upłynie Rakowi pod znakiem 
zwyciężania w małych walkach obec-
nych w codziennym życiu. Zwycięstwa 
będą może i drobne, ale przyniosą 
sporo satysfakcji, ponieważ będą sta-
nowiły dowody na to, że Rak posuwa 
się do przodu. Nie stoi w miejscu, jak 
często mu się zdarzało w poprzednich 
latach. Tym razem wykaże wystarcza-
jąco dużo dyscypliny, by rozwiązywać 
jeden problem za drugim. 

Lew (23.VII - 22.VIII) 
Cóż to za rok czeka na Lwa! Pojawi 
się wiele nowych możliwości, a 
część z nich znacząco ulży mu 
w cierpieniu. Nie żeby Lew jakoś 
bardzo narzekał na swój los, ale 
niektóre sprawy męczyły go od 
jakiegoś czasu. Jednak teraz prze-
kona się, że radość można znaleźć 
nawet w bardzo nieoczekiwanych 
sytuacjach. Pewne niewielkie pro-
blemy, w tym roku mogą zostać 

rozwiązane. Lew spojrzy inaczej na 
stare zagadnienia i nagle go olśni. 
Będzie mógł stawić czoła sytuacji 
i rozwiązać problem w sposób 
zadowalający. Co prawda, trzeba 
liczyć się z kilkoma następnymi 
niespodziankami, lecz nie będą 
one w żaden sposób uciążliwe. Lew 
zarobi teraz tak dużo pieniędzy, że 
może stracić dla nich głowę i wpaść 
w zakupoholizm. Jeśli tak się stanie, 
pod koniec roku pojawi się jesz-
cze szansa wyjścia z fi nansowych 
tarapatów. 

Panna (23.VIII - 22.IX) 
Dla Panny jest to rok zakończenia 
starych spraw i początku zupełnie 
nowych. Choć w tym roku wszyst-
kie znaki zodiaku doświadczają 
wielu nowych uczuć i pomysłów, 
dla Panny szykuje się najwspa-
nialsza przygoda. O ile pierwsza 
połowa roku będzie poświęcona 
przede wszystkim fi nalizacji wy-
siłków z ostatnich lat, o tyle od 
lipca Panna stanie się “złotym 
dzieckiem”. Wszystko, czego się 
dotknie, przyniesie sukces. Liczne 
nowości, z jakimi Panna będzie 
miała do czynienia, przyprawią 
ją z pewnością o zawrót głowy. 
Chwilami będzie bardzo nerwowa, 
ponieważ zazwyczaj nie czuje się 
zbyt pewnie w obliczu zmian. Na 
szczęście zdecydowana większość 
wydarzeń będzie tak bardzo pozy-
tywna, że uwagę Panny raczej będą 
przyciągać zyski i korzyści niż brak 
poczucia bezpieczeństwa. 

Waga (23.IX - 23.X) 
Rok 2017 przyniesie tyle zmian i 
fascynujących wydarzeń, że Waga 
nawet przez chwilę nie będzie się 
nudziła. Będzie to czas zarówno 
intelektualnej i społecznej ekspan-
sji, jak i kreatywności oraz wielu 
osobistych osiągnięć. W pierw-
szej połowie roku Waga będzie 
kontynuować swoje wysiłki na 
rzecz zwiększenia zasięgu swoich 
znajomości. Pojawią się przy tym 
pewne nagrody i wyróżnienia ma-
jące swoje źródło w ciężkiej pracy 
i ofi arności, jaką Waga wykazała 
się w ciągu ostatnich kilku lat. Ten 

rok okaże się dobrym czasem na 
refleksję. Waga może do tego 
celu wykorzystać urlop lub po 
prostu czas wolny po zakończeniu 
codziennej pracy. 

Skorpion (24.X - 21.XI) 
Ostatnie lata były dla Skorpiona 
dość nieprzyjemne, ale z tym już 
koniec. Rok 2017 będzie o niebo 
lepszy. Nadszedł czas świętowania 
i zbierania owoców ciężkiej pracy. 
W drugiej połowie roku Skorpion 
może liczyć na szczególnie sprzyja-
jący czas – to może być prawdziwy 
punkt zwrotny w jego życiu. Układ 
planet przyniesie tyle fascynują-
cych wyzwań, że Skorpion co chwi-
lę będzie miał możliwość nauczenia 
się czegoś nowego lub pogłębienia 
już posiadanych talentów. Wiedza 
bardzo przyda mu się w realizacji 
długoterminowych celów, jakie 
sobie teraz obierze.

Strzelec (22.XI - 21.XII) 
Optymizm nie będzie opuszczał 
Strzelca w tym roku. Dobra passa 
nie będzie miała końca, dzięki 
czemu Strzelec będzie mógł 
mocno rozwinąć swój potencjał. 
Będzie odznaczał się niezwykłą 
charyzmą i gorliwie podejmie 
się nowych przedsięwzięć. Więk-
szość ludzi z jego otoczenia do-
strzeże to pozytywne podejście 
do życia. Z pewnością będą chcieli 
spędzić ze Strzelcem jak najwięcej 
czasu, podświadomie dążąc do 
zarażenia się jego optymizmem. 
Co ciekawe, nowe doświadczenia 
sprawią, że Strzelec stanie się 
bardziej dojrzałą osobą. Zacznie 
działać w bardziej przemyślany 
sposób, choć to może się wyda-
wać nie w jego stylu. 

Koziorożec (22.XII - 19.I) 
Koziorożec cierpliwie pracował 
i czekał na efekty swoich wy-
siłków od dawna. W tym roku 
nareszcie zacznie dostrzegać 
pierwsze przebłyski sukcesu. 
Musi więc zrobić wszystko, żeby 

kontynuować ten trend. Nie może 
pozwolić sobie teraz na zwolnie-
nie tempa, bo wszystko może się 
jeszcze rozsypać jak domek z kart. 
Koziorożec wie, że potrzeba cza-
su, aby zbudować coś naprawdę 
dobrego. Teraz można skupić w 
jednym projekcie wszystkie plany 
i marzenia oraz zająć się dokład-
nie tym, co Koziorożca motywuje. 
Należy też unikać wszystkich 
rzeczy, które rozpraszają uwagę 
i powstrzymują od sprawnego 
działania. 

Wodnik (20.I - 18.II) 
Ten rok zapowiada się całkiem 
interesująco dla Wodnika. Cze-
kają go pewne zmiany, lecz one 
nie rozwiążą wszystkich jego 
problemów. Raczej pojawi się 
kilka następnych – choć nie będą 
poważne, z pewnością przyprawią 
Wodnika o kilka nowych, siwych 
włosów. Szykuje się wielkie wy-
darzenie w tym roku. Szczególną 
ostrożność powinien Wodnik 
zachować w marcu i wrześniu. 
Niech się upewni, że nie przegapi 
okazji, ponieważ na kolejne może 
długo poczekać.

Ryby (19.II - 20.III) 
Oto nadszedł czas Ryb. W tym 
roku zdobędą bowiem uznanie i 
niezwykłe powodzenie. Ryby są 
doskonale przygotowane do tego, 
by teraz osiągnąć sukces. Mogą z 
łatwością wykorzystać swoje umie-
jętności i talenty. Nic dziwnego, że 
Rybom przypadną w udziale liczne 
wyróżnienia i nagrody. Wszystkie 
szanse przemawiają na korzyść 
Ryb. Można śmiało powiedzieć, że 
od dawna nie miały tak dobrego 
roku. W tym roku Ryby są gotowe, 
aby czerpać korzyści wynikające z 
dotychczasowych starań. Wcze-
śniej Ryby ciągle do końca nie wie-
rzyły, że może im się udać osiągnąć 
sukces. Teraz jednak zaczną myśleć 
zupełnie inaczej. 
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Ozorków 

ogłoszenie

W 2017 r. dochody miasta wy-
niosą 78 mln zł, a wydatki za-
planowano na poziomie 76 mln 
zł. Nadwyżka w wysokości ok. 2 
mln zł zostanie przeznaczona na 
spłatę zadłużenia. 

Ten rok będzie piątym rokiem z 
rzędu, gdzie udaje się wygospodaro-
wać nadwyżkę, która przeznaczana 
jest na zmniejszanie długu miasta. 
Pod koniec 2010 r., gdy Jacek Socha 
obejmował urząd burmistrz (który 
pełni drugą kadencję), dług miasta 
wynosił ponad 17 mln zł. Dzięki 
konsekwentnemu zarządzaniu fi nan-
sami publicznymi, na koniec 2016 r. 
zadłużenie to spadło do 6,7 mln zł, a 
na koniec 2017 r. dług zmniejszy się 
do 4,7 mln zł.

Budżet został przyjęty przez budżet 
jednogłośnie. Burmistrz Jacek Socha 
podziękował radnym za zrozumienie 
sytuacji fi nansowej miasta.

- Staram się konsekwentnie realizo-
wać priorytety w zarządzaniu fi nansa-
mi miasta. Chodzi przede wszystkim 
o to, aby sukcesywnie zmniejszać 
dług, realizować inwestycje proroz-
wojowe w mieście, pozyskiwać środki 
ze źródeł zewnętrznych na inwestycje 
infrastrukturalne, dbać przy tym o 
ochronę środowiska. Budżet musi być 
stabilny – mówi burmistrz. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Łodzi zaopiniowała budżet pozytyw-
nie, bez żadnych uwag.

Wydatki inwestycyjne  
W 2017 r. wydatki na inwestycje 

wyniosą ok. 12 mln zł, co stanowi 16 

% budżetu. Większość inwestycji za-
planowanych na przyszły rok wynika 
z podpisanych już umów związanych z 
dofi nansowaniem ze źródeł zewnętrz-
nych. Największe zadanie to inwe-
stycja drogowa, której koszt wynosi 
17 mln zł, na którą miasto pozyskało 
dofi nansowanie z Unii Europejskiej 
w wysokości 12 mln zł. Pozostałe 5 
mln to środki własne Ozorkowa – 2,5 
mln zł i powiatu zgierskiego – 2,5 mln 
zł. Inwestycja dotyczy przebudowy 
ul. Południowej wraz z mostem na 
Bzurze (by mogły po nim jeździć 
TIR-y), ul. Maszkowskiej, budowy 
ronda u zbiegu Zgierskiej, Maszkow-
skiej, Wyszyńskiego, Południowej, 
Średniej oraz przebudowy ciągu ulic: 
Traugutta, Żeromskiego, Stypułkow-
skiego, Łęczycka. 

Wykonanie inwestycji zaplanowa-
no na lata 2017 i 2018. W tym roku 
zostanie wydanych prawie 10 mln zł, 
w budżecie Ozorkowa zabezpieczono 
na to zadanie na rok 2017 ponad 700 
tys. zł. 

W roku 2017 zaplanowano moder-
nizację miejskich obiektów użytecz-
ności publicznej z wykorzystaniem 
środków pozyskanych w ramach 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 
Wartość kilkuletnich inwestycji – ok. 
15 mln zł, dofi nansowanie z UE w 
ramach ŁOM – blisko 13 mln zł. W 
ramach tego projektu będą realizowa-
ne dwa zadania: termomodernizacja 
Przedszkola Miejskiego nr 3, pozosta-
łe cztery miejskie przedszkola przejdą 
termomodernizację w kolejnych 

REKORDOWY BUDŻET OZORKOWA
dwóch latach. W 2017 r. zarezerwowa-
no w budżecie jako udział własny na 
modernizację PM 3 350 tys. zł.

Wykonana ma zostać również do-
kumentacja rewitalizacji kompleksu 
parkowo-pałacowego Schlosserów i 
ul. Listopadowej. W budżecie 2017 r. 
zarezerwowano na dokumentację 150 
tys. zł. Inwestycja będzie realizowana 
w latach: 2018 – 2019 r. 150 tys. zł 
przeznaczono na modernizację pra-
cowni RTG w Miejskiej Przychodni 
Zdrowia, przy ul. Wigury 1. 100 
tys. zł na kontynuację rozpoczętego 
cztery lata temu programu przebudo-
wy dróg gruntowych. Rozpoczęcie 
przebudowy ul. Kochanowskiego 
kosztować ma 200 tys. zł. Jeśli uda się 
wygospodarować dodatkowe środki, 
inwestycja zakończy się w 2017 r., 
jeśli nie – będzie kontynuowana w 
latach następnych. 

Budżet obywatelski – będzie to 
drugi rok realizacji inwestycji zgłoszo-
nych i wybranych przez mieszkańców. 
Kwota – 300 tys. zł. W tym roku jest do 
realizacji pięć zadań: budowa siłowni 
plenerowej przy pływalni Wodnik, bu-
dowa terenu rekreacyjno-sportowego 
przy SP 5, budowa oświetlenia ulicz-
nego w ul. Olczaka, budowa miejsc 
postojowych w ul. Małachowskiego i 
budowa chodnika i miejsc postojowych 
w ul. Liściastej.

Zaplanowano także budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 5, przy ul. Cegielnianej. W 
budżecie na 2017 r. - 300 tys. zł.

Natomiast na wykonanie dokumen-
tacji modernizacji ul. Konopnickiej 
przeznaczono 30 tys. zł.

W budżecie miasta zarezerwowano 
też środki na m.in. remonty w budynkach 
komunalnych, doposażenie miejskich 
placówek użyteczności publicznej. 

(stop)

Na placu przy ul. Sikorskiego (naprzeciwko osiedla spokoj-
nej starości) wciąż składowane są materiały budowlane, 

choć zakończony już został remont ul. Staszica. Okoliczni mieszkańcy 
zadają pytanie, kiedy z terenu znikną hałdy piachu czy też brukowa 
kostka. W sprawie skontaktowaliśmy się z magistratem. Z informacji 
przesłanych przez urząd wynika, że plac ma zostać uporządkowany 
w tym miesiącu. 

(stop)

kiedy POsPRząTAJą?
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Krystyna Czaplińska
- Stary rok nie był dla mnie 
zbyt dobry. Niestety, mam dość 
poważne problemy zdrowotne. 
Muszę często odwiedzać lekarzy. 
Mam nadzieję, że w nowym roku 
będę zdrowsza. Nie mam żadnych 
postanowień noworocznych. 
Prawda jest taka, że w życiu naj-
ważniejsze jest zdrowie. 

Honorata Frontczak
- Rok 2016 nie był dla mnie ani 
dobry, ani zły. Po prostu zwyczajny. 
Na zdrowie na szczęście nie mogę 
narzekać, ale mogłoby być lepiej 
z pracą. Trudno o stałą i w miarę 
dobrze płatną pracę. Dlatego w 
nowym roku marzyłabym o lepszej 
pracy. Dieta – to moje postanowie-
nie noworoczne. 

Grzegorz Głasek
- Minionego roku nie mogę zaliczyć 
do złego, ale za dobry też nie był. 
Jak to mówią, zawsze może być 
lepiej. Oby ten nowy rok przyniósł 
pozytywne zmiany. Na przykład 
mniej wyjazdów związanych z moją 
pracą. Muszę w roku 2017 ograni-
czyć palenie papierosów. 

Teresa Wieczorek
- Średnio na jeża – tak oceniłabym 
miniony rok. Bez fajerwerków, ale 
też bez większych porażek. Narze-
kać mogę jedynie na małą rentę. 
Pod koniec tego roku nieznacznie 
wzrośnie i to jest pozytywne. W 
roku 2017 powiedziałam sobie, że 
ograniczę słodycze.

Andrzej Starzyński
- Można powiedzieć, że jestem 
zadowolony ze starego roku. Oczy-
wiście mam nadzieję, że nowy rok 
będzie jeszcze lepszy. Nie mam 
jakiś szczególnych postanowień na 
2017 rok. Na zdrowie nie narzekam, 
nie mam nałogów z którymi muszę 
walczyć i z pracą jest dobrze. Oby 
tak zostało. 

JAki był sTARy ROk? POsTANOWieNiA NA ROk 2017

W ozorkowskim magistracie zapew-
niają, że ubiegłorocznych inwestycji 
było bez liku. Przesłana przez urząd 
lista zrealizowanych zadań jest fak-
tycznie długa. 

- Przebudowany został chodnik 
wraz z miejscami postojowymi  
przy ul. Sienkiewicza – mówi Izabe-
la Dobrynin, rzecznik urzędu mia-
sta w Ozorkowie. - Zrealizowano 
również inwestycję przy przedszko-
lu nr 3 i żłobku samorządowym nr 2 
w celu poprawienia bezpieczeństwa 
pieszych i rodziców odwożących 
dzieci do przedszkola i żłobka. 
Koszt – 22,5 tys. zł w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Ponadto 
95 tysięcy zł z budżetu Ozorkowa 
poszło na modernizację torowiska 
tramwajowego na moście na rzece 
Bzurze. Prace, zrealizowane przez 
łódzkie MPK, polegały m.in. na wy-
mianie podkładów, szyn i urządzeń 
mostowych.

Magistrat chwali się też moderniza-
cją systemu monitoringu wizyjnego. 
Miasto pokryło koszty wyposażenia 
stanowiska, tzn. wybudowania świa-
tłowodu łączącego system monitorin-
gu do komisariatu, zainstalowania 

serwera oraz monitora do podglądu 
obrazu z kamer. W minionym roku 
w Ozorkowie zrealizowany został II 
etap przebudowy boiska sportowego 
wielofunkcyjnego przy szkole podsta-
wowej nr 4. Koszt – 500 tys. zł.

Zadowoleni mogą być mieszkańcy 
kilku ulic, które zostały wyremonto-
wane.

- Przebudowane zostały ulice 
Czereśniowa i Wiśniowa w ramach 
III etapu kilkuletniego programu 
przebudowy ulic „Owocowego osie-
dla” - informuje I. Dobrynin. - Koszt 
tych prac to 330 tys. zł. Realizacja całej 
inwestycji, czyli przebudowy wszyst-
kich ulic owocowych, wynosi ponad 

Ozorkowianie, z którymi roz-
mawialiśmy, słabą znają swoich 
radnych. Nie potrafią wskazać 
nazwisk samorządowców, ani 
wymienić inwestycji, o które 
zabiegają.  Rocznie rada miasta 
kosztuje podatników kilkadzie-
siąt tysięcy złotych.

– Na co wydajemy tak dużą kasę? 
– pytają mieszkańcy. 

Pod koniec roku poprosiliśmy 
mieszkańców, aby wystawili ocenę 
radnym. Chcieliśmy się dowie-
dzieć czy skutecznie zabiegają o 
ich sprawy. Mieliśmy problem, 
bo większość mieszkańców nie 
potrafiła wymienić nazwisk rad-
nych. Najczęstszą odpowiedzią, 
jaką usłyszeliśmy, była pochwała 

burmistrza Jacka Sochy. – Radni? 
– zastanawiali się ozorkowianie. – 
Coś robią. Ale co? 

- Wiem tylko, że w roku 2016 wy-
remontowana została ul. Staszica. 
Zresztą z pewnymi problemami. 
Nie znam zbyt dobrze naszych rad-
nych – usłyszeliśmy od pani Zofii.

 – O wszystkim decyduje przecież 
burmistrz – twierdzi kolejna miesz-
kanka. – Jaka jest rola radnych? Nie 
wiem – kwituje.

Zainspirowani lakonicznymi 
wypowiedziami ozorkowian po-
stanowiliśmy poprosić w urzędzie 
o przesłanie informacji dotyczących 
inwestycji zrealizowanych w minio-
nym roku. 

(stop)

45-latek w pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia spadł z da-
chu przyblokowej kotłowni, 
przy ul. Parkowej w Parzęczewie. 
Uratował go pzrzypadkowy 
przechodzień, który na widok 
nieprzytomnego mężczyzny 
szybko zadzwonił na pogotowie. 

W jaki sposób mieszkaniec 
powiatu zgierskiego znalazł się 
na dachu nieczynnej kotłowni? 
Najprawdopodobniej był pod 
wpływem alkoholu i wszedł na 
dach kotłowni od strony traw-
nika. Kotłownia jest bowiem z 
jednej strony przysypana ziemią 
i znajduje się na równi z podło-
żem. Kłopot w tym, że z drugiej 
strony dach się urywa i nieświa-
domy spacerowicz może spaść z 
wysokości około dwóch metrów 
wprost na trylinkę. Taki los spo-
tkał 45-latka. 

- Nie znamy tego mężczyzny – 
usłyszeliśmy od lokatorów bloku, 
przy którym znajduje się kotłow-
nia. - Słyszeliśmy tylko, że jest w 
złym stanie. Przeleżał przecież na 
chodniku całą noc. 

Informację potwierdza mł. asp. 

Skrajnie wychłodzony trafił do szpitala 

co udało sIę zrobIć?

MężczyzNA sPAdł z dAcHu 

Z dachu tej przyblokowej 
kotłowni spadł 45-letni 
mężczyzna

Magdalena Czarnacka, rzecznik 
KPP w Zgierzu. 

- Mężczyzna, z tego co udało 
nam się do tej pory ustalić, wracał 
ze świątecznego spotkania. Było po 
godzinie 23, kiedy spadł z dachu 
kotłowni. Przechodzień zauważył 
go ok. godz. 8 rano. 45-latek, skraj-
nie wychłodzony i z połamanymi 
kończynami, przetransportowany 
został do szpitala. Jest w poważ-
nym stanie, który uniemożliwia 
przesłuchanie – słyszymy. 

Mieszkańcy dodają, że miejsce 
wypadku jest szczególnie niebez-
pieczne dla tych, którzy nie znają 
dobrze terenu. Taki upadek, nawet 
z niewielkiej wysokości, może za-
kończyć się tragicznie. 

(stop)

cO RObią RAdNi?

1 mln zł. Miasto pozyskało na to zada-
nie dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
wysokości ponad 727 tys. zł. Zmo-
dernizowane zostały też ul. Liściasta 
i fragmentu ul. Cmentarnej w ramach 
kilkuletniego programu modernizacji 
dróg gruntowych w mieście. Koszt 
270 tys. zł. Wybudowano również 
chodnik przy ul. Gębickiej za tzw. 
obwodnicą Ozorkowa. Przebudo-
wane zostały także ulice Sikorskiego 
i Staszica w ramach II etapu prze-
budowy układu komunikacyjnego 
północno-zachodniej.  

W Ozorkowie – w ub. roku – zmo-
dernizowany został wielorodzinny 
budynek przy ul. Konstytucji 3-go 
Maja. Rozbudowano oświetlenie w ul. 
Granicznej, wybudowano boisko tre-
ningowe dla ozorkowskiej młodzieży 
na terenie obiektu sportowego przy ul. 
Łęczyckiej 1. 

Jakie jeszcze inwestycje udało się 
zrealizować w roku 2016?

- Powstało oświetlenie wraz z 
monitoringiem boiska sportowe-
go przy szkole podstawowej nr 
5 – dodaje rzeczniczka magistratu 
w Ozorkowie. - Wybudowano też 
przyłącze gazu do budynku tej szkoły. 
Natomiast przedszkole miejskie nr 5 
może pochwalić się nowym ogólno-
dostępnym placem zabaw. Niedawno 
utwardzony został teren przy Miej-
skiej Przychodni Zdrowia i Urzędzie 
Miejskim przy ul. Wigury 1 a także 
rozbudowany system odwodnienia 
na targowisku miejskim.

(stop)

Inwestycje 2016 

W ub. roku 
wyremontowana 
została wraz z 
chodnikami m.in. ul. 
Staszica 
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29 grudnia, podczas ostatniej w 
ub. roku sesji  Rada Gminy Pa-
rzęczew przyjęła budżet Gminy 
na rok 2017. Planowane dochody 
przekroczą 20 mln zł, a wydatki 
wyniosą ponad 21 mln zł. Defi-
cyt w wysokości ok. 930 tys. zł 
zostanie sfinansowany z kredytu 
komercyjnego.

Dochody gminy na przestrzeni 
ostatnich lat odznaczają się ciągłym 
i stabilnym wzrostem. Zaplanowa-
ne w projekcie budżetu wydatki 
wyróżniają się w porównaniu z 
latami poprzednimi zwiększony-
mi nakładami inwestycyjnymi na 
budowę dróg. W roku 2017 planuje 
się przebudowę sześciu dróg gmin-
nych o łącznej długości ponad 4 
km. Są to drogi znajdujące się w 
miejscowościach: Parzęczew (ul. 
Lipowa), Chociszew, Kowalewice, 
Ignacew Folwarczny, Pustkowa 
Góra, Duraj. Na wszystkie inwe-
stycje drogowe sporządzono już 
dokumentację techniczną oraz 
kosztorysy, natomiast wszczęcie 

procedury przetargowej planuje 
się na pierwszy kwartał 2017 roku. 
Przewiduje się również dofinanso-
wanie przebudowy trzech odcin-
ków dróg powiatowych – dwóch 
realizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Zgierzu (droga w 
kierunku Budzynka i droga w 
miejscowości Trojany) oraz inwe-
stycji realizowanej przez powiat 
poddębicki- droga relacji Huta 
Bardzyńska – Dalików.  

W 2017 roku rozpoczną się rów-
nież inwestycje realizowane w ra-
mach Łódzkiego Obszaru Metropo-
litarnego w tym termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Chociszewie, 
a także rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. 

Władze Gminy zamierzają konty-
nuować inwestowanie w poprawę 
warunków pracy i nauczania w 
szkołach gminnych. W ostatnim 
czasie Wójt podpisał umowę  z 
Urzędem Marszałkowskim na dofi-
nansowanie projektu, który zakłada 
prowadzenie w Szkole Podstawowej 

Radni przyjęli budżet na 2017 rok

w Chociszewie oraz w Gimnazjum 
w Parzęczewie dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych przez okres dwóch 
lat. Wartość projektu to ponad 700 
tys. złotych.  Złożono również wnio-
sek o dofinansowanie projektu o 
wartości ponad 1,5 mln złotych na 
modernizację Zespołu Szkół w Pa-
rzęczewie. Projekt zakłada remont 
pracowni i korytarzy oraz zakup 

wyposażenia i pomocy naukowych, 
w tym nowoczesnych ekranów do-
tykowych LED. Pozwoli to na utrzy-
manie bardzo wysokiego poziomu 
nauczania w gminnych szkołach. 

W zakresie pomocy społecznej 
zaplanowano wydatki rzędu 4,5 
mln złotych z czego ponad 3 mln to 
świadczenia wychowawcze – tzw. 
500+.

Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń zaplanowanych na rok 2017 są 
Dożynki Powiatowe. Impreza orga-
nizowana wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Zgierzu zaplanowa-
na jest na 3 września.  

materiał promocyjny

Działania tzw. „an-
tyszczepionkowców” 

przynoszą skutek. Z roku na rok 
rośnie liczba dzieci, których rodzice 
odmawiają obowiązkowych szcze-
pień. Problem nie ominął również 
Ozorkowa. Dlaczego niektóre dzie-
ci nie są szczepione? Młoda mama z 
którą rozmawialiśmy na placu Jana 
Pawła II nie ukrywa tego, że swoje-
go dziecka nie zamierza zaszczepić. 

- Szczepionki wcale nie są 
dobre dla malucha. Boję się tego, 
że obowiązkowe szczepienia 
mogą u mojej córeczki wywołać 
autyzm, ADHD lub alergię. Czy-
tałam trochę o tym w internecie 
– słyszymy. - Państwo nie może 
mnie zmusić do tego, aby narażała 
własne dziecko.

Okazuje się, że w Ozorkowie 
już od kilku lat służby medyczne 
i sanitarne przekonują pewną 
rodzinę, która nie szczepi swoich 
dzieci. 

- W rejestrze osób uchylają-
cych się od obowiązku szczepień 
ochronnych Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Zgierzu, a zadeklarowanych do 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ) na terenie miasta i gminy 
Ozorków, mamy dwoje rodziców 
pod opieką których znajduje się 
czwórka dzieci. Problem nie szcze-
pienia dzieci w tej rodzinie trwa od 
wielu lat. Sprawą tą obecnie zajmuje 
się Wojewódzka Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna w Łodzi ( tak 
stanowi pragmatyka postępowania 
w takich przypadkach) – informuje dr 
n. med. Andrzej Jeziorski, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Zgierzu.  

Szef zgierskiego sanepidu dodaje, 
że na przestrzeni ostatnich lat, na 
terenie całego powiatu zgierskiego, 
obserwuje się wzrost liczby rodzi-
ców, którzy są przeciwni szczepie-

niom swoich dzieci. Sytuacja taka 
powodowana jest m.in. przez ruchy 
antyszczepieniowe, środowiska pro-
pagujące medycynę alternatywną, 
a także informacje zamieszczane w 
internecie w tym temacie.

W Polsce obowiązkowe są szcze-
pienia przeciw wirusowemu za-
palenia wątroby typu B, gruźlicy, 
błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, 

odrze, śwince i różyczce. Wynika to z 
ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu 
chorób zakaźnych.

Starsi mieszkańcy dziwią się po-
stawie niektórych młodych matek, 
które odmawiają dla swoich dzieci 
obowiązkowych szczepień.

- Urodziłam się tuż przed wy-
buchem drugiej wojny światowej 

– mówi pani Wiesława. - Ludzie 
w moim wieku inaczej patrzą na 
zagrożenie związane z chorobami 
zakaźnymi, gdyż doświadczyli, co 
to znaczy zmagać się z epidemią lub 
poważnymi powikłaniami po choro-
bie. Dobrym przykładem jest choćby 
polio, choroba, która budziła przera-
żenie u rodziców dzieci urodzonych 
w latach pięćdziesiątych.

Rodzice, którzy nie chcą szcze-
pić dzieci często czerpią wiedzę 
z opowieści innych rodziców, że 
dziecko źle zniosło daną szcze-
pionkę. Później nie chce już słu-
chać argumentów za szczepie-
niem. 

Wielu powtarza też, że szcze-
pionki zawierają szkodliwą rtęć.

- Nie jest to prawda – pod-
kreślają lekarze i specjaliści z 
sanepidu. - Żadna szczepionka 
nie wywołuje autyzmu. Objawy 
choroby ujawniają się w wieku 
10-11 lat, więc w czasie, kiedy jest 
wykonywane szczepienie prze-
ciwko odrze, śwince i różyczce. 
Może dlatego rodzice kojarzą je 
z podaniem szczepionki.

Dlaczego szczepionki na takie 
choroby jak gruźlica czy krztu-
siec wciąż są wymagane?

Gruźlica to choroba, która 
jeszcze przez pewien czas bę-
dzie u nas panować. Blisko 
2 proc. Polaków umiera na 
gruźlicę, dlatego nadal to szcze-
pienie jest wymagane. Należy 
pamiętać, że szczepionki nie 
dają stuprocentowej odporno-

ści przed zachorowaniem. Natomiast 
osoby zaszczepione przechodzą te 
choroby łagodniej.

Co grozi rodzicom, którzy nie wy-
konują obowiązkowych szczepień? 
Sanepid zbiera dokumentację na ten 
temat i przekazuje sprawę do sądu. 
Sąd decyduje o wysokości grzywny.

(stop)

W ł a d z e  O z o r k o w s k i e g o 
P r z e d s i ę b i o r s t w a  Ko m u -
na lnego zdec ydowa ł y  s ię 
podnieść ceny. W tym roku 
mie s z k ańc y  mu s z ą  l i c z yć 
się z tym, że ich rachunki 
znacznie wzrosną. Za do-
prowadzenie wody 
t r z e b a  b ę d z i e 
zapłacić 3,09 
z ł  z a  m e t r 
s z e ś c i e n -
ny  ( by ł o 
2,99 zł). 
N a t o -
m i a s t 
o d p r o -
w a -
d z e n i e 
ścieków 
k o s z t u -
j e  t e r a z 
5 , 1 6  z ł 
(było 4,71). 

P o d w y ż k a 
rzędu 10 groszy 
za metr sześcienny 
wody być może wydaje się 
niezbyt duża. Jednak rodziny z 
niskimi dochodami z pewnością 
ją odczują. Trzeba będzie liczyć 
się z dodatkowymi kosztami, 
które obciążą domowy budżet.

Znacznie większa podwyżka, bo 
45 groszy, dotyczy ścieków. Próbo-
waliśmy uzyskać odpowiedź na 
pytanie o uzasadnienie podniesie-
nia cen. OPK nie przesłało jednak 
redakcji komentarza w tej sprawie. 

Nie jest tajemnicą, że przez kil-
ka ostatnich lat udawało 

się burmistrzowi 
hamować za-

p o w i a d a n e 
wc z e ś n i e j 

przez ko-
munalkę 
podwyż-
ki. 

-  T o 
prawda. 
Rozma-
wiałem z 

prezesem 
Stasiakiem 

i wpływa-
łem na jego 

decyzje odno-
śnie podwyżek. 

Tym razem się nie uda-
ło, ale rozumiem stanowisko 

firmy. Podwyżki zrekompensują 
w części planowane przez OPK 
inwestycje – tłumaczy burmistrz 
Jacek Socha. 

(stop)

WięceJ zA WOdę i ścieki!

Ozorkowska komunalka zdecydowała się na podwyżki 

Rodzice nie szczepią dzieci!
Ozorków

SZCZePIONKA - CO TO TAKIeGO?
Szczepionki to preparaty pochodzenia 
biologicznego zawierający żywe, ale o 
osłabionej zjadliwości lub zabite drob-
noustroje chorobotwórcze. Stosowane 
są w celu uodpornienia organizmu przed 
przyszłym zakażeniem. Układ immuno-
logiczny szczepionego dziecka rozpo-
znaje wprowadzony antygen i wytwarza 
przeciwciała. Dzięki temu przy kolejnym 
kontakcie z wirusem lub bakterią choro-
botwórczą organizm jest przygotowany 
do obrony, szybciej ‘diagnozuje problem’ 
i niezwłocznie niszczy wroga zapobiegając 
wystąpieniu choroby.
Rodzaje szczepionek
pojedyncze - monowalentne - uodparnia-
ją przeciw jednej chorobie
szczepionki skojarzone - poliwalentne 
- uodparniają przeciw kilku chorobom 
jednocześnie
Podstawową wadą szczepionek 5 w 1 
i szczepionek 6 w 1 jest fakt, iż nie są 
one refundowane przez NFZ. Za każdą 
z nich rodzice muszą zapłacić z własnej 
kieszeni: 
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Naturalne sposoby na kaca to 
m.in. wypicie soku z kiszonej 
kapusty, zakwasu buraczanego 
czy zjedzenie szparagów. Nie-
zależnie od tego, którą metodę 
wybierzesz, złagodzisz objawy 
zatrucia alkoholowego, takie jak 
ból głowy, mdłości czy drżenie 
rąk. Podpowiadamy, jak skutecz-
nie wyleczyć kaca domowymi 
sposobami.

Sok z kiszonej kapusty

Sok z kiszonej kapusty jest bogatym 
źródłem witamin i składników mine-
ralnych (zwłaszcza wit. C i tych z grupy 
B, a także potasu, wapnia i żelaza), w 
związku z tym szybko uzupełnia nie-
dobór witamin i pierwiastków, które 
zostały “wypłukane” z organizmu przez 
alkohol. Ponadto zawarte w kiszonej 
kapuście bakterie probiotyczne pozy-
tywnie wpływają na florę bakteryjną 
jelit i wspomagają usuwanie toksyn z 
organizmu. Podobne właściwości ma 
sok z kiszonych ogórków.
 

Kwas buraczany

Kwas buraczany, czyli sok z kiszonych 
buraków, podobnie jak kiszonki, uzu-
pełnia niedobór witamin i składników 
mineralnych w organizmie oraz korzyst-
nie wpływa na proces jego detoksykacji. 
Aby pozbyć się kaca, pij pół szklanki 
kwasu buraczanego 3 razy dziennie 

(najlepiej po posiłku). Możesz też wypić 
szklankę soku z surowego buraka - żeby 
złagodzić jego smak, połącz go ze 
świeżo wyciśniętym sokiem jabłkowym.

Sok z pomidorów

Drżenie ciała i kołatanie serca to jedne 
z objawów kaca. W głównej mierze 
są one konsekwencją “wypłukania” 
przez alkohol potasu - pierwiastka, 
który m.in. reguluje napięcie mięśniowe, 
przewodnictwo nerwowe i rytm serca. 
Aby uzupełnić niedobory tego i innych 
pierwiastków mineralnych, wystarczy 
sięgnąć po szklankę soku.

Miód

Miód, dzięki zawartości fruktozy, wspo-
maga metabolizm i oczyszczanie 
zatrutego alkoholem organizmu. Aby 
się o tym przekonać, wystarczy łyżkę 
miodu wymieszać w szklance wody. 
Działanie mieszanki można wzmocnić, 
dodając do niej plasterek cytryny. Tak 
przyrządzoną miksturę najlepiej pić 2 
razy dziennie.

Mięta i rumianek

Świeżo zaparzone mięta i rumianek 
pomogą uporać się z uczuciem ocięża-
łości w głowie i mdłościami. Na zatrucie 
alkoholowe poleca się także napar z 
piołunu (10 g ziela zalej 1/2 l wrzątku). 
Tego typu herbaty ziołowe należy pić 2 
razy dziennie.

Chińska dieta jest zdecydowanie 
zdrowsza od zachodniej. Dowodem 
na to jest niski wskaźnik zachoro-
walności na nowotwory, otyłość czy 
cukrzycę w Chinach i innych krajach 
azjatyckich. W czym tkwi sekret 
chińskiej diety?

Dieta chińska - zasady. 
Co można jeść?

Celem diety chińskiej jest zachowa-
nie równowagi między Yang i Yin. 
W chińskiej diecie Yang to produkty 
gorące, takie jak cebula, papryka, ba-
ranina, czosnek, orzechy, masło, ryby 
wędzone, pieprz, kawa, czekolada, 
przyprawy curry i chilli. Z kolei Yin 
to produkty zimne, takie jak lody, 
ogórki, pomidory, sałata, tofu, mięso 

kaczki, miód, nabiał (ale tylko od-
tłuszczony), jabłka, banany, gruszki, 
winogrona, arbuzy, grzyby. Nadmiar 
produktów z jednej z tych grup 
może doprowadzić do zaburzenia 
równowagi w organizmie, dlatego 
w codziennej diecie trzeba zachować 
odpowiednie proporcje. Na przykład 
po zjedzeniu lunchu składającego się 
z pokarmów Yang, na deser należy 
zjeść produkty z grupy Yin. Oprócz 
pokarmów typu Yin i Yang, są też 
pokarmy neutralne, np. truskawki, 
cytryny, marchew.

W związku z tym, że produkty Yang 
są uważane za produkty gorące, dania 
główne na ich bazie zaleca się spoży-
wać zwłaszcza w okresie chłodów. 
Rozgrzeją one organizm i poprawiają 
krążenie. Z kolei produkty Yin w 
okresie zimowym będą tylko dodat-
kiem, ale niezbędnym, by zachować 
równowagę w organizmie. Z kolei w 
ciepłe czy upalne dni należy sięgnąć 

po produkty z grupy Yin, gdyż mają 
właściwości chłodzące.

Codziennie przed śniadaniem nale-
ży wypić szklankę wody, dzięki czemu 
oczyszcza się jelita. Ponadto chińska 
medycyna zaleca picie dwóch filiżanek 
zielonej herbaty dziennie. Należy także 
pamiętać, by nie najadać się do syta.

Dieta chińska 
- produkty niewskazane

W diecie chińskiej niewskazane są 
produkty:
tłuste (w tym smażone); 
przetworzone, konserwowe, w pusz-
kach; 
zawierające sztuczne słodziki, barwniki 
oraz środki zapachowe; 
z mikrofali; 
czerwone mięso (lepiej zastąpić go 
rybami); 
Ponadto należy unikać nadmiaru alko-
holu, kawy, czekolady, rafinowanego 
cukru, białej mąki.

Paznokcie ombre to metoda 
stylizacji paznokci, dzięki której 
osiągniesz efekt cieniowania 
kolorem. Ombre wykonuje się 
malując paznokcie różnymi ko-
lorami lakieru (jaśniejszym i 
ciemniejszym) lub odcieniami 
jednego koloru. Cieniowanie 
pozostawia efekt przenikania 
się kolorów, dlatego manicure 
wygląda bardzo oryginalnie. 
Manicure ombre możesz wyko-
nać samodzielnie w domu przy 
użyciu zwykłej kuchennej gąbki 
i lakierów do paznokci. Piękny efekt uzyskasz korzystając ze 
zwykłych lakierów lub bardziej trwałych lakierów hybrydowych 
i lampy UV.
Zanim zaczniesz malować paznokcie zadbaj o ich wygląd. Opiłuj 
paznokcie do pożądanego kształtu, odsuń lub wytnij skórki odtłuść 
płytkę paznokcia.

Karnawałowa impreza do rana 
była świetna - bawiłaś się w 
szampańskim humorze. Za noc-
ne szaleństwo, niestety, trzeba 
płacić - obolałe, opuchnięte sto-
py, zmęczona twarz, cienie pod 
oczami. Oto porady, jak szybko 
wrócić do formy po karnawało-
wym balu.

Po balu z przerażeniem 
patrzysz w lustro?

 
Nocne szaleństwa, alkohol, dym 
papierosowy, mało snu – wszystko 
to można bezbłędnie odczytać na 
twojej twarzy. Już łapiesz za telefon 
i chcesz brać urlop. Stop! Są prze-
cież inne rozwiązania.

 

Ratunek dla stóp po imprezie

Po nocnych szaleństwach 
stwierdzasz, że już wystarczy 
tego leniuchowania. Wstajesz i…. 
dokuczliwy ból stóp powoduje 
szybki powrót do pozycji horyzon-

talnej. Istnieje kilka sposobów na 
złagodzenie dolegliwości, jednak 
w tym wypadku, lepiej zapobie-
gać niż leczyć. Wysokie obcasy 
powodują nierówne rozłożenie 
ciężaru ciała, co jest powodem 
przeciążenia przodostopia pro-
wadzącego do dokuczliwego bólu 
stóp. Ale co masz zrobić by jutro 
bez większego problemu dojść do 
pracy na własnych nogach? Przede 
wszystkim przygotuj letnią kąpiel 
z relaksującą solą do stóp. Taki 
zabieg zmniejszy opuchliznę i 
zadziała rozluźniająco. Nieoce-
niony okaże się również masaż 
z wykorzystaniem specjalnych 
kremów. W ciągu dnia jak ognia 
unikaj butów na obcasie. Krążenie 
krwi poprawisz dzięki spędzeniu 
kilku chwil na kanapie z nogami 
opartymi np. na poduszce. Wcze-
śniej możesz w nie wklepać żel 
chłodzący, który złagodzi obrzęki.

Po impre-
zie twarz 
jak przed 

balem

E fektem 
nieprzespa-
nej nocy czę-
sto są cienie 

i opuchnięta skóra wokół oczu. 
Na szczęście jest kilka domowych 
sposobów, aby szybko temu za-
radzić, nawet jeśli nie masz pod 
ręką specjalistycznych prepara-
tów typu „wake up”. Jednym z 
nich jest przyłożenie do oczu na 
kilka minut zimnych łyżeczek 
lub kostek lodu owiniętych w 
szmatkę. Następnie możesz wy-
próbować okłady z torebek her-
baty lub ze schłodzonego ogórka.  
O skórę powinnaś zadbać zaraz 
po powrocie do domu. Mimo 
zmęczenia musisz dokładnie 
zmyć makijaż i oczyścić pory. 
Rano zafunduj skórze małą ku-
rację regenerującą. Zastosuj de-
likatny peeling, dzięki któremu 
odświeżysz naskórek, a substancje 
odżywcze zawarte w serwowa-
nych później kremach lepiej wnik-
ną w skórę. Pamiętaj, aby wszyst-
kie kosmetyki były odpowiednio 
dobrane do rodzaju twojej cery. 
Aby skóra odpoczęła nie nakładaj 
w tym dniu makijażu, a jeśli już 
musisz to zrobić – niech będzie 
lekki i delikatny. 

Ombre na paznokciach. Jak zrobić 
paznokcie ombre krok po kroku?

OMBRe NAILS KROK PO 
KROKU
Krok 1 

Wybierz paletę kolorystyczną 
lakierów. Na początek nałóż na 
paznokcie warstwę bazy pod 
lakier, która uchroni paznokcie 
przed odbarwieniem płytki.

Krok 2
Pomaluj dwukrotnie paznokcie 
najjaśniejszym kolorem z wy-
branych przez ciebie lakierów.

Krok 3 
Gąbkę potnij na kawałki. Na 
mały kawałek gąbki kuchennej 
nałóż odrobinę lakieru i na-
kładaj na każdy paznokieć do 
około połowy jego długości. 
Powstały efekt ma przypomi-
nać delikatne cieniowanie.

Krok 4 
Na inny kawałek gąbki nałóż 
jeszcze ciemniejszy lakier i 
rozprowadź go na każdym 
paznokciu tak, jak poprzednio, 
jednak na jeszcze mniejszej 
powierzchni, zaczynając od 
dołu paznokcia.

Krok 5 
Powtarzamy tę czynność do-
wolną ilość razy, w zależności od 
efektu, który chcemy osiągnąć.

Krok 6 
Na samą końcówkę paznokci 
nakładamy najciemniejszy la-
kier (może być nawet czarny).

Krok 7 
Żeby zabezpieczyć paznokcie 
ombre malujemy je utwardza-
czem do lakieru.

Efekt cieniowania osiąga się 
za pomocą kawałka gąbki

CHiŃSKa dieTa przywraca równowagę w organizmie

Kuchnia chińska ma wiele zalet

Wg diety chińskiej powinna 
zostać zachowana równowaga 
pomiędzy produktami 
„gorącymi” i „zimnymi”

Naturalne sposoby na kaca

Jak dojść do siebie po KARNAWAŁOWEJ IMPREZIE?

Makijaż dzień po imprezie 
powinien być delikatny, żeby 
skóra mogła odpocząć

Bez butów na obcasie 
wiele kobiet nie wyobraża 
sobie wyjścia na bal. 
Niestety, trzeba liczyć się z 
konsekwencjami, bo stopy 
będą bolały
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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 
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, 
znajomość technik sprzedaży 
maszyn rolniczych, ciągników.
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.

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, badania 
lekarskie, kurs na przewóz rzeczy.
P.H.P.U MIRATRANS 
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, 
wymagane doświadczenie w 
zawodzie.
PHU “ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609225363 lub 609223040

Kierowca samochodu 
ciężarowego kat. C+e
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. C+E, kurs na przewóz 
rzeczy.
Giełda Rolna “ZOLA” Sp. j. 
ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 160 803

Pracownik produkcji
Chęć do pracy.
Fenix Poland Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź
tel. 504 246 424

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane badania 
sanitarno-epidemiologiczne.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Pracownik produkcji
Uczciwość, dokładność, 
sumienność, gotowość do 
podjęcia pracy na dłuższy okres, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
mile widziane doświadczenie na 
produkcji.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21 G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27 w. 112 
CV drogą elektroniczną pod adres: 
rekrutacja@schraner.pl

Kucharz
Mile widziane wykształcenie 
zasadnicze zawodowe 
gastronomiczne, wymagane 
doświadczenie oraz książeczka 
sanepid.
P.P.U. „GAL”
ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
tel. 607 935 903
Praca w Witaszewicach

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama

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 ba gażnik 
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

Sprzedam: IMADŁO – 16 cm, 
b. dobre, na stole 75 x 50 cm, 
wys. 50 cm oraz Pralkę Frania 

35 l. Tel.: 500-336-322

Szwaczka (stębnówka, overlock)
Umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska
ul. Kaliska 18, 99-100 Łęczyca
tel. 783 12 11 55

Kierowca kat. C+e
Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo 
kwalifi kacji, karta kierowcy, badania 
lekarskie, kurs na przewóz rzeczy.
„MARKO-TRANSPORT” Sp. z o.o.
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca, tel 603 377 661

ogłoszenie
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Szybkie i skuteczne działanie poddębickich i przysuskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania sprawców kradzieży samochodu oraz odzyskania pojazdu. Spraw-cami kradzieży okazali się 37 i 39 – letni mieszkańcy Łodzi. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
19 grudnia dyżurny przysuskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży pojazdu ciężaro-wego marki Mercedes, którego wartość właściciel oszacował na kwotę około 200 tys zł. Poli-cjanci z wydziału kryminalnego natychmiast rozpoczęli poszu-kiwania samochodu. Szybko ustali l i ,  że mercedes może znajdować się na terenie Łodzi. Podczas sprawdzania uzyska-nych informacji , na terenie 

gminy Poddębice, przysuscy kryminalni zauważyli jadący poszukiwany pojazd, który po-stanowili zatrzymać. Na widok policjantów, kierujący merce-desem zaczął uciekać. Szybko jednak porzucił samochód i da-lej, razem z pasażerem uciekali pieszo. Jednak podejrzewani o kradzież 37 i 39-latek zostali szybko zatrzymani i obezwład-nieni przez policjantów. Jak się okazało, jeden z nich był też poszukiwany listem gończym przez łódzką policję. Odzyska-ny pojazd ciężarowy policjanci przekazali właścicielowi. Męż-czyźni – 37 i 39 latek zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut kradzieży pojazdu. Decyzją Sądu zostali tymczasowo aresz-towani na okres 3 miesięcy.

Policjanci z komendy w Łęczycy 
w ostatnich dniach dwukrot-
nie interweniowali w związku 
z zagrożeniem wychłodzenia 
organizmu. Pomoc przyszła na 
czas. 64 – latek trafił pod opiekę 
lekarzy, 39 - latka mundurowi 
odwieźli do domu. Kiedy tempe-
ratura na zewnątrz gwałtownie 
spada, nie zapominajmy, że są 
osoby, które mogą potrzebować 
pomocy.

Policjanci już 15 razy interwe-
niowali wobec osób, które były 
narażone na wychłodzenie orga-
nizmu w związku z panującymi 
w ostatnich tygodniach przymroz-
kami. Tylko w ciągu jednej doby 
mundurowi dwukrotnie interwe-
niowali w związku z zagrożeniem 
zdrowia i życia.

29 grudnia około godziny 16.00 
dyżurny łęczyckiej komendy ode-
brał informację z której wynikało, 
że w Leźnicy Małej na polu znajdu-
je się mężczyzna, który jest bardzo 
zmarznięty. Na miejsce wysłano 

patrol. Policjanci potwierdzili 
zgłoszenie, znaleźli mężczyznę, 
który znajdował się pod wpływem 
alkoholu. Z uwagi na widoczne 
symptomy wychłodzenia zwróco-
no się o pomoc medyczną. Lekarz 
zdecydował o przewiezieniu 64 
– latka do szpitala. Około 20.00 
policjanci po raz kolejny tego dnia 
interweniowali w związku z za-
grożeniem wychłodzenia organi-
zmu. Ponownie dzięki zgłoszeniu 
przypadkowej osoby, której nie jest 
obojętny los drugiego człowieka, 
pomoc przyszła na czas. Zmar-
zniętego mężczyznę policjanci 
odwieźli do domu i oddali pod 
opiekę rodziny.

Pamiętajmy, że obowiązkiem 
każdego z nas jest reagowanie na 
cudzą krzywdę. Nie bądźmy obo-
jętni wobec tych, którzy zwłaszcza 
teraz mogą potrzebować naszej 
pomocy. Wystarczy tylko jeden 
telefon pod numer 112 lub 997 lub 
986, by uchronić kogoś od wychło-
dzenia i uratować czyjeś życie.

Policjanci z ruchu drogowego 
łęczyckiej komendy zatrzymali 
rowerzystę, który miał w or-
ganizmie 4 promile alkoholu. 
Wykroczenie jest zagrożone karą 
grzywny lub aresztu.

29 grudnia około godziny 17.25 
mundurowi z łęczyckiego ruchu 
drogowego w gminie Góra Świę-
tej Małgorzaty na drodze nr 703 
zwrócili uwagę na rowerzystę, 
który jechał bez wymaganego 
prawem oświetlenia a tor jazdy 
wskazywał, że może znajdować się 
pod działaniem alkoholu lub środka 
działającego podobnie. Kontrola 
stanu trzeźwości potwierdziła, że 
podejrzenia mundurowych były 
uzasadnione. Badanie wykazało, że 
36 - latek miał w organizmie 4 pro-
mile alkoholu. Policjanci sporządzili 
wniosek o jego ukaranie.

Na szczęście tym razem nieodpo-
wiedzialne zachowanie cyklisty nie 
doprowadziło do tragedii. Pomimo 
wielu apeli nadal odnotowujemy 
przypadki nietrzeźwych kieru-
jących, którzy ryzykują nie tylko 
swoje życie, ale również swoich 
bliskich i innych uczestników ruchu 
drogowego. 

Kradzieże kieszonkowe stają się 
plagą w okresie poświątecznych 
zakupów kiedy panuje tłok. Do-
konywane są przede wszystkim w 
środkach komunikacji miejskiej i 
na placach targowych. Kieszon-
kowcy działają przeważnie w 
grupach kilkuosobowych, w skład 
których mogą wchodzić również 
dzieci lub kobiety, często ele-
gancko ubrane. Szczególnie łatwo 
ofiarami złodziei kieszonkowych 
padają mężczyźni trzymający 
portfele w tylnej kieszeni spodni 
oraz kobiety z torebkami prze-
wieszonymi przez ramię.

Sposób działania kieszonkowców: 
najczęściej „pracują” w grupie, często 
w duecie – kradzieży dokonuje jeden 
ze złodziei, pozostali odwracają uwa-
gę, ubezpieczają, przechwytują łup; 
kieszonkowcem może być każdy: 

młody przystojny mężczyzna, nobliwy 
emeryt, bezradna staruszka, niewinnie 
wyglądające dziecko itp. Specjaliści 
tej „branży” starają się niczym nie 
wyróżniać; nie mają bagażu, który krę-
powałby ruch, ale najczęściej typową 
torbę, reklamówkę lub przewieszony 
przez rękę płaszcz lub kurtkę; wyko-
rzystują ścisk w przejściach, kolejkach, 
na korytarzach, a także tzw. gorączkę 
podróżną, zajmowanie miejsc, roz-
mieszczanie bagażu itp. Aranżują 
wtedy przypadkowe potrącenie lub 
otarcie się w wyniku potknięcia; za 
upatrzoną ofiarą potrafią chodzić na-
wet kilka godzin, wybierając dogodną 
dla siebie sposobność; skradzione port-
fele, saszetki są – po natychmiastowym 
przekazaniu ich obstawie – opróżniane 
z zawartości i wyrzucane; skradzione 
dokumenty i klucze mogą być wyko-
rzystane do okradzenia domu ofiary.

Świadków zdarzenia drogowego do którego doszło 
27 grudnia około godziny 11.10 na skrzyżowaniu 
ulic Aleje Jana Pawła II z Kaliską proszeni są o kon-
takt z łęczycką policją (tel. 997 lub 24 721 11 00).
27 grudnia około godziny 11.10 na skrzyżowaniu 
ulic Aleje Jana Pawła II z Kaliską doszło do zdarze-
nia drogowego. Policjanci pracujący na miejscu 
wstępnie ustalili, że mężczyzna jadący rowerem 
nie zachował należnej ostrożności i nie ustępując 
pierwszeństwa przejazdu kierującej mitsubishi 
doprowadził do zderzenia, po czym odjechał z 
miejsca zdarzenia.

Policjanci z Poddębic spotkali się 
z uczniami z Bałdrzychowa aby 
przekazać im cenne informacje na 
temat bezpieczeństwa na drodze. 
Wszyscy uczestnicy wysłuchali 
fachowych policyjnych porad a 
także otrzymali elementy odbla-
skowe.

Policjanci wraz z uczniami klas 
o profilu policyjnym RCKU w 
Wojsławicach, którzy odbywają 
praktyki na terenie jednostki 
policji, odwiedzili uczniów klas 
pierwszych ze Szkoły Podstawo-
wej w Bałdrzychowie. Głównymi 
tematami poruszanymi na spo-
tkaniu były zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem na drodze, 
gdzie omówiono przede wszyst-
kim bezpieczeństwo pieszych. 
Poruszono zagadnienia związane 
z noszeniem elementów odbla-
skowych a także zaprezentowano 
prawidłowe zasady postępowania 
podczas przejścia na drugą stronę 
ulicy, znajomości sygnalizacji 
świetlnej a także bezpiecznych 

Świeć przykładem na drodze

zasad podczas jazdy samochodem 
i autobusem.  Dzieci dowiedziały 
się także jak być bezpiecznym na 
terenie szkoły i w domu a także 

poznały zasady postępowania w 
przypadku ataku psa. Po zakoń-
czeniu prelekcji wszyscy otrzyma-
li elementy odblaskowe.

POdsuMOWANie śWiąT Jak co roku nad bezpieczeń-stwem podróżujących pod-czas Świąt Bożego Narodzenia czuwali policjanci. Na drogach powiatu łęczyckiego doszło do jednego wypadku i trzech koli-zji drogowych. Funkcjonariusze zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców.
Dla policjantów ruchu dro-gowego okres świąt to czas in-tensywnej pracy. Policjanci nie tylko kontrolowali prędkość, ale też stan trzeźwości kierujących. Używano wideorejestratorów za-instalowanych w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Sprawdzany był stan techniczny pojazdów oraz sposób przewoże-nia pasażerów, a zwłaszcza dzie-ci. Funkcjonariusze nie stosowali taryfy ulgowej dla piratów dro-gowych łamiących ograniczenia prędkości czy wyprzedzających “na trzeciego”.

Podczas czterech dni świątecz-nego weekendu, pomimo więk-

szej liczby policyjnych patroli na drogach i częstszych kontroli, jak również licznych apeli do kie-rowców o ostrożną jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem, doszło do 1 wypadku w którym na szczęście nikt nie zginął ale jedna osoba została ranna i trzech koli-zji drogowych. Porównując ten okres do analogicznego z ubie-głego, wynika, że w tym czasie nie doszło do żadnego wypadku drogowego a policjanci interwe-niowali przy czterech kolizjach. Policjanci w tym roku zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców, pod-czas gdy w roku ubiegłym 1.Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, zgodną z prze-pisami ruchu drogowego i zdro-wym rozsądkiem. Przypomina-my wszystkim użytkownikom dróg, także pieszym, że bezpie-czeństwo na drogach zależy od nas samych, od decyzji, które podejmujemy.

Uwaga na kieszonkowców

Odzyskali skradzionego mercedesa

Niebezpieczne przymrozki

Poszukiwani świadkowie

Rowerem 
z 4 promilami 
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Plastikowy ryż zbliżeniowe wspomaganieczekolada na miesiączkę

Sławny szwajcarski cukiernik Marc Widmer opracował 
czekoladę dla miesiączkujących kobiet, która ma uspa-
kajać i łagodzić skurcze. Zawiera 60% kakao i 17 ziół 
ze szwajcarskich gór. Widmer opowiada, że wpadł na 
pomysł funkcjonalnych słodyczy 3 lata temu po spotka-
niu z pewną rodziną z Grafenort. By złagodzić objawy 
miesiączki, robiła ona napar z tych samych 17 ziół, które 
potem trafi ły do jego czekolady.  Cukiernik z Lucerny 
podkreśla, że jego czekolada w żadnym razie nie jest 
produktem medycznym. Mimo to wcale nie należy do 
tanich. Za 100-gramową tabliczkę trzeba bowiem zapłacić 
12,5 franka szwajcarskiego, czyli ok. 12 dolarów. Na razie 
kupić ją można za pośrednictwem witryny Chocolate 
mit Herz, a na przyszły rok Widmer planuje premierę na 
rynku azjatyckim.

Amsterdam testuje kurtki dla żebrzących z opcją płatności 
zbliżeniowej. Tamtejsza agencja reklamowa stworzyła 
kurtki z wszytym czytnikiem kart oraz ekranikiem LCD, 
który wyświetla instrukcję obsługi. W ten sposób można 
komuś przekazać 1 EUR.
- Ludzie mają przy sobie coraz mniej gotówki. Poza tym, 
jeśli dasz bezdomnemu pieniądze, nie wiesz, na co je 
przeznaczy. Kurtka rozwiązuje te problemy. Ustalona 
drobna suma trafi a na konto, którym zarządza schronisko 
dla bezdomnych. W Holandii w wielu takich ośrodkach 
trzeba zapłacić 5 euro za noc. Resztę datków można prze-
znaczyć na inne cele, np. kursy zawodowe czy przyszły 
czynsz - podsumowuje Jan Jesse Bakker, projektant kurtki.

W Nigerii skonfi skowano 102 worki plastikowego “ryżu”. 
Haruna Mamudu, szef służby celnej z Lagos, powiedział, 
że fałszywy ryż miał być sprzedawany na targach w 
sezonie świątecznym. Po ugotowaniu jest ponoć bardzo 
kleisty i „tylko Bóg jeden wie, co by się stało, gdyby ludzie 
go zjedli”. Nie wiadomo, skąd pochodzi trefny towar, ale 
podobny “ryż” z kawałków plastiku wykryto w zeszłym 
roku w Chinach. Ryż to bardzo popularny produkt w 
Nigerii. Jedzą go wszyscy, bez względu na pochodzenie 
etniczne czy kulturowe. Policja prowadzi śledztwo, ile 
kontrabandy się rozeszło. Mamadu ujawnił, że przeszmu-
glowany ryż sprzedawano pod marką “Best Tomato Rice”.

Gotowi na bal przebierańców
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