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Żółte kartki dla włodarzy
Parafi anie 
z Poddębic 
krytykują 
proboszcza

Rycerze 
walczyli 

w Uniejowie

W Ozorkowie 
znaki podzieliły 
spółdzielców

Ozorkowianie pomagają pogorzelcom      
         Liczy się każda złotówka. 

- Tak nie może być – mówi radny 
Tomasz Baranowski (na zdjęciu). - Strach 
paraliżuje tych ludzi i czas z tym skończyć. 
O atmosferze w muzeum wie już 
magistrat. Jaka będzie reakcja urzędu?

czytaj str. 5

STRACH W ZAMKU!
DLACZEGO LUDZIE SIĘ BOJĄ?
STRACH W ZAMKU!STRACH W ZAMKU!STRACH W ZAMKU!

DLACZEGO LUDZIE SIĘ BOJĄ?DLACZEGO LUDZIE SIĘ BOJĄ?DLACZEGO LUDZIE SIĘ BOJĄ?

         Liczy się każda złotówka.

Ratowniczka Ania      
– Mistrzyni Polski
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Łęczyca 

Łęczyca Łęczyca 

Łęczyca, Grabów Z a r ó w n o 
sesja miej-

ska w Łęczycy jak i gminna w 
Grabowie zakończyły się bez 
podjętej uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium dla 
włodarzy z wykonania budże-
tu za 2015 r. Samorządowcy 
uchwały nie podjęli, co nie 
oznacza jednak, że włodarze 
absolutorium nie otrzymali.

Sporym zaskoczeniem była 
postawa większości łęczyckich 
radnych miejskich, którzy wstrzy-
mali się od głosu w sprawie 
absolutorium. Dlaczego zaskocze-
niem? Przywołać należy wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łęczyca, sprawującej swego 

- Zauważyliśmy mniej-
sze zainteresowanie 

podjęciem pracy ze strony mło-
dzieży – mówi Aleksandra Ka-
mińska, pośrednik pracy z OHP. 
- Obecnie mamy oferty tylko dla 
osób pełnoletnich zatrudnianych 
przez agencję pośrednictwa pra-
cy. Jest to głównie praca fizyczna. 
Będziemy jeszcze realizować pro-
jekt unijny: „Obudź swój poten-
cjał”, są  to szkolenia dla dziesię-
ciu osób w tematyce magazynier 
z obsługą wózków widłowych i 
pracownik małej gastronomii z 
obsługą kas fiskalnych.

(mku)

Przejście przez ulicę 
Bitwy nad Bzurą od 

strony zalewu w stronę osiedla 
przy ul. Belwederskiej i z powro-
tem bezpieczne nie jest – to fakt. 
Brak zebry na jezdni oraz wjazd 
w uliczkę wewnątrz osiedla w 
miejscu, gdzie przechodzą piesi 
stwarza duże zagrożenie. Miejski 
radny od dawna mówi o koniecz-
ności utworzeniu przejścia.

- Sprawa wydaje się być bardzo 
prosta – mówi radny Karol Zieliń-
ski. - W styczniu złożyłem pismo 
do burmistrza w sprawie budowy 
przejścia. Na poparcie ważności 
sprawy mieszkańcy złożyli ok. 70 
podpisów. Usytuowanie w tym 
miejscu przejścia dla pieszych 
jest elementem organizacji ruchu 
a przede wszystkim zwiększa 
bezpieczeństwo wszystkich użyt-
kowników drogi. Z tego co mi 
wiadomo, jest już wykonany projekt 
organizacji ruchu drogowego i są 
środki finansowe na wykonanie 
tego zadania.

Gdzie więc leży problem, skoro 
przejścia dla pieszych dalej nie ma?

- Takie samo pytanie postawiłem 
wiceburmistrzowi na ostatniej sesji i 
co usłyszałem? - mówi z sarkazmem 
w głosie radny Zieliński - Że ja sam 

Dla większości osób 
oczywiste jest, że w 

miejskim zalewie kąpać się nie 
można. Przykłady z lat poprzed-
nich pokazują jednak, że amato-
rów takich kąpieli nie brakuje. 
Mimo, że nad zalewem bezpiecz-
nie nie jest, niektórzy ryzykują. 
W ubiegłym tygodniu pojawiły 
się nowe znaki przypominające o 
zakazie. Oby były skuteczne.

(zz)

Mniejsze zainteresowanie OHP

Przypominają o zakazie Radny walczy o przejście dla pieszych

głosowałem, aby nie przydzielać 
środków finansowych na wykona-
nie tego zadania. Nie mogę się zgo-
dzić z taką retoryką, zważywszy, 
że chodzi o naprawdę niewielką 
jak na budżet miasta, kwotę. Myślę 
natomiast, że brak działania w tej 
konkretnej sprawie wynika z faktu, 
że jestem radnym opozycyjnym i 
chodzi o to aby pokazać, że nie po-

trafię zaspokoić potrzeb wyborców, 
nawet tak niewielkich, ale jedno-
cześnie bardzo ważnych z punktu 
bezpieczeństwa przede wszystkim 
pieszych - twierdzi radny. - Jest to 
niedopuszczalne, ze względu na 
to, że ceną za tę „niebezpieczną 
zabawę” jest bezpieczeństwo i życie 
ludzi.

(mku)

Burmistrz i wójt 
bez absolutorium 

rodzaju nadzór nad działaniami 
burmistrza, a skierowany do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi o udzielenie absoluto-
rium. Kolejnymi dokumentami 
są pisma RIO w Łodzi w sprawie 
wyrażenia pozytywnej opinii 
o sprawozdaniu burmistrza z 
wykonania budżetu za 2015 rok 
i pismo skierowane do przewod-
niczącego rady Pawła Kuleszy 
oraz wiceprzewodniczącego ko-
misji rewizyjnej – Wojciecha 
Wojciechowskiego, w którym nie 
zgłoszono zastrzeżeń do wniosku 
komisji rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium. Tymczasem, ta 
dobra ocena wykonania budżetu 

nie znalazła potwierdzenia w 
głosowaniu  nad wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Krzysz-
tofowi Lipińskiemu. Poparcia za 
wykonanie budżetu burmistrzowi 
dzieliło jedynie pięciu radnych. 
Pozostałych dziewięcioro nie zajęło 
żadnego stanowiska wstrzymując 
się od głosu. Co spowodowało taką 
decyzję radnych?

- Jest demokracja, chyba każdy 
może głosować zgodnie ze swoim 
sumieniem - skomentował radny 
Wojciech Wojciechowski.

- Przyczyn decyzji jest kilka. Cho-
ciażby niezrealizowanie budowy 
ronda na ul. Kaliskiej czy niewy-
konanie uchwały rady w sprawie 
apelu o poddanie się burmistrza 
do dymisji – wyjaśniał z kolei radny 
Marcin Zasada.

Mieszkańcy, których zapytaliśmy 
o zdanie w sprawie niepodjęcia tak 
znaczącej uchwały, stanowiskiem 
radnych zachwyceni nie są.

 - Wydaje mi się, że w tej sprawie  
radni mogliby zapytać wyborców o 
opinię, ale oni pytają nas wtedy, kie-
dy ubiegają się o funkcję - stwierdza 
Beata Balcerzak.

Równie negatywnie sprawę oce-
nia kolejny mieszkaniec.

- To nie jest decyzja. Albo jestem 
za, albo przeciw - wtrąca Andrzej 
Królasik. - Jeżeli jest się radnym i 
pobiera dietę, to należy podejmować 
decyzje i za nie odpowiadać.

***
Rada gminy w Grabowie to ko-

lejny samorząd, który uznał, że nie 
akceptuje działań wójta w sferze 
realizacji budżetu i podobnie jak 
rada miasta Łęczycy, nie podjął 
uchwały o udzieleniu absoluto-
rium. W tym jednak przypadku 
radni mogli się opierać na sprawoz-
daniu RIO. 

Grabowscy radni przegłosowali 
pozytywnie sprawozdanie z reali-
zacji zadań budżetowych, ale nie 
udzielili poparcia dla wójta. Głoso-
wanie nad obydwoma uchwałami 
poprzedziła burzliwa dyskusja. 
Radni chcieli wiedzieć dlaczego w 
sprawozdaniu finansowym Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 
doszukała się aż 41 błędów.

- Czy pan, panie wójcie nie ma 
obsługi prawnej? Pomyłki w para-
grafach to chyba dość elementarna 
wiedza w samorządzie. Mało tego, 
w piśmie RIO  czytamy także o błę-
dach matematycznych - dopytywał 
radny Józef Drozdowski.

Najwięcej emocji jednak budzi 
w dalszym ciągu temat gminnej 
spółki komunalnej, zapewne dla-
tego, że w uzasadnieniu realizacji 
budżetu za rok 2015, RIO wskazuje, 
że kolejne budżety w latach 2016, 
2017 nie będą posiadały już opty-

malnych wskaźników z uwagi na 
istniejące roszczenie finansowe na 
kwotę 1269421,50 tytułem zapłaty 
faktury za sprzęt i maszyny pla-
nowane do zakupienia dla spółki. 
Pikanterii dodaje fakt, że przed-
miotowa spółka już nie istnieje, 
bo  na mocy uchwał rady gminy z 
grudnia 2015 r. i marca 2016 roku 
rada gminy podjęła wolę jej likwi-
dacji. Wójt Tomasz Pietrzak uważa 
jednak, że tych kosztów gmina nie 
poniesie, ponieważ transakcja nie 
została zrealizowana. Takie tłu-
maczenie radnych nie przekonało.

- Pan nabrał ludzi, panie wójcie i 
robi to pan dalej – stwierdził radny 
Henryk Pabin. - To wszystko nie-
prawda. Będą koszty i zapłacimy je 
my, podatnicy.

Pewnie ze względu na tyle wątpli-
wości wynik głosowania za udzie-
leniem absolutorium był remisowy. 
Siedmioro radnych było za udzie-
leniem absolutorium a siedmioro 
wstrzymało się od głosu. W sytuacji, 
kiedy żadna ze stron nie uzyskała 
bezwzględnej większości, czyli ośmiu 
głosów, uchwała nie została podjęta. 
Co na to wójt gminy Grabów?

- Radni sami sobie przeczą. Przy-
jęli sprawozdanie a nie udzielili 
absolutorium.

(mku)

Na sesji w Łęczycy burmistrza nie było. Krzysztof Lipiński był na urlopie

Wójt Pietrzak mówi o braku konsekwencji radnych
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

65-letni Ryszard 
W. z miejscowości 

Pełczyska powiesił się przy dom-
ku myśliwskim w Zdunach. Zosta-
wił 7-stronicowy list pożegnalny. 

- Mężczyzna w obszernym liście 
pożegnał się ze swoją żoną i naj-
bliższymi. Nie podał konkretnych 
powodów samobójstwa – mówi 
Monika Piłat, szefowa prokuratury 
rejonowej w Łęczycy. - Wiadomo 
jednak, że od lat leczył się na de-

presję i wcześniej wielokrotnie za-
powiadał popełnienie samobójstwa. 

(zz)

Bardzo krótko 
cieszyła oko 

niedawno położona trawa 
na dziedzińcu zamku. Na 
dość znacznej powierzchni 
trawy już nie ma. Co się 
stało?

- Zbyt długo stał w tym 
miejscu namiot i 
niestety trawa 
została znisz-
czona. Ubo-
lewam nad 
tym – mówi 
A n d r z e j 
Borucki, dy-
rektor łęczyc-
kiego muzeum. 
- Razem z Zielenią 
Miejską pracujemy nad tym, aby 
naprawić szkody.

Namiot stał na dziedzińcu zamku 
od imprezy Benedykta Polaka, po-
przez wojskową przysięgę, kończąc 

7 stron pożegnalnego listu! 
Gm. Łęczyca 

Łęczyca 
Zniszczona trawa na dziedzińcu

na modzie. Już niedługo kolejne 
widowisko – Nocnik. Czy koncert 
odbędzie się na nowej trawiastej 

nawierzchni?
- Najprawdopodobniej Nocnik 

zorganizujemy po drugiej stronie, 
tak aby już nie obciążać nowej trawy 
– słyszymy.

Przypomnijmy, że trawa na zam-
kowym dziedzińcu kosztowała 16 
tysięcy zł. 

(zz)

Łęczyca Miejscowe koło węd-
karskie jest podzie-

lone. Niektórzy negatywnie 
oceniają dużą liczbę organizo-
wanych zawodów. Twierdzą, 
że przez to w zalewie jest coraz 
mniej ryb. Denerwują się rów-
nież działkowicze, którzy w cza-
sie trwania zawodów wędkar-
skich mają utrudniony dostęp 
do swoich ogródków. 

- Ostatnie zawody okręgowe 
były trzy tygodnie temu. Tego 
typu impreza polega na tym, że 
łowi się ryby a następnie wy-
puszcza się je do wody. Te wy-
puszczone ryby są osłabione i po 
prostu zdychają – twierdzi jeden 
z wędkarzy. - Moim zdaniem po 
ostatnich zawodach padło ponad 
sto kilogramów ryb.

Wędkarze z którymi rozmawia-
liśmy zwracają też uwagę na inne 
– ich zdaniem – minusy zawodów. 

- Do zalewu w czasie takich 
zawodów wrzucane są setki 
kilogramów zanęty. Potem to 
wszystko gnije – mówi kolejny 
wędkarz. - Oczywiście w takiej 
wodzie ryby nie mają szans na 
przeżycie. 

O negatywnych opiniach poin-
formowaliśmy prezesa lokalnego 
koła wędkarskiego w Łęczycy.

- Krytykują tylko „mięsiarze” 
- słyszymy od Zdzisława Kowal-

czyka, szefa łęczyckiego koła. - Tak 
mówi się o wędkarzach dla których 
najważniejsza jest jak największa 
liczba złowionych ryb zabieranych 
później do domu. To nieprawda, 
że po zawodach ryby zdychają. 
Złowiona wcześniej ryba i póź-
niej wrzucona do wody przeżyje. 
Najwyżej, padnie zaledwie kilka 
sztuk. 

Prezes Kowalczyk krytykuje 
„mięsiarzy”.

- Taki wędkarz jakby mógł, to w 
ciągu dnia wyciągnąłby z wody 
nawet 40 ryb. Chodzi o to, że po 

zawodach nie ma już takiego 
brania, bo zanęty w wodzie było 
sporo i dlatego ryba jest naje-
dzona. Chciałbym podkreślić, że 
liczba organizowanych zawodów 
okręgowych jest nam narzucana 
z góry, przez Warszawę. Ale to nie 
jest problem. Jestem zwolennikiem 
wędkarstwa sportowego. 

Od szefa łęczyckiego koła węd-
karskiego usłyszeliśmy, że w czasie 
zawodów działkowicze wpusz-
czani są na teren ogródków. Nie 
przejadą jedynie rowerzyści. 

(zz) 

- twierdzi prezes koła wędkarskiego
Krytykują tylko „mięsiarze” 
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Łęczyca 

ogłoszenie

Korespondencja między 
Przedsiębiorstwem Go-

spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Łęczycy a mieszkańcem 
osiedla przy u. Marii Konopnickiej 
trwa od 2000 roku, tyle tylko, że 
nic z tego nie wynika. Z początku 
prośba pana Władysława dotyczyła 
wymiany podłogi w kuchni, okien i 
drzwi wejściowych. Dwie pierwsze 
sprawy wraz z upływem lat zostały 
załatwione. Problem drzwi pozostał.

- Razem z żoną mieszkamy tutaj 
od 1962 roku. Na złożone w 2000 
roku pismo odpowiedź dostałem 
po 12 latach. W tzw. międzyczasie, 

Śmierć rowerzysty 
Łęczyca Do tragedii doszło w piątek przed południem na ul. Konop-

nickiej. 62-letni rowerzysta stracił przytomność i spadł z ro-
weru. Najprawdopodobniej miał zawał. Do czasu przyjazdu pogotowia 
ratunkowego pierwszej pomocy udzielali strażnicy miejscy. Mężczyzny 
nie udało się jednak uratować. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, 
która pozwoli precyzyjnie określić przyczynę zgonu.

(zz)

O drodze, zielsku i fetorze 

Problemy Waliszewa 
Mieszkańcy z niepokojem obserwu-
ją wolne tempo prowadzonych prac 
remontowych ulicy Broniewskiego. 
Mówią z sarkazmem, że jeśli nadal 
tak będzie, to remont z całą pew-
nością nie zakończy się w tym roku. 

- Proszę spojrzeć. Czy widzi pan 
pracujących robotników? – usłysze-
liśmy od jednego z mieszkańców 
osiedla.

Faktycznie. Gdy w czwartek byli-
śmy na Waliszewie, pracującej ekipy 
remontowej na ul. Broniewskiego nie 
widzieliśmy. Robotnicy, owszem byli. 
Schowali się w cieniu przed prażącym 
słońcem. Nie chcieli rozmawiać z na-
szym reporterem.

O inwestycję drogową zapytaliśmy 
wiceburmistrza Krzysztofa Urbań-
skiego. 

- Bardzo szeroki zakres zadań 
postawionych przed Jednostka Bu-
dżetową Zieleń Miejska sprawia, 
że tempo prowadzonych przez nią 
prac nie zawsze jest w stanie sprostać 
oczekiwaniom. Jeżeli chodzi o ulicę 
Broniewskiego to oczywiście zada-
nie musi zakończyć się w tym roku. 
Prowadzeniu intensywnych robót nie 

sprzyjają również pogody. Wysokie 
temperatury wymuszają częstsze 
przerwy w pracy. Obecnie prowadzo-
ny jest nabór nowych pracowników 
do Zieleni Miejskiej. Po uzupełnieniu 
braków kadrowych oczekiwany jest 
wzrost tempa prac prowadzonych na 
ul. Broniewskiego – mówi zastępca 
burmistrza.

Zapytaliśmy również o to, kiedy 
wykoszone zostanie zielsko z rowu 
melioracyjnego.

- Podobnie jest w przypadku wyka-
szania zieleni – odpowiada K. Urbań-
ski. - Zarówno rowy melioracyjne jak 
i inne tereny zielone w mieście będą 
sukcesywnie wykaszane. Ponieważ 
w brygadzie kosiarzy również wy-
stępują niedobory kadrowe, to wzrost 
ilości realizowanych zadań spodzie-
wany jest dopiero po uzupełnieniu 
zatrudnienia.

Osobnym problemem jest fetor z 
nieczystości, które trafiają wprost do 
zarośniętego rowu melioracyjnego. 
Od wielu lat nie można zlikwidować 
nielegalnych odprowadzeń ścieków z 
pobliskich posesji.  

(zz)

Zarośnięty rów melioracyjny do 
którego płyną nieczystości 

Powoli przebiegają prace 
remontowe ul. Broniewskiego

To jest kabaret – mówi pan Władysław 
okna wymieniono w całym bloku 
za pieniądze unijne, podłogę na-
prawiłem we własnym zakresie. 
W 2012 roku pojawili się panowie 
z PGKIM-u, dokonali przeglądu 
stolarki i zadecydowali o wymianie 
drzwi, oczywiście bez rezultatu do 
dziś - mówi Władysław Mazur. 
- W październiku 2015r. na moją 
prośbę prezes wyraził zgodę na 
sfinansowanie wymiany drzwi, 
ale dopiero wtedy, kiedy zostanę 
umieszczony na liście oczekują-
cych. Dowiedziałem się wówczas 
od prezesa, że będę na 35 miejscu, a 
średnio w roku wymienia się jedne, 

czasami dwoje drzwi. Ja na pewno 
tego nie dożyję, zważywszy, że 
mam już 80 lat. 

Problem pana Mazura jest znany 
w miejskiej spółce.

- Istotnie, w 2012 roku dokonywa-
liśmy przeglądu drzwi we wszyst-
kich mieszkaniach, także i u pana 
Mazura. Proces wymiany drzwi 
realizujemy w pewnej kolejności 
i rzeczywiście nie wymieniliśmy 
tych drzwi do chwili obecnej. 
W październiku 2015 roku pan 
Mazur złożył pismo z prośbą o 
sfinansowanie wymiany drzwi we 
własnym zakresie. Wyraziliśmy 
wówczas zgodę na takie rozwią-
zanie - mówi Zbigniew Gluba, 
kierownik Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami, od którego, 
niestety nie uzyskaliśmy jedno-
znacznej odpowiedzi w kwestii 
terminu zwrotu pieniędzy. - W 
przypadku uszkodzenia mechanicz-
nego zwracamy pieniądze zaraz po 
umieszczeniu na liście oczekujących. 

Trudno ocenić stan drzwi w 
mieszkaniu pana Mazura. Są znisz-
czone, ale przez ząb czasu a w związ-
ku z tym nie wiadomo w jakim 
terminie zwrócono by pieniądze za 
ich wymianę.

Zniszczone drzwi to nie jedyny 

problem lokatora. W 2014 roku 
okazało się, że grzejnik w łazience, 
mimo, że jest zakręcony, pobiera 
ciepło. 

- Było tu chyba z 10 komisji w 
tej sprawi. Debatowali, radzili w 
końcu grzejnik zaplombowano, na 
formularzu odczytu wskazanie jest 
na poziomie 0, a mimo to otrzyma-
łem rachunek do zapłaty -  wspo-

80-letni Władysław Mazur nie może uwierzyć w kabaret, w którym bierze udział od 16 lat. Chodzi o niezbędne re-monty w zajmowanym przez niego lokalu. Jak długo jeszcze przyjdzie lokatorowi czekać na wymianę drzwi wejściowych do mieszkania?

mina W. Mazur. - Może 
urzędnicy liczą na to, że już długo 
nie pożyję i w moim mieszkaniu 
nic nie trzeba będzie robić. Ale ja 
im zrobię na złość i będę długo żył.

Trzeba przyznać, że pan Włady-
sław ma anielską cierpliwość. Oby 
niedługo doczekał się niezbędnych 
remontów w mieszkaniu. 

(mku)
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Od wtorku obowiązują 
nowe uchwały doty-

czące utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta. Co 
najważniejsze, za wywóz śmieci 
więcej nie zapłacimy.

Jak informuje łęczycki magistrat, 
w związku z oszczędnościami z po-
przedniego roku przeznaczonymi 
na sfi nansowanie wzrostu kosztów 
wywozu śmieci w 2016 r., w tym 
roku możliwe było utrzymanie 
stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na dotych-
czasowym poziomie. Stawka mie-
sięczna opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi: 
8,00 zł za osobę za odpady zbierane 
selektywnie oraz 10,00 zł za osobę 
za odpady zbierane nieselektywnie. 

(zz)

Paliła się chłodnia wraz z prze-
twórnią warzyw przy ul. Rey-
monta.

Tak niespokojnego i pełnego 
wrażeń niedzielnego wieczoru 
chyba nikt się nie spodziewał. Pożar 
chłodni w Grabowie był naprawdę 
niebezpieczny. Z żywiołem walczy-
ło 61 strażaków z całego powiatu i 
nie tylko. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało.

Gdy strażacy przybyli na miejsce 
okazało się, że palą się drewniane 
palety znajdujące się na terenie 
przetwórni oraz ściana hali. W 
pierwszej kolejności zabezpieczyli 
teren przetwórni oraz przeszukali 
halę produkcyjną, żeby sprawdzić, 
czy wewnątrz nie ma osób poszko-
dowanych. Gaszenie pożaru do 
łatwych nie należało. Akcja trwała 

ponad 3 godziny. Przy użyciu 
zarówno wody, jak i piany próbo-
wano zwalczyć żywioł. Następnie 
strażacy i druhowie zajęli się pra-
cami rozbiórkowymi konstrukcji 
ściany za pomocą piły tarczowej 
oraz oddymianiu i przewietrzaniu 
pomieszczeń. W celu wykrycia 
ewentualnych źródeł ognia podczas 
rozbiórki użyto kamery termowi-
zyjnej. 

Straty oszacowano na 70 tys. zł. W 
akcji gaśniczej udział wzięły cztery 
zastępy z JRG w Łęczycy oraz dzie-
sięć zastępów z OSP (Grabów, Stara 
Sobótka, Świnice Warckie, Topola 
Królewska, Byszew, Piaski, Siedlec, 
Sławęcin). Łącznie 61 strażaków. 
Najprawdopodobniej przyczyną 
pożaru było zaprószenie ognia. 

(zz)

To było ważne wy-
darzenie. 27. Mię-

dzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków w 
czwartek pokonał część swojej 
trasy w Łęczycy. Peleton przejechał 
sprawnie, ale zdaniem zebranych 
na trasie przejazdu kibiców, nieco 

zbyt szybko, by w pełni mogli 
nacieszyć oczy widokiem spor-
towców. Kolarze przejechali ulicą 
18 Stycznia a następnie Kościelną, 
al. Jana Pawła II, Kilińskiego, aż 
do drogi krajowej nr 91, by dalej 
ruszyć w stronę Kutna. 

(zz)

Opłaty nie wzrosną kolarze przejechali przez miasto

groźnie w grabowie 

Łęczyca W muzeum nastro-
je pracowników są 

minorowe. Gdy pytamy ich o 
pensje, widzimy żal i bezsil-
ność. Najgorsze, że ludzie oba-
wiają się o swoich problemach 
i potrzebach rozmawiać z dy-
rektorem. Pamiętają o petycji 
w sprawie podwyżek pensji, 
którą złożyli na ręce szefa pla-
cówki Andrzeja Boruckiego. 
- Dyrektor, po tym jak popro-
siliśmy go o podwyżkę,  nie 
odzywał się do nas przez kilka 
miesięcy – usłyszeliśmy. - Był 
taki klimat, że niektórzy pra-
cownicy okupili to zdrowiem. 

Większość pracowników mu-
zeum otrzymuje na rękę niewiele 
ponad 1200 zł. Wśród nich są osoby, 
które mają za sobą ponad 40-letni 
staż pracy.

- Nie chcę o tym mówić, bo 
obawiam się reakcji dyrektora. 
Na pewno będzie zły. Chciałbym 
jeszcze przepracować tu do eme-
rytury – usłyszeliśmy od jednego 
z pracowników.

Inni pracownicy, z którymi roz-
mawialiśmy, wypowiadali się w 
podobnym tonie.

- Przepracowałam w muzeum 
38 lat. Też mam najniższą pensję. 
Ludzie są sfrustrowani. Z dyrekto-
rem boją się rozmawiać. Pamiętają 
jego reakcję na petycję a właściwie 
prośbę o podwyżki. Obraził się 
na nas. Trwało to kilka miesięcy. 
Nawet kwiatów nie chciał od 

nas przyjąć na imieniny. Ta atmos-
fera psychicznie wykończyła wiele 
osób. Ja się rozchorowałam – mówi 
jedna z pracownic.

Dyrektor Andrzej Borucki pa-
mięta, jak ludzie przynieśli do 
niego petycję. Było to 8 lat temu. 

- Nie będę do tego wracał. Roz-
mawiam z pracownikami przy róż-
nych okazjach na temat ewentual-
nych podwyżek. Choć przyznam, 
że w te sprawy przede wszystkim 
jest teraz zaangażowana nasza 
księgowa, która jest w kontakcie 
ze skarbniczką magistratu. Myślę, 
że po tych rozmowach przyjdzie 
również czas na spotkanie z bur-
mistrzem.

Szef muzeum był wyraźnie 
niezadowolony z powodu naszych 
pytań o podwyżki. Dopytywał 

z kim rozmawiał 
dziennikarz. 

O fatalnej atmos-
ferze w muzeum 
mówi też radny To-
masz Baranowski, 
który w muzeum 
pracuje od 15 lat. 

- Jest demokracja 
i pracownicy nie 
powinni bać się 
pracodawcy. Mają 
prawo walczyć o 
podwyżki i z tego 
powodu nikt nie 
powinien być za-

straszany. Sytuacja, 

w której ludzie boją się swobodnych 
wypowiedzi, jest nie do przyję-
cia. To prawda, co pan usłyszał o 
skrajnych i emocjonalnych reak-
cjach dyrektora Boruckiego. Temat 
podwyżek jest dla niego bardzo 
niewygodny. Przez lata nic nie robił 
w tej sprawie – mówi radny. 

O nastrojach pracowników mu-
zeum dowiedział się magistrat. 
Zapytaliśmy w urzędzie, czy ludzie 
mogą liczyć na podwyżki.

- Zamierzamy jak najszybciej 
naprawić krzywdę wyrządzoną 
pracownikom w poprzedniej 
kadencji i zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami planowa-
ne jest uwolnienie stażowego 
oraz korekta wynag rodzeń 
również w kolejnych podległych 
samorządowi instytucjach – 
informuje Jakub Pietkiewicz, 
pełnomocnik burmistrza ds. 
mediów i komunikacji społecz-
nej. - Ewentualne wejście w życie 
tych regulacji uzależnione jest 
jednak od woli radnych w Łęczy-
cy. Burmistrz Krzysztof Lipiński 
na pewno przygotuje projekty 
uchwał zakładające przesunięcie 
w budżecie środków na pod-
wyżki w muzeum, jak również 
w domu kultury i bibliotece. 
Kolejne projekty uchwał trafią 
do odpowiednich komisji i na 
sesję rady najprawdopodobniej 
jeszcze w tym miesiącu.

(zz) 
Za wieloletnią pracę większość otrzymuje 

najniższą pensję krajową 

W muzeum nastro-

Pracownicy muzeum mówią o swoich nadziejach związanych z podwyżkami. Negatywnie wypowiadają się o reakcjach dyrektora Boruckiego 

Ponad 40 lat pracy za grosze!

Radny Tomasz Baranowski stoi murem za pracownikami
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Poddębice Przez kilka godzin 
upojony alkoho-

lem bezdomny leżał na skwerze 
naprzeciwko kościoła na placu 
Kościuszki. Miejski monitoring 
niestety nie sprawił, że policja 
szybko zareagowała. Interwencja 
funkcjonariuszy była dopiero po 
telefonie jednej z mieszkanek. 

- Zadzwoniłam na policję, nie 
tylko dlatego, że widok leżącego 
mężczyzny z odkrytą dolną partią 
ciała nie jest estetyczny. Chodzi 

Publikujemy oświadczenia majątkowe 
dyrektorów jednostek podległych gminie. 

Alicja Własny – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie
posiada dom o pow. 130 mkw., wyceniony na 250 tysięcy zł
w oświadczeniu wykazała ziemię rolną wartą 40 tys. zł 
przychód z tytułu zatrudnienia 75 239 zł 
samochód: nissan micra z 2004 r. (brak wyceny)
zaciągnęła kredyt hipoteczny w kwocie 150 tys. zł 

Beata Szymczak – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Uniejowie 
na koncie zgromadziła 34 tys. zł 
dom o pow. 50 mkw., wartości 100 tys. zł 
gospodarstwo rolne (6,58 ha) wycenione na 110 tys. zł 
nie osiągnęła dochodu z prowadzenia gospodarstwa
dochód z tytułu zatrudnienia 40 479 zł 

elżbieta Goszczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Wieleninie 
zgromadziła 3 700 zł 
dom o pow. 90 mkw., wyceniony na 50 tys. zł 
gospodarstwo rolne (4,79 ha) wycenione na 120 tys. zł 
w oświadczeniu wykazała grunty pod działalność (200 
mkw.) wraz z budynkiem wartości 30 tys. zł oraz 1/3 go-
spodarstwa rolnego o wartości 150 tys. zł 
osiągnęła dochód z tytułu zatrudnienia 70 873 zł 
samochód: vw beetle z 2000 r. wyceniony na 12 tys. zł 
kredyt odnawialny w ROR 14 800 zł 

Jolanta Figurska – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Uniejowie 
na koncie 38 tys. zł 
dom o pow. 140 mkw., wyceniony na 250 tys. zł 
dom letniskowy wartości 150 tys. zł 
wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 52 987 zł
samochody: renault scenic z 2004 r., nissan qashqai z 2103 
r. (brak wyceny)

Justyna Szymczak – specjalista pracy socjalnej Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie
zgromadziła na koncie 6 tys. zł 
dochód z tytułu zatrudnienia 42 tys. zł, z tytułu umowy
-zlecenia 1 650 zł 

Kamil Matolicz – prezes zarządu Eco Kogeneracja, dyrektor 
Energetyka Uniejów, prezes Eco Kutno

na koncie 755 tys. zł 
dom o pow. 134 mkw., wartości 670 tys. zł 
mieszkanie o pow. 44 mkw., wycenione na 230 tys. zł 
dochód z tytułu zatrudnienia 253 tys. zł 
samochód toyota avensis z 2006 r. (brak wyceny)

Małgorzata Komajda – dyrektor Zespołu Szkół w Unie-
jowie
zgromadziła 928 zł 
3 domy: o pow. 270 mkw., wyceniony na 250 tys. zł, o pow. 
270 mkw. - wartość 80 tys. zł, o pow. 400 mkw. - wyceniony 
na 54 tys. zł 
gospodarstwo rolne (8,5 ha) – wartość 25 tys. zł, nierucho-
mość (990 mkw.) wycenioną na 793 tys. zł 
dochód z tytułu zatrudnienia 61 762 zł 
4 samochody: mercedes benz c 220 cdi z 2001 r. - wartość 
16 tys. zł, mercedes benz sprinter z 2002 r. - wartość 15 
tys. zł, mercedes benz sprinter z 2002 r. - wartość 10 
tys. zł, mercedes benz 220 c z 2001 r. - wartość 11 tys. zł 

Marcin Pamfi l – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej Termy Uniejów 
na koncie odłożył 49 tys. zł 
dom o pow. 220 mkw., wyceniony na 500 tys. zł 
mieszkanie o pow. 65 mkw. - wartość 225 tys. zł 
wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 188 356 zł 
dochód ze sprzedaży samochodu vw passat z 2008 r. - 33 
tys. zł, dochód ze sprzedaży mieszkania o pow. 51 mkw. - 
223 tys. zł 
posiada vw passata z 2013 r. - wartość 75 tys. zł 
zaciągnął kredyty mieszkaniowe na kwotę 155 tys. zł, 15 
857 CHF, 45 714 zł 

Milena Pamfi l – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Uniejowie 
na koncie 49 tys. zł 
dom o pow. 220 mkw., wyceniony na 500 tys. zł 
mieszkanie o pow. 65 mkw. - wartość 225 tys. zł 
dochód z tytułu zatrudnienia 42 860 zł 

Romana Kozińska – dyrektor Miejskiego Przedszkola w 
Uniejowie 
na koncie 568 zł 
dom o pow. 101 mkw., wyceniony na 350 tys. zł 
wynagrodzenie ze stosunku pracy 58 702 zł 
samochody: citroen berlingo z 2008 r., citroen c3 z 2002 r. 
(brak wyceny)

Co zrobić z wra-
kiem auta, które 

zajmuje na parkingu miejsce? 
Gdzie zgłosić problem? Takich 
dylematów w mieście nie brakuje. 
Nasz Czytelnik poinformował nas 
o takim samochodzie, zaparko-
wanym przy jednym z bloków na 
ul. Przejazd. 

- Opel nie ma tablic rejestracyj-
nych. Jest w coraz gorszym stanie. 
Pęknięta szyba, urwane lusterka i 
listwy. Najgorsze jednak, że zajmuje 
miejsce – usłyszeliśmy. 

Samochody, które z czasem zmie-
niają się we wraki, stanowią pro-
blem nie tylko dlatego, że zajmują 
miejsca parkingowe. Szpecą okolicę 
i są łatwym celem ataków dla wan-
dali. Mogą stanowić zagrożenie 
z powodu wycieków płynów czy 
podpaleń. 

Kwestię wraków reguluje art. 
50a Prawa o ruchu drogowym: 
Pojazd pozostawiony bez tablic 
rejestracyjnych lub pojazd, które-
go stan wskazuje na to, że nie jest 
używany, może zostać usunięty 
z drogi przez straż gminną lub 
policję na koszt właściciela lub 
posiadacza.

Policja lub straż może podjąć 
działania, jeśli pojazd znajduje się 
na drodze publicznej, w strefi e za-
mieszkania lub strefi e ruchu. Strefa 
ruchu może obejmować obszar 

ŚMieRĆ na tORacH 
Policjanci z Poddębic ustala-ją okoliczności tragicznego wypadku do którego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Iwoniu w gminie Zadzim. 46-letni mężczyzna został potrącony przez pociąg i zmarł na miejscu.
- Ze wstępnych ustaleń wy-nika, że mężczyzna szedł do domu po torach. Najprawdo-podobniej był pijany – mówi Marek Wojtysiak , zastępca prokuratora rejonowego w Poddębicach. 
Do wypadku doszło 25 czerwca, po godzinie 21.00. Ustalono, że kierujący składem pociągu na tra-sie Poddębice –Zduńska Wola w 

miejscowości Iwonie, na niestrze-żonym i nieoświetlonym przejeź-dzie kolejowym, potrącił bokiem jednego z wagonów 46-letniego mężczyznę. W wyniku zdarzenia pieszy poniósł śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokura-tora rejonowego w Poddębicach wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
(ps)

Wraki na parkingach

osiedla. Na jej terenie straż gminna 
i policja może bez przeszkód inter-
weniować. Nie oznacza to jednak, 
że koszty związane z usunięciem 
pojazdu, transportem, przechowy-
waniem, utylizacją i innymi proce-
durami zostają umorzone. Musi je 
ponieść właściciel pojazdu. Do tego 
dojdzie zapewne mandat w wyso-
kości 500 zł za porzucenie wraku w 
miejscu publicznym lub grzywna 
wynosząca 1500 zł, jeżeli samochód 
zagrażał bezpieczeństwu. 

(ps)

Oświadczenia pod lupą

DAJCIE WÓDKI... PIJANY 
PROBLEM MIASTA 

również o aspekt związany z jego 
zdrowiem. To, że ktoś jest pod wpły-
wem alkoholu nie zwalnia nas od 
odpowiedzialności powiadamiania 
służb. Najgorzej, gdybyśmy byli 
nieczuli na takie sprawy – mówi 
Agnieszka Kwiecień-Stępień. 

Poddębiczanie raczej przyzwycza-
ili się już do widoku leżących w cen-
trum miasta pijanych delikwentów. 
W Reporterze nie po raz pierwszy 
piszemy o problemie. Zastanawiający 
jest fakt, że alkohol pity jest tuż pod 

kamerami miejskiego monitorin-
gu. Na latarniach na pl. Kościusz-
ki kamer jest kilka. Do takich 
sytuacji nie powinno dochodzić. 

Dlaczego policja szybko nie 
reaguje? Czy wciąż amatorzy 
wysokoprocentowych trunków 
będą mogli spożywać procenty 
pod chmurką, a później spać na 

ławkach lub trawniku? Czy moni-
toring jest skuteczny?

- Nie będziemy odpowiadać 
na żadne pytania – usłyszeliśmy 
od interweniujących policjantów, 
którzy sprawnie wybudzili ze snu 
bezdomnego.

- Dajcie wódki – to były pierwsze 
słowa mężczyzny, który policji i 
pogotowiu jest dobrze znany. 

Ratownicy medyczni bezradnie 
rozkładają ręce, gdy pytamy ich o 
takie zdarzenia.

Agnieszka Kwiecień-Stępień 
dzwoni na policję

Funkcjonariusze, po 
telefonicznym zgłoszeniu, 
szybko przyjechali do 
bezdomnego

Wstyd na placu koŚciuszki

DAJCIE WÓDKI... PIJANY 

pod chmurką, a później spać na 

- Przyjazdy do pijanych sta-
nowią niestety znaczny odsetek 
naszych interwencji. To poważny 
problem – mówią pracownicy 
pogotowia. 

Czy pogotowie odwiozło bez-
domnego do szpitala? Na miejscu 
mężczyzna nie zgodził się na to, 

aby trafił do lecznicy. Nie miał 
widocznych obrażeń. Nie chciał 
też, aby przetransportowano go 
do ośrodka dla bezdomnych w 
Feliksowie. 

(ps)

Ratownicy medyczni 
mają dużo wyjazdów do 
zamroczonych alkoholem 
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VII Otwarta Powiatowa Spartakiada 
dla Osób Niepełnosprawnych oraz 
Obchody Dnia Godności Osoby Nie-
pełnosprawnej odbyły się na obiek-
tach sportowych przy Powiatowym 
Środowiskowym Domu Samopo-

mocy w Czepowie. W zmaganiach 
sportowych wzięło udział 7 placó-
wek: SOSW Stemplew, WTZ Łęczyca, 
DPS Gostków, PŚDS Pęczniew, WTZ 
Poddębice, ŚDS Łask i oczywiście 
gospodarze PŚDS Czepów.

Osoby niepełno-
sprawne porusza-

jące się na wózku narzekają na 
fatalny podjazd do pijalni wód 
termalnych w miejskim parku, 
który został zrobiony z bruku. 

- To jest zrobione bez pojęcia. Jak 

na wózku inwalidzkim jeździć po 
kocich łbach? Nawierzchnia pod-
jazdu powinna być równa, żeby 
osoby niepełnosprawne nie miały 
takich problemów – usłyszeliśmy 
od pani Anny. 

(ps)

Wielu rodziców 
martwi się tym, że 

miasto nie ma atrakcyjnej oferty 
wakacyjnej dla dzieci i młodzieży. 
Co można robić w Poddębicach? 
Czy pozostaje jedynie basen (po 
podwyżce cen biletów). To sta-
nowczo za mało.

- Tak jest co roku. Dzieci, które nie 
wyjeżdżają na wakacje, po prostu 
nudzą się w Poddębicach. Nie mają 
co robić i same organizują sobie 
różne zabawy przy blokach. Nie 
tak to powinno wyglądać – mówi 
pani Danuta. 

spartakiada w czepowie 

trzęsionka do pijalni wód

Motorówką po Jeziorsku 
Policjanci z Poddębic realizując 
działania prewencyjne pn. ”Bez-
pieczne Wakacje 2016”, zorgani-
zowali wspólną akcję plenerową 
z ratownikami medycznymi 
FALCK Medycyna, w ramach 
której uczestnicy poznali m.in. 
zasady bezpieczeństwa podczas 
pobytu nad wodą. Dzieci miały 
także niecodzienną okazję prze-
jażdżki ratunkową łodzią mo-

torową po zbiorniku Jeziorsko. 
Policjanci udzielali fachowych 

porad w zakresie bezpieczeństwa 
podczas letniego wypoczynku 
nad wodą, podczas podróży 
samochodem a także bezpieczeń-
stwa w domu. Z kolei ratownicy 
medyczni przekazywali infor-
macje związane z udzielaniem 
pierwszej pomocy osobom po-
szkodowanym.

Królestwo Lilii 
W ramach VI Festiwalu „Króle-
stwo Lilii” uczniowie Zespołu 
Szkół w uniejowie pod kierun-
kiem nauczycieli ułożyli kilku-
metrowy kwiatowy kobierzec 
w nawie głównej świątyni. 
Na terenie tuż przy kościele 
został ułożony z dekoracyj-
nych zrębków herb uniejowa 
oraz logotyp Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie 2016. 

Wakacje w mieście – brakuje atrakcyjnej oferty 

W sprawie oferty wakacyjnej 
wysłaliśmy mailem pytanie do 
urzędu miasta. W odpowiedzi 
magistrat napisał, aby kontakto-
wać się z domem kultury i sportu. 
Do tej pory nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi.

Na stronie placówki zauważyli-
śmy m.in. informację o odwołanym 
dla dzieci spektaklu w amfi teatrze 
miejskiego parku „Niewychowa-
ny Czerwony Kapturek”. Jedyna 
informacja o wakacjach z domem 
kultury mówi o organizowanych 
codziennych warsztatach edukacyj-

no-kulturalnych dla dzieci w wieku 
7 – 13 lat. 

Narzekają nie tylko rodzice. Tak-
że lokatorzy w okresie wakacyjnym 
mają sporo problemów z młodzie-
żą, która na osiedlach nadużywa 
alkoholu. 

- Już widać, że są wakacje. Podpita 
młodzież wystaje w klatkach. Bluź-
nią i hałasują. Niektórzy upodobali 
sobie place zabaw, niszcząc przy 
tym sprzęt przeznaczony dla dzie-
ci – słyszymy od jednej z lokatorek 
bloku, przy ul. Zielonej. 

(ps)

O ofercie wakacyjnej nie wypowiedział się ani urząd, ani dom 
kultury. Dzieci, które wakacje spędzają w mieście, najczęściej 
bawią się na osiedlach między blokami

PARAFIANIE ŹLE MÓWIĄ O PROBOSZCZU 
Poddębice Coraz więcej ne-

gatywnych opinii 
jest o księdzu proboszczu Pawle 
Sudowskim. Duchownemu, który 
do poddębickiej parafi i pw. św. Ka-
tarzyny przyszedł z Łodzi, dostaje 
się głównie za – jak usłyszeliśmy 
– materialne nastawienie 
do wykonywanej po-
sługi. 

- Nie mogłam uwierzyć 
własnym uszom – mówi 
jedna z parafianek. - 
Usłyszałam na mszy 
o jakichś podwyż-
kach, że kościół ma 
mało pieniędzy i 
trzeba więcej da-
wać na tacę. Byłam 
zszokowana. 

Podobnych ko-
mentarzy jest więcej. 
Nasz reporter rozma-
wiał z wieloma para-
fianami. 

- Nowy proboszcz bardzo 
podniósł ceny za pogrzeby i śluby. 
A przecież wie, że mieszkańcom 
Poddębic nie jest lekko. Ludzie nie 
mają tylu pieniędzy – mówi kolejna 
parafianka. - Zresztą nie wiem, gdzie 
idą nasze pieniądze. Schody do ko-
ścioła wyglądają fatalnie. Proboszcz 

nie zleca żadnych 
remontów. 

Niektórzy parafianie 
krytykują również probosz-

cza za „rozciągnięte” msze. 
- Tych różnych ogłoszeń jest za dużo. 

Nie da się już tego słuchać. Msza po-
winna być ciekawa, trafiająca do serca 
– dodaje parafianka. 

Ostatnio parafia odniosła się w 
komunikacie do krytyki związanej 
z dużą liczbą ogłoszeń odczytywa-
nych na mszach. W komunikacie 
parafii można m.in. przeczytać o 
prymitywnych komentarzach osób 
negatywnie oceniających msze. Duża 
liczba ogłoszeń wynikać ma z zaleceń 
powizytacyjnych ks. biskupa.

„Osoby, te w swojej ciasnocie przy-
jęły jako nie warte słuchania dłuży-

W kościele atmosfera nie jest najlepsza. 
Wielu parafi an krytykuje proboszcza 

zny ogłoszeniowe, rozpowiadając i 
wzdychając - jak to długo trwa - , - jak 
dużo tych ogłoszeń - , - czyta i czyta. 
Myślimy, że znajdują te osoby właści-
wą odprawę ze strony społeczności 
parafian, osób mających więcej taktu 
i kultury” - czytamy w komunikacie 
parafii. 

Jak widać, wspólnota wiernych 
skupiona wokół kościoła z probosz-
czem z Łodzi, przeżywa trudne chwi-
le. Warto dodać, że wielu spodziewało 
się pozytywnych zmian po odwoła-
niu w ubiegłym roku poprzedniego 
proboszcza. Póki co, te nadzieje nie 
zostały spełnione. 

W sprawie wysłaliśmy pytania 
mailem do parafii. Czekamy na 
odpowiedź.

(ps) 

Wejście kościoła 
wygląda fatalnie. Sypie się elewacja i schody. Na pewno potrzeba sporych środków na remont
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 193: Do chłopa po rozum.

UŚMiecHnij siĘ
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UŚMiecHnij siĘ
* Żona do męża:
- Wybieraj: piwo albo ja!
- Kochanie, a ile jest tego piwa...? 

***
* Dwóch chłopaków wnosi fortepian 
na 20 piętro. Jeden mówi:
- Mam dobrą i złą wiadomość.
- Zacznij od tej dobrej.
- Jesteśmy na 19 piętrze.
- A ta zła?
- Pomyliłem bloki. 

***
* Wywiad z najskuteczniejszym domokrążnym sprzedaw-
cą systemów antywłamaniowych:
- Na czym polega sekret pańskiego sukcesu?
- Nic wielkiego, jak nie zastaję nikogo w domu, zosta-
wiam ulotkę na stole w kuchni. 

***
* Zakład psychiatryczny. 
Pacjent chodzi po korytarzu ze szczoteczką do zębów na 
smyczy. Podchodzi do niego lekarz i pyta: 
- Jak się czuje pański piesek? 
- Jaki pies? Panie doktorze tak sobie szczoteczkę do 
zębów na sznurku ciągnę. 
Lekarz zadowolony biegnie do innych lekarzy powie-
dzieć, że pacjent wyzdrowiał. 
W tym momencie pacjent zwraca się do szczoteczki do 
zębów: 
- Te... Azor patrz jak go wykiwaliśmy. 

***
* Do właściciela domku z ogródkiem przybiega rozpro-
mieniony sąsiad.
- Czy możesz pożyczyć mi dwa wiadra wody?
- Oczywiście, ale przecież ty masz własną studnię!
- Tak oczywiście, ale do niej wpadła teściowa i woda 
sięga jej tylko do brody... 

***
* Spotykają się dwie koleżanki. 
– Świetnie wyglądasz! Wypoczęta, zrelaksowana... Byłaś 
już na urlopie? 
– Ja nie, ale mój szef był... 

CHŁODNIK Z OGóRKóW 
MAŁOSOLNyCH
Składniki:
•  50 dag ogórków małosolnych wraz 

z zalewą
• 4 ząbki czosnku
• 1 l zsiadłego mleka
• 1,5 szklanki śmietany
• 1/2 pęczka szczypiorku
• 1/2 pęczka kopru
• 4 jajka na twardo
etapy przygotowania:
Ogórki obierz, zetrzyj na tarce o gru-
bych oczkach, zalej kwasem z ogórków, 
zagotuj. Przypraw zmiażdżonym czosn-
kiem, dobrze ostudź. Zsiadłe mleko roz-
trzep ze śmietaną, połącz z ostudzonymi 
ogórkami. Wsyp posiekany szczypior 

i koperek, przypraw do smaku 
solą i pieprzem. Mocno schłodź. 
Podawaj z ćwiartkami jajek. Mo-
żesz osobno podać ziemniaki z 
masłem.

SZNyCeL Z INDyKA 
PANIeROWANy W MĄCe, 
JAJKu I ZIOŁACH
Składniki:
• 600 g sznycli z piersi indyka 
• 150 g mąki pszennej
• 3 jajka
• natka pietruszki, szczypioru – po 1 

pęczku drobno pokrojone 
• 400 g mieszanych sałat 
•  50g czerwonej 

cebuli
•  100g czerwonej 

papryki 
• sok z cytryny
•  1 łyżka miodu 
•  oliwa z oliwek 

ex tra v irgin 
100 ml

• olej 150 ml
etapy przygo-
towania:
Sznycle umyj, 
osusz, dopraw 
solą i pieprzem, 

obtocz najpierw w mące, a następnie w 
jajkach wymieszanych z ziołami. (Jajka 
należy roztrzepać w misce). Na patelni 
rozgrzej olej i smaż mięso po ok. 2 min 
z każdej strony na złoty kolor. Opłucz 
sałaty, poszarp je i wymieszaj w misce z 
pokrojonymi warzywami oraz z sosem z 
soku cytryny, miodu i oliwy. 

SeRNIK NA BISZKOPCIe Z POLeWĄ 
CZeKOLADOWĄ
Składniki:
Biszkopt:
• 6 jajek
• 6 łyżek cukru
• 4 łyżki mąki pszennej

• 2 łyżki mąki ziemnia-
czanej
•  skórka otar-

ta z jednej 
cytryny

•  1/4 szklanki 
soku z cy-
tryny

Masa serowa
•  1 kg dwu-

k r o t n i e 
zmielonego 
twarogu

• 4 jajka
• 1 laska wanilii

pół szklanki cukru
• 1 szklanka śmietanki 30%
•  2 łyżki proszku budyniowego o 

smaku waniliowym
Polewa:
• 150 g masła 
• 1/2 szklanki cukru pudru 
• 4 łyżki kakao 
• 2-3 łyżki wrzątku 
etapy przygotowania:
Biszkopt: Białka ubijamy na sztyw-
no, dodajemy cukier, dalej ubijamy. 
Stopniowo dodajemy żółtka, dalej ubi-
jamy. Na koniec ubijania dodajemy sok 
z cytryny. Mąkę pszenną, ziemniaczaną 
oraz skórkę z cytryny wsypać do masy 
jajecznej, delikatnie wymieszać. Masę 
przełożyć do wysmarowanej formy 
30x35 cm. Ciasto piec w temperaturze 
180 stopni przez 35-40 min. Po wyjęciu 
i ostudzeniu podzielić biszkopt na dwa 
blaty przekrajając w połowie wysokości.
Polewa czekoladowa: Masło rozpuszcza-
my w rondelku, dodajemy cukier puder, 
dokładnie mieszamy do połączenia 
składników. Garnek zdejmujemy z ognia, 
dodajemy kakao, mieszamy, odstawiamy 
do wystudzenia.
Masa serowa: Składniki na masę powin-
niśmy mieć w temperaturze pokojowej. 
Żółtka ucieramy z cukrem na puszystą 

masę, dodajemy porcje 
twarogu nadal miksując. Następnie 
dodajemy śmietanę, budyń, nasionka 
z laski wanilii. Całość miksujemy. Białka 
ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pia-
nę. Masę serową delikatnie mieszamy z 
pianą z białek.
Jeden blat biszkoptu układamy na dół 
wysmarowanej foremki. Połowę polewy 
czekoladowej wylewamy na blat i rów-
nomiernie rozprowadzamy. Na warstwę 
polewy czekoladowej wylewamy ¾ 
masy sernika, rozprowadzamy. Masę 
serową przykrywamy drugim blatem 
biszkoptu, wylewamy na niego pozosta-
łą polewę czekoladową oraz pozostałą 
masę serową. Tak przygotowany sernik 
wkładamy do piekarnika rozgrzanego 
do 165 stopni na ok. 50 minut.
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Jak co roku, kwiat rycerstwa polskiego przyjechał do uniejowa na XII Wielki Turniej Rycerski, który 
jest tradycyjnym miejscem spotkania i ostatniego sprawdzenia sprzętu rycerzy przed Bitwą pod 
Grunwaldem. Po ra z pierwszy zostały zaprezentowane stroje oraz uzbrojenie z różnych epok. Licznie 
zgromadzona publiczność podziwiała pokazy artyleryjskie, sokolnicze, pojedynki rycerzy pieszych. 
Był wieczorny fi re show oraz przemarsz z pochodniami. 

Fot. Iza Tatarkiewicz 

Turniej rycerski w Uniejowie 
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Ozorków 

reklama

reklama

Ratowniczka Anna Bartczak jest 
aktualną mistrzynią naszego 
kraju w rzucie liną. Od pięciu lat 
jest też niepokonaną mistrzynią 
Polski w konkurencji flagi pla-
żowe oraz mistrzynią Polski w 
konkurencji Iron Women.

- Ania jest najbardziej utytułowaną 
zawodniczką  naszej sekcji – mówi 
Stanisław Ochota, prezes zgiersko-łę-
czyckiego WOPR. - W zawodach ratow-
niczych startuje od 2006 r. Uczestniczka 
zawodów regionalnych (wojewódz-
kich), krajowych (Letnie Mistrzostwa 
Polski, Zimowe Mistrzostwa Polski, GP, 
Nivea, Puchar Polski w Ratownictwie 
Morskim, Mistrzostwa Polski w Ratow-
nictwie Morskim) i zagranicznych (Col-
mar Cup, Puchar Moraw, Mistrzostwa 
Europy Juniorów, Mistrzostwa Świata, 
Puchar Niemiec).

Ozorkowianka niedawno wy-
startowała w Lublinie na Letnich 
Mistrzostwach Polski w Ratow-
nictwie Wodnym. W tym roku w 
ramach wspólnej reprezentacji woj. 
łódzkiego (razem z ratownikami ze 
Skierniewic i Tomaszowa M.) star-
towało 12 ratowników z Ozorkowa, 

Miejskie kąpielisko na 
początku wakacji nie 

jest oblegane.  - Myślę, że z każdym 
dniem, oczywiście przy dobrej pogo-
dzie, będzie coraz lepiej – usłyszeliśmy 
od kierownika kąpieliska. - Warunki do 
kąpieli są dobre. Temperatura wody 
przekroczyła już 20 stopni C. Plaża 
została przygotowana, zwieziono 
nowy piach. Na miejscu jest mini-
gastronomia. Ceny za wypożyczenie 
sprzętu pływającego nie zmieniły się. 

(stop)

Nad zalewem tłumów nie ma 

MistRzyni POlski 
z OzORkOwa 

Anna Bartczak zdobyła złoto w 
konkurencji rzut liną

Aleksandrowa i Zgierza. Reprezen-
tacja woj. łódzkiego w klasyfikacji 
generalnej zajęła IV miejsce. 

Na czym polega konkurencja 
rzut liną?

- Zawodnik rzuca nieobciążoną 
linę do innego członka swojej dru-
żyny  znajdującego się w wodzie w 
odległości kilkunastu metrów, po 
czym ściąga “pozoranta” do siebie. 
Linię mety wyznacza brzeg basenu 
– tłumaczy Anna Bartczak.

Ratowników zgiersko-łęczyc-
kiego WOPR czeka już niedługo 
wyjazd nad morze, gdzie odbędą 
się Morskie Mistrzostwa Polski w 
Ratownictwie Wodnym.

(stop)

Ozorków 

Ozorków 

W t ym mies ią-
cu rozpocznie się 

przebudowa ulic Staszica i Si-
korskiego. Burmistrz Jacek 
Socha podpisał umowę z wo-
jewodą łódzkim na dofinan-
sowanie inwestycji z budżetu 
państwa w ramach programu 
„Rozwój Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019”. Wybrano już 
wykonawcę zadania.

Na ul. Sikorskiego na odcinku 
od skrzyżowania Sikorskiego/
Lipowa/Adamówek/Nowe Mia-
sto do Armii Krajowej zostanie 
wymieniona nawierzchnia jezd-
ni. Pojawią się nowe krawężniki, 
chodniki z kostki brukowej, wjaz-
dy do posesji, przejścia dla pie-
szych z azylami, czyli wysepkami 
między pasami jezdni, zostanie 
też zbudowana ścieżka rowerowa.

- W ramach przebudowy na ul. 
Staszica na całym odcinku, od ul. 
Konstytucji 3-go Maja do ogro-
dzeń zakładów podstrefy ŁSSE, 

zostanie wymienio-
na nawierzchnia 
jezdni i miejsc po-
stojowych, pojawią 
się nowe chodniki, 
krawężniki, wjazdy 
do posesji, ścieżka 
rowerowa i azyl dla 
pieszych na jezdni w celu poprawy 
bezpieczeństwa – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa.

Przebudowa  ulic Sikorskiego i 
Staszica, której koszt to blisko 1 mln 
900 tys. zł, jest drugim etapem reali-
zacji zadania pod nazwą „Przebu-

dowa układu komunikacyjnego 
północno-zachodniej części Ozor-
kowa”. Pierwszym etapem był 
wykonany w roku 2015 remont 
ulic: Armii Krajowej i Konstytucji 
3-go Maja oraz chodników przy 
ul. Mielczarskiego.  

(stop) 

Sikorskiego i Staszica do remontu

Społeczna akcja. Chcą pomóc pogorzelcom
- To jest ogromny 
dramat i dlatego 

chcemy pomóc naszym sąsia-
dom, którzy ucierpieli w 
wyniku wybuchu gazu 
– usłyszeliśmy od 
lokatorów blo-
ku, przy ul. 
Sikorskiego. 
W  a k c j ę 
z a a n g a -
żował się 
też ozor-
k o w s k i 
m a g i -
strat oraz 
O d d z i a ł 
Łódzki Pol-
skiego Sto-
warzyszenia 
Ludzi Cierpią-
cych na Padaczkę 
w Ozorkowie. 

Lokatorzy wciąż 
przeżywają dramat z 
niedzieli 12 czerwca. 
Solidaryzują się z trage-
dią pogorzelców.

- Ich mieszkanie zo-
stało całkowicie zniszczone. Nie 
było ubezpieczone. Postanowi-
liśmy zebrać pieniądze na re-
mont – mówi Danuta Adamska, 
sąsiadka poszkodowanych. - W 
tej sprawie byliśmy w urzędzie 
miasta. Rozmawialiśmy z Do-
minikiem Gabrysiakiem, który 
również obiecał pomoc w spra-
wach formalnych związanych ze 
zbiórką pieniędzy. 

- W sprawie konta porozumia-
łem się z panią prezes miejscowe-
go Stowarzyszenia Ludzi Cierpią-

cych na Padaczkę – słyszymy od 
D. Gabrysiaka. - Pieniądze można 
przelewać na nr konta 47 8786 

0001 0014 9376 2000 0001 
z dopiskiem „wpłata 

na rzecz osób po-
szkodowanych 

w w y n i k u 
w y b u c h u 

g a z u  w 
Ozorko -
wie”. 

Orga-
nizatorzy 
akcji mają 
nadzieję, 
że uda się 

zebrać jak 
największą 

sumę.
- Nie jestem 

fachowcem, ale na 
pewno potrzeba dużo 

pieniędzy na remont 
tego mieszkania – dodaje 
D. Adamska. - Ogłosze-
nia z apelem o pomoc 
rozwiesiłam już w wielu 
miejscach w Ozorkowie. 

Elżbieta Kowalczyk również 
pomaga.

- Mieszkam w tym bloku. Znam 
dobrze tych ludzi, którzy stracili 
mieszkanie. Należy im pomóc. Po-
dobnie, jak moja sąsiadka, ja także 
rozwieszam w mieście plakaty z 
informacją o zbiórce pieniędzy. 

Przypomnijmy, że w wyniku 
wybuchu gazu dwa mieszkania na 
parterze nie nadają się do użytku. 
Trzy osoby zostały poszkodowane. 
Dwie osoby z mieszkania, w któ-
rym doszło do wybuchu – w wieku 

Danuta Adamska, jak wielu 
innych, zaangażowała się w 
pomoc 

Rozwieszane 
są informacje 
z numerem 

konta na które 
można wpłacać 

pieniądze 

61 i 62 lat, ucierpiały najbardziej. 
Mężczyzna, który z rozległymi 
poparzeniami trafił do szpitala w 
Siemianowicach Śląskich, jest już 
po przeszczepie skóry. Dowiedzie-
liśmy się, że pomału dochodzi do 
zdrowia. 

tekst i fot. (stop)  

W mieście do dziś mówi się o wybuchu gazu na Sikorskiego
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Na Zielonym Ryn-
ku mieszkańcy nie 

są zadowoleni z przeprowa-
dzonego wyrównania i utwar-
dzenia ul. Stypułkowskiego. 
Wcześniej droga była dziurawa, 
teraz jest kamienista – mówią. 

- Kilka razy przebiłam już dętki 
w swoim rowerze. Po prostu nie 
da się po takiej drodze jeździć. 
Wystające duże kamienie utrud-
niają nie tylko jazdę na rowerze, 
ale też normalne chodzenie. 

Na osiedlach za-
wrzało. Powodem 

są niedawno ustawione znaki za-
kazujące właścicielom psów spa-
cerowania ze swoimi pupilami po 
przyblokowych trawnikach. Czy 
władze spółdzielni mieszkaniowej 
nie przesadziły? - to najczęstsze 
pytanie od miłośników zwierząt. 

Główny problem polega na tym, 
że na osiedlach zarządzanych przez 
spółdzielnię, zakazuje się już nawet 
spacerów z psami po trawnikach 
– usłyszeliśmy w redakcyjnej słu-
chawce. 

- Powinni raczej ustawić na osie-
dlach zestawy do sprzątania po 
psach a nie zakazywać spacerów. 
To jakieś nieporozumienie. Przecież 
każdy wie, że jak się psa trzyma w 
mieszkaniu w bloku, to na spacer 
też się z nim wychodzi na trawnik 
przed blokiem. Ja zawsze sprzątam 
po swoim psie, pomimo że miasto 
nie zapewniło takich zestawów. 
Dbam o czystość – przekonuje pan 
Dariusz, z którym rozmawialiśmy 
na osiedlu przy ul. Staszica. - Gdzie 
mam teraz wyjść z psem na spacer? 
Może wprost na ulicę, aby prze-
jechał go samochód i byłoby po 
problemie. 

Podobnych opinii jest więcej. Zna-
ki poróżniły lokatorów. Jak łatwo się 
domyślić, tabliczki z informacjami o 
zakazie spacerów ze zwierzętami 
na trawnikach, zostały ustawione 
po rozmowach z lokatorami, którzy 
nie mają psów. 

- Nie będę ukrywał, że mamy 
spory problem ze sprzątaniem 

psich odchodów z trawników przed 
blokami – mówi Zdzisław Ewiak, 
wiceprezes spółdzielni miesz-
kaniowej w Ozorkowie. - A jeśli 
chodzi o nowe znaki, to niektóre 
zostały zniszczone lub skradzio-
ne. W ich miejsce pojawiły się już 
nowe. Zakaz wstępu na trawnik ze 
zwierzętami, to nie jest coś nowego. 
Być może wcześniejsze znaki miały 
tylko inną treść, na przykład „po-
sprzątaj po swoim psie”, lub „dbaj o 
czystość”. Nowe znaki nie zostały 
ustawione przypadkowo. Są tylko 
na nowych trawnikach. Chodzi o 
to, aby trawa się przyjęła. Większość 
znaków została ustawiona przy 
placach zabaw, tylko jeden taki znak 
stoi przy bloku na ul. Staszica.

Treść nowych znaków jest jed-
noznaczna. Dlatego zapytaliśmy 

zastępcę prezesa spółdzielni o 
to, gdzie teraz mają lokatorzy 
wyprowadzać psy na spacer. Czy 
wiceszef Ewiak spodziewa się, że 
posiadacze psów będą stosować 
się do zakazu?

- Znaki nie stoją na każdym 
trawniku. Zostaną zdjęte mniej 
więcej po miesiącu. Mam nadzieję, 
że właściciele psów będą się do 
nich stosować. Po miesięcznym 
okresie znak z ul. Staszica trafi  w 
rejon placów zabaw – usłyszeliśmy 
od Zdzisława Ewiaka. - Zapraszam 
do siebie właścicieli psów, którzy się 
uskarżają. Porozmawiam z nimi i 
wytłumaczę, że nikt nie robi im 
na złość. Chodzi o nasze wspólne 
dobro i o to, aby inni też mogli ko-
rzystać z trawników. 

tekst i fot. (stop)

Na przystankach o seksie i narkotykach

Sex za darmo i inne podobnej treści informacje widoczne są 
na niektórych przystankach w mieście. Na wiatach przystan-

kowych są również reklamy stron internetowych promujące narkotyki. 
- Przystanki nie dość, że są dewastowane to na dodatek wykorzystywane 
w takich celach. To szok. Czy muszę czekając na tramwaj czytać o darmo-
wym seksie? - pyta Maria Wasiak. - Są podane numery telefonów oraz 
wymalowane wulgarne znaki. 
Na większości wiat są informacje o zakazie plakatowania przystanków. Nic 
to nie daje. 

(stop) 

Stowarzyszenie Kro-
śniewickiej Kolei 

Wąskotorowej po raz trzeci or-
ganizuje Wakacyjne Spotkania 
z Kiwajką, które odbywać się 
będą w każdą niedzielę lipca i 
sierpnia w godz. 12:00 - 18:00 
w Ozorkowie przy dworcu PKP.

W czasie spotkań będzie możli-
wość przejażdżki po terenie stacji 
pod nadzorem wolontariuszy 
SKKW, unikalną, zabytkową 
drezyną ręczną oraz zapoznania 
się z ponad 100-letnią historią 
Kujawskich Kolei Dojazdowych, 
do których należy kolejka wąsko-
torowa w Ozorkowie.

- W tym roku obchodzimy 
szczególny jubileusz, 200 lat na-
szego miasta Ozorkowa oraz 90 lat  
linii kolejowej Zgierz - Kutno. Z tej 
okazji, w czasie naszych spotkań 
będzie można zapoznać się także 
z historią młodszej siostry naszej 
“ciuchci”, jaką jest kolej normal-
notorowa oraz jej rolą w rozwoju 
Ozorkowa i okolic. W tym roku też 
obchodzimy skromny jubileusz 
10 lat istnienia naszego stowa-
rzyszenia - mówią organizatorzy. 
- Zapraszamy na wyjątkowe lekcje 
historii połączone z aktywnym 
wypoczynkiem.

Wakacyjne spotkania z wąskotorówką

Przygotowania do sezonu

ZNAKI SKONFLIKTOWAŁY 
MIESZKAŃCÓW

Znaki wzbudziły kontrowersje. Władze spółdzielni wyjaśniają, 
że zostały ustawione tylko na nowych trawnikach

Krytyka z powodu kamieni Ozorków 

reklama

kowych są również reklamy stron internetowych promujące narkotyki. 
- Przystanki nie dość, że są dewastowane to na dodatek wykorzystywane 
w takich celach. To szok. Czy muszę czekając na tramwaj czytać o darmo-
wym seksie? - pyta 
wymalowane wulgarne znaki. 
Na większości wiat są informacje o zakazie plakatowania przystanków. Nic 
to nie daje. 

Krytyka z powodu kamieni 

Mieszkańcy skarżą się na kamienistą drogę 

Skarżą się mamy, które boją się 
o swoje dzieci. Ta droga nie jest 
bezpieczna – usłyszeliśmy.

Mieszkańcy o inwestycji magi-
stratu mówią źle. To nie pierwsza 
krytyka działań urzędu. Zielony 
Rynek słynie z postawy opozycyjnej 
wobec burmistrza.

- Jesteśmy zapomnianym przez 
urząd fragmentem miasta. Mó-
wią o nas, że tu mieszkają pijacy. 
A proszę mi powiedzieć, czy w 
mieście są osiedla na których nie 

piją – nie ukrywa złości jedna z 
lokatorek kamienicy na Zielonym 
Rynku. - Nie możemy doprosić się 
niezbędnych remontów. Czekamy 
chociażby na plac zabaw. Potrzeb-
na jest przycinka drzew. Teraz 
warto by jeszcze raz wyrównać 
drogę. Niech przyjedzie walec i 
ubije nie tylko wystające kamienie, 
ale również inne śmieci, które zo-
stały wysypane na drogę. 

O krytycznych opiniach miesz-
kańców poinformowaliśmy ma-
gistrat. 

- W ramach utwardzenia drogi 
została wykonana podbudowa. 
Miasto planuje jeszcze uzupełnie-
nie destruktem asfaltowym – in-
formuje Izabela Dobrynin, rzecz-
nik ozorkowskiego magistratu. 

(stop) 

Mieszkańcy negatywnie o inwestycji 

fo
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MPK poinformo-
wało, że od 1 lipca 

tramwaje linii 46 nie będą już 
jechały przez mostek na Bzurze. 
Komunikat wprowadził spore 
zamieszanie, bowiem wcześniej 
urząd miasta nie dysponował 
takimi informacjami. Zaskoczeni 
byli również pasażerowie. Reakcja 
magistratu była natychmiastowa. 
urzędnicy pojechali do Łodzi, aby 
rozmawiać z przewoźnikiem o 
planowanych przerwach związa-
nych z remontem torowiska. 

Faks o skróceniu trasy na linii 46 
przyszedł do magistratu z MPK w 
czwartek po południu. Następnego 

dnia sekretarz miasta i skarbnik 
pojechali do łódzkiego MPK. 

- Zostaliśmy poinformowani, że 
MPK warunkowo przywróciło kur-
sy na Cegielnianą – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik urzędu miasta 
w Ozorkowie. - Jednocześnie pod-
czas rozmów ustalono, że w okresie 
wakacyjnym zostaną przeprowa-
dzone niezbędne prace remontowe 
torowiska tramwajowego na moście 
na Bzurze w Ozorkowie. 

Można się więc spodziewać 
przerw w kursowaniu tramwajów 
na tym odcinku. MPK tłumaczy, że 
remonty są konieczne. Torowisko 
jest w złym stanie. Istnieje poważne 

niebezpieczeństwo kolejnych wyko-
lejeń – tak, jak miało to miejsce w ub. 
tygodniu na ul. Zgierskiej. 

Warto dodać, że torowisko na 
mostku było remontowane 2 lata 
temu. Prace polegały na montażu 
na szynach specjalnych połączeń 
dylatacyjnych po obydwu stronach 
mostu, zapewniających likwidację 
naprężeń szyn wynikających ze 
zmiany temperatur i gwarantują-
cych płynny przejazd w każdych 
warunkach. W wyniku prac do-
puszczalna prędkość przejazdu 
po moście została zwiększona z 5 
km/h do 15 km/h. 

Najbardziej zaskakujące jest to, 

Zamieszanie z tramwajami 

Remont torowiska na mostku był przeprowadzony 2 lata temu. 
MPK chce ponownie wyremontować ten fragment

że w związku ze skróceniem relacji 
linii „46” do ulicy Wyszyńskie-
go, na zamknięty fragment nie 
zaplanowano i nie uruchomiono 

komunikacji zastępczej, choć gmi-
ny regularnie płacą za realizację 
kursów na całej trasie.

(stop)

MPk kOntRa MagistRat 

Jednostka Ochot-
niczej Straży Po-

żarnej w Modlnej świętowała swoje 
90-lecie. Druhowie zaprosili przedsta-
wicieli jednostek OSP z gminy i miasta 
Ozorków, władze samorządowe, ofi cjeli 
reprezentujących związek OSP i służby 
PSP działające na terenie gminy, a 
także sympatyków straży pożarnych. 
Niezawodne poczty sztandarowe OSP 
wraz z Orkiestrą Dętą z Solcy Wielkiej 
zapewniły oczekiwaną oprawę uro-
czystości i wzbogaciły znacząco wra-
żenia uczestników. Rozpoczęto mszą 
św. jubileuszową w intencji strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej 
odprawioną w kościele parafi alnym w 
Modlnej przez ks. proboszcza Piotra 
Bratka. 
Pobliska strażnica OSP Modlna była 
miejscem drugiej części – świeckiej 
– obchodzonego jubileuszu, którą 
poprowadzili sami strażacy. Prezes OSP 
Modlna dh Dariusz Stańczyk pełnił 
honory gospodarza. 

Radni miejscy jed-
nogłośnie zagło-

sowali za udzieleniem absolu-
torium burmistrzowi Jackowi 
Sosze za rok 2015.

Głosowanie poprzedziło odczy-
tanie przez Romana Kłopockiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej, 
opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, która pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie zeszłorocznego budżetu.

- Bardzo dziękuję Radzie Miejskiej 
za jej pracę we współtworzeniu i 
realizacji budżetu – mówił burmistrz 
Jacek Socha zaraz po głosowaniu. 

90-lecie OSP 
w Modlnej

Ozorków - Jest mi niezmiernie miło, że radni 
jednogłośnie udzielili mi absolutorium. 
Wynik tego głosowania to efekt ciężkiej, 
całorocznej pracy.

Dla burmistrza Jacka Sochy prio-
rytetem przy konstrukcji budżetu jest 
sukcesywne oddłużanie miasta, które 
w 2010 r., gdy Jacek Socha obejmował 
stanowisko burmistrza, wynosiło ponad 
17 mln zł, natomiast z końcem 2016 r. 
zmniejszy się do niecałych 7 mln zł. 

Dlaczego tak ważne jest oddłużanie 
miasta i nie zaciąganie nowych kre-
dytów?

- Zrównoważony budżet pozwali na 

Burmistrz z absolutorium 

zabezpieczenie środków własnych 
przy realizacji w najbliższych latach 
dużych inwestycji infrastrukturalnych 
o wartości blisko 30 mln zł; z funduszy 
unijnych otrzymamy dofi nansowanie 
na modernizację układu drogowego z 
przebudową mostu na ul. Południowej 
oraz na rewitalizację centrum. Gdy-
byśmy nie mieli stabilnego budżetu, 
nie bylibyśmy w stanie wykorzystać 
dofi nansowania z Unii – tłumaczył na 
sesji burmistrz. 

Mimo przeznaczania nadwyżki 
fi nansowej na spłatę zadłużenia, mia-
stu udaje się realizować inwestycje. 
Ozorków na wiele zadań pozyskuje 
fundusze z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa.

W 2015 r. przebudowano m.in. ul. 
Armii Krajowej i Konstytucji 3-go 
Maja, ul. Średnią, Malinową, wyko-
nano I etap budowy boiska wielofunk-
cyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4. 

(stop)
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Sok z jeżyn 

dla cukrzyków

Nadmierne opalanie prowadzi do 
poważnych uszkodzeń skóry, które 
ciężko wyleczyć. Osoby, które czę-
sto korzystają z solarium, a samo 
opalanie traktują jako sposób na 
życie, muszą liczyć się z tego kon-
sekwencjami w przyszłości. Najle-
piej w opalaniu zachować umiar 
i stosować podstawowe zasady 
bezpieczeństwa podczas kąpieli 
słonecznych. Jak bezpiecznie się 
opalać i unikać oparzeń skóry?

Sztuczna opalenizna jak 
naturalna? Poznaj moc 

samoopalaczy

Samoopalacze i balsamy brą-
zujące to bezpieczny sposób na 
uzyskanie wakacyjnej opalenizny. 
Osoby, które mają jasną karnację i z 
zasady powinny unikać wylegiwa-
nia się na słońcu mogą skorzystać z 
opalenizny w kremie. Nowoczesne 
preparaty brązujące pozwalają 
dopasować odcień opalenizny 
idealny do koloru skóry. Aplikując 
samoopalacz regularnie uzyskasz 
naturalną i świetlistą opaleniznę, 
a z takim ciałem chętniej pokażesz 
się na plaży.

Opalanie w ciąży, czyli zasady 
opalania dla przyszłej mamy

Unikaj plażowania w godzinach, 
kiedy słońce grzeje najmocniej. Czę-
sto i gęsto aplikuj krem z wysokim 
filtrem i chroń przed słońcem wraż-
liwe rejony ciała (usta, ramiona). Pij 
dużo wody i regularnie spożywaj 
małe posiłki, kapelusz z dużym ron-
dem i ciemne okulary miej zawsze 
przy sobie.

Białe ślady i przebarwienia 
po opalaniu - kto musi na nie 

uważać?

Przesadzasz z opalaniem i nie 
przejmujesz się odpowiednią 
ochroną przed promieniami słoń-
ca? Możesz spodziewać się prze-
barwień i śladów na skórze po 
opalaniu. Trudne do usunięcia, 
nieestetyczne plamy są wynikiem 
reakcji hipopigmentacji, czyli 
zaburzenia barwnikowego skó-
ry. Na tego typu skutki uboczne 
opalania najbardziej narażonej są 
osoby zmagające się z trądzikiem, 
grzybicą oraz osoby zażywające 
leki zawierające substancję świa-
tłouczulającą.

Regularne nawilżanie skóry po 
opalaniu - sposób na trwałą 

opaleniznę

Nawilżanie skóry po opalaniu 
zacznij od relaksującego prysz-
nica. Następnie nałóż na skórę 
maskę nawilżającą lub preparat 
po opalaniu, który zawiera wy-
ciąg z aloesu, mocznik, alantoinę. 
Częste nawilżanie skóry przy-

niesie ulgę i przyspieszy gojenie 
oparzeń, a co najważniejsze, 
opóźni łuszczenie się naskórka. 
Odpowiednio nawilżona skóra 
po opalaniu to również gwaran-
cja trwałej opalenizny.

Skutki uboczne opalania - 
uczulenie na słońce i leki 

fotouczulające

Nie każdy może pozwolić so-
bie na swobodne plażowanie. 
Wyjątkowo narażone na skutki 
uboczne opalania są osoby, które 
zażywają leki z substancją świa-
tłouczulajacą. Leki hormonalne (w 
tym antykoncepcja), leki moczo-
pędne i przeciwgrzybicze, zioła i 
antybiotyki mogą, w połączeniu 
ze słońcem, wywoływać silne 
reakcje uczuleniowe. Podobne ob-
jawy może wykazywać alergia na 
słońce. Czerwone, swędzące bąble 
pojawiające się w pierwszych 
kontaktach ze słońcem to główny 
objaw silnego uczulenia.

Domowe sposoby na oparzenia 
słoneczne są alternatywą dla spe-
cjalnych kremów czy maści regene-
rujących skórę. Dzięki nim nie tylko 
szybko ukoisz podrażnioną słońcem 
skórę, lecz także przyśpieszysz pro-
ces gojenia. Naturalne preparaty 
wyleczą stan zapalny związany z 
poparzeniem równie szybko, jak 
apteczne specyfiki. Dzięki składni-
kom zawartym w wyciągu z ogórka, 
maślance czy świeżych ziemniakach 
szybko złagodzisz ból i uczucie pie-
czenia towarzyszące oparzeniom. 
Rób okłady i smaruj oparzoną skórę 
a na pewno poczujesz ulgę.
Pamiętaj! Oparzonej skóry nie 
smaruj tłustymi kremami. Tego typu 

Do wykonania soku z jeżyn dla cukrzyków będą potrzebne 1 kg 
świeżych owoców oraz szczypta kwasku cytrynowego. Jak go przy-
rządzić? Oczyszczone jeżyny przełóż do rondelka i podgrzewaj na 

małym ogniu do momentu, aż puszczą sok. Następnie dodaj 
kwasek cytrynowy i wymieszaj. Gorący sok przecedź przez 

sitko, przelej do słoików, zamknij, odwrócić do góry 
dnem i pozostaw do wystygnięcia.

Po otwarciu sok należy przechowywać w 
lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.

Domowe sposoby 
na oparzenia słoneczne

preparaty nie pozwalają wyprodu-
kowanemu ciepłu wyparować przez 
uszkodzoną skórę i dodatkowo ją 
podrażniają, a także zwiększają ból. 
Złym pomysłem jest także kąpiel w 
zimnej wodzie lub okład z lodu - pod 
wpływem zimna niezwykle wrażliwy 
naskórek ulega zniszczeniu.

Jak dobrać OKULARY PRZECIWSŁONECZNE?

OKuLARy PRZeCIWSŁONeCZNe: KOLORy SOCZeWeK
Wybierając okulary warto wiedzieć, jakie znaczenie ma za-
barwienie szkieł.
Brązowy – najlepiej zatrzymuje światło niebieskie, które 
wywołuje najintensywniejsze odczucie olśnienia. Podnosi też 
kontrast koloru trawy na tle niebieskiego nieba. 
Szary i szarozielony – takie zabarwienie nie zmienia kolorów 
otaczających przedmiotów, co ułatwia ocenę odległości. 
Żółty i pomarańczowy – poprawia kontrast widzenia w po-
chmurny dzień. Ważny jest również stopień zabarwienia szkieł. 
Wystarczającą ochronę zapewniają te zabarwione w 70-75 proc., 
ale przy silnym nasłonecznieniu – nawet w 90 proc. 

Okulary przeciwsłoneczne la-
tem to artykuł pierwszej potrze-
by. Kto nie chroni oczu dobrymi 
okularami przeciwsłonecznymi 
naraża je na szkodliwe działanie 
promieni uVA i uVB. Jakie oku-
lary przeciwsłoneczne wybrać? 
Dlaczego markowe okulary 
przeciwsłoneczne są lepsze od 
tych z supermarketu?

Okulary przeciwsłoneczne 
tylko z pewnego źródła

Okulary przeciwsłoneczne 
najlepiej kupuj w salonie optycz-
nym, bo te z bazarów i marketów 
szkodzą. Ich szkodliwość polega 

na tym, że na słońcu źrenice samo-
istnie się zwężają, aby jak najmniej 
promieni słonecznych wpadało do 
oczu. Jeżeli przysłonisz oczy ciem-
nymi okularami bez odpowiednie-
go filtra, źrenice, zamiast się zwężać, 
będą się rozszerzać. I w ten sposób 
do wnętrza oka dotrze więcej szko-
dliwych promieni słonecznych. Gdy 
słońce mocno świeci, potrzebujesz 
okularów przeciwsłonecznych 
wyposażonych w odpowiednio 
przyciemnione soczewki okularo-
we z filtrem co najmniej 400.

Sposób na odblaski

Jednak zwykłe okulary prze-
ciwsłonecz-
ne nie dają 
oczom peł-
nej ochrony. 
Taką zapew-
niają szkła z 
powłoką an-
tyrefleksyjną 
oraz z filtrem 
polaryzacyj-
nym. Szkła 
polaryzacyj-
ne neutrali-

zują oślepiające odblaski światła, 
np. od wody, piasku czy mokrego 
asfaltu, jednocześnie zwiększają 
kontrast i podkreślają kolory, ale 
bez ich przekłamania. Natomiast 
powłoka antyrefleksyjna zapobiega 
odbijaniu się światła od okularów, a 
w rezultacie – od oka. Nie zmienia 
kontrastu i kolorów obrazu. Jest ona 
często nakładana z tyłu szkiełka w 
celu zredukowania światła wpada-
jącego z boku okularów, dzięki temu 
wyostrza obraz.

Okulary przeciwsłoneczne 
chronią przed chorobami

Promienie słoneczne, przedostając 
się do oka, mogą być przyczyną 
wielu chorób, takich jak: zaćma, 
skrzydlik, czerniak, degeneracji 
plamki żółtej, czyli tej części oka, 
która odpowiada za rozpoznawanie 
szczegółów.

Nadmiar światła słonecznego 
może być również wywołać zapa-
lenie spojówek – objawia się ono 
zaczerwienieniem, łzawieniem i 
pieczeniem oczu. Przy zapaleniu 
spojówek ulgę przyniosą okłady z 
esencji herbaty lub leki przeciwza-

palne, ale te musi zalecić okulista.
Nie zapominajmy też o diecie 

wzmacniającej oczy. Latem jedz 
czarne jagody, szpinak, brokuły i 
sałatę.

Okulary przeciwsłoneczne: 
inteligentne soczewki

To tzw. fotochromy, które re-

agują na światło ultrafioletowe, 
automatycznie i błyskawicznie 
rozjaśniają się (do pełnej prze-
zroczystości) lub przyciemniają, 
w zależności od natężenia pro-
mieni UV. Pozwala to na nosze-
nie okularów przez cały dzień, 
bez konieczności zmiany ich na 
okulary przeciwsłoneczne, bądź 
odwrotnie.

Jak opalać się bezpiecznie? Wakacyjny poradnik opalania
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 
Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze (mile widziane), 
umiejętność konstrukcji odzieży 
oraz odszywania wzorów.
P.P.H.U ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Magazynier/sortowacz
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ
00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

Fryzjer
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe kierunek fryzjer lub po 
kursie fryzjerskim, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
fryzjera
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588 

Bukieciarka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w 
bukieciarstwie, chęć do pracy, mile 
widziane doświadczenie
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

Sprzedawca
Rzetelność, sumienność, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. E. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76
Praca w Łęczycy, ul. Kaliska, 
Belwederska,  
E. Orzeszkowej.

Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław 
tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki

ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 510 700 962
Miejsce pracy: Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia, chęć do pracy, 
min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz 
Pawłowski 
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo Elektroenergetyczne 
SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005

Ciastowy
Książeczka zdrowia, doświadczenie 
na danym stanowisku.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Obsługa wesołego miasteczka
Chęć do pracy, mile widziane prawo 
jazdy kat. B.
Działalność Kulturalno-Rozrywkowa 
„WESOŁE MIASTECZKO” Mirosław 
Jabłoński
ul. Fiołkowa 2, 91-601 Łódź
tel. 665 150 147

Kierowca autobusu 
Prawo jazdy kat. D, aktualny kurs 
na przewóz osób, mile widziane 
doświadczenie zawodowe.
DYNAMIC Travel
Kurzawa i Kurzawa Sp. j.
ul. klonowa 43
99-200 Poddębice
tel. 603 960 871
Praca w Łęczycy 

Pomoc lakiernika
Wykształcenie podstawowe.
KMPERFORMANCE MARIANNA 
KMIECIAK
Zagaj 10
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 514 195 642

Murarz
Systematyczność, 
odpowiedzialność, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
murarza.
DAR-BUD Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30
99-100 Łęczyca
tel. 519 056 415

Masarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – masarz, wędliniarz, 
aparatowy przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie 
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Ogrodnik
Wykształcenie średnie, wymagane 

OGŁOSZENIA DROBNE

doświadczenie min. 3 lata poparte 
świadectwami pracy.
Jednostka Budżetowa „Zieleń 
Miejska”
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 47

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
84-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin-Kolonia
CV drogą e-mail: praca@k-flex.pl 

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+e)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHPU MIRATRANS
Mirosław Stasiak
Błonie 39, 99-100 Łęczyca
tel. 601 383 850
Praca na terenie Europy.
Magazynier-sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12, 
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

Brukarz
Chęć do pracy, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, wymagane 
doświadczenie.
Zakład Remontowo-Budowlany 
„AGATEK” Krzysztof Kopka
Dzierzbiętów Mały16
99-100 Łęczyca
tel. 502 587 017

Szwaczka (stębnówka, overlock)
Umiejętność szycia, mile widziane 

doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska
ul. Kaliska 18, 
99-100 Łęczyca
tel. 783 121 155
Praca w Łęczycy na ulicy 
Poznańskiej.

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
„VENEZIA”
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca 
tel. 512 208 211

Ślusarz/monter
Dobra znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia Mag 
135-mile widziane, uprawnienia 
do obsługi suwnic – mile 
widziane, zdolności manualne.
Sanpro Job Service BPO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 510 015 157
e-mail: k.szafraniec@impel.pl
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Magazynier
Umiejętność pracy w zespole, mile 
widziane doświadczenie w pracy 
na magazynie.
DPD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa
tel. 660 777 097
e-mail: Cs-praca@dpd.com.pl
Praca w Dobrej k. Strykowa

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomi.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B, 99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

1zł za 1kg AuTOSKuP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Społem PSS „Mazur” 
w Łęczycy wynajmie: lokal han-

dlowy Pl. Kościuszki 11 – róg 
Kaliska oraz pawilon handlowy 
przy ul. Belwederskiej 9. Infor-
macji udziela Zarząd Spółdziel-

ni, tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Ozorkowie, M-4, pow. 60,67 
m², parter, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, wc, c.o. lub zamienię na M-3 z 
dopłatą. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 
wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Sprzedam stół pokojowy rozkłada-
ny z szybą 70 x 100, mahoń, stan 
idealny. Cena 60 zł. (Łęczyca) Tel.: 
782-258-797

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

 „SINGER” szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 1400 kg, atest, 
homologacja – sprzedam. Tel.: 
500-336-322

„BAMBINO” + stare płyty winylowe 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam szyny budowlane dogodne 
do cięcia, pompę głębinową zasięg 
50 m, wapno lasowane w workach, 

przyczepę jedoosiową, butlę tlenową 
do spawania, cienkie rurki na szklarnię 
foliową,  dużą spawarkę, słupki ogro-
dzeniowe, bramę metalową 2 m dł. x 
1,5 m szer. Tel: 511-997-458

Wynajmę wysoką tablicę rekla-
mową, szer. 2m na ul. Kaliskiej 
naprzeciwko supermarketu. Tel.: 
511-997-458

ogłoszenie

ReDAKCJA POSZuKuJe WSPóŁPRACOWNIKóW 
I DO PRZyuCZeNIA W ZAWODZIe DZIeNNIKARZA

Jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 

Dołącz do nas!
Oczekujemy: 

• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy wysyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl
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Grzegorz Góra, 
r a d n y  g m i n y 

Łęczyca krytykuje Wojciecha 
Zdziarskiego, starostę powiatu 
łęczyckiego za, jego zdaniem, 
bierność w staraniach o nowy wóz 
strażacki dla OPS w Topili Królew-
skiej. Zostało bowiem przyjęte, 
że co dwa lata każdy powiat w 
województwie łódzkim otrzymu-
je samochód strażacki. W 2014 
roku, taki samochód otrzymała 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starej Sobótce (gm. 
Grabów). W tym roku samochód, 
który zgodnie z kalendarzem miał 
przyjechać do powiatu łęczyckie-
go, miała otrzymać jednostka z 
Topoli Królewskiej, ale nie otrzy-
mała – dlaczego?

Problem ten jest bardzo istotny spo-
łecznie, bo jak uważa Grzegorz Góra, 
nie jest to na pewno wina strażaków z 
Topoli Królewskiej.

- Ktoś próbuje mówić, że nie złożyli 
w odpowiednim czasie wniosku o do-
finansowanie – słyszymy od radnego. 
- Nawet jeżeli tak, to przecież jest prezes 
Zarządu Powiatowego Ochotniczych 
Straży Pożarnych i w mojej ocenie 
powinien chyba nad tym czuwać. W 
piśmie otrzymanym od Waldemara 
Pawlaka, czytamy, że najważniejszy 
na danym obszarze jest prezes zarządu 
powiatowego, w naszym przypadku 
jest to starosta. Mam wrażenie, że pan 
Zdziarski do tej funkcji nie dorósł albo 
ona go przerasta. W radzie powiatu 
mamy jeszcze dwóch strażaków, z któ-
rych jeden jest wiceprzewodniczącym 
rady a drugi członkiem zarządu i żaden 
z nich nie może pomóc? Najwyższa 
pora, aby pomyśleli o realizacji potrzeb 
mieszkańców, zamiast troszczyć się o 
własne kariery polityczne. W mojej oce-
nie prezes powinien podjąć rozmowy 
w tej sprawie, jeżeli nie może czy nie 
chce to niech zrezygnuje z pełnienia 
funkcji. Ochotnicy zasługują na pomoc, 
ponieważ ratują ludzkie życie w poża-
rach i wypadkach drogowych.

W sprawę zaangażował się wójt gmi-
ny Łęczyca, który z urzędu wystąpił o 
przywrócenie terminu.

- Zasady są takie, że zakup samo-
chodu strażackiego jest finansowany z 
trzech źródeł 1/3 przydziela Komenda 
Wojewódzka Straży Pożarnej, 1/3 

stanowi dotacja z urzędu gminy i 
1/3 Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska. Do tej pory było tak, że 
najpierw należało uzyskać środki z 
Komendy Głównej Straży Pożarnej, 
podjąć uchwałę intencyjną w gminie 
na przelew środków i dopiero wystąpić 
do WFOŚ. Strażacy nie złożyli wnio-
sku, bo nie było deklaracji z Komendy 
Głównej - wyjaśnia wójt gminy Łęczyca 
Jacek Rogoziński. - W sytuacji, kiedy 
w kwietniu sprawa się wyjaśniła, to 
okazało się, że jest za późno na złożenie 
przedmiotowego wniosku. Wystąpi-
łem więc jako urząd o przywrócenie 
terminu, ale do tej pory nic nie wiemy 
w tej sprawie.

- Na spotkaniu 9 maja 2016 pani 
Barbara Świątek poinformowała, że 
już 11 kwietnia było wiadomo, że Ko-
menda Wojewódzka przekaże środki 
i rzeczywiście 12 maja otrzymaliśmy 
potwierdzenie z Komendy Głównej  
o przekazaniu pieniędzy - wyjaśnia 
Krzysztof Królak, komendant miej-
sko-gminny Zarządu Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.

Fakt ten potwierdza obecna przy 
rozmowie sekretarz urzędu gminy w 
Łęczycy, Monika Kilar-Błaszczyk. 

Podsumowując, Komenda Woje-
wódzka Straży Pożarnej przekazała 
pieniądze, gmina podjęła uchwałę 
intencyjną a sprawa nie została za-
łatwiona. Co do jednego wszyscy są 
zgodni, zabrakło trzech dni, aby wnio-
sek wpłynął w terminie.

- Jeżeli jest we władzach wojewódz-

Radny krytykuje starostę
Gm. Łęczyca 

ŁęczycaGm. Łęczyca

kich nasz przedstawiciel, to dlaczego 
nie poinformował nas o zmianie zasad 
składania wniosków? - zastanawia się 
Królak.

A co w sprawie mają do powiedze-
nia sami najbardziej zainteresowani, 
czyli strażacy z Topoli Królewskiej?

- Posiadamy na stanie samochód 
ciężki gaśniczy, kilkudziesięcioletni 
oraz lekki ratowniczy. Jednostka jest 
w Krajowym Systemie Ratownictwa 
Gaśniczego - mówi Krzysztof Jo-
achimiak, prezes Oddziału Zarządu 
Miejsko-Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. - O nowy  sa-
mochód staramy się od 2011 roku, 
występowaliśmy też w 2013, w 2015 
i obecnie w 2016 roku – jak do tej 
pory, nieskutecznie. Co prawda 14 
kwietnia  2016 roku zapadła decyzja 

o przydziale samochodu dla Topoli 
Królewskiej, ale brakuje części środ-
ków finansowych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

- Wójt gminy Łęczyca zaangażo-
wał się w sprawę, świadcząc pomoc 
w zakresie przywrócenia terminu i 
złożenia wniosku - mówi Mirosław 
Wiśniewski, prezes OSP w Topoli 
Królewskiej. - Ale jak do tej pory nie 
mamy żadnych informacji. 

Rzeczywiście, sprawa jest złożona, 
bo nikt nie ma wątpliwości co do faktu, 
że formalności muszą być spełnione, 
ale czy w tym przypadku nie zabrakło 
dobrej woli? Niestety, nie mogliśmy 
poznać stanowiska starosty Wojciecha 
Zdziarskiego w tej sprawie, bo jak nas 
poinformowano, wyjechał za granicę.

(mku)

Krzysztof Joachimiak potwierdza, że OSP w Topoli Królewskiej o 
nowy samochód stara się od lat

Policjanci wy-
jaśniają oko-

liczności zdarzenia drogowego, 
do którego doszło w Topoli 
Królewskiej na odcinku krajo-
wej 91.W wypadku zginęły dwa 
psy, które podróżowały autem.

- Policjanci pracujący na miej-
scu wypadku po przeprowa-
dzeniu oględzin oraz rozmowie 
ze świadkami i uczestnikami 
zdarzenia wstępnie ustalili, że 
51 – latka kierująca peugeotem 
na prostym odcinku drogi stra-
ciła panowanie nad pojazdem 
a następnie zjechała do rowu i 
uderzyła w betonowy przepust – 
relacjonuje Agnieszka Ciniewicz, 
rzeczniczka łęczyckiej policji. 
- Uwagę kierującej najprawdo-
podobniej zaabsorbowały dwa 
psy rasy york, które przewoziła w 
aucie. 51 – latka oraz 7 – letnia pa-
sażerka zostały hospitalizowane. 

Wszystkie okoliczności zda-
rzenia zostaną wyjaśnione w 
ramach prowadzonego postę-
powania.

(zz)

28 czerwca policjanci 
odebrali zgłoszenie 

dotyczące kradzieży odzieży w 
jednym ze sklepów na terenie 
miasta. Mundurowi na miejscu 
odtworzyli przebieg zdarzenia 
ustalając jednocześnie rysopis 
sprawcy. Okazało się, że 
młody mężczyzna wszedł do 
lokalu i spokojnie oglądał 
wyeksponowany asortyment. 
W pewnym momencie 
zabrał z wieszaka koszule i 
spodnie po czym wybiegł 
ze sklepu. Po tym zdarzeniu 
policjanci patrolujący ulice 
miasta swoją uwagę skupili 
na odnalezieniu złodzieja. 
Typowany mężczyzna został 
zatrzymany tego samego dnia 
po krótkim pościgu, ponieważ 
kiedy zorientował się, że jest 
poszukiwany próbował uciec 
mundurowym. 26 – latek został 
osadzony w policyjnej celi, miał 
w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. Po wytrzeźwieniu, 
na drugi dzień usłyszał zarzut 
kradzieży odzieży wartości 600 
złotych. Z uwagi na fakt, że 
działał w warunkach recydywy 
grozi mu wyższy wymiar 
kary niż przewidziane za to 
przestępstwo 5 lat pozbawienia 
wolności. 

Sklepowy złodziej 
zatrzymany

W wypadku drogowym 
zginęły psy

W strugach deszczu odbył się 
na stadionie AZS Łódź ostatni 
mityng kwalifikacyjny w Okręgu 
Łódzkiego. Wystartowała w nim 
dziesięcioosobowa reprezentacja 
MKLA Łęczyca. Na wyróżnienie 
zasługuje dobra postawa Toma-
sza Wójcika w skoku w dal który 
z dobrym wynikiem 6.15 m zajął 
trzecie miejsce. 

W biegu na 200 m uzyskał 23.45 
s. Łukasz Karwacki był drugi w 
skoku wzwyż (201 cm), trzecie 
miejsce zajął Krystian Kaźmierczak 
(184 cm) a szóste Bartosz Wojtera 
(175 cm). Karolina Siuda wygrała 
skok o tyczce 2.20 m. Maciej Waw-
rzyniak pchnął kulą na odległość 
13.82m, a dyskiem rzucił 36.45 m. 
Kacper Dudkiewicz w tych samych 
konkurencjach uzyskał 10.13 m i 
27.46 m. Gabriela Koperska zajęła 
czwarte miejsce w rzucie dyskiem 
z wynikiem 32.06 m. Paweł Zajma 
przebiegł 100 m w czasie 11.91 s.

W rezultacie intensywnych star-
tów kwalifikacyjnych wyłoniła się 
już pięcioosobowa reprezentacja 
Łęczycy na Ogólnopolską Olimpia-
dę Młodzieży (Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych). Pewny 
udział ma Ewa Różańska w rzucie 
dyskiem i pchnięciu kulą, Katarzy-
na Ignatowicz, Krystian Kaźmier-
czak i Bartosz Wojtera w skoku 

Ostatni Mityng kwalifikacyjny 
w sezOnie letniM 2016 R

wzwyż, oraz Adrian Mikołajczyk 
w skoku o tyczce. Duże szanse 
awansu stoją nadal przed Martyną 
Olczyk, Karoliną Siudą w skoku o 
tyczce i Tomaszem Wójcikiem w 
skoku w dal.

To był bardzo dobry sezon 
kwalifikacyjny. Mamy nadzie-
ję że potwierdzimy wysoką 
formę na zawodach Mistrzow-
skich. 

(and)

Radny G. Góra mówi o 
bierności starosty
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zdrada nie popłacaBiurowa kultura słodyczy najwięcej wnucząt i prawnucząt 

Dziewczyna z 
jajami

ciekaWie i na Wesoło
Moda na maski 
antysmogowe

To dopiero 
dyscyplina

Gotowi 
do drogi

Piłka dla 
każdego

Maluch w 
paczce

Pani Maria Karpowicz to osoba posiadającą największą 
liczbę wnucząt i prawnucząt. Urodziła się 30.07.1925 roku 
w Dawidgródku. Dom pani Marii od zawsze służył jako 
centrum rodzinnych spotkań. To właśnie tam uroczyście 
obchodzone są jej imieniny i urodziny, a także święta. 
Najbliżsi pani Karpowicz określają ją mianem spoiwa 
scalającego rodzinę. Twierdzą, że jest osobą o niezwykłym 
optymizmie, poczuciu humoru, życzliwości i prawdziwej 
mądrości życiowej. Młodsze pokolenia chętnie słuchają jej 
rad, opowieści oraz wspomnień. Pomimo wieku, aktywnie 
uczestniczy w życiu rodziny i swoją obecnością zaszczyca 
każdą uroczystość.
Maria Karpowicz jest dumną matką 5 dzieci, dba o 16 
wnucząt, pamięta o 25 prawnuczętach i 7 praprawnu-
czętach.

Torty i ciasta przynoszone do pracy, by świętować czyjeś 
urodziny czy inne ważne okazje, rujnują nie tylko uzębienie, 
ale i wagę. Menedżerowie chcą nagrodzić wysiłki swojego 
zespołu, a koledzy celebrują wyjątkowe okazje albo chcą 
przywieźć jakiś prezent z wakacji, [nic więc dziwnego, że] 
dla wielu ludzi praca to główne miejsce spożycia cukrów, 
które przyczyniają się do napędzania epidemii otyłości i 
problemów ze zdrowiem jamy ustnej. „Kultura ciastowa” 
stwarza też problemy dla tych, którzy dają z siebie wszyst-
ko, by schudnąć lub poprawić stan zdrowia. Niemożliwe 
jest, by w biurach wprowadzono zakaz częstowania sło-
dyczami, watro więc kupować je w mniejszych ilościach i 
zjadać wyłącznie z lunchem. Idealnie ludzie powinni wziąć 
pod uwagę inne możliwości, takie jak patery owoców, 
orzechów czy sera. Bez słodkości też można świętować Wśród wróbli wiele samic jest niewiernych i ma potom-

stwo z innymi samcami. Naukowcy odkryli ostatnio, że 
uleganie drugiemu partnerowi ma swój koszt - zdradzani 
panowie przynoszą pisklętom mniej pokarmu. Od dawna 
podejrzewano, że samce skądś wiedzą, że nie wszystkie 
młode w lęgu są ich i dlatego podejmują decyzję, że nie 
będą się aż tak bardzo starać. Alternatywne wyjaśnienie 
jest takie, że zdradzające samice i leniwe samce się przy-
ciągają i tworzą pary.
Niedawno zespół z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Australii 
ujawnił, że prawdziwa jest pierwsza z podanych hipotez: 
samiec decyduje, w jakim stopniu dbać o pisklęta, w opar-
ciu o tendencję partnerki do zdradzania. U ptaków jak u 
ludzi – zdradzany partner nigdy nie da z siebie więcej niż 
niezbędne minimum.


