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Indiańska wioska

Pedofil w Łęczycy?

Podzieleni 
lokatorzy

Wypadek pod 
Poddębicami. 

UCIERPIAŁY 
DZIECI

Profanacja 
na cmentarzu 
w Ozorkowie?

Komunikacyjny chaos w związku z 
remontem mostu i torowiska linii 46

Prokurator prześwietli 
aferę w MPz

Następny numer ukaże się 22 sierpnia

zGROza! dzieci kąpią się 
w ściekach

Włosy stają dęba, gdy widzi się dzieci pływające w okropnie brudnej i pełnej bakterii wodzie stojącej w rowie na ulicy Poznańskiej w Łęczycy. Do rowu – jak usłyszeliśmy – wpływać mają nieczystości z uszkodzonej kanalizacji sanitarnej. To nieprawdopodobne, co dzieje się na rozkopanej drodze. 
więcej na str. 5
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Łęczyca 

Łęczyca 
Minął już rok od czasu podjęcia 
przez radę gminy w Grabowie 
uchwały w sprawie utworzenia 
dziennego domu pobytu Senior 
Wigor dla starszych osób. Nie-
którzy są zadowoleni, inni pomysł 
krytykują. Jak zawsze, chodzi o 
pieniądze.

Dom dziennego pobytu usytuowa-
no w budynku po byłej przychodni 
zdrowia. Obiekt został odnowiony 
i wyposażony. Utworzono salę ze 
sprzętem do rehabilitacji, jest pra-
cownia, gdzie prowadzone są zajęcia 
terapeutyczne, kuchnia i świetlica. 
Pensjonariusze realizują swoje zain-
teresowania. Problemem jest kwestia 
utrzymania obiektu. Niektórzy radni 
krytycznie podchodzą do takiej for-
my wydawania gminnych pieniędzy. 

- Gmina musi dopłacać do tego 
przedsięwzięcia, tych środków unij-
nych na niewiele wystarczyło, a 
pamiętajmy, że 
projekt trwa 5 
lat czyli do 2020 
roku. Pensjona-
riuszy też nie ma 
za wielu - mówi 
radny Czesław 
Krawczyk.

Ile musi dopła-
cać gmina? Z tym  
pytaniem zwraca-
my się do kierow-
nika GOPS, w strukturze którego 
funkcjonuje dzienny dom pobytu.

- W skali roku wysokość dopłaty sza-
cuje się na kwotę około 102 800 zł – sły-
szymy od Jadwigi Soi. -  Pensjonariusz 
płaci 90 zł na miesiąc tj. za czas pobytu i 
obiad. W Wigorze na stałe zatrudnione 
są 2 opiekunki i na umowę zlecenie pie-
lęgniarka i rehabilitantka. Chętnych na 
korzystanie z oferty Wigora nie brakuje, 
na liście są 32 osoby.

Ponad 100 tys. złotych rocznie to 
niemała kwota. Pensjonariusze są jed-
nak zdania, że gmina dobrze wydaje 
te pieniądze.

- Proszę, to są nasze dzieła malar-
skie - mówi Maria Modlińska, prze-
wodnicząca wszystkich pensjonariu-
szy, wskazując na wiszące na ścianie 

obrazy. -  Każdy 
tu może robić, co 
lubi, niektórzy 
grają w brydża, 
inni rozmawiają, 
czasami przy-
gotowujemy coś 
smacznego do je-
dzenia. Dla nas 
osób starszych, 
często samot-

nych ten dom jest 
bardzo ważny, można porozmawiać 
a to najważniejsze, aby być wśród 
ludzi.

- Ale to nie tylko towarzystwo na 
miejscu, organizują tutaj też wycieczki 
- dodaje Zdzisław Kacprowicz. - W 
ubiegłym tygodniu byliśmy w Warsza-
wie a za kilka dni jedziemy do Lichenia. 
To wspaniała sprawa, zamiast siedzieć 
w domu i patrzeć w sufit.

(mku)

Po my s ł ów,  ż e by 
usprawnić ruch na 

skrzyżowaniu ulic Kaliskiej z 
M. Konopnickiej było już kilka. 
Póki co żaden z nich nie docze-
kał się realizacji i nie zanosi się, 
żeby szybko cokolwiek miało 
się zmienić. Narzekają przede 
wszystkim zmotoryzowani i 
czekają na konkretne działania.

- W godzinach szczytu jazda 
ulicami Łęczycy to prawdziwy 
koszmar – mówi Marek Kamiń-
ski. - Niekiedy, by z ulicy M. 
Konopnickiej skręcić w lewo w Ka-
liską, trzeba się solidnie namęczyć, 
a i tak jest to często wymuszenie 
pierwszeństwa przejazdu. Sytuacja 
na drodze jest trudna, władza w 
magistracie się zmieniła a problem 
nie dość, że nie maleje, to  przybiera 
na sile, bo samochodów jest coraz 
więcej.

Problem faktycznie jest i nie da 
się zamieść go pod dywan. Co stoi 
na przeszkodzie, żeby na skrzyżo-

waniu w pobliżu urzędu miasta 
cokolwiek się zmieniło?

- Specjaliści z Politechniki 
Łódzkiej, zaproszeni przez bur-
mistrza do nakreślenia próby 
rozwiązania tej sytuacji wska-
zują, że należy szukać alterna-
tywnych rozwiązań drogowych, 
zamiast montować sygnalizatory. 
Samochodów nie będzie mniej, 
natężenie ruchu nie zmaleje, a 
ustawienie sygnalizacji świetlnej 
spowoduje tylko powstawanie 
korków w mieście - wyjaśnia 
wiceburmistrz Krzysztof Urbań-
ski. - Była propozycja wykupu 
nieruchomości i budowa „łączni-
ka” między ulicami Zachodnią i 
M. Konopnickiej. Realizacja tego 
zamierzenia usprawniłaby ruch 
miejski tworząc alternatywę 
dla ulicy Kaliskiej a ponadto 
znacznie ułatwiłaby mieszkań-
com osiedli dostęp do centrum, 
poprzez ominięcie korkującej się 
ulicy Kaliskiej. Niestety, radni nie 

wyrazili na to zgody, co w mojej 
ocenie, jest działaniem na szkodę 
miasta i jego mieszkańców.

Dlaczego nie było zgody na 
wykupienie przedmiotowych 
nieruchomości? Plan na budowę 
„łącznika”, jak się okazuje wcale 
nie został przekreślony, a jedynie 
odłożony w czasie.

- To nie do końca tak, że radni 
się nie zgodzili. Po prostu nie prze-
dyskutowaliśmy całości problemu 
– wyjaśnia radny Karol Zieliński. 
- Rada miała wrócić do sprawy 
w późniejszym terminie, ale nikt 
nie inicjował tematu. Niemniej 
jednak na pewno wrócimy do tego 
problemu.

Chyba decyzyjni mają czas, 
żeby czekać aż problem sam się 
rozwiąże, ale jak to wytłumaczyć 
kierowcom próbującym włączyć 
się do ruchu z drogi podporząd-
kowanej. Niezadowolenie narasta 
z dnia na dzień.

- Nie interesuje mnie, kto komu 

Wjeżdżając do Łęczycy 
od strony Poddębic, 

nie trzeba widzieć znaku oznacza-
jącego granice administracyjne 
miasta. Wystarczy spojrzeć na 
zarośnięte pobocza i zaniedbane 
przystanki autobusowe.

- Człowiek ma wrażenie, że wje-
chał do innego świata. Wszystkie 
rowy zarośnięte, chwasty są bardzo 
wysokie. Niedawno położona kost-
ka brukowa też porośnięta już ziele-
nią, w niektórych miejscach trudno 
nawet dostrzec kamień. Pomazane 

Rondo, sygnalizacja świetlna 
a może „łącznik”?

utrudnia podjęcie decyzji. Przecież 
w tym magistracie wszyscy biorą 
mniejsze czy większe pieniądze, 
to w końcu trzeba zacząć działać - 
denerwuje się Bolesław Sowiński. 
- O tej sprawie dyskutuje się już 
chyba trzecią kadencję i jak do tej 
pory nic nie zrobiono.

- To nie tylko ta ulica. Wystarczy 
zobaczyć co się dzieje na skrzyżo-
waniu Belwederskiej z drogą kra-
jową 91, bo ktoś mądry wymyślił, 
żeby z drugiej strony skrzyżowa-
nia włączyć drogę wyjazdową z 

parkingu przed Biedronką. Jeśli na 
skrzyżowaniu czekają dwie cięża-
rówki, wówczas15 minut czekania 
ma się jak w banku - komentuje 
Mariusz Sobolak. 

Problem z usprawnieniem ru-
chu kołowego w Łęczycy zdaje się 
wracać jak bumerang. Zwłaszcza w 
wakacje przez miasto przejeżdża 
znacznie więcej aut niż w ciągu 
roku, dlatego teraz duża liczba 
samochodów przeszkadza tym 
bardziej.

(mku)

Chwasty do kolan ściany przystanków autobusowych, 
wszędzie walające się śmieci. Sło-
wem obraz jak z koszmaru – mówi 
Andrzej Krzyżaniak, radny gminy 
Łęczyca. - Jeżdżę tą drogą prawie co 
dzień i mimo że o tym problemie się 
mówi, przekazuje władzom, to jest 
całkowity brak reakcji. Doskonale, 
nie tylko ja wiem, że droga 703 jest w 
zarządzie wojewódzkim, ale prze-
cież my tu jesteśmy gospodarzami. 
Ciekawe jakie argumenty przedkła-
dają zarządcy sąsiedzi zza miedzy 
z powiatu poddębickiego, że na ich 
terenie wygląda to zupełnie inaczej.

Właścicielem drogi 703 jest Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. Pytamy 
jednak na naszym terenie, w Zarzą-
dzie Dróg Powiatowych w Łęczycy 
jak można zmienić ten stan rzeczy 
i czy ktoś interweniował w tej spra-
wie u zarządcy drogi.

- Droga 703 jest drogą wojewódz-
ką i to tam należy kierować wszelkie 
pytania – słyszymy od Jarosława 
Krajewskiego, pracownika ZDP.

Wiele osób wjeżdżających do Łę-
czycy od strony Poddębic, widząc 
wysokie chwasty, ocenia gospoda-
rza miasta a nie zarządcę drogi. Do-
brze, gdyby zieleń w końcu została 
wykoszona.

(mku)

Chwasty wyrastają nawet spomiędzy kostki brukowej

Na zdjęciu Andrzej Krzyżaniak, 
radny gminy Łęczyca

Radni z Grabowa 
krytykują. Czy słusznie?

Z. Kacprowicz ceni możliwość 
wyjazdów z grupą

nych na niewiele wystarczyło, a 
pamiętajmy, że 

riuszy też nie ma 
za wielu - mówi 
riuszy też nie ma 
za wielu - mówi 
riuszy też nie ma 

Czesław 

Ile musi dopła-
cać gmina? Z tym  
pytaniem zwraca-
my się do kierow-
pytaniem zwraca-
my się do kierow-
pytaniem zwraca-

szy, wskazując na wiszące na ścianie 
obrazy. -  Każdy 

szy, wskazując na wiszące na ścianie 
obrazy. -  Każdy 

szy, wskazując na wiszące na ścianie 

tu może robić, co 
obrazy. -  Każdy 
tu może robić, co 
obrazy. -  Każdy 

lubi, niektórzy 
grają w brydża, 
lubi, niektórzy 
grają w brydża, 
lubi, niektórzy 

inni rozmawiają, 
czasami przy-
gotowujemy coś 
smacznego do je-
gotowujemy coś 
smacznego do je-
gotowujemy coś 

dzenia. Dla nas 
smacznego do je-
dzenia. Dla nas 
smacznego do je-

osób starszych, 
często samot-

nych ten dom jest 



38 SIERPNIA 2016
Nowy
Tygodnik
RegionalnyinweStycja na Pół Gwizdka 

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 

Łęczyca 

Łęczyca 

Przed blokiem na 
ul. Belwederskiej 79 

spółdzielnia mieszkaniowa po-
łożyła asfalt. Kłopot jednak w 
tym, że tylko do połowy bloku. 
Traf chciał, że w części bloku 
przed którym jest nowy asfalt 
mieszka Zofi a Wodzyńska, 
członkini rady nadzor-
czej spółdzielni. Czy 
inwestycja zosta-
ła zrealizowana 
po znajomości? 
– jak podejrze-
wają niektórzy 
lokatorzy. 

- Prawda jest 
taka, że jak już 
kładli asfalt, to po-

winni położyć go na całej długości. 
Bo teraz wygląda to tak, jakby 
w bloku mieszkali lepsi i gorsi – 
mówi Mirosław Prasnowski. 

Negatywne zdanie o inwestycji 
wyraża też Marian Kuzera. 

- To dziwne, że poło-
żyli nowy asfalt na 

tej części przed 
b l o k i e m , 

g d z i e 
a k u r a t 
mieszka 
członki-
ni rady 
nadzor-
cze j  – 
usłysze-
liśmy.
Jarosław 

Pacholski, 
prezes „Łęczy-

canki”, nie wi-
dzi żadnych kon-

trowersji w wykonanej 
inwestycji. 

- Odcinek drogi, na którym po-
łożono warstwę asfaltu, wymagał 
remontu – twierdzi prezes. - Wy-
konanie tych prac było konieczne 
ze względu na to, że była położona 
tylko warstwa podkładowa, co 
powodowało ciągłą jej degradację 
i tworzenie się dziur w nawierzch-
ni. Lokatorzy wielokrotnie inter-
weniowali w tej sprawie kierując 
pisma do zarządu spółdzielni, od 
2011 roku. W związku z  tym rada 

nadzorcza postanowiła zakwali-
fi kować  ten odcinek do remontu. 
Wykonywane prace polegają na 
miejscowej, właściwej podbudo-
wie  tłuczniowej, wyrównaniu 
zadoleń zalewowych warstwą 
asfaltową wiążącą i zniwelowa-
nie całej powierzchni warstwą 
ścieralną – wierzchnią asfaltową 
ze spadkami do studzienek ście-
kowych. Są to jedyne powody, 
które zadecydowały o przepro-
wadzeniu  remontu, podobnie jak 
ul. Osiedlowej wraz z parkingiem 
oraz parkingu przed blokiem 
mieszkalnym Belwederska 79 a. 
Prace zostaną wykonane do końca  
sierpnia.

Zofi a Wodzyńska nie chciała z 
nami rozmawiać, tłumacząc, że do 
wszelkich kontaktów z mediami 
rada upoważniła przewodniczą-
cego.

- Mogę tylko powiedzieć, że 
uchwała został podjęta jedno-
głośnie przy 5 osobach obecnych 
5 było za przeprowadzeniem 
remontu na tym odcinku drogi 
– mówi Krzysztof Graczyk, prze-
wodniczący rady. - Faktem jest, 
że w tym bloku mieszka członek 
rady nadzorczej i to akurat w tej 
części, gdzie położono nową war-
stwę asfaltu, ale każdą decyzję w 
sprawie remontów podejmuje rada 
i nie ma tu mowy o jakichkolwiek 
znajomościach.

(mku)

Półtora miliona zło-
tych dofinansowania 

otrzyma miasto na modernizację 
komunalnych budynków.

Projekt obejmujący modernizację 
9 budynków mieszkalnych zajął 
wysoką, dziewiątą lokatę wśród 55 
rozpatrzonych pozytywnie wnio-
sków. Po podpisaniu umowy, Łę-
czyca otrzyma w sumie 1.543.074,28 

zł dofi nansowania na modernizację 
komunalnych budynków mieszkal-
nych przy ulicach: Belwederska 38, 
Poznańska 31, Kaliska 32, Kaliska 
63B, Ozorkowskie Przedmieście 
61, Sienkiewicza 29, Kopalniana 8, 
Kopalniana 10, Kopalniana 12. 

Wartość całego projektu wynosi 
2.077.515,52 zł. 

(zz)

Trwa remont ulicy Osie-
dlowej. Prace polegają 

na wykonaniu nowej nawierzchni 
z mieszanek mineralno – bitumicz-
nych wraz z wymianą krawężników. 

Długość remontowanego odcinka 
ma 90 m. Planowany termin zakoń-
czenia robót to 11 sierpnia. Wartość 
zadania wynosi 49 729.98 zł.

(zz)

nowa nawierzchnia na osiedlowej

Wyremontują komunalne budynki

Lokatorzy wyrażają 
swoje zdziwienie 

przed którym jest nowy asfalt 
mieszka Zofi a Wodzyńska, 
członkini rady nadzor-
czej spółdzielni. Czy 
inwestycja zosta-
ła zrealizowana 

kładli asfalt, to po-

- To dziwne, że poło-
żyli nowy asfalt na 

tej części przed 
żyli nowy asfalt na 

tej części przed 
żyli nowy asfalt na 

b l o k i e m , 
tej części przed 

b l o k i e m , 
tej części przed 

g d z i e 
a k u r a t 

g d z i e 
a k u r a t 

g d z i e 

mieszka 
członki-
ni rady 
nadzor-
ni rady 
nadzor-
ni rady 

cze j  – 
usłysze-
cze j  – 
usłysze-
cze j  – 

liśmy.
usłysze-
liśmy.
usłysze-

Jarosław 
liśmy.
Jarosław 

liśmy.

Pacholski, 
prezes „Łęczy-

canki”, nie wi-
prezes „Łęczy-

canki”, nie wi-
prezes „Łęczy-

dzi żadnych kon-
trowersji w wykonanej 

dzi żadnych kon-
trowersji w wykonanej 

dzi żadnych kon-

Nowy asfalt 
tylko do 
połowy 
budynku

POdzieLeni LOKaTORzy z BeLwedeRsKiej 
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Gm. Piątek

Gm. Łęczyca

Łęczycki projekt pod nazwą „E-Łęczyca – nowoczesne technologie 
w usługach publicznych Urzędu Miejskiego” uzyska dofinanso-
wanie. Znalazł się na wysokiej trzeciej pozycji na liście wniosków 
pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym. Złożony 
w marcu 2016 roku projekt zakłada budowę zintegrowanego 
systemu informacyjnego (ZSI), dzięki któremu będzie możliwe 
znaczące zwiększenie efektywności zadań wykonywanych przez 
Urząd Miejski w Łęczycy.
Głównym problemem, który poprzez realizację projektu zostanie rozwią-
zany jest ograniczony dostęp do usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną, w tym danych publicznych, co utrudnia mieszkańcom 
Łęczycy dostęp do instytucji publicznych. Obecnie prawie wszystkie 
sprawy urzędowe są załatwiane w sposób tradycyjny polegający na 
osobistym przyjściu do urzędu i załatwieniu sprawy. 
Pozytywna zmiana będzie polegać na zapewnieniu mieszkańcom moż-
liwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych 
drogą elektroniczną (bez wychodzenia z domu) z wykorzystaniem profilu 
zaufanego oraz podpisu elektronicznego dzięki budowie środowiska 
e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i stan-
dardów informatycznych.
Założeniem projektu jest również ograniczenie odwiedzin obywateli w 
urzędach, przeniesienie tych kontaktów do Internetu oraz prosty dostęp 
do informacji publicznych. Przedsięwzięcie ma także zmniejszyć tech-
nologiczne, ekonomiczne i mentalne bariery wykorzystywania e-usług 
w społeczeństwie. Wartość projektu 396 060,00 zł; wnioskowane dofi-
nansowanie 257 600,00zł. 

16 sierpnia w godzinach 04:00 
do 19:00 na terenie naszego 
miasta realizowane będą sce-
ny do nowego serialu TVP pt.: 
„MOROWE PANNY”. 

W trakcie zdjęć zamknięty będzie 
wjazd na ulicę Pocztową od ulicy 
Kilińskiego, Wodnej oraz ulicy J. 
Grodzkiej na wysokości ulicy Po-
znańskiej. Ekipa filmowa stworzy 
bazę samochodową na terenie 
otwartym przy budynku więzien-
nym oraz zajmie parking na ul. 18. 
Stycznia przy Zamku Królewskim. 
Korzystanie z parkingów będzie 
utrudnione. Produkcję filmu opo-
wiadającego o trudnych losach Po-
laków podczas niemieckiej okupacji 
realizuje firma Akson Studio Sp. z 
o.o.. Grupa stworzyła inne znane 
seriale, min. „CZAS HONORU”, 

Rozpoczęły się prace wykończeniowe związane z budową hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy. W ostatnich tygodniach montowany był 
dach obiektu. Obecnie trwa tynkowanie wewnątrz pomieszczeń hali oraz montaż 
parapetów, ościeżnic i stolarki okiennej. W kolejnym tygodniu rozpocznie się 
montaż pierwszych posadzek. Zgodnie z planem nowoczesna sala sportowa 
zbudowana ma powstać do końca listopada br. Wartość zadania ustalona 
w postępowaniu przetargowym wynosi 2,8 mln zł brutto. Oprócz samej sali 
sportowej o łącznej kubaturze 7743,0 m3 zbudowane zostaną również przebie-
ralnie z natryskami, sanitariaty, pomieszczenia trenerów oraz magazyn sprzętu 
sportowego. Zaplanowana została również widownia z pomieszczeniem tech-
nicznym na drugiej kondygnacji. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Zakończył się remont mo-
giły zbiorowej żołnierzy 

Wojska Polskiego zmarłych w latach 
1920-1921 usytuowanej na cmentarzu 
rzymskokatolickim w Łęczycy. Wartość 
przeprowadzonych prac to 19 tys. zł. 
Koszt remontu został pokryty z dota-
cji, które miasto otrzymało z budżetu 
państwa - 9 tys. zł z Urzędu Woje-
wódzkiego w Łodzi i 10 tys. zł z Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie. 

Ponad ćwierć miliona złotych dla Łęczycy

Mogiła zbiorowa żołnierzy odnowiona
Łęczyca 

Łęczyca zagra w filmie

„BODO”, „PRZYJACIÓŁKI”. . Scenerię 
dla akcji filmu tworzyć będzie łęczyc-
kie więzienie, w którym zlokalizowa-

na będzie filmowa siedziba Pawiaka. 
Premierę filmu zaplanowano na 

jesień bieżącego roku. 

Trwa wykańczanie sali 

Naprawdę trudno 
uwierzyć, w jakich 

warunkach może żyć w XXI wieku 
dwóch starszych, schorowanych 
mężczyzn. Czy nikt nie zaintere-
sował się do tej pory ich losem?

Bracia Kornaccy, z miejscowości 
Siedlec mieszkają w nędznym bu-
dynku, który z zewnątrz wygląda 
fatalnie, a w środku jeszcze gorzej. 
Skromne warunki to mało powie-
dziane. Jeden z braci bliźniaków jest 
niepełnosprawny, drugi schorowa-
ny. Mężczyźni mino wielu proble-
mów nie chcą od nikogo pomocy. 

- Brat miał wypadek, potrącił go 
samochód i od tej pory porusza się 
tylko na wózku - mówi Stanisław 
Kornacki. – Ja jeszcze jestem na cho-
dzie. Powoli o lasce dojdę do sklepu i 

kupię coś do jedzenia. Nikt nam nie 
pomaga, nie chcemy tego. Sami da-
jemy sobie radę, mamy renty, które 
jakoś muszą wystarczyć na życie.

Z drugim bratem, Czesławem nie 
ma kontaktu, podczas naszej wizyty 
nie odezwał się ani słowem, dobrze 
chociaż, że ma wózek inwalidzki. 
Mężczyźni sami nie mogli jednak 
go kupić.

- Nasza siostra przywiozła od 
kogoś z Łodzi - mówi pan Stanisław. 
Czasami nas odwiedza, ale nie czę-
sto, bo też ma swoje sprawy.

Bracia Kornaccy nie założyli 
swoich rodzin, są bliźniakami. 
Obecnie mają po ponad 70 lat. 
Sąsiedzi, z którymi rozmawiali-
śmy potwierdzają, że mężczyźni 
rzeczywiście nie chcą żadnej po-
mocy. Pytanie tylko, co stanie się 
z niepełnosprawnym Czesławem 

Kornackim, kiedy zabrakłoby 
jego bliźniaka. O sprawę braci 
zapytaliśmy w GOPS-ie. Próbując 
dowiedzieć się, czy mężczyźni są 
objęci jakąkolwiek pomocą, czy 
ośrodek w ogóle wie o ich sytuacji 
i starał się cokolwiek zrobić, żeby 
poprawić ich warunki życiowe, 
zostaliśmy odprawieni z kwitkiem.

- Artykuł 10 ust.1 Ustawy o pomo-
cy społecznej wskazuje jasno, że nie 
wolno nam udzielać żadnych infor-
macji o podopiecznych ze względu 
na ochronę danych osobowych 
- powiedziała nam Anna Rogala, 
pracownica GOPS-u, odczytując 
stosowny zapis ustawy.

Szkoda, że przepisy dla niektó-
rych są tylko wygodnym parawa-
nem, za którym nie widać człowieka 
w potrzebie.

(mku)

Czy w Pokrzywnicy 
doszło do samowoli 

budowlanej? Krystyna Rosiak twier-
dzi, że tak. Jej sąsiad wykopał na 
działce staw co bardzo nie podoba 
się naszej Czytelniczce. Sprawa tra-
fiła do starostwa powiatowego w 
Łęczycy i mocno skłóciła sąsiadów.

Krystyna Rosiak jest przeświadczo-
na o wielkiej krzywdzie, jaką wyrzą-
dzili jej i rodzinie państwo S. (nazwi-
sko znane red.) wykopując na części 
działki będącej własnością państwa 
Rosiaków – staw, z którego czerpią 
wodę do podlewania upraw polo-
wych. Roz-
goryczenie 
matki po-
dziela syn 
pani Krysty-
ny – Marcin 
i mąż An-
drzej.

- Wszyst-
ko się za-
c z ę ło  w 
2011 roku, 
kiedy na 
n a s z e j 
d z i a ł c e 
bogaty sąsiad wy-
kopał sobie staw - mówi pani Krysty-
na. - Nie mogliśmy tego tak zostawić. 
Zgłosiliśmy sprawę do starostwa w 
Łęczycy. W lutym br. była komisja, 
która stwierdziła, że nie zgłoszono 
tego do nadzoru budowlanego na 
co dowód znajdujemy w piśmie 
podpisanym przez starostę. 

Słowa te potwierdza pracownik wy-
działu rolnictwa i ochrony środowiska 

starostwa powiatowego w Łęczycy, 
Piotr Skonieczka

- W tej sprawie trwa postępowanie 
prowadzone w zakresie urządzenia 
wodnego wybudowanego bez po-
zwolenia wodno-prawnego. Sporny 
staw a właściwie rów historycznie był 
umieszczony na mapach. Obecnie, w 
wyniku samowoli budowlanej jego 
parametry zostały zmienione. Tak 
naprawdę nie ma znaczenia czy tą 
budowlę będziemy nazywać stawem 
czy rowem, faktem jest, że w zasobach 
starostwa nieruchomość ta istnieje i 
że jej parametry zostały zmienione 

bez wymaganego pozwolenia, a w 
związ-
k u  z 
tym jest 
nielegal-
na – tłu-
m a c z y 
P. Sko-
nieczka. 
- Jeżeli 
w y b u -
dowano 
u r z ą -
d z e n i e 
bez po-
zwolenia, 

mamy dwie możliwości: albo zalega-
lizować budowlę, albo przywrócić do 
stanu wyjściowego. W tym przypad-
ku najprawdopodobniej legalizacji 
nie będzie. 

Druga strona sporu, Krzysztof S., 
powiedział, że absolutnie teraz ani on 
sam, ani jego brat Michał nie będą się 
wypowiadali w tej sprawie. 

(mku)

Staw niezgody

Na zdjęciu 
państwo 
Rosiakowie

Żyją w nędzy
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Łęczyca 

reklama

Mieszkańcy ironizują, 
ale do śmiechu na pew-

no nie jest. Nie dość, że inwestycja 
prowadzona jest w ślimaczym 
tempie, to na dodatek głęboki i 
długi rów po pracach archeologów 
mocno podnosi ludziom ciśnienie. 
- Kto to widział, aby wykop pozo-
stawić w takim stanie – usłyszeliśmy 
od łęczycan. Najgorsze jest jednak 
to, że po opadach deszczu w wypeł-
nionym brudną wodą rowie kąpią 
się nieświadome niebezpieczeń-
stwa dzieci.

Reporter nie mógł uwierzyć wła-
snym oczom, gdy w ubiegłym ty-
godniu zajrzał na Poznańską. I nie 
chodzi tu wcale o to, że prace nie 
są kontynuowane. Włos jeży się na 
głowie, gdy widzi się dzieci pławiące 
się w brunatnej i śmierdzącej wodzie. 

- Mamy tutaj kanał La Manche – 
mówią z sarkazmem mieszkańcy. 
- Jak porządnie popada, to woda stoi 
przez kilka dni. Rów jest wypełniony 
wodą praktycznie na całej długości 
drogi. Nie mamy pojęcia, dlaczego ten 
wykop nie został w należyty sposób 
zabezpieczony. Przecież jakby starsza 
osoba lub malutkie dziecko wpadło 
do tej wody, to mogłoby dojść do 
nieszczęścia. 

Dzieci jak to dzieci. W czasie upal-
nych dni same wchodzą do cuchnącej 
wody. Nie przeszkadza im to, że wo-
kół jest pełno nieczystości. W wodzie 
pływają foliówki, papiery a nawet ka-
losze. Na domiar złego – jak twierdzą 
mieszkańcy 
– uszko-
dzo-

ne zostały przy wykopie niektóre 
studzienki kanalizacyjne. Nieczysto-
ści wlewają się więc do rowu. Dzieci 
pływają w ściekach. 

- Mnie nie przeszkadza, że woda 
jest brudna – mówi uśmiechnięta 
dziewczynka, która razem ze swoją 
koleżanką pluskała się w rowie. 

Gdzie w tym czasie są rodzice? 
Mama jednej z dziewczynek na widok 
reportera robiącego zdjęcia szybko 
wybiegła z kamienicy. 

- Dzieci się nie upilnuje. Wiem, że ta 
woda jest pełna bakterii. Ale co mam 
zrobić? To wina miasta, że mamy teraz 
takie warunki – usłyszeliśmy.

Władze Łęczycy twierdzą, że nie 
ponoszą winy za fatalną realizację 
inwestycji na Poznańskiej.

- Zależy nam na jak najszyb-
szym zakończeniu inwestycji. 

Budowa paraliżuje ruch w 
tej części miasta i jest wiel-

kim utrudnieniem dla 
jej mieszkańców i osób 
prowadzących tam 
działalność. Dodat-
kowo mamy zastrze-
żenia do sposobu 
zabezpieczenia te-
renu przed osobami 
postronnymi. Firma 
Strabag, która wyko-

nuje inwestycję miała 
zapewnić możliwość 

docelowych wjazdów 
i dostęp do posesji miesz-

kańcom – co ma miejsce, ale 

jednocześnie powinna lepiej ogro-
dzić wykopane na głębokość 70 cm 
rowy, które mogą być zagrożeniem. 
W tej sprawie interweniowaliśmy 
u wykonawcy i mamy nadzieję, że 
sytuacja poprawi się – mówi Jakub 
Pietkiewicz, pełnomocnik burmistrza 
ds. mediów i promocji. 

Zapytaliśmy o archeologów, któ-
rych od dawna nie ma na Poznańskiej. 
Zgodę na kontynuowanie prac bu-
dowlanych, bądź dalsze wytyczne ar-

cheologiczne wydaje w tym wypadku 
delegatura Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Skierniewicach 
i to jej opieszałość niepotrzebnie opóź-
nia prace na ul. Poznańskiej. 

- Obawiamy się, że obecna sytu-
acja może jeszcze się pogorszyć – nie 
ukrywa J. Pietkiewicz. - Wykonawca 
inwestycji przekazał nam nieformalne 
informacje o tym, że Urząd Ochrony 
Zabytków w Skierniewicach może 
chcieć rozszerzyć front prac archeolo-
gicznych w taki sposób, by wykop 
miał szerokość całej ulicy i głębokość 
ponad 2,5 metra. Co prawda do roz-
szerzonych badań archeologicznych 
nie trzeba będzie dokładać z budżetu 
miasta, bo wszelkie koszty związane 
z pracą archeologów i badaniami 
ponosi wykonawca, ale to ogromne 
ryzyko dla mieszkańców i budynków 
usytuowanych przy tej ulicy i kolejne 
opóźnienia inwestycji. Po analizie do-
kumentacji i prac badawczych wydaje 
się, że żadna przesłanka wynikająca 
z dotychczas prowadzonych działań 

archeologicznych nie uzasadnia 
zamiarów skierniewickiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. Również podczas 
zeszłorocznych prac archeologicznych 
prowadzonych w ulicy Poznańskiej 
nie stwierdzono obecności żadnych 
szczególnie cennych znalezisk i rów-
nież pojawiały się opóźnienia związa-
ne z oczekiwaniem na decyzję Urzędu 
Ochrony Zabytków.

Dowiedzieliśmy się, że burmistrz 
Krzysztof Lipiński interweniował w 
tej sprawie w urzędzie wojewódzkim 
w Łodzi. Magistrat liczy, że delegatura 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Skierniewicach wyda 
wkrótce decyzję i będzie możliwe 
rozpoczęcie właściwych prac budow-
lanych.

(zz) 

Jedna z dziewczynek pływa w śmierdzącej i skażonej 
bakteriami wodzie 

To tylko ułamek tego co znajduje się w rowie 

Andrzej Matusiak pokazuje zniszczoną kanalizację sanitarną 
Dzieci nie zdają sobie 

sprawy z niebezpieczeństwa 

Kanał La Manche na Poznańskiej 
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Poddębice 

Poddębice Tablica informacyj-
na powiatu poddę-

bickiego pomazana jest wulgar-
nymi napisami. O ile w innych 
miejscach na bohomazy można 
przymknąć oko, to w repre-
zentacyjnym miejscu tuż przed 
budynkiem starostwa, do cze-
goś takiego nie powinno dojść. 
Gryzmoły powinny już dawno 
zostać usunięte, tym bardziej, 
że oprócz typowych haseł kibi-
ców na tablicy wypisane zostały 
również skandaliczne informacje 
o mieszkankach, które rzekomo 
świadczyć mają usługi erotyczne. 
W nieprzyzwoitej treści podane 
są nawet dane osobowe kobiet. 

(ps)

16 października Uniejów po raz 
dziesiąty powita i ugości biega-
czy startujących w X Ogólno-
polskim Ekologicznym „Biegu 
do Gorących Źródeł – Zdrowie 
przez wodę”, wchodzącym w 
cykl 9 biegów o Puchar Mar-
szałka Województwa Łódzkie-
go Witolda Stępnia.
Tradycyjny wystrzał ze średnio-
wiecznej armaty o 13:30 roz-
pocznie rywalizację na przygoto-
wanej, określanej przez biegaczy 
jako szybka, atestowanej trasie 
wiodącej od Rynku w Uniejowie 
poprzez most na Warcie, na-
stępnie przez turystyczną część 
miasta (Zagroda Młynarska, 
Lawendowe Termy, Termy Unie-
jów, Zamek) i uwielbianą przez 
biegaczy kładkę, obok Kolegia-
ty, następnie przez mieszkalną 
część miasta aż do nawrotu i 
powrotu na metę w Rynku.
Nagrodą dla najszybszych kobiet i 
mężczyzn w kategorii open będą 
nagrody pieniężne, odpowiednio 
1000 zł, 750 zł, 500 zł. W pozo-
stałych kategoriach wręczone 
zostaną nagrody rzeczowe. Nieza-
leżnie od zajętego miejsca, każdy 
biegacz na mecie otrzyma pa-
miątkowy medal i weźmie udział 
w losowaniu nagród podczas 
zakończenia imprezy. 

Ten punkt wyglą-
dałby na zwyczajną 

kawiarnię, gdyby nie kilka szcze-
gółów. Na elewacji kamera a przy 
drzwiach dzwonek i tabliczka o 
zakazie dla osób, które nie mają 
jeszcze osiemnastu lat. Czyżby w 
Poddębicach osoby niepełnolet-
nie herbaty już się nie napiją? 

To wcale nie chodzi o picie herba-
ty – mówią poddębiczanie. 

- Moim zdaniem ten punkt nie 
jest zwykłą kawiarnią – słyszymy 
od pana Zbigniewa. - W 
środku ustawione są 
automaty do gier. 
Uprawiany jest 
tam hazard, 
dlatego nie 
k a żdy j e s t 
wpuszcza-
ny. 

O podob-
n y c h  „k a -
w i a r n i a c h” 
pisaliśmy już w 
Reporterze. Sche-
mat, niezależnie 
od miasta, jest taki 
sam. Monitoring 
i wpuszczanie do 
środka jedy n ie 
swoich klientów. 

- Policja powinna coś z tym 
zrobić – słyszymy od kolejnego 
mieszkańca.

Problem jednak w tym, że policja 

nie jest uprawniona 
do kontrolowania 
podobnych miejsc. 

Tym zajmuje się głów-
nie Izba Celna. Celnicy 
przyjmują zgłoszenia 
o miejscach, gdzie są 
nielegalne automaty 
hazardowe. Następ-
nie „przeprowadzają 
eksperyment”, czyli 

grają na automacie. Jeśli ocenią, że 
wygrana w grze zależy od losu, a 
nie od zręczności gracza, wszczynają 
sprawę o nielegalny hazard. Nie ma 
przy tym znaczenia, czy automat wy-

płaca, czy nie wypłaca wygranych. 
Jakie to kary? 12 tysięcy złotych kary 
administracyjnej. 

Legalnie można od lipca pograć 
na „jednorękich bandytach” jedynie 
w koncesjonowanych kasynach i 
salonach gier.

(ps)

Piotr Binder, wicestarosta poddę-
bicki i były prezes OSP, odniósł się 
do aktualnej sytuacji w jednostce.

- W Walnym Zebraniu Sprawoz-
dawczo – Wyborczym OSP Pod-
dębice uczestniczyło 83 członków 
czynnych i 10 wspierających, co w 
pełni spełniało formalne wymogi 
statutowe w kwestii jego ważności 
( tj. ponad 50% zrzeszonych w OSP 
Poddębice). Wszystkie uchwały 
wyborcze, łącznie z uchwałą o 
udzieleniu absolutorium ustępu-
jącemu zarządowi, zostały prze-
głosowane jednomyślnie. Dopiero 
gdy do nowego zarządu zgłoszono 
więcej kandydatów niż jest miejsc 
- nastąpił podział głosów. Nad 
głosowaniem i jego prawidłowo-
ścią czuwała komisja mandatowa 
i skrutacyjna, w pracach której ja 
nie uczestniczyłem, zaś jej uchwały 
zostały przyjęte. Zdziwiony jestem 
więc pomysłem pana  Krajewskie-
go o ewentualnym zawiadomieniu 
prokuratury i pomawianiem o 
fałszerstwo – mówi P. Binder. - 
Tradycją ponad 100 – letniej historii 
straży było, że wszyscy członkowie 
uczestniczący w zebraniu, wpisani 
na listę obecności brali udział w 
głosowaniu. Zwłaszcza, iż nasz sta-
tut nie określa ściśle wieku członka 
zwyczajnego.

Piotr Binder uważa, że ostatnie 
dwie kadencje to najlepsze 10 lat w 
historii OSP. 

- W tym czasie, dzięki staraniom 
zarządu, któremu miałem zaszczyt 

przewodniczyć, udało się pozyskać 
ok. 150 tys. zł. z funduszy unijnych na 
remonty i programy inwestycyjne. Z 
tych środków wykonano remont sali 
na I piętrze strażnicy, kuchni, garażu, 
toalet oraz zakup samochodu bojo-
wego – słyszymy. - Zawsze traktowa-
łem straż jako stowarzyszenie ludzi, 
którzy powinni sobie ufać i pracują 
jako przyjaciele dla wspólnego dobra. 
Niestety obecnie to się zmieniło. Być 
może to kwestia obecnej zasobności 
naszej jednostki. Bowiem kiedy w 
przeszłości poziom środków finan-
sowych straży nie był zadowalający, 
to chętnych do pracy w Zarządzie 
nie było. Jeśli chodzi o wpisy do 
KRS - nasz Zarząd ukonstytuował 
się podczas Walnego Zebrania Spra-
wozdawczo – Wyborczego OSP Pod-
dębice w dniu 13.02.2016 r. i następnie 
został wpisany do KRS-u. Dopiero 
tzw. nadzwyczajne zebranie z dnia 
3 kwietnia br. spowodowało wpis 
do KRS nowego Zarządu, dlatego 
iż został on zgłoszony później. W 
zebraniu 3 kwietnia brało udział 
42 druhów na ogólną liczbę 185 
członków OSP, co stanowiło nieco 
ponad 20% druhów. W naszym 
przekonaniu zwołanie tego zebrania 
było nieprawne. W tym „nowym” 
Zarządzie nie ma ani jednego człon-
ka Orkiestry. Życzę nowemu Zarzą-
dowi przynajmniej tylu sukcesów, 
ile osiągnął Zarząd ustępujący. Być 
może czas na tzw. „lepszą zmianę” 
zawitał również do Stowarzyszeń 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Policjanci wyjaśniają okoliczności 
wypadku w okolicach miejscowo-
ści Krępa, w którym uczestniczył 
16-latek kierujący ciągnikiem 
rolniczym oraz autobus wiozący 
dzieci z letniego wypoczynku 
w górach. Cztery osoby zostały 
hospitalizowane.

30 lipca, około godziny 18.00 
na drodze W 473 w okolicach 
miejscowości Krępa w powiecie 
poddębickim doszło do zderzenia 
autobusu z ciągnikiem rolniczym. 
Jak wynika z dotychczasowych 
ustaleń 16-latek bez uprawnień 
do kierowania pojazdami mecha-
nicznymi zaczął skręcać w lewo 
w drogę gruntową nie upewniając 
się czy nie jest wyprzedzany. Taki 
manewr wykonywał już 61-letni 

kierujący autobusem wiozącym 
dzieci z kolonii. Łącznie podróżo-
wało nim 43 dzieci i młodzieży oraz 
4 opiekunów. Troje wychowawców 
zostało hospitalizowanych w Zgie-
rzu, Łodzi i Poddębicach. 9 dzieci 
w wieku od 10 do 16 lat doznało 
ogólnych potłuczeń. 

- Przerwa w ruchu na tym odcin-
ku trwała około 5 godzin. Policjanci 
w tym czasie przeprowadzili szcze-
gółowe oględziny z udziałem tech-
nika kryminalistyki, zbadali obu 
kierujących, którzy byli trzeźwi, 
przesłuchali świadków. Oba pojaz-
dy funkcjonariusze zabezpieczyli 
do dalszych badań – mówi st. asp. 
Elżbieta Tomczak, rzecznik praso-
wy policji w Poddębicach.

(ps)

wicestarosta o oSP

16-letni traktorzysta sprawcą wypadku
Dzieci zamiast do domów 
trafiły do szpitali

Bohomazy na tablicy powiatu

ekologiczny bieg 

Kawiarnia pod okiem kamery

Nietypowa kawiarnia działa w centrum miasta 

Kawa, herbata, napoje 
i soki... ale tylko dla 

pełnoletnich

fo
t. 
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materiał płatny

Bieżący rok obfituje w prace na dro-
gach Powiatu Poddębickiego. Wła-
śnie rozstrzygnięto  przetarg na za-
danie pn. „Przebudowa nawierzchni 
drogi powiatowej nr 3712 E na odcinku 
Siedlątków – Pęczniew o dł. 3,6 km”. 

Jest to odcinek drogi nad Zbiornikiem 
Jeziorsko zwany popularnie „beto-
nówką”. W ramach zadania zostanie 
położona 6-metrowa nawierzchnia, 
wykonana przebudowa poboczy, zatok 
autobusowych,  oraz oznakowanie 
poziome i pionowe, a także usunięcie za-
krzaczeń i odmulenie rowów. Całkowita 
wartość zadania wyniesie 1 162 634,31 
zł. Warto zaznaczyć, że jest to druga 
inwestycja w tym roku na którą powiat 

poddębicki otrzymał dotację  w ramach 
narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych. Na ten cel pozyskano 
dotację w kwocie 581 317,00 zł, środki 
partnera Gminy Pęczniew – 291 239,97 
zł, natomiast pozostała kwota to wkład 
własny powiatu. Wykonawcą robót jest 
firma EUROVIA POLSKA S.A. – informuje 
Starosta Poddębicki Ryszard Rytter.

Zakończono prace w ramach zada-
nia obejmującego remont cząstkowy 
nawierzchni przy użyciu remontera 
drogowego typu patcher, na drogach 
powiatowych. Do naprawienia wszyst-
kich ubytków powstałych po okresie 
zimowo – wiosennym zużyto 600 ton 
materiałów o łącznej wartości 217 tys. zł. 

Z kolei do końca sierpnia zakończo-
ny zostanie remont drogi powiatowej  
Wartkowice-Sędów-Karnice-Nie-
wiesz-Lipnica, realizowanej również 
w ramach środków narodowego 
programu przebudowy dróg lokal-
nych . Całkowita wartość zadania to 
3 941 877,49 zł. Dotacja celowa z bu-
dżetu państwa (Urząd Wojewódzki) 
wyniosła 1 970 938,00 zł, z Urzędu 
Marszałkowskiego 556 930,00 zł, 
środki partnerów: Gminy Poddębice: 
572 124,26 zł, Wartkowice 413 739,67 
zł, pozostała kwota to udział własny 
powiatu poddębickiego. 

Do końca wakacji zakończy się rów-
nież remont chodników w ciągach dróg 

powiatowych w miejscowości Uniejów 
– ul. Kilińskiego. Wartość zadania to 27 
456,42 zł. 

Ponadto Powiat uzyskał dofinanso-
wanie na „Remont drogi powiatowej w 
miejscowości Pudłówek na odcinku 1,3 
km”  . Zadanie dofinansowane zostanie 

w 80%  z budżetu państwa w ramach 
usuwania szkód w infrastrukturze komu-
nalnej spowodowanych zdarzeniami lo-
sowymi.  Rozpoczęcie prac przewiduje się 
na wrzesień br., obecnie trwa procedura 
przetargowa.  Wartość zadania szacuje 
się na 430 tys. zł.

Drogi powiatowe w remontach

-  Z a j ę l i b y ś m y 
pierwsze miejsce, 

gdyby wprowadzić ranking naj-
brzydszych centrów miast – 
mówią z sarkazmem niektórzy 
poddębiczanie. 

Coś w tym jest. Rynek po-
winien być wizytówką 
miasta. Tymczasem 
w Poddębicach 
przedstawia się 
raczej szaro i 
smutno.

- Na chod-
nikach nie ma 
wcale gazo-
nów z kwia-
tami. Na latar-
niach również 
jest pusto. Nie 
mam pojęcia dla-
czego u nas centrum 
miasta nie jest w ogóle 
ukwiecone. Tylko szary bruk i peł-
no samochodów. Można powiedzieć, 
jak się patrzy na liczbę tych wszyst-
kich zaparkowanych aut, że na placu 

Kościuszki powstał jakiś gigantyczny 
autokomis – mówi jedna z mieszkanek. 
- Fakt, że jest trochę trawy i drzewek, ale 
to stanowczo za mało.

O komentarz poprosiliśmy urząd 
miasta. 

W odpowiedzi Magdale-
na Jaworska, z referatu 

promocji, przesłała 
kilka zdjęć ryn-

ku z zielonymi 
m i e j s c a m i . 
Na zdjęciach 
u r z ę d n i c z -
k a  u t r w a -
l i ła  przede 
w s z y s t k i m 
skwer przed 

k o ś c i o ł e m  i 
domem handlo-

wym a także traw-
niki wokół fontanny.

Zdaniem magistratu pl. 
Kościuszki wcale nie jest szary i 

smutny. Jak widać każdy ma swoje 
zdanie w tej sprawie. 

(ps)

Z takiej koncepcji z 
pewnością ucieszy-

liby się spółdzielcy, gdyby tylko 
udało się zrealizować pomysł. Czy 
jest na to szansa?

- Rozmawiamy o możliwości 
wprowadzenia obniżki – potwier-
dza Sławomir Gławęda, prezes 
spółdzielni mieszkaniowej. - Cze-
kam na dokładną analizę finanso-
wą. Zanim zapadnie w tej sprawie 
decyzja, trzeba wiedzieć czy fak-
tycznie stać nas na taki ruch. 

Z optymizmem wypowiada się 
Tomasz Tabaczyński, główny księ-
gowy w poddębickiej SM.

- Spółdzielnia osiąga dobre wyniki 
finansowe – słyszymy. - Oczywiście, 
to nie do mnie należy decyzja, ale 
moja opinia jest jak najbardziej po-

zytywna. Na tę chwilę 
stać nas, aby obniżyć 
czynsze lokatorom na-
szych bloków. 

Jak duża mogłaby 
to być obniżka? O tym 
na razie nie chce się 
wypowiadać prezes, 
jak i księgowy spół-
dzielni.

- Jest na to jeszcze 
zbyt wcześnie, abyśmy określali 
wielkość obniżek. Tym bardziej, że 
dopiero rozpoczęliśmy rozmowy 
dotyczące tej kwestii – mówi S. 
Gławęda. 

Ostatnia obniżka czynszu została 
wprowadzona w spółdzielni kilka lat 
temu. Gdyby władze spółdzielni zde-
cydowały się na obniżenie czynszu, to 

najwcześniej takie plany mogłyby wejść 
w życie na początku przyszłego roku. 

Warto wspomnieć, że takie obniż-
ki nie zawsze mogą być odczuwalne 
przez lokatorów. Wszystko zależy 
od tego, czy poddębicki samorząd 
nie wprowadzi podwyżek, na przy-
kład za wodę lub śmieci. 

(ps)

Szare centruM. za dużo aut 

Spore opóźnienie
Poddębice Na początku ubiegłego tygodnia 

wciąż na wyremontowanych dro-
gach nie było oznakowania poziomego. 

- Przyczyną opóźnienia były: pogoda oraz 
„zamrożenie” wszelkich działań w związku ze 
Światowymi Dniami Młodzieży. Pragnę jednak 
poinformować, że prace związane z naniesieniem 
oznakowania poziomego już się rozpoczęły i 
zakończą najprawdopodobniej w ciągu kilku dni 
– usłyszeliśmy od Macieja Zalewskiego z GDDKiA 
w Łodzi. 

(ps)

Czy lokatorzy spółdzielczych bloków będą 
płacić mniejsze czynsze?

Czynsze w dół?!

Bocznym wejściem na BaSen

Kąpiel za darmo

Poddębice 

Przy kasie zapewniano, że 
gratisowe pływanie nie 
byłoby możliwe 

Szeroko otwar-
ta boczna brama 

prowadząca wprost na teren 
kompleksu basenów termal-
nych zachęcała tydzień temu 
do gratisowego korzystania z 
kąpieli. Czy często dochodzi do 
takich sytuacji? Nasz reporter, 
nie zatrzymywany przez nikogo, 
wszedł na kąpielisko i z dużym 
prawdopodobieństwem – jeśli 
by tylko chciał – mógłby skorzy-
stać z basenów za darmo. 

Już z daleka rzucała się w oczy 
otwarta brama boczna. Czy w ub. 
poniedziałek na kąpielisku była 
jakaś specjalna akcja, którą można 
by nazwać „Dni otwarte”? 

Przez dobrych kilka minut spa-
cerowaliśmy po terenie kąpieliska. 
Na kąpiel się jednak nie zdecydo-
waliśmy. Reporter poszedł wprost 

Przez szeroko otwartą bramę 
boczną każdy mógł dostać się 
na teren basenów 

W poniedziałek darmowa 
kąpiel była na wyciągnięcie 
ręki 

do kasy, aby zapytać o powód 
otwartego bocznego wejścia. 

- Akurat trafił pan na moment 
koszenia trawy – usłyszeliśmy od 
dziewczyny obsługującej kasę. - 
Pracownik otworzył bramę, aby 
mógł przejechać kosiarką. Zapew-
niam, że brama nie była otwarta 
długo. Zresztą i tak nikt nie mógłby 
wykąpać się za darmo, bo każdy 
korzystający z basenów otrzymuje 
przy kasie opaskę na rękę. 

Fakt, opaski nie mieliśmy. Nikt 
przy bocznym wejściu nie dawał 
bowiem takich gadżetów. 

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 198: Chciwemu nigdy dosyć.

UśmiecHnij SiĘ
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UśmiecHnij SiĘ
* Zawarliśmy z żoną umowę - jednego 
dnia ja robię zakupy, drugiego ona.
I tak żyjemy: jeden dzień jemy, a w drugi 
pijemy. 

* * * 
* W środku nocy budzi się kobieta i mówi 
do męża:
- Stefan, ty mnie kochasz?
A mąż półprzytomnym głosem:
- Tak, Halinka...
- Stefan, bo jak ty idziesz do sklepu, to ja tak za tobą tęsknię... 
Jak ja idę do sklepu, to ty też za mną tęsknisz, Stefan?
- Tak, Halinka...
- No ale Stefan, no powiedz coś od siebie!
- Dobranoc, Halinka. 

* * *
* Żona do męża:
- Jeszcze rok temu mówiłeś, że jestem kobietą z twoich snów, a 
teraz chcesz rozwodu!?
- Przebudziłem się... 

* * *
* Jaś: 
- Tato, zgadnij jakich słów najczęściej używamy w szkole?
- Nie wiem.
- Brawo tatusiu! Zgadłeś! 

* * *
* Kobiety kochają mężczyzn przede wszystkim za ich poczucie 
humoru. Oczywiście, nie ma nic zabawniejszego, niż milion 
dolarów na koncie. 

* * *
* Kobieta w widocznej ciąży przychodzi do lekarza i pyta:
- Panie doktorze, ja mam... to znaczy mój mąż chciałby 
wiedzieć...
- Rozumiem, rozumiem - przerywa jej lekarz. - Czy aż do bar-
dzo zaawansowanej ciąży można bezpiecznie uprawiać seks?
- Nie, nie o to chodzi. On chciałby wiedzieć, czy wciąż mogę 
rąbać drewno? 

* * *
* - Panie Premierze, jest problem. Według sondażu Polakom 
żyje się dobrze i są bardzo zadowoleni... 
- To świetnie! A problem? 
- Sondaż przeprowadzono w Wielkiej Brytanii... 

ZUPA GRZYBOWA Z 
MŁODYCH KUREK
Składniki:
40 dag małych kurek
3 łyżki oleju
1 l bulionu grzybowego z kostki
100 ml śmietany 12%
sól, pieprz
natka pietruszki
Etapy przygotowania: Kurki oczyść, 
dokładnie umyj, osącz na papiero-
wych ręcznikach. Wrzuć do rondla 
na niezbyt gorący olej. Duś 15 min 
pod przykryciem, często mieszając. 
Wlej gorący bulion, ugotuj grzyby 
do miękkości. Przypraw do smaku 

solą i pieprzem. Zestaw z ognia, zapraw 
śmietaną. Posyp posiekaną natką. Po-
dawaj z makaronem, ziemniakami lub 
grzankami z pieczywa.

NALEŚNIKI BEZ GLUTENU Z 
PIKANTNYM FARSZEM Z FASOLI I 
POMIDORÓW
Składniki:
pół szklanki mleka
4 łyżki mąki ryżowej
1 jajko
czerwona cebula
ząbek czosnku
szklanka fasoli czerwonej
szklanka kukurydzy
pomidory w całości lub passata pomi-
dorowa
jedno dojrzałe awokado
pół cytryny
mała papryczka chili lub ostra papryka 
w proszku
Etapy przygotowania: Mąkę, jajko 
i mleko wymieszaj na gładką masę. 
Jeżeli uznasz, że konsystencja ciasta 
jest zbyt płynna dodaj odrobinę mąki 
i ponownie wymieszaj. Na rozgrzanej 

patelni usmaż naleśniki na łyżce oliwy 
z oliwek, pamiętaj, że naleśniki z mąki 
ryżowej są nieco bardziej kruche niż 
zwykłe – ostrożnie przy obracaniu! W 
większym naczyniu z grubym dnem 
podsmaż delikatnie cebulę, posól ją, do-
daj pomidory, odparuj większość wody 
i dodaj resztę składników – kukurydzę 
oraz fasolę. Dopraw drobno posieka-
nym czosnkiem, papryczką i pieprzem, 
dokładnie mieszaj. Awokado posiekaj 
na drobne kawałki, dodaj równie drobno 
posiekaną cebulę i wyciśnij sok z cytryny 
– wszystko dokładnie wymieszaj z solą i 
pieprzem. Naleśniki z farszem, pastą z 
awokado i świeżym szpinakiem pod-
smaż delikatnie na patelni lub podgrzej 

w piekarniku. Będą smakować jeszcze 
lepiej z pikantnym sosem pomidoro-
wym, a jeżeli nie jesteś fanem ostrej 
kuchni pikantny sos zastąp jogurtem 
naturalnym typu greckiego.

SĘKACZ
Składniki:
500g masła
500g margaryny do pieczenia
1kg cukru
1kg mąki
1 aromat waniliowy
1 cytryna
0,5l kwaśnej śmietany
40 jaj
Wałek do bamkuchenów
Etapy przygotowania: Utrzeć masło z 
margaryną i cukrem, aż powstanie jed-
nolita masa. Cały czas mieszając stop-
niowo dodawać mąkę, a gdy składniki 
dobrze się połączą dodać aromat 
waniliowy i sok z cytryny. Oddzielić 
żółtka od białek. Dodać żółtka do masy 
razem ze śmietaną i dokładnie wymie-
szać. Białka ubić na sztywno, dodać do 
masy i ponownie zamieszać. Owinąć 

wałek do pieczenia pergaminem 
i związać na obu końcach. Umieścić 
wałek na rożnie przy rozgrzanym 
piecu i posmarować pergamin roz-
puszczonym masłem. Gdy papier 
będzie dobrze rozgrzany, wylewać 
stopniowo masę warstwowo na 
wałek, na całej jego długości. Po-
wtarzać nakładanie warstw ciasta 
cały czas obracając wałek, aż ko-
lejne warstwy zaczną się rumienić. 
Cały proces może potrwać do 4 
godzin w zależności od konsystencji 
masy i techniki nakładania warstw. 
Gotowego sękacza zdjąć z wałka po 
ostygnięciu, przecinając oba końce 
przywiązanego pergaminu. 
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40. Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, który odbył się w Uniejowie zgromadził około tysiąca 
miłośników kultury Indian. Było to jubil euszowe spotkanie osób zainteresowanych kulturą rdzennych 
mieszkańców Ameryki Północnej. Podczas corocznych zjazdów, w scenerii wioski indiańskiej, można 
poznać tradycje plemion indiańskich, tajniki wykonywania rękodzieła, historię, duchowość i kulturę 
współczesną, a także wziąć udział w pokazie tańców Pow Wow oraz uczestniczyć we wspólnej zabawie. 
Podczas spotkań można poznać wielu prawdziwych pasjonatów krzewiących kulturę Indian północ-
noamerykańskich. 

Indianie w Uniejowie
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Ozorków 

reklama

Czy ekipa budow-
lańców zawsze musi 

bluźnić? – takie pytanie zadaje so-
bie wielu mieszkańców. Chyba nie 
ma prac remontowych podczas 
których robotnicy nie używają 
słów niecenzuralnych.

- To norma, że padają słowa na 
k – słyszymy od jednej z lokatorek 
właśnie remontowanego bloku. - 
Stoją na tych rusztowaniach i nie 
liczą się z tym, że przecież słychać 
ich wulgaryzmy.

Szef ekipy dziwi się podejściu 
niektórych mieszkańców.

- A czy lokatorzy nie bluźnią? 
Pracownicy też często słyszą, jak z 

mieszkań padają ostre słowa. I nikt 
nie robi z tego problemu. Jeśli chodzi 
o bluźnierstwa, to jak to na budowie. 
Chłopaki nieraz się denerwują, że 
coś nie wychodzi. Ale przecież nie 
bluźnią cały czas. 

(stop)

Niektórzy przecie-
rają oczy ze zdu-

mienia widząc, co dzieje się 
na starym cmentarzu przy ul. 
Zgierskiej. Krzyże wraz z tabli-
cami nagrobnymi – na których 
są jeszcze inskrypcje – rzucone 
są blisko jednego ze śmietników. 
Jakby tego było mało, niektórzy 
właściciele psów spacerują sobie 
z czworonogami po cmentarzu, 
zupełnie jak na polu. 

- Przeraża mnie zachowanie nie-
których ludzi. Przychodzą sobie na 
cmentarz z psami, spacerują mię-
dzy grobami, jakby nigdy nic. Na-
wet nie trzymają psów na smyczy. 
Pies, jak to pies. Jak mu się zachce, 
to robi siku lub kupę i nie patrzy 
na miejsce. To wszystko wina 
nieodpowiedzialnych właścicieli, 
którym wydaje się, że wszystko 

teraz można. Co za czasy – mówi z 
żalem w głosie starsza mieszkanka 
Ozorkowa. 

Trzeba przyznać, że mieszkań-

cy mają stuprocentową rację. Na 
cmentarzu często można spotkać 
spacerujących z psami ludzi. Nic 
nie robią sobie z tego, że są na 
nekropolii i to jest szczególne 
miejsce. Szacunek dla zmarłych 
wymaga tego, aby odpowiednio 
się zachowywać.

Nasi Czytelnicy zwrócili też 
uwagę na symbolikę religijną – 
krzyże, tablice nagrobne - które 
znajdują się tuż przy śmietniku.

- Kamieniarz powinien zabrać 
stare elementy pomnika i po pro-
stu to skruszyć. Rzucenie krzyża 
przy śmieciach jest niestosowne i 
obraża uczucia religijne – mówią 
ozorkowianie. 

(stop) 

Jedno z przejść dla pieszych na ul. Sucharskiego jest 
podwyższane. Fałda z czerwonego bruku sprawić ma, 

że kierowcy w tym miejscu będą zwalniać – nawet, gdy na przej-
ściu nie będzie żadnego pieszego. O inwestycję zabiegali okoliczni 
mieszkańcy, którzy zwrócili uwagę na szybko jadących kierowców. 

(stop)

Jak to na budowie...

wolniej przed przejściem 
Ozorków 

Krzyże przy śmietniku, pies między grobami
Ozorków 

Często można na cmentarzu spotkać spacerujących z psami ludzi 

Krzyże i nagrobne tablice leżą tuż przy śmietniku 
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Starsi lokatorzy na-
rzekają na nowy plac 

zabaw, przy ul. Mielczarskiego. 
Nikt wcześniej nie przewidywał, 
że miejsce cieszyć się będzie aż 
takim powodzeniem. Na zabawę 
przychodzą rodziny z małymi 
dziećmi z całego miasta. Jak usły-
szeliśmy od rana do późnych go-

dzin wieczornych jest duży hałas. 
- Tak to jest. Jak się dzieci bawią, 

to raczej cicho być nie może. Nic się 
na to nie poradzi. Uważam jednak, 
że w większości mieszkańcy są 
zadowoleni z placu zabaw – mówi 
Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej. 

(stop) 

Kamienica się zieleni 
Ozorków Czy miasto jest szare i bezbarwne? Opi-

nie na ten temat są różne. Wystarczy jed-
nak spojrzeć w górę, na balkon jednej z kamienic przy 
ul. Wyszyńskiego, aby móc powiedzieć, że Ozorków 
zaskakuje. W tym przypadku zrujnowana kamienica 
zamienia się w zieloną, przyrodniczą atrakcję. Na 
balkonie samo wysiało się drzewo, natomiast na 
dachu wyrosły chwasty. 

- Jak ten budynek pozarasta zielsko, to może nie trzeba 
będzie go remontować. To będzie ewenement na dużą 
skalę. Sprawy związane ze środowiskiem naturalnym 
są teraz w modzie – mówi z uśmiechem pan Adam. 

(stop)

Remont mostku i jednocześnie 
torowiska 46 wprowadził spory 
chaos. Wprawdzie mniej więcej 
wiadomo w których miejscach za-
trzymują się autobusy zastępcze, 
ale wyznaczone prowizoryczne 
przystanki – zwłaszcza ten, przy 
ul. Wyszyńskiego, dezorganizują 
ruch. 

- Jest niebezpiecznie. Akurat na 
Wyszyńskiego zatrzymują się dwa 
tramwaje, które stoją wzdłuż przy-
stanku. W tym miejscu podjeżdżają 
również autobusy. Nie ma możliwo-

Komunikacyjne zamieszanie 
w Ozorkowie

ści, aby czuć się bezpiecznie. Trzeba 
czekać na autobusy na torach lub 
wychodzić na ulice, aby patrzeć, czy 
nie nadjeżdżają. Ja akurat czekam 
teraz na autobus zakładowy. Mam 
nadzieję, że się zatrzyma przy tych 
tramwajach – mówi ozorkowianin.

Pasażerowie wysiadający z auto-
busów również narzekają. 

- Wysiada się wprost na tramwaj 
– skarży się jedna z pasażerek. 

W pozostałych rejonach miasta 
pasażerowie również czekają na 
autobusy zastępcze w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. Często sto-
ją na trawnikach w pobliżu jezdni 
lub na samej jezdni. 

Dowiedzieliśmy się, że re-
mont mostku i torowiska po-
trwać ma prawie do końca tego 
miesiąca. 

(stop)

Na Wyszyńskiego zatrzymują się autobusy zakładowe i 
komunikacji zastępczej. W tym miejscu stoją również tramwaje. 
Bezpiecznie nie jest.

Był taki spokój
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Policja przekazała 
Prokuraturze Rejo-

nowej w Zgierzu akta sprawy zwią-
zanej z głośnym oskarżeniem o 
błąd w sztuce lekarskiej do którego 
miało dojść w Miejskiej Przychodni 
Zdrowia w Ozorkowie. 
Państwo Chabasińscy twierdzą, że 
położna (która została zwolniona dys-
cyplinarnie z przychodni) nie udzieliła 
na miejscu należytej pomocy. W sku-
tek tego miało dojść do podwójnego 
poronienia.
- Moja żona najpierw poroniła w 
przychodni, a następnie w drodze 
do domu – twierdzi Sławomir Cha-
basiński. - Położna kazała wyrzucić 
płód do sedesu. Nie zatrzymała żony 
w przychodni. W drodze do domu 
żona znów poroniła. Sama musiała 
wezwać pogotowie. 

Andrzej Fijałek, dyrektor MPZ, 
zwolnił położną za – jak usłyszeliśmy 
– rażące niedopełnienie standardów 
medycznych. W rozmowie z położną 
usłyszał jednak, że w przychodni nie 
doszło do poronienia. Warto dodać, 
że w czasie, gdy Iwona Chabasińska 
zgłosiła się do przychodni, na dyżurze 
nie było ginekolog. Okazało się, że 
lekarka wcześniej wyszła z pracy. 
Rzekomo źle się poczuła. 
- Przesłuchaliśmy już państwa Cha-
basińskich, którzy podtrzymali swoje 
wcześniejsze zarzuty wobec położnej 
– mówi Jolanta Wódka, szefowa 
zgierskiej prokuratury. - Wkrótce 
przesłuchani zostaną też pracownicy 
przychodni i położna. Oczywiście 
swoją opinię wydadzą również biegli 
z zakresu medycyny. 

(stop) 

Prokurator zajął się sprawą MPZ

300 tys. złotych z budżetu miasta 
zostanie wydanych w przyszłym 
roku na inwestycje, które wskazali 
mieszkańcy. Projekty inwestycyjne 
do realizacji w 2017 r. roku można było 
zgłaszać do 31 lipca 2016 r.
Wpłynęło 8 projektów, które zostaną 
zweryfikowane przez zespół powołany 
przez burmistrza Ozorkowa pod wzglę-
dem formalnym, prawnym, rzeczowym 
i kosztowym, a także pod względem 
znaczenia dla społeczności lokalnej.

Zadania, zgłoszone do realizacji 
w 2017 r. w ramach budżetu 

obywatelskiego: 

Remont ogrodzenia przy Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim

Projekt dotyczy wykonania generalnego 
remontu i renowacji elementów meta-
lowych ogrodzenia poprzez wykonanie 
prac murarsko-tynkarskich. 
Kościół Ewangelicko-Augsburski znajduje 
się w Rejestrze Zabytków; korzysta z 
niego nie tylko społeczność ewangelicka, 
ale także mieszkańcy innych wyznań za-
mieszkujący Ozorków. Obiekt pełni funkcję 
religijną, ale także kulturalno-edukacyjną. 
Naprawa ogrodzenia korzystnie wpłynie 
na bezpieczeństwo przechodniów, zmieni 
wygląd obiektu i terenu, zwłaszcza jest 
istotne ze względu na fakt, że kościół 
znajduje się przy jednej z głównych ulic 
Ozorkowa. Remont uchroni obiekt przed 
dewastacją i destrukcją.
Kościół Ewangelicko – Augsburski to 
część historii naszego miasta, który 
swoimi walorami architektonicznymi 
promuje Ozorków, uczy tolerancji i in-
tegracji społecznej, zachowuje ciągłość 
dziedzictwa historycznego i kulturalnego 
wraz z wiedzą przenoszoną z pokolenia 
na pokolenie – czytamy w uzasadnieniu 
projektu. 
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 40 
tys. zł

Przebudowa miejsc postojowych - 
ul. Małachowskiego 

Projekt dotyczy przebudowy miejsc 
postojowych w ul. Małachowskiego na 
odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Nowe 
Miasto.
Miejsca postojowe na tym odcinku zosta-
ły wykonane z betonu w latach 80-tych 
XX w., ich obecny stan techniczny jest zły; 
beton uległ erozji i ma wiele ubytków. 
Przebudowa miejsc postojowych wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i kierowców, ograniczy możliwość uszko-

dzenia pojazdów oraz poprawi estetykę 
przestrzeni miejskiej, z której korzystają 
nie tylko mieszkańcy okolicznych bloków, 
ale także osoby korzystające ze sklepów i 
pawilonów usługowych zlokalizowanych 
przy ul. Małachowskiego.
Szacunkowy koszt inwestycji: 88 tys. zł

Teren sportowo – rekreacyjny 
„Dolina Sportu i Leśne Wzgórze w 

Bajkolandii”
Projekt dotyczy budowy boiska i parku 
wewnętrznego przy Szkole Podstawo-
wej Nr 5 przy ul. Konarskiego 2 i zakłada 
wybudowanie i wyposażenie potrzebnej 
infrastruktury sportowej: boiska do piłki 
nożnej, koszykówki i siatkówki, stołu 
do gry w szachy, stołu do gry w tenisa 
stołowego, ławek oraz wykorzystanie za-
drzewionego terenu do zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych. Zagospodarowany teren 
umożliwi czynne spędzanie czasu całym 
rodzinom. Lokalizacja da sposobność 
realizacji imprez organizowanych przez 
szkołę i miasto.
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 86 tys. 
zł (netto).

Siłownia plenerowa między Gimna-
zjum nr 1 i pływalnią „Wodnik” 

Siłownia plenerowa, usytuowana na 
skwerze zieleni między Gimnazjum i ba-
senem, służyłaby jako miejsce rekreacji 
nie tylko dla uczniów, ale wszystkich 
mieszkańców Ozorkowa. Poza monta-
żem 11 urządzeń do ćwiczeń na skwerze 
znalazłyby się ławki. Na terenie, wygo-
spodarowanym na siłownię, pojawi się 
kostka brukowa, żywopłot i sadzonki 
drzew. Miejsce zostanie ogrodzone i 
zostanie objęte monitoringiem. 
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 50 
tys. zł.

Budowa chodnika i miejsc postojo-
wych w ul. Liściastej

Zadanie polega na wybudowaniu chod-
nika z kostki brukowej po obu stronach 
jezdni oraz miejsc postojowych na wy-
sokości posesji nr 4, 6 i 7. Według wnio-
skodawców chodnik i miejsca postojowe 
będą naturalnym uzupełnieniem jezdni, 
na której w tym roku zostanie ułożony 
asfalt. Przy ul. Liściastej mieszka 110 osób, 
w tym dzieci i osoby niepełnosprawne; 
ulica jest tez skrótem dla wielu dzieci 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej 
nr 4. Inwestycja z pewnością poprawi 
warunki poruszania się pieszych.
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 81 
tys. zł.

MieszKańcy decydują! – budżet obywatelski 2017
Budowa oświetlenia ulicznego 

w ul. Olczaka
Projekt dotyczy montażu oświetlenia na 
odcinku 230 m ul. Olczaka; jego wykona-
nie wpłynęłoby na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Brak oświetlenia 
utrudnia po zmroku poruszanie się po 
nieutwardzonej, wyboistej ulicy, a poza 
tym sprzyja takim zdarzeniom, jak np. 
zniszczenie mienia, kradzieże. Montaż 
oświetlenia znacząco zmniejszyłby ry-
zyko występowania tego typu zdarzeń 
i tym samym wpłynąłby na wzrost 
komfortu życia mieszkańców.
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 35 tys. zł.

Budowa chodnika wraz ze zjazdami 
do posesji na ul. Cmentarnej 

Projekt dotyczy budowy chodnika o sze-
rokości 2 m po jednej stronie jezdni oraz 
zjazdów do posesji po obu stronach wraz 

z budowa krawężników na całej długości 
ulicy. Inwestycja przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa pieszych; obecnie, z uwagi 
na brak chodnika, piesi muszą poruszać 
się po jezdni. Ponadto budowa krawężni-
ków ograniczy napływ wody z jezdni na 
tereny posesji, co obecnie zdarza się przy 
silniejszych opadach deszczu. Inwestycja 
poprawi bezpieczeństwo pieszych, estety-
kę ulicy i ułatwi komunikację mieszkańców.
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 190 
tys. zł.

Przebudowa ul. Kościuszki
Projekt dotyczy przebudowy chodników 
i wjazdów do posesji oraz prac pielę-
gnacyjnych zieleni ulicznej. Inwestycja 
ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
pieszych; obecny chodnik jest w złym 
stanie technicznym; jest nierówny i ma 
liczne ubytki. Nowe chodniki i wjazdy 

będą się komponowały ze zmodernizo-
wana ul. Berka Joselewicza oraz frag-
mentem wyremontowanego chodnika 
przed siedzibą PSP. Warto zaznaczyć, 
że ul. Kościuszki to trasa dzieci i uczniów 
uczęszczających do zlokalizowanych w 
tym rejonie miasta przedszkola i szkół.
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 155 
tys. zł.

Projekty zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego 2017 zostaną 

zweryfikowane 
do 31 sierpnia 2016 roku.

Głosowanie mieszkańców, 
w którym wybiorą projekty 

do realizacji w 2017, 
potrwa do 30 września 2016 roku.

Ogłoszenie wyników 
- do 31 października 2016 roku.
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zdrOwie i urOda

Marchwiany 
koktajl 

oczyszczający

Marchwiany koktajl oczyszczający jest nie tylko zdrowy, lecz także 
pomaga schudnąć i oczyścić organizm. Polecany zwłaszcza latem, gdyż - 

pity regularnie - może pogłębić kolor opalenizny.

Składniki:
3 utarte marchewki (lub sok z marchwi z kawałkami warzyw) 

pomarańcza 
1/2 szklanki wiśni (mogą być mrożone) 

łyżka miodu 

Sposób przygotowania:
Porcja na cały dzień: składniki zmiksuj, dopraw do smaku mio-

dem, dolej tyle wody, by koktajl dał się łatwo pić.

Warto wiedzieć
Marchew jest doskonałym źródłem witaminy A 
(1500–6500 j.m./100 g), a ponadto witamin B1, 

B2, PP, K i C oraz związków mineralnych 
(m.in. wapń, żelazo, fosfor, miedź, cynk, 

molibden, magnez, potas).

Choć nazywane są 
zębami mądrości, z 
inteligencją nie mają 
nic wspólnego. Za 
to potrafią nieźle 
dać się we znaki, bo 
zwykle rosną nie-
prawidłowo. Ósemki 
sprawiają mnóstwo 
kłopotów. Jak rosną 
- odczuwasz ból, gdy 
już urosną - szybko 
się psują. 

W jakim wieku 
wyrastają zęby 

mądrości?

U większości osób 
ostatnie zęby trzonowe wyrzynają 
się między 17. a 25. rokiem życia. 
Często rozwijają się stopniowo (z 
przerwami) nawet przez kilka lat. 
Dlatego u niektórych osób zęby 
mądrości wyrzynają się dopiero w 
okolicach czterdziestki. Czasami 
zdarza się też, że wyrastają one u 
osób starszych, które noszą ru-
chome protezy. Na skutek ucisku 
dochodzi bowiem do wyrzynania 
się ósemek, które do tej pory tkwiły 
w kości.

Dlaczego ósemki szybko się 
psują?

Związane jest to przede wszystkim 
z ich położeniem. W tylnej części 
szczęki często gromadzą się resztki 
pokarmu, a że dostęp do tego 
miejsca jest utrudniony, nie zawsze 
potrafimy dotrzeć szczoteczką do 
ósemek i dokładnie je wyczyścić. 
To sprawia, że zęby mądrości są 
bardzo narażone na atak bakterii 
próchnicowych. 

Czy zęby mądrości usuwa się w 
taki sam sposób jak inne zęby?

Ekstrakcja ósemek może niestety 
bardziej przypominać zabieg chirur-
giczny. Są one bowiem niefortunnie 
położone, mocno tkwią w łuku 
zębowym, a przy tym często mają 
nietypowy kształt i liczbę korzeni.

Czy ósemki rosną u wszystkich 
ludzi?

Nie. Czasem zdarza się, że zęby 
mądrości nie wyrastają, nawet jeśli 
na zdjęciu rentgenowskim szczęki 
widać ich zawiązki – po prostu roz-
wój ósemek w pewnym momencie 
się zatrzymuje. Brak ósemek nie 
powoduje jednak żadnych trudności 
z prawidłowym żuciem pokarmów 
czy rozwojem zgryzu.

ÓSeMKi czyli zęby (nie)mądrościsłońce też uczula
Uczulenie (alergia) na słońce to 
schorzenie, na które każdego 
lata skarży się wiele osób. Do jej 
rozwoju mogą się przyczynić nie 
tylko same promienie słoneczne, 
lecz także niektóre substancje, 
które wzmagają szkodliwe działa-
nie słońca.Uczulenie na słońce to 
nadmierna wrażliwość na działanie 
promieni słonecznych. Alergia na 
słońce może mieć postać fotoder-
matozy idiopatycznej (samoistnej), 
która pojawia się zwykle po pierw-
szym kontakcie z promieniami 
słonecznymi, albo fotodermatozy 
egzogennej, która spowodowana 
jest kontaktem z substancją zwięk-
szającą wrażliwość organizmu na 
słońce.

Uczulenie (alergia) na słońce 
- objawy

Uczulenie na słońce obja-

wia się swędzącymi,  czer-
wonymi i małymi bąblami. 
Pojawiają się one już po kilku 
minutach od kontaktu skóry 
ze słońcem i tylko na tych 
częściach ciała, które zosta-
ły wystawione na działanie 
promieniowania UV.

W przypadku odczynów fo-
totoksycznych objawy przypo-
minają oparzenie słoneczne (ru-
mień, obrzęk, pęcherze, którym 
towarzyszą pieczenie i świąd). 
Pojawiają się one po kilku mi-
nutach lub kilku godzinach od 
kontaktu ze szkodliwą substan-
cją i słońcem i ograniczają się do 
miejsc odsłoniętych na jego dzia-
łanie. W przypadku odczynów 
fototoksycznych nadwrażliwość 
na słońce jest czasowa i mija 
po odstawieniu szkodliwego 
czynnika.

W przypadku reakcji foto-
alergicznej, w wyniku dzia-
łania substanc ji fotoalergi-
zujących i promieniowania 
s łone cz nego,  dochod zi  do 
powstania zmian określanych 
jako fotoalergiczny wyprysk 
kontaktowy. Są to pierzące i/
lub swędzące wypryski i grud-
ki, które pojawiają się mniej 
więcej po 24-48 godzinach od 
opalania i rozprzestrzeniają 
się poza obręb miejsc, które 
były wystawione na działanie 
światła słonecznego.

Uczulenie (alergia) na słońce 
– leczenie

Leczenie alergii słonecznej jest 
konieczne. W przeciwnym razie 
może dojść do kolejnych i coraz 
silniejszych ataków. Najlepszą 
metodą byłoby całkowite wyelimi-
nowanie promieniowania słonecz-
nego. Niestety, jest to niemożliwe. 
Dlatego w przypadku pojawienia 
się objawów uczulenia na słońce 
należy udać się do dermatologa, by 
ustalić schemat terapii. Do czasu 
wizyty lekarskiej należy smaro-
wać podrażnione miejsca maścią 
zawierającą cynk (ma działanie 
osuszające), a jeżeli skóra się łusz-
czy – preparatami po opalaniu.

Wiele osób ma dylemat 
– wyrwać czy zostawić 
ząb mądrości

W przypadku pojawienia się 
zmian uczuleniowych, należy 
chronić skórę przed słońcem

Objawami uczulenia na 
słońce są swędzące pęcherze 
na skórze 

Domowy samoopalacz - jak zrobić? Przepisy 
na samoopalacze z kawy, herbaty, kakao

Naturalnymi bronzerami są 
kakao, kawa i herbata. Kakao 
potrzebuje bazy olejowej, którą 
następnie rozprowadza się po 
skórze. Należy łączyć je ze spro-
szkowaną gałką muszkatołową 
i cynamonem, które pozwalają 
uzyskać głębię koloru. Kawę i 
herbatę można zaś wlać do po-
jemnika z atomizerem i spryskać 
nimi skórę.

Domowy olejek brązujący 
Składniki:
płynny olej kokosowy, 
1 łyżeczka kakao, 
1/4 łyżeczki startej gałki musz-
katołowej, 
1 łyżeczka cynamonu. 
Sposób przygotowania: do 
szczelnie zamykanej butelki wlej 
olej kokosowy (wypełnij całą 
butelkę). Następnie dodaj spro-
szkowane kakao, gałkę muszka-
tołową i cynamon. Zamknij bu-
telkę i mocno nią wstrząśnij, aby 
dokładnie wymieszać składniki.

Samoopalające masło 
do ciała

Składniki:
2 duże łyżki masła shea, 
1 duża łyżka masła kokoso-
wego, 
płaska łyżka kakao, 
płaska łyżka cynamonu, 
1/2 łyżeczki gałki muszkato-
łowej. 
Sposób przygotowania: masło 
shea i olej kokosowy wrzuć do 
miski i rozpuścić w kąpieli wodnej. 
Mieszankę pozostaw do ostudze-
nia, następnie dodaj sproszkowa-
ne kakao, gałkę muszkatołową 
i cynamon. Całość starannie 
wymieszaj i wstaw do lodówki, 
aż wierzch zastygnie, zaś dno 
będzie wciąż płynne. Następnie 
całość należy zmiksuj za pomocą 
kuchennego miksera, by nadać 
masłu pożądaną lekkość. Produkt 
będzie gotowy, gdy zmieni kolor 
z ciemnego na jasno-brązowy.

Samoopalacz z kawy w sprayu
Składniki:
2,5 szklanki schłodzonej kawy, 
2 szklanki wody, 
1/4 szklanki oleju migdałowego. 
Sposób przygotowania: kawę, 
wodę i olejek migdałowy wlej do 
pojemnika z atomizerem. Przed 
każdym użyciem wstrząśnij. Samo-
opalacz stosuj od razu po kąpieli, 
na oczyszczoną skórę. Po spry-
skaniu skóry rozprowadź produkt 
dłonią okrężnymi ruchami.

Samoopalacz z herbaty 
w sprayu

Składniki:
4 torebki czarnej herbaty, 
2 szklanki wody. 
Sposób przygotowania: zagotuj 
wodę i parz w niej herbatę przez 
ok. 15 minut. Ostudzoną herba-
tę wlej do pojemnika z atomize-
rem. Spryskaj skórę i zaczekaj aż 
wyschnie. Powtarzaj czynność 
3-4 razy. Samoopalacz stosuj po 
kąpieli, na czystą skórę.



14 8 SIERPNIA 2016
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Oferty Pracy

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 

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

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

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

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

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie 
zasadnicze zawodowe 
mechaniczne, 
prawo jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie
wyższe rolnicze.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca kat. B, C+E
Prawo jazdy kat. B, C+E + 
świadectwo kwalifikacji.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 

OGŁOSZENIA DROBNE

pracy na magazynie.
ATP Personnel Solutions Sp. z o.o.
ul. Opolska 22, 40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Piekarz
Umiejętność ważenia i 
formowania, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
piekarz.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21 
lub 667 461 520

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
z lakierami ekologicznymi 
(wodnymi), mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Sprzedawca w sklepie 
hydraulicznym
Biegła obsługa komputera, 
doświadczenie w hydraulice, mile 
widziane doświadczenie jako 
przedstawiciel handlowy.
Firma Handlowo Usługowa 
SEBAN
ul. Ks. J. Popiełuszki 4
99-100 Łęczyca
tel. 668 678 580

Technik fizjoterapii
Wykształcenie średnie medyczne.
Dom Pomocy Społecznej 
ul. J. Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

Menager ds. sprzedaży
Wykształcenie min. średnie, 
prawo jazdy kat. B, 5 lat 
doświadczenia (ogólnie).
ABC Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.
ul. Rynek 6
53-400 Cieszyn
Praca na terenie Łęczycy i okolic
CV drogą e-mail: pawel.jozwiak@
abcpl.pl

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

Społem PSS „Mazur” 
w Łęczycy wydzierżawi 

lub odda na zasadzie franczyzy 
sklep wolnostojący o pow. 129,3 

m² przy ul. Belwederskiej 9 w 
Łęczycy. Tel.: 505-266-210 lub 506-

856-382

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

Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 
36,1 m². IV piętro. 

Niski czynsz. 
Tel.: 606-887-480511-997-458

reklamareklama
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Program

            -uroczyste rozpoczęcie

            -konkurencje sportowo-zabawowe

            -występy artystyczne

            -konkursy dla publiczności

            -rozstrzygnięcie,podsumowanie 

            -wręczenie nagród

            -disco night (remiza OSP)

          

            

organizatorzy
RADNI RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE 
BURMISTRZ MIASTA UNIEJÓW 
SOŁECTWO WSI OSTROWSKO
OSP OSTROWSKO
KGW OSTROWSKO
MGLKS TERMY UNIEJÓW/OSTROWSKO  
PGK TERMY UNIEJÓW
MGOK UNIEJÓW

PIKNIK SOŁTYSÓW
GMINY UNIEJÓW

14 SIERPNIA 2016 R.

 GODZ. 15.00

OSTROWSKO

BOISKO PIŁKARSKIE

ogłoszenie płatne

Ponad 7,5 mln złotych trafi rocznie 
do mieszkańców Łęczycy w związku 
z programem „Rodzina 500 Plus”. To 
dobra informacja nie tylko dla samych 
benefi cjentów, ale również dla przed-
siębiorców działających na terenie 
miasta. Można bowiem zakładać, że 
część z tych środków zostanie wydana 
w łęczyckich punktach handlowych i 
usługowych. Miesięcznie świadczenie 
wypłacane jest średnio na 1293 dzieci. 
Od początku funkcjonowania progra-
mu, czyli od kwietnia br., do łęczyckich 
rodzin trafi ło łącznie 3 131 405,10 zł.
Od początku trwania programu do 
Urzędu Miejskiego w Łęczycy wpły-
nęło 1000 wniosków o przyznanie 
świadczenia wychowawczego. 173 
wnioski zostały złożone droga elek-
troniczną. Weryfikacja nowo złożo-
nych wniosków i wydawanie decyzji 
realizowane są przez urzędników Biura 
ds. świadczeń socjalnych na bieżąco . 
Większość wnioskodawców wnosi do 

przekazanie kwoty świadczenia prze-
lewem na konto bankowe. Zdecydo-
wanie mniejsza część wnioskodawców 
wybrała gotówkową formę wypłaty. 
Świadczenie z programu „Rodzina 500 
plus” w kasie magistratu odbiera około 
150 osób. Poniżej załączamy harmo-
nogram wypłat, który funkcjonować 
będzie do końca roku 2016:
23 i 25 SIERPNIA 2016 r.
20 i 22 WRZEŚNIA 2016 r.
18 i 20 PAŹDZIERNIKA2016 r.
22 i 24 LISTOPADA 2016 r.
13 i 15 GRUDNIA 2016 r.

Kasa Urzędu Miejskiego w dni wypłat 
świadczenia czynna jest :
WTOREK – 10.00 – 15.00
CZWARTEK – 10.00 – 14.30
Nieodebranie świadczenia we wskaza-
nym terminie każdorazowo powinno 
być zgłaszane do Biura Świadczeń 
Wychowawczych osobiście lub telefo-
nicznie pod numerem 0 - 24 721 0348. 

Rodzina 500 plus 

Dzielnicowi z Ozorkowa zatrzymali 
3 mężczyzn podejrzewanych o 
kradzież torebki na tzw. „wyrwę”. 
Sprawcom grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

30 lipca około godziny 22.30 miesz-
kanka Ozorkowa wracała z miasta 
do domu. Miała przy sobie torebkę z 
portfelem, pieniędzmi, dokumentami 
i telefonem komórkowym. W pewnym 
momencie usłyszała za sobą kroki i 
odgłos rozmowy kilku mężczyzn. Po 
chwili poczuła jak ktoś szarpie za za-
wieszoną na jej ramieniu torebkę. 58-lat-
ka straciła równowagę i przewróciła się. 
Zdołała zobaczyć jedynie jak mężczyźni 
uciekają z jej rzeczami. Dzięki pomocy 
przechodniów skontaktowała się z poli-
cją i dotarła do domu. Mundurowi usta-

lili kto mógł być sprawcą wspomnianej 
kradzieży. Niezwłocznie pojechali do 
mieszkań wytypowanych i zatrzymali 
3 mieszkańców powiatu zgierskiego w 
wieku od 22 do 33 lat. Żaden z nich nie 
spodziewał się wizyty policjantów. W 
rezultacie 22 i 24-latkowie usłyszeli już 
zarzuty kradzieży za co grozi im kara 
do 5 lat pozbawienia wolności. Jak usta-
lili policjanci feralnego wieczoru dwaj 
mężczyźni wracali z imprezy. Chcieli 
bawić się dalej, jednak brakowało im 
pieniędzy na alkohol. Postanowili więc 
zabrać torebkę przypadkowej osobie. 
Zaraz po zdarzeniu, gdy uciekli ze skra-
dzionego portfela zabrali 20zł. Resztę 
rzeczy wyrzucili w pobliskie krzaki. 
Porzucone przedmioty odnaleźli bliscy 
pokrzywdzonej.

ukradli torebkę na tzw. wyrwę

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy 
odbyło się spotkanie organi-
zacyjne związane z wizytą 43 
mieszkańców Rillieux-la-Pape - 
francuskiego miasta partnerskie-
go Łęczycy. Wzięły w nim udział 
łęczyckie rodziny, które za dwa 
tygodnie będą gościć przyjaciół 
z Francji. Wizyta będzie miała 
miejsce w dniach 18-24 sierpnia 
br. Wraz z mieszkańcami Rillieux
-la-Pape przybędzie do Łęczycy 
Claude Tetard - zastępca mera 
ds. działań międzynarodowych 
i kultury. 

Podczas spotkania omówiony zo-
stał szczegółowy program wizyty. 
Dla zagranicznych gości zaplano-
wano między innymi zwiedzanie 
miasta i regionu oraz uczestnictwo 

w Turnieju Rycerskim. Przygoto-
wane są również dwa wyjazdy tu-
rystyczne oraz uroczyste kolacje in-
tegracyjne, w tym biesiada rycerska. 
Wymiana partnerska pomiędzy 
Łęczycą trwa już od 17 lat. W lutym 
1999 roku zostało zawarte poro-
zumienie określające zasady i cele 
współpracy, które były z sukcesem 
realizowane. 

(zz)

Nieznany mężczyzna miał za-
czepiać dziewczynki w rejonie 
ogrodów działkowych “Gwarek”. 
Policjanci potwierdzają, że otrzy-
mali w tej sprawie zgłoszenie od 
matki jednej z dziewczynek. 

W sprawie wypowiada się Da-
riusz Kupisz z KPP w Łęczycy. 
Policjanci otrzymali zgłoszenie, 
że w rejonie osiedla 22 Lipca jakiś 
mężczyzna zaczepia dzieci. Poprosił 
o wskazanie drogi do warsztatu 
samochodowego, twierdząc że 
popsuł mu się samochód. Propono-
wał dziewczynkom podwiezienie, 
słysząc odmowę odjechał, co wzbu-
dziło podejrzenia. 

Łęczycka policja zwiększyła pa-
trole. Funkcjonariusze zalecają 
ostrożność. Apelują do rodziców 
dzieci i uczulają, aby maluchy pod 

żadnym pozorem nie wsiadały do 
samochodu nieznajomych osób. 

(zz)

łęczyca czeka na FrancuzówPedofi l w Łęczycy?
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zabytki niszczejąznaleźli szubienicęnajdłuższa linia z kiełbasy

Podczas Festynu z okazji Podkarpackiego Dnia Wędliniarza, 
mimo niepewnej pogody, zebrało się kilkaset osób chcących 
śledzić pobijanie Rekordu Polski w ułożeniu „najdłuższej linii 
z kiełbasy”. Dodatkowym wyzwani em w trakcie imprezy było 
zachowanie standardów sanitarnych. Próbę ustanowienia 
rekordu zorganizowano na środku miejscowego boiska, na 
ograniczonym taśmami terenie przed sceną, co gwaranto-
wało dobrą oglądalność. Pierwsze duże wrażenie zrobiło 
wyjmowanie z samochodu z chłodnią blisko 200 kilogramów 
kiełbasy, przygotowanej i ułożonej na specjalnej platformie. 
Metr po metrze ustawiano osoby według wcześniej zapla-
nowanej fi gury i ze specjalnej platformy na kółkach, można 
powiedzieć, że „rozwieszano” kiełbasę na dłoniach wolon-
tariuszy. Ostatecznie, po dodatkowym pomiarze, łączna 
długość ułożonej linii z kiełbasy osiągnęła 214 metrów, w 
utrzymaniu której udział wzięło 196 wolontariuszy. 

Archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego dokonali 
kolejnego ważnego odkrycia. Zespół wydobył z ziemi 
pochodzącą z XVI wieku szubienicę. To największe tego 
typu znalezisko na Śląsku i jedno z największych w ca-
łej Polsce. Miejscem badań była Góra Mieszczańska w 
Złotoryi, została wybrana dużo wcześniej – archeolodzy 
z Uniwersytetu Wrocławskiego już w ubiegłym roku 
przeprowadzili rozpoznanie. Wykonali wówczas niewielki 
wykop, który pozwolił upewnić się, czy w domniemanej 
lokalizacji szubienicy cokolwiek się zachowało. W tym 
roku badania, w szerokim zakresie, ruszyły pełną parą. 
Prace badawcze trwały trzy tygodnie. W końcu oczom 
badaczy ukazała się cała podstawa szubienicy, o średnicy 
7,65 m (czyni to z niej jedną z największych w kraju). Jej 
wysokości możemy się tylko domyślać. Podobnie jak inne 
tego typu konstrukcje, m.in. zachowana do dziś szubienica 
w Wojcieszowie, mogła mierzyć 6-7 m.

Przed kilku laty ogłoszono, że kosztem 2 milionów fun-
tów w Muzeum Historii Naturalnej w Oksfordzie zostanie 
odrestaurowany rozsypujący się szklany dach. Zebranie 
potrzebnej kwoty uznano za sukces. Teraz okazuje się, że 
usunięcie ze szkła 150-letnich warstw brudu ma katastro-
falne skutki dla bezcennych muzealnych zbiorów.
Olbrzymia ilość światła, jaka przedostaje się przez odre-
staurowany dach spowodowała szybkie i nieodwracalne 
niszczenie zabytków. Temperatury wewnątrz muzeum 
sięgają teraz 40 stopni Celsjusza, wilgotność spadła do 
niebezpiecznie niskiego poziomu, a sytuacje pogarsza 
zwiększona ilość promieniowania ultrafioletowego. 
Uszkodzeniu uległo już wiele okazów. Doszło do pęknięć 
skóry u wypchanych zwierząt, a naukowcy ostrzegają, 
że wiele bardzo ważnych z punktu naukowego czaszek 
wielorybów ulega szybkiej degradacji.
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