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Czy w Łęczycy 
szpital zostanie 
zlikwidowany?
Radni powiatowi będą 
o tym dyskutować

Dewastacja przed 
magistratem w Łęczycy.

10 tysięcy zł straty

Łęczycanie boją 
się oszustów.
Kto puka do 

drzwi?

Kiermasz 
świąteczny

W Ozorkowie 
obrabiają 
mieszkania 
na parterze

str. 10

- Jak można żyć za 450 zł miesięcznie? 
– pyta pan Krzysztof (na zdjęciu), który 
ostatnio otrzymał właśnie taką pensję 
z kasy upadłej Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Ozorkowie. Nadzieją 
na zaległe pieniądze dla wielu osób są 
rozpoczęte niedawno działania syndyka. 

Więcej str. 11

Ludzie 
czekają 

na pieniądze!
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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Na zaproszenie 
władz gminy 

Łęczyca, z wizytą partnerską, 
przyjechała pięcioosobowa de-
legacja ukraińska reprezentująca 
obwód iwanofrankiwski leżący 
w zachodniej części Ukrainy. Ce-
lem wizyty jest podjęcie 

Delegacja z Ukrainy
rozmów w sprawie współpracy 
kulturalnej i gospodarczej między 
obydwoma regionami. 

Pierwszy dzień pobytu rozpo-
czął się wizytą w Urzędzie 
Gminy w Łęczycy, gdzie 
goście ze wschodu mieli 
możliwość spotkania się z 
władzami gminy oraz przed-
stawicielami Rady Gminy w 
Łęczycy. Podczas wspólnej 
dyskusji, prowadzonej w 
przyjacielskiej atmosferze 
obie strony opowiedziały 
o swoich regionach, ich 
walorach turystycznych, 
przyrodniczych, ale także 

problemach, z którymi się borykają 
na co dzień. Nie zabrakło tematów 
związanych z gospodarką, szeroko 
pojęta kulturą.

Podczas swojego pobytu na ziemi 
łęczyckiej goście z Ukrainy mieli 
okazję m.in. obejrzeć zabytki naszego 
regionu, jak Archikolegiatę w Tumie 
oraz Zamek Królewski w Łęczycy. 
Wzięli także udział w uroczystym 
przekazaniu sprzętu ratowniczego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Leź-
nicy Małej, który został zakupiony 
dzięki pozyskanemu z budżetu Sa-
morządu Województwa Łódzkiego 
dofinansowaniu. Okazją do wspól-
nych rozmów w szerszym gronie 

była także wigilia gminna zorgani-
zowana, jak co roku, dla podopiecz-
nych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy. W trakcie jej 
trwania delegacja miała możliwość 
obejrzenia przygotowanego przez 
uczniów przedstawienia bożonaro-

dzeniowego, wysłuchania pięk-
nych polskich kolęd oraz wspólnej 
degustacji potraw wigilijnych. 

Była to pierwsza w historii Gmi-
ny Łęczyca inicjatywa współpracy 
z zagranicznym samorządem, która 
„otwiera gminę  Łęczyca na świat”.

W środę 
p r z e d 

południem doszło do groźnego 
zdarzenia. Kierowca busa zasłabł 
za kierownicą, auto zjechało z drogi 
i uderzyło w elewację budynku 
mieszkalnego. Kierujący pojazdem 
trafił do szpitala.

Zniszczona elewacja i uszkodzony 
samochód to na szczęście jedyny bilans 
strat. Mogło być jednak znacznie gorzej, 
gdyby przy budynku stali ludzie. Do 

W hali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w 

Łęczycy zebrało się grono miłośni-
ków „Królowej Sportu”. Od ponad 
20 lat dzięki Młodzieżowemu 
Klubowi Lekkiej Atletyki, który 
zajmuje dobitne miejsce w Łęczy-
cy jest okazja do uroczystej fety 
– podsumowania sezonu lekko-
atletycznego. Oprócz zawodników 
startujących w barwach MKLA Łę-
czyca, wzięły w nim udział władze 
samorządowe, działacze klubu, 
trenerzy i sprawdzeni sponsorzy.

Niewątpliwą dumą klubu jest jego 
szeroka reprezentacja o zróżnico-
wanym przekroju wiekowym spor-
towców. Wśród nich duża grupa naj-
młodszych zawodników stawiających 
pierwsze kroki w tej dyscyplinie.

Niefrasobliwy kie-
rowca po wyjeździe 

z parkingu pod urzędem miasta 
zdecydował się na cofanie i ty-
łem samochodu uderzył w już 
zamknięty szlaban. Mocno go 
uszkodził i... odjechał. Kierowca 
będzie musiał jednak odpowie-
dzieć za wyrządzone szkody, bo 
zdarzenie nagrało się na kamery 
miejskiego monitoringu, w do-
datku jest świadek, który zdążył 
spisać numery rejestracyjne po-
jazdu.

Po opuszczeniu płatnego par-

kingu pod magistratem kierowca 
zatrzymał się. W tym czasie opu-
ściła się już bramka wyjazdowa. 
Kierujący osobówką nie pojechał 
do przodu, ale włączył wsteczny i 
zatrzymał się na barierce.

- Złożyliśmy już do Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy za-
wiadomienie o popełnionym wy-
kroczeniu. Ustalenie sprawcy nie 
było trudne. Szlaban został przez 
nas czasowo naprostowany, ale 
mechanizmy wymagają wymiany. 
Całość naprawy oszacowano na 
około 10 tys. złotych – mówi Tomasz 

Olczyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy.

W strefie płatnego 
parkowania przy magi-
stracie od czasu do cza-
su zdarzają się podobne 
incydenty, jednak ten 
z ubiegłego tygodnia, 
jak do tej pory, jest 
najbardziej kosztow-
ny. Prawdopodobnie 
koszty pokryje ubez-
pieczenie sprawcy.

(zz)

Świąteczny klimat już 
zagościł w Domu Kul-

tury w Łęczycy. Stowarzyszenie 
Kobiet Ziemi Łęczyckiej po raz 
kolejny zorganizowało Wigilię dla 
samotnych mieszkańców Łęczycy. 
Dzielenie się opłatkiem i wspólne 
śpiewanie kolęd wprowadziły 
wszystkich uczestników w niepo-
wtarzalny nastrój.

Życzenia świąteczne przybyłym 
gościom złożyli zastępca burmistrza 
Miasta Łęczyca Wojciech Czaplij, 

prezes Stowarzyszenia 
Kobiet Ziemi Łęczyckiej 
Maria Cieślak, dyrektor 
Domu Kultury Olga Ku-
rowska oraz przedstawi-
ciele duchowieństwa łę-
czyckiego. O wyjątkową 
oprawę tej uroczystości 
zadbał zespół ludowy, 
działający przy Domu 
Kultury, który wykonał 
najpiękniejsze polskie 
kolędy.

Aparat endoskopowy, 
który jest niezbęd-

ny do realizacji podstawowych 
zadań z zakresu diagnostyki 
obrazowej trafił do łęczyckiego 
szpitala. Sfinansował go w całości 
miejski samorząd.

- Z ogromną radością przekazuje-
my urządzenie niezbędne w profi-
laktyce, a co za tym idzie, w leczeniu 
chorób układu pokarmowego - mó-
wił burmistrz Paweł Kulesza.

Osobiste podziękowania dla rady 
miejskiej za przekazany sprzęt zło-
żył starosta powiatu łęczyckiego 
Janusz Milczarek oraz dyrektor 
szpitala Krzysztof Kołodziejski 
wraz z przedstawicielami personelu 
medycznego.

(mku)

Nowy sprzęt w szpitalu

Uderzył w szlaban i odjechał

Kierowca zasłabł

zdarzenia doszło przy ulicy Kopalnia-
nej. Naprawy wymaga ściana budynku 
socjalnego, który nie tak dawno podda-
ny był termomodernizacji.

(zz)

PoDsUmowaNie sezoNU

Nie brakowało dumy królewskiego 
miasta – lekkoatletów odnoszących 
znaczące sukcesy na bieżniach, torach, 
skoczniach Polski i Europy. W roku 
2019 najlepszymi zawodnikami zostali: 
Ewa Różańska, Szymon Kłosiński, Ja-

kub Florczak, Jakub Grabski, Dominik 
Nowakowski. Otrzymali z rąk burmi-
strza Pawła Kuleszy dyplomy uznania 
i nagrody finansowe. Władze miasta 
uhonorowały jednocześnie kadrę 
trenerską szlifującą formę  mistrzów. 

Wigilia dla samotnych
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Tylko do 21 grudnia
ODSETKI 0 zł!

KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD KWIETNIA 2020 ROKU!

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., 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 Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty do 3 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 02.12.2019 r. są następujące: cena towaru 1800 zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 0%, 
całkowity koszt kredytu: 129,60 zł obejmuje: prowizję: 129,60zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,36 %, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów): 2000 zł; czas obowiązywania umowy: 13 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 1929,60 zł; wysokość 10 miesięcznych równych rat 192,96 zł. 
Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 02.12.2019 r. do dnia 21.12.2019 r. 
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie 
pierwszej raty, z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. 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

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Łęczycanie w ostat-
nim czasie częściej 

niż dotychczas odwiedzają biuro 
obsługi klienta firmy energetycz-
nej. To za sprawą aneksów doty-
czących przedłużenia umów na 
dostawę energii, które mieszkań-
cy podpisali z przedstawicielami 
handlowymi. Z obawy, czy nie dali 

Na portalach społecznościowych 
kilka dni temu pojawił się apel miło-

śników zwierząt o zrezygnowanie z puszczania 
fajerwerków w sylwestra. Prośbę o powstrzy-
manie się od zakupu petard poparto szeregiem 
argumentów. 

Jak wiadomo, nagłe wystrzały fajerwerków 
dla większości psów, ale nie tylko, to prawdziwy 
horror. Wystraszone, spłoszone zwierzęta często 
uciekają z posesji, czy chowają się w domach i 
przeżywają sylwestrową noc przez kilka kolejnych 
dni. Przypomnijmy, że władze miasta już podjęły 
decyzję, że fajerwerków w Łęczycy nie będzie. 
Tradycyjne petardy zostaną zastąpione pokazem 
laserowym. Mieszkańcy mają zdecydowanie 
bardziej ograniczone możliwości zorganizowania 
laserowych wizualizacji, ale może zamiast pusz-
czać fajerwerki na własną rękę, lepiej przyjść na 
plac T. Kościuszki i obejrzeć lasery. Urząd miejski 
na widowisko zaprasza na godzinę 24 i 1 w nocy. 
Zabawa pod chmurką trwać będzie od godz. 23.

(zz)

Policjanci z wydziału 
kryminalnego zatrzy-

mali mężczyznę podejrzanego o 
włamanie do altany ogrodowej. 
Jego łupem padł sprzęt ogrod-
niczy, a straty jakie wyrządził 
sięgają 500 zł.

8 grudnia policjanci zostali zawiado-
mieni o włamaniu do altany na jednym 
z ogródków działkowych w Łęczycy. 
Nieznany sprawca po wypchnięciu 

okna dostał się do środka skąd skradł 
m.in. narzędzia ogrodnicze. Mienie 
warte 500 złotych pokrzywdzona 
zauważyła pozostawione na terenie 
sąsiedniej działki. Śledczy zajmując 
się sprawą jeszcze tego samego dnia 
ustalili i zatrzymali włamywacza. Był 
to 67 – latek, który przyznał się do po-
pełnionego przestępstwa. Za kradzież 
z włamaniem grozi kara nawet do 10 
lat pozbawienia wolności.

67-latek okradł sąsiadkę

Internauci apelują

Mieszkańcy w internecie apelują, żeby nie straszyć zwierząt 
fajerwerkami

się „nabić w butelkę” unieważnia-
ją podpisane dokumenty.

- Od kilku dni po Łęczycy cho-
dzą jacyś akwizytorzy z doku-
mentami zakładu energetycznego. 
Mówią, że przyszli podpisać 
przedłużenie umów. Zapaliła mi 
się czerwona lampka, bo pracow-
nicy Energi nigdy nie chodzili po 
domach, a umowę przedłuża się 
w biurze obsługi. Podejrzewam, 
czy to nie jakieś pośrednictwo 
działające na zlecenie zakładu 
energetycznego, które do każdego 
podpisanego aneksu będzie liczyło 
dodatkowe opłaty od klientów– 
poinformował nas czytelnik. - Po-
jechałem do biura obsługi, żeby o 
to zapytać. Usłyszałem, że ich pra-
cownicy po domach nie chodzą. To 
kto w takim razie przychodzi do 
naszych domów? Tylko z mojego 
bloku aneksy podpisała większość 
lokatorów. Z tego co wiem, przy-
najmniej kilka osób już odkręciło 
sprawę w biurze obsługi. 

O wyjaśnienie poprosiliśmy za-
kład energetyczny. Jak się okazuje, 
nie ma powodów do obaw.

„Energa Obrót również jakiś 
czas temu wprowadziła model 
sprzedaży mobilnej door-to-door 
jako odpowiedź na zgłaszane 
przez klientów oczekiwania, aby 
poszerzyć możliwości korzysta-

nia z oferty spółki poza lokalami 
sprzedaży. W Łęczycy również 
spółka prowadzi aktywną sprze-
daż door-to-door. Pracownik 
salonu pamięta sytuację, w której 
klient pytał o naszych przedstawi-
cieli. Klient otrzymał informację, 
że nie są to pracownicy salonu 
sprzedaży tylko przedstawiciele 
handlowi, którzy reprezentują 
naszą spółkę. Jeśli którykolwiek z 
naszych klientów ma wątpliwości, 
czy osoba podająca się za pracow-
nika Energi Obrotu faktycznie nim 
jest, może to zweryfikować, dzwo-
niąc na infolinię spółki pod nr 555 
555 555. Każdy z naszych mobil-
nych pracowników door-to-door 
posiada specjalny identyfikator, 
który pozwoli telefonicznym kon-
sultantom zweryfikować jego toż-
samość. Podkreślamy też, że moż-
na poprosić naszego pracownika o 
odwiedziny w bardziej dogodnym 
momencie. Pełnomocnictwo w 
jasny sposób wskazuje, że jest to 
osoba uprawniona do zawarcia 
umowy w imieniu Energi” - czy-
tamy w odpowiedzi nadesłanej z 
biura prasowego Energi.

Warto dodać, że cena energii 
elektrycznej wzrośnie od 1 stycznia 
2020 roku o kilka groszy za kWh w 
zależności od wariantu. 

(zz)

Mieszkańcy boją się oszustów
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Łęczyca Klienci sklepu zoolo-
gicznego w centrum 

miasta przecierają oczy ze zdumie-
nia, gdy na sklepowej ladzie zamiast 
towaru widzą świąteczną makietę. 
Takiej ozdoby nie ma w żadnym 
innym punkcie w Łęczycy. A jest na 
co popatrzeć.

Trzypoziomowa makieta utrzyma-
na jest w klimacie zachodnioeuro-
pejskim, wszak wszystkie elementy 
sprowadzone były z zagranicy. Na naj-
wyższym poziomie zobaczyć można 
browar w zimowym wydaniu, piętro 

niżej, w pobliżu kościoła z dzwonnicą 
znajduje się lodowisko, na którym jeż-
dżą uśmiechnięte dzieci. Na ostatnim 
poziomie są ozdobione światełkami 
wiatraki oraz farma ze zwierzętami. 
Całość uzupełniają ośnieżone choinki.

- To już trzeci rok z rzędu, kiedy 
w naszym sklepie jest taka makieta. 
Co roku jest większa. Klienci bardzo 
pozytywnie reagują na jej widok i 
oglądają z zaciekawieniem każdy 
element. Makiety sprowadzane były 
z zagranicy, a resztę dekoracji zrobili-
śmy sami z tego, co udało się zebrać, 

czyli kora czy mech – mówi Agnieszka 
Tomaszewska-Mieczyńska ze sklepu 
zoologicznego. - Chcieliśmy wystawić 
makietę w witrynie sklepu, ale niestety 
nie ma takiej możliwości. Zapraszamy 
mieszkańców do naszego sklepu. 
Makieta jest od początku grudnia, 
rozbierzemy ją pewnie w pierwszej 
połowie stycznia.

Ta oryginalna ozdoba tania nie była. 
Każda z trzech części kosztowała około 
półtora tysiąca złotych. Cała ozdoba 
była kosztowna, tym bardziej więc 
warto ją podziwiać.

Tegoroczny mikołaj 
był niezwykle hojny 

dla małych pacjentów oddzia-
łu dziecięcego łęczyckiego 
szpitala. Grupa pracowników 
dużej firmy z Łęczycy odwie-
dziła chore dzieci przynosząc 
prezenty.

Przedstawic ie le  f i r my De 
Heus tradycyjnie już przyszli 
do pacjentów oddziału dziecię-

cego. Uśmiech i radość dzieci 
wywołał sam mikołaj, ale po-
darki, które przyniósł małym 
pacjentom zachwyciły dzieci.

- Udało nam się wspólnie ze-
brać blisko 1000 zł, przybory do 
malowania, gry, puzzle, książ-
ki. Kwota ze zbiórki została 
powiększona przez naszą firmę 
o drugie tyle i dzięki temu mo-
gliśmy doposażyć sale chorych 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w 

Daszynie funkcjonuje w bardzo 
skromnej obsadzie lekarskiej. Brak 
lekarzy specjalistów oraz prowadzo-
nej rehabilitacji dziwi mieszkańców. 

Podstawowa, rodzinna opieka zdro-
wotna jest realizowana w gminie Da-
szyna w oparciu o dwa Niepubliczne 
Zakłady Opieki Zdrowotnej - w Daszy-
nie i w Mazewie. Ta ostatnia placówka 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
pacjentów nie tylko mieszkańców gmi-
ny, w większości ze względu na dobrze 
doposażoną rehabilitację, ale nie tylko, 
bo nie mniej ważna jest możliwość 
skorzystania z porady lekarzy różnych 
specjalności. Zupełnie inaczej wygląda 
sytuacja w samej Daszynie.

Starosta łęczycki Ja-
nusz Mielczarek na 

jednej z najbliższych sesji rady 
powiatu przedłoży radnym pro-
jekt uchwały o likwidacji szpitala 
w Łęczycy. To konsekwencja 
ogromnej straty, jaką generuje 
placówka w Łęczycy. Czy ZOZ 
przestanie istnieć? 

Przepisy art. 59 ustawy o dzia-
łalności leczniczej stanowią, że w 
sytuacji, w której szpital wygeneruje 
stratę w danym roku budżetowym, 
organ założycielski jest zobowiąza-
ny do podjęcia uchwały o likwidacji 
placówki.

Problem wyjaśnia starosta Janusz 
Mielczarek.

- Art. 59 Ustawy o działalno-
ści leczniczej zmusza starostę, w 
przypadku wygenerowania straty 
przez szpital, do przedłożenia 
radzie powiatu projektu uchwały 
o likwidacji placówki. 20 listopada 
br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że przedmiotowy zapis jest niekon-

stytucyjny, aczkolwiek obowiązuje 
jeszcze przez okres 18 miesięcy. W 
tej sytuacji - mówił J. Mielczarek 
- jestem zobowiązany do przed-
łożenia radzie powiatu projektu 
uchwały o likwidacji szpitala. Do 
oceny radnych, mam nadzieję ne-
gatywnej, należeć będzie decyzja 
w tym zakresie. Nieprzedłożenie 
takiego dokumentu radzie powiatu 
stwarza obawę powołania Zarządu 
Komisarycznego.

Starosta ma nadzieję, że rada 
powiatu odrzuci uchwałę i szpital 
będzie dalej funkcjonował. Innego 
scenariusza chyba nikt nie zakłada. 

- Zespół Opieki Zdrowotnej na 
koniec 2017 roku miał zobowią-
zania z tytułu kredytów długo i 
krótkoterminowych w wysokości 
3 854 837,66 zł, natomiast na koniec 
2018 roku zobowiązania z tytułu 
kredytów długo i krótkotermino-
wych wyniosły  6 616 581,98 zł, co 
wskazuje na niemalże ich podwoje-
nie. Rok 2018 był wyjątkowo trudny 

i zakończył się stratą 3 500 000 zł 
– wylicza Krzysztof Kołodziejski, 
dyrektor ZOZ w Łęczycy.

Trudna sytuacja szpitala sprawi-
ła, że samorządy powiatu łęczyc-
kiego, w większości, pozytywnie 
oceniają pomysł „zrzutki” na nową 
karetkę. W czwartek, w łęczyckim 
starostwie odbyło się spotkanie sta-
rosty Janusza Mielczarka i dyrekto-
ra ZOZ Krzysztofa Kołodziejskiego 
z wójtami i przewodniczącymi rad 
gmin powiatu łęczyckiego. Celem 
spotkania było ustalenie formy i 
wysokości pomocy finansowej dla 
szpitala, z przeznaczeniem jej na 
zakup karetki za kwotę 250 000 
zł.  Z uwagi na fakt, że samorządy 
są na etapie uchwalania budżetów 
ostateczne deklaracje zapadną na 
koniec stycznia przyszłego roku. 
Wysokość przekazanej kwoty ma 
być uzależniona od liczby miesz-
kańców w danej gminie (5 złotych 
od jednego mieszkańca). 

(mku)

Zmotoryzowani klienci 
Polomarketu dener-

wują się na zatłoczony parking 
przy sklepie. Trudno o wolne 
miejsce parkingowe jest zwłasz-
cza w okresie wzmożonego ruchu 
przed świętami, który już daje się 
zauważyć przy łęczyckich sklepach.

- Każdy parkuje tu jak chce. Niby 
są wymalowane jakieś stanowiska, 
ale nikt tego za bardzo, albo wcale 
nie egzekwuje. Najgorsza sytuacja 
jest w uliczce dojazdowej, nie dość, 
że samochody parkują pod kątem, 
to dodatkowo zatrzymują się też 
przy ścianie marketu. W takiej 

sytuacji cofanie graniczy z cudem 
- twierdzi pani Anna z Łęczycy. - 
To nie wszystko, często jest tak, że 
wjeżdża ciężarówka z towarem, 
wówczas jest jeszcze gorzej. Chyba 
ktoś powinien egzekwować tutaj 
przestrzegania przepisów, bo nie-
długo otarte karoserie czy potłuczo-
ne lusterka staną się codziennością.

Przestrzeganie przepisów w tym 
przypadku nie jest tak oczywiste. 
Jako że parking przy polo jest tere-
nem w zarządzaniu sklepu, żadne 
służby nie będą wystawiać tam 
mandatów za złe parkowanie. 

(mku)

Na parkingu wolna amerykanka?

Projekt uchwały o likwidacji szpitala

Starosta przedstawi radzie projekt uchwały dot. likwidacji szpitala

mali PacjeNci obDarowaNi
o 10 koców, 10 lamp ściennych, 
24 kubki na stołówkę, a oddzia-
łową świetlicę wzbogaciliśmy 
o  zabawk i.  Dodat kowo d la 
każdego dziecka, pracownicy 
przygotowal i  indywidualną 
paczkę. Łącznie 15 paczek trafi-
ło do małych pacjentów -  mówi 
Ewelina Kowalska z łęczyckiej 
firmy.

(mku)

Przychodnia bez lekarzy
- Nie mogę zrozumieć dlaczego 

ośrodek zdrowia w Daszynie, dys-
ponujący tak doskonałą bazą, wy-
posażoną nawet w windę, jest pusty. 
Opiekę zdrowotną od lat realizuje 
jedna lekarka, która siłą rzeczy dia-
gnozuje różne schorzenia – mówi 
nasz czytelnik. - Czy naprawdę nie 
ma możliwości racjonalnego wyko-
rzystania gabinetów lekarskich przez 
zatrudnienie specjalistów?

O komentarz poprosiliśmy lekarkę 
z Daszyny.

- Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
ośrodek został zlokalizowany w jed-
nym z bloków i funkcjonował jako in-

dywidualna opieka medyczna. W 2011 
roku, ówczesny wójt zaproponował 
zmianę warunków lokalowych, ale 
nie miało to wpływu na zwiększenie 
liczby pacjentów. Kilka kilometrów 
dalej, w Mazewie funkcjonuje drugi 
ośrodek zdrowia, który zatrudnia 
lekarzy specjalistów, prowadzi też 
rehabilitację. Nie prowadzę w da-
szyńskim ośrodku specjalistyki ze 
względu na niedużą liczbę pacjen-
tów, ale w razie potrzeby kieruję do 
lekarzy specjalistów w Łęczycy czy w 
Mazewie - mówi doktor Alicja Szlenk 
z ośrodka zdrowia w Daszynie.

(mku)

Świąteczna makieta w zoologicznym
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30 listopada odbyła się Gala Ab-
solwenta Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego. Jednym 
z punktów programu wydarzenia 
było wręczenie dyplomów i wy-
różnień przez partnerów współ-
pracujących z wydziałem. Wśród 
nich znalazł się Urząd Miasta w 
Uniejowie, a nagrody zasponso-
rowały „Termy Uniejów”. 

Gala Absolwenta jest tradycją na 
Wydziale Zarządzania UŁ - w tym 
roku odbyła się już XV jej edycja. 
To czas podsumowań, który po-
zwala spojrzeć z perspektywy na 
ostatnie lata zdobywania wiedzy i 
doświadczeń. W tym roku kolejni 
już specjaliści od marketingu, ra-
chunkowości i spraw kadrowych, 
księgowi, logistycy, urzędnicy, 
młodzi menedżerowie i przyszli 
właściciele firm spotkali się w Auli 
im. prof. Jana Zieleniewskiego, 
ubrani w togi i birety, aby odebrać 
dyplomy ukończenia studiów. 
Gospodarzem Gali był Dziekan 
Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. 
Tomasz Czapla, prof. UŁ. 

Wydarzenie było także okazją 
do uhonorowania najlepszych 

żaków. Dla nich przewidziano 
specjalne nagrody i wyróżnienia 
od współpracujących z Uniwersy-
tetem firm, instytucji i partnerów 
biznesowych. Wśród nich znalazł 
się Urząd Miasta w Uniejowie, 
reprezentowana przez Radnego 
Rady Miejskiej Tomasza Wójcika. 
Radny przekazał życzenia i wrę-
czył dwie nagrody dla najlepszych 
studentów, którzy w swoich pra-
cach podjęli problematykę zarzą-
dzania publicznego.

Wszystkim studentom składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy 
wielu sukcesów zawodowych. 

Gmina Uniejów wraz z Parafiami 
rozpoczyna realizację złożonego 
projektu pn. „Kształtowanie prze-
strzeni publicznej w gminie Uniejów 
w miejscowościach: Spycimierz, 
Uniejów i Wilamów”, na realizację 
którego samorząd otrzymał aż 1,5 
mln zł dofinansowania.

W ramach inwestycji zostanie upo-
rządkowany teren otaczający kościół 
parafialny w Wilamowie – dla tej części 
zadania najszybciej udało się wyłonić 
wykonawcę i podpisać z nim umowę. 
26 listopada burmistrz Uniejowa Józef 
Kaczmarek podpisał umowy z kolej-
nymi wykonawcami. Przebudowa oto-
czenia Kolegiaty, ze względu na dużo 
bardziej skomplikowany zakres prac, 
została podzielona na części, które wy-
konają: Firma Budowlana „CEGBUD” 
inż. Krzysztof Skonieczny z Chlebowa, 
przedsiębiorstwo SORTED sp. z o.o. 
z Chyliczek i Zakład Usługowo-Han-
dlowy „INS-BUD” Roman Charuba 
z Uniejowa.

Inwestycja polega na zagospoda-
rowaniu terenu wokół Kolegiaty w 
Uniejowie. Przedmiotowy obszar ma 
łączną powierzchnię ponad 4 tys. me-
trów kw. Zmiany, które w niedługim 
czasie obejmą całe otoczenie Kolegia-
ty, są po części już widoczne, dzięki 
pracom wykonanym w ostatnich 
miesiącach, w ramach przygotowania 
terenu pod inwestycję. Mowa o usu-
nięciu starych drzew zlokalizowanych 
wzdłuż parkanu. Dalsza obecność – w 
praktyce martwego już drzewostanu 
– zagrażała bezpieczeństwu zarówno 
wiernych, jak i samej Kolegiaty. System 

korzeniowy spowodował dotychczas 
znaczne uszkodzenia w warstwach 
podziemnych budynku. Poza tym, w 
bezpośrednim sąsiedztwie tej klasy 
zabytku (wybudowana w XIV w.), 
drzew o takich gabarytach w ogóle nie 
powinno się sadzić.

Z racji tego, że budynki Kolegiaty 
i dzwonnicy stanowią bezsprzeczne 
dominanty kompozycyjne założenia. 
Posiadają one ponadto znaczące wa-
lory historyczne i wizualne. Z tego 
powodu należało je w sposób właściwy 
wyeksponować, co osiągnięto poprzez 
iluminacje, które rozświetlają obiekty w 
porze nocnej. Oprawy świetlne zostały 
zamontowane na ustawionych wokół 
świątyni pomocniczych słupach. Dys-
kretne i stonowane światło wydobywa 
z mroku bryłę kościoła, otaczając go 
łagodną poświatą.

Przedmiotem robót budowlanych, 
ujętych w projekcie są: rozbiórka na-
wierzchni utwardzonych z płyt betono-
wych, kostki betonowej i trylinki, roz-
biórka murów betonowo – kamiennych 
od strony Placu Kolegiackiego i ul. Ko-
ścielnickiej oraz demontaż niewielkich 
konstrukcji betonowych. Wykonanie 
opasek z kruszywa wzdłuż murów 
przykościelnych ochroni je przed 
ponownym zawilgoceniem. Na trasie 
procesji eucharystycznej wokół świą-
tyni, w ciągach komunikacyjnych oraz 
na placu przed wejściami do kościoła, 
zostaną wykonane nowe nawierzchnie 
z płyt i kostki granitowej, wraz z pod-
budową i odwodnieniem terenu. Z tego 
samego materiału powstaną schody 
wejściowe na teren kościelny.

Rozpoczęła się realizacja pla-
nowanej inwestycji drogowej w 
Spycimierzu. Pod koniec listopa-
da w Urzędzie Miasta w Uniejo-
wie została zawarta umowa na 
wykonanie robót związanych z 
budową nowego odcinka drogi 
w Spycimierzu, tzw. „by-passa” 
na Boże Ciało. 

Prace już się rozpoczęły i z du-
żym prawdopodobieństwem zo-
staną ukończone wiosną 2020 r. 
Inwestycja jest odpowiedzią na 
problemy logistyczne, z jakimi co 
roku boryka się Spycimierz przy 
okazji uroczystości Bożego Ciała. 
Rosnąca popularność spycimier-
skiej tradycji układania kwietnych 
dywanów z roku na rok gromadzi 
coraz więcej turystów, co często 
skutkuje paraliżem miejscowości 
spowodowanym wzmożonym ru-
chem samochodowym. 

Budowa nowej drogi wprawdzie 
nie wyeliminuje całkowicie proble-
mu, ale na pewno go zminimalizuje 
– mówi Burmistrz Uniejowa Józef 
Kaczmarek.  

Planowany odcinek drogi będzie 
przebiegał przez całą długość za-
kupionej przez Gminę działki, na 
której aktualnie znajduje się grunt 
rolny. Będzie to więc praca od pod-
staw, która docelowo połączy drogę 
powiatową nr 3732E z drogą gmin-
ną nr 111152E. Nowy odcinek drogi 
będzie liczył 168 m długości. Zakres 
robót obejmie między innymi wy-
konanie koryta z profilowaniem i 

zagęszczeniem istniejącego podłoża 
gruntowego, a także podbudowy z 
mieszanki kamiennej oraz warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego po-
krytej ostatecznie warstwą ścieralną 
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Jezdnia szeroka na 7 m będzie 
wykończona z każdej strony 2 me-
trowym, utwardzonym poboczem, 
który może służyć za pas postojowy 
i miejsce do zatrzymywania się 
pojazdów, nie utrudniając przy tym 
ruchu kołowego.

Dotychczas, przepustowość w 
Spycimierzu na czas uroczystości 
regulowano czasową zmianą orga-
nizacji ruchu; samochody wjeżdża-
ły od drogi powiatowej w pobliżu 
stacji benzynowej na Zieleniu i wy-
jeżdżały drogą gminną prowadzącą 
do niedawno oddanego ronda. To 
jednak tylko połowiczne rozwią-

zanie, ponieważ natężenie ruchu 
oraz auta parkujące „gdzie się da” 
bardzo przeszkadzały parafianom 
oraz turystom. Nowa droga będzie 
formą łącznika zwanego również 
potocznie by-passem, który pozwoli 
odciążyć miejscowość z samocho-
dów, które nie będą wjeżdżać już 
do centrum.

Wykonawcą zadania będzie kon-
sorcjum firm EVECO Ewa Peraj z 
siedzibą w Łodzi oraz Przedsię-
biorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj 
z siedzibą w Uniejowie wyłonione 
w drodze drugiego postępowania 
przetargowego. 

Koszt robót budowlanych oszaco-
wano na kwotę 228 504,31 zł. Gmina 
na ten cel uzyskała 50% wsparcie z 
budżetu Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

Gala Absolwenta 2019 – Termy 
nagrodziły dwóch najlepszych żaków 

Podpisano umowę na budowę drogi w Spycimierzu

Kolegiata pięknieje

nanie rabat o prostych geometrycz-
nych kształtach obsadzonych krze-
wami i bylinami, powierzchniowych 
obsadzeń roślinami okrywowymi 
najbardziej stromej ze skarp oraz pa-
sowych nasadzeń wzdłuż murów. 
Pozostałą część terenu zajmować 
będą nawierzchnie trawnikowe. W 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
procesyjnej i budynku Kolegiaty 
pojawią się obwódkowe, niskie 
żywopłoty z bukszpanu. Pomiędzy 
żywopłotem a kościołem projektuje 
się nasadzenia z róż okrywowych, 
cisa odmiany Repandens, a w bar-
dziej zacienionych miejscach także 
mahonii i żurawki. Po zewnętrznej 
stronie drogi procesyjnej przewi-
dziane są nasadzenia z cisa, wielo-
barwnych róż oraz liliowców, które 
formą swoich kwiatów nawiązują 
do lilii z uniejowskiego herbu, ale 
znacznie przewyższają zwykłe lilie 
trwałością i odpornością. W celu za-
pewnienia nasadzonej zieleni możli-
wie najlepszych warunków rozwoju 

planuje się zastosowanie automatycz-
nego systemu nawadniania.

Równolegle do prac budowlanych 
będzie się odbywać renowacja dwóch 
krzyży, znajdujących się na terenie 
przy Kolegiacie. Trzeciego krzyża, 
drewnianego, z uwagi na bardzo 
zaawansowaną degradację, nie da 
się wyremontować. Zostanie zatem 
usunięty. To ostatnia z pięciu części, na 
które podzielono projekt w postępowa-
niu przetargowym.

Koszt realizacji inwestycji to blisko 
1 mln 400 tysięcy zł, z czego 500 ty-
sięcy złotych to dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Termin przewidziany w umowach 
zawartych z wykonawcami, to – po-
dobnie jak w przypadku Wilamowa 
– koniec maja 2020 roku, a zatem 
nowe otoczenie kościoła w Uniejowie 
powinno być gotowe przed przy-
szłorocznymi obchodami odpustu 
parafialnego.

Ogrodzenie świątyni będzie częścio-
wo poddane renowacji – skucie tynków 
z muru od strony plebanii odsłoni wie-
kową, czerwoną cegłę. Po uzupełnieniu 
ubytków, wykonawca przeprowadzi 
rewitalizację oryginalnego budulca 
i zakonserwuje całość, zapewniając 
zabytkowej części parkanu trwałość 
pod względem technicznym oraz 
estetycznym. Mur z białego kamie-
nia (od strony ul. Kościelnickiej oraz 
Rynku) trzeba będzie wyburzyć, a w 
jego miejscu pojawi się kontynuacja 
ogrodzenia z cegły, tak aby całość była 
jednolita i kompletna. W zabytkowej 
części ogrodzenia, od strony północ-
no-wschodniej i północno-zachodniej 
jest propozycja, aby wykorzystać 
istniejące w murze wnęki do wyko-
nania w nich np. stacji drogi krzyżo-
wej, poprzez umieszczenie w nich 
płaskorzeźb o stosownych treściach 
religijnych.

Oprócz wyżej wymienionych robót 
budowlanych, na terenie obiektu 
przewidziane jest wykonanie nasa-
dzeń drzew, krzewów oraz bylin, 
które podkreślą walory estetyczne 
obiektu. Zastąpienie drzew usuwa-
nych po stronie północno-wschodniej 
(od strony plebanii) rzędem młodych 
nasadzeń drzew gatunku lipa drob-
nolistna odmiany Green Spire, to nie 
jedyne zmiany. Przewiduje się wyko-

m
at

er
ia

ł p
ro

m
oc

yj
ny



716 GRUDNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyawaria zaniePokoiła czytelnika

Stożkowa, zielona 
choinka z dużymi 

niebieskimi bombkami przypadła 
mieszkańcom do gustu. Tradycyj-
ne bożonarodzeniowe drzewko w 
odróżnieniu od tego, które stało 
ostatnio na placu, rzeczywiście 
przykuwa oko. Przypomnijmy, 
że w czasie ostatnich świąt w 
centralnym punkcie miasta usta-
wiona była metalowa konstrukcja 
w kształcie choinki.

- Ten metalowy dziwoląg był 
koszmarny – mówi pani Anna z któ-
rą rozmawialiśmy na pl. Kościuszki. 
- Teraz, to aż miło popatrzeć. 

Świąteczny wystrój placu – oprócz 
nowej choinki – zasadniczo się nie 
zmienił. Pozostały dekoracje przy 
choince w kształcie paczek a także 
świetlne fontanny. 

(ps)

Pod topór poszło 
k i lka  drzew na 

cmentarzu katolickim. Wycinka 
wywołała dyskusję. 

- Bardzo dobrze, że stare drzewa 
są wycinane. Przy silnych podmu-
chach gałęzie lecą na nagrobki, 
takie drzewa mogą nawet runąć – 
usłyszeliśmy.

Pozytywnie o wycince mówią 
głównie ci, których groby bliskich 
znajdują się blisko od drzew. Są też 
inne opinie. Zdaniem niektórych 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zorganizowało 
konsultację społeczną nt. ,,Bezpieczeństwa i porządku publicznego przed 
i po przywróceniu posterunku policji w Wartkowicach.” Do dyskusji o 
bezpieczeństwie włączyli się m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego, 
sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Powiatowi samo-
rządowcy dostaną 

większe diety. Podwyżki zostały 
zaakceptowane podczas niedawnej 
sesji. Jak łatwo się domyślić, radni 
opozycyjni skrytykowali uchwałę. 
Warto wspomnieć, że ostatnia 
uchwała regulująca diety radnych 
podejmowana była w 2002 roku. 

Nie ma co ukrywać, że kwestia wyż-
szych diet wzbudza emocje. Podnie-

sienie wynagrodzeń za bycie radnym 
poparte zostało głosami PiS i Wspólno-
ty. Leszek Chmielecki wypowiedział 
się w imieniu klubu radnych PSL PO. 
Radni opozycji zagłosowali przeciw 
podwyżkom. Sebastian Romanowski, 
przewodniczący rady, zarzucił opozycji 
głosowanie polityczne. 

Diety samorządowców wzrosną od 
210 do 470 zł. 

(ps)

Najw yższy czas 
przyjrzeć się temu, 

w jaki sposób powiat przygoto-
wany jest do zimy. Czy sprzęt 
jest sprawny i ile jest pojazdów. 
Niedawno jedna z pługopia-
skarek – zapewne w jeździe te-
stowej, miała awarię. Naprawa 
wozu na jednym z parkingów 
pod Poddębicami zaintereso-
wała naszego czytelnika. 

- Jeśli tak ma to wyglądać, to 
naprawdę boję się co będzie zimą, 
jak przyjdzie mróz a na drodze 
będą zwały śniegu – słyszymy. 
- Z tego co wiem, to powiat dys-
ponuje własnym sprzętem. Ale 
czy nie jest przestarzały?

O awarię pługopiaskarki zapy-
taliśmy w starostwie. 

- Pługopiaskarka, którą widział 
czytelnik Reportera nie była po-
jazdem starostwa powiatowego, 
ani też w jego dyspozycji. Zwal-

czanie śliskości zimowej i od-
śnieżanie na administrowanych 
drogach powiatowych będzie 
prowadzone przy użyciu sprzętu 
własnego jak również sprzętu 
wykonawców wyłonionych w 
drodze przetargu nieograniczo-
nego. Własny sprzęt to posypy-
warka wraz z pługiem na nośniku 
samochodowym, solarka wraz z 
pługiem na ciągniku, pług i kopar-
ko - ładowarka. Sprzęt z zewnątrz, 
to dwie pługopiaskarki, pług śred-
ni, równiarka, spycharka, koparko 
– ładowarka. Na pracę tego sprzę-
tu przeznaczono 470 tys. zł. Wiel-
kość wydatkowanych środków na 
prace zimowego utrzymania dróg 
zależy od panujących warunków 
atmosferycznych. Wydatkowanie 
większej kwoty na utrzymanie 
zimowe sprawi, że dojdzie do ob-
niżenia standardu utrzymania w 
pozostałym okresie lub rezygnacji 

Choinka wreszcie 
się podoba

Poddębice 

Poddębice 

Poddębice 

Poddębice 

Poddębice 

Konsultacja społeczna w Wartkowicach 

spory między rządzącymi a opozycją

Po 17 latach więcej dostaną...

coraz mNiej Drzew
wycinka nie jest potrzebna, bo 
drzewa na cmentarzu są potrzebne. 

- Drzewa na cmentarzu wytwa-
rzają cieplejszą atmosferę, nie jest 
tak pusto i przygnębiająco – uważa 
pani Ewa. 

Warto wspomnieć, że każda 
wycinka drzew na cmentarzu to 
skomplikowana sprawa administra-
cyjna. Nikt z pewnością nie wyda 
pozwolenia na wycięcie drzewa, 
które po prostu się nam nie podoba, 
tylko dlatego, że opadają z niego 
jesienne liście. 

(ps)

Nie brakuje zwolenników, jak i przeciwników wycinania drzew

Nieczynna stacja paliw przy ul. Łódzkiej 
został ogrodzona. Czy to zapowiedź 

remontu i jej reaktywacji? Okoliczni mieszkańcy są 
zaniepokojeni, bo nie chcą ponownie wdychać – jak 
usłyszeliśmy – rakotwórczych oparów. Urząd mia-
sta nie posiada żadnych informacji o ewentualnym 
wznowieniu działalności stacji. Temat będziemy 
monitorować. 

(ps)

Niepokój mieszkańców

Powiat przygotowany do zimy?

Czytelnicy pytają, czy sprzęt jest przygotowany do zimy

z części robót. Powiat w bieżącym 
roku zakupił nową posypywar-
kę i pług lemieszowy za łączną 

kwotę 87 945 zł – informuje wi-
cestarosta Piotr Majer. 

(ps)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 362: Kto nie może, ten nie musi.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Facet wszedł do gabinetu psychia-
try, rozejrzał się: 
- Przepraszam, chciałem wejść do 
dentysty, ale coś mi mówi, że źle 
trafiłem. 
- Nie, nie. Jeżeli coś do ciebie mówi, 
to dobrze trafiłeś. 
* * * 
* - Wiesz? Kupiłem córce pianino na urodziny i myśla-
łem, że będzie na nim grać. Niestety nie wyszło... 
- Podobnie było u mnie, gdy kupiłem teściowej waliz-
kę... 
* * *
* − No i widzisz, mamy dzisiaj piękny dzień… − mówi 
poważnym głosem mąż do żony. 
− Co z tego? 
− Jak to? Nie pamiętasz?!!! Wczoraj przysięgałaś, że 
pewnego pięknego dnia mnie porzucisz! 
* * *
* Zarozumiały Jasio pyta fryzjera: 
- Czy pan już kiedykolwiek kogoś strzygł? 
- Owszem. Gdy byłem młodzieńcem, strzygłem barany 
i dziś, po tylu latach, przytrafił mi się jeden. 
* * * 
* Wchodzi baca do sklepu i nie zamyka drzwi.  
- Baco, drzwi w domu nie macie? - Krzyczy na niego 
sprzedawczyni.  
- Mom, i taką cholerę jak wy, tyz mom. 
* * *
* Żona wysyła męża-policjanta do sklepu po zapałki:  
- Tylko kup dobre zapałki, żeby się dobrze paliły - 
dodaje.  
Po kwadransie policjant wraca, kładzie pudełko na stole 
i mówi zadowolony:  
- Bardzo dobre zapałki. Wypróbowałem w sklepie. 
Wszystkie się palą. 
* * *
* Głos z radia: 
- Czas na poranną gimnastykę. Jesteście gotowi? No, to 
zaczynamy! Góra-dół, góra-dół... A teraz druga powie-
ka!!! 

ZUPA MARCheWKOWA 
Z ANANASeM

Składniki:
0,5 kg marchewki  
1 pietruszka  
1 cebula  
2 szklanki bulionu drobiowego z 
kawałkami mięsa  
2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego  
1 łyżka masła  
pół ananasa  
tymianek 
etapy przygotowania:
Na patelni rozgrzej masło. Smaż na 
nim pokrojoną w piórka cebulę, aż 
się zeszkli. Marchewkę i pietruszkę 
pokrój w plastry. Dodaj do cebuli. 
Smaż, aż warzywa zmiękną - ok. 10 
minut. Bulion zagotuj. Mięso pokrój 
na małe kawałki. Do bulionu dodaj 
smażone warzywa. Doprowadź do 
wrzenia. Gotuj na wolnym ogniu 15 
minut. Zestaw z ognia. Ugotowaną 
zupę zmiksuj na krem. Dodaj jogurt, 

tymianek, sól oraz czarny pieprz. Mik-
suj kolejne 2-3 minut. Ananasa pokrój 
na cząstki. Połowę wymieszaj z zupą. 
Zupę podawaj w głębokich talerzach 
lub miseczkach. Przed podaniem na 
wierzchu ułóż cząstki ananasa i posyp 
świeżo mielonym czerwonym pieprzem. 

ZAPieKANKA Z CUKiNii i BATATóW
Składniki:
3-4 cukinie o łącznej wadze ok. 1 kg  
2-3 bataty o łącznej wadze około 1 kg  
20 dag chudej kiełbasy drobiowej  
1 cebula średniej wielkości  
2 jajka  
3 łyżki pszennej mąki  
3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki  
1 łyżeczka ostrej papryki w proszku  
1 łyżka słodkiej (najlepiej wędzonej) 
papryki w proszku  
2 łyżki oleju  
na wierzch:  
1 szklanka startego ostrego sera 
etapy przygotowania:
Umyte i osuszone cukinie (ze skórką) 
zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. 
Posól, wymieszaj, odstaw, by wydzielił 
się sok. Po kilkunastu minutach bardzo 
dokładnie i jak najmocniej odciśnij cu-
kinię, a sok wylej. Obrane bataty zetrzyj 
na tej samej tarce, co cukinię. Kiełbasę 
pokrój na drobną kostkę. Obraną 
cebulę pokrój na drobną kostkę. Na 
patelni rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko 

posól, smaż na średnim ogniu często 
mieszając, aż zacznie się szklić (2-3 mi-
nuty). Dodaj kiełbasę, wymieszaj, smaż 
około minuty, aż kiełbasa zacznie się 
przyrumieniać. Zestaw z ognia. Do dużej 
miski dodaj cukinię i bataty, podsmażoną 
kiełbasę z cebulą, natkę pietruszki oraz 
mąkę i jajka. Dopraw oboma rodzajami 
papryki oraz solą i pieprzem. Dokładnie 
wymieszaj. Masę przełóż do formy wyło-
żonej papierem do pieczenia (bo tak jest 
mniej mycia) lub wysmarowanej olejem. 
Wyrównaj i mocno uklep. Za pomocą 
tępej strony ostrza noża zrób na masie 
ukośną kratkę, o głębokości około 1 
cm. Wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 190 stopni i zapiekaj 60-70 minut, aż 
na wierzchu zacznie tworzyć się chrupka 
skórka. Wyjmij zapiekankę z piekarnika, 
w kratkę włóż ser. Wstaw ponownie do 
gorącego piekarnika na 5-7 minut, aż 

ser się rozpuści i zacznie lekko brązo-
wieć. Podawaj z sałatą i pomidorami. 
Możesz podać do zapiekanki ryż lub 
ulubioną kaszę ugotowaną na sypko. 

PANeTTONe
Składniki:
35 dag mąki pszennej tortowej  
1/3 szklanki cukru  
1/3 szklanki rodzynek  
1/3 szklanki kandyzowanej skórki 
pomarańczowej  
10 dag miękkiego masła + 2 łyżki 
roztopionego  
2 dag świeżych drożdży  
3 duże jajka  
4 łyżki ciepłego mleka  
szczypta soli  
do podania kakao 
etapy przygotowania:
Drożdże pokrusz i przełóż do miseczki. 
Wlej mleko, wsyp 1 łyżkę mąki i 1 łyżeczkę 
cukru. Wymieszaj i odstaw na 15 minut 
do wyrośnięcia. Jajka wbij do miseczki i 
lekko roztrzep widelcem. Masło pokrój 
na mniejsze kawałki. Mąkę przesiej do 
miski. Wsyp sól, cukier, rodzynki, skórkę 
pomarańczową, masło i dodaj zaczyn 
drożdżowy. Ciasto wyrabiaj ręcznie lub 
mikserem, aż będzie gładkie i elastycz-
ne. Powinno łatwo odchodzić od miski. 
Ciasto wyłóż na stolnicę posypaną mąką 
i wyrabiaj ręcznie ok. 5 minut. Wyrobione 
ciasto przełóż do z powrotem do miski, 

przykryj ściereczką i odstaw do wyro-
śnięcia na godzinę. Ciasto ponownie 
przełóż na stolnicę i wyrabiaj 3-4 
minuty. Ciasto przełóż do formy, 
przykryj folią spożywczą i odstaw 
na godzinę. Piekarnik nagrzej do 180 
stopni. Dno tortownicy o średnicy 21 
cm wyłóż papierem do pieczenia. Z 
papieru do pieczenia zrób kołnierz, 
który powinien wystawać ponad 
formę ok. 20 cm. Babka jest wysoka 
i urośnie ponad tortownicę. Możesz 
też użyć gotowej papierowej formy do 
panettone. Wierzch ciasta polej roz-
topionym masłem. Formę wstaw do 
piekarnika i piecz przez 30 - 35 minut. 
Wyjmij z piekarnika, przykryj ściereczką 
i ostudź. Babkę wyjmij z formy, posyp 
kakao i pokrój na wysokie porcje. 
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Dekoracje świąteczne, biżuterię, obrazy, hafty i koronki zapre-
zentowali artyści rękodzielnicy w Miejskim Ośrodku Kultury na 
zorganizowanym już po raz ósmy Kiermaszu Świątecznym. Na 
stoiskach twórców z Ozorkowa i z innych miejscowości regionu 
łódzkiego można było obejrzeć i zakupić ręcznie wykonane bombki 
i inne przybrania choinkowe, stroiki, zabawki, pudełka na prezenty 
i wiele innych wyrobów. 
Jak co roku kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem, a wy-
stawcom i zwiedzającym czas umilały występy dzieci i młodzieży z 
ozorkowskich szkół i przedszkoli, a także kapeli folklorystycznych: 
„Ozorkowianie” i „Aleksandrowianie”.

Kiermasz świąteczny
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Ozorków

Na skwerze pomiędzy ul. Łęczyc-
ką i Gębicką w Ozorkowie zamon-
towano urządzenia placu zabaw i 
siłowni plenerowej. Plac zabaw i 
siłownia na świeżym powietrzu 
powstały w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2019. 

11 grudnia odbyło się 
pierwsze posiedzenie 

nowej kadencji Rady Seniorów 
Miasta Ozorkowa. Z 15-osobowej 
Rady wybrano 5-osobowy zarząd; 
przewodniczącą ponownie została 
Krystyna Domalążek, i wiceprze-
wodniczącym – Stanisław Chmie-
liński, ii wiceprzewodniczącą – Ja-
nina Wójcik, sekretarzem – Teresa 
Kuchta, członkiem zarządu – Urszula 
Sobczak.

Burmistrz Jacek Socha pogratu-
lował przewodniczącej Krystynie 

Domalążek ponownego objęcia tej 
funkcji i podkreślił jednocześnie, jak 
ważne nie tylko dla seniorów, ale 
wszystkich mieszkańców Ozorkowa, 
są działania podejmowane przez 
Radę Seniorów.

Do zadań Rady Seniorów należy 
m.in. aktywizacja i wsparcie starszych 
mieszkańców poprzez inicjowanie 
i realizowanie szeregu wydarzeń o 
charakterze społecznym, kulturalnym, 
edukacyjnym i rekreacyjnym oraz 
integracja tego środowiska ze społecz-
nością lokalną.

Rozpoczęła się przebudowa ul. 
Konopnickiej na ponad 400-u 
metrowym odcinku od przejaz-
du kolejowego w kierunku ul. 
Zielonej. 

Do przetargu na przebudowę ul. 
Konopnickiej wpłynęło 7 ważnych 
ofert, najlepszą przedstawiła firma 
Trakt. Zakres prac obejmuje budowę 
nawierzchni jezdni z kostki beto-
nowej, budowę zjazdów do posesji 
z kostki betonowej, montaż dwóch 
progów zwalniających, oczyszcze-

nie, wyprofilowanie i utwardzenie 
rowu przydrożnego i przebudowę 
przepustów. Drogowcy rozpoczęli 
remont od wykorytowania drogi pod 
ułożenie krawężnika po północnej 
stronie ulicy. Termin zakończenia 
prac zaplanowano na czerwiec 2020 r., 
jeśli jednak warunki pogodowe będą 
sprzyjające, przebudowa zakończy się 
wcześniej. Na inwestycję miasto po-
zyskało dofinansowanie w wysokości 
65 % z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

- W mieście wyspecjalizowani 
rabusie upodobali sobie miesz-
kania na parterze – usłyszeliśmy 
w redakcyjnym telefonie. 

Na portalach społecznościowych 
mieszkańcy rzeczywiście prze-
strzegają się wzajemnie i piszą o 
złodziejach. W Ozorkowie w ostat-
nim okresie miało dojść do kilku 
włamań do mieszkań usytuowa-
nych na parterze.

„Uwaga złodzieje! Pragnę ostrzec 
wszystkich, iż w Ozorkowie grasują 

złodzieje. Uważajcie na mieszkania 
na parterach. Nastawieni są na złoto 
i pieniądze. Nie trzymajcie cennych 
rzeczy w domu, a na pewno nie w 
łatwo dostępnych miejscach. Zrób-
cie również zdjęcia cennej biżuterii, 
którą posiadacie w domu. Niestety 
wczoraj między 16-17.30 zostałam 
okradziona i jest to bardzo przykre 
doświadczenie, kiedy zabierają cały 
dorobek Twój i Twoich dzieci, nawet 
oszczędności dzieci z ich własnych 
portfeli. Mam nadzieję, że złodziei 

spotka zasłużona kara, jeśli nie od 
wymiaru sprawiedliwości, to od ży-
cia” - czytamy w jednym z wpisów 
w internecie. 

Mł. asp. Robert Borowski z KPP 
w Zgierzu potwierdza, że w Ozor-
kowie od wakacji doszło do kilku 
takich włamań. 

- W sierpniu włamywacze wyła-
mali okno balkonowe i dostali się do 
mieszkania na parterze w jednym z 
bloków. Zrabowali biżuterię wartą 
prawie 15 tysięcy zł – słyszymy. - 

remont Konopnickiejrada seniorów Plac zabaw
i siłownia

Szajka złodziei grasuje w Ozorkowie

Podobne zdarzenie odnotowaliśmy 
we wrześniu, ale tym razem zło-
dzieje weszli przez okno do domu 
jednorodzinnego. Też wynieśli złote 

i srebrne precjoza. Włamania były 
także w listopadzie i grudniu.

Jak do tej pory, złodzieje są nie-
uchwytni. 
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Ozorków

Ozorków

Zapraszamy 
na lodowisko!

Możliwość wypożyczenia łyżew we wszystkich rozmiarach oraz specjalnych “pingwinów” do nauki jazdy.Planujemy pokazy taneczne w wykonaniu gwiazd łyżwiarstwa figurowego.W okresie ferii zimowych nauka jazdy na łyżwach z instruktorem.
Miejsce: 

Ozorków, 
ul. Traugutta 2 

(przy hali sportowej)
Zaprasza CSiR “Wodnik” w Ozorkowie
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Lodowisko 
czynne 
codziennie 
w godzinach 
11.00-21.00, 

przerwa 
technologiczna 
16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

   

 

PROMOCJA! 

BRYKIET DRZEWNY, DREWNO OPAŁOWE!  

+48 515 270 453 

TARTAK BME SP. Z O. O. SP. K. 

UL. TARTACZNA 2,  

95-35 OZORKÓW 

- Na pewno włączyłam kierun-
kowskaz – twierdziła ozorkowian-
ka w samochód której wjechał 
kierowca peugeota. Ten z kolei 
był zdania, że winę za kolizję po-
nosi kierująca oplem.

- Żadnego kierunkowskazu nie 
było. Jechałem za oplem, który nagle 
zahamował. Nie miałem możliwo-
ści już nic zrobić. Uderzyłem w tył 
samochodu – usłyszeliśmy. 

Do kolizji doszło na drodze krajo-
wej pod Ozorkowem. Na szczęście 
uczestnicy zdarzenia nie odnieśli 
żadnych obrażeń. Sprawę wyjaśnia 
policja. 

W połowie tego mie-
siąca, według wcze-

śniejszych założeń, montowany 
miał być mostek na Bzurze w 
modernizowanym parku miej-
skim. Prace te nie będą jednak 
realizowane. 

- Firma, która zobowiązana była 
do dostarczenia kładki, poinformo-
wała nas, że niestety jest problem 
z łożyskami, czyli elementami 
wspierającymi konstrukcję – mówi 
Maciej Kulesza, kierownik robót. 
- Na pewno łożyska nie będą do-
starczone w tym roku. Trudno jest 
mi powiedzieć, kiedy położymy 
kładkę. Być może nastąpi to dopiero 
wiosną przyszłego roku. 

Kierownik zapewnia, że ostatnie 

W Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej od 

kilku dni pracuje syndyk. Formalnie 
rozpoczęło się postępowanie upa-
dłościowe. Dostawcy mleka wraz 
ze zwolnionymi a także garstką 
zatrudnionych jeszcze pracowników 
mają nadzieję na wypłatę zaległych 
pieniędzy. 

Pozamykane sklepy OSM i pustki 
w halach produkcyjnych, to smutna 
rzeczywistość mleczarni. Ogromne 
zadłużenie – ponad 20 mln zł – pogłębia 
poczucie apatii.

Krzysztof B. (nazwisko do wiado-
mości red.) jest jednym z nielicznych 
pracowników, który wykonuje jeszcze 
obowiązki w zakładzie. Długo nie 

popracuje, jedynie do końca tego roku. 
Pan Krzysztof narzeka na pensję.

- Teraz zarabiam na miesiąc 450 zł. 
To jedna trzecia tego, co otrzymywa-
łem jeszcze kilka miesięcy wcześniej. 
Trudno jest żyć za takie pieniądze. 
Gdybym miał rodzinę, to już dawno 
bym się załamał. Mieszkam z matką. 
Pieniędzy brakuje, ale razem jeszcze 
jakoś dajemy sobie radę. Nie wiem co 
będzie w nowym roku. Liczę na to, że 
w miarę szybko znajdę jakąś pracę – 
usłyszeliśmy. 

Czy ludzie szybko zobaczą swoje 
pieniądze?

Dorota Borkowska, syndyk masy 
upadłościowej OSM, zapewnia, że zro-
bi wszystko, aby wierzycieli zaspokoić 

w jak największym stopniu. 
- Zdaję sobie sprawę z tego, jak duży 

niepokój społeczny wywołuje proces 
upadłościowy mleczarni w Ozorkowie. 
Chciałabym ostudzić nastroje. Po to 
jest to postępowanie upadłościowe, 
aby wierzyciele, współpracownicy, 
byli i obecni pracownicy oraz rolnicy 
otrzymali jak największy stopień za-
spokojenia. Taki jest cel i postaram się 
przeprowadzić ten proces w możliwie 
szybkim terminie – słyszymy. 

Dowiedzieliśmy się, że w tym mo-
mencie trudno jest określić, kiedy oraz 
którzy wierzyciele będą spłacani jako 
pierwsi. Te kwestie regulują przepisy 
prawa upadłościowego. 

- Zasady są takie, że na początku 

Kto zawinił?

- Skręcałam i włączyłam 
kierunkowskaz – twierdziła 
kierująca oplem 

- To nieprawda. Nie ponoszę winy 
za stłuczkę – usłyszeliśmy od 
kierowcy peugeota

- W tym roku mostku nie będzie – 
mówi kierownik Kulesza
problemy nie wpłyną na opóźnienie 
całej inwestycji związanej z moder-
nizacją parku. 

Ludzie czekają na pieniądze! spłacane są koszty postępowania. 
Później, w odrębnej kategorii, spłacani 
są wierzyciele, którzy są zabezpieczeni 
rzeczowo. Także w odrębnej kategorii 
spłacani są pracownicy, w zależności, 
czy zadłużenie firmy w stosunku do 
nich powstało przed, czy po ogłosze-
niu upadłości. Oczywiście na liście są 
rolnicy i inni wierzyciele. Naprawdę 
ten proces jest skomplikowany – nie 
ukrywa syndyk. - Termin wypłat za-
ległości w dużej mierze zależy od tego 
jak długo potrwa procedura sprzedaży 
tego majątku.

Syndyk zdradza „Reporterowi”, że 
są już pierwsi zainteresowani kupnem 
majątku upadłej mleczarni. 

- Odebrałam już kilka telefonów w 
tej sprawie. Pytanie tylko, czy te tele-
foniczne oferty znajdą potwierdzenie 

w oficjalnych ofertach papierowych 
– dodaje D. Borkowska. 

Nieoficjalnie mówi się o tym, że 
jednym z zainteresowanych zakupem 
majątku mleczarni jest przedsiębiorca 
z Ozorkowa. 

(stop)

Pan Krzysztof otrzymuje jedną 
trzecią swojego poprzedniego 
wynagrodzenia

mostek z opóźnieniem
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Ozorków
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Co należy do zadań 
burmistrza, czym 

zajmują się radni miejscy, co to jest 
rada powiatu i sejmik wojewódzki 
wyjaśniał burmistrz Jacek Socha 
podczas spotkania z uczniami klas 
ósmych w Szkole Podstawowej nr 5.

Spotkanie zorganizowano w ramach 
lekcji wiedzy o społeczeństwie, której 
tematem był samorząd lokalny. Młodzi 
ludzie z zainteresowaniem wysłuchali 
informacji na temat zadań realizowa-
nych przez miasto i zasad wyboru do 
rady i na stanowisko burmistrza. 

Uczniowie pytali o działalność Mło-
dzieżowej Rady Miasta, planowane w 
najbliższym czasie inwestycje, byli też 

ciekawi, jak długo Jacek Socha działa 
w samorządzie i dlaczego ponad 9 lat 
temu zdecydował, by kandydować na 
burmistrza.

– Kilkanaście lat temu, jako sta-
rosta zgierski, widziałem miasta i 
miejscowości w naszym powiecie i 
województwie, które zaczynały się 
zmieniać, rozwijać, ale niestety, Ozor-
ków do nich nie należał. Chciałem, by 
w moim mieście także remontowano 
drogi, szkoły, obiekty sportowe, 
dlatego podjąłem decyzję, by jako 
gospodarz wcielić te zamierzenia w 
życie. Mieszkańcy mi zaufali i od 9 lat 
sukcesywnie zmieniamy Ozorków – 
mówił burmistrz Jacek Socha.

Ozorkowscy dzielnicowi rozpo-
częli akcję „Widoczni piesi i rowe-
rzyści”, której celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów na drogach. inauguracja 
kampanii odbyła się w Gminnym 
Przedszkolu w Leśmierzu, pod-
czas której maluchy uczyły się 
bezpiecznych zachowań na dro-

dze. Policjanci przygotowali dla 
przedszkolaków mały upominek. 
Były to odblaskowe kamizeli i 
gadżety. Mundurowi wyjaśnili 
najmłodszym dlaczego tak ważne 
jest używanie elementów odbla-
skowych. W ramach kampanii 13 
grudnia kamizelki otrzymali też 
piesi oraz rowerzyści. 

Upominki od dzielnicowych 

Lekcja o samorządzie 

re
kl

am
a
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sTarosTa PoDDĘbicKi oGŁasza lisTĘ jeDNosTeK 
NieoDPŁaTNeGo PoraDNicTwa

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA ADRES TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny WWW

e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

RO DZ I N N E

1
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Poddębicach

problemy funkcjonowania rodziny, 
w tym problemy wychowawcze  

w rodzinach naturalnych  
i zastępczych oraz problemy opieki nad 

osobą niepełnosprawną,  
a także terapię rodzinną

ul. Łęczycka 28, 
99-200 Poddębice

043 678-40-40
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00 www.pcprpoddebice.pl

pcpr@poddebicki.pl
Każdy mieszkaniec Powiatu 

Poddębickiego 

2
Gminny/Miejsko-
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

udzielanie informacji o prawach i 
uprawnieniach w zakresie świadczeń 

rodzinnych
Plac Powstańców 1 

99-205 Dalików
043 678 01 23 wew. 14

 (wg stawek operatora)
Pon. – pt. 

7.30 – 15.30 gopsdalikow@wp.pl Każdy mieszkaniec Gminy 
Dalików

3 j.w. j.w. 99-235 Pęczniew,  
ul. Główna 10 / 12

043 678-17-49
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
7.30 – 15.30 gopspeczniew@op.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Pęczniew

4 j.w. j.w. ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice

0 43 678-42-70
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

bip.mgops.poddebice.pl
mgops@mgops.poddebice.pl

Każdy mieszkaniec Gminy 
Poddębice 

5 j.w. j.w. 99-210 Uniejów, ul. 
Orzechowa 6

063 288 80 26
 (wg stawek operatora)

Pon. 9:00-17:00
wt. – pt.: 8:00-16:00 mgopsuniejow@op.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Uniejów

6 j.w. j.w. ul. Legionów Polskich 1
99-220 Wartkowice

43 678 58 47
(wg stawek operatora)

Pon. 7:30-15:30
wt. 9:00-17:00

śr. – pt.: 7:30-15:30
gops_wartkowice@o2.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Wartkowice

7 j.w. j.w. Zadzim 44 
99-232 Zadzim

43 678 66 74
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

www.gops.gminazadzim.pl
gops_zadzim@post.pl

Każdy mieszkaniec Gminy 
Zadzim

PSYC H O LO G I CZ N E

8

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 

Poddębicach

wszechstronne wspieranie rozwoju 
dziecka poprzez podejmowanie działań 

profilaktycznych, diagnostycznych, 
terapeutycznych, doradczych 

i konsultacyjnych

ul .Narutowicza 13, 99-
200 Poddębice

0 43 678 29 77
(wg stawek operatora)

Pon.,  wt., pt. – 8:00 
– 16:00 

śr., czw. – 8:00 – 
18:00

www.ppppoddebice.pl
ppppoddebice@wp.pl

Uczniowie, ich rodzice, 
nauczyciele z terenu Powiatu 

Poddębickiego

9
Poradnia zdrowia 

psychicznego w 
Poddębicach

Świadczenia zdrowotne realizowane 
przez 3 lekarzy psychiatrów 

(bez skierowania)
ul. Zielona 2A

99-200 Poddębice
043 678 95 00

(wg stawek operatora)
Pon. – pt. 

8.00 – 16.00
zdrowiepoddebice.pl Każdy mieszkaniec Powiatu

10
Centrum wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu 

psychicznego
Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze
Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127 
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez
7 dni w tygodniu www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl
Dla osób  będących w 

kryzysie
psychicznym

P E DAG O G I CZ N E

11

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 

Poddębicach

wspieranie rozwoju dziecka 
poprzez podejmowanie działań 

profilaktycznych, diagnostycznych, 
terapeutycznych, doradczych 

i konsultacyjnych

ul .Narutowicza 13, 99-
200 Poddębice

0 43 678 29 77
(wg stawek operatora)

Pon.,  wt., pt. – 8:00 
– 16:00 

śr., czw. – 8:00 – 
18:00

www.ppppoddebice.pl
ppppoddebice@wp.pl

Uczniowie, ich rodzice, 
nauczyciele z terenu Powiatu 

Poddębickiego 

P O M O C  S P O Ł ECZ N A

12
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Poddębicach

udzielanie informacji o prawach 
i uprawnieniach z zakresu pomocy 

społecznej
ul. Łęczycka 28, 99-200 

Poddębice
043 678-40-40

(wg stawek operatora)
Pon. – pt. 

8.00 – 16.00 www.pcprpoddebice.pl
pcpr@poddebicki.pl

Każdy mieszkaniec Powiatu 
Poddębickiego 

13 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

udzielanie informacji o prawach
 i uprawnieniach z zakresu pomocy 

społecznej
Plac Powstańców 1 

99-205 Dalików
043 678 01 23 wew. 14

 (wg stawek operatora)
Pon. – pt. 

7.30 – 15.30 gopsdalikow@wp.pl Każdy mieszkaniec Gminy 
Dalików

14 j.w. j.w. ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew

043 678 17 49
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
7.30 – 15.30 gopspeczniew@op.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Pęczniew

15 j.w. j.w. ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice

0 43 678-42-70
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

bip.mgops.poddebice.pl
mgops@mgops.poddebice.pl

Każdy mieszkaniec Gminy 
Poddębice 

16 j.w. j.w. 99-210 Uniejów, ul. 
Orzechowa 6

063 288 80 26
 (wg stawek operatora)

Pon. 9:00-17:00
wt. – pt.: 8:00-16:00 mgopsuniejow@op.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Uniejów

17 j.w. j.w. ul. Legionów Polskich 1
99-220 Wartkowice

43 678 58 47
(wg stawek operatora)

Pon. 7:30-15:30
wt. 9:00-17:00

śr. – pt.: 7:30-15:30
gops_wartkowice@o2.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Wartkowice

18 j.w. j.w. Zadzim 44 
99-232 Zadzim

43 678 66 74
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

www.gops.gminazadzim.pl
gops_zadzim@post.pl

Każdy mieszkaniec Gminy 
Zadzim

ROZW I Ą Z Y WA N I E  P RO B L E M ÓW  A L KO H O LOW YC H  I  I N N YC H  U ZA L E Ż N I E Ń

19

Miejsko-Gminna/
Gminna Komisja 

ds. Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych i 
Przeciwdziałania 

Narkomanii 

zadania w ramach gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, udzielając 
pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych oraz dotkniętych 
przemocą w rodzinie. Komisja 
podejmuje również czynności związane 
z zastosowaniem obowiązku poddania 
się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego

99-210 Uniejów, ul. bł. 
Bogumiła 13

063 288 97 58
(wg stawek operatora)

Pon.: 9:00-17:00
wtorek – piątek: 

8:00-16:00 urzad@uniejow.pl Każdy mieszkaniec Gminy 
Uniejów

20 j.w. j.w. Plac Powstańców 1 
99-205 Dalików

043 678 01 23
 (wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
7.30 – 15.30 ugdalikow@wp.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Dalików

21 j.w. j.w. ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew

043 678 15 19
 (wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
7.30 – 15.30 ug_peczniew@wp.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Pęczniew

22 j.w. j.w. Stary Gostków 3D 
99-220 Wartkowice

043 678 51 05
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
7.45 – 15.45 urzad@wartkowice.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Wartkowice

23 j.w. j.w. ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice

(43) 678 25 80
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00 gmina@poddebice.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Poddębice

24 j.w. j.w. Zadzim 44 
99 - 232 Zadzim

43 678-61-60
43 678-61-83

(wg stawek operatora)
Pon. – pt. 

8.00 – 16.00 ug_zadzim@wp.pl Każdy mieszkaniec Gminy 
Zadzim

25
Poradnia leczenia 

uzależnień w 
Poddębicach

Oferuje pomoc dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych i rodzin osób 
uzależnionych (bez skierowania)

ul. Zielona 2A
99-200 Poddębice

043 678 95 00
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

zdrowiepoddebice.pl Każdy mieszkaniec Powiatu
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26 Fundacja 
METAMORFOZA

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia 
społeczeństwa oraz wszechstronna 
pomoc świadczona na rzecz osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zwłaszcza osób 
uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem, wykorzystywanych 
i nieprzystosowanych społecznie, 
bezdomnych, starszych, 
niepełnosprawnych, dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych oraz środowisk 
społecznie zaniedbanych.

99-200 Poddębice, 
Feliksów 19

043 333 00 10
(wg stawek operatora)

www.fundacjametamorfoza.pl
fmetam@o2.pl

Każdy mieszkaniec Powiatu 
Poddębickiego

27
Stowarzyszenie 
Abstynenckie KLUBU 
ŻYCZLIWYCH SERC 
w Poddębicach

Kształtowanie u swoich członków 
trwałych dążeń do całkowitego 
powstrzymania się od picia wszelkich 
napojów alkoholowych oraz stwarzania 
warunków do wytrwania w trzeźwości; 
Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

ul. 1 – go Maja 15
 99 – 200 Poddębice

043 678 86 69
(wg stawek operatora) klubabstpoddebice@vp.pl Każdy mieszkaniec Powiatu 

Poddębickiego

P RZ EC I W DZ I A Ł A N I E  P RZ E M O CY  D O M OW E J

28
Zespół 

Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie, następnie podejmowanie 

działań w środowisku zagrożonym 
przemocą w celach zapobiegawczych 

bądź podejmowanie interwencji w 
środowisku dotkniętym patologią. 

ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice

0 43 678-42-70
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

bip.mgops.poddebice.pl
mgops@mgops.poddebice.pl

Każdy mieszkaniec Gminy 
Poddębice 

29 j.w. j.w. 99-210 Uniejów, ul. 
Orzechowa 6

063 288 80 26
 (wg stawek operatora)

Pon. 9:00-17:00
wt. – pt.: 8:00-16:00 mgopsuniejow@op.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Uniejów

30 j.w. j.w. Plac Powstańców 1 
99-205 Dalików

043 678 01 23 wew. 14
 (wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
7.30 – 15.30 gopsdalikow@wp.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Dalików

31 j.w. j.w. ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew

043 678 15 19
 (wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
7.30 – 15.30 ug_peczniew@wp.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Pęczniew

32 j.w. j.w. ul. Legionów Polskich 1
99-220 Wartkowice

43 678 58 47
(wg stawek operatora)

Pon. 7:30-15:30
wt. 9:00-17:00

śr. – pt.: 7:30-15:30
gops_wartkowice@o2.pl Każdy mieszkaniec Gminy 

Wartkowice

33 j.w. j.w. Zadzim 44 
99-232 Zadzim

43 678 66 74
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

www.gops.gminazadzim.pl
gops_zadzim@post.pl

Każdy mieszkaniec Gminy 
Zadzim

34

Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska linia”

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu 
pomocy w problemach przemocy 

domowej

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.
godz. 08.00–22.00

ndz. i święta
godz. 08.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia
Dla osób doświadczających  

przemocy domowej

I N T E RW E N CJA  K RYZ YSOWA

35
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR w 
Poddębicach 

- prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego, pedagogicznego, 

prawnego w tym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie,

- prowadzenie mediacji rodzinnych,
- udzielanie konsultacji dotyczących 
problemów osobistych i rodzinnych.

ul. Łęczycka 28, 99-200 
Poddębice

043 678-40-40
(wg stawek operatora)

Pon. – pt. 
8.00 – 16.00

www.pcprpoddebice.pl
pcpr@poddebicki.pl

Każdy mieszkaniec Powiatu 
Poddębickiego 

36 Centralne Zarządzanie 
Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur: 
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177
e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na 
dobę przez 7 dni w 

tygodniu

www.rcb.gov.pl/zarzadzanie-
kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego

Osoba poszukująca 
informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

37 Powiatowy Urząd Pracy 
w Poddębicach 

Poradnictwo zawodowe dla osób 
zarejestrowanych w PUP, jak i 
w węższym zakresie dla osób 

niezarejestrowanych oraz pracodawców 
i ich pracowników

ul. Polna 9 
99-200 Poddębice 

043 678 20 22
043 678 39 48

Pon. – pt. 
7.30 – 15.30

www.poddebice.praca.gov.pl

lopo@praca.gov.pl

Osoby zarejestrowane i 
niezarejestrowanie w PUP, 

pracodawcy i ich pracownicy

38 Wojewódzki Urząd Pracy Poradnictwo zawodowe, wsparcie 
psychologiczne i informacje zawodowe

ul. Wólczańska 49, 
90-608 Łódź 

042 632 01 12 
042 633 58 78

(wg stawek operatora)
Pon. – pt. 

8.00 – 16.00
www.wuplodz.praca.gov.pl

lowu@wup.lodz.pl

Osoby zarejestrowane, 
niezarejestrowane, 
poszukujący pracy, 

pracodawcy

49 Infolinia Urzędów Pracy 
- Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy
Ciepła 20 

15-472 Białystok

19 524
(z Polski)

+48 22 19524
(z zagranicy)

pn.- pt.
godz. 08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani

-poszukujący pracy
- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

40
Lokalny Punkt Pomocy 

Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,
prawne i finansowe

Plac Kościuszki 15/3
99-200 Poddębice

43 659 20 09 dyżur 
całodobowy 7 dni w 

tygodniu
(wg stawek operatora)

Środa 9:00 - 13:00
www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@

ms.gov.pl
Osoby pokrzywdzone 

przestępstwem i ich osoby 
bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

41
Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w 
Poddębicach

Poradnictwo konsumenckie i 
informacje prawne w zakresie ochrony 

interesów konsumentów
ul. Łęczycka 16

99-200 Poddębice
(043) 678-78-45  

513 023 785
(wg stawek operatora)

- pon. - 14.00 - 17.00
- wt.  - 8.00 - 11.00
- śr. - 8.00 - 12.00

rzecznik@poddebicki.pl
Konsumenci zamieszkali 

na terenie Powiatu 
Poddębickiego

42
Urząd Ochrony 

Konkurencji i 
Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich
UOKiK

Pl. Powstańców 
Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
801 440 220
22 290 89 16

pn.- pt.
godz. 08.00-18.00 https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

43
Narodowy Fundusz 
Zdrowia - Oddział w 

Łodzi

Informacje dotyczące zasad dostępu 
do świadczeń zdrowotnych i wykazu 
świadczeniodawców udzielających 

świadczeń w ramach zawartej umowy 
z NFZ, ubezpieczenia zdrowotnego, 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

ul. Kopcińskiego 58, 
90-032 Łódź 

42 275 40 30 
(wg stawek operatora) 

Pn. – pt. 8.00-16.00
Wtorek 8.00 - 17.00 

sala obsługi, ul. 
Kopcińskiego 56

 

www.nfz-lodz.pl 

kancelaria@nfz-lodz.pl
Świadczeniobiorcy NFZ

44 Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46 
01-171 Warszawa

800 190 590
Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl 

lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.
godz. 08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać 
każdy kto ma poczucie 
łamania praw pacjenta

45 Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:

- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia

Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna
800 392 976
22 572 60 42 

pn.- pt.
godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta 
ubezpieczeniem 

lub zainteresowana 
ubezpieczeniem 

zdrowotnym
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Chorujesz? Pij dużo płynów46 Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa

Telefon
(22) 461 60 00

801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z 

taryfą operatora
pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

http://www.
niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.
gov.pl

Z porad mogą korzystać 
osoby niepełnosprawne, 

ich rodziny oraz organizacje 
działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych

47
Rzecznik Praw Dziecka 

– dziecięcy telefon 
zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 
fax.: (22) 583 66 96

800 121 212
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
08.15-20.00.

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji 
rówieśniczych, szkolnych i 

rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto 

doświadcza problemu lub 
jest świadkiem.

P RAWO  U B E Z P I ECZ E Ń  S P O Ł ECZ N YC H

48
Punkt Informacyjny 

Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Składki, renty, emerytury Poddębice 99-200 
ul. Narutowicza 6 a

0-43 678-46-47
(wg stawek operatora)

Pon. 8.00-18.00 
Wt. – Pt. 8.00-15.00 Ubezpieczeni i płatnicy

49 Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji: pomoc techniczna, 
składki, renty, emerytury

Nr centrali :
(22) 667 10 00

(22) 560 16 00
cot@zus.pl

pn. – pt.
godz. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/
kontakt/centrum-obslugi-

telefonicznej-cot-
Adresaci porad: 

ubezpieczeni, płatnicy, 
lekarze

P RAWO  P RACY

50 Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Łodzi Porady z zakresu prawa pracy al. Kościuszki 123 

90-441 Łódź
42 636-23-13

(wg stawek operatora)
pn. – pt.

godz. 08.00 – 16.00
www.lodz.pip.gov.pl

kancelaria@lodz.pip.gov.pl Osoby świadczące pracę 

51
Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji 

Pracy (PIP)
Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat 
Pracy 

ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa

801 002 006

459 599 000

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

P RAWO  P O DAT KOW E

52 Urząd Skarbowy w
W Poddębicach Informacje podatkowe ul. Narutowicza 12 

99-200 Poddębice
043 678 77 00

(wg stawek operatora)
Pon. 7.30 – 18.00

Wt. – pt. 7.30 – 15.30

www.lodzkie.kas.gov.pl
/urzad-skarbowy
-w-poddebicach

us.poddebice@mf.gov.pl

Z porad może skorzystać 
każdy podatnik

53 Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, 
VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
 (22) 330 03 30

pn.- pt.
godz. 07.00-18.00 www.kis.gov.pl Z porad może  skorzystać 

każdy podatnik

D L A  OSÓ B  B Ę DĄCYC H  W  S P O RZ E  Z  P O D M I OTA M I  RY N KU  F I N A N SOW EG O

54 Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych) Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika 
Finansowego

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Ubezpieczenia
gospodarcze

(22) 333 73 28
Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

pn.-pt.
godz. 08.00-18.00

pn.-pt.
godz.11.00-15.00

Porady e-mail: porady@
rf.gov.pl

https://rf.gov.pl/kontakt

Osoby ubezpieczone i 
w sporze dotyczącym 

ubezpieczeń

I N N E

55 Rzecznik Praw 
Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676 .
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych i 

komórkowych

pon.
godz. 10.00-18.00

wt.- pt.
godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl
Może zgłosić się każdy, kto 

uważa,
że jego prawa są naruszone

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 043 678 78 16

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMO C PRAWNA

PROWADZĄCY ADRESY
DYŻURÓW DNI i GODZINY SPECJALIZACJA

(o ile określono)
lokal dogodny dla 
osób na wózkach 

inwalidzkich
DANE KONTAKTOWE WWW

1 Punkt Radców Prawnych i 
Adwokatów

ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew Pon. godz. 9-13 brak tak

043 678-78-16
Pon. 8.00 – 18.00

Wt. – Czw. 8.00 – 16.00
Pt. 8.00 – 14.00 www.poddebicki.pl

ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Wt.  godz. 12-16 brak tak

ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Śr. godz. 12-16 brak tak
ul. Legionów Polskich 1

99-220 Wartkowice Czw. godz. 8-12 brak tak

Zadzim 44, 99-232 Zadzim Pt .godz. 8-12 brak tak

NIEODPŁATNA POMO C PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2 Punkt prowadzony przez 
Stowarzyszenie ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Pon. – Pt.

8.00 – 12.00 brak tak

043 678-78-16
Pon. 8.00 – 18.00

Wt. – Czw. 8.00 – 16.00
Pt. 8.00 – 14.00

www.poddebicki.pl
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źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniawiedzy.pl, rekordyguinessa.pl

ciekawie i na weSoło

czarne plaże zagadka niedźwiedzia polarnegoNajdłuższa mowa

Jak pokazuje ten Rekord Polski na najdłuższą mowę, 
przemawiać non stop można na prawdę długo. Dzięki 
swojej determinacji, Kołcz Majk nie tylko ustanowił 
nowy Rekord Polski, ale i udowodnił, że jego umiejęt-
ności umożliwiają przemawianie z sensem, na temat, z 
ogromnym poczuciem humoru oraz tak, że publiczność 
nie mogła się oderwać. Oficjalna próba ustanowienia 
Rekordu Polski na najdłuższą mowę odbyła się w Jaraczu 
(woj. Wielkopolskie). Kołcz Majk (Michał Wawrzyniak) 
przemawiał nieprzerwanie przez 24 godziny i 8 minut! 
Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć Michała 
Wawrzyniaka do sprawdzenia swoich fizycznych i men-
talnych możliwości. Lecz nie tylko w codziennym życiu co 
jest dla wielu wyzwaniem, ale i w warunkach trudnych.

W wyniku pożarów buszu w Nowej Południowej Walii 
plaże w aglomeracji Sydney są pokryte popiołem. Popiół 
i zwęglone liście tworzą w wodzie zawiesinę, która jest 
wynoszona na brzeg przez fale. W czasie weekendu w 
mediach społecznościowych pojawiły się liczne donie-
sienia na ten temat. Użytkownicy Instagrama i Twittera 
zamieścili zdjęcia i filmiki m.in. z Balmoral Beach, plaży w 
dzielnicy Malabar czy Bronte Beach. Naukowcy ostrzegają, 
że jeśli pożary będą trwały nadal, szybko kurczące się 
zasoby wody pitnej N.P.W. mogą zostać zanieczyszczone 
zwęglonymi resztkami. Ekolog Emma Johnston obawia 
się, że deszcze zmyją popiół do zlewni. 
Sytuacja, w której masy spalonej roślinności lądują w 
oceanie, jest też groźna dla ryb. Przy dużej zawartości 
cząstek stałych może dojść do zapchania skrzeli. Zwierzęta, 
które odżywiają się, filtrując wodę, również mogą mieć 
problemy. Poza tym wielkie zakwity oznaczają znaczące 
obniżenie zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, co 
z kolei grozi masowym śnięciem.

Rosyjskie media społecznościowe obiegło nagranie 
niedźwiedzia polarnego z nasprejowanym na boku na-
pisem T-34. Nie wiadomo, gdzie w Arktyce nakręcono 
film, ale co do jednego eksperci są zgodni - napis może 
utrudniać niedźwiedziowi wtopienie się w otoczenie, a 
więc polowania, a nim się zmyje, miną tygodnie. Na-
ukowcy mają nadzieję, że pływanie ułatwi ten proces. 
Rzeczniczka rosyjskiego WWF-u Daria Buyanova opisała 
nagranie jako szokujące i dodała, że napis wygląda na 
żart w złym guście. Cadacz z Laboratorium Ekologii 
Ssaków Instytutu Problemów Biologicznych Północy 
w Magadanie, uważa, że niedźwiedzia nie można było 
pomalować bez usypiania. Wg niego, do incydentu 
mogło dojść w Nowej Ziemi, gdzie w lutym ogłoszono 
stan wyjątkowy, bo w miasteczkach i wioskach pojawi-
ły się dziesiątki niedźwiedzi polarnych. Niedźwiedzie 
poszukujące pożywienia terroryzowały mieszkańców 
archipelagu. Obecnie eksperci prowadzą dochodzenie, 
kiedy i gdzie powstało nagranie.

Myśliwy roku

Spokojnie, jak 
wybuchnie to 
mam drugą


