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Zmarła matka siedemnaściorga dzieci 

Sexy party. 
łęczycanie 
krytykują

Policja ujęła sprawców makabrycznej 
napaści na 90-letnią staruszkę

Oryginalny pomysł 
starosty

napaści na 90-letnią staruszkęnapaści na 90-letnią staruszkęnapaści na 90-letnią staruszkę

Wichura przeszła nad ŁęczycąW Poddębicach 
zamieszanie 
z odpadami

SKaNDaL W prZyCHODNI! 
płód wyrzucony do sedesu 

Wichura przeszła nad ŁęczycąZmarła matka siedemnaściorga dzieci Zmarła matka siedemnaściorga dzieci Wichura przeszła nad ŁęczycąZmarła matka siedemnaściorga dzieci Wichura przeszła nad Łęczycą

Iwona Chabasińska twierdzi, że poroniła 
w Miejskiej Przychodni Zdrowia w 
Ozorkowie. 
- Położna kazała mi wrzucić płód dziecka 
do muszli klozetowej – usłyszeliśmy. 
Takiej afery jeszcze nie było. Sprawą zajęła 
się policja i prokuratura. Dyrektor przychodni 
zwolnił dyscyplinarnie oskarżaną pielęgniarkę. 

str. 11
Chabasińscy marzyli 
o powiększeniu 
rodziny 

Dyrektor MPZ 
Andrzej Fijałek 
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Gm. Grabów

Łęczyca 
Łęczyca 

J e d n o s t k a 
O c h o t n i c z e j 

Straży Pożarnej ze Sławęcina 
jest jedną z 15 innych drużyn 
istniejących na terenie gminy, ale 
funkcjonowanie i sposób działa-
nia druhów znacznie odbiega od 
pozostałych. Dlaczego?

- Nie jest nam łatwo, ponieważ 
nie jesteśmy w krajowym systemie 
pożarniczym, więc i dotacje, któ-
re otrzymujemy są odpowiednio 
skromniejsze. Można powiedzieć, że 
wręcz symboliczne i nie wystarcza 
praktycznie na nic. Nie czekamy 
jednak na przysłowiową mannę z 
nieba. W 2015 roku przeprowadzili-
śmy zbiórkę publiczną na samochód 
i udało się - mówi Dariusz Sawicki, 
naczelnik OSP w Sławęcinie. - Całko-
wity koszt wozu bojowego z wypo-
sażeniem wyniósł nas 10 tys. złotych.

O zakupie wozu strażackiego 
marki Dennis pisaliśmy w Repor-

terze. Druhowie nie spoczęli jednak 
na laurach i dalej zbierali pieniądze, 
potrzeby są duże, ale wszystko 
idzie pomyślnie. Mieszkańcy, nie 
tylko naszego powiatu, chętnie 
włączają się w pomoc strażakom 
ochotnikom.

- Niedawno zakończyliśmy kolej-
ną zbiórkę pieniędzy na następny 
samochód - dodaje Stanisław Nie-
domagała, prezes jednostki OSP ze 
Sławęcina. - Mam nadzieję, że już 
niebawem go sprowadzimy.

Druhowie chętnie włączają się 
w akcje społeczne i charytatywne. 
Chcą dawać dobry przykład dzie-
ciom i młodzieży. Udaje się.

- Już w tej chwili mamy młodzie-
żową drużynę pożarniczą, która li-
czy 12 członków – dodaje naczelnik 
Sawicki. - Młodzi do nas dołączają, 
bo wiedzą, ile można się nauczyć. 
Cieszę się z tego.

(mku)

Czy w mieście powstaje kolejny market? Inwestycja przy ul. Ozor-kowskie Przedmieście wzbudza zainteresowanie. Spory fragment działki został już ogrodzony. Ko-parki wyrównują teren. 
- Pracujemy na zlecenie zakładu Hurtap – informuje nas jeden z robotników. - Budujemy boisko do gry w piłkę nożną. 

(zz) 

Jak to jest? – zastana-
wiają się mieszkańcy. 

- Wyremontowany dworzec ko-
lejowy prezentuje się dobrze, ale 

otoczenie budynku PKP wygląda 
znacznie gorzej. 

Fatalnie prezentuje się dziurawy 
odcinek ul. Belwederskiej. Dojazd 
do dworca to prawdziwa mordęga. 
Odpadająca w wielu miejscach 
trylinka zniechęca do jazdy autem. 

Narzekają nie tylko kierowcy. 
- Nawet nie można spokojnie posie-

dzieć na ławce. Na pobliskich drzewach 
pełno jest gniazd gawronów. Ławki 
upstrzone są ptasimi odchodami – 
usłyszeliśmy od pani Anny. 

Straszy również stary i zdezelo-
wany budynek w którym kiedyś 
mieściła się kasa biletowa i bar 
piwny. 

Problemy ze sprzeda-
żą starego więzienia 

skłoniły powiatowe władze do 
opracowania alternatywnej kon-
cepcji. Pomysł jest niecodzienny 
i z całą pewnością wywoła wiele 
komentarzy. Chodzi o to, że gdyby 
nie udało się sprzedać więzienia, 
to ponownie do budynku przy ul. 
Pocztowej mogłyby być kierowane 
osoby z zasądzonymi wyrokami. 

- Rozmawialiśmy o tym niedawno 
i zastanawialiśmy się nad takim roz-
wiązaniem – mówi starosta Wojciech 
Zdziarski. - Niestety, nasze próby 
sprzedaży starego więzienia, są póki 
co nieskuteczne. Wprawdzie zgłasza-
ją się różni przedsiębiorcy zaintereso-
wani kupnem, ale gdy przychodzi do 
konkretnych decyzji, to się wycofują. 

Czy pomysł z reaktywacją więzie-
nia wypali?

- Jeśli nie 
sprzedamy 
więzienia, 
to najpraw-
dopodob-
niej napiszę 
do ministra 
sprawie-
dliwości. 
Pomysł jest 
taki, aby przy Pocztowej znów było 
więzienie albo ośrodek szkoleniowy 
dla służby więziennej – słyszymy od 
starosty. - Chciałbym również, aby w 
budynku zachować część muzealną.

Dowiedzieliśmy się, że wśród 
potencjalnych inwestorów zaintere-
sowanych kupnem starego więzienia 
był Polak mieszkający na stałe w 
Szwecji. Miał plan, aby więzienie 
przekształcić w hotel. Wśród bardziej 
zaskakujących pomysłów była także 

koncepcja stwo-
rzenia w murach 
dawnego wię-
zienia zakładu 
pracy w którym 
produkowana 
miała być apara-
tura medyczna. 

(zz)

Dzięki wsparciu kupią drugi wóz

Na zdjęciu Dariusz Sawicki, naczelnik OSP w Sławęcinie obok 
wozu kupionego po pierwszej zbiórce pieniędzy

Co budują na obrzeżach Łęczycy?

Oryginalny pomysł starosty

Reaktywacja więzienia?

Czy przy ul. Pocztowej ponownie będą więźniowie?

COś tu nie pasuje...

Dworzec ładny, wokół brzydota 

Zdezelowana ulica prowadząca 
do dworca PKP 

Upstrzona ptasimi odchodami 
dworcowa ławka 

Mieszkańcy mają nadzieję, że 
wkrótce teren przylegający do 
dworca także zostanie wyremon-
towany. 

(zz)

Wokół dworca jest pełno 
gniazd gawronów

Wiatr łamał drzewa jak zapałki 
Przechodzące przez Polskę 
wichury i nawałnice, niestety 
nie ominęły Łęczycy. W nocy z 
czwartku na piątek siny wiatr 
powalił kilka drzew. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał, ale straty są 
duże.

- Największe straty spowodowa-
ło powalone drzewo przy al. Jana 
Pawła II. Stary kasztan rosnący 
na terenie DPS-u przewalił się na 
ulicę i uszkodził całe ogrodzenie 
Domu Pomocy Społecznej. Drzewo 
połamało też ławkę, która stała w 
pobliżu – informuje Janusz Czar-
necki, pracownik zarządzania 
kryzysowego urzędu miejskiego w 
Łęczycy. - Podobnie było na terenie 
przedszkola przy ulicy Zachodniej. 
Tam powalona akacja upadła na plac 
zabaw niszcząc zabawki i ogródek 
meteorologiczny - uzupełnia Czar-
necki. - Z tego co wiem na ten mo-
ment, w czasie wichury największe 
straty na terenie miasta powstały 
właśnie w wyniku powalenia trzech 
drzew: przy DPS-ie, w przedszkolu 
i w parku. Był jeszcze przypadek 

powalenia niewielkiego drze-
wa przy sądzie, ale to nie 
spowodowało większych 
zniszczeń.

Zniszczenia na terenie 
miasta były spore. Spo-
kojniej czwartkowa noc 
minęła na terenie powiatu.

- Przydałoby się już trochę 
stabilizacji w pogodzie - mówi 

Jacek Ożadowicz, 
z zarządzania kryzy-
sowego w starostwie 
powiatowym w Łę-
czycy. - Jak nie upały, to 
ulewy, nawałnice, bu-
rze, wichury. Ostatnio 
bardzo często publi-
kujemy ostrzeżenia w 
związku ze zjawiska-
mi meteorologiczny-
mi. Jak poinformowała 
nas straż pożarna, w 
powiecie na szczęście, 
oprócz wiatrołomów 
i kilku powalonych 
drzew tarasujących 

Powalone drzewo zniszczyło ogrodzenie DPS-u wzdłuż alei 
Jana Pawła II

Zniszczony został ogródek dydaktyczny przy 

Przedszkolu nr 1

przejazd, 
nic tragicz-
nego w skutkach 
się nie wydarzyło.

Dobrze, że wichura spowodo-
wała „tylko” takie zniszczenia. 
Większość mieszkańców na pewno 
pamięta nawałnicę z lipca ubiegłe-
go roku, kiedy to uszkodzeń było 
znacznie więcej a część miasta nie 
miała prądu. Wówczas powalone 
drzewa uszkodziły m.in. samocho-
dy i budynki.

(mku)

Po wichurze 
nowa ławka w alejach również uległa zniszczeniu
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Łęczyca 

Starostwo powiatowe w Łęczycy 
złożyło wnioski o przyznanie 
pomocy finansowej na remont 
trzech odcinków dróg lokalnych. 
Władze powiatu aplikują o środki 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.
Jeśli wnioski zostaną pozytywnie roz-
patrzone remontu doczekają się drogi:
- powiatowa nr 2519E na odcinku Góra 
św. Małgorzaty – Bryski, powiatowa nr 
2521E na odcinku Topola Królewska – 
Błonie oraz powiatowa nr 2500E na 
odcinku Walew – Mazew.

(zz)

Udało się pozyskać pie-
niądze z Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w 
Łodzi na remont dachu w łęczyc-
kim DPS-ie. Starostwo powiatowe 
dostanie na ten cel 75 tysięcy zł.
Zakres prac będzie obejmował m.in.: 
demontaż istniejącego pokrycia dacho-
wego, demontaż obróbek blacharskich, 
demontaż rynien i rur spustowych, 
odgrzybianie elementów konstrukcji 
dachowej, demontaż i montaż okien 
dachowych, pokrycie dachu blachoda-
chówką, montaż obróbek blacharskich, 
montaż orynnowania oraz naprawę 
kominów. Termin rozpoczęcia prac 
remontowych nie jest jeszcze znany, 
wykonawca zostanie wyłoniony w pro-
cedurze przetargowej.

(zz)

Wyremontują drogi?

Remont w DPS-ie

Łęczyca Krzysztofa Dżereń 
przez lata broniła wy-

cinki starej brzozy, która rosła 
przy jednym z bloków spółdziel-
czych na ul. Belwederskiej. W 

ubiegłym tygodniu z polecenia 
władz „Łęczycanki” na osiedle 
przyjechali pracownicy, aby wy-
ciąć brzozę. Doszło do konfliktu. 

- Dysponuję dokumentem ze 
starostwa powiato-
wego, w którym ja-
sno jest napisane, że 
drzewa wyciąć nie 
można. Wprawdzie 
pismo jest sprzed 
4 lat, ale przecież 
prawo obowiązu-
je. Gdyby coś się 
zmieniło, to urząd 
powinien mnie po-
informować. Żad-
nej informacji jed-
nak nie dostałam. 
Robotnicy przyje-
chali na osiedle z 
piłami i od razu 
zorientowałam się, 
co chcą zrobić. Sta-
nęłam w obronie 
brzozy – mówi K. 
Dżereń. 

N a  m i e j s c e 
przyjechała też 
straż miejska. 

- Pojechałam ze 
strażnikami do 
starostwa, aby 
wyjaśnić sprawę. 
Gdy przyjechali-

Emocje na osiedlu

Pani Krzysztofa żałuje, że brzoza została wycięta 

śmy na osiedle, to brzozy już nie 
było – usłyszeliśmy od rozżalonej 
pani Krzysztofy.

Zdaniem lokatorki brzoza nie 
stanowiła zagrożenia.

- Drzewo było zdrowe. Rosło 
kilka metrów od bloku. Moim 
zdaniem niepotrzebnie zostało 
wycięte. Najbardziej mam żal o 
to, że jak pojechałam do starostwa 
to właśnie w tym czasie zrobili 
wycinkę. Wygląda to tak, jakby 
wykorzystali sytuację.

Jarosław Pacholski, prezes „Łę-
czycanki”, inaczej przedstawia 
przebieg wydarzeń. Od szefa 
spółdzielni mieszkaniowej usły-

szeliśmy, że lokatorka miała na 
miejscu wgląd do dokumentu 
informującego o legalności wy-
cinki. Pomimo tego pojechała do 
starostwa. Nie musiała tego robić, 
ponieważ zmieniły się przepisy. 
Pozwolenie na wycięcie dał urząd 
miasta, co obecnie daje zielone 
światło na podobne prace. 

Spółdzielnia zapewnia, że brzoza 
została wycięta nieprzypadkowo. 
Drzewo było mocno przechylone 
i stanowiło zagrożenie. Prezes Pa-
cholski powiedział Reporterowi, że 
„Łęczycanka” zamierza sukcesyw-
nie robić nasadzenia na osiedlach. 

(zz)
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Pow. łęczycki

Grabów

„Zabierz książkę na wakacje” to konkurs dla miłośników fotografii 
i czytelników. Aby wziąć udział należy jedynie wykonać ciekawe 

zdjęcie podczas czytania i do 30 września 2016r. przesłać je do Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11a. 
Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone. Powstanie również wystawa 
fotografii. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biblioteki pod nr 
tel. 24 721 03 57. 

Uczniowie z ekipy I Love Robots 
oraz GIMnews TV z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Łęczycy nawet 
w wakacje starają się rozwijać swoje 
talenty i realizować nowe projekty. 
Tym razem wraz z opiekunami, 
Łukaszem Cybulskim, nauczycielem 
informatyki i mechatroniki oraz 

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Gimnazjaliści sfilmowali Łęczycę

Agnieszką Andryskowską, nauczy-
cielką języka angielskiego, podnieśli 
poprzeczkę ambicji i marzeń wyżej 
i postanowili sfilmować w sposób 
nietypowy Łęczycę uwzględniając 
miejsca, w których funkcjonują lub 
mogłyby powstać nowe zakłady. 
Jakub Godlewski pilotował drona, 
Michał Chmielecki pracował z ka-
merą Go Pro nad „time lapse’ami”, 
ubiegłoroczny absolwent gimna-
zjum Stanisław Andryskowski 
użył kamer tradycyjnych i całość 
materiału zmontował, a w klipie 
wystąpiła Dominika Dobrowolska. 
Efekt kilkudniowej pracy młodzież 
zaprezentowała podczas spotkania 
z burmistrzem Krzysztofem Lipiń-
skim.

W Grabowie sta-
re trzyma się do-

brze, nawet bardzo dobrze. 
Duch PRL-u dzielnie trwa.

Jest w Grabowie ulica, któ-
rej nazwa wiąże się ściśle z 
przeszłością. I nie ma w tym nic 
dziwnego, bo większość nazw ulic 
ma genezę w historii. Ta jednak nie 
wszystkim się podoba. Krytykują ją 
sami mieszkańcy.

- Problem w tym -  mówi jeden 
z mieszkańców tej ulicy - że kiedy 
człowiek pojedzie załatwiać jakieś 
sprawy gdzieś poza teren gminy i w 
urzędzie pytają o adres, to bywa tak, że 
trzy razy pada pytanie: „ulica 40-lecia... 
czego?” To ja tak robię, że mówię tylko 
czterdziestolecia.

Niektórzy wstydzą się PRL-owskiej 
nawy we własnej miejscowości, innym 
zupełnie nie przeszkadza. Prawda jest 
jednak taka, że powinna być zmienio-
na w myśl obowiązujących obecnie 
przepisów prawa. Weszła bowiem w 
życie ustawa dekomunizacyjna, na 

mocy której muszą zmienić się nazwy 
ulic, placów oraz szkół.

Samorządy będą miały rok na usu-
nięcie z przestrzeni publicznej nazw 
upamiętniających osoby, organizacje, 
wydarzenia i daty symbolizujące 
komunizm lub propagujące go.

Czy samorząd gminy Grabów pod-
jął już jakieś działania w tej sprawie?

- Pytania od mieszkańców w tej 
sprawie miałem od samego początku 
pełnienia funkcji wójta, aczkolwiek w 
tej chwili jeszcze nie wnosiłem projek-
tu uchwały pod obrady rady – infor-
muje Tomasz Pietrzak, wójt gminy. 
- W niedalekiej przyszłości na pewno 
będziemy głosować nad przyjęciem 
uchwały w sprawie zmiany nazwy 
przedmiotowej ulicy Czterdziestolecia 
PRL.

(mku)

Mieszkańcy nie kryją 
emocji. Blisko kościoła 

pw. św. Andrzeja rozwieszone 
zostały plakaty reklamujące seks 
imprezę w jednej z dyskotek na 
terenie powiatu łęczyckiego. 

- Czy nie mają już tego gdzie wie-
szać? - pyta starsza łęczycanka zbul-
wersowana widokiem półnagich 
dziewczyn na plakacie. 

Wprawdzie plakat został zawie-
szony na słupie ogłoszeniowym, 
jednak faktycznie blisko kościoła. 
Niektórzy mieszkańcy są zdania, 
że w ogóle propagowanie podob-
nych imprez nie powinno mieć 
miejsca.

- To prawda, że takie plakaty przy 
kościele, to skandal. Ale moim zda-
niem na terenie miasta wcale nie 
powinno się reklamować takich 
zabaw – uważa pan Paweł. - Chyba 

Kiedy zmienią nazwę?

Coraz tłoczniej na drogach
Tendencję do 
sukcesywnego 

wzrostu kupowanych przez Polaków 
samochodów można obserwować 
zarówno w kraju jak i w naszym 
regionie. Potwierdzają to statystyki. 
W łęczyckim wydziale komunikacji 
z roku na rok jest znacznie więcej 
pracy.

- W podsumowaniu, ubiegły rok był 
trzecim z kolei, w którym odnotowano 
wyższą liczbę rejestrowanych samo-

chodów. Już teraz widać, że w obecnym 
roku ten wskaźnik jeszcze wzrośnie 
- informuje Jadwiga Frątczak, kierow-
nik wydziału komunikacji starostwa 
powiatowego w Łęczycy. - W tej chwili, 
czyli podczas wakacji, obserwujemy w 
prawdzie spadek ilości rejestrowanych 
pojazdów, ale każdego roku występuje 
to samo zjawisko. Ludzie po prostu 
wyjeżdżają na urlopy. 

Wśród rejestrowanych pojazdów 
przeważającą większość stanowią 

auta używane, ku-
pione za granicą. 
Dlaczego nie kra-
jowe? Wiele osób decyduje się na 
sprowadzenie pojazdu ze względu 
na cenę, która nierzadko jest zdecydo-
wanie niższa, niż w przypadku auta 
kupowanego w Polsce. Panuje także 
ogólne przekonanie, że samochody 
sprowadzone, zwłaszcza z Niemiec, są 
w lepszym stanie technicznym. 

(mku)

Na zdjęciu Jadwiga 
Frątczak, kierownik 
wydziału komunikacji

Sexy party przy kościele
nie wszyscy zdają sobie sprawę 
z tego, co dzieje się na imprezie 
sexy party. Kolega mojego syna 
był kiedyś na czymś takim. 
Opowiadał nam, że gołe dziew-
czyny biorą sobie chłopaków z 
publiczności na scenę i prawie 
się tam bzykają. Za moich cza-
sów młodzież myślała o innych 
wakacyjnych atrakcjach. 

Łęczycanin niewiele się po-
mylił w opisie imprezy. Zresztą or-
ganizatorzy sexy party chwalą się 
podobnymi atrakcjami i umieszczają w 
internecie filmy z seksownych zabaw 
w dyskotece. 

Pojechaliśmy do miejscowości w 
której organizowane są dyskoteki i 
sexy party.

- Panie, już dawno powinni za-
mknąć to dziadostwo – usłyszeliśmy 
od mieszkańca wsi. - To nie są zwykłe 

potańcówki. W tej dyskotece są jakieś 
dzikie orgie. Jest mnóstwo alkoholu, 
narkotyków. Dziewczyny są wyuzda-
ne i wulgarne. A chłopakom tylko 
jedno w głowie. 

Na dyskotekę na wieś jeździ mło-
dzież z terenu całego powiatu łęczyc-
kiego. Zabawy bardzo często rzeczy-
wiście mają charakter erotyczny a klub 
owiany jest złą sławą. 

(zz)

Erotyczna impreza na dyskotece 

Plakaty z reklamą sexy party zostały 
umieszczone blisko kościoła

Fo
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Pomagać ludziom to 
piękna rzecz i chyba 

tym mottem kierowali się ci, którzy 
uczestniczyli w koncercie charyta-
tywnym na rzecz Kasi Wincior na 
grabowskim stadionie.

- Aura była na s z c z ę ś c i e 
łaskawa - mówi 
Anna Chmielec-
ka, prezes Sto-
warzyszenia na 
Rzecz Wspierania 
Inicjatyw Lokal-
nych LABOR. 
-  Wszystk im, 
którzy wrzucili 
przysłowiowy 
grosz do puszki, 
zakupili los na 
loterii czy licy-
towali przed-
mioty na aukcji, 
serdecznie dzię-
kujemy. Udało się zebrać 6132,77 zł. 
Zgodnie z zamierzeniem przezna-
czymy te pieniądze na zakup wóz-
ka inwalidzkiego dla dziewczynki.

Kasia  wraz ze swoimi najbliż-
szymi była obecna przez cały czas 
trwania imprezy.

- Jesteśmy z żoną szczęśliwi, 
kiedy widzimy na buzi Kasi tak 
promienny uśmiech. Mniej ważne 
jest to, ile udało się zebrać pieniędzy, 
ważne, że nasza córka jest taka ra-
dosna - mówi Krzysztof  Wincior, 
ojciec dziewczynki. 

- Zbierały-
śmy z siostrą 
autografy od 
członków wy-
stępując yc h 
zespołów, bę-
dzie pamiąt-
k a  p o  t y m 
w yd a r z e n iu 
– wtrąca Mał-
gosia Wincior, 
starsza siostra 
Kasi.

Dziewczyn-
ka urodziła się 
z przepukliną 

oponowo-rdzeniową. Jeździ na 
wózku inwalidzkim. Rodzina 
niepełnosprawnej Kasi dziękuje 
zarówno organizatorom koncertu, 
jak i wszystkim, którzy przyłączyli 
się do pomocy. 

(mku)

Kilka tygodni temu 
ruszyły prace remon-

towe na ulicy Poznańskiej a 
od ubiegłego poniedziałku 
rozpoczął się remont parkingu 
przy stacji benzynowej. Spowo-
dowało to pewne utrudnienia, 
zwłaszcza w dni targowe, bo 
miejsc parkingowych wiele 
nie ma.

- W ramach projektu „Przebu-
dowa dróg gminnych na terenie 
miasta Łęczycy” rozpoczęliśmy 
remont parkingu przy stacji ben-
zynowej. Decyzja taka została 
podjęta w związku z tym, że i 
tak jesteśmy zobowiązani czekać 

Jak się okazuje, w 
wakacje nie wszyscy 

wypoczywają. Wiele osób wy-
korzystuje trochę wolnego czasu 
i ładną pogodę do wykonania 
remontowych prac w domach. 
Markety budowlane zbierają 
żniwo a klienci cieszą się z zaosz-
czędzonych pieniędzy.

Im większy popyt tym wyższa 
cena? Niekoniecznie. Niektóre 
produkty staniały, co dla wielu jest 
zaskoczeniem.

- Musimy odświeżyć mieszkanie, 
więc przyszliśmy zrobić zakupy. 
Mamy już wszystko, czego potrze-
bujemy - mówią klienci wychodzący 
z marketu budowlanego w Łęczycy. 
- Ku naszemu zdziwieniu ceny na 
farby, lakiery i tapety, które przed 
chwilą kupiliśmy, spadły. Jesteśmy 
tym mile zaskoczeni, bo więcej 
pieniążków zostanie na letni wy-
poczynek.

Niektóre produkty rzeczywiście 
są tańsze niż zimą, ale nie wszyst-
kie. Co warto kupować latem, a z 
którymi towarami lepiej wstrzymać 
się do jesieni?

- Jest to pewna prawidłowość, że 
już w maju spadły ceny na farby, la-
kiery, tapety, suchą zabudowę, izola-

Arkadiusz Podawczyk, 
były zastępca prezesa 

spółdzielni mieszkaniowej „Łę-
czycanka”, może odetchnąć z 
ulgą. Postępowanie prowadzone 
w jego sprawie przez miejscową 
policję zostało umorzone.

Przypomnijmy, że Rada Nad-
zorcza spółdzielni wystąpiła do 
Prokuratury Rejonowej w Łęczycy 
o sprawdzenie, czy A. Podawczyk 
posługiwał się posiadanymi przez 
siebie uprawnieniami inspektora 
nadzoru budowlanego zgodnie z 
prawem. Członkowie RN mieli co 
to tego wątpliwości, gdyż przez 
pewien czas były zastępca prezesa 
nie był zarejestrowany w Izbie 
Inżynierów Budownictwa. Śledczy 
z łęczyckiej komendy sprawdzili, 

czy doszło do złamania przepisów 
prawa, a prokuratura zadecydowa-
ła o dalszym toku prowadzonego 
postępowania.

- Sprawa została umorzona ze 
względu na brak wyraźnych dowo-
dów, które potwierdziłyby podej-
rzenie bezprawnego posługiwania 
się uprawnieniami inspektora 
nadzoru budowlanego – informuje 
prokurator Monika Piłat.

Arkadiusz Podawczyk, który 
obecnie jest dyrektorem Zieleni 
Miejskiej, nigdy nie miał wątpliwo-
ści, że jego praca w „Łęczycance” 
w żaden sposób nie zaszkodziła 
spółdzielni i zawsze wykonywana 
była zgodnie z prawem i obowiązu-
jącymi przepisami. 

(zz)

Ta sprawa zbulwer-
sowała mieszkańców 

całego regionu. Pod koniec 
maja przestępcy do nieprzy-
tomności pobili 90-letnią sta-
ruszkę, używając przy tym 
motyki. Kilka dni temu policja 
ujęła sprawców. Bandyci wpa-
dli – według naszych informacji 
– tylko dlatego, że w centrum 
Łęczycy wypłacali z bankomatu 
pieniądze z wcześniej zrabowa-
nej karty płatniczej. 

Do rozboju doszło w Zdunach. 
Wiadomo już, że na samotnie 
mieszkającą 90-latkę napadli 
Patryk J. i Jarosław P. 

- Sprawcy są spoza naszego po-
wiatu. Mają po 27 i 31 lat. Zasto-
sowany został wobec nich areszt 
na okres 3 miesięcy. Mężczyźni 

przyznali się do zarzucanego 
czynu. Grozi im do 12 lat więzie-
nia – informuje Monika Piłat, 
szefowa Prokuratury Rejonowej 
w Łęczycy. 

Najbliżsi 90-letniej starusz-
ki wyznaczyli nagrodę za po-
moc w schwytaniu przestępców. 
Najprawdopodobniej jednak 
bandyci wpadli nie dlatego, że 
ktoś pomógł policji. Według nie-
ofi cjalnych informacji do ujęcia 
sprawców przyczyniło się ich 
kolejne przestępstwo, wcale nie 
powiązane z rozbojem. Bandyci 
mieli w centrum Łęczycy wy-
płacić z bankomatu pieniądze. 
Kartę płatniczą wcześniej ukradli 
razem z PIN-em. 

- Informacji o wypłacaniu 
pieniędzy nie mogę potwier-

dzić – słyszymy od prokurator 
Piłat. - Mężczyźni mają jednak 
na swoim koncie wiele kradzieży. 
Ich złodziejska działalność miała 
miejsce na terenie całego naszego 
powiatu. 

Policja może mówić o sukcesie. 
Niestety, staruszka napaść oku-
piła znaczną utratą zdrowia. Do 
szpitala została przewieziona z 
połamanymi żebrami, licznymi 
ranami i krwiakiem mózgu. 
Długo nie odzyskiwała przy-
tomności. 

- Babcia w szpitalu przebywała 
przez kilka tygodni. Jest już w 
domu. Na szczęście odzyskuje 
siły i z jej zdrowiem jest już le-
piej – usłyszeliśmy od wnuczka 
Heleny R. 

(zz)

prokuratura umorzyła

Rozkopany parking

na zakończenie prac archeologicz-
nych na odcinku od ul. Kilińskiego 
do ul. Ogrodowej - wyjaśnia Ro-
bert Durys, pracownik wydziału 
inwestycji w Urzędzie Miasta w 
Łęczycy. 

(mku)

Wakacje... Czas drobnych remontów

W sklepach najwięcej sprzedaje się teraz farb i tapet

cje wodochronne oraz nieznacznie 
cement i wapno. Z kolei już w kwiet-
niu poszły w górę ceny pokryć i folii 
dachowych, materiałów ściennych 
ceramicznych, narzędzi i sprzętu 
budowlanego, chemii budowlanej, 
bram i ogrodzeń, instalacji i tech-
niki grzewczej, izolacji termicznych. 

Stabilizację cenową obserwujemy 
jedynie w przypadku kostki bru-
kowej – wyjaśnia sprzedawczyni 
łęczyckiego sklepu. - Ta tendencja 
utrzyma się do września, dopóki 
na zewnątrz jest ciepło i można 
prowadzić prace budowlane.

(mku)

Zebrali niemałą kwotę

Na charytatywny koncert przyszło wielu mieszkańców

Zwyrodnialcy już 
w areszcie!

Do napaści doszło w podłęczyckich Zdunach

Na zdjęciu rodzina Kasi
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www.termyuniejow.pl
www.uniejow.pl

Miejsce: 
przy kompleksie 

termalno- basenowym
Koncert telewizyjny:

 "Przebojowe Lato Radia Zet i Polsatu”

24 lipca 2016 r., start godz. 19.00

- występ na żywo zespołu Kombii19.00 
 - transmisja telewizyjna koncertu na antenie Polsatu i Radia Zet20.00

- pokaz sztucznych ogni22.00 

Podczas koncertu letnich przebojów wystąpią:

KOMBII   Varius Manx   Feel

Formacja Niezywych Schabuff

Rafał Brzozowski   Sydney Polak

Big Day   Blue Cafe   

Natalia Szroeder   Sami

ogłoszenie płatne

Seanse na świeżym 
powietrzu, konkur-

sowe emocje i niekończąca się 
lista fi lmowych atrakcji - tak Pod-
dębice wspominają trzecią edycję 
„Kina pod gwiazdami” banku 
BGŻ BNP Paribas. W specjalnej 
strefi e pojawiło się 300 leżaków. 
Pod gołym niebem publiczność 
zobaczyła familijną historię o 
tym, jak wytresować smoka i 
przekonała się o sile miłości dzię-
ki komedii „Planeta Singli”. 

Mieszkańcy Poddębic poczuli 
się jak gwiazdy fi lmowe i dzięki 
zdjęciom na ściance Green Box, 
sprawdzili, jak prezentują się na 
okładce magazynu „Gwiazdy”. 
Chętnie uwalniali również emocje 
w specjalnym konkursie Kina pod 

gwiazdami stając się częścią ogól-
nopolskiego materiału. Właśnie 
w ramach tego konkursu „Wyraź 
emocje” można zostać posiadaczem 
nagrody w postaci kina domowego 
lub nagród pocieszenia – aparatów 
Fujitsu Instax Mini.

Każdy, kto odwiedził strefę Kino pod 
gwiazdami 2016, wypełnił kupon kon-
kursowy, trafnie oszacował ilość ziaren 
prażonego popcornu w szklanej kuli, 
mógł wygrać wycieczkę na Zanzibar. 
Najmłodsi spróbowali swoich sił jako 
animatorzy grafik. Każdy z nich mógł 
stworzyć fragment historii Animka 
BGŻ BNP Paribas. 

Warsztaty malowania twarzy 
przeniosły najmłodszych do fi lmo-
wej dżungli. Najpopularniejszym 
motywem okazał się tygry s.

Już po raz trzeci wła-
ściciele motorów z 

regionu mogli spotkać się na zlocie. 
W ostatni weekend murawa starego 
stadionu przy basenach geotermal-
nych wypełniła się po brzegi. Przy-
jechali pasjonaci harleyów, ścigaczy, 
chopperów, cruiserów.

- Zawsze wolałem motory od aut – 
mówi pan Piotr, właściciel harleya. - To 
jest filozofia życia, poczucie wolności. 
Takie zloty to świetna sprawa. 

Cieszyli się również mieszkańcy, 
którzy z bliska mogli przyjrzeć się 
najoryginalniejszym maszynom. Nie 
brakowało rodzin z małymi dziećmi. 

Zbigniew Stempień, organizator 
zlotu, powiedział nam, że z roku na 
rok rośnie zainteresowanie imprezą.

- Zjechało ponad 300 motorów – sły-
szymy. - Każdy uczestnik zlotu otrzy-
mał karnet uprawniający na skorzysta-
nie za darmo z basenów termalnych. 
Poza tym można było pobawić się na 
bankiecie i dobrze podjeść. Wśród dań 

był na przykład dzik, jeleń, jagnięcina, 
wołowina. Uczestnicy zlotu otrzymali 
okolicznościowe koszulki i odznaki. 
Dodatkowo każdy uczestnik biorący 
udział w zabawie konkursowej zajmu-
jący I ,II , III miejsce otrzymał nagrody 
rzeczowe, puchar , medal i dyplom.

Publiczność chwaliła sobie atrakcyj-
ność zorganizowanych konkursów - na 
mega wolną jazdę, największego siłacza 
i żarłoka oraz najlepszego kucharza.

(ps)

Kino pod gwiazdami

słoneczny zlot motocyklowy

fo
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Poddębice Zmotoryzowani 
petenci Urzędu 

Skarbowego nie zaparkują samo-
chodu przed budynkiem skar-
bówki. i wcale nie dlatego, że bra-
kuje na parkingu miejsca. Wręcz 
przeciwnie. Parking z reguły świeci 
pustkami. 

- Już niejednokrotnie zastanawia-
łem się, dlaczego nie można tam 
parkować. Parking jest pusty, a kie-
rowcy muszą zostawiać samochody 
na ulicy – mówi Kazimierz Wasiak. 
- Czy nie da się z tym nic zrobić? 

O pustym parkingu rozmawiali-
śmy też z ochroniarzem zatrudnio-
nym przez Urząd Skarbowy. 

- Część miejsc parkingowych zare-
zerwowanych jest przez drogówkę, 
a część przez Izbę Skarbową. Zdarza 
się, że kierowcy widząc wolne miej-
sca wjeżdżają na parking. Wtedy 
mówię im tylko, że mogą zapłacić 
mandat, bo tu parkować nie wolno. 

Stosowny znak jest zresztą 
ustawiony przed wjazdem 
na teren urzędu. 

Znak faktycznie stoi. 
Zwolnieni z zakazu są jedy-
nie pracownicy skarbówki 
i prokuratury oraz osoby 
niepełnosprawne. 

Nie ma się co dziwić 
zdenerwowaniu zmotory-
zowanych petentów. Być 
może jednak będzie można 
parkować przed skarbówką. 
Wszystko za sprawą budo-
wanego właśnie gmachu 
policji przy ul. Targowej. 
Inwestycja zakończyć ma się 
do końca tego roku. Po prze-
prowadzce funkcjonariuszy 
powinno zwolnić się miejsce 
przed Urzędem Skarbo-
wym zarezerwowane w 
tej chwili dla policjantów z drogówki. 

tekst i fot. (ps)

Póki co na parking skarbówki zmotoryzowani petenci nie wjadą 

Wjeżdżać nie wolno, choć parking 
świeci pustkami

Parking US świeci pustakami
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Uniejów

Zdaniem niektó-
rych mieszkańców 

drogówka – odkąd na wyremon-
towanych ulicach nie ma pozio-
mego oznakowania – znacznie 
nasiliła swoje działania. 

- Najłatwiej jest teraz karać za 
to, że przechodzi się przez jezdnię 
w miejscu gdzie nie ma wyma-
lowanych pasów – mówi jeden z 
mieszkańców. 

Przypomnijmy, że kilka tygo-
dni temu główna arteria przelo-
towa Poddębic (Łódzka – Kali-
ska) była remontowana. Niestety, 
jak do tej pory, na nowym asfal-
cie nie ma jeszcze poziomego 
oznakowania. Szczególnie w 
newralgicznych miejscach brak 
oznakowanych przejść dla pie-
szych jest niebezpieczny. Policja 
pilnuje porządku i przestrzega-
nia prawa, ale czy faktycznie 

– jak twierdzą niektórzy – na-
gminnie karze pieszych?

- Na pewno nie jest tak, że funkcjo-
nariusze stoją w miejscach, gdzie jesz-
cze nie ma wymalowanych przejść 
i nakładają mandaty. Jesteśmy tole-
rancyjni. Trzeba jednak podkreślić, 
że na ulicy faktycznie nie ma jeszcze 
pasów, jednak są znaki informujące o 
przejściach dla pieszych – mówi kom. 
Robert Granosik, naczelnik wydzia-
łu prewencji i ruchu drogowego KPP 
w Poddębicach. 

W sprawie przejść dla pieszych za-
dzwoniliśmy kilka tygodni temu do 
GDDKiA. Maciej Zalewski, rzecznik 
prasowy GDDKiA w Łodzi powie-
dział nam wówczas, że prace ruszyć 
mają pod koniec czerwca i powinny 
zakończyć się (o ile pogoda pozwoli) 
do połowy lipca. Wiadomo już, że z 
tych zapowiedzi nic nie wyszło. 

(ps)

Biblioteka w Uniejowie rozkwitła kwiatami z bibuły w wyko-
naniu dzieci uczestniczących w warsztatach papieroplastyki. 

W ramach Dni Otwartych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Uniejowie odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników biblio-
teki pod hasłem „Nie tylko książka!”. Uczestnicy zajęć poznali technikę 
wykonania kwiatów z bibuły. Dzieci dowiedziały się jak wygląda precy-
zyjne wycinanie, skręcanie, zwijanie, rolowanie, sklejanie. Krok po kroku 
każdy uczestnik wykonywał kolejne czynności i w ten sposób powstały 
przepiękne okazy czerwonych maków. 

Po raz pierwszy 
doszło do takiej 

sytuacji. Rafał Ł. (nazwisko do 
wiadomości redakcji) twierdzi, 
że Gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
działa niezgodnie z przepisami.

- Przywiozłem do punktu 7 
żółtych worków posegregowa-
nych odpadów plastikowych, 
między innymi butelki i inne 
drobne opakowania plastikowe 
z gospodarstwa domowego – 
mówi pan Rafał. - Pracownik 
odmawiał przyjęcia tych śmieci 
twierdząc, że kierownik zabronił 
przyjmowania drobnych odpa-
dów plastikowych i przyjmują 
tylko duże gabaryty. Jednak po 
telefonie do urzędu pracownik 
punktu przyjął dostarczone od-
pady. Zarządzenie kierownika 
oczyszczalni o nie przyjmowaniu 
odpadów wymienionych w re-
gulaminie jest bezprawne i może 
doprowadzić do patologii i wy-
wożenia odpadów w miejsca do 
tego nieprzeznaczone. Regulamin 
punktu nie różnicuje odpadów ze 
względu na ich gabaryty. Problem 
polega na tym, że w Poddębicach 
posegregowane odpady (plastik, 
szkło, papier) odbierane są tylko 
co dwa miesiące.

Przetrzymywanie na posesji 
worków z odpadami plastikowy-
mi, w których znajdują się resztki 
jedzenia, prowadzi do pojawienia 

się szczurów, insektów, nie wspo-
minając już o fetorze.

Gmina zgodnie z przepisami 
zorganizowała przetarg i utwo-
rzyła punkt selektywnej zbiórki 
odpadów. Co z tego, jeśli punkt 
nie realizuje prawidło-
wo powierzonego 
zadnia.

Nasz Czy-
telnik w 
sprawie 
napisał 
też do 
urzędu 
miasta. 
N a j -
więcej 
emoc ji 
budzi – 
jak usły-
szeliśmy – 
postawa kie-
rownika, który 
miałby wydać pole-
cenie o nie przyjmowaniu 
drobnych opakowań plastikowych. 

- To nieprawda – słyszymy z 
kolei od Pawła Kaczorowskiego, 
kierownika oczyszczalni ścieków 
na terenie której działa GPSZOK. 
- Nie powiedziałem pracowniko-
wi, żeby nie przyjmował przy-
wiezionych przez mieszkańca 
worków z odpadami. Nie miałem 
informacji, że do punktu dostar-
czone zostały typowe zmieszane 
odpady komunalne zamiast od-

padów pose-
gregowanych. 

Z d a n i e m 
pana Rafała pra-

cownik punktu 
nie miał zastrzeżeń 

do tego, że w workach 
zgodnie z opisem był też 

metal i opakowania kartonowe. 
- Pracownik nie kwestionował 

połączenia tych frakcji. Dostar-
czone frakcje mieściły się w ka-
tegoriach ujętych w regulaminie 
GPSZOK. Nie ma tu podziału 
tworzyw sztucznych na PET i 
folie. Poza tym w regulaminie jest 
też zapis “GPSZOK przyjmuje 
odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości”. Dopiero 
następny zapis mówi o odpadach 
zbieranych selektywnie i tu wy-

Czy policja wykorzystuje sytuację? Parada zaprzęgów
Uniejów Uczestnicy, podob-

nie zresztą jak pu-
bliczność, stawili się tłumnie. 
Słońce świeciło, pazerne na na-
grody konie szalały. Kategorie, 
w których rywalizowano, można 
opisać następująco: mali ludzie i 
małe konie, następnie duzi ludzie 
i małe konie, aż wreszcie duzi 
ludzie i duże konie. 

Ktoś nastawiony bardziej profe-
sjonalnie i nie chcący mieć na pień-
ku z zawodnikami powiedziałby: 
kategoria dzieci do lat osiemnastu, 
powożenie zaprzęgów parokonnych 
kucy; kategoria powożenia zaprzę-
gami jednokonnymi; kategoria po-
wożenia zaprzęgami parokonnymi; 
kategoria powożenia zaprzęgami 
jednokonnymi kucy. Skład sędziow-
ski pod przewodnictwem Krzysztofa 
Rembowskiego ustalił następującą 
klasyfikację: 

Dzieci do lat osiemnastu, zaprzęgi 
dwukonne kucy:
1.  Filip Grudziński, Bartłomiej Nowicki 

(luzak), konie Kropka i Łatka
2.  Beata Potkańska, Arkadiusz Potkański 

(luzak), konie Kamis i Kamel
Zaprzęgi jednokonne:
1.  Andrzej Głodny, Mateusz Głodny (luzak), 

koń Pasja
2.   Mateusz Głodny, Andrzej Głodny (luzak), 

koń Pamela
3.  Daniel Kolasa, Agata Paż (luzak), koń 

Favory XI-38
Zaprzęgi parokonne:
1.  Mariusz Pecherzewski, Wojciech Pęche-

rzewski (luzak), konie Blanco i Bazyl

2.  Sławomir Sawicki, 
Katarzyna Sawicka 
(luzak), konie Arka 
i Rolka

3.  Mirosław Wojtczak, 
rabriela Wojtczak 
(luzak), konie Norbi 
i Sorento

Zaprzęgi jednokonne kucy:
1.  Bartosz Złoty, Damian Jakuboszczak 

(luzak), koń Paloma
2.  Jan Godek, Paulina Godek (luzak), koń Ira
3.  Mateusz Arent, Karol Arent (luzak), koń 

Naika

Nie tylko książka

Do GPSZOK pan Rafał dostarczył worki z – jak 
twierdzi – posegregowanymi odpadami 

mienione są kategorie selektyw-
nych odpadów. Poszczególne 
punty regulaminu pozwalają 
dostarczyć do GPSZOK dowol-
ne odpady komunalne – uważa 
Rafał Ł.

Włodzimierz Szymański, pre-
zes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, nie ma 
wątpliwości.

- Dostarczone przez mieszkańca 
odpady były zmieszane. Pracow-
nik popełnił błąd, że w ogóle je 
przyjął.

Według mieszkańców naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby 
zwiększenie częstotliwości odbio-
ru odpadów segregowanych przez 
firmę z Kutna.

tekst i fot. (ps) 

Wielkie zamieszanie z odpadami
Policjanci z Poddębic zatrzymali na 
gorącym uczynku mężczyznę, który 
malował sprayem na elewacji gara-
żu. Wstępnie oszacowano szkodę 
na około 500 złotych. Policjanci już 
ustalili, że mężczyzna niszczył ele-
wację innych budynków na terenie 
Poddębic. Teraz za zniszczenie mie-
nia grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

11  l ip c a 
po godzinie 
19.00 poli-
cjanci patro-
lujący teren 
miasta,  w 
pobliżu gara-
ży znajdujących się przy ulicy Grun-
waldzkiej zauważyli kilku młodych 
mężczyzn. Jeden z nich trzymając w 
dłoni puszkę ze sprayem, malował 
napisy na elewacji garażu. Grafficiarz 
został zatrzymany i przewieziony do 
komendy. Zabezpieczono również 2 
puszki sprayu, które ujawniono przy 
mężczyźnie. Wstępnie ustalono, że 
wartość strat na szkodę właściciela 
garażu wyniosła około 500 zł. Po-
nadto policjanci ustalili, że 19-latek 
już wcześniej dokonywał podobnych 
czynów na terenie Poddębic, gdzie w 
podobny sposób zniszczył elewacje 
na budynku hali sportowej i budynku 
jednej z hurtowni w Poddębicach. 
Teraz mężczyźnie grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności. Sąd może 
również nakazać naprawienie wyrzą-
dzonej przez niego szkody. 

Odpowie 
za bohomazy 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 195: Każdy swoje chwali.

uśMieCHnij siĘ
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ZUPA Z SeLeRA 
NACiOWeGO i POMiDORóW
Składniki:
duży seler naciowy
3-4 mięsiste pomidory lub 2 łyżki 
gęstego przecieru pomidorowego
2 ziemniaki
cebula
nieduży por
2 łyżki oliwy z oliwek
2 kostki bulionu warzywnego
łyżeczka curry
łyżka posiekanego koperku lub 
natki
pietruszki, sól
etapy przygotowania:
Cebulę obrać, posiekać, por oczyścić, 
pokroić w cienkie talarki. Z wypłuka-
nych łodyg selera usunąć łykowate 

włókna, oderwać kilka młodych listków, 
po czym je posiekać. Łodygi pokroić w 
cienkie plasterki. W rondlu rozgrzać oli-
wę, dodać seler, cebulę, por i, mieszając, 
dusić 10 min. Następnie wsypać curry i 
dusić jeszcze kilka chwil. Potem dodać 
sparzone, obrane ze skóry i pokrojone w 
kostkę pomidory (lub przecier), obrane i 
pokrojone ziemniaki. Wrzucić kostki bu-
lionowe, wlać 6 szklanek wrzącej wody 
i gotować, aż warzywa będą miękkie. 
Zmiksować zupę, przyprawić do smaku 
solą, posypać koperkiem i listkami selera

PieCZONy iNDyK Z CZeRWONą 
KAPUSTą i KASZą JęCZMieNNą
Składniki:
Kasza jęczmienna (1 op.)
Udziec z indyka bez kości (2 szt.)
Kwaśne jabłko (2 szt.)
Majeranek (2 łyżeczki) 
Cebula (2 szt.)
Czerwona kapusta (1 kg)
Żurawina suszona (160 g)
Goździk (4 szt.)
Liść laurowy (1 szt.)
Olej
Ocet balsamiczny (100 ml)
Miód (200g)

Czerwone wino (200 ml)
etapy przygotowania:
Udźce z indyka myjemy, suszymy i 
doprawiamy solą, pieprzem oraz ma-
jerankiem. Obsmażamy i wkładamy do 
brytfanny, dodajemy jabłka pokrojone 
na ćwiartki oraz połowę żurawiny, dole-
wamy trochę wody i dusimy około 1,5 
godziny. Kapustę drobno szatkujemy 
i wrzucamy na rozgrzany olej, chwilę 
smażymy. Dodajemy listek laurowy 
i goździki oraz dolewamy wino, ocet 
oraz miód i dusimy pod przykryciem. 
Po jakimś czasie odkrywamy i do-
dajemy resztę żurawin. Gotujemy, aż 
większość płynu odparuje a kapusta 
stanie się lśniąca. Kaszę gotujemy wg 
zaleceń producenta na opakowaniu, 

a w tym czasie kroimy cebulę na 
drobną kostkę i smażymy na oleju, 
aż zrobi się złota. Ugotowaną kaszę 
mieszamy z cebulą i podajemy razem 
z indykiem oraz kapustą.

KRUSZONe CiASTeCZKA 
MAŚLANe Z MUSeM 
OWOCOWyM Z JAGODą i 
MALiNą, POLeWą KARMeLOWą 
i ŚWieŻyMi OWOCAMi
Składniki:
1 serek owocowy z jagodą i maliną 
6 ciasteczek maślanych
1/2 opakowania jogurtu greckiego
1 banan
1 łyżka świeżych jagód lub borówek
Polewa karmelowa:
100 g cukru
100 g wody
250 ml śmietanki 30%
etapy przygotowania:
Ciasteczka maślane pokrusz na 
mniejsze kawałki. Jogurt grecki 
wymieszaj z serkiem owocowym. 
Konsystencja powinna przypominać 
mus. Banana pokrój w plasterki, 
jagody umyj i przełóż do miseczki. 
W szklance do whisky ułóż po kolei: 

kruszonkę z ciasteczek, jogurt z 
serkiem, banany i jagody. Na koniec 
polej całość karmelem. Aby przygo-
tować karmel, na patelni podgrzej 
wodę, dodaj cukier i mieszaj do roz-
puszczenia. Gotuj syrop na małym 
ogniu, aż zacznie ciemnieć. Potrząsaj 
delikatnie patelnią i dolej podgrzaną 
śmietankę. Po zmieszaniu całości 
sos będzie gotowy. Dodatkowo 
możesz zrobić ozdobę z karmelu.
Wykonanie:
Rozłóż kawałek papieru do pieczenia. 
Za pomocą widelca energicznymi 
ruchami rozlej karmel tak, aby powstał 
oryginalny kształt. Pozostaw do wy-
stygnięcia ok. 3 minut. Formę odklej 
od papieru i dodaj, jako dekorację.

* - Mamusiu, czy diabeł jest mężczyzną?
- Nie, jest o wiele gorszy od mężczyzny.
- A więc jest kobietą... 

* * *
* Sędzia do oskarżonej:
- A więc nie zaprzecza pani, że zastrze-
liła męża podczas transmisji meczu 
piłkarskiego?
- Nie, nie zaprzeczam.
- A jakie były jego ostatnie słowa?
- “Oj strzelaj, prędzej, strzelaj.” 

* * *
* Siedzi sobie w więzieniu dwóch skazanych, jeden pyta 
drugiego:
- Za co siedzisz?
- 15 morderstw, 26 porwań, handel narkotykami i ludźmi. A 
ty za co siedzisz?
- Sprzedałem chipsy gimnazjaliście...
Drugi więzień patrzy na niego dziwnym, przerażonym 
wzrokiem i nie jest w stanie wykrztusić z siebie ani jednego 
słowa. Po kilku minutach mówi:
- Ty chory zwyrodnialcu...

* * *
* Dwóch gliniarzy łączy się przez radio z wydziałem za-
bójstw:
- Przyślijcie ekipę…
- Jaka sytuacja?
- Zabójstwo. Ofi ara to mężczyzna, lat 38, matka uderzyła go 
nożem kilkanaście razy za to, że wszedł na mokrą, dopiero 
co umytą podłogę.
- Aresztowaliście matkę?
- Nie, podłoga jeszcze mokra. 

* * * 
* 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 powiedzieć, 
że pacjent wyzdrowiał. 
W tym momencie pacjent zwraca się do szczoteczki do 
zębów: 
- Te... Azor patrz jak go wykiwaliśmy. 
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Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy odbyły się uroczyste obchody Święta Policji 2016.W 
obecności szanownych gości: posła na Sejm Piotra Polaka, senatora Przemysława Błaszczyka, starosty 
Wojciecha Zdziarskiego, burmistrza Krzysztofa Lipińskiego, przedstawicieli władzy samorządowej, służb 
mundurowych oraz instytucji współpracujących świętowano 97 rocznicę powołania formacji Policji. Zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi mł. insp. Dariusz Walichnowski, komendant powiatowy policji w 
Łęczycy podinsp. Zbigniew Gruszczyński wraz ze starostą i burmistrzem wręczyli policjantkom i policjantom 
nominacje na wyższe stopnie policyjne. Łącznie awansowało 32 funkcjonariuszy. Uroczystość była doskonałą 
okazją, aby wyróżnić policjantów, którzy w tym roku brali udział w różnych konkursach i podziękować im za 
trud włożony w godne reprezentowanie komendy. 

Święto policji 
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Gm. ParzęczewGm. Ozorków 

Ozorków 

reklama

ogłoszenie płatne

Na autostra-
dzie A-2 bus 

wjechał w wojskową cięża-
rówkę. Hospitalizowano 
7 osób, w tym 5 dzieci. 
Przez kilka godzin dro-
ga do stolicy była nie-
przejezdna, policjanci 
zorganizowali objazdy.

- 13 lipca o godzinie 
7.25 na autostradzie A2 
w pobliżu miejscowości 
Kowalewice w kierunku 
Warszawy bus zderzył się 
z ciężarówką. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 38-letni oby-
watel Niemiec kierując samocho-
dem volkswagen multivan nie 
zachował bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego go wojsko-
wego samochodu ciężarowego 
i uderzył w tył jego przyczepy. 
Następnie odbił się, zjechał na 
lewą stronę i uderzył w barierki 
ochronne – informuje sierż. sztab. 
Magdalena Czarnacka, rzecznik 
policji w Zgierzu. 

Kierujący busem z poważnymi 
obrażeniami ciała został prze-
transportowany helikopterem do 
szpitala. 42-letnia żona kierującego 

INFORMACJA 
o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, 
poz.1777 z 2016 r. poz.65), sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy 
następujących nieruchomości:
1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Leśmierz, oznaczonej nr ew. 20/20 
przeznaczonej  do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej;
2. Część nieruchomości położonej w miejscowości Leśmierz, oznaczonej nr ew. 22/1 
przeznaczonej  do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej;
Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków w Ozor-
kowie, ul. Wigury 14, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Leśmierz, a także na stronach 
internetowych Gminy Ozorków w dniach od 7.07.2016 r. do 28.07.2016 r. 

Mieszkańcy mó-
wią o tej trage-

dii. Nie potrafią jednak zrozu-
mieć, dlaczego w krótkim czasie 
ponownie w ich miejscowości 
umiera człowiek, najprawdopo-
dobniej z powodu nadużywania 
alkoholu. 45-letnia Aneta Z. 
(nazwisko do wiadomości redak-
cji) była dobrze znana. Głównie 
dlatego, że była matką... siedem-
naściorga dzieci. 

- Przyjechałem niedawno z Belgii, 
gdzie pracuję. Aneta była moją bra-
tową. Jak tylko mogłem, to pomaga-
łem jej finansowo – mówi Krzysztof 
P. - Wiele razy rozmawiałem z nią 
na temat alkoholu. Apelowałem 
do niej, żeby nie piła. Niestety, nie 
mogła nad tym zapanować. Choć na 
dobrą sprawę, nie wiem, czy alkohol 
był główną przyczyną jej śmierci. 

Policja prowadzi dochodzenie w 
sprawie. Póki co, nie udziela żad-
nych informacji. 

O dzieci denatki pytamy w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej.

- To przykre co powiem, ale pani 
Aneta kompletnie nie radziła sobie 

w roli matki – twierdzi Witold 
Jerzak, kierownik ośrodka pomo-
cy. - Jej kolejne dzieci trafiały do 
rodzin zastępczych, domów dziec-
ka, domów pomocy społecznej. 
Pragnę podkreślić, że zmarła była 
objęta wszelkiego rodzaju pomocą 
ośrodka. Sytuacja dzieci, po śmierci 

Dr Krzysztof Pilarski 
– lekarz z miejscowej 

przychodni zdrowia - złożył ofi-
cjalną skargę na ratowniczkę me-
dyczną i kierownictwo pogotowia 
ratunkowego w Łodzi.

Sprawa dotyczy interwencji po-
gotowia, która miała miejsce przed 
przychodnią zdrowia przy ul. Kon-
stytucji 3 Maja. 

- Byłem w przychodni, gdy przyszli 
do mnie przechodnie, którzy zaalarmo-
wali o nieprzytomnym człowieku leżą-
cym przed lecznicą. Udałem się tam na-
tychmiast w towarzystwie pielęgniarki. 
Po zbadaniu pacjenta stwierdziłem, 
że poszkodowany, w wieku lat ok. 65 
jest w stanie upojenia alkoholowego, 
bez kontaktu, nie reagujący na bodźce. 
Obok poszkodowanego leżała kula 
łokciowa. Nie byłem w stanie stwierdzić 
czy powodem utraty przytomności 
jest tylko upojenie  alkoholowe czy 
też inne dolegliwości, które modły 
nastąpić w skutek upadku bądź in-
nych chorób pacjenta. W związku z 
powyższym wezwałem pogotowie 
– mówi dr Pilarski. 

Lekarz z 35-letnim doświadcze-
niem podkreśla, że u nieprzytom-
nego, starszego człowieka upojenie 
alkoholowe może być przyczyną 
podstawową utraty przytomności, ale 
nie można wykluczyć innych przy-
czyn jak urazy głowy, wylew krwi 
do mózgu, zaburzoną gospodarkę 
cukrową lub problemy z układem 
krążenia. Na miejsce zdarzenia 
przyjechała karetka pogotowia z 
ratowniczką medyczną. 

7 osób poszkodowanych w wypadku

oraz piątka ich dzieci w wieku od 9 
miesięcy do 8 lat również trafili do 
szpitali, na szczęście ich życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Dwaj 
żołnierze jadący wojskową cięża-
rówką nie doznali żadnych obrażeń. 
Z uwagi na czynności procesowe 
i usuwanie skutków wypadku 
droga w kierunku Warszawy była 
nieprzejezdna przez kilka godzin. 
Okoliczności wypadku pod nad-
zorem prokuratury wyjaśniają 
zgierscy policjanci.

(ps)

fo
t. 

po
lic

ja
 

- Nie udało mi się 
ustalić jej personaliów, 
gdyż mimo, że ja jej 
się przedstawiłem ona 
tego nie zrobiła a rzecz-
nik prasowy pogoto-
wia, Edyta Wcisło, w 
rozmowie telefonicznej 
stwierdziła, że pogoto-
wie broni prywatności 
swoich pracowników 
– kontynuuje medyk. 
- Ratowniczka me-
dyczna na wstępie, 
podniesionym gło-
sem, przed zbadaniem pacjenta 
mówiła, że do pijanych woła się policję a 
nie pogotowie. Pomijam inwektywy w 
postaci: niedouczony lekarz, najgorsza 
przychodnia w mieście. Świadczyło to 
tylko źle o tej pani i budziło zgorszenie 
wśród przechodniów. Uważam za 
niedopuszczalne traktowanie nieprzy-
tomnego człowieka tylko z powodu 
wyczuwalnego zapachu alkoholu 
jako człowieka niższej kategorii. Po-
gotowie nie może przerzucać swoich 
obowiązków na policję, która nie ma 
jakichkolwiek możliwości diagno-
stycznych i terapeutycznych. Ponadto 
można nazwać skandalem to, że 
ratowniczka zastrasza lekarza i grozi 
złożeniem na niego skargi za wezwanie 
pogotowia. 

Dr Krzysztof Pilarski uważa, że 
oprócz bezsprzecznie skandalicznego 
zachowania ratowniczki medycznej 
winę ponosi również kierownictwo 
pogotowia. 

- Jeszcze tego samego dnia wysłałem 

Lekarz krytykuje pogotowie 

e-mailem na adres 
rzecznika prasowego pogotowia 
skargę opisującą całe zdarzenie. Mimo 
licznych telefonów nie otrzymałem 
odpowiedzi. Kierownictwo pogoto-
wia, nie monitorując pracy podległego 
personelu i dopuszczając do takich 
zachowań jest współodpowiedzialne 
za zaistniałe zdarzenie – słyszymy.

Warto zwrócić uwagę, że pogoto-
wie podpisało umowę z NFZ, w myśl 
której pełni rolę lekarza pierwszego 
kontaktu, w nagłych wypadkach w 
dni powszednie od godziny 18 do 
8 rano dnia następnego oraz w nie-
dziele i święta. Funkcję tę sprawuje 
w ramach przyjęć na ulicy Spokojnej 
i wizyt domowych u pacjentów, 
którzy nie są w stanie dotrzeć do 
poradni.

Reporter również wysłał maila 
z pytaniami do łódzkiego pogo-
towia. Nie otrzymaliśmy jeszcze 
odpowiedzi. 

(stop) 

zmarła matka siedemnaściorga dzieci!

Aneta Z. mieszkała w tej kamienicy

ich matki, zasadniczo się nie zmieni. 
Nadal będą przebywać w miejscach, 
w których do tej pory były. 

Aneta Z. do Leśmierza prze-
prowadziła się z Łęczycy. Jak się 
dowiedzieliśmy miała kilku mężów. 
Ostatnio żyła w konkubinacie. 

tekst i fot. (stop)

Po wałach zabezpieczających przed wjazdem 
na teren po byłych zakładach Latona pozostało 
wspomnienie. Obecny właściciel terenu zlecił pra-
cownikom kruszenie betonowej warstwy. Przy ul. 
Łęczyckiej można ujrzeć ciężki sprzęt. Wcześniej 
okoliczni mieszkańcy narzekali na zaśmiecony teren, 
teraz na wrzawę i kurz. 

- Mieliśmy nadzieję, że działka zostanie sprzedana. Tak 
się nie stało. Jest jeszcze gorzej niż było – usłyszeliśmy. 
- Robimy, co nam zleca szef. Nie trafiają do nas żadne 
skargi – mówi z kolei kierowca wywrotki. - Skruszony 
beton wywozimy na plac, gdzie mieści się firma szefa. 
Tamten teren jest utwardzany. 

(stop)

Kilka miesięcy spokoju i znów harmider 
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S zok! – tylko 
t a k  m o ż n a 
z areagować 

na niedawne wydarzenia w 
Miejskiej Przychodni Zdro-
wia, przy ul. Wigury. iwona 
Chabas ińska twierdz i ,  że 
poroni ła  w prz ychodni  a 
położna kazała jej wyrzucić 
płód do sedesu. Jakby tego 
było mało ozorkowianki nie 
zatrzymano w lecznicy i w 
drodze powrotnej do domu 
doszło do drugiego poro-
nienia. 

Pani Iwona nie potrafi ukryć 
wzruszenia. Ciężko jest jej mó-
wić o tym, co ją spotkało. 

-  Dostałam krwawienie z 
dróg rodnych i byłam pewna, 
że w przychodni otrzymam 
pomoc. Wiedziałam, że do go-
dziny 13 powinna być lekarka 
– ginekolog. Nie było jej jednak 
i zajęła się mną pielęgniarka, 
pani W. (nazwisko do wiado-
mości redakcji). Doszło do po-
ronienia. Kazano mi wyrzucić 
płód do sedesu. Byłam w takim 
stanie, że to zrobiłam.

Sławomir Chabasiński po-
ciesza żonę.

- To nie jest twoja wina. To 
przychodnia popełniła nie-
wybaczalny błąd. Ginekolog 
wychodzi sobie z pracy kiedy 
chce, a położna traktuje swoje 
obowiązki lekceważąco. Jak 
można było powiedzieć, aby 
do sedesu wyrzucić płód. Aż 
n ie chce się  w coś tak iego 
uwierzyć – mówi wzburzony 
pan Sławomir. 

Nie mniej emocji budzi spra-
wa drugiego poronienia. 

- Po pierwszym krwawieniu i 
poronieniu powinni zatrzymać 
żonę w przychodni. Nieste-
ty, położna powiedziała do 
małżonki, że może wrócić do 
domu. Mniej więcej w połowie 
drogi było drugie poronienie.

- Usiadłam na ławce – wspo-
m i na rozt rzęsiona ozorko-
wianka. - Już wiedziałam co 
się stało. Sama zadzwoniłam 
po karetkę pogotowia. Gdy 
przyjechali lekarze, pod ław-
ką była już duża kałuża krwi. 
Usłyszałam, że gdyby karetka 
przyjechała z 15 minut później, 
to już bym nie żyła. Po prostu 
bym się wykrwawiła. 

Iwona Chabasińska była w 

11 tygodniu ciąży. Nie potrafi 
zrozumieć, dlaczego doszło do 
takiego nieszczęścia. 

Burmistrz Jacek Socha od 
nas dowiedział się o dramacie. 

- Będę rozmawiał z dyrek-
torem przychodni. Nie mogę 
uwierzyć,  że taka sytuac ja 
miała miejsce. 

Andrzej Fijałek, dyrektor 
Miejskiej Przychodni Zdrowia, 
mówi wprost.

- To nie powinno się wy-
darzyć. Położna została już 
dyscyplinarnie zwolniona z 
pracy, bo nie zachowała odpo-
wiednich standardów medycz-
nych. Jeśli chodzi o ginekolog, 
to usłyszałem od niej, że źle 
się poczuła i dlatego wcześniej 
wyszła z pracy. Miała pojechać 
do szpitala. 

Od szefa  m ie jsk ie j  prz y-
chodni dowiedziel iśmy się, 
że położna przedstawiła inny 
przebieg zdarzeń. W MPZ rze-
komo nie doszło do poronienia. 

- Czy można aż tak kłamać  
– dziwi się Sławomir Chaba-
siński. - Na szczęście mamy 
dowód na to, że to my mówimy 
prawdę. Żona dysponuje bada-

niem usg na którym wyraźnie 
widać c iążę bl iźn iaczą.  Do 
pierwszego poronienia doszło 
w przychodni, do drugiego 
w drodze do domu. Drugie 
dziecko można było uratować. 
Nie wybaczę tego błędu i na 
pewno sprawa znajdzie swój 
finał w sądzie. Rozmawiałem 
już o tym z prawnikiem. 

Pol ic janci,  pod nadzorem 
prokuratury, prowadzą śledz-
two. 

- Otrzymaliśmy zawiado-
mienie od męża pani Iwony, 
że doszło do poronienia w wy-

niku zaniedbań osób z przy-
chodni zdrowia. Jest wszczęte 
postępowanie o nieudzielenie 
pomocy z art. 160, paragraf 
2 kodeksu karnego ( jeżeli na 
sprawcy ciąży obowiązek opie-
ki nad osobą narażoną na nie-
bezpieczeństwo, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5). Materiały są 
w prokuraturze. Postępowanie 
jest w toku – informuje sierż. 
sztab. Magdalena Czarnacka, 
rzecznik policji w Zgierzu. 

tekst i fot. (stop)

Położna kazała wrzucić płód 
do muszli klozetowej?

Na zdjęciu państwo Chabasińscy. - Mieliśmy nadzieję na 
powiększenie naszej rodziny – usłyszeliśmy.
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W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega 

sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu imprezy. 

Regulamin na stronie internetowej Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”: 

www.csirwodnik.pl 

 

Kolejna inwestycja drogowa w gminie jest w 
trakcie realizacji. Droga gminna prowadząca 

przez miejscowość ignacew folwarczny doczekała się przebu-
dowy. Już niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z drogi 
asfaltowej o szerokości 4 m wybudowanej na 16 cm podbudowie 
z kruszywa i dwóch warstw asfaltu: wyrównawczej o grubości 
75kg/m2 i ścieralnej o grubości 3 cm oraz utwardzonymi pobo-
czami z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,5m. Wykonawcą 
inwestycji jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic. 
Wartość robót to 166 783,36 złotych, a planowany termin zakoń-
czenia prac to 31.08.2016 r.

Magistrat nadal cze-
ka na formalną od-

powiedź z PKP odnośnie plano-
wanego remontu dworca.

Przypomnijmy, że nie tak dawno 
PKP wycofały się z wcześniejszej 
obietnicy remontu. Burmistrz Jacek 
Socha wraz z posłem Markiem Ma-
tuszewskim pojechali do Warszawy, 
gdzie doszło do spotkania z Jarosła-
wem Kołodziejczykiem z zarządu 
PKP SA oraz Pawłem Kośnikiem, 
dyrektorem Oddziału Gospodaro-
wania Nieruchomościami PKP SA 
w Warszawie. W trakcie spotkania 
PKP ponownie obiecały remont 
dworca w Ozorkowie. Odpowiedź 
dyrektora Pawła Kośnika miała 
nadejść w ciągu dwóch tygodni. 
Termin jednak już minął. 

Czy PKP nie wycofają się ze swo-
ich deklaracji i okażą się poważną 
instytucją? Na remont dworca czeka 
nie tylko lokalna władza, ale rów-
nież ozorkowianie. 

(stop) 

Wciąż nie ma odpowiedzi 

Według niedawnych ustaleń 
remont dworca miałby 
się rozpocząć w sierpniu 
przyszłego roku

przebudowa drogi gminnej 

Miłośniczka zwierząt 
kontra urzędnicy 
Ozorków Bogumiła Skow-

roń ska ,  preze s 
łódzkiego stowarzyszenia dla 
zwierząt „Schronisko” zarzuca 
urzędnikom gminnym nieudol-
ność i złe gospodarowanie pie-
niędzmi. Sprawa związana jest z 
odebraniem zwierząt na terenie 
jednej ze wsi w gminie Ozorków. 
Zdaniem prezes Skowrońskiej 
gmina niepotrzebnie wyda pra-
wie 60 tysięcy złotych.

- Nie rozumiem postępowa-
nia władz gminy, która zamiast 
pomóc na początku właścicielce 
zwierząt rzuca jej kłody pod 
nogi i zasłania się niezrozu-
miałymi przepisami. Zwierzęta 
zostały zabrane między innymi 
dlatego, że na działkę nie było 
doprowadzonej wody. Właści-
cielka złożyła wniosek do gminy 

i starała się o przyłącze. Gdyby 
urząd wcześniej doprowadził 
tam wodę, to teraz nie musiałby 
wydawać prawie 60 tysięcy zł. 
Przyłącze kosztowałoby zale-
dwie kilka tysięcy i nie ma tej 
kwoty co porównywać z wydat-
kami za utrzymanie odebranych 
zwierząt w innych placówkach 
– mówi B. Skowrońska. 

Urząd gminy faktycznie wyda 
spore pieniądze. Sekretarz gminy, 
Witold Kosmowski, przekonuje 
jednak, że nie ma w tym nic bul-
wersującego.

- Wszystkie gminy płacą za 
trzymanie psów i innych zwie-
rząt, które trafiają do różnych 
schronisk. Stawki są różne, 
ale przeważnie kształtują się 
na poziomie 5-6 złotych na 
dzień za jednego psa. Zwierzęta 

zostały odebrane, po-
nieważ były trzymane 
w złych warunkach. 
To nie jest prawda, że 
wcześniej właścicielka 
tych zwierząt starała 
się o wodne przyłącze. 
Takie starania podjęła 
dopiero w momencie, 
gdy odebrano je j  zwierzęta. 
Szkoda, że prezes prozwierzęce-
go stowarzyszenia nie pomogła 
swojej „klientce”. Najłatwiej jest 
kogoś krytykować. 

Nie jest tajemnicą, że bezpańskie 
psy są dla niektórych żyłą złota. 
Przeróżne stowarzyszenia i schro-
niska walczą o zwierzęta z których 

są konkretne pieniądze. Warto też 
jednak dodać, że wiele gmin nadal 
traktuje bezpańskie psy i koty jak 
śmieci, których trzeba się pozbyć.

Kontrole NIK co rusz ujawniają, 
że ponad 1/3 środków publicznych 
wydawanych jest z naruszeniem 
prawa lub niegospodarnie. Wiele 
gmin wyłapuje zwierzęta bez 

zapewnienia im miejsca w schro-
nisku, zleca odławianie psów i 
kotów podmiotom, które nie miały 
stosownych zezwoleń. Są też gmi-
ny, które w ogóle nie sprawdzają 
jak wykorzystane są pieniądze 
publiczne i jaki jest los przekaza-
nych zwierząt. 

(stop) 

Działania urzędu 

gminy negatywnie 

ocenia prezes 
Skowrońska
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Białe ślady po opalaniu mogą 
być zarówno przebarwieniami 
powstałymi w wyniku oparzenia 
słonecznego, jak i efektem zaka-
żenia grzybiczego. Białe plamy 
na ciele po opalaniu mogą się 
również pojawić u kobiet, które 
przyjmują tabletki antykoncep-
cyjne i niektóre leki na receptę.  
Białe ślady po opalaniu to odbar-
wienia, które są wynikiem hipo-
pigmentacji. Hipopigmentacja 
to zaburzenie barwnikowe skó-
ry, które polega na niedoborze 
melaniny w naskórku. Powstaje 
ono, gdy dojdzie do zniszczenia 
melanocytów. Są to komórki 
produkujące melaninę – barwnik, 
którego zadaniem jest pochłania-
nie promieni UV.

Co zrobić, by je usunąć?

Jeśli istnieje podejrzenie, że białe 
plamy na skórze są wynikiem za-
każenie grzybiczego, należy udać 
się do dermatologa. Przepisze on 
odpowiednie leki zwalczające in-
fekcję. Do czasu wizyty u lekarza 
można stosować leki bez recepty, 
które hamują wzrost grzybów, np. 

Clotrimazolum. Jeśli białe plamy 
po opalaniu są wynikiem oparzenia 
słonecznego, wypróbuj ekstrakt z 
aloesu i alg morskich, które przy-
spieszają regenerację komórek skó-
ry. Na odbarwione miejsca możesz 
aplikować także witaminy A i E 
z kapsułki, które odbudują war-
stwę lipidową naskórka. Do czasu 
wygojenia się plam powstałych w 
wyniku oparzenia słonecznego 
można je zakamuflować makijażem 
lub samoopalaczem. Jest to sposób 
godny polecenia, jeśli odbarwienia 
znajdują się w widocznych miej-
scach, np. na twarzy. Sprawdzonym 
sposobem na pobycie się odbarwień 
jest jedzenie marchwi i jej przetwo-
rów. Zawarte w niej karotenoidy, 
a w szczególności beta-karoten, 
wpływają na zmianę barwy skóry, 
ponieważ barwniki marchewki są 
magazynowane w skórze.

Jeśli ww. sposoby na białe pla-
my nie pomagają, możesz spytać 
lekarza, czy kwalifikujesz się na 
naświetlanie odbarwień promie-
niami ultrafioletowymi (np. metodą 
PUVA). Jest to zabieg, którego celem 
jest intensywna stymulacja melano-
cytów do produkcji barwnika.

Na kolor zębów wpływa bardzo 
wiele czynników. Po pierwsze, na-
turalny kolor zależy od uwarun-
kowań genetycznych i nie zawsze 
jest śnieżnobiały. Po drugie zmie-
nia się on w trakcie życia. Wpływ 
na to mają wiek, codzienne na-
wyki żywieniowe, korzystanie z 
używek, przyjmowanie leków lub 
niedokładna pielęgnacja. Mycie 
zębów po każdym posiłku nie 
tylko zapobiegnie próchnicy oraz 
infekcjom jamy ustnej, ale także 
zminimalizuje ryzyko żółknięcia 
zębów. Warto myć zęby także po 
napojach - kawie, herbacie oraz 
czerwonym winie, które także 
mogą wpływać na kolor szkliwa. 
Regularne kontrole u stomatolo-
ga pozwolą zapobiec rozwojowi 
chorób, które również mogą 
niekorzystnie wpływać na kolor 
i wygląd zębów.

Domowe wybielanie zębów 
kurkumą

Sproszkowaną kurkumę sto-
suj dwa razy w tygodniu, jako 
dodatek do używanej zazwy-
czaj pasty, lub stwórz domową 

naturalną miksturę do mycia 
zębów. - Zmieszaj łyżkę proszku 
z kurkumy, łyżkę oleju kokoso-
wego oraz dwie krople olejku 
eterycznego z mięty. Umyj tą 
mieszanką zęby tak jak zazwy-

czaj. Różnicę zauważysz już po 
kilku zabiegach. 

Domowe wybielanie zębów 
olejem kokosowym

Ssanie oleju kokosowego to 
jedna z ajurwedyjskich metod 
leczenia chorób i oczyszczania 
organizmu z toksyn. Płukanie 
jamy ustnej olejem ma działanie 
wybielające, a także antybakteryj-
ne i przeciwwirusowe. Codzien-
nie rano należy wlać łyżkę oleju 
kokosowego nierafinowanego do 
ust, a następnie przez 15-20 minut 

dokładnie płukać nim jamę ustną. 
Najlepiej robić to rano, na czczo, 
przed umyciem zębów. Jest to 
jednak metoda dla wytrwałych, 
ponieważ wyraźne efekty widocz-
ne są dopiero po kilku miesiącach.

Warto jeść 
JAGODY 
- są pyszne i 

zdrowe

Jagody skutecznie hamują biegunki, stosuje się je przy zatruciach 
pokarmowych, łagodzą bowiem bóle brzucha i nudności. Obni-
żają także poziom cholesterolu i zmniejszają stężenie cukru we 

krwi u osób z cukrzycą. A w dodatku są przepyszne! 
Ważne - mycie jagód jest niezbędne!

Obojętnie, jak jagody będą wykorzystywane, przed użyciem 
koniecznie trzeba je dokładnie umyć. Mogą być bowiem 
źródłem zakażenia bąblownicą, groźną chorobą paso-

żytniczą, wywoływaną przez bąblowca - tasiemca 
wieńcogłowego. Larwy bąblowca najczęściej 

roznoszą lisy. 

Malinówka
Nalewka z malin jest pożąda-
nym lekiem w okresie jesien-
no-zimowym, gdy następuje 
gwałtowny wzrost zachorowań, 
ponieważ skutecznie obniża 
temperaturę w przebiegu grypy 
czy przeziębienia. Malinówka 
pomoże także na kobiece do-
legliwości, ponieważ zmniejsza 
intensywność bólów miesiącz-
kowych.

Lecznicza malinówka na wódce 
1 l soku wyciśniętego z dojrza-

łych i świeżych malin dodaj do 
1/2 l wódki i 0,5 kg cukru. Całość 
wymieszaj i odstaw na miesiąc. 
Po tym czasie odcedź przez sitko 
i zlej do butelek. Nalewka jest 
gotowa do spożycia po pół roku 
leżakowania.

Malinówka z ginem

Włóż do garnka 1 kg dojrzałych 
malin, 0,5 kg cukru. Całość zalej 
0,25 l wody i sokiem wyciśnię-
tym z jednej cytryny. Zagotuj 
wieczorem i odstaw na noc do 
wystygnięcia. Rano znów zago-
tuj, ciągle mieszając. Następnie 
odcedź i ponownie zagotuj. Do 

gorącego roztworu dodaj 0,5 litra 
ginu. Dobrze wymieszaj i jeszcze 
raz odcedź. Po wystudzeniu rozlej 
do butelek. Zamknij je szczelnie i 
odstaw na 5-6 miesięcy w ciemne 
i chłodne miejsce.

Nalewka malinowa z miodem 
lipowym

Włóż kilo umytych i przebra-
nych malin do dużego słoika. 
Zasyp je 0,5 kg cukru i zalej 1/2 
szklanki miodu akacjowego. 
Następnie dodaj 0,35 l wódki, 
0,5 l spirytusu i wymieszaj. 
Zakręć i odstaw w zaciemnione 
miejsce na 5 tygodni. Po tym 
okresie odcedź, zlej do butelek i 
odstaw na pół roku w chłodnym 
pomieszczeniu.

Jak pozbyć się białych plam 
i przebarwień po opalaniu?

DOMOWe WyBieLANie 
ZęBóW OWOCAMi 

Truskawki. Do mycia zębów 
możesz użyć papki z tru-
skawek, ponieważ zawierają 
one duże stężenie kwasu 
jabłkowego, który delikatnie 
zniweluje przebarwienia na 
zębach. Należy jednak pa-
miętać o tym, że truskawki to 
też cukier, który nie wpływa 
pozytywnie na zęby. 

Cytrusy. Płukanie jamy ustnej 
sokiem z cytryny może sprawić, 
że zęby będą bielsze, jednak 
ze względu na zawarte w niej 
silne kwasy pojawia się ryzyko 
osłabienia szkliwa, a w efekcie 
powstawania próchnicy. 

Banany. Niejadalna skór-
ka banana zawiera bardzo 
wiele cennych substancji, 
które zwalczają kamień i mają 
wpływ na kolor zębów. Po 
myciu pastą weź skórkę doj-
rzałego banana i poleruj jej 
wewnętrzną częścią zęby 
przez około dwie minuty. 
Powtarzaj to dwa razy dzien-
nie przez kilkanaście dni, a z 
pewnością zobaczysz różnicę 
w odcieniu zębów.

Wybielanie zębów w domu

Domowe wybielanie zębów 
węglem aktywnym

Aktywny węgiel wybiela zęby 
dzięki swojej zdolności pochła-
niania zanieczyszczeń oraz de-
likatnemu mechanicznemu ście-
raniu osadu nazębnego. Węgiel 
możesz kupić w każdej aptece, w 
formie tabletek lub kapsułek. Do 
wybielania zębów wygodniejszy 
będzie ten w kapsułkach. Dwa 
razy w tygodniu szczotkuj zęby 
pastą z dodatkiem węgla aktyw-
nego lub samodzielnie stworzoną 
mieszanką. Zawartość 2-3 kapsu-
łek węgla zmieszaj z łyżką oleju 
kokosowego lub sezamowego i 
umyj nią zęby. 

Domowe wybielanie zębów 
sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona mechanicznie 
oczyści zęby z osadu, ścierając go ze 
szkliwa. Jest to skuteczna, lecz rów-
nież ryzykowna metoda wybiela-
nia zębów. Może ona uszkodzić 
szkliwo i grozi nadwrażliwością 
zębów. Jeśli decydujesz się na wy-
bielanie zębów sodą oczyszczoną 
pamiętaj o tym, żeby stosować ją 
tylko przez krótki okres.
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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 
Szwaczka
Umiejętność szycia stębnówką 
i overlockiem – ewentualnie do 
przyuczenia.
ALEX Szycie Odzieży Damskiej
Aleksandra Cieślak
ul. Pojezierska 26/15
91-328 Łódź
tel. 607 321 521
Praca w Łęczycy, 
ul. Belwederska 85

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

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

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 
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.

OGŁOSZENIA DROBNE

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
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Praca w Daszynie
Specjalista ds. programów (UE i 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa
Wykształcenie wyższe – 
księgowość, rachunkowość.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.

Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Handlowiec
Wykształcenie  średnie lub 
wyższe, znajomość branży 
ochrony roślin oraz handlu 
częściami do maszyn 
rolniczych, prawo
jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki 
gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie
 lub wyższe, prawo jazdy kat. B, 
znajomość języka 
ukraińskiego.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

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

SPOŁeM PSS „MAZUR” 
W ŁęCZyCy WyNAJMie: LOKAL 
HANDLOWy PL. KOŚCiUSZKi 11 
– RóG KALiSKA ORAZ PAWiLON 
HANDLOWy PRZy UL. BeLWe-

DeRSKieJ 9. iNfORMACJi UDZie-
LA ZARZąD SPóŁDZieLNi, 

TeL.: 505-266-210 
LUB 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Ozorkowie, M-4, pow. 60,67 m², 

parter, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
c.o. lub zamienię na M-3 z dopłatą. 

Tel.: 42-277-25-94

Do wynajęcia mieszkanie w Łodzi, 

2-pokojowe  - rozkładowe, w pełni 
umeblowane. Osiedle Żubardź. Do-

bra lokalizacja. Tel.: 502-350-448

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, ok/ 

Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

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

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

Hak holowniczy 1400 kg, 
atest, homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

„BAMBINO” 
+ stare płyty winylowe 

– sprzedam. Tel.: 500-336-322

ogłoszenie płatne

Widziałeś 
coś 

ciekawego? 
Daj znać!

tel. 24 257 63 87

APT Randstad poszukuje pracowników produkcji 
oraz operatorów wózków widłowych
do pracy III, IV zmianowej Łódź - Widzew. 

Oferujemy bezpłatny transport z Łęczycy, Ozorkowa, 
Zgierza. Osoby zainteresowane prosimy 

o składanie CV Randstad Łódź ul. Papiernicza 7,
karolina.franczak@randstad.pl, ris.bsh.lodz@randstad.pl, 

42 272 86 72/ 603 333 708 (nr licencji 47)
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Łęczyca

Gm. Grabów Jak informuje 
Tomasz Pietrzak, 

wójt gminy Grabów, w 2017 roku 
zostanie wyodrębniony fundusz 
sołecki w budżecie gminy w 
kwocie 380 765 zł. Pierwszy raz 
miało to miejsce w 2015 roku. fS 
jest elementem budżetu obywa-
telskiego, a że sprawdził się w 
poprzednim roku, czas na jego 
drugą edycję. Co można zreali-
zować z funduszu sołeckiego?

Możliwości jest wiele a wszystko 
zależy od decyzji mieszkańców. 
Każde działania podzielone są na 
poszczególne kategorie:

Kształtowanie wizerunku i estetyki 
wsi:
•  pielęgnacja terenów użyteczności 

publicznej
•  zakładanie terenów zieleni, trawni-

ków, oczek wodnych itp.
•  ustawienie tablic informacyjnych, 

specjalnych drogowskazów i in-
nych elementów małej architektury
• malowanie obiektów należących 
do gminy

Infrastruktura rekreacyjna i kul-
turalna:
•  montaż ławek, urządzanie placów 

spotkań, gier i zabaw, grillowania 
itp.

•  budowa scen i zadaszeń do organizacji 
występów artystycznych

•  zakup urządzeń poprawiających infra-
strukturę sportową i rekreacyjną, np. 
urządzeń do gry, siłownie na powietrzu
• zakup wyposażenia świetlic wiej-
skich

Infrastruktura komunalna:
•  budowa odcinków dróg gminnych i 

chodników
•  utrzymanie dróg i chodników oraz 

wykonanie remontów
•  budowa punktów oświetleniowych 

dróg i placów publicznych
• wiata przystankowa
•  renowacja obiektów o charakterze 

zabytkowym, kapliczek, krzyży itp.

Uroczystości, spotkania i imprezy 
integracyjne:
•  organizacja imprez tj. majówki i 

różnego rodzaju święta, np. Dzień 

Dziecka, Babci, Dziadka, Matki dla 
mieszkańców sołectwa

• organizacja imprez kulturalno-spor-
towych, np. obejmujących rywalizację 
między dziećmi, a dorosłymi, konkursy 
dla rodzin itp.
• wspieranie innych inicjatyw integra-
cyjnych na rzecz mieszkańców sołec-
twa, prowadzonych przez organizacje 
działające na jego terenie

Edukacja, kultura, sport:
•  prowadzenie sołeckich konkursów 

dotyczących poprawy poziomu es-
tetycznego wsi, np. najpiękniejsza 
posesja itp.

•  dofi nansowanie akcji organizowa-
nych na rzecz społeczności sołec-
twa przez koła gospodyń wiejskich, 
ochotnicze straże pożarne i inne 
stowarzyszenia

•  organizacja szkoleń dla mieszkańców 
wsi zgodnie z ich potrzebami

Do 30 września br. odbędą się zebrania 
sołeckie na których mieszkańcy zdecy-
dują o przeznaczeniu środków.

Info: Facebook Tomasz Pietrzak

Na terenie OSP w Jankowie odby-
ła się kolejna już Biesiada Strażac-
ka. Tym razem impreza połączona 
była z obchodami 50-lecia działal-
ności OSP w Jankowie. Tego dnia 
dla przybyłych gości zaplanowa-
nych zostało wiele atrakcji. 

Uroczystości rozpoczęły się o 
godz. 12.00 w kościele p.w. Św. Marii 
Magdaleny w Leźnicy Małej, gdzie 
odprawiona została msza św. w in-
tencji strażaków. Po jej zakończeniu, 
przy dźwiękach syren strażackich, 
wszyscy udali się do jednostki OSP 
w Jankowie. Ofi cjalne uroczystości 
rozpoczęły się od złożenia meldun-
ku przez Dowódcę Uroczystości 
– Krzysztofa Królaka. Meldunek 
odebrał – Ryszard Szmaja - czło-
nek prezydium ZG ZOSP RP. Po 
przemówieniach nastąpiło ofi cjalne 
rozpoczęcie biesiadowania. Pierw-

szym punktem był 
występ Orkiestry 
Dętej Gminy Łęczy-
ca, która już od lat 
uświetnia swoją grą 
uroczystości gmin-
ne. Następnie wy-
stąpili doświadczeni 
artyści jak i dzieci 
i młodzież. Biesia-
da strażacka gminy 
Łęczyca zakończyła 
się wspólną zabawą 
do późnych godzin 
nocnych.

Oprócz występów 
artystycznych nie za-
brakło także atrakcji dodatkowych 
w postaci dmuchawców, trampolin 
i kół wodnych dla dzieci, a także po-
kazów sprzętu rolniczego, strażac-
kiego, motocykli czy samochodów 

ciężarowych. Każdy kto chciał choć 
na chwilę odpocząć, zaspokoić głód 
czy pragnienie mógł skorzystać z 
oferty stoisk gastronomicznych.

Info: Gmina Łęczyca

W ostatnich dniach muzeum w Łęczycy wzbogaciło się o 
nowe zabytki, przekazane przez instytut Archeologii PAN 

w Łodzi. Przedmioty odkryte w latach 50. XX w. w Archikolegiacie w 
Tumie, na dziedzińcu Zamku Królewskiego oraz na cmentarzysku póź-
nośredniowiecznym, zwanym potocznie „emaus”, to przede wszystkim 
fragmenty naczyń glinianych, ale także wykonane z brązu kabłączki 
skroniowe i pierścionki, sprzączki do pasa, pięknie zdobione okła-
dziny kościane oraz monety. Po dokonaniu niezbędnej konserwacji z 
pewnością znajdą swoje miejsce na stałej wystawie archeologicznej, 
by cieszyć oczy zwiedzających.

reklama

Nowości w muzeum

apel do motocyklistów
Okres wakacji, a szczególnie ładna, słoneczna pogoda za-chęca do jazdy motocyklem. Na drogach można zauważyć wzmożony ruch jednośladów. Policja apeluje do wszystkich fa-nów „dwóch kółek” o rozwagę i bezpieczną jazdę.

Większość motocyklistów na naszych drogach to ludzie re-
spektujący przepisy. Są to osoby świadome zagrożeń. Niestety zdarzają się tacy, u których górę nad rozsądkiem bierze brawura i brak poszanowania dla bez-
pieczeństwa innych. Często się zdarza, że kierujący swoim szyb-
kim i ciężkim pojazdem, nie jest w stanie nad nim zapanować, a wtedy nierzadko dochodzi do nieszczęścia.

Taki pojazd nie posiada ani pasów, ani poduszek powietrz-
nych. Zderzenie motocyklisty z 

innym pojazdem lub drzewem, zwykle kończy się tragicznie. Zdecydowanie najczęstszą przy-
czyną wypadków z udziałem motocyklistów jest nadmierna prędkość i przecenianie swoich umiejętności, przejeżdżanie na czerwonym świetle, wciskanie się między samochody, a w końcu zwykłe popisy.

na co fundusz sołecki?

Jubileusz 50-lecia działalności osP w Jankowie 
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Dżinsy z dziką pasjąnajwiększa porcja zupy fasolowejFiliżanki z fusów kawy

Niemiecka fi rma łączy wysuszone fusy z kawy z biopolime-
rem, uzyskując fi liżanki i spodeczki. Są wytrzymałe, można 
je nawet myć w zmywarce. Ponoć pachną trochę kawą, 
co nie powinno dziwić, zważywszy na surowiec, z jakiego 
powstają. Po parzeniu 1 kawy zostaje ok. 2 łyżek fusów. 
Jeśli przeliczy się to na miliony kaw wypijanych dziennie 
na całym świecie, statystyki prezentują się imponująco. 
Część fusów wykorzystuje się ponownie w formie nawozu 
lub w produktach kosmetycznych, np. maseczkach, ale 
większość ląduje na wysypisku. Stąd propozycja Juliana 
Lechnera, by przetworzyć te odpady na zastawę stołową. 
Filiżanki i spodeczki z fusów można obecnie kupić w 10 
sklepach w Europie. Zainteresowanie jest tak duże, że 
fi rma ledwo nadąża z wykonaniem. Cały asortyment jest 
regularnie wyprzedawany. 

Jedna z fi rm, wraz z Piotrem Pielichowskim, kucharzem 
znanym z programu Master Chef, ugotowali największą 
porcję zupy fasolowej. Wydarzenie miało miejsce podczas 
obchodów pięciolecia istnienia fi rmy. Z tej okazji zorgani-
zowany został festyn rodzinny, na który zaproszono miesz-
kańców okolicznych miast i wsi. Jako punk kulminacyjny 
spotkania zaplanowano ustanawianie Rekordu Polski na 
największy gar zupy fasolowej. Pod bacznym okiem Piotra 
Pielichowskiego do potężnego naczynia wrzucane były 
kolejne składniki: 80 -100 kg fasoli, 30kg kiełbasy, 20kg 
boczku, 600 ziemniaków, 500 marchewek, 300 cebul, 80 
główek cebuli, 10 kurczaków, przyprawy. Mierzenie ilości 
potrawy było właściwie tylko formalnością, ponieważ 550 
litrowy gar wypełniony był po brzegi! Zoo Jeans to dżinsy „zaprojektowane” przez zwierzęta z 

japońskich ogrodów zoologicznych. Ostatnio lwy wydra-
pały/wydarły dziury i nitki w materiale na 10 par spodni. 
Pierwsze pary oryginalnych dżinsów powstały 2 lata 
temu, gdy tygrysom i niedźwiedziom dano do zabawy 
owinięte w dżins ulubione zabawki: stare opony i piłki. 
Później przekazano go producentom odzieży, którzy 
upewnili się, że rozdarcia i inne elementy dizajnu znajdą 
się tam, gdzie trzeba.
Ponieważ mimo wysokiej ceny damskie i męskie modele 
Zoo Jeans cieszyły się dużą popularnością, Japończycy 
przymierzają się do internetowej aukcji kolejnych 10 par. 
Tym razem projektantami mają być wyłącznie lwy: 19-letni 
samiec Curtis i 16-letnia samica O’Neal z Yagiyama Zoo-
logical Park w Sendai.
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