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Agnieszka twierdzi, że Tomasz nożem straszył dzieci
Mężczyzna mówi o byłej ukochanej... czarownica 

O duchach i dramatycznym rozstaniu czytaj na str. 10 

Rozszarpany cielak 
na obrzeżach miasta 

więcej na str. 5 

str. 12

str. 2str. 7

Sezonowa praca na produkcji
Producent znanej wody źródlanej Primavera, do swojej fabryki znajdującej się 

w Aleksandrii koło Ozorkowa poszukuje pracowników na stanowiska:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OPERATOR MASZYN

Gwarantujemy ciekawą, nie monotonną pracę w okresie od marca do końca 
sierpnia 2018 z perspektywą stałej współpracy.

    System pracy zmianowy czterobrygadowy (również weekendy)
    Umowa o pracę (przez agencję)
    Ryczałt na dojazdy wypłacany powyżej 18 km

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 508019512
lub złożenie aplikacji na www.polskawoda.com.pl/kariera.

ogłoszenie

Pomysł byłego 
wiceburmistrzaWstrząsający raport 

ws. wody termalnej 
w Poddębicach

Żądają zwrotu pieniędzy 
z programu 500 plus

OkrucieństwO w Łęczycy 

Rondo podzieliło. 
Ozorkowianie niezadowoleni 
z wyznaczonych objazdów

Nie miał 
prawka. 
Wjechał 
w dom

w dOmu 
przy zgierskiej!

str. 11

zŁe mOce
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Niedziela Palmowa 
w tym roku przypa-

da 25 marca. Jest też nazywa-
na Niedzielą Męki Pańskiej, to 
święto obchodzone w kościele 
katolickim na siedem dni przed 
Wielkanocą. Wierni do kościoła 
pójdą z palemkami.

Niedziela Palmowa rozpoczyna 
Wielki Tydzień. To okres inten-
sywnych przygotowań do obcho-
dów Świąt Wielkanocnych – przede 
wszystkim w aspekcie duchowym, 
w którym katolicy powinni skupić 
się na przeżywaniu męki Chrystusa. 

(zz)

Ministerstwo zdrowia 
prowadzi akcję dar-

mowych szczepień przeciwko 
pneumokokom dla dzieci, które 
urodziły się w latach 2013–2016  

i nie były do tej pory zaszcze-
pione. Bezpłatną szczepionkę  
otrzymają dzieci w wieku do 5 lat, 
które nie podlegają obowiązkowi 
szczepień przeciwko pneumoko-
kom. Dwie dawki tej szczepionki 
kosztują zwykle ok. 450 zł. 

Bezpłatne szczepienia dzieci z 
roczników 2013-2016 przeciwko 
pneumokokom będą prowadzone w 

terminie od 20 marca do 29 czerwca 
2018. Warunkiem jest zakwalifikowa-
nie dziecka do szczepienia najpóźniej 
do 20 kwietnia. Szczepienia są dobro-
wolne i nieodpłatne. Aby zaszczepić 
dziecko, należy zgłosić się do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej i 
umówić na wizytę. Liczba szczepio-
nek oraz czas akcji są ograniczone. 

Od 2017 roku szczepienia prze-
ciwko pneumokokom zostały wpi-
sane w obowiązkowy kalendarz 
szczepień. Dla wszystkich dzieci 
urodzonych po 1 stycznia 2017 
szczepionki są bezpłatne.

Monika Pi-
łat, szefowa 

łęczyckiej prokuratury 
w ub. piątek spędziła 
ostatni dzień pracy w 
gmachu przy ul. Ko-
nopnickiej. Od dzisiaj 
(poniedziałek) proku-
raturą rejonową w Łę-
czycy kierować będzie 
mężczyzna. Nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy się, 
że prokurator M. Piłat 
zamieni się miejscem 
pracy z prokuratorem 
z Pabianic. 

(zz)

Z ulgą mogą odetchnąć miesz-
kańcy ulicy Kazimierza Odno-
wiciela (dawna ul. 18 Stycznia), 
którzy już wymienili dokumenty. 
Rada miasta nie będzie podejmo-
wać żadnych kroków formalnych, 
aby ponownie zmienić obowiązu-
jącą obecnie nazwę ulicy.

Przypomnijmy, wojewoda łódzki 
na podstawie rozstrzygnięcia zastęp-
czego w związku z ustawą dekomu-
nizacyjną, zmienił nazwę ulicy 18 
Stycznia na ulicę Kazimierza Odno-
wiciela. Ten ruch nie wszystkim się 
podobał. Radny Zenon Koperkiewicz 

uważał, że to rada miasta powinna 
zmieniać nazwy ulic we własnym 
mieście. Pozostali radni postanowili 
pochylić się nad tą sprawą. Podczas 
ubiegłotygodniowego posiedzenia 
komisji gospodarki i mienia rady 
miasta Łęczyca, na które przyszło 
kilkoro mieszkańców ostatecznie 
postanowiono, że kolejnej zmiany 
nazwy ulicy nie będzie. 

Mieszkańcy ulicy Kazimierza 
Odnowiciela mają obowiązek wy-
miany dokumentów. Jest to bez-
płatne.

(zz)

Zmiana w prokuraturze

Monika Piłat rządziła łęczycką prokuraturą do 
ubiegłego piątku

SZcZepienie Za darmo

Przed nami 
Niedziela Palmowa

Na łęczyckim targu można kupić gotowe kolorowe palmy wielkanocne oraz gałązki wierzbowe z „kotkami”

Zostanie ul. Kazimierza Odnowiciela

rOndO kOŁem się tOczy
Sprawa budow y 
ronda w miejscu 

skrzyżowania ulic Kaliskiej z 
M. Konopnickiej zdaje się być 
tematem widmo. Wydawało się, 
że już wszystko było załatwione 
i że w 2015 roku rozpocznie się 
inwestycja. Ówczesne władze 
Łęczycy zrezygnowały jednak z 
tego pomysłu, a obecne ponow-
nie starają się przekonać urząd 
marszałkowski w Łodzi, że jest 
to dobre rozwiązanie.

W tym roku odbyła się już ko-
misja w sprawie „odkorkowania” 
miasta. Odbyło się też spotkanie 
samorządowców z przedstawi-
cielem właściciela drogi woje-
wódzkiej 703 przebiegającej przez 
Łęczycę. Natomiast w najbliższy 
piątek, w odpowiedzi na pismo z 
urzędu miejskiego w Łęczycy, od-
będzie się spotkanie komisji bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 
Urzędnicy marszałka 

województwa łódzkiego 
przyjadą do Łęczycy, żeby 
omówić wniosek Moniki 
Kilar-Błaszczyk, wykonu-
jącej zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy.

- Podczas komisji będą 
ustalane zmiany w ozna-
kowaniu na ulicy Kaliskiej, 
ul. Jana Pawła II, oraz w 
zakresie zakazu wjazdu 
samochodów ciężarowych 
w ulicę M. Konopnickiej i 
ulicę Wojska Polskiego. Po-
ruszony będzie oczywiście 
także temat skrzyżowania 
przy urzędzie miejskim i 
doświetlenia przejść dla pie-
szych – informuje M. Kilar
-Błaszczyk.

Poprzednia władza z bu-
dowy ronda zrezygnowała, 
dlaczego?

- W mojej ocenie budo-
wa ronda to jedno 
z najdroższych, ale 
niestety i najgor-
szych rozwiązań. 
Temat był szczegó-
łowo rozpatrywany 
w 2015 roku, kiedy 
jako wiceburmistrz 
prowadziłem roz-
mowy z zespołem 
specjalistów z Poli-
techniki Łódzkiej. 
Wspólnie uznali-
śmy, że budowa 
ronda nie rozwiąże 
problemu korków 
k o m u n i k a c y j -
nych, jak również 
w żaden sposób 
nie poprawi stanu 
bezpieczeństwa 
na ulicach miasta. 
Natomiast nieco 
tańszym i znacz-
nie szybszym roz-
wiązaniem byłoby 
zainstalowanie 
zsynchronizowa-
nej, inteligentnej 

Krzysztof Urbański jest przeciwnikiem 

budowy ronda 

M. Kilar – Błaszczyk w tym tygodniu spotka się z 

przedstawicielami urzędu marszałkowskiego

sygnalizacji świetlnej w ciągu 
od skrzyżowania Belwederskiej 
z drogą 91 do skrzyżowania 
Kaliska – Zachodnia – uważa 
Krzysztof Urbański, były zastęp-
ca burmistrza Łęczycy.

K. Urbański wskazuje też na 
zasadność wykonania dwóch 
ciągów komunikacyjnych, dzięki 
którym ruch w centrum miasta 
byłby znacznie mniejszy. Pierw-
szy miałby stanowić przedłuże-
nie ulicy Popiełuszki od ul. M. 
Konopnickiej do ul. Zachodniej. 
Drugi miałby połączyć ulicę 
Górniczą z Belwederską. 

- Jestem przekonany, że pro-
jekty te są realne, zważywszy, że 
w celu przedłużenia ulicy Popie-
łuszki do wykupienia pozostała 
tylko jedna działka, pozostałe są 
już własnością miasta. W obrębie 
ulicy Górniczej miasto wykupiło 
od PKP działkę wielkości 1,5 ha. 
Takie alternatywne ulice niewąt-
pliwie rozwiązałyby w znacznym 
stopniu korki na głównych uli-
cach miasta - dodaje K. Urbański.

(zz), (mku)

W związku z ustawą 
dekomunizacyjną nie 

tylko nazwy ulic związane z ustro-
jem totalitarnym mają zniknąć z 
przestrzeni publicznej. Podobnie 
jest z pomnikami. W Łęczycy 
należy zmienić jedną z tablic na 
pomniku Bohaterów 
Bitwy nad Bzurą usy-
tuowanego na placu 
T. Kościuszki.

- Na koszt wojewody 
do końca marca ma 
zostać usunięty jeden 
z napisów na pomni-
ku, który upamiętnia 
wydarzenia z dnia 18 
stycznia 1945 r. Woje-
woda sygnalizował, 
że należy sprawdzić, 
czy w przestrzeni pu-
blicznej nie ma tre-
ści nawiązujących do 
komunizmu. Urząd 
miejski wskazał właśnie 
jedną z tablic na pomniku 

Bohaterów Bitwy 
nad Bzurą – mówi 
Renata Brygier, se-
kretarz miasta. - W 
tym tygodniu zdej-
miemy tablicę do 

usunięcia wskazanej 
treści.

Z tablicy zniknie napis „Zwy-
cięskim oddziałom Armii Czer-
wonej i Wojska Polskiego – dzięki 
którym w dniu 18 stycznia 1945 
r. ziemia łęczycka została wy-
zwolona spod jarzma hitlerow-
skiego”.

(zz)

Zniknie ostatni znak komunizmu

W tym tygodniu zostanie zdjęta jedna z tablic na pomniku 

Treść nawiązująca 
do komunizmu 
będzie usunięta
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Od 9 do 31 marca 

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD LIPCA 2018 ROKU!

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 9 marca 
do 31 marca ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od lipca 2018 roku!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na 
dzień 05.03.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 zł (w tym: prowizja 120 zł); 
wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym 
terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 09.03.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.
SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

KUCHNIE OD:KUCHNIE OD: NAROZNIKI OD:
.

NAROZNIKI OD:
.

499zł499zł 899zł899zł
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Łęczyca

Duża wyrwa w jezdni na skręcie 
z ul. Przedrynek w ul. Kilińskiego 
w ubiegłym tygodniu została 
wypełniona kostką brukową. Taka 
forma łatania dziur w asfalcie dziwi 
kierowców, jednak jak zapewnia 
Karol Niewiadomski, dyrektor 
Zieleni Miejskiej, jest trwała.

- Nie przesadzam, ale tu można 
było urwać koło - mówi Radosław 
Łuczak, kierowca. - Dobrze, że 
w końcu wypełnili tę dziurę. Ale 
jestem bardzo ciekawy, jak długo 
wytrzyma ta plomba, bo już widać, 
że przy krawędziach rysują się 
dalsze rozstępy w asfalcie. Co to za 
metoda, żeby asfalt łatać brukiem? 
- pyta pan Radosław.

Urząd miejski informuje, że wspo-
mniana dziura w ubiegłym roku 
była uzupełniana już pięć razy przy 

użyciu różnych metod. Niestety, 
żadna z nich, jak pokazał czas, nie 
okazała się wystarczająco skuteczna, 
a problem ubytku powrócił wraz z 
początkiem roku.

- Usunięcie ubytku poprzez jego 
wypełnienie kostką brukową jest naj-
bardziej skuteczną metodą naprawy 
wspomnianego fragmentu jezdni 
przy obecnie panujących warunkach 
atmosferycznych, które uniemoż-
liwiają uzupełnienie dziury masą 

bitumiczną. Podkreślę, że metoda 
wypełniania ubytków kostką bruko-
wą jest stosowana w Łęczycy od lat, 
a wszystkie usunięte w ten sposób 
ubytki nie wymagały w przyszłości 
podjęcia kolejnych prac – podkreśla 
Karol Niewiadomski, dyrektor Zie-
leni Miejskiej.

(mku)

Od początku roku w 
powiecie łęczyckim 

na grypę zachorowało już ponad 
500 osób. Sezon wzmożonych 
zachorowań jeszcze nie minął. W 
ubiegłym tygodniu odnotowano 
kolejnych 21 przypadków. 

W tym roku wirusy grypy i 
grypopodobne atakują z większą 
siłą. W analogicznym okresie roku 
ubiegłego zachorowań odnotowa-
no o 20% mniej. Jak podaje Powia-
towa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Łęczycy, w okresie od 
1 września 2017 do 15 marca 2018 

zgłoszono aż 679 przypadków 
zachorowań i podejrzeń zachoro-
wań na grypę oraz zachorowań 
grypopodobnych.

Nie można lekceważyć objawów 
grypy. Przy wystąpieniu gorączki, 
bólu głowy, bólów mięśniowo-sta-
wowych, kaszlu, bólu gardła lub 
duszność trzeba zgłosić się do leka-
rza. W przypadku podejrzenia lub 
rozpoznania grypy należy pozostać 
w domu. To zmniejsza ryzyko 
wystąpienia groźnych powikłań 
towarzyszących chorobie.

(zz)

Grypa wciąż Groźna 

Łęczycka metoda łatania dziur 

Jest szansa na drogę?

Łęczyca Po kilku latach ma-
gistrat podejmuje 

pierwsze kroki w kierunku 
spełnienia próśb przedsiębior-
ców działających przy ulicy 
Lotniczej. Chodzi o wykup 
gruntów i zrobienie dojazdu do 
firm. Sprawę opisywaliśmy w 
Reporterze nie raz. Nieutwar-
dzona droga, z której korzystają 
przedsiębiorcy jest własnością 
kilku podmiotów. 

- Zlecamy koncepcję projekto-
wą wykonania drogi dojazdowej 
do firm działających przy ulicy 
Lotniczej. Koncepcja da nam 
odpowiedź czy można wykonać 
drogę w tym miejscu, na których 

zrobieniu drogi asfaltowej z od-
powiednim odwodnieniem. Wy-
sypanie na gruntówce tłucznia 
mija się z celem z uwagi na ciężki 
transport. Koncepcja projektowa da 
też informację dotyczącą kosztów 
wykonania drogi. Kolejne pytanie, 
jakie się pojawi, będzie brzmiało – 
czy łęczycki budżet udźwignie tę 
inwestycję.

(zz)

Wykonanie koncepcji projektowej potrwa około miesiąca

działkach, będziemy mogli oszaco-
wać koszty inwestycji. Porozmawia-
my też z właścicielami działek, 
czy w ogóle zgodzą się sprzedać 
swoje działki pod drogę i za jaką 
cenę – usłyszeliśmy od Moniki 
Kilar-Błaszczyk, wykonującej 
zadania i kompetencje burmi-
strza Łęczycy. - Ten temat znany 
jest w urzędzie od co najmniej 
kilku lat i do tej pory nikt nawet 
nie opracował koncepcji wyko-
nania drogi. Zaczynamy tę spra-
wę formalizować, to pierwszy, 
niezbędny etap.

M. Kilar-Błaszczyk podkreśla, że 
w grę wchodzi wykonanie grun-
townej inwestycji polegającej na 
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Pani Alicja, podobnie jak sąsiedzi, wylewa 
wodę wiadrami

Problem z szambem

Gm. Góra św. Małgorzaty

Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Gm. Grabów

Łęczyca

W gminie Łęczyca 
zawiązują się dwa 

koła gospodyń wiejskich. Miesz-
kanki Jankowa i Krzepocina I nie 
chcą siedzieć w domach, wolą 
być aktywne na rzecz własnych, 
małych społeczności.

- Każda taka inicjatywa jest bar-
dzo pozytywna. Koło gospodyń 
wiejskich z Jankowa jest już zareje-
strowane, natomiast panie z Krze-
pocina I są w trakcie załatwiania 
formalności – mówi Jacek Rogo-
ziński, wójt gminy Łęczyca. - Koła 
gospodyń wiejskich służą integracji 
społeczeństwa a zainteresowanie 
mieszkanek taką formą aktywności 
jest naprawdę duże. 

Na każde ze spotkań w sprawie 
zawiązania koła przyszło po kilka-
dziesiąt osób.

(zz)

Mieszkańcy wielorodzinnego 
budynku w miejscowości Bry-
ski Kolonia nie mają łatwego 
życia. Przez brak szamba nie 
mogą zrobić w mieszkaniach 
łazienek a wodę po myciu 
naczyń czy praniu wynoszą na 
zewnątrz we wiadrach. Droga 
dojazdowa do budynku też 
pozostawia wiele do życzenia.

Budynek jest w części gmin-
ny, w części wspólnotowy. 
Zajętych jest osiem mieszkań, 
w większości przez samotnych 
emerytów.

Wiosna zbliża się wiel-
kimi krokami. Coraz 

więcej mieszkanek szuka nowych 
butów. Aneta Michalak ze sklepu 
obuwniczego w Łęczycy podpo-
wiada, jakie fasony są modne.

- W tym sezonie bezkonkuren-
cyjnie króluje but na słupku, choć 
szpilki oczywiście cały czas są w 
sprzedaży. Słupki są, zdaniem wielu 
klientek, wygodniejsze, bo stopa jest 
bardziej stabilna. W każdym fasonie 
ważne są teraz ozdoby. Wszelkie pe-
rełki, koraliki, ćwieki oraz kokardy. 
Te ostatnie nawet przy obuwiu spor-
towym - mówi A. Michalak. - Taka 
moda typowo kobieca. Im więcej 
ozdób, tym lepiej.

(mku)

Siedmiu rad-
nych gminy Grabów wystąpiło z inicjatywą podjęcia uchwały o podwyżce wynagrodzenia dla wójta To-masza Pietrzaka. Rada w tym temacie jest podzielona.

- Wójt zarabia najmniej ze wszystkich gmin powiatu łę-czyckiego. Uznaliśmy, że taka sytuacja nie może trwać bez końca, przecież wójt też ma ro-dzinę i powinien zarabiać więcej - argumentowała jedna z wnio-skodawczyń, radna Małgorzata Matusiak.
Według propozycji podpisa-nej przez radnych: Zbigniewa Sobczyńskiego, Rafała Rosiń-skiego, Sławomira Jędrzej-czaka, Michała Sobińskiego, 

Z redakcją skon-
taktowały się pa-

rafianki z Topoli Królewskiej. 
Mówią o problemie, jakim jest 
brak ogrzewania w kościele. 
Podczas silnych mrozów, trudno 
jest wytrzymać na mszy świętej.

- Jak można uczestniczyć w mszy, 
kiedy temperatura powietrza na 
zewnątrz wynosi – 15 stopni Celsju-
sza, a wewnątrz kościoła jest jeszcze 
zimniej? Przy takich mrozach 
przychodząc do kościoła zdrowym, 
można wyjść chorym. Prosimy 
naszego księdza proboszcza i rady 
parafialne, aby zajęli się problemem, 

jakim jest brak ogrzewania kościoła. 
Zima pomału dobiega końca, więc 
jest czas, aby poszukać rozwiązania 
i na przyszłą zimę zrobić ogrze-
wanie. Ksiądz proboszcz mówi, 
że wszyscy powinniśmy dbać o 
parafię, więc liczymy, że uda się 
tę sprawę załatwić – usłyszeliśmy. 
- Nasza prośba nie jest atakiem na 
księdza proboszcza. Parafia to do-
bro wspólne, wszystkich parafian i 
powinniśmy o nie dbać.

O problemie rozmawialiśmy z ks. 
proboszczem Kamilem Leśniew-
skim z parafii w Topoli Królewskiej.

- Proszę mi wierzyć, że jestem 

pierwszą osobą, która chciałaby, 
żeby w naszym kościele było cie-
pło. Rozumiem parafian, którym 
doskwiera chłód, bo ja w kościele 
spędzam więcej czasu i wiem, że 
zimno jest uciążliwe. Myślę o tej 
sprawie już od kilku lat i zastana-
wiam się, jakie rozwiązanie będzie 
najlepsze. Nie da się jednak tego 
rozwiązać od ręki. Drewniana część 
naszego kościoła powstała w 1711 
r., na wszelką ingerencję musi być 
zgoda konserwatora zabytków. W 
ubiegłym roku wymieniliśmy całą 
instalację elektryczną, która mogła-
by być podstawą do założenia takiej 

formy ogrzewania. Zauważyć jed-
nak należy, że aby ogrzewanie było 
efektywne, trzeba zrobić całą masę 
prac związanych z kapitalnym re-
montem. To nie będą kwoty rzędu 
kilku czy kilkudziesięciu tysięcy, 
ale znacznie wyższe – wyjaśnia ks. 
proboszcz. - Jeśli ktoś z parafian ma 
wiedzę dotyczącą pozyskiwania 
środków zewnętrznych, chciałby 
podpowiedzieć, podzielić się wie-
dzą, gdzie szukać projektów i jak 
wypełniać wnioski, to zapraszam. 
Może wspólnie uda nam się rozwią-
zać tę sprawę.

(zz)

Aktywne 
gospodynie

Ozdoby na butach 
są w modzie

w kościele jeSt Zimno

ChCieli podWyŻki dla WóJta

Radny Henryk Pabin jest jednym z radnych, który był przeciwny podwyżce pensji wójta gminy Grabów

Radosława Pawłowskiego, Sta-nisławy Baraniak i Małgorzaty Matusiak, pensja zasadnicza powinna wzrosnąć z 4 200 zł do 4 700 zł, dodatek funkcyjny do 1 700 zł, dodatek specjalny po-zostałby bez zmian na poziomie 20% i stażowy zgodnie z wysługą. Argumenty przeciwników pod-wyżki to m.in. brak pozyskanych środków zewnętrznych na rozwój gminy. Radny Henryk Pabin przytoczył też inne kwestie.- Od samego początku byliśmy oszukani. W kampanii wójt pod-kreślał, że nie będzie etatowego zastępcy, niestety nie dotrzymał słowa. W żadnej gminie, w powiecie łęczyckim nie ma takiej sytuacji, tym bardziej, że sytuacja finansowa naszego samorządu nie jest najlepsza 

- komentował radny H. Pabin.Ostatecznie uchwała dotycząca podwyżki nie została podjęta. Sied-

miu radnych było „za” a siedmiu przeciwko. 
(mku)

mieszkają jak w średniOwieczu
- Mam chory kręgosłup i nie 

wolno mi dźwigać. Wodę czy 
zlewki z mieszkania na pierw-
szym piętrze wynoszę we wia-
drach, po pół, bo więcej nie 
jestem w stanie podnieść. Jak 
kilka razy chodzę z góry na dół 
i z powrotem, to nogi też odma-
wiają posłuszeństwa – żali się 
Alicja Kociemba. - Od tylu już 
lat słyszymy, że gmina zrobi 
szambo a wciąż go nie ma. Wodę 
zakładaliśmy na własny koszt. 
Ale co nam po bieżącej wodzie, 
skoro nie można zrobić łazienki, 
ubikacji czy chociażby kupić 
automatycznej pralki?

O braku szamba mówi też 
Jadwiga Kwasiborska, która 
chciałaby w końcu w mieszkaniu 
zrobić łazienkę. Korzystanie z 
drewnianych sławojek zloka-
l i z o w a -
nych na 
p o d w ó -
rz u  je s t 
u c i ą ż -
l i w e , 
z wł a s z -
cza zimą. 
Lokator-
ka wska-
zuje też 
na drogę 
p r o w a -
dzącą do 
posesji.

-  Młodzi  n ie 
chcą do nas przy-
jeżdżać, bo boją 
się, że uszkodzą 
sobie auta, a kie-
dy mocniej popa-
da, to można się 
zakopać. We wto-
rek nawet śmie-
ciarka nie wje-
chała pod nasz 
budynek, bali się, 
bo było za duże 
błoto.  Problem 
polega na tym, że 
droga jest niczyja 
i nie wiadomo, 
kto powinien ją utrzymać – usły-
szeliśmy od J. Kwasiborskiej. - 

Nie mamy tu 
żadnych udo-
godnień, nic 
dziwnego, że 
kto może, to 
stąd ucieka. 
Wójt zna nasz 
problem, czy 
o nas zapo -
mniał?

Z a p y t a l i -

Pani Jadwiga chciałaby 
zrobić w mieszkaniu 

łazienkę. Bez szamba 
jest to niemożliwe

Mieszkańcy muszą korzystać z takich 
sławojek

śmy Włodzimierza 
Frankowskiego, wój-
ta gminy Góra św. 
Małgorzaty o sprawę 
mieszkańców z bu-
dynku w Bryskach 
Kolo n i i .  W ło d a r z 
gminy faktycznie do-
brze zna problem.

- Jedynym rozwiązaniem w 
tym budynku jest wykonanie 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków. Być może jeszcze w tym 
roku uda nam się wykonać tę 
inwestycję. Wprawdzie budynek 
jest częściowo własnością wspól-
noty mieszkaniowej,  jednak 
staramy się pomóc mieszkańcom 
naszej gminy. Dokumentacja na 
przydomowe oczyszczalnie ście-

ków w gminie jest już przygo-
towana, niedługo przystąpimy 
do drugiego etapu – wyjaśnia 
wójt W. Frankowski. - Jeśli 
zaś chodzi o drogę dojazdo-
wą, nie jest to droga gminna. 
Niemniej, wiosną sprawdzimy 
jaki jest jej stan, rozważymy 
wysypanie tłucznia.

(zz)

W tym sezonie modne będą buty na 
słupku i mnóstwo ozdób
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reklama

Bank zmieniającego się świata

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
kredyt odmieni, co ZechcesZ,  
jak Za dotknięciem maGicZnej różdżki

RRSO 10,23%

Promocja „Ostatni rok bez odsetek” dotyczy kredytów na okres od 2 lat*. Wnioski o kredyt można składać do 14.05.2018 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona 
na 16.02.2018 r. wynosi 10,23% dla założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11 500 zł | całkowita kwota do zapłaty 14 161,93 zł (w tym prowizja 1368,50 zł,  
odsetki 1293,43 zł) | 51 rat miesięcznych (50 rat po 277,69 zł i jedna 277,43 zł).

* Jeśli spełnione zostaną warunki określone w regulaminie promocji kredytu gotówkowego „Ostatni rok bez odsetek” – edycja V (Regulamin), oprocentowanie zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia 
oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku o kredyt do 14.05.2018 r., przystąpienie do promocji, zawarcie w oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego na okres od 24 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Kredyt dostępny od  
6 do 60 miesięcy dla kwot od 2000 zł do 20 000 zł. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku 
przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank 
BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Weź kredyt GotóWkoWy  
Z ostatnim rokiem BeZ odsetek

OPROCENtOWANIE   
StAłE W SKAlI ROKu

4,4 %
łĘCZYCA, Pl. KOŚCIuSZKI 6 , tEl.: 22 777 19 75/76
PODDĘBICE, ul. łóDZKA 13, tEl.: 22 777 30 54

Łęczyca

Łęczyca

Ludzie już nawet Boga się nie 
boją – takie komentarze można 
usłyszeć od mieszkańców, którzy 
mówią o ostatnich wydarzeniach 
z kościołów w regionie. Najpierw 
policja poinformowała o pijanym 
57-latku, który tańczył i krzyczał 
podczas mszy świętej zakłócając 
nabożeństwo, później o 33-letnim 
złodzieju, który włamał się do 
plebanii. 

Śpiewy i tańce podczas mszy 
świętej to z całą pewnością zacho-
wanie, które nie powinno mieć 
miejsca w kościele. Takie zgłoszenie 
odebrali łęczyccy policjanci w nie-
dzielę, 11 marca.

- Policjanci z łęczyckiej komendy 
zostali wezwani do kościoła para-
fialnego w gminie Piątek. Podczas 
odprawianej mszy, jeden z uczestni-
ków, na środku kościoła demonstra-
cyjnie wydawał okrzyki, śpiewał 
oraz pokazywał swoje umiejętność 
taneczne. Swoim zachowaniem, 
w ocenie księdza, zakłócił po-
wagę ceremoniału nabożeństwa. 
Dziwne zachowanie przerwali 
stróże prawa. Sprawcą tego czynu 
okazał się 57-letni mieszkaniec 
gminy. Badanie wykazało, że miał 
w organizmie ponad dwa promile 
alkoholu. Prosto z kościoła trafił 
do policyjnego aresztu, gdzie wy-
trzeźwiał. Za taki czyn grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolności, a 
nawet pozbawienia wolności do lat 
2 – informuje policja.

Nie trudno wyobrazić sobie, jakie 
było zdziwienie zarówno kapłana, 

jak i wiernych, którzy w spokoju 
chcieli uczestniczyć w mszy świętej. 
Niestety, przez pijanego mieszkań-
ca, nie mieli takiej możliwości. 

Trzy dni po incydencie w gminie 
Piątek, policjanci z Łęczycy znaleźli 
33-latka, który na początku lutego 
okradł jedną z plebanii na terenie 
powiatu łęczyckiego. Nieznany 
wówczas sprawca pod nieobecność 
proboszcza, który odprawiał mszę, 
włamał się do budynku plebanii i 
splądrował pomieszczenia. Łupem 
sprawcy padło mienie o wartości 
200 zł. Sprawą zajęli się kryminalni 
z łęczyckiej komendy. Zabezpieczo-
ny materiał dowodowy pozwolił 
dowieść, że za włamaniem stoi 33- 
letni mieszkaniec powiatu łęczyc-
kiego. 13 marca śledczy pojawili 
się w jego miejscu zamieszkania. 
Zatrzymany usłyszał już proku-
ratorskie zarzuty, do których się 
przyznał. Za kradzież z włamaniem 
grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(zz)

Urząd miejski w Łęczycy w tym roku przeznaczył łącznie o po-
nad 22 tys. zł więcej na trzynaste pensje dla pracowników niż 

w roku poprzednim. Za 2017 najwyższą „trzynastkę” otrzymała skarbnik 
miasta Grażyna Życzkowska - 7 670,40 zł. Kwoty wypłacone pracownikom 
magistratu w ramach trzynastej pensji przedstawiamy w tabeli.

Na „trzynastki” więcej niż rok temu

„Trzynastki”

2018 r. (za 2017 r.) 2017 r. (za 2016 r.)

„Trzynastki” ogółem

(kwota brutto)

216 148,26 zł 193 760,05 zł

Burmistrz Miasta 

Łęczyca

4 593,05 zł

(Monika Kilar-Błaszczyk)

8 721,95 zł

(Krzysztof Lipiński)

Sekretarz Miasta 

Łęczyca 3 559,55 zł 
(Ewa Lewińska)

6 456,30 zł
(Renata Brygier)

1932,59 zł
(Ewa Lewińska)

Skarbnik Miasta 7 670,40 zł 
(Grażyna Życzkowska)

4 765,00 zł
(Anna Kochańska)

3043,57 zł
(Grażyna Życzkowska)

nie SZanują świętości

Pijany 57-latek z kościoła trafił do 
aresztu

Mostek naprawiony, ławki wciąż nie
Do końca lutego ławki 
w parku miejskim mia-

ły zostać naprawione. O spróch-
niałych deskach w oparciu i sie-
dzisku dwóch ławek przy altanie 
pisaliśmy na początku ubiegłego 
miesiąca. Urząd miejski infor-
mował wówczas, że dokona nie-

Barierka przy mostku zniszczona 
po ubiegłorocznej wichurze została 
naprawiona

Dwie ławki przy altanie wciąż nie 
mają nowych desek

zbędnych napraw. Z ławek wciąż 
korzystać nie można.

„Spośród 43 ławek usytuowanych 
na terenie parku miejskiego, dwie z 
nich zostaną poddane naprawie. W 
jednej z ławek zostanie zamontowa-
ne oparcie, a w drugiej wymieniona 
będzie jedna z desek stanowiących 
siedzisko. Z uwagi na mnogość wy-
konywanych przez pracowników 
jednostki budżetowej Zieleń Miej-
ska prac, naprawa małej architek-
tury zaplanowana została do końca 
lutego br., by wraz z nadchodzącą 
wiosną, częściej odwiedzający park 
mieszkańcy, mogli korzystać ze 
wszystkich ławek znajdujących się 
na jego terenie.” - zapewniał magi-
strat na początku lutego.

(zz)

rozszarpany cielak na łąkach
Łęczyca Na straszny widok 

natknął się jeden z mieszkańców Łęczycy, który w niedzielę wybrał się na spacer na łąki. Znalazł martwe zwierzę, wyrzucone jak zwykły śmieć. Cielak został rozszarpany przez inne zwierzęta.
O znalezisku została powiado-miona policja, straż miejska oraz Zieleń Miejska. 
- W poniedziałek zajęliśmy się tą sprawą. Okazało się, że teren, na który ktoś wyrzucił martwe-go cielaka, czyli łąki przy ulicy Lotniczej, jest własnością skarbu państwa. Niestety nie udało się wyegzekwować natychmiastowej reakcji, żeby odpowiednie służby zabrały zwierzę, więc zajęli się tym pracownicy Zieleni Miejskiej. Martwy cielak został przekazany do utylizacji – relacjonuje Tomasz Olczyk, komendant straży miej-skiej. - Oczywiście wyrzucanie martwych zwierząt jest zabro-

nione. W tym przypadku trudno jednak będzie ustalić, kto dopuścił się tego czynu. Niewątpliwie było to niehumanitarne. Zwierzę, kiedy leżało na łąkach zostało prawie do połowy rozszarpane.
Zdjęcie martwego cielaka zostało umieszczone w internecie na porta-lu społecznościowym. Mężczyzna który je znalazł, umieścił także komentarz krytykujący właściciela zwierzęcia, który postąpił z nim w tak straszny sposób. Inni użytkow-

nicy portalu również nie kryli oburzenia. 
Co z martwym zwierzęciem powinien był zrobić gospodarz? W podobnej sytuacji należy skontaktować się z zakładem utylizacji padliny. W przypad-ku bydła oraz kóz i owiec, czyli przeżuwaczy jest to usługa bez-płatna. Koszty pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(zz)
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Uniejów

materiałpromocyjny

Wraz z początkiem wiosny powin-
ny rozpocząć się pierwsze prace 
budowlane na gminnych drogach 
w Człopach oraz w Wieleninie, 
gdzie plac budowy przekazano już 
wykonawcy zadania. To jednak nie 
koniec, ponieważ rozstrzygnięty w 
lutym br. przetarg obejmuje jeszcze 
5 innych odcinków położonych w 
gminie Uniejów.

Najpierw najstarsze drogi
Pierwsze prace w ramach zadania 

pn. „Przebudowa dróg na terenie 
gminy Uniejów – etap II” obejmują 
kilometrowy odcinek drogi nr 111160E 
Wielenin – Wielenin Kolonia oraz 
drugi – tu podobnie, nieco ponad 
kilometrowy –  w miejscowości Czło-
py, od zjazdu z drogi krajowej nr 72 
przez wieś Człopy do skrzyżowania z 

drogą w kierunku Wieścic. W pierw-
szej kolejności inwestujemy w drogi, 
które były budowane najwcześniej i 
posiadają jedną nakładkę. Inwestycja, 
którą właśnie rozpoczynamy polega 
na położeniu nowej warstwy asfaltu 
na całej szerokości jezdni przy jedno-
czesnym wzmocnieniu i utwardzeniu 
poboczy. Unikniemy w ten sposób 
remontów cząstkowych. Nakładki 
będą wykonywane w trzeciej katego-
rii, ponieważ wyższa jakość zarówno 
materiałów jak i technologii pozwoli 
mieszkańcom znacznie dłużej korzy-
stać z dróg po ich naprawie.

Nowe nakładki na gminnych 
traktach

Inwestycja finansowana ze środ-
ków własnych gminy została po-
dzielona na dwie części. W pierwszej 

znalazły się – wspomniane wcześniej 
odcinki w Człopach oraz Wieleninie, 
w dalszej kolejności wyremontowane 
zostaną drogi: w Orzeszkowie, Wila-
mowie oraz ciąg między Spycimie-
rzem i Łęgiem Balińskim. Pierwszy z 
wymienionych odcinków ma długość 
ponad 2 km i będzie przebiegał przez 
wieś, aż do końca miejscowości w kie-
runku Czepowa, czyli skrzyżowania 
z drogą powiatową. W Wilamowie 
nowa nakładka zostanie położona 
na drodze dojazdowej do cmentarza 
parafialnego. Dodatkowo przy cmen-
tarzu, w ramach innego zadania, w 
miejscu obecnej drogi gruntowej, 
wzdłuż której zlokalizowana jest 
gęsta zabudowa mieszkalna, zostanie 
położony asfalt, który połączy drogę 
gminną od skrzyżowania przy cmen-
tarzu z drogą powiatową w kierunku 
Brzozówki.

Ostatnia zawarta w części pierwszej 
zadania droga biegnie ze Spycimie-
rza do Łęgu Balińskiego. Łączna 
długość remontowanego odcinka 
wynosi około 2 km. W przypadku 
tej drogi istnieje możliwość starania 
się o wsparcie inwestycji ze środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłączenia z 
produkcji gruntów rolnych. Złożony 
w styczniu wniosek do Wojewody 
o dofinansowanie części robót jest 
obecnie rozpatrywany.

Do tej części przetargu stanęły 
cztery firmy. Najkorzystniejszą i jed-
nocześnie najtańszą ofertę złożyło 
przedsiębiorstwo Drogomex Sp. z o.o. 
z Pruszkowa, na kwotę 1.728.727,12 

gminne inwestycje drOgOwe

Jedną z ulic remontowanych w drugim etapie realizacji inwestycji będzie 
„wjazdowa” ulica Bł. Bogumiła. 

zł brutto. Termin zakończenia prac 
przewidziany jest na ostatni dzień lipca 
bieżącego roku.

Inwestycja realizowana w dwóch 
etapach

W drugiej części zadania pn. „Prze-
budowa dróg na terenie gminy Unie-
jów” zawarto dwa odcinki zlokalizo-
wane w Uniejowie. Pierwsza to wjaz-
dowa (od ronda) ul. Błogosławionego 
Bogumiła, na której prace budowlane 
zostaną wykonane od Polo Marketu 
(droga na wysokości marketu do ron-
da była przebudowana w ubiegłym 
roku przy okazji zmiany organizacji 
ruchu w tym miejscu), druga zaś to 
ul. Władysława Reymonta, odcinek o 
długości niewiele ponad 700 metrów. 
Na drodze przetargu wyłoniono wy-

Na drodze w Człopach już niebawem rozpoczną się prace. Plac budowy 
został tam już bowiem przekazany firmie realizującej inwestycję w 
ramach przetargu. 

konawcę zadania: Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych S.A. z Poddębic, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę 
na kwotę 605.210,43 zł brutto. Zamó-
wienie finansowane jest ze środków 
własnych gminy Uniejów. Łączna 
długość dróg przewidzianych do 
remontu, tylko w ramach tego 
zadania, wyniesie ponad 6 km, a w 
przygotowaniu jest dokumentacja 
na realizację kolejnych inwestycji: 
to m.in przebudowa drogi gminnej 
nr 111167E Wielenin – Hipolitów, 
skrzyżowania ulicy Dąbskiej z ulica-
mi – bpa W. Owczarka i Orzechową 
oraz dokumentacja dot. budowy 
łącznika – drogi wewnętrznej zloka-
lizowanej pomiędzy drogą gminną 
i drogą powiatową w miejscowości 
Spycimierz.

Na zlecenie spółdzielni miesz-
kaniowej rozpoczęło się w ub. 

tygodniu zamalowywanie bohomazów na 
elewacjach bloków i klatek schodowych. Pra-
cy jest sporo, niestety nie brakuje tego typu 
„ozdób”. Głównie są to napisy fanów piłki 
nożnej, co najgorsze bardzo dużo jest wul-
garyzmów i obraźliwych haseł. Mieszkańcy 
mają nadzieję, że na odmalowanej elewacji 
szybko nie pojawią się bazgroły. 

(ps)

W podpoddębickich lasach nie brakuje śmieci. Dzikie wysypiska rzuca-
ją się w oczy i aż dziwne, że jeszcze nie zostały zlikwidowane. Amatorzy 
wypoczynku na świeżym powietrzu liczą, że wraz z nadejściem wiosny 
i ładnej pogody z lasów znikną wszelkie odpady. 

(ps)

21 marca zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu ul. Dąbskiej z ul. Polną i ul. Wschodnią. 

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w związku z rozpoczę-
ciem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku przejścia przez 
Uniejów. W czasie trwania rozbudowy na skrzyżowaniu obowiązywać 
będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Rozbudowę 
prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wykonawcą będzie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach.

wstyd! Zaśmiecone lasy 

Zmiana organizacji ruchu 

Wolą szczotkę od więzienia 
Poddębice Coraz  więce j 

osób odrabia 
swoje wyroki w mieście. W 
ub. tygodniu rozmawialiśmy 
z mężczyznami, którzy puco-
wali nawierzchnię fontanny. W 
rękach trzymali szczotki i nie 
ukrywali, że wolą taką robotę 
od paki. 

- Lepiej jest popracować na 
świeżym powietrzu, niż iść za 
kratki – mówi pan Tadeusz. - Ta 
kara jest za to, że uderzyłem 
pewnego jegomościa. Cios był 
silny. Pękła mu szczęka w trzech 
miejscach. Fakt, że byłem trochę 
podpity, ale tamten sam mnie 
zaczepił. 

Za rozbój odpowiadał również 
przed sądem pan Rafał. Podobnie, 
jak jego kompan w pracy na rzecz 

miasta, nie narzekał na robotę. 
- Nie jest źle. Odrabiać karę bę-

dziemy jeszcze do końca roku. Dziś 
jest nasz pierwszy dzień. Nie wiem, 
jakie będą kolejne zadania. Policja 
zgarnęła mnie też za bójkę. Nie 

jestem żadnym łobuzem. Po pro-
stu nieraz musi dojść do różnych 
zbiegów okoliczności, człowiek 
nie wytrzymuje i popełnia błędy.

(ps)

Mężczyźni czyścili w ub. tygodniu płytę fontanny

Zamalowują bohomazy
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materiał promocyjny 

W związku z artykułem pt. „Czy 
zagra orkiestra?” pozwalamy sobie 
zamieścić kilka słów komentarza. 
W artykule pan prezes Kapituła 
stwierdził, że orkiestra wraz z 
byłym zarządem odeszła z OSP 
Poddębice i że było to „nie fair”.

Prawda jest taka, że członkowie 
orkiestry dętej wraz z niektórymi 
członkami ówczesnego zarządu 
zostali przez obecny zarząd wyda-
leni z OSP Poddębice. W ten sposób 
pozbawiono członkostwa w straży 
pożarnej około 70 (w zdecydowa-
nej większości młodych) osób i 
naszym zdaniem to dopiero było 
„nie fair”. Nasze próby odwołania 
od tej decyzji zgłoszone do walne-
go zgromadzenia nie miały szans 
powodzenia, gdyż jako wydaleni ze 
straży nie mieliśmy na tym zebra-
niu prawa głosu w swojej sprawie. 
Były zarząd OSP kierowany przez 
prezesa Piotra Bindera w trakcie 
blisko 15 lat działalności przyczy-

nił się do niebywałego rozwoju w 
historii jednostki. Korzystne dzia-
łania były możliwe dzięki środkom 
(ok. 160 tys. zł) pozyskanym przez 
ówczesny zarząd z programów 
rozwojowych i środków unijnych. 
Dobra praca zarządu przekładała 
się również na to, że Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Poddębicach mieściła się wówczas 
wśród dwudziestu najlepszych stra-
żackich orkiestr w Polsce. W roku 
2016, w zebraniu walnym podczas 
którego (w sposób naszym zdaniem 
nieuczciwy) zmieniono zarząd OSP 
i zdecydowano o pozbawieniu 
członkostwa w jednostce niektórych 
jego członków i wszystkich człon-
ków orkiestry, uczestniczyło ok. 150 
osób, w tym wielu przyjaciół. Dziś 
jednostka może tylko pomarzyć o 
takiej frekwencji, nie ma już orkie-
stry, a prezes Kapituła ma problem 
z uzyskaniem kworum na walnym 
zebraniu. 

Orkiest ra opuszczając bu-
dynek OSP, wszystkie instru-
menty i sprzęt będący na jej 
wyposażeniu przekazała nowe-
mu zarządowi. Wszelkie infor-
macje o rzekomym zaginięciu 
instrumentów czy o brakach w 
sprzęcie, są próbą szkalowania 
dobrego imienia członków or-
kiestry i byłego zarządu. Obecny 
zarząd skłócając bojową część 
jednostki z orkiestrą spowodo-
wał, że jednostka straciła nie 
tylko orkiestrę, ale również przy-
jaciół. Problemy z frekwencją na 
walnym zebraniu wskazują na 
poważniejsze straty.

Ciekawe co o obecnej sytuacji 
w Ochotniczej Straży Pożarnej 
Poddębice, która istnieje już 
od 1901 r. powiedziałby jej za-
łożyciel, nieżyjący Napoleon 
Zakrzewski? 

Członkowie byłego zarządu 
OSP Poddębice wraz z Orkiestrą

W takiej jednostce orkiestra już nie zagra …

Poddębice 

Poddębice 

Redakcja otrzyma-
ła niedawno raport 

technologiczny dotyczący jakości 
wody termalnej z odwiertu GT-2, 
która trafia do pijalni w miejskim 
parku. Autor raportu dowodzi, że 
woda zawiera szereg szkodliwych 
związków i pierwiastków, które 
mogą stanowić bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia, a nawet życia 
człowieka. Dokument trafił już do 
senatora Przemysława Błaszczyka 
i posła Piotra Polaka. 

Kilka dni temu z „Reporterem” 
skontaktował się Piotr K. (nazwisko 
do wiadomości red.), biznesmen z 
Poddębic, który mieszka obecnie za 
granicą.

- Jeden z moich znajomych powie-
dział mi o tym raporcie. Poprosiłem, 
żeby pokazał mi ten dokument. 
Gdy zobaczyłem co w nim jest, to 
zdębiałem. Uważam, że opinia pu-
bliczna powinna zapoznać się z wy-

nikami badań. Okazuje się bowiem, 
że woda, która trafia do pijalni, wcale 
nie ma dobroczynnego wpływu na 
organizm. Wręcz przeciwnie. Może 
poważnie zaszkodzić – usłyszeliśmy 
od Piotra K. 

Biznesmen przesłał mailem redak-
cji skany stron raportu. Dowiadujemy 
się, że dokument powstał pod koniec 
ub. roku. Autorem raportu tech-
nologicznego jakości wody jest dr 
inż. Jerzy Przybiński z Politechniki 
Łódzkiej, posiadający uprawnienia 
w zakresie inżynierii sanitarnej i 
ochrony środowiska. Autor oparł 
swój raport na analizie jakości wody 
sporządzonej pod koniec 2010 r. przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicz-
nego – Państwowy Zakład Higieny. 
Zleceniodawcą analizy jakości wody 
jest Przedsiębiorstwo Robót Górni-
czych i Wiertniczych w Warszawie. 

Autor raportu skupił się na kilku 
wynikach. Analiza wykazała, że w 
wodzie znajduje się m.in. żelazo, ołów i 
antymon. Jakie są konkretne eksperty-
zy i zalecenia zdaniem autora raportu? 
W dokumencie można przeczytać:

„Przedmiotowa analiza zdaniem 
autora nie wskazuje na szczególnie 
korzystne właściwości parametrów 
związane z możliwością stosowania 
wody jako czynnik zdrowotny dla 
konsumentów. Ponadto zdaniem 
autora zdiagnozowane wartości 
metali w postaci ołowiu i antymonu 
świadczą o wręcz niekorzystnych 
właściwościach przedmiotowej wody. 
Woda określana jako średniozmine-
ralizowana nie wykazuje w swoim 

składzie czynników uznawanych za 
świadczące o jej wysokich walorach. 
Natomiast sprawa występowania w 
wodzie ołowiu i antymonu przedsta-
wia zgoła odmienną relację. Zdaniem 
autora analizowane wyniki badań 
wody z odwiertu wody termalnej 
GT-2 wskazują na brak możliwości 
klasyfikacji przedmiotowej wody 
jako wody wykorzystywanej do 
celów spożywczych zarówno w 
kontekście właściwości leczniczych, 
mineralnych etc., jak i zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dostar-
czanej z ujęcia lokalnego jako część 
działalności handlowej. Zdaniem 
autora spożywanie analizowanej 
wody bez wysokosprawnego pro-
cesu uzdatniania może powodować 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”. 

- Istotne dla tej analizy jest to, jak 
przebiegał sam proces związany z 
pobieraniem próbki. Chodzi o to, aby 
przed pobraniem wody do takich ba-
dań wykonać tzw. przepompowanie, 
wstępne czyszczenie sieci. Uważam, 
że bardziej miarodajne wyniki będą 
wtedy, gdy takie badania powtórzy 
się kilka razy przy zachowaniu od-
powiednich procedur – tłumaczy dr 
Jerzy Przybiński. - Oczywiście nie 
zmienia to faktu, że wyniki analizy 
wody termalnej sprzed kilku lat są 
niepokojące i wykazałem to w swoim 
raporcie technologicznym.

Z treścią raportu zapoznać ma się 
senator Przemysław Błaszczyk. 

- Otrzymałem niedawno skan tego 
raportu. Nie ukrywam, że jestem 
bardzo zaskoczony. Przecież to szoku-

wody” autorstwa dr inż. Jerzego 
Przybińskiego. Nie wiemy kto to jest 
i na czyje zlecenie przygotował ww. 
raport. Możemy się tylko domyślać, 
bo ciągle spotykamy się z różnymi 
informacjami na temat poddębickiej 
geotermii. Kiedy staraliśmy się o 
budowę odwiertu na terenie miasta 
pojawili się różdżkarze twierdzący, 
że w tym miejscu wody nie ma. Na-
stępnie podczas budowy odwiertu 
geotermalnego w prasie można było 
przeczytać wypowiedź burmistrza 
Uniejowa Józefa Kaczmarka „- Mam 
swoje informacje, że pod Poddębica-
mi wody nie ma. Pieniądze wydane 
na odwiert zostały zmarnowane.” 
Tymczasem odwiert powstał, działa, 
zasila odkryte baseny i zapewnia 
ciepło ponad połowie miasta. Wy-
konana przez poddębicki sanepid 
ocena jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi stwierdza 
przydatność wody do spożycia – za-
pewnia burmistrz Piotr Sęczkowski. 

(ps)

jące, że woda termalna serwowana w 
pijalni może wpływać negatywnie na 
zdrowie. Ale przed zajęciem określo-
nego stanowiska, trzeba starannie to 
sprawdzić - słyszymy. 

O ewentualnych ponownych bada-
niach wody termalnej mówi też poseł 
Piotr Polak. 

- Zainteresuję się tym problemem. 
Jeśli będzie trzeba, to oczywiście prze-
prowadzi się odpowiednie badania 
wody termalnej.

O komentarz poprosiliśmy w urzę-
dzie miasta. 

- Dotarł do nas anonimowy donos 
od „zatroskanego” obywatela z War-
szawy, że woda nie nadaje się do picia. 
To oczywiście kłamstwa i brednie. 
Badania wody udostępnionej  w Pijalni 
Wód Termalnych w Poddębicach od-
bywają się zgodnie z harmonogramem 
cztery razy w ciągu roku. Wykony-
wane są przez SGS Polska Sp. z o. o. 
z Pszczyny oraz Sanepid w Poddębi-
cach. Urząd nie zamawiał „Raportu 
technologicznego dotyczącego jakości 

Pijalnia wód cieszy się dużym zainteresowaniem

Burmistrz Poddębic zapewnia, że 
wodę termalną można spożywać 
bez żadnych obaw 

wstrząsający rapOrt! czy wOda mOże szkOdzić?

Niebezpieczne zabawy 
Niezagospodaro-
wany teren przy ul. Zielonej, z zalegającymi ma-teriałami budowlanymi z re-montu pobliskiej ulicy, stał się ulubionym miejscem zabaw najmłodszych. 

- Kiedyś dojdzie tu do jakiegoś nieszczęścia – zauważa czytelnicz-ka, która o problemie powiadomiła redakcję. - Dzieci wchodzą na dużą 

górę usypaną ze żwiru i drobnych kamieni. Łatwo można stamtąd spaść. Do zabaw dochodzi też kilka metrów dalej, tam gdzie składowa-ne są stare płyty chodnikowe. 
„Reporter” opisywał już zanie-dbany teren. Zwróciliśmy również uwagę na materiały budowlane. Urząd miasta zapewnia, że wkrót-ce plac zostanie wysprzątany. 

(ps)
Dzieci bawią się wśród materiałów budowlanych

Wzorem lat ubiegłych powiat 
poddębicki kontynuuje prace 
związane z poprawą infrastruk-
tury drogowej.
Już niebawem rozpocznie się 
przebudowa drogi powiatowej 
Charchów Księży – Rzechta na 
terenie gminy Zadzim.
Umowę z firmą Sidrog Sp. z o.o. Z 
Błaszek w imieniu powiatu w dniu 
7 marca br. podpisali starosta pod-
dębicki – Ryszard Rytter, członek 
zarządu powiatu poddębickiego 
– Leszek Chmielecki oraz skarbnik 
powiatu – Jadwiga Zagozda.
Prace drogowe na długości 2,4 km 

będą obejmowały: wzmocnienie 
podbudowy z kruszywa łamanego, 
wykonanie dwóch warstw mine-
ralno – asfaltowych, odmulenie 
rowów na całej długości po obu 
stronach oraz wykonanie poboczy. 
Na przebudowę z budżetu powiatu 
przeznaczono kwotę 1,2 mln zł.
- Niezmiernie cieszy mnie fakt, że 
wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja doczekała się realizacji. 
Poprawi ona bezpieczeństwo jej 
użytkowników, a także jest spełnie-
niem obietnic złożonych mieszkań-
com w 2016 roku - mówi Ryszard 
Rytter, starosta poddębicki. 

Wybudują drogę Charchów 
Księży – Rzechta 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 276: Co w głowie, to i w mowie.
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* Turysta pyta, ile kosztuje przejażdż-
ka łodzią po jeziorze Genezaret. 
- 500 dolarów - informuje przewoź-
nik. 
- To strasznie dużo - bulwersuje się 
turysta. 
- Owszem, ale to przecież po tym 
jeziorze Jezus piechotą chodził! 
- Nie dziwie się! Przy takich cenach... 

* * *
* Wokół kościoła chodzi gospodarz, ściga kury i mówi: 
- Sp***alać, sp***alać. 
Usłyszał to ksiądz i upomina gospodarza: 
- Nie mówi się tak brzydko. Wystarczy “sio”. 
Na następny dzień gospodarz ściga kury, krzycząc: 
- Sio, sio! 
Po chwili przychodzi ksiądz i uradowany mówi: 
- No i widzisz jak sp***alają? 

* * *
* – Dlaczego zatrudnia pan w swojej firmie tylko żona-
tych mężczyzn? 
– Są przyzwyczajeni do poniżeń i obelg, poza tym nie 
spieszy im się, żeby punktualnie wychodzić z roboty. 

* * *
* Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 
niczym nie wiem. 

* * *
* Fryzjer do klienta: 
- Ostatnimi czasy stracił pan dużo włosów, trzeba by coś 
z tym zrobić... 
- Już zrobiłem, wniosłem o rozwód. 

* * *
* Sekretarka do szefa: 
- Nie chciałabym naciskać, ale jak nie dostanę podwyżki, 
to będę zmuszona opublikować pamiętniki. 

BOCZNIAKOWe fLACZKI
Składniki:
0,5 kg boczniaków 
2 średniej wielkości marchewki 
1 korzeń pietruszki średniej 
wielkości 
połowa selera średniej wielkości 
1 por średniej wielkości 
2 cebule 
3-4 szklanki bulionu warzywnego 
- może być z kostki - wtedy należy 
uważać z solą 
4 łyżki masła 
łyżka oleju 
liść laurowy 
2 ziarnka ziela angielskiego 
4 ziarna pieprzu 
po pół łyżeczki słodkiej i ostrej 
papryki w proszku 
pół łyżeczki majeranku 
świeżo zmielony czarny pieprz 

garść posiekanej natki pietruszki 
opcjonalnie: jajka ugotowane na 
twardo 
etapy przygotowania: Jeśli boczniaki 
tego wymagają, opłukać je błyska-
wicznie pod bieżącą wodą, odsączyć i 
ułożyć blaszkami do dołu, poczekać aż 
wyschną. Następnie pokroić na niezbyt 
małe, podłużne kawałki. Marchewkę, 
selera, pora i korzeń pietruszki obrać, 
umyć, osuszyć i pokroić na słupki. 
Cebule obrać i pokroić na ósemki. Na 
patelni rozgrzać masło z olejem, wrzucić 
wszystkie warzywa i boczniaki, smażyć 
na silnym ogniu przez 3-4 minuty cały 
czas mieszając. Podsmażone warzywa 
przełożyć do garnka, zalać bulionem, 
dodać przyprawy i dusić na małym 
ogniu przez 20 minut, co jakiś czas 
mieszając. Można podać z ćwiartkami 
jajek ugotowanymi na twardo.

CZeRWONe CURRy 
Z KURCZAKIeM I MANGO

Składniki:
1/2 kg piersi kurczaka 
puszka mleka kokosowego (400 ml) 

1 spora biała cebula 
1 niezbyt dojrzałe mango 
2 garście liści szpinaku 
2 czubate łyżeczki gotowej pasty curry 
2 łyżki oleju 
etapy przygotowania: Mięso pokrój 
na kostkę o boku około 1 cm. Obrane 
mango pokrój na podobną kostkę. 
Obraną cebulę pokrój na cienki 
piórka. W woku lub dużej patelni 
silnie rozgrzej olej, dodaj cebulę i 
smaż cały czas mieszając przez dwie 
minuty - aż cebula zacznie się szklić. 
Dodaj pastę curry, wymieszaj i smaż 
przez minutę. Wlej mleko kokosowe, 
wymieszaj, doprowadź do wrzenia. 

Do woka dodaje mięso, wymieszaj 
i gotuj na średnim ogniu przez 5-7 
minut. Dodaj mango i gotuj przez 
2 minuty - kawałki mango nie po-
winny się rozgotować. Zdejmij wok 
z ognia, dodaj szpinak, wymieszaj. 
Dopraw solą i pieprzem. Podawaj 
z ryżem ugotowanym na sypko i 
chrupiącą sałatką - na przykład z 
ogórków i kiełków. 

KOKOSOWy SeRNIK NA ZIMNO
Składniki:
1 opakowanie sera ricotta (250 g) 
1 opakowanie wafelków kokosowych 
(200 g) 
1 duże opakowanie jogurtu greckie-
go (400 ml) 
2 białe czekolady (2 x 10 dag) 
10 dag drobnego cukru do wypieków 
(ok. 1/2 szklanki) 
2 i 1/2 szklanki mleczka kokosowego 
(ok. 700 ml) 
1/2 szklanki wiórków kokosowych (ok. 
5 dag) 
3 łyżki żelatyny + 4 łyżki gorącej 
wody 

etapy przygotowania: Wafelki 
pokrusz i wyłóż nimi równą warstwą 
na spód formy keksówki (11 cm x 
30 cm). Ricottę zmiksuj z jogurtem 
greckim i cukrem. Dodaj mleczko 
kokosowe. Miksuj 2-3 minuty. Białą 
czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej 
(mały garnuszek z czekoladą wstaw 
w większy z gotującą się wodą). 
Dodaj do masy serowej i miksuj 2 
minuty. Żelatynę rozpuść w gorącej 
wodzie i delikatnie dodaj do masy 
serowej, cały czas miksując ok. 2-3 
minut. Za pomocą łyżki delikatnie 
wykładaj masę serowo-kokosową 
na wafelki. Wstaw do lodówki na 
3-4 godziny. Delikatnie zdejmij for-
mę i posyp wiórkami kokosowymi. 
Ciasto pokrój na porcje. Podawaj 
schłodzone na deser. 
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W piątek w łęczyckim Domu Kultury odbyły się Mi-
strzostwa Ortografii. Zainteresowanych udziałem w 
tegorocznych mistrzostwach było wielu, zarówno 
starszych jak i młodszych.
- Udział w dyktandzie to już u mnie swego rodzaju 
tradycja. Przystępowałam do niego jeszcze jako 
uczennica, obecnie pracuję zawodowo, ale też 
postanowiłam spróbować swoich sił - mówi Mag-
dalena Grzelak, która zdobyła tytuł „znawcy” w 
grupie ochotników.

Inna uczestniczka, Jadwiga Urysiak udział w dyk-
tandzie potraktowała jako dobrą zabawę.
- Lubię weryfikować swoje umiejętności. Uważam 
że polski język jest piękny i należy dbać o jego po-
prawność nie tylko w mowie, ale również w piśmie 
– usłyszeliśmy od zawodniczki.
Mistrzem ortografii w X edycji konkursu została 
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy, 
ewelina Biniewicz.

X Łęczyckie mistrzOstwa OrtOgraFii Magdalena 
Grzelak w 

dyktandzie 
bierze udział 

od kilku lat

Jadwida Urysiak 
chciała sprawdzić 

swoje umiejętności

W mistrzostwach 
ortografii udział 

wzięło wielu 
mieszkańców

Uczestnicy byli 
bardzo skupieni
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Do pełnych dramatu scen docho-
dziło w jednym z domów przy ul. 
Zgierskiej w Ozorkowie. Agnieszka 
S., która sprawę zgłosiła redakcji, 
oskarża swojego byłego partnera 
o znęcanie się psychiczne nad nią 
i dziećmi. Z kolei Tomasz K. twier-
dzi, że w jego domu zamieszkała... 
czarownica. - Zajmowała się okulty-
zmem – słyszymy. 

W niepozornej, szarej kamienicy 
jakich wiele przy Zgierskiej działy się 
rzeczy niespotykane. Agnieszka S. 
obarcza winą swojego byłego ukocha-
nego. Kiedyś było uczucie, teraz tylko 
nienawiść. 

- Sprawę skierowałam do sądu. 
Odpowie za wszystkie swoje okropne 
postępki – mówi nasza czytelniczka. 

Co takiego zrobił pan Tomasz? 
Zdaniem Agnieszki S. były part-
ner spowodował trwały uraz 
psychiczny u kilkuletnich dzieci 
– Michała (z pierwszego związku 
kobiety) i Zuzi.

- Proszę sobie wyobrazić, że wbijał 
nóż w ścianę jednego z pokoi. Robił to, 
aby przestraszyć Michałka. Zamknął 
go w tym pokoju. Było bardzo dużo 
podobnych sytuacji. Kiedyś dał syn-
kowi ciężkie odważniki, które musiał 
trzymać nad głową. Często krzyczał 
na dzieci, stosował różne kary. Życie 
stawało się nie do zniesienia. Nieste-
ty, wiele tego zła było przez alkohol. 
Dopiero później spostrzegłam, że ma 

poważny problem z piciem. Przestał 
chodzić do pracy, a w domu był nie do 
zniesienia...

Tomasz K. zupełnie inaczej przed-
stawia problem. Choć trudno w to 
uwierzyć, ale byłą partnerkę oskarża 
o okultyzm. 

- To jest Wiccanka, czyli wiedźma. 
Czci różne bóstwa i uprawia czary. 
Mam na to dowód w postaci symbolu 
wymalowanego przez nią na lustrze. 
To symbol potrójnego księżyca. Sporo 
o tym wiem, bo gdy zobaczyłem te 
znaki, zacząłem o religii pogańskiej 
wicca czytać w internecie. Jest to 
zajmowanie się czarami, rzucanie 
uroków, określone rytuały. Moja 
była partnerka dawała mi tajemni-
cze napoje, mówiła, że nigdy ją nie 
zapomnę. 

Pan Tomasz pojechał z lustrem do 
egzorcysty. 

- Usłyszałem, że muszę się modlić, 
aby uchronić się przed złem. Te wszyst-
kie rzeczy, które opowiada ta kobieta, 
to same kłamstwa. Tak potrafi przed-
stawić sytuację, aby była korzystna 
tylko dla niej. Nie straszyłem Michałka 
nożem. Po prostu pewnego dnia, gdy 
był sam w pokoju, zauważyłem, że z 
kimś rozmawia. Stałem tak przy lekko 
uchylonych drzwiach kilka minut. 
Potem wszedłem i zapytałem z kim 
rozmawia. Powiedział, że z duchem. 
Nikogo nie widziałem, ale chłopiec 
wskazał na ścianie, gdzie ten duch jest. 

„trZynaStki” i... „cZternaStki”
Ozorków Urząd miasta wy-

płacił dodatkowe 
wynagrodzenie roczne za 2017 
rok w kwocie 187 697,77 zł. 
Burmistrz otrzymał 8.581,79 zł, 
skarbnik 7.949,08 zł, sekretarz 
6.960,18 zł. 

Wypłacone również zostały 
„14-stki” - dodatkowe wynagro-
dzenie muszą wypłacać te sa-
morządy, których nauczyciele w 
ciągu roku pracy z powodu zbyt 

małej liczby godzin lub zbyt ni-
skich dodatków motywacyjnych 
nie wypracowali określonego 
przepisami wynagrodzenia. W 
placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym 
jest gmina miasto Ozorków, po 
dokonaniu wyliczenia średnich 
wynagrodzeń za 2017 rok, nie 
wypłacono dodatku uzupełnia-
jącego dla nauczycieli kontrak-
towych, mianowanych i dyplo-

mowanych, ponieważ średnie 
wynagrodzenie nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego było wyższe niż 
określone w art. 30 ust. 3 KN. 
Natomiast dodatek uzupełnia-
jący wypłacono dla 17 nauczy-
cieli stażystów w łącznej kwocie 
-  6 915,32 zł, ponieważ średnie 
wynagrodzenie było niższe niż 
określone w art. 30 ust. 3 KN.

(stop)

Pan Tomasz pokazuje lustro na odwrocie którego wymalowany 
został symbol wicca 

- Straszył nożem dzieci – mówi pani Agnieszka
- W domu uprawiała czary – odpowiada pan Tomasz 

Wziąłem więc nóż i tak dla żartu po-
wiedziałem, że ukłuję ducha w pupę, to 
sobie pójdzie. Inne historie wymyślone 
przez Agnieszkę też są zmyślone. Nie 
znęcałem się psychicznie nad 
dziećmi, kocham je. 

Mężczyzna zapewnia, że 
nie ma problemu z alkoho-
lem a z pracy musiał zrezy-
gnować z powodu stresu i 
załamania. 

- Wiem, że Agnieszka jest 
już z kimś. Nie dopuszczę do 
tego, abym nie miał kontaktu 
ze swoją córeczką. 

Matka pana Tomasza bar-
dzo przeżywa obecną sy-
tuację. 

- Mam raka i muszę jeszcze 

martwić się o syna. Jak na nie-
go patrzę, to aż boli mnie serce. 
Wiem, że wciąż kocha swoją 

byłą partnerkę. Chyba rzeczywiście 
rzuciła na niego zły urok...

(stop)

Nowe Prawo Wodne z dnia 20 
lipca 2017 roku, wprowadziło 
zmiany w przepisach dotyczą-
cych zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odbioru ścieków. 

Nowe przepisy są związane z 
wdrożeniem Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej UE, która wpro-
wadza zasadę zwrotu kosztów 
usług wodnych, w tym kosztów 
ekologicznych i dotyczących za-
sobów związanych ze szkodami 
lub negatywnym wpływem na 
środowisko wodne - zgodnie z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. 
Polska była już upomniana przez 
Komisję Europejską za niewdro-
żenie tych przepisów. Nowości 

taryfa na wodę i ścieki po nowemu!
legislacyjne istotnie zmieniają do-
tychczasowe otoczenie prawne, 
w jakim przyszło funkcjonować 
przedsiębiorstwom wodociągo-
wo-kanalizacyjnym. Znany nam 
model działalności przeszedł do 
historii wraz z wejściem w życie 
ww. ustaw, w szczególności zaś re-
wolucyjne rozwiązania wprowadza 
nowelizacja ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (uzzw).  
Rok 2018 jest prawdziwym wyzwa-
niem dla przedsiębiorstw wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. W sprawie 
wody i ścieków zmienia się przede 
wszystkim taryfa.

Dotychczasowy model zatwier-
dzania taryf wodociągowo-kana-

lizacyjnych już nie obowiązuje. To 
duża zmiana, ważna nie tylko z 
punktu widzenia przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych, ale i 
samorządów, które w zasadzie tracą 
decydujący wpływ na wysokość sta-
wek opłat za zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków. Po pierw-
sze, taryfa, począwszy od stycznia 
2018 roku, nie będzie zatwierdza-
na uchwałą rady gminy, a wójt 
(burmistrz, prezydent) nie będzie 
weryfikować projektu taryfy opra-
cowanego przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne. Za-
miast tego, do taryfowej gry wpro-
wadzony zostaje nowy podmiot - tj. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. W nowych realiach 
prawnych przedsiębiorstwo jest 
zobowiązane składać  dyrektorowi 
regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie wnio-
sek o zatwierdzenie taryfy. Organ 
regulacyjny sprawdzi przygotowa-
ny wniosek taryfowy pod kątem 
jego zgodności z przepisami uzzw 
oraz Prawem wodnym. O zatwier-
dzeniu bądź odmowie zatwier-
dzenia taryfy organ rozstrzygnie, 
wydając decyzję administracyjną. 
Odmawiając zatwierdzenia taryfy, 
organ zobowiąże przedsiębiorstwo 
do przedłożenia poprawionego pro-
jektu taryfy i wniosku taryfowego. 
Ogromna zmiana polega również 
na wprowadzeniu 3-letniego okre-

su obowiązywania taryf.
Niewątpliwie jedną z najdalej idą-

cych zmian jest wydłużenie okresu 
obowiązywania taryf z jednego 
roku do trzech lat. Zgodnie z nową 
ustawą przedsiębiorstwo określa 
taryfę na okres 3 lat. Trzyletni okres 
obowiązywania taryfy będzie za-
sadą, od której ustawa przewiduje 
wyjątek. W uzasadnionych wy-
padkach przedsiębiorstwo będzie 
mogło, jeszcze w trakcie obowiązy-
wania dotychczasowej taryfy, złożyć 
wniosek do organu regulacyjnego o 
skrócenie okresu jej obowiązywa-
nia, wraz z projektem nowej taryfy 
i uzasadnieniem. Skrócenie taryfy 
nie będzie możliwe, w przypadku 
gdy rozpoczął się już bieg 120-dnio-
wego terminu od planowanego dnia 
wejścia w życie nowej taryfy. W 
ramach nowych przepisów zmienia 
się także tzw. „rozporządzenie ta-
ryfowe”, które określa szczegółowe 

kryteria ustalania niezbędnych 
przychodów, alokacji kosztów 
na taryfowe grupy odbiorców 
usług, kryteria różnicowania 
cen i stawek opłat, warunki pro-
wadzenia rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowa-
dzenie ścieków oraz określa wzór 
wniosku o zatwierdzenie taryfy. 

W Ozorkowie przedsiębiorstwo 
OPK Sp. z o.o. miało obowiązek 
przygotować nowe taryfy na 
okres 36 miesięcy obrachunko-
wych. Dlatego spółka przygo-
towała projekty taryf na okresy 
1.07.2018 – 30.06.2019, 1.07.2019 
– 30.06.2020 oraz 1.07.2020 – 
30.06.2021. W najbliższym czasie 
tj. do końca czerwca 2018 roku 
nastąpi rozstrzygniecie dotyczą-
ce cen za dostarczenie wody i 
odbiór ścieków dla gospodarstw 
domowych i innych odbiorców 
w mieście. 

Póki co zbyt wcześnie jest mówić jaka będzie cena za wodę. Samorząd 
traci decydujący wpływ na wysokość stawek 

Co się zmienia w sprawie wody i ścieków?  
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W dniach 11 i 12 kwietnia w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Ozorkowie odbędzie się I ustny przetarg 
nieograniczony na niezabudowane działki przy ul. 
Skrajnej 39. Sprzedawane będzie osiem działek 
wraz z udziałem w drodze wewnętrznej. 

Nieruchomości znajdują się w zachodniej części 
miasta, otoczone są terenami zielonymi, zapewnia-
jąc mieszkańcom ciszę i spokój. Dojechać do nich 
można wyremontowanymi drogami asfaltowymi. 
Mimo położenia na obrzeżach miasta, w pobliżu 
znajdują się przystanek Łódzkiej Kolei Aglomeracyj-
nej i przystanki autobusowe, dlatego komunikacja 
z sąsiednimi miastami jest ułatwiona. W bliskiej 
odległości od ulicy Skrajnej znajduje się sklep PSS 
Społem, piekarnia GS Samopomoc Chłopska oraz 
Kościół Sióstr Urszulanek, który prowadzi przyko-
ścielne przedszkole.

Wyżej wymienione nieruchomości powstały z 
działki objętej decyzją o warunkach zabudowy, która 
pozwalała na zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. W ulicy Skrajnej biegnie wodociąg i kanalizacja, 
zatem istnieje możliwość przyłączenia budynku do 
obydwu sieci. Na takiej samej zasadzie można uzy-
skać dostęp do energii elektrycznej. 

Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z za-
kupu działki od Gminy Miasto Ozorków jest pomoc 
ze strony tutejszego Urzędu w załatwieniu wyma-
ganych formalności notarialnych. Kupno działki od 
Gminy nie podlega również opodatkowaniu podat-
kiem PCC, zatem nie trzeba tej transakcji zgłaszać do 
Urzędu Skarbowego (w przeciwieństwie do zakupu 
działek od podmiotów prywatnych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium do 5 kwietnia. Przed podjęciem decyzji 
o przystąpieniu do przetargu można zasięgnąć in-
formacji w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie w Wy-
dziale Gospodarowania Majątkiem Komunalnym, 
I piętro, stanowisko 109, pod numerem telefonu 42 
710 31 22 lub mailowo pisząc pod adres bednarek.k@
umozorkow.pl. W Urzędzie można się zapoznać z 
dokumentacją oraz wraz z pracownikiem obejrzeć 
nieruchomość. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu 
znajdują się w Zarządzeniu Nr 30/2018 Burmistrza 
Miasta Ozorkowa z dnia 8 marca 2018 r., które można 
przeczytać na stronie internetowej www.umozorkow.
pl w zakładce strefa mieszkańca, sprzedaż nierucho-
mości i lokali mieszkaniowych.

działki przy skrajnej 

*Mapa ma charakter jedynie poglądowy. W celu zapoznania się z dokładną mapą nieruchomości zapraszamy 
do Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym, I piętro, stanowisko 109.

na partyzantów trzęsą się domy
Ozorków Odkąd w centrum 

miasta ruszyły wła-
ściwe prace przy budowie ron-
da, mieszkańcy ul. Partyzantów 
psioczą na zmienioną organizację 
ruchu. Teraz ulicą przejeżdża o 
wiele więcej samochodów, w tym 
– co jest największym problemem 
– ciężarówek. 

Objazd spowodował, że na mało 
wykorzystywanych do tej pory 

ulicach ruch zwiększył się kilkakrotnie. 
- Mieszkam w starym, drewnianym 

domu. Budynek cały chodzi, gdy 
przejeżdża ciężarówka – skarży się 
Wiesława Kujawa. - Ten objazd daje 
nam się porządnie we znaki. Mam 
nadzieję, że budowę ronda skończą w 
terminie. Bo, gdyby miało być inaczej, 
to drewniak nie wytrzyma tak dużego 
natężenia ruchu. 

O zwiększonej liczbie aut mówi także 

kolejny mieszkaniec ul. Partyzantów, 
Władysław Michalak. 

- Faktycznie, odczuwa się to natęże-
nie ruchu. Jest większy hałas, więcej 
spalin. No, ale cóż można poradzić. 
Nie ma dymu bez ognia. Gdzieś te 
samochody trzeba było pokierować. 

Inni mieszkańcy ulicy przez któ-
rą przebiega objazd pytają, czy nie 
można było ustawić chociaż znaku 
ograniczającego wjazd dla ciężarówek 
o bardzo dużym tonażu. Taki znak 
został ustawiony tylko od strony ul. 
Maszkowskiej. 

„Pojazdy ciężarowe mają zakaz usta-
wiony przy zjeździe z  DK91 w ulicę 
Zgierską. Przeanalizujemy jednak moż-
liwość ustawienia znaku (B-5) na ulicy 
Partyzantów od strony ulicy Zgierskiej. 
Jak już wcześniej informowaliśmy w 
trakcie realizacji przebudowy skrzy-
żowania ul. Zgierskiej z ul. Południową 
zaistniała konieczność zamknięcia 
ciągu Zgierska/Wyszyńskiego w 
związku z czym ulicą Partyzantów 
wyznaczono objazd dla ruchu lokal-
nego. Ruch samochodów ciężarowych 

skierowano na drogę krajową nr 91 
i ul. Łęczycką. 
Natomiast na 
ul. Partyzan-
tów w wjeź-
dzie od strony 
ul. Maszkow-
skiej ustawio-
no znak B-18 
(zakaz wjazdu 
pojazdów o rze-
czywistej masie 
całkowitej po-
wyżej 8 t). Zgod-
nie z sugestiami 
mieszkańców w 
piątek (16 marca) 

zastąpiono go 
znakiem B-5 
(zakaz wjaz-
du samocho-
dów ciężaro-
wych o masie 
przekraczają-
cej 3,5 tony) 
w celu ogra-
n i c z e n i a 
uciążliwości 
dla przyle-
głych pose-
sji” - infor-
muje urząd 
miasta. 

(stop)

Wiesława 
Kujawa 
martwi się o 
drewniany, 
stary dom 

- Ruch bardzo się zwiększył – zauważa Władysław Michalak 

INfORMACJA 
podaniu do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.121, poz.50), sporządzono i 
podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
położonej w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonej nr 
ewid.2620 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej. 
Wykaz wywieszony został na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także na stronach inter-
netowych urzędu w dniach od 09.03.2018 r. do 30.03.2018 r. 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako 
Zarządca nieruchomości informuje o wolnych 

lokalach użytkowych przeznaczonych do wynajmu 
zlokalizowanych w budynku przy ul. Listopadowej 9a 

w Ozorkowie.

Budynek A
pokój 202 o pow. użytkowej 14,85 m²
pokój 203 o pow. użytkowej 11,22 m²
pokój 204 o pow. użytkowej 18,20 m²
pokój 205 o pow. użytkowej 10,63 m²
pokój 207 o pow. użytkowej 19,11 m²

Budynek B
pokój 16 o pow. użytkowej 11,40 m²

pokój 103 o pow. użytkowej 29,30 m²
pokój 106 o pow. użytkowej 12,00 m²
pokój 107 o pow. użytkowej 36,60 m²

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym 

Urzędu Miejskiego w Ozorkowie ul. Wigury 1, 
tel. 42 710-31-22.

WOLNe LOKALe UŻyTKOWe
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Urzędnicy żądają 
zwrotu pieniędzy 

pobranych z programu Rodzina 
500 plus. 

Rodziny, które niesłusznie po-
bierały pieniądze z rządowego 
programu, zmuszone są zwrócić 
otrzymane świadczenie. Decyzje w 
tej sprawie wydają miejscowe ośrod-
ki pomocy społecznej. Jak mówią 
urzędnicy MOPS-ów, najczęstsze 
powody, dla których ośrodki żądają 
zwrotu nienależnie wypłaconego 
wsparcia to niezgłoszenie podjęcia 
pracy i zmiana wysokości dochodu 
na osobę w rodzinie. 

Osoby, które otrzymały decyzję 
o zwrocie pieniędzy, muszą tego 
dokonać w ciągu 30 dni. W przy-
padku nie zwrócenia pieniędzy w 
terminie, kwota należna do zwrotu 
będzie potrącana z bieżąco wypła-
canych świadczeń wychowawczych 
lub świadczeń rodzinnych, a w 
przypadku braku takiej możliwości 
następuje egzekucja należności w 
trybie administracyjnym. 

Jak sytuacja wygląda w Ozor-
kowie?

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ozorkowie wydał łącz-
nie 18 decyzji żądających zwrotu 
nienależnie pobranych świad-
czeń wychowawczych na łączną 

kwotę 30 316,70 zł. Świadczenia 
nienależnie pobrane występują 
zazwyczaj podczas: uzyskania 
zatrudnienia, składania przez wnio-
skodawców kolejnych wniosków, 
np. w związku z urodzeniem ko-
lejnego dziecka, kiedy następuje 
weryfikacja sytuacji dochodowej 
na podstawie informacji o opła-
canych składkach zdrowotnych. 
Ośrodek odzyskał kwotę nienależ-
nie pobranych świadczeń wycho-
wawczych:

- w roku 2016: 3 000 zł
- w roku 2017: 22 616,70 zł
- w roku 2018 : 1 830 zł
Łączne zadłużenie z tytułu nie-

należnie pobranych świadczeń 
wychowawczych wynosi 2 870 zł. 

Przypomnijmy, że warunkiem 
otrzymania 500 zł na dziecko co 
miesiąc jest posiadanie co najmniej 
dwójki niepełnoletnich dzieci. 
Świadczenie na pierwsze dziecko 
jest wypłacane pod warunkiem, 
że dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 800 zł (1200 zł w przy-
padku dzieci niepełnosprawnych). 
W przypadku dwójki lub większej 
ilości dzieci, dochód na osobę nie 
ma znaczenia. Prawo do świadcze-
nia mają tylko rodziny mieszkające 
w Polsce. 

(stop)

Wjeżdżając do Ozorkowa, od 
strony Zgierza, można zoba-
czyć przy trasie starą toyotę. 
Samochód przyciągać ma 
uwagę. Podany jest numer 
tel. dla wszystkich tych, któ-
rzy chcieliby sprzedać auto. 
Wrak – nie wiadomo przez 
kogo i jakim sposobem... 
został przewrócony i leżał 
przez kilka dni na dachu. W 
ub. piątek ponownie stanął 
na kołach. 

(stop)

Potężna śnieżyca i gwałtowny spadek 
temperatury spowodowały, że w 
ub. piątek po południu na drogach 
zrobiło się niebezpiecznie. Kierowcy 
musieli jechać bardzo ostrożnie na 
oblodzonych nawierzchniach. Doszło 
do serii wypadków w regionie, m.in. 
na trasie z Maszkowic do Ozorkowa. 
Kierowca opla jadący od Maszkowic 
zjechał na przeciwny pas jezdni, ude-
rzył w mercedesa i odbił się od niego. 
Opel wylądował w rowie. 

Zaledwie 4 miesiące 
upłynęły od stresują-

cych dla pani Marianny wydarzeń 
związanych ze zniszczeniem przez 
robotników jej domu przy ul. 
Maszkowskiej. Niedawno w ten 
sam budynek uderzył samochód 
osobowy. Dom znów trzeba bę-
dzie naprawiać. 

- Nie wiem. Brakuje mi słów. To 
jakiś straszny pech – usłyszeliśmy 
od pani Marianny.

Już z daleka widać zniszczenia. 
Ogrodzenie zostało zrównane z 
ziemią, wyrwany metalowy słupek 
wraz z kilkoma metrami siatki. Zie-
mia w przydomowym ogrodzie jest 

500 plus do zwrotu

Zima Zaatakowała 

wątpliwa reklama 
ale pech... Znów w ten sam dom

zaorana, z ozdobnych krzewów nic już 
nie będzie. W miejscu, gdzie uderzył sa-
mochód, jest w elewacji duże pęknięcie. 

- Nie zapomnę tej niedzieli. Docho-
dziła godzina 18. Nagle usłyszałam 
potężny huk. Wybiegłam 
przed dom i zobaczyłam 
auto, które wjechało do 
ogrodu i zatrzymało się 
na ścianie budynku. W 
czasie, gdy doszło do tego 
wypadku, za ścianą w któ-
rą walnął samochód, była 
moja siostra. Całe szczęście 
ściana nie runęła. 

Siła uderzenia była spo-
ra. Za kierownicą nissana 
primery siedział 20-latek z 
Ozorkowa. Jechał od strony 
centrum miasta. Auto nie zmieściło się 
w zakręcie.

- Kierowca chciał skręcić z ul. Masz-
kowskiej w ul. Partyzantów – mówi mł. 
asp. Anna Sęk z KPP w Zgierzu. - Naj-
prawdopodobniej z powodu zbyt dużej 
szybkości kierowca nie zapanował nad 
pojazdem i wjechał w dom. 

Jak się dowiedzieliśmy, młody kie-
rowca prowadził samochód bez upraw-
nień. 

- Kierujący nissanem był trzeźwy, 
ale nie ma prawa jazdy. Został ukarany 

mandatem karnym. Na miejscu po-
licjanci spisali dane z ubezpieczenia 
i przekazali informacje właścicielce 
uszkodzonego domu – dodaje po-
licjantka. 

- Sprawca tego zdarzenia przyszedł 
do mnie i przeprosił za szkodę. Zobo-
wiązał się do pokrycia kosztów re-
montu. Ładnie się zachował – mówi 
pani Marianna. - Mam nadzieję, że w 
tym roku podobnych stresów już nie 
będę przeżywać. 

(stop)

Kilka dni temu dom przy 
Maszkowskiej znów 
został uszkodzony 

Pod koniec ub. roku dom uszkodzili 
robotnicy remontujący ulicę 
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Biała glinka (inaczej glinka por-celanowa lub glinka chińska) to najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana odmiana. Jej właściwości ściągające, odży-wiające i regenerujące sprawia-ją, że najlepiej sprawdza się w pielęgnacji cery suchej, delikat-nej, wrażliwej lub zmęczonej ze zmarszczkami. Działa również łagodząco i zabliźniająco, dzię-ki czemu poprawia się koloryt skóry. Biała glinka jest tak ła-godna, że stosuje się ją nawet w pudrach dla niemowlaków.

Grejpfruty są niskokaloryczne (w 
100 g mają tylko 50 kcal), a do 
tego przyśpieszają przemianę ma-
terii, ułatwiają spalanie tłuszczów 
i oczyszczają organizm - dzięki 
czemu opóźniają proces starzenia 
i poprawiają urodę. Bezkonkuren-
cyjna pod tym względem jest biała 
wewnętrzna skórka, czyli albedo 
(znajdująca się w niej naryngina 
lekko przeczyszcza). Nie warto więc 
pedantycznie oczyszczać z niej 
owoców, lepiej polubić jej lekko 
gorzkawy smak, szczególnie w cza-
sie trwania diety oczyszczającej.
Grejpfruty mają niski indeks glike-
miczny (IG=20), a do tego dzięki 
zawartości pektyn obniżają poziom 
glukozy we krwi, są więc owocami 
wskazanymi dla cukrzyków.

Nagietek upiększa ogrody, moż-
na go dodawać do warzywnych i 
owocowych sałatek, jest stosowa-
ny jako barwnik, nadający tkani-
nom głęboki żółty kolor. Przede 
wszystkim jednak nagietek jest 
jedną z najbardziej uniwersalnych 
roślin leczniczych i kosmetycz-
nych, o czym decyduje niezwykle 
bogaty skład substancji aktyw-
nych. Zawiera saponiny i alko-
hole triterpenowe oraz ich estry, 
sterole, karotenoidy, flawonoidy, 
kumaryny, olejek eteryczny.

W płatkach kwiatowych są rów-
nież związki śluzowe, kwasy orga-
niczne, gorycze, żywice, poliacety-
leny i polisacharydy, witamina C 
i sole mineralne. Tak różnorodny 
zestaw substancji aktywnych i 
ich znaczne stężenie sprawiają, że 
nagietek ma znaczący wpływ na 
stan skóry trądzikowej. Pobudza 
bowiem działanie wątroby i wy-
dzielanie żółci, zwiększa ilość wy-
dalanego moczu i ułatwia usuwanie 
zbędnych produktów przemiany 
materii – skutecznie wspomaga 
oczyszczanie i odtruwanie organi-
zmu. Działa przeciwzapalnie i bak-
teriobójczo, regeneruje skórę, poma-

ga uporać się z niemal wszystkimi 
jej niedoskonałościami – w tym 
także z zaskórnikami i trądzikiem.

Wyciągi z nagietka są składni-
kiem licznych kosmetyków – kre-
mów i maseczek – przeznaczonych 
do pielęgnacji skóry problematycz-
nej, podrażnionej i trądzikowej. 
Suszone kwiaty można znaleźć w 
mieszankach herbacianych wspo-
magających trawienie, oczyszcza-
jących, działających odprężająco, 
co ma szczególne znaczenie, gdy u 
podłoża trądziku leży przewlekły 
stres. Nie mniej skuteczne będę też 
domowe preparaty z nagietkiem.

- 50 g świeżych kwiatów nagietka 
zalej 1/2 l czystej wódki, odstaw na 
2 tygodnie, co jakiś czas wstrząsając 
naczyniem. Przecedź, odciśnij kwia-
ty, zlej nalewkę do butelki. Zażywaj 
po pół łyżeczki w kieliszku wody 
2-3 razy dziennie by wspomóc 
czynności wątroby i oczyszczanie 
organizmu z toksyn. 

- Przygotuj parówkę: wsyp do 
miski 2 łyżki kwiatów nagietka i 
zalej 3 szklankami wrzącej wody. 
Pochyl się nad miską, przykryj gło-
wę ręcznikiem. Po 5 minutach osusz 
twarz ręcznikiem.

Biała Glinka 

Grejpfrut a odchudzanie

Nagietek lekarski na trądzik

naLewki wzmacniające odporność
W ziołach drzemie wielka moc. 
Zawierają mnóstwo związków, 
które pobudzają nasz organizm 
do lepszej pracy i dzięki temu 
wzmacniają odporność. Pro-
blem tylko w tym, jak wydobyć 
te aktywne substancje. 

Nasi przodkowie wymyślili 
nalewkę, czyli zalewanie ziół czy 
owoców alkoholem. Alkohol nie 
tylko “wysysa” z rośliny dobro-
czynne substancje, ale również 
świetnie je utrwala. Sekret uda-

nej nalewki tkwi m.in. w samym 
surowcu. Trzeba używać ziół w 
odpowiednim terminie zebranych 
i właściwie wysuszonych. Gotową 
nalewkę przelewamy do ciemnej 
butelki i szczelnie zamykamy. 
Świetnie do tego nadają się butelki 
po napojach z ciemnego szkła z za-
krętką. Butelkę dobrze jest trzymać 
w lodówce lub innym chłodnym i 
ciemnym miejscu.

Z czego przygotowywać 
nalewki?

Jeżówka purpurowa - zawarte 
w niej substancje czynne wzma-
gają naturalną odporność i pobu-
dzają system immunologiczny. 
Zmniejszają w naturalny sposób 
podatność na infekcje bakteryjne 
i wirusowe. Likwidują skłon-
ność do przeziębień, kataru, 
grypy, zapalenia gardła, ajmy 
ustnej, oskrzeli i dziąseł. Można 
stosować po 2-5 ml nalewki (1 
łyżeczka bądź 1 łyżka) kilka razy 
dziennie dla podniesienia odpor-

ności organizmu, przy różnego 
rodzaju infekcjach, a także w 
stanach ogólnego wyczerpania, 
uczuciu zmęczenia i osłabie-
nia. Zewnętrznie, do płukania 
gardła sporządź roztwór: 10 ml 
nalewki (1/3 małego kieliszka) 
na szklankę ciepłej wody.

Kminek - obok dobrze znanych 
właściwości zółciopędnych i roz-
kurczowych, kminek działa też 
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzy-
biczo. A wzbogacony kombinacją 
innych ziół wspomaga organizm 
w walce z infekcjami.

Rozmaryn - substancje czynne, 
znajdujące się w jego liściach m.in. 
wzmacniają system nerwowy, 
pobudzają krążenie krwi, roz-
szerzają naczynia krwionośne, 
także ogólnie wzmacniają i po-
budzają apetyt. Nalewkę zaleca 
się w osłabieniu, bólach głowy, 
stanach depresyjnych i napięcia 
psychicznego.

Cudowny imbir - właściwości lecznicze
Imbir jest jedną z tych roślin, bez 
których wiele narodów nie wy-
obraża sobie życia. Właściwości 
lecznicze imbiru są powszechnie 
wykorzystywane w Azji. Dla 
każdego Azjaty imbir to pod-
stawowy dodatek do potraw i 
bardzo skuteczne lekarstwo 
na przeziębienie (herbata z im-
birem), mdłości (napar z imbiru) 
czy bóle miesiączkowe (plastry 
korzenia imbiru).

Właściwości lecznicze imbiru 
- dlaczego imbir jest zdrowy?
Intensywny aromat imbiru, ze 

świeżą, trochę słodką, a trochę 
drzewną nutą to zasługa zingibe-
rolu - składnika olejku eterycznego. 
Natomiast substancje żywicowe 
m.in. gingerol i zinferon, odpowia-
dają za palący, lekko gorzki smak. 
Wszystkie te 
substanc je 
mają leczni-
cze właści-
wości. Dzięki 
n i m i mbi r 
m.in.:

Ułatwia tra-
wienie. Olejek 
z awa r t y  w 
kłączu poma-
ga, gdy cierpisz 
na zaburzenia 
trawienia. Po-
budza wydzie- lanie śliny i soku 
żołądkowego, działa żółciopędnie i 
rozkurczowo, leczy wzdęcia. 

Łagodzi mdłości (jest składnikiem 
leków przeciw chorobie lokomocyj-
nej), przeciwdziała wymiotom po 
narkozie i chemioterapii. Wzmaga 
apetyt. 

Z m n i e j s z a 
agregację (zlepia-
nie) płytek krwi, 
c h r o n i  w ię c 
przed tworze-
niem się zakrze-
pów i zapobiega 
zakrzepicy. Jest 
n iezbęd ny m 
dodatkiem do 
menu osób, 
k t ó r e  m a j ą 
podwyższony 
cholesterol. 

Łagodzi bóle miesiączkowe. Warto 
też dodawać go do jedzenia, gdy tylko 
zauważymy pierwsze oznaki PMS. 

Aromatyczny napar z imbiru

Składniki: ok. 5 cm obranego 

korzenia imbiru, miód, mleko

Zagotować pół litra wody, imbir 

pokroić na małe kawałki, wrzu-

cić do wrzątku, gotować pod 

przykryciem przez 15 minut. 

Odcedzić, dodać 1-2 łyżki mio-

du, pół szklanki mleka. Napar z 

imbiru podawać w filiżankach.

Leczy przeziębienie i przynosi 
ulgę, gdy dokucza ból stawów i 
mięśni, bo jest bogaty w substan-
cje przeciwzapalne. Wchodzi w 
skład niektórych maści i plastrów 
rozgrzewających. Podczas masażu 
kilka kropli olejku imbirowego 
przynosi ulgę obolałym mię-
śniom. 

Leczy migreny - regularnie sto-
sowany zmniejsza częstość i ilość 
ataków, łagodzi też towarzyszące 
im mdłości. 

Działa przeciwobrzękowo, bo 
zawarty w nim olejek eteryczny ma 
działanie moczopędne. 

Dba o jamę ustną. Ma działanie 
odkażające i odświeżające, pozo-
stawia miły zapach w ustach. Leczy 
infekcje, pobudza wydzielanie 
śluzu. Warto płukać nim bolące 
gardło (do szklanki bardzo ciepłej 
wody wsypać 2 łyżeczki sproszko-
wanego imbiru). 

Zwiększa koncentrację i wy-
dajność umysłową, bo poprawia 
ukrwienie mózgu. 

Polepsza krążenie krwi, wspa-
niale rozgrzewa cały organizm. W 
medycynie chińskiej uchodzi za 
“gorący”, powodujący ogień w ciele. 
Pobudza też organy płciowe. Tam, 
gdzie rośnie, czyli w tropikalnej 
Azji, używa się go jako afrodyzjak.

Świeży imbir najlepiej trzymać w lodówce, 
owinięty papierowymi ręcznikami i w plastikowych 
torebkach przetrwa kilka tygodni. Imbiru w proszku 
nie kupujemy na zapas, bo zwietrzeje.

Od kiedy świeży 
korzeń imbiru jest 
coraz tańszy i łatwo 
go kupić w każdym 
supermarkecie, 
wszyscy możemy 
korzystać z jego 
cudownych 
właściwości
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania.
Firma „KO-MAR”
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy lub Piątku

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze, umiejętność 
konstrukcji odzieży oraz 
odszywania wzoró1, min. 1 rok 
doświadczenia.
PPHU „ELIZABETH” Export-Import
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 507 085 169
Praca w Łęczycy

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie min. podstawowe, 
1 rok doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Umiejętność szycia, 1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Sprzedawca
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie w handlu
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 99-100 
Łęczyca
tel. 24 721 24 76

Mechanik
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków

tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

Pracownik produkcji
Chęć do pracy
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Operator maszyn włókienniczych
Wykształcenie zasadnicze
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Kelner - barman
Chęć do pracy, mile widziana 
znajomość języka angielskiego w 
stopniu podstawowym
Restauracja „Królewska”
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca
Tel. (24) 388-75-01

Ślusarz
Wykształcenie zawodowe, 
znajomość czytania dokumentacji 
technicznej, 3 m-ce doświadczenia 
na podobnym stanowisku 
ŁZG Łęczyca S.A.
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-34-41
e-mail: kadry@lzgsa.pl

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – gastronomiczne mile 
widziane, książeczka sanepidowska, 
wymagane doświadczenie
P.P.H. „GAL”
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel. 607-935-903

Operator Maszyny Zaawansowanej 
(dział Automatów Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, mile 
widziana umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy oraz 
sumienne i staranne wykonywanie 
obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Ustawiacz (dział Automatów 
Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, 
mile widziana umiejętność 
posługiwania się sterownikami 

maszyn produkcyjnych, chęć do 
pracy oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Magazynier
Wykształcenie średnie, obsługa 
wózków widłowych.
Giełda Rolna „ZOLA” Sp.j.
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel. 604-160-803

Operator wtryskarek
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku min. 1 rok, 
wykształcenie zawodowe lub 
średnie, chęć do pracy.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy

Krawcowa
Umiejętność kroju i szycia
„P.H.U. BH Perfect”
Marzena Kaczmarek
Ul. M. Konopnickiej 11A
99-100 Łęczyca
e-mail: info@bhperfect.pl

Piekarz/ciastowy
Książeczka zdrowia, wymagane 
doświadczenie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Referent techniczny
Wykształcenie średnie, 
świadectwo szkolne do wglądu, 
biegła obsługa komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, mile 
widziane kursy i szkolenia
A. Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. (24) 721-50-88

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+e)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
Miratrans Sp. z o.o.
Sierpów 33
95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38
Praca na terenie Europy

Robotnik budowlany
Doświadczenie w zawodzie.
Usługi Remontowo-Budowlane 
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Przeczyca
tel. 602 584 680

OGŁOSZENIA DROBNE

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



Pracownik fizyczny
Chęć do pracy
Gospodarstwo Ogrodnicze
inż. Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
tel. 530 732 304

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie.
Zakład Krawiecki Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Piekarz-cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i chleba.
PPHU „MAKS”
Krzysztof Zimnowłocki
ul. Wąska 1, 99-210 Uniejów
tel. 608 028 369
Praca w Górze Św. Małgorzaty 50B

Szwaczka
Umiejętność szycia
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
najmie 5 pokoi biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal o pow. 
91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67 m², parter w Ozor-
kowie lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe  M-3 do 40 m², parter 
w Ozorkowie. Tel.: 42-277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe M-3 
do 40 m², parter w Ozorkowie. Tel.: 
42-277-25-94

Wynajmę w Łęczycy warsztat sa-
mochodowy. Tel.: 533-455-287 lub 
24-721-59-67

Sprzedam schody modułowe drewn
-metal, wys. 2,90m, szyby ozdobne do 
kuchni 95 x 50 cm. Tel.: 662-012-556

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-

dam. Tel.: 500-336-322

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam nożyce stołowe do blachy 
i młot ręczny 5kg. Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy 1400kg 
- atest, homologacja. Tel.: 500-336-
322

Sprzedam piłę tarczową z widią śr. 
31 cm, śr. ośki 32mm i inne. Tel.: 500-
336-322

Kupię stare monety, banknoty. Tel.: 
888-411-046

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

Sprzedam sieczkarnię, dojarkę + 2 
konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam nowy wózek do wożenia 
woreczków, maszynę do obcinania 
cebuli lub 3 silniki do niej osobno, 
kuchnię polską Grudziądz oraz 2 
rowerki dziecinne w dobrym stanie 
w tym jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.

Niepełnosprawny potrzebuje drzewo 
na opał. Tel.: 507-548-383

PRD sp. z o.o. w Kutnie 
posiada do wynajęcia nieruchomość 

znajdującą się w Łęczycy 
przy ul. Mickiewicza 18:

- budynek biurowy / mieszkalny 76 m² , budynek gospodarczy 26 m² , 
działka ogrodzona 1.164 m² .

 Informacje pod numerem telefonu: 695 – 759 – 011

Zatrudnimy młodszego analityka 
laboratorium, praca sezonowa z atrakcyjnym 

wynagrodzeniem, trzyzmianowa (również 
weekendy). Wymagane wykształcenie 

kierunkowe lub doświadczenie na podobnym 
stanowisku. Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt pod numerem telefonu 508019512. 

ogłoszenie

ogłoszenie
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U c z n i o -
wie Szkoły 

Podstawowej nr 3 po-
szukiwali elementów 
matematyki w życiu 
codziennym. Nauczy-
ciele: Agnieszka Olczyk, 
Katarzyna Zaleska , 
Monika Kruczek, Alina 
Miazek, Małgorzata 
Kołcz i Michał Stokwi-
szewski przygotowali 
dla klas siódmych pro-
jekt edukacyjny. Jego 
celem było zgłębienie 
tajników prac i obowiązków łę-
czyckich urzędników. 

Uczniowie łęczyckiej podsta-
wówki odwiedzili m. in. Urząd 
Stanu Cywilnego, Urząd Skarbowy, 
bank, PKS oraz biuro geodezji. 
W każdym z punktów uczniowie 
musieli wykonać zadania, stosując 
zdobywaną na lekcjach wiedzę. 
Wykorzystywali znajomość obli-
czeń kalendarzowych, dowiedzieli 
się w jaki sposób obliczać podatek 

Projekt matematyczny w „trójce”
Łęczyca

dochodowy, poznali tajniki pracy 
geodety. Młodzież musiała wyka-
zać się nie lada umiejętnościami, 
by obliczyć procent od kredytu lub 
założyć lokatę. Podczas pobytu w 
sklepie meblowym wykonywali 
pomiary, przekonali się jak ważne 
jest stosowanie odpowiednich 
jednostek i dokładność wykonywa-
nych obliczeń. W łęczyckim PKS-ie 
szacowali kosztorys przejazdu 
autobusowego. 

Klasy 4, 5 i 6 z okazji 
dnia matematyki brały 
udział w szkolnych kon-
kursach przygotowanych 
przez nauczycielki ma-
tematyki. Dzieci z klas 
młodszych też wykazały 
się kreatywnością i spo-
wodowały, że w „trójce” 
był najazd robotów - dzieci 
podczas zajęć plastycz-
nych wykonywały własne 
roboty.

W Miejskie Bibliotece Publicznej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Ozorkowie odbyła się Wystawa Wiel-
kanocna. Przez cały tydzień (od 12 do 
16 marca) mieszkańcy Ozorkowa mogli 
podziwiać prace rękodzielnicze pod-
opiecznych Polskiego Stowarzyszenia 
Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział 
Łódzki. Na wystawie znalazły się m.in. 
wielkanocne jajka, kartki świąteczne, 
baranki i króliczki z masy solnej i wiele 
innych ciekawych prac.

Info: pstcnp.pl

świąteczna atmosfera w Ozorkowie

Policjanci z woj. łódzkiego z funk-
cjonariuszami ruchu drogowego z 
Wielkopolski zaplanowali pierwsze 
takie wspólne działania kontrolne 
w formie kaskadowych kontroli w 
wyznaczonych punktach a także 
kontroli dynamicznych z wykorzy-
staniem radiowozów wyposażo-
nych w videorejestratory. Będą się 
one odbywały cyklicznie.

Działaniami objęty został odcinek 
A-2 nadzorowany z Krajowego Sys-
temu Zarządzania Ruchem GDKiA 
oraz dodatkowo w przypadku Wiel-
kopolski odcinki dróg krajowych i 
wojewódzkich stanowiących połą-
czenie z autostradą A2 poprzez węzły 
Konin – Zachód, Konin –Wschód, 
Koło i Dąbie.

9 marca w godzinach porannych 

zaplanowano pierwszą odsłonę tych 
działa w formie kontroli statycznych, 
podczas których w szczególności 
policjanci koncentrowali się na bada-
niu stanu trzeźwości kierujących. Na 
łódzkim odcinku A-2 wyznaczono 7 
takich punktów. Podobnie na terenie 
Wielkopolski. 

Na terenie woj. łódzkiego w dzia-
łaniach brali udział policjanci z WRD 
KWP w Łodzi oraz WRD w Łęczycy, 
Kutnie, Poddębicach i Zgierzu. Pod-
czas 2 godzin na odcinku niespełna 
100 km przeprowadzono około po-
nad 2000 kontroli podczas, których 
ujawniono 4 kierujących ciężaro-
wymi autami na podwójnym gazie. 
W łódzkim wpadł 34-letni kierujacy 
tirem volvo, którym miał w organi-
zmie ponad pół promila alkoholu 

oraz 47-latek kierujący ciężarowym 
mercedesem , który odpowie za pro-
wadzenie po użyciu alkoholu. Dwóch 
kolejnych kierujących na podwójnym 
gazie wyeliminowali z ruchu policjan-
ci z Wielkopolski , którzy skontrolowa-
li ponad 940 pojazdów.

Kryminalni z łęczyckiej 
komendy zatrzymali 

mężczyznę, u którego zabezpieczyli 
blisko 60 gramów narkotyków. Była 
to amfetamina, marihuana oraz ha-
szysz. Podejrzanemu grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

Łęczyccy kryminalni uzyskali in-
formacje dotyczącą posiadania narko-
tyków przez 31-letniego mieszkańca 
Łęczycy. Aby to sprawdzić rankiem 
14 marca policjanci pojawili się na 
terenie wskazanego osiedla mieszka-
niowego. Ustalenia funkcjonariuszy 
szybko się potwierdziły. Mężczyzna 
został zatrzymany przed blokiem, 
kiedy wybierał się do pracy. W kie-
szeni spodni oraz w reklamówce ze 
śniadaniem 31-latek miał dilerki z 
amfetaminą. Dodatkowo w miesz-
kaniu mężczyzny, w schowku za 

Szedł do pracy z narkotykami
Łęczyca

Gm. Łęczyca

lustrem, policjanci zabezpieczyli kolejne 
torebki. Była w nich marihuana oraz 
haszysz. Łącznie zabezpieczono ponad 
33 gramy amfetaminy, ponad 13 gra-
mów marihuany i ponad 10 gramów 
haszyszu. Właściciel narkotyków 
został zatrzymany. Usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzających, 
za co grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Jechał bez prawka z narkotykamiPoddębice Tuż przed północą 
policjanci zatrzy-mali na ul. Łódzkiej opla corsę, którym kierował 32-latek. Od mężczyzny siedzącego za kie-rownicą funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Badanie wykazało w organizmie 32-latka ponad promil. Po sprawdzeniu kierowcy w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec powiatu nie posiada 

uprawnień do kierowania. Dodat-kowo podczas kontroli osobistej w jego portfelu funkcjonariusze znaleźli dilerki z narkotykiem. Przeprowadzo-ny test wykazał, że biały proszek to amfetamina w ilości ponad 1,5 grama. Teraz 32-latek poniesie odpowiedzial-ność karną za posiadanie narkotyków, prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz bez uprawnień do kierowania pojazdami.

łódzka i wielkopolska policja na a-2

POD PARAGRAFEM

Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny
Kontynuując założe-
nia programu ,,Kręci 

mnie bezpieczeństwo przez cały rok 
szkolny” policjanci z łęczyckiej komen-
dy zainicjowali kolejne spotkanie pro-
filaktyczne, tym razem odwiedzając 
szkołę w Wilczkowicach.

Policyjny profilaktyk wraz z dziel-
nicowymi z terenu gminy Łęczyca 
odwiedzili Szkołę Podstawową w 
Wilczkowicach, gdzie spotkali się z 
uczniami i gronem pedagogicznym. 
Mundurowi przypomnieli słucha-

czom zasady bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Podczas omawiania 
podstawowych zasad, podkreślili jak 
należy zachowywać się kiedy ,,do” 
i ,,ze” szkoły jedziemy autokarem 
szkolnym, a także jak ważną rolę w 
bezpieczeństwie na drodze spełniają 
odblaski. Słuchacze usłyszeli też, jak 
uniknąć zagrożeń w internecie i w 
kontaktach z obcymi osobami. Do-
datkowo grono pedagogiczne miało 
okazję zapoznać się z „walizką edu-
kacyjną”, w której znajdują się atrapy 

narkotyków oraz akcesoria służące do 
ich przyjmowania i przechowywania. 
Takie działanie było inicjatywą do 
organizowania kolejnych spotkań, 
celem podniesienia świadomości 
narkotykowej również wśród rodzi-
ców. Dzielnicowi sierż. szt. Joanna 
Andrzejczak oraz st. sierż Damianem 
Klauza dodatkowo przedstawili za-
gadnienia dotyczące „Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”, a także 
ułatwiającej kontakt z dzielnicowymi 
aplikacji „Moja Komenda”.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

kosmiczni przestępcy? lego z trzciny cukrowej Szminki w dłoń!

Wystawa na 
paznokciach Maska 

antysmogowa

Transport 
drobiu

Dymek z 
przyjacielem

Firma z Doliny Krzemowej została oskarżona o nieautory-
zowane umieszczenie satelitów w przestrzeni kosmicznej. 
Jeśli oskarżenia się potwierdzą, będzie to pierwszy tego 
typu przypadek w historii. Oskarżenie pojawiło się w 
e-mailu, jaki przedstawiciele amerykańskiej Federalnej 
Komisji Komunikacji (FCC) wysłali do Sary Spangelo, 
dyrektor wykonawczej firmy Swarm Technologies.
W grudniu 2017 roku FCC, która reguluje działanie sate-
litów komunikacyjnych będących własnością amerykań-
skich przedsiębiorstw, nie udzieliła Swarm Technologies 
zgody na umieszczenie satelitów „SpaceBee” na orbicie. 
Przyczyną odmowy były niewielkie rozmiary urządzeń. 
Przez to satelitów nie można dokładnie śledzić, by 
upewnić się, że nie uderzą one w inne satelity. Niedawno 
Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych opublikowała 
dokumenty, z których wynika, że satelity „SpaceBee” 
znalazły się na pokładzie Polar Satellite Launch Vehicle, 
który 12 stycznia wystartował z centrum kosmicznego 
Sriharikota.

Jeszcze w tym roku Lego zamierza wprowadzić do sprze-
daży pierwszą kolekcję klocków z bioplastiku z trzciny 
cukrowej. Do 2030 r. duńska firma chce wytwarzać z 
materiałów ekologicznych wszystkie swoje produkty i 
opakowania. Etanol do produkcji polietylenu na klocki 
jest wytwarzany z trzciny cukrowej z upraw ekologicznych. 
Materiał jest pozyskiwany zgodnie z wytycznymi Bioplastic 
Feedstock Alliance (BFA), a całemu procesowi przyznano 
certyfikat Bonsucro Chain of Custody Standard. Nowe bo-
taniczne elementy (liście, krzaczki czy drzewa) nie będą się 
różnić pod żadnym względem od klocków wytwarzanych 
ze “standardowego” plastiku. 3 marca podczas trzeciej edycji targów urody Meet My 

Make Up łodzianie ustanowili nowy rekord Polski. Tego 
dnia w łódzkiej Manufakturze można było spotkać znane 
blogerki urodowe i znawczynie branży kosmetycznej z 
całej Polski. Podczas imprezy odbyła się oficjalna próba 
ustanowienia rekordu Polski na najwięcej osób malują-
cych sobie usta jednocześnie. Każdy uczestnik dostał 
narzędzia niezbędne do ustanowienia rekordu – szminkę 
oraz lusterko. W akcji wzięły udział zarówno kobiety, 
dzieci jak i mężczyźni. Wszyscy byli mile widziani na re-
kordowym malowaniu ust. Uczestnicy mieli 60 sekund, by 
pomalować sobie usta. Większość osób zdążyła skończyć 
już w ciągu pierwszych 30 sekund, po czym z niecier-
pliwością czekała na resztę. Po podliczeniu wszystkich 
osób, które poprawnie wykonały tę czynność, ogłoszono 
nowy rekord Polski w tej kategorii, który obecnie wynosi 
367 osób.


