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Książki dla 
naszych 

Czytelników

Nerwy na Staszica 

Wilk pogryzł kobietę

Narkotyki 
u matki 
ośmiorga dzieci

Prezes „Łęczycanki” kontra 
rada nadzorcza

Skarga na 
komendanta SM

ZWŁOKI W RZECE!

Tajemnicza śmierć w Ozorkowie. 
W sobotę nad ranem ciało 
30-letniego Bartosza C. zostało 
wyłowione z Bzury. Mężczyzna 
miał na sobie jedynie majtki, 
na brzegu nie było żadnej 
odzieży. Czy 30-latek został 
zamordowany? Śledztwo w 
sprawie trwa. 

więcej str. 11



2 26 WRZEŚNIA 2016
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Prezes kontra rada nadzorcza

Łęczyca

Grabów

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Nasi Czytelnicy pytają 
o to, czy na osiedlu 

postawiony zostanie trzepak w 
miejsce starej konstrukcji zde-
montowanej w trakcie remontu 
parkingu. 

- Wkrótce zakończą się prace bu-
dowlane związane z utwardzeniem 
terenu pod miejsca parkingowe 

przy bloku na ul. Zachodniej 7. Dzię-
ki tej inwestycji zwiększy się liczba 
miejsc postojowych dla mieszkań-
ców okolicznych bloków. Wkrótce 
zostanie też zamontowany nowy 
trzepak – informuje Jakub Pietkie-
wicz z łęczyckiego magistratu. 

(mku) 

Czesław Krawczyk, 
przewodniczący rady, 

wspólnie z niektórymi samo-
rządowcami zastanawia się nad 
pójściem do sądu. Powodem jest 
interwencja policji podczas nie-
dawnej sesji. Funkcjonariusze zo-
stali anonimowo poinformowani 
o tym, że radni mogą być pijani. 
Zgłoszenie się nie potwierdziło. 

- Zostałem poproszony o wyjście 
z sali obrad. Czekali już na mnie po-
licjanci. Dowiedziałem się, że funk-
cjonariusze zostali zawiadomieni 
o możliwości spożycia alkoholu 
przez wskazanych radnych, toteż 
przeprowadzą badanie trzeźwości. 
Nie miałem żadnych wątpliwości 
co do trzeźwości dwóch kolegów. 
Radni byli trzeźwi – mówi prze-
wodniczący Krawczyk.

Zwróciliśmy się do Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy z pyta-
niem o okoliczności tego zdarzenia. 

- Policjanci podjęli interwencję 
na terenie Grabowa, w związku 
z informacją o podejrzeniu, że na 
posiedzeniu sesji w urzędzie gminy 
dwóch radnych może znajdować się 
pod wpływem alkoholu. Na miejscu 
funkcjonariusze po rozmowie z 

We wrześniu wielu  
mieszkańców zadaje so-

bie pytanie o szczepienie przeciwko 
grypie – przyjąć szczepionkę czy nie? 
Zastanawiają się najczęściej ci, którzy 
wcześniej szczepień unikali. Nie 
brakuje też osób, które szczepion-
ki traktują niemalże jak coroczny 
obowiązek.

- Już rozpoczęliśmy sezon szcze-
pień - mówi Małgorzata Raczkie-
wicz, menadżer jednej z łęczyckich 
przychodni zdrowia. - Szczepieniami 
zainteresowana jest praktycznie stała 
grupa  pacjentów. Są to najczęściej 
dzieci oraz osoby o obniżonej odpor-
ności, czyli powyżej sześćdziesiątego 
roku życia.

Szczepienia wykonuje się zwykle 
jesienią przed okresem wzmożonych 
zachorowań na grypę, jednak wska-
zane jest również szczepienie podczas 
sezonu zachorowań. Do szczepienia 
kwalifikuje lekarz po wcześniejszym 
zbadaniu pacjenta.

- Szczepionki przeciw grypie stosuje 
się u osób dorosłych i dzieci w celu za-
pobiegania zachorowaniom na grypę. 
Ma to istotne znaczenie szczególnie u 
osób narażonych na ryzyko wystąpie-
nia powikłań pogrypowych - wyjaśnia 
dr Sławomir Biniewicz. - Po podaniu 
szczepionki układ immunologiczny 
organizmu wytwarza własną obronę 
przeciwko chorobie Swoista odporność 
rozwija się w ciągu 2–3 tygodni po 
podaniu szczepionki i utrzymuje się 
przez 6–12 miesięcy

Warto zauważyć, że jest też znaczna 
grupa osób, które nie uznają żadnych 
szczepień ochronnych.

Aby zaszczepić się przeciwko grypie, 
należy udać się do przychodni. Można 
także samemu kupić szczepionkę 
w aptece i udać się z nią do lekarza 
(szczepienie wykonuje tylko wykwali-
fikowany personel medyczny). W obu 
przypadkach koszt szczepienia to około 
30-40 złotych.

(mku)

Maciej Milczarek, kie-
rownik ekipy arche-

ologów pracujących na Poznań-
skiej, nie kryje radości. Kilka dni 
temu dokopano się do drewnianej 
drogi z XVII wieku. 

- W części ulicy Poznańskiej, 
mniej więcej na głębokości 1,20 m, 
odkryliśmy drewniane belki peł-
niące funkcję krawężników. Kilka 
metrów dalej, jednak o ponad pół 
metra niżej, znajdują się z kolei belki 
poprzeczne stabilizujące drogę. 
Stary trakt prowadził do bramy 
Poznańskiej zwanej też Toruńską. 
To najstarszy odcinek tego drew-
nianego traktu. 

Spółdzielcy z pew-
nością mieliby po-

wody do zadowolenia, gdyby 
udało się zrealizować pomysł 
Jarosława Pacholskiego, pre-
zesa „Łęczycanki”. 

- Od kilku miesięcy przeko-
nywałem członków rady nad-
zorczej do tego, że warto by 
zainteresować się inwestycją 
związaną z fotowoltaiką – mówi 
szef spółdzielni - Pomysł był 
taki, aby na dachu każdego blo-
ku spółdzielczego zamontować 
ogniwa fotowoltaiczne. Wów-
czas lokatorzy tych budynków 
nie płaciliby za prąd potrzebny 
na przykład do oświet len ia 

klatek schodowych. W ten sam 
sposób można by także oświe-
tlać osiedlowe uliczki. 

Co to jest fotowoltaika?
Dzięki spec jalnej technice 

możl iwe jest przetwarzanie 
światła słonecznego na energię 
elektryczną. Prezes Pacholski 
wyliczył, że oszczędności dla 
spółdzielni byłyby na poziomie 
150 tysięcy zł rocznie. 

- Byłaby ogromna szansa na 
uzyskanie pieniędzy na inwe-
stycję z unijnej kasy – przeko-
nuje J. Pacholski. - Tym bardziej, 
że projekt  byłby wspólnym 
przedsięwzięciem ze stowa-
rzyszeniem z Waliszewa. Na 

tamtym osiedlu również pla-
nowaliśmy z radnym powia-
towym Januszem Milczarkiem 
taką inwestycję. Mieszkańcy na 
pewno będą zawiedzeni.

Dlaczego rada nadzorcza nie 
zaakceptowała takich planów?

- Nie mieliśmy profesjonalnej 
informacji i dokumentów w tej 
sprawie. Trudno coś realizować 
w ciemno. Przygotowanie same-
go projektu, to koszt ok. 30 tys. zł. 
A później nie ma pewności, czy z 
urzędu marszałkowskiego będą 
pieniądze na ten cel – tłumaczy 
Krzysztof Graczyk, przewodni-
czący rady. 

(zz)

Archeolodzy odkopali...

Na zdjęciu M. Milczarek 

Nowa ekipa archeologów 
natrafiła też w ul. Poznań-
skiej na kilkaset fragmentów 
ceramiki a także kawałki 
skórzanego obuwia z prze-
łomu XVI – XVII wieku. 

Znaleziska trafią do muzeum 
w Łęczycy. Prace archeologów 

potrwać mają jeszcze ok. dwóch 
tygodni. Potem zacznie się wresz-

cie zasadniczy remont drogi. 
(zz)

Trzepaka nie ma, ale będzie

Czy warto się zaszczepić?

Odkryto 
drewnianą 
drogę z XVII 
wieku

Czy radni pójdą do sądu?

przewodniczącym rady przepro-
wadzili badanie trzeźwości stanu 
dwóch radnych, którzy dobrowolnie 
poddali się badaniu, byli trzeźwi. 
Interwencja przebiegła spokojnie – 
mówi podkom. Ciniewicz.

Henryk Pabin i Leszek Grobelny, u 
których sprawdzono trzeźwość, nie 
kryją emocji. 

- Jesteśmy osobami publicznym 
i ludzie nas wybrali. Mają prawo 
oceniać nasze działania, jak również 
zachowania podczas wykonywania 

funkcji publicznych. Jednak nawet do 
głowy by mi nie przyszło, żeby spo-
żywać alkohol - mówi Henryk Pabin. 

- Ja też mam podobne zdanie – 
dodaje radny Leszek Grobelny. - Jest 
to plama na moim honorze jako rad-
nego i mieszkańca tej gminy. Wszy-
scy przecież mnie tu znają. Tego 
incydentu nie można tak zostawić. 
Niech ten lub ci, którzy zadzwonili 
na policję, poniosą konsekwencje 
swojej decyzji.

(mku)

Prądu za darmo nie będzie 

Na dachach spółdzielczych bloków nie będą montowane ogniwa fotowoltaiczne 
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Salon niskich cen!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

KUCHNIE OD
499 zł

NAROŻNIKI OD

889 zł

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD 2017 R!
OD 12 DO 30 WRZEŚNIA ODSETKI 0 ZŁ

Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.S. 
dla porpozycji "ODSETKi 0%" zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzien 12.09.2016 r 
sąnastępujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,63%; cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania 
kredytu 0%; całkowity koszt kredytu (bez  kredytowanych kosztów) 2000 zł. Cakowita kwota do zapłaty 2120 zł; całkowity koszt 
kredytu 120 zł (w tym prowizaja 120 zł, odsetki 0 zł, inne koszty 0 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów io usług z przesuniętym 
terminem płatności pierwszej raty obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 12.09.2016 do dnia 30.09.2016 r.
SALONY MEBLOWE "SIADACZKA" Krystyna Siadaczka występuje w roli pośrednika kredytowego spoorządza i zawiera umowy o kredyt 
na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 42C, 
wydaje formularz informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnien dotyczących treści 
wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie 
podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumerbank.pl 

ŁęczycaŁęczyca

Łęczyca

To co się dzieje na łę-
czyckich barakach prze-

chodzi ludzkie pojęcie. Na początku 
ubiegłego tygodnia policja wkroczy-
ła do jednego z mieszkań i znalazła 
znaczne ilości amfetaminy. Zatrzy-
mana 38-letnia Lidia G. jest matką 
ośmiorga dzieci. 

Jak informuje policja, 19 września 
funkcjonariusze z komendy powia-
towej w Łęczycy zatrzymali 38-latkę 
podejrzewaną o posiadanie znacznej 
ilości substancji psychotropowych. Do 
akcji doszło w związku z działaniami 
zrealizowanymi kilka dni wcześniej w 
mieszkaniu łęczycanki. Wtedy krymi-
nalni zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej podczas prze-
szukania znaleźli 130 gramów białego 
proszku, kilkadziesiąt pustych dilerek 
i wagę a także 2380 sztuk papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. Badanie 
wykazało, że zabezpieczony towar 
to amfetamina. 38-latka 

20 września 
u s ł y s z a ł a 
zarzut posia-
dania znacz-
nych ilości 
amfetaminy 
oraz wyro-
bów t yto-
niowych bez 
polskich zna-
ków akcyzy. 
Przestępstwo 
jest zagrożone 
karą do 10 lat 
pozbawienia 
wolności. 

Podkom. 
Agnieszka 
Ciniewicz, ofi cer prasowy KPP w 
Łęczycy dodaje, że wobec 38-latki 
nie zastosowano aresztu tymczaso-
wego. Kobieta obecnie przebywa na 
wolności.

Aż trudno uwierzyć, 
że matka, która pobie-
rała aż 4 tys. zł miesięcz-
nie z programu 500+ 
oraz niemały zasiłek 
z pomocy społecznej 
(łącznie prawie 3 tys. 
zł) chciała mieć jeszcze 
więcej pieniędzy i to 
z nielegalnego źródła. 
Kobieta nie przebywa 
w areszcie, ale dziećmi 
w wieku od 2 do 17 lat 
zajmuje się ich ojciec, 
który mieszka rów-
nież przy Kopalnianej. 

Obecnie to on pobiera świadczenie 
500+, które po licznych sygnałach i 
skargach zostało odebrane Lidii G. 

- Wniosek o odebranie świadczenia 
z programu 500+ matce i przyznanie 
go ojcu został sporządzony już jakiś 
czas temu. Dzieci przebywają teraz pod 
opieką mężczyzny. Na bieżąco monito-
rujemy sytuację w rodzinie – informuje 
Iwona Porczyńska, kierownik MOPS 
w Łęczycy. 

Kobiecie postawiono zarzut posia-
dania narkotyków i „lewych” papiero-
sów. Dilerki znalezione w mieszkaniu 
i waga do odmierzania „działek” 
świadczą o tym, że 38-latka najpraw-
dopodobniej nie tylko przetrzymywała 
narkotyki, ale też nimi handlowała. To z 
całą pewnością nie najlepszy przykład 
do naśladowania dla małych dzieci. 

(zz)

Od 19 września w 
urzędzie miejskim w 

Łęczycy zatrudniony został na 
stanowisku pełnomocnika ds. 
współpracy międzyinstytucjo-
nalnej Piotr Zacharski. Nowy 
pełnomocnik posiada wyższe 
wykształcenie i ponad 33-let-
ni staż pracy, w tym 10 lat na 
stanowiskach kierowniczych w 
policji. Do 30 czerwca br. był 
zastępcą komendanta powia-
towego policji w Pabianicach.

- Podczas dotychczasowej ścieżki 
zawodowej uczestniczył w licznych 
szkoleniach i pracach zespołów w 
tym zespołu przy marszałku woje-
wództwa łódzkiego do spraw wdra-
żania funduszy unijnych – informuje 
Jakub Pietkiewicz z łęczyckiego 
magistratu. - W urzędzie odpowia-
dał będzie za współpracę z innymi 
instytucjami administracji publicznej 
w tym jednostkami wdrażającymi 
programy unijne. 

(zz)

Od dziś (poniedzia-
łek) rozpocznie się 

budowa podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych połączona z 
przebudową wejścia głównego 
do budynku urzędu miejskiego 
w Łęczycy. W związku z prowa-
dzonymi pracami wyłączone 
będzie z użytkowania główne 
wejście do budynku. 
Na czas prowadzonych 
robót udostępnione bę-
dzie wejście od strony 
zachodniej (przejście 
przez bramę wjazdową 
do drzwi z tyłu budyn-
ku). Planowany termin 
zakończenia zadania to 
30 listopada.

Wartość zaplanowa-
nych prac wynosi 228 
125, 22 zł. W kosztach 

inwestycji uczestniczyć będzie 
także gmina wiejska Łęczyca, któ-
rej urząd mieści się w tym samym 
budynku. Zgodnie ze stosunkiem 
zajmowanej przez urząd gminy 
powierzchni w ogólnym metra-
żu budynku udział ten wynosić 
będzie 49 964 zł. 

(zz)

Były policjant będzie pracował dla burmistrza

Do magistratu „od tyłu”

wejście do budynku. 
Na czas prowadzonych 
robót udostępnione bę-
dzie wejście od strony 
zachodniej (przejście 
przez bramę wjazdową 

Szok! Narkotyki u matki ośmiorga dzieci 

Matka ośmiorga dzieci usłyszała już zarzuty

że matka, która pobie-
rała aż 4 tys. zł miesięcz-
nie z programu 500+ 
oraz niemały zasiłek 
nie z programu 500+ 
oraz niemały zasiłek 
nie z programu 500+ 

z pomocy społecznej 
oraz niemały zasiłek 
z pomocy społecznej 
oraz niemały zasiłek 

zł) chciała mieć jeszcze 

fo
t. 
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Pojawiają się głosy o tym, że bieżąca 
perspektywa w Funduszach Unijnych 
jest ostatnią szansą na pozyskanie 
zewnętrznego dofinansowania. Jak 
ocenia Pan zaangażowanie swoje 
oraz swoich pracowników w tych 
staraniach?

Jesteśmy zdecydowanie aktyw-
niejsi od poprzedników. Staramy 
się pozyskać środki zewnętrzne 
praktycznie na każde prowadzone 
przez nas zadanie inwestycyjne. Od 
2015 r. zawnioskowaliśmy o środki na 
realizację 20 projektów, których cał-
kowita wartość wynosiła ponad 44,4 
mln złotych, a możliwe do pozyskania 
dofinansowanie 39 mln. Oczywiście nie 
wszystkie projekty zakwalifikowały się 
do realizacji, ale mamy już 7 projektów 
rekomendowanych do dofinansowa-
nia o łącznej wartości ponad 8,4 
mln i dofinansowaniu na poziomie 
4,6 mln. Dwa z nich dotyczą zreali-
zowanych już inwestycji drogowych, 
natomiast pozostałe 5 projektów, 
które są na etapie rozpoczęcia reali-
zacji, obejmuje: termomodernizację 9 
budynków mieszkalnych, budowę nowej 
siedziby Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, wdrożenie projektu E-Łęczyca, 
poprawiającego obsługę mieszkańców, 
budowę hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 3, modernizację obiek-
tów sportowych na terenie miasta oraz 
opracowanie dokumentacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji.

Na 7 projektów miasto otrzyma 
dofinansowanie. Co z pozostałymi 
złożonymi wnioskami?

Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie 
6 projektów na łączną wartość ponad 
22,6 ml złotych z dofinansowaniem 
na poziomie 18,9 mln. I wciąż piszemy 
kolejne wnioski. Te 20 projektów to 
efekt pracy podjętej w ciągu niespełna 
dwóch lat. Poprzednia ekipa w okresie 
8 lat rządów pozyskała w sumie tylko 
około 10 mln ze środków zewnętrznych. 
Nie muszę nikogo przekonywać, że 
pozyskiwanie środków w poprzednich 
perspektywach było dużo łatwiejsze. 
Po prostu Łęczyca przespała swoją 
szansę na rozbudowę realizowaną 
z unijnym wsparciem a teraz robimy 
wszystko by choć trochę to nadrobić.

Czy łatwo jest aplikować o zewnętrz-

ne środki finansowe? Jak należy się 
do tego przygotować?

Żeby skutecznie pozyskiwać środki 
trzeba przygotować niezbędne doku-
menty strategiczne miasta. Dla przykła-
du podam chociażby Lokalny Program 
Rewitalizacji. Gdy obejmowałem 
urząd po poprzednikach, strategicz-
nych dokumentów w większości nie 
było, lub były zdezaktualizowane. 
Musieliśmy jak najszybciej przystąpić do 
sporządzenia koncepcji rewitalizacji mia-
sta. Wynajęci zostali w postępowaniu 
przetargowym jedni z najlepszych 
specjalistów z firmy Nizio Design. 
Po przeprowadzaniu badań socjolo-
gicznych, w których łęczycanie bardzo 
chętnie brali udział, do rewitalizacji w 
pierwszej kolejności zostały wytypo-
wane Zalewy Miejskie. To na bazie tego 
obszaru została przygotowana przez 
architektów i urbanistów koncepcja rewi-
talizacji Łęczycy. Oczywiście na przygo-

towanie tej koncepcji staraliśmy się i 
staramy się pozyskać dofinansowa-
nie. Niezależnie od tego przygotowany 
przez firmę Nizio Design dokument 
był już wykorzystywany. Okazał się 
niezbędny na etapie aplikowania o 
środki w ramach konkursu Modelo-
wa Rewitalizacja Miast oraz będzie 
niezbędny przy tworzeniu Gminnego 
Programu Rewitalizacji.

Pierwszy wniosek o dofinansowanie 
na rewitalizację Łęczycy nie został 
pozytywnie rozpatrzony. Czy to 
koniec starań o przyznanie dotacji 
na ten cel?

Oczywiście, że nie. Wniosek osta-
tecznie znalazł się wśród 33 najlep-
szych w całym kraju. Wbrew temu co 
rozgłaszają nieprzychylni radni i inni 
opozycjoniści, to że nie uzyskał dofi-
nansowania nie przesądza w żaden 
sposób o jego jakości. To efekt innych 
priorytetów jakimi kierował się zespół 
oceniający naszą aplikację. Chciałbym 
zaznaczyć, że na podstawie opraco-
wania przygotowanego przez firmę 
Nizio Design złożony został kolejny 
już wniosek o przyznanie  dotacji w 
ramach konkursu pn. „Przygotowanie 
programów rewitalizacji organizowa-
nego przez Ministerstwo Rozwoju i 
Województwo Łódzkie”. Do ewentual-
nego dofinansowania zaliczony został 
również koszt koncepcji przygotowanej 
przez firmę Nizio Design. Jesteśmy już 
po pozytywnej ocenie wniosku. Żeby 
uzyskać dofinansowanie musimy 
jeszcze przygotować Lokalny Program 
Rewitalizacji, którego koszt zostanie 

nam również zrefundowany. Będzie 
to wszystko możliwe dopiero po 
uzyskaniu akceptacji łęczyckich 
radnych, którzy zadecydują o przezna-
czeniu środków na przygotowanie tej 
dokumentacji. Jeżeli radni zdecydują 
się poprzeć zaproponowane przeze 
mnie rozwiązania mamy dużą szan-
sę odzyskać pieniądze zapłacone za 
koncepcję rewitalizacji Łęczycy i za 
Lokalny Program Rewitalizacji, któ-
ry dopiero będzie przygotowywany.

Rewitalizacja miasta to duża sprawa 
i póki co odłożona w czasie. Jakie 
zadanie są obecnie realizowane przez 
miasto?

Niezależnie od przygotowywania 
miasta do dużej zmiany rewitalizacyj-
nej wciąż modernizujemy mniejsze 
fragmenty Łęczycy. Szczegółowe 
sprawozdanie za zeszły rok było już 
publikowane. W 2017 kontynuujemy 
intensywne zmiany w mieście. Tylko 
w tym roku wdrożonych zostało lub 
jest na etapie przygotowania 20 
działań.  Zmodernizowaliśmy dwa 
place zabaw dla dzieci. Dzięki firmie De 
Heus, przy niewielkim udziale łęczyckiego 
samorządu, powstał na ternie miasta 
trzeci najnowocześniejszy i największy 
tego typu obiekt w mieście. Budujemy 
nową halę sportowa przy Szkole 
Podstawowej nr 3, która oddana 
będzie jeszcze w listopadzie tego roku. 
Zakończyliśmy rewaloryzację Parku 

Miejskiego. Poza tym, trwa budowa 
nowej siedziby Środowiskowego 
Domu Samopomocy Społecznej, 
przebudowujemy pomieszczenia w 
Gimnazjum by stworzyć siłownię dla 
uczniów.

A co z inwestycjami drogowymi?

Z oporami ze strony skierniewickiej 
delegatury Urzędu Ochrony Zabytków 
narzucającej nadzór archeologiczny i co 
chwila wstrzymującej prace, kontynu-
ujemy przebudowę ulicy Poznańskiej. 
Utwardziliśmy ulicę Broniewskiego 
na Waliszewie, położyliśmy nową na-
wierzchnię na ul. Osiedlowej, pozo-
stała nam tam jeszcze do wykonania 
w tym roku przebudowa chodników 
oraz budowa przejścia dla pieszych 
przy ul. Bitwy nad Bzurą.  Ale to nie 
wszystko. Postawiliśmy nowe wiaty 
przystankowe i małą architekturę 
na ulicach miasta. W tym roku pojawiły 
się kolejne nowe ławki, kosze i tablice 
ogłoszeniowe. W listopadzie rozpocznie 
się budowa oświetlenia hybrydo-
wego na osiedlu Królów Polskich i 
montaż lampy na ul Zachodniej. W 
tym tygodniu rusza budowa podjazdu 
dla niepełnosprawnych w budynku 
głównym Urzędu Miejskiego połączo-
na z przebudową wejścia. Planujemy 
też montaż systemu parkingowego 
przed budynkiem urzędu, tak by osoby 
mające sprawę w instytucjach zloka-
lizowanych na ul. Konopnickiej mogły 
wreszcie swobodnie zaparkować.

Panie Burmistrzu, jakie inwestycje i 
zadania chciałby Pan przeprowadzić 
w następnej kolejności?

Przygotowujemy zmiany na kolejne 
lata. Planujemy od przyszłego roku 
ruszyć z kompleksową termomoder-
nizacją obiektów użyteczności pu-
blicznej i wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych będących w zasobach 
miasta. Planujemy we współpracy z 
innymi samorządami modernizację i 
rozbudowę schroniska dla zwierząt 
w Łęczycy. Opracowujemy projekt 
przebudowy ul. Górniczej stwarza-
jący możliwość wykorzystania jej jako 
potencjalnego objazdu Łęczycy, oraz 
dokumentację związaną z budową 
oświetlenia na osiedlu Kwiatowym 
w Łęczycy. W tym roku zlecimy opraco-
wanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę łącznika pomiędzy ul. 
M. Konopnickiej a ul. Dominikańską.

Duże natężenie ruchu w mieście jest 
sporą niedogodnością dla miesz-

kańców. Czy ma Pan pomysły, jak ten 
problem można rozwiązać?

Nawiązaliśmy współpracę z Poli-
techniką Łódzką. Jej specjaliści prze-
prowadzą badania na terenie Łęczycy, 
na podstawie których wypracują roz-
wiązanie zmniejszające natężenie 
ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 703 
czyli na ulicach Belwederskiej, al. Jana 
Pawła II, a zwłaszcza na ul. Kaliskiej w 
rejonie skrzyżowania z Konopnicką. 
Przygotowana przez poprzedników kon-
cepcja ronda na tym skrzyżowaniu 
oceniona została jako rozwiązanie 
nieskuteczne i będzie zastępowana 
rozwiązaniem, które można zrealizować 
etapami. Chodzi o budowę dodatko-
wych ulic, stanowiących alternatywę 
dla ruchu lokalnego szczególnie dla 
ulicy Kaliskiej. Pracowaliśmy jeszcze 
w zeszłym roku, wspólnie z władzami 
wojewódzkimi, naszego powiatu i wójtem 
gminy Łęczyca nad koncepcją budowy 
południowej i południowo zachodniej 
obwodnicy miasta, która najskuteczniej 
wyprowadzałby ruch kołowy z Łęczycy. 
Koncepcja ta została storpedowana przez 
łęczyckich radnych miejskich. Radni w 
grudniu 2015 roku po prostu zabrali z 
budżetu pieniądze przeznaczone na 
przygotowanie koncepcji obwodnicy 
Łęczycy i przeznaczyli je na inne cele.

Brak porozumienia z większością 
radnych miejskich chyba nie pomaga 
w realizowaniu Pańskich planów?

Współpraca z łęczycką Radą Miejską 
jest dużym problemem. Radni wie-
lokrotnie odrzucali dobre pomysły 
dla miasta. Oprócz obwodnicy mia-
sta radni zrezygnowali chociażby z 
przejęcia kolejki wąskotorowej i to 
pomimo wcześniejszej zgody radnych oraz 
prowadzenia przez miasto zaawansowa-
nych rozmów. Radni odrzucili projekt 
poprawy estetyki centrum miasta za 
pomocą kwietników, zabrali środki 
przeznaczone na badanie stanu ratu-
sza na pl. Kościuszki, ograniczyli nasze 
plany związane z imprezami plenero-
wymi czy promocją miasta. Dość długo 
musieliśmy czekać na zgodę na zakup 
terenów pod rozszerzenie łęczyckiej 
podstrefy Stefy Ekonomicznej. Z przy-
krością muszą powiedzieć że to często 
niezrozumiałe zachowanie radnych po-
łączone z notorycznym wywoływaniem 
awantur i konfliktów nie służy naszemu 
miastu i bardzo utrudnia mi działanie.

Z Burmistrzem Łęczycy Krzysztofem 
Lipińskim rozmawiała Mirosława 
Kupis-Urbaniak

W ŁęCZyCy ZNóW WIELE SIę DZIEJE 
- wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Lipińskim 

Burmistrz Łęczycy Krzysztof Lipiński wspólnie z burmistrzem 
Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim planują 
modernizację łęczyckiego Schroniska dla Zwierząt

Na Poznańską wrócił sprzęt. Wznowione prace archeologiczne 
poprzedzają właściwe roboty budowlane

Trzy nowe place zabaw zyskały w 2016 roku łęczyckie dzieciaki
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Łęczyca 

Gm. Grabów

Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca, Świnice Warckie

Druhowie z OSP 
Sławęcin, mimo 

że od władz gminy dostają sym-
boliczne 3 tys. zł rocznie, zakupili 
już drugi w tym roku samochód. 
Wszystko dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców całego powiatu, 
którzy chętnie włączyli się w stra-
żacką zbiórkę pieniędzy.

- Z urzędu gminy dostaliśmy 
tylko 3 tys. zł na 2016 rok - mówi 
Stanisław Niedomagała, prezes 
jednostki w Sławęcinie. - Niestety 
taka kwota ledwie wystarcza na 
zapłatę energii elektrycznej, śmieci 
i wody w strażnicy. Mowy nawet nie 
ma, aby cokolwiek zainwestować.

Druhowie ponownie wzięli spra-
wy w swoje ręce. Zebrali pieniądze 
i kupili drugi samochód (o zakupie 
pierwszego strażackiego wozu za 
zebrane od mieszkańców pieniądze 
już pisaliśmy w Reporterze).

- Drugi samochód kupiliśmy w 
Poznaniu, w OSP Kwiatowa prak-
tycznie za symboliczne pieniądze, 
bo za 4 tysiące złotych - informuje 
Dariusz Sawicki, komendant jed-
nostki. - Niestety pojazd oprócz mo-
topompy nie posiada nic, w związku 
z tym po raz kolejny będziemy się 
odwoływali do ofi arności ludzi. 

(mku)

Zgodnie z wcze-
śniejszymi planami 

o przeprowadzeniu termo-
modernizacji we wszystkich 
szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest starostwo 
powiatowe w Łęczycy, przyszła 
kolej na Zespół Szkół nr 1. 

Na wrześniowej sesji rady powia-
tu łęczyckiego starosta Wojciech 
Zdziarski, poinformował, że w 2017 
roku zostanie przeprowadzona 
termomodernizacja ZSZ nr 1 w 
Łęczycy. Stosowne dokumenty o 
przyznaniu dotacji na ten cel już 
zostały podpisane. Jak informuje 
Renata Wilińska, skarbnik powiatu, 
całość przedsięwzięcia to koszt 3 850 

Państwo Kucińscy ze Świnic 
Warckich nie ukrywają emocji, 
gdy mówią o jednym ze skle-
pów zabawkarskich w Łęczycy. 

- Zostaliśmy zlekceważeni i 
obrażeni. Trudno nam zrozumieć, 
jak w dzisiejszych czasach można 
w ten sposób traktować klientów 
– usłyszeliśmy.

Czego dotyczy problem?
- Kupiliśmy dla dziecka za 

blisko 700 zł samochodzik na 
akumulatory. Po krótkim cza-
sie autko się popsuło, musieli-
śmy więc skorzystać z naprawy 
gwarancyjnej. I tu zaczęły się 
schody. Sklep informował nas, 
że zabawka jest już w serwisie a 
tymczasem wciąż była w sklepie. 
Oczywiście przez to czas naprawy 
znacznie się wydłużył. Po ponad 
miesiącu w końcu otrzymaliśmy 
informację, że samochodzik został 
naprawiony. Od serwisanta otrzy-
maliśmy też w ramach promocji 
dwa dodatkowe akumulatory. 
Miały zostać wysłane do sklepu, 
ale na miejscu sprzedawczynie 
stwierdziły, że nie ma dla nas 
żadnych akumulatorów.

Pan Krzysztof wraz z małżonką 
poprosili naszego reportera o 
udział w rozmowie z pracownica-
mi sklepu z zabawkami. Pojechali-
śmy tam pod koniec ub. tygodnia. 

- Czy państwo naprawdę nie 
mają innych problemów – usły-
szeli małżonkowie. - Proszę spoj-
rzeć, inni klienci się z was śmieją. 
Proszę nas już nie nękać.

Co na to właścicielka sklepu?
- Zrobiliśmy wszystko co w 

naszej mocy, aby klient był usa-
tysfakcjonowany. Produkt został 
przyjęty na reklamację przez 
nas i odesłany do importera. W 
protokole reklamacyjnym zostały 
zawarte wszystkie uwagi klienta. 
Klient był telefonicznie infor-
mowany na bieżąco o etapach 
reklamacji. Zgodnie z regulami-
nem gwarancji (klient otrzymał 
go również podczas zakupu) 
informowaliśmy o przedłużeniu 
się okresu reklamacji ze względu 
na odesłanie części do ekspertyzy. 
Po analizie zgłoszonych usterek 
importer odrzucił reklamację, 
gdyż według serwisu zgłoszone 
usterki nie miały pokrycia w rze-
czywistości. Importer w ramach 
rekompensaty za przedłużenie 
czasu trwania reklamacji o 1 ty-
dzień, przesłał bezpośrednio na 
adres klienta 2 nowe akumulatory 
o wartości ok. 100zł. Klient podczas 
wielu wizyt w naszym sklepie 
zachowywał się wulgarnie i agre-
sywnie. Ubliżał i obrażał pracujące 
u nas panie i groził wielokrotnie, 
że jeśli nie oddadzą natychmiast 
pieniędzy ukradnie artykuły ze 
sklepu na wartość reklamowanej 
zabawki. Groźby klienta dotyczyły 
również podjęcia działań mających 
na celu zniechęcenia klientów na-
szego sklepu do zakupów, a co za 
tym idzie utraty miejsc pracy przez 
panie u nas pracujące. Podczas 
odbioru zabawki po ostatniej re-
klamacji klient sprawdzał funkcje 
zabawki na sklepie i nie zgłaszał 
żadnych zastrzeżeń – odpowiada 
za pośrednictwem maila Iwona 
Działek. 

(zz)

Do redakcji zadzwonił 
Czytelnik, który nega-

tywnie ocenia Tomasza Olczyka, 
komendanta miejscowej straży 
miejskiej. Opinia mieszkańca tylko 
pośrednio związana jest z formalną 

Mira-
bel-

ka, węgierka, 
r e n k l o d a , 
prezydent to 
nazwy od-
mian śliwek, 
które można 
kupić na łę-
czyckim targu. 

O dobroczyn-
nym działaniu tych 
owoców przekonuje 
Michał Barański, który 
klientom łęczyckiego targu ofe-
ruje całą gamę śliwkowych odmian.

- Niestety ludzie nie doceniają 
wartości śliwek. Czasami się dziwię, 
że wolą kupować owoce cytrusowe 
zamiast naszą rodzimą śliwkę, która 
korzystnie wpływa na zdrowie. W 
tym roku, pomimo suszy na brak 
owoców nie narzekam. Zarówno 

pod kątem ilości, 
jak również ja-

kości - mówi 
pan Michał. 
- Można po-
wiedzieć, że 
zbiory są cały 
czas w trakcie 
realizacji, do-

piero za kilka 
dni przystąpimy 

do zrywania nieco 
późniejszej odmia-

ny o wdzięcznej nazwie 
– prezydent. Mimo bardzo 

korzystnej dla nabywców ceny, 2 
zł za kilogram, kupujących nie ma 
zbyt wielu.

A szkoda, bo sezon na śliwki nie-
długo minie. Pamiętajmy, że można 
z nich zrobić wiele smacznych po-
traw i przetworów.

(mku)

Klienci sklepu oburzeni 

Remont zawodówki

600,82 - dotacja w postaci środków 
z zewnątrz to kwota 2 906 569,71  a 
wkład własny starostwa to kwota  
989 313, 00 zł.

(mku)

Proszę nas już nie nękać.
Co na to właścicielka sklepu?

Proszę nas już nie nękać.
Co na to właścicielka sklepu?

Proszę nas już nie nękać.

- Zrobiliśmy wszystko co w 

za pośrednictwem maila Iwona 
Działek. 

(zz)

Drugi wóz 
ze zbiórki

Stanisław Niedomagała, 
prezes jednostki strażackiej w 
Sławęcinie 

Sezon na śliwki 

Szef SM skrytykowany. Czy słusznie?

działalnością jednostki, której szefu-
je komendant Olczyk. Główna kryty-
ka dotyczy sytuacji pozasłużbowych.

- Pan komendant ma dwie suczki 
rasy york – usłyszeliśmy. - Dość często 
wychodzi z nimi na spacer. Niestety, 
suczki załatwiają się po drodze na 
klatce a komendant wcale nie sprząta 
po swoich pupilkach. Smród jest nie-
samowity. Zresztą widać na schodach 
kałuże. Proszę przyjechać i samemu 
zobaczyć jak to wygląda. 

Mężczyzna przyznał, że jest mocno 
zdenerwowany. Usłyszeliśmy, że draż-
ni go postawa szefa SM, który innym 
właścicielom psów nakłada mandaty 
za zanieczyszczanie przez zwierzęta 
miejskich terenów a sam nie stosuje 
się do przepisów. Czy faktycznie szef  

łęczyckiej straży miejskiej nie dba o 
porządek na swoim podwórku? 

- To nieprawda, że nie sprzątam po 
swoich psach. Wychodząc na spacer 
z yorkami mam przy sobie foliową 
torebkę. Jeśli zaś chodzi o sikanie na 
klatce schodowej, to zarzut jest bezpod-
stawny. Inni lokatorzy również mają 
psy. Niestety, niektóre z nich załatwiają 
się na schodach. Nie będę przecież wy-
ręczał z obowiązku sprzątania innych 
opiekunów psów. Przykre, że niektórzy 
bezpodstawnie mnie krytykują – mówi 
komendant T. Olczyk. 

(zz) 

Schody rzeczywiście były 
zasikane a fetor czuć było z 
daleka 

Wielu lokatorów bloku trzyma 
psy. Jedno jest pewne. Ktoś po 
swoich pupilach nie sprząta...

Komendant Olczyk jest 
zaskoczony oskarżeniem

Na zdjęciu 
oburzeni 
klienci 
sklepu
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Poddębice

Gm. Wartkowice
Gm. Poddębice Gm. Poddębice 

Nie ma już 
ścieżki ro-

werowej, która przebiegała na 
odcinku kilku kilometrów przy 
trasie Poddębice – Wartkowice. 
Cykliści nie ukrywają zaskoczenia. 
Pytają co się stało?

- Kilka dni temu chciałem wyko-
rzystać ładną pogodę i wybrałem 
się rowerem na przejażdżkę. Proszę 
sobie wyobrazić jak duże było moje 
zaskoczenie, gdy zobaczyłem, że 
w miejscu ścieżki rowerowej jest 
głęboki wykop. Po prostu zdębia-
łem – nie ukrywa zaskoczenia pan 
Marian.

Roboty przy trasie faktycznie 
niedawno ruszyły. Kostka brukowa 
została rozebrana a w głębokim 
wykopie pojawiły się kable i rury. 
Co to za inwestycja?

- Na zlecenie zakładu JTI kładzie-
my sieć kanalizacji tłocznej – usły-
szeliśmy od robotników. - Zakład 

się rozbudował i z tego co wiemy, 
potrzebuje alternatywnej oczysz-
czalni ścieków. Gdy zakończymy 
inwestycję, to ścieki z zakładu będą 
szły nie tylko do oczyszczalni w 
Wartkowicach, ale także do Poddę-
bic. Cykliści niech się nie martwią. 
Po położeniu rur kanalizacyjnych i 
kabli energetycznych wykop zosta-
nie zakopany a kostki brukowe po-
nownie położone w swoje miejsce. Z 
całą pewnością będzie można znów 
korzystać ze ścieżki rowerowej. 

(ps) 

Prokuratura rejonowa sporządziła 
akt oskarżenia przeciwko wła-

ścicielce owczarka niemieckiego, który dotkliwie 
pogryzł mieszkankę wsi pod Poddębicami. 

- Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, że właści-
cielka psa niestety zachowała się w sposób nieodpo-
wiedzialny. Spuściła owczarka ze smyczy w miejscu 
uczęszczanym przez innych. Pies nie miał kagańca i 
rzucił się na przejeżdżającą rowerem kobietę. Przewrócił 
rower, cyklistka upadła na ziemię. Wtedy pies zaczął 
gryźć kobietę po rękach i głowie. Obrażenia było do-
tkliwe, poszkodowana trafi ła do szpitala. Naruszenie 
czynności zdrowia trwało powyżej siedmiu dni. Mamy 
więc tu do czynienia z przestępstwem. Właścicielce 
owczarka niemieckiego grozi nawet do roku pozba-
wienia wolności – mówi Marek Wojtysiak, zastępca 
prokuratora rejonowego w Poddębicach. 

Warto dodać, że właścicielka owczarka to starsza 
osoba. Być może miała problemy z utrzymaniem silnego 
wilka i dlatego puściła go ze smyczy. Trzeba pamiętać, 
że silne rasy psów raczej powinny mieć również silnych 
opiekunów. 

(ps) 

Tuż przed komen-
dą policji kończy się 

chodnik i mieszkańcy muszą prze-
chodzić na drugą stronę 

ul. Narutowicza, aby dojść do 
Łódzkiej. To zaskakujące, że przy 
komendzie trzeba się narażać na 

niebezpieczne przechodze-
nie przez ruchliwą drogę. 
Ten, kto jednak zdecyduje 
się na spacer przy budynku 
policji, swobodnie się nie 
porusza. Zazwyczaj pełno 
jest w tym miejscu parku-
jących radiowozów. 

- Zdajemy sobie sprawę 
z utrudnień. Radiowozów 
jest kilkanaście a miejsca na 
zaparkowanie aut nie ma za 
dużo – mówi mł. asp. Boże-

na Olejniczak z KPP w Poddębicach. 
Niektóre policyjne radiowozy stoją 

nie tylko przed garażami, ale także 
w miejscach do tego nieprzezna-
czonych. Tak było w ub. tygodniu, 
gdy zauważyliśmy policyjne auto 
zaparkowane na drodze pożarowej.

- Ale to nie jest problem – uważa 
mł. asp. B. Olejniczak. - W razie czego 
mamy klucze od bramy, a auto szyb-
ko się przestawi. 

Ciekawe, czy w sytuacji gdyby 
przysłowiowy Kowalski zajął swoim 
autem drogę pożarową policjanci tak 
samo byliby wyrozumiali. 

(ps) 

GDZIE NASZA ŚCIEŻKA? 
- pytają rowerzyści 

Zamiast chodnika, parkujące radiowozy 

Radiowóz zaparkowany na drodze pożarowej 
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materiał płatny

Rolnicy z terenu Powiatu Pod-
dębickiego obchodzili Święto 
Polonów, które odbyło się 11 
września w Poddębicach. Te-
goroczne V Dożynki Powiatu 
Poddębickiego połączone z Fe-
stiwalem i Jarmarkiem Kultury 
Ludowej zorganizowane zostały 
przez Powiat Poddębicki oraz 
Fundację „Inicjatywy Powiatu 
Poddębickiego”.  Na uczestników 
czekało wiele atrakcji m. in. licz-
ne występy artystyczne, bogate 
w smakowite potrawy stoiska 
wystawiennicze, bezpłatny plac 
zabaw dla dzieci oraz tort do-
żynkowy.

Honory Starościny Dożynek 
pełniła Pani Ewelina Siekacz, 

która wraz z mężem oraz te-
ściami prowadzi gospodarstwo 
rodzinne o powierzchni 80 ha 
w miejscowości Zawady Gmina 
Zadzim. Zaś Starostą Dożynek 
był Pan Piotr Dzieran, który wraz 
z żoną oraz rodzicami prowadzi 
rodzinne gospodarstwo rolne w 
miejscowości Sempółki w Gminie 
Poddębice o powierzchni 100 
ha. Gospodarze ci nastawieni są 
na hodowlę bydła mlecznego i 
opasowego. Obrzędy dożynko-
we prowadził Zespół „Jawor” ze 
Złotnik podczas których nastąpi-
ło tradycyjnie przekazanie chleba 
przez Starostów Dożynek na ręce 
władz Powiatu. Małgorzata Kuna 
– Przewodnicząca Rady Powiatu, 

Ryszard Rytter – Starosta Poddę-
bicki i Piotr Binder – Wicestarosta 
poczęstowali zgromadzonych 
rolników i gości chlebem oraz 
przekazali symbolicznie jego 
część przedstawicielom wszyst-
kich sześciu Gmin Powiatu.

W trakcie Święta Plonów odbył 
się także Festiwal Kultury Ludo-
wej dofinansowany ze środków 
PROW 2014 - 2020. W trakcie 
Festiwalu przed publicznością za-
prezentowały się zespoły ludowe 
z trzech regionów: sieradzkiego, 
łowickiego i opoczyńskiego. 
Barwnego charakteru dożynkom 
nadały wieńce dożynkowe przy-
gotowane przez sołectwa, stowa-
rzyszenia, OSP, koła gospodyń i 
instytucje.

Podczas dożynek odbył się kon-
kurs na najładniejszy wieniec. 
Spośród 13 wieńców komisja kon-
kursowa uhonorowała nagro-
dami rzeczowymi za I miejsce 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Chropy „Stokrotka” za wieniec 
przygotowany ze zbóż, kwiatów 
i ziół oraz prezentacje w tradycyj-
nych strojach z wykorzystaniem 
dawnych narzędzi obrzędu prac 
polowych od zasiewu po zbiory, 

kończąc na wypieku chleba, II miej-
sce zajęło Sołectwo Kałów, które 
przygotowało wieniec w kształcie 
łodzi symbolizującej zbiory, chleb, 
a także obfitość plonów i połowów, 
zaś III miejsce Sołectwo Wierz-
chy, których wieniec wykonany 
z tegorocznych plonów rolnych, 
symboliką nawiązywał do wiary i 
miłości oraz Papieża. Pozostałych 
10 wieńców oraz 2 chleby dożynko-
we, także zostało uhonorowanych 
nagrodami rzeczowymi.

Ważnym punktem Dożynek było 
wręczenie odznaczeń „Zasłużony 
dla Powiatu Poddębickiego”. W 
tym roku rada Powiatu Poddębic-
kiego postanowiła uhonorować 
rolników ze wszystkich gmin 

powiatu, którzy swą ciężką pracą 
na roli zasłużyli na wyróżnie-
nie. Z rąk Pani Małgorzaty Kuny 
Przewodniczącej Rady Powiatu 
Poddębickiego, Pana Pawła Bejdy 
– Posła na Sejm RP i Pana Ryszarda 
Ryttera – Starosty Poddębickiego 
odznaczenia otrzymali następują-
cy rolnicy: Józef Stefański, Tadeusz 
Siekacz, Leszek Olejnik, Kazimierz 
Klonowicz, Janusz Burski, Jan 
Janiak, Andrzej Cieślak, Józef 
Dzieran. 

Atmosferę dożynek umilił kon-
cert Nauczycieli i Absolwentów 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Uniejowie – Oddział w Poddębi-
cach oraz gwiazda wieczoru, którą 
był zespół „SAMI”.

V Dożynki Powiatu Poddębickiego
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Gm. Poddębice W prywatnym 
ZOO w Bory-

sewie na świat przyszły cztery białe 
lwiątka. To najliczniejszy miot spo-
śród wszystkich kocich narodzin, 
które miały miejsce w ogrodzie 
zoologicznym. 

Pracownicy zapewniają, że lwiątka 
mają doskonałą rodzicielską opiekę.

„Lwica Azira spisała się na medal, 
a teraz troskliwie opiekuje się po-
tomstwem – czytamy w informacji 
przekazanej w internecie przez ZOO. 

„W tej chwili nie możemy jeszcze 
podać wam płci lwiątek, ponieważ są 
zbyt małe, by do nich podejść. Z tego 

samego powodu nie wykonujemy 
jeszcze zdjęć. Ale możecie obserwo-
wać maluchy przez kamerkę on-line. 
Azira jest dziś w centrum uwagi... a co 
z Sahimem? Doskonale o nim pamię-
tamy i dlatego ten post poświęcamy 
również jemu! Nasz biały lew jak 
zawsze znakomicie sprawdza się w 
roli ojca. Jest troskliwy, opiekuńczy i 
wyrozumiały. Jednocześnie cały czas 
pełni rolę strażnika rodziny”.

Przypomnijmy, że w styczniu 
2014 roku w ogrodzie w Borysewie 
na świat przyszły pierwsze w Polsce 
białe lwy - Afra, Arysa i Andrey. 

(ps)

Policja uczestniczyła w ogólno-
europejskich działaniach, których 
głównym celem było zwalczanie 
transgranicznej zorganizowanej 
przestępczości samochodowej.

Policjanci z wydziału kryminal-
nego komendy wojewódzkiej w 
Łodzi wraz z funkcjonariuszami 
CBŚP w jednej ze wsi w powiecie 
poddębickim ujawnili samocho-
dową dziuplę. Funkcjonariusze 
natrafili na dwa seaty: toledo i ibizę. 
Po wstępnych oględzinach eksperci 
z dziedziny mechanoskopii z La-
boratorium Kryminalistycznego 
KWP w Łodzi stwierdzili, że w 
obu pojazdach są ślady ingerencji 
w pola numerowe. Nie można było 
prawidłowo odczytać numerów 
VIN. Seaty zostały zabezpieczone 
do dalszych badań na policyjnym 
parkingu. Policjanci wskazali, że 
mogą to być auta skradzione na 
terenie powiatu tomaszowskiego. 
Niebieski seat ibiza wartości 12 
tysięcy złotych został skradziony 

w styczniu 2016 roku a srebrny 
toledo wartości 20 tysięcy złotych 
w czerwcu tego roku. W garażu do-
datkowo policjanci ujawnili brązo-
wego hyundaia wartości 70 tysięcy 
złotych, którego złodzieje ukradli 
na początku września 2016 roku z 
terenu łódzkiej dzielnicy Bałuty. W 
trakcie wnikliwego przeszukania 
kryminalni znaleźli 4 komplety ta-
blic rejestracyjnych, wśród których 
jedne pochodzą od skradzionego 
w lipcu hyundaia wartości 50 ty-
sięcy złotych, który także zniknął 
z łódzkich Bałut. Do policyjnego 
depozytu trafiły także zakwestio-
nowane części samochodowe, tzw. 
zagłuszasz sygnału GPS oraz kilka-
naście gramów narkotyku i elemen-
ty policyjnego umundurowania. 
Zatrzymany 29 latek usłyszał 4 
zarzuty :trzy paserstwa aut oraz po-
siadania narkotyków. Decyzją sądu 
został tymczasowo aresztowany na 
najbliższe 3 miesiące. 

(ps) 

W miejscowym 
sądzie odbyła się 

w czwartek pierwsza rozprawa 
dotycząca głośnego w całym 
regionie dramatu 17-letniej 
wówczas Anny Płoszyńskiej, 
która na terenie jednego z 
ośrodków kolonijnych w Księ-
żych Młynach doznała po-
ważnego urazu kręgosłupa. 
Organizatorem ekstremalnego 
szkolenia był Maciej G., znany 
karateka. Dziewczyna do dziś 
porusza się na wózku. 

- Ania spadła z wysokości 
pierwszego piętra, gdy odczepiła 
się od liny zawieszonej pomiędzy 
budynkiem a drzewem – mówiła 
Reporterowi w ub. roku pani 
Emilia, bratowa poszkodowanej 
dziewczyny. - W momencie tego 
niby szkolenia nie było żadne-
go instruktora czy też trenera. 
Zabrakło zabezpieczenia i ma-
teraców na ziemi, które ochro-
niłyby przed skutkiem upadku. 
To poważne uchybienia organi-
zatorów. Nie będę ukrywać, że 
rodzina ma ogromny żal i uza-
sadnione pretensje do Macieja G.

Podczas szkolenia z tzw. karate 
combat i upadku ze znacznej 
wysokości w kręgosłupie dziew-
czyny uszkodzony został rdzeń 
kręgowy. Anna została sparali-
żowana od pasa w dół.

Między innymi za pośred-
nictwem facebooka najbliżsi 
dziewczyny zbierają pieniądze 
na rehabilitację i dostosowanie 
domu pod potrzeby osoby nie-

pełnosprawnej. Niedawno Anna 
Płoszyńska wzięła udział w kon-
kursie „Miss Polski na wózku”. 
Została II wicemiss. 

Po śledztwie prowadzonym 
przez policję akta sprawy dot. 
wypadku podczas ćwiczeń z 
karate ekstremalnego trafiły do 
miejscowej prokuratury. Funk-
cjonariusze przesłuchali m.in. 
świadków wypadku do którego 
doszło w Księżych Młynach a 
także organizatora szkolenia, 
Macieja G. W końcu prokuratu-
ra wystosowała akt oskarżenia 
przeciwko Maciejowi G. 

Właściciel szkoły sztuk walki 
może pójść do więzienia. Grozi 
mu do 3 lat odsiadki.

- Nie będę się wypowiadał w 
tej sprawie – usłyszeliśmy od 
Macieja G. 

Oprócz właściciela szkoły 
sztuk walki zarzut sporządzony 
został również wobec instruk-
tora.

- Zarzuty dla obydwu panów 
są jednakowe. Odpowiadają 
za nieumyślne spowodowanie 
ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu poprzez zorganizowanie 
ćwiczeń, które nie zostały nale-
życie zabezpieczone. Dokładnie 
precyzuje to art. 160, paragraf 
2 i art. 156, paragraf 1, punkt 
2 i paragraf 2 w związku z ar-
tykułem 11 paragraf 2 kodeksu 
karnego – informuje prokurator 
Beata Nowakowska Jasiak. - 
Przesłuchaliśmy szereg osób i 
nie mamy żadnych wątpliwo-

ści. Podczas szkolenia z karate 
ekstremalnego nie zadbano o 
to, aby uczestnicy ćwiczący na 
znacznej wysokości mieli na 
przykład asekuracyjne linki. 
Podłoże nie zostało wyłożone 
matami. 

Instruktorowi Dariuszowi K., 
który był odpowiedzialny za bez-
pośrednią organizację szkolenia, 
również grozi do 3 lat więzienia.

(ps)

35-latka dwu-
krotnie dokona-

ła kradzieży w dyskoncie na 
łączną kwotę ponad 1600 zło-
tych. Pierwsza kradzież miała 
miejsce 11 września. Złodziejka 
połasiła się wtedy na produkty 
spożywcze i przemysłowe o 
wartości ponad 800 złotych. 
Kilka dni później kobieta po-

nownie odwiedziła Biedronkę. 
Skradła produkty spożywcze i 
chemiczne także o wartości 800 
zł. 35-latka przyznała się do za-
rzucanych czynów. Tłumaczyła 
policjantom, że do kradzieży 
zmusiła ją trudna sytuacja fi-
nansowa. Grozi jej do pięciu lat 
pozbawienia wolności.

(ps) 

Kilka miesięcy 
temu pisaliśmy o lokatorach domu przy miej-skim targowisku, którzy od dawna czekają na naprawę uszkodzonego ogrodzenia. Burmistrz Piotr Sęczkow-ski odniósł się wtedy w na-szym artykule do problemu. Zapewniał, że płot szybko zostanie wyremontowany. Wciąż jednak nie jest. Dlacze-

go? Ponownie zapytaliśmy o to magistrat. 
„Zgodnie z miejscowym pla-nem zagospodarowania prze-strzennego miasta Poddębice obowiązuje zakaz grodzenia terenu z elementów betonowych. W związku z tym urząd rozważy możliwość wybudowania innego ogrodzenia” - czytamy w odpo-wiedzi. 

(ps) 

Kradła w Biedronce

Kryptonim „Cars”

Nadal czekają na płot 

Cztery białe lwiątka Muzeum 
na kółkach

Poddębice Mieszkańcy mogli 
poznać lepiej kultu-

rę żydowską za sprawą oryginalnego 
projektu „Muzeum na kółkach”. W 
pawilonie ustawionym na placu 
Kościuszki zorganizowano warsztaty 
jidysz. Natomiast w domu kultury 
można było obejrzeć tematyczną 
wystawę oraz wziąć udział w warsz-
tatach fotograficznych. W Pijalni 
Wód Termalnych odbył się również 
koncert piosenki żydowskiej.
Celem projektu “Muzeum na kół-
kach” jest szerzenie wiedzy o niemal 
1000-letnim współistnieniu kultur 
polskiej i żydowskiej, a także wspie-
ranie lokalnych inicjatyw dotyczą-
cych dialogu polsko-żydowskiego i 
ochrony dziedzictwa żydowskiego. 
Zadanie otrzymało wsparcie z fun-
duszy unijnych.
Wstęp na wszystkie przedsięwzięcia 
w Poddębicach w ramach projektu 
był wolny.

(ps) 

Finał sprawy w sądzie

Anna Płoszyńska ma 
uszkodzony kręgosłup 
i porusza się na wózku. 
Pomimo tego walczy o 
normalne życie. Niedawno 
została II wicemiss Polski na 
wózku. 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 204: Czas najlepszy doktor.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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UŚMIECHNIJ SIĘ
* Idzie Kowalski przez budowę i niesie 
worek cementu na plecach.
Za nim kolega Nowak niesie dwa worki 
cementu.
Majster zatrzymuje Kowalskiego i pyta:
- Czemu niesiesz tylko jeden worek 
cementu, a Nowak aż dwa?
- Panie majster, bo to leń jest, jemu się nie chce dwa razy 
chodzić. 

* * *
* Rozmowa męża z żoną:
- Piwo się skończyło! Skoczysz do sklepu?
- Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze się wywrócę! - krzyczy żona.
- To kup w puszce, żeby się nie stłukło. 

* * *
* Rozmawiają dwie koleżanki:
- Podobno się rozwodzicie?
- Tak.
- A z czyjej winy będzie orzeczony rozwód?
- Oczywiście, że męża! Wyobraź sobie, że wrócił do domu dwie 
godziny wcześniej, niż zwykle. 

* * *
* - Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - 
dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi mama i 
tata. 

* * *
* Pijany facet załatwia się na moście. Podchodzi do niego 
policjant i zwraca mu uwagę:
- Panie, a tutaj można tak lać?
- A lej pan! 

* * *
* Kowalscy postanowili pójść do opery. Kiedyś w końcu 
trzeba... Ubrali się odświętnie w garnitur i suknię wieczorową. 
Ustawili się po bilety w kolejce przed kasą. Przed nimi gość 
zamawia: 
- Tristan i Izolda. Dwa poproszę... 
Kowalski jest następny: 
- Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa... 

ROZGRZEWAJĄCA ZUPA 
SEROWA ZE ŚWIEŻĄ 

PIETRUSZKĄ I GRZANKAMI
Składniki:
6 kromek chleba tostowego
1 litr bulionu drobiowego
300 g serka topionego
100 g chudego boczku
2 cebule
3 ząbki czosnku
świeża pietruszka
oliwa
łyżeczka kurkumy

Etapy przygotowania:
Siekamy cebulę, boczek kroimy 
na mniejsze kawałki i przeciskamy 
czosnek przez praskę. Na patelni 
rozgrzewamy oliwę i szklimy na niej 
cebulę, czosnek i boczek. W rondelku 
podgrzewamy przygotowany wcze-
śniej bulion. Dodajemy do niego serki 
topione i powoli mieszamy. Gdy serki 
całkowicie się rozpuszczą dodajemy 
podsmażoną cebulę i czosnek. Go-
tujemy jeszcze przez chwilę, a całość 

doprawiamy kurkumą, solą i pieprzem. 
Chleb kroimy na małe kostki, wykłada-
my na blachę i podpiekamy w piekarni-
ku. Gdy zupa będzie gotowa nalewamy 
do miseczek, przystrajamy grzankami 
oraz listkami świeżej pietruszki.

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA 
Z DUSZONYM JARMUŻEM 
I SOSEM CZOSNKOWYM

Składniki:
fi let z kurczaka bez skóry - 4 sztuki po 
ok. 150 g 
5-6 liści jarmużu

1 łyżka masła
olej
4 łyżki sosu czosnkowego
papryka słodka

Etapy przygotowania:
Filety z kurczaka natrzeć solą, pieprzem, 
papryką i odstawić do lodówki na godzi-
nę. Następnie natłuścić olejem i upiec w 
naczyniu żaroodpornym w piekarniku 
(200°C, ok. 35-40 min). Liście jarmużu 
dokładnie umyć, wyciąć i odrzucić twarde 
części, a resztę pokroić w dużą kostkę. 
Doprawić odrobiną soli i poddusić na 

wolnym ogniu na maśle do 

miękkości. Na koniec dodać 4 łyżki sosu 
czosnkowego i wymieszać. Pieczoną 
pierś z duszonym jarmużem podawać 
jako danie główne z podsmażanymi 
ziemniakami lub innymi dodatkami. 

SAJGONKI Z BANANEM, MANGO 
I KOKOSOWYM GANACHE

Składniki:
Ganache:
410 ml mleka kokosowego 
80 ml cukru brązowego 
7,5 ml imbiru w proszku 
240 g pokrojonej czekolady 
Sajgonki:
8 kawałków ciasta na sajgonki w kształ-
cie kwadratów
2 banany, pokrojone wzdłuż na pół, a 
następnie na ukos 
1 średniej wielkości mango, pokrojone 
na paski 
1 jajko, ubite
olej roślinny do głębokiego smażenia

Etapy przygotowania:
Rozgrzej olej do 190°C. Do garnka 

dodaj mleko kokosowe, cukier i imbir, 
a następnie zagotuj. Zdejmij z ognia 
i dodaj czekoladę, a potem ubijaj 
do momentu, aż się rozpuści i masa 
będzie gładka. Sos można zrobić 
wcześniej. Ułóż ciasto na sajgonki w 
kształcie diamentów przed sobą. Ułóż 
kawałek banana i dwa kawałki mango 
wzdłuż ścian ciasta. Zacznij je zwijać, 
zakładając na siebie boki przy końcu, 
posmaruj jajkiem i zaklej. Powtórz te 
czynności z pozostałą ilością ciasta. 
Smaż na rozgrzanym wcześniej oleju 
do momentu, aż będą chrupiące i uzy-
skają złoty kolor. Podawaj na gorąco z 
kokosowym ganache.



926 WRZEŚNIA 2016
Nowy
Tygodnik
RegionalnyfotorePortaŻ

W parku miejskim w Łęczycy odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe. Zebrała się spora grupa dzieci i 
młodzieży, bo aż 154 osoby. Pierwszych pięciu zawodników w każdej grupie wiekowej zapewniło sobie 
możliwość startu w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w IBP, które odbędą się 28 września w 
Uniejowie. Zaciętej walki do ostatniego metra, chęć sportowej rywalizacji w duchu „fair play” mogłoby 
pozazdrościć niejedno spotkanie piłkarskie lub inne wydarzenie sportowe. Najlepsi rywalizowali w kat. 
Szkół Podstawowych (IMS), Gimnazjach (GIMNAZJADA), Szkół Ponadgimnazjalnych (LICEALIADA). W 
każdej kategorii dziewczęta i chłopcy biegali oddzielnie. 

Info i fot. UM Łęczyca

BIEGALI W PARKU
Info i fot. UM Łęczyca
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Niesmakiem zakoń-
czyła się zbiórka pie-

niędzy dla pogorzelców jednego z 
bloków przy ul. Sikorskiego w któ-
rym doszło do wybuchu gazu. Oka-
zało się bowiem, że nie tylko lokalne 
Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na 
Padaczkę zaangażowało się w akcję. 
Także w szkole podstawowej nr 5 
zbierano pieniądze. Jednak, nie do 
końca zgodnie z prawem.

Mieszkańcy, którzy powiadomili 
nas o sprawie, nie ukrywają zdener-
wowania.

- Ja wszystko rozumiem. Jest chęć 
niesienia pomocy, ale pieniądze 
powinny być głównie dla tych 
lokatorów, którzy najbardziej 
zostali poszkodowani w wy-
niku wybuchu. Mężczyzna 
został dotkliwie poparzony, ma 
przeszczepy skóry a ze zbiórki 
ta rodzina otrzymała bardzo 
mało pieniędzy. To wstyd. Poza 
tym organizuje się zbiórki pie-
niędzy w szkole dla rodziny, 
która była ubezpieczona i która tak 
naprawdę fizycznie wcale nie ucier-
piała – usłyszeliśmy w redakcyjnym 
telefonie. 

Dzwonimy do Haliny Chojnackiej, 
prezes PSLCnP, oddziału w Ozorko-
wie. 

- Nie ukrywam, że jest mi przykro. 
Już kilka razy byłam zaczepiana na 
ulicy przez mieszkańców, którzy 
informowali mnie o jakichś innych, 
nielegalnych zbiórkach pieniędzy dla 
pogorzelców. Pytali mnie o sprawy for-

malne, pieniądze. Byłam postawiona w 
bardzo niezręcznej sytuacji, bo przecież 
nasze stowarzyszenie w sposób zgod-
ny z prawem zbierało pieniądze. Po to 
zaangażowaliśmy się w akcję, aby nikt 
potem nie miał pretensji, że doszło do 
jakichś nadużyć. Załatwiliśmy, aby było 
zwolnienie z podatku od przekazanych 
pogorzelcom pieniędzy. Są też faktury 
na zakupiony przez pogorzelców 
sprzęt i materiały do remontu miesz-
kania.

Jaki jest komentarz Doroty Różal-
skiej, zastępcy dyrektora SP nr 5 w 
Ozorkowie?

- Przyznaję, że w szkole przeprowa-
dziliśmy zbiórkę pieniędzy dla rodziny, 
której dziecko uczęszcza do naszej pla-
cówki. To był odruch serca. Nigdzie nie 

zgłaszaliśmy formalnie tej zbiórki. Tak 
szczerze mówiąc, to nie wiedziałam, że 
jest taki obowiązek. Nie wpłaciliśmy 
zebranych podczas zbiórki pieniędzy 
na konto Stowarzyszenia Ludzi Cier-
piących na Padaczkę w Ozorkowie. 

Dowiedzieliśmy się, że w tzw. 
„małej piątce” zebrano kilkaset zło-
tych. Ważne jest, że pozwolenia na 
zbiórkę mogą być udzielone wyłącz-
nie stowarzyszeniom, organizacjom 
posiadającym osobowość prawną 
(np. fundacjom). Pieniądze zebrane 
w szkole powinny być przekazane 
na konto PSLCnP, które jako jedyne 
w mieście dopełniło obowiązku 

formalnego zgłoszenia organizacji 
zbiórki pieniędzy.  

Oddział w Ozorkowie Pol-
skiego Stowarzyszenia Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę zebrał 
dokładnie 3 100 zł. Taka kwo-
ta to kropla w morzu potrzeb 
najbardziej poszkodowanej w 

wyniku wybuchu gazu rodziny. 
W remoncie lokalu pomocna była 

miejscowa spółdzielnia mieszka-
niowa. 

- Zaangażowaliśmy się w odno-
wienie ścian, instalacji elektrycznych. 
Wstawiliśmy również nowe okna. 
Chcielibyśmy także, aby pogorzelcy 
zostali zwolnieni na okres kilku mie-
sięcy z płacenia czynszu. Już niedługo 
wyremontujemy także elewację bloku 
w którym doszło do wybuchu – mówi 
Piotr Piętka, prezes spółdzielni miesz-
kaniowej w Ozorkowie. 

(stop) 

Do groźnego wypadku 
doszło na skrzyżowa-

niu drogi krajowej z ul. Maszkow-
ską. 

- 24-letni Dawid C., kierowca tira 
na poznańskich numerach rejestra-
cyjnych, wjechał na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle. Wymusił tym sa-
mym pierwszeństwo przejazdu i ude-
rzył w bok skody wyjeżdżającej z ul. 
Maszkowskiej. W wyniku zderzenia 
skoda została przez tira zepchnięta do 

przydrożnego rowu – informuje asp. 
Sławomir Góral z KPP w Zgierzu. 

Samochodem osobowym jechała 
35-letnia Katarzyna M., w czwartym 
miesiącu ciąży. Z ogólnymi potłucze-
niami mieszkanka Strykowa została 
przewieziona do zgierskiego szpitala. 
Jak się dowiedzieliśmy, ciąża nie 
jest zagrożona. Kierowca tira był 
trzeźwy. Policjanci zatrzymali jego 
prawo jazdy. 

(stop)   

Ucierpiała ciężarna Nielegalna zbiórka dla pogorzelców!

Skoda została zepchnięta do rowu 

Kierowca tira wymusił pierwszeństwo przejazdu

Niedługo spółdzielnia 
wyremontować ma elewację 

bloku

fo
t. 

po
lic

ja
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Ponad 151 tysię-
cy złotych kosz-

towało utworzenie w Zespole 
Szkół w Modlnej oddziału przed-
szkolnego dla czterolatków z 
terenu gminy Ozorków. Pieniądze 
na realizację projektu „Mała aka-
demia przedszkolaka” pochodzą 
ze środków unijnych. Do oddziału 
przyjętych zostało 11 dzieci. 

W ramach potrzebnego remontu 
związanego z dostosowaniem 
pomieszczenia pod potrzeby 
maluchów wymieniona została 
podłoga, zamontowane rolety, ku-

pione nowe stoliki, krzesła i regały, 
szafki szatniowe oraz dywany. 
Dzieci otrzymały także wyprawkę 
plastyczną, zestaw nowych za-
bawek i pomocy dydaktycznych. 
Dodatkowo, oprócz codziennych 
5-godzinnych zajęć realizujących 
podstawę programową, zorgani-
zowane zostaną indywidualne 
zajęcia logopedyczne, psycholo-
giczne i pedagogiczne oraz gim-
nastyka korekcyjna i grafomoto-
ryka. Zajęciami specjalistycznymi 
objęte zostaną również starsze 
przedszkolaki z grupy 5 i 6-latków.

Tomasz Komorowski, wójt gminy 
Ozorków, postanowił promować 
lokalnych artystów.  W urzędzie 
zorganizowana została stała 
ekspozycja rękodzieła twórców 
z naszego regionu. W witrynach 
twórcy ludowi mogą prezen-
tować efekty swojej twórczości 
rękodzielniczej. Prezentowane 
są przede wszystkim przedmioty 
dekoracyjne wykonane m.in. z 
wikliny i koronki. Wystawę moż-
na oglądać od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy urzędu 
gminy.

Mieszkańcy 
wreszcie do-

czekali się realizacji przekładanej 
przez lata inwestycji związanej z 
rozbudową hydroforni. Montaż 
urządzeń pracujących w nowo-
czesnej technologii wpłynąć ma 
pozytywnie na jakość wody. 
Istota modernizacji polega na 
tym, że woda przed podaniem 
jej do sieci będzie uzdatniana. 
Wójt Tomasz Komorowski ape-
luje o wyrozumiałość. Z racji 
przeprowadzanych prac mogą 
zdarzyć się czasowe wyłączenia 
w dostawie wody. Przewidywany 
termin zakończenia prac to poło-
wa listopada. Koszt zadania - 800 
tysięcy złotych.

W  o ś r o d k u 
zdrowia w So-

kolnikach Parceli powstała toa-
leta dla osób niepełnosprawnych. 
Trzeba było przesunąć ścianę 
dzielącą obecne pomieszczenie 
wc z pokojem użytkowanym 
przez pomoc społeczną. W ten 
sposób w powiększonym po-
mieszczeniu znalazło się miejsce 
na  umywalkę oraz natrysk dla 
osób na wózkach. Poszerzeniu 
oraz przebudowie uległy również 
drzwi do toalety oraz do pomiesz-
czenia socjalnego.

Ofi cjalnie na razie 
nie wiadomo dla-

czego doszło do tej tragedii. 
Policja wraz z prokuraturą nie 
udzielają zbyt dużo informacji 
zasłaniając się dobrem toczą-
cego się śledztwa. Dotarliśmy 
jednak do mieszkańców, któ-
rych zdaniem... popełniono 
morderstwo. 

Zwłoki 30-letniego Bartosza C. 
(nazwisko do wiadomości redak-
cji) wyłowiono z rzeki w sobotę 
nad ranem. Do tragedii doszło w 
pobliżu mostku na Bzurze, przy 
ul. Wigury. Policję o pływającym 
w wodzie ciele powiadomił pan 
Janusz. 

- Mieszkam blisko. Wyszedłem 
z domu, postanowiłem się prze-
wietrzyć. Przystanąłem na mo-
ście, oparłem się o balustradę. W 
pewnym momencie zobaczyłem 
pływające w rzece zwłoki. Męż-
czyzna był prawie goły. Miał na 
sobie jedynie majtki. To dziwne, 
bo na brzegu nie było żadnej 
odzieży – mówi ozorkowianin, 
który w sprawie zadzwonił do 
miejscowego komisariatu. 

Prokuratura potwierdza. 
- Rzeczywiście, nie było żad-

nego ubrania na brzegu rzeki, w 

Bogusława Wolska 
twierdzi, że od ponad 

pół roku nie otrzymuje z ośrodka 
pomocy żadnych zasiłków. Pod-
opieczna MOPS nie ma pracy, jej 
bezrobotny mąż jest schorowany. 

- Musimy sobie radzić, ale jestem 
u kresu wytrzymałości. Po prostu 
nie mamy za co żyć. Od kilku lat 
szukam pracy. Takiej prostej, fi zycz-
nej. Wcześniej byłam sprzątaczką. 
Okazuje się, że w Ozorkowie nawet 
sprzątaczka nie może liczyć na etat 
– mówi z rozżaleniem w głosie pani 
Bogusława. 

Ozorkowianka – jak usłyszeliśmy – 
napisze do MOPS w sprawie zasiłku.

- Po okresie letnim zasiłki chyba 
znów będą wypłacane. Ale do tej 
pory mieliśmy z mężem na miesiąc 
tylko 236 zł. Przecież za takie pienią-
dze nie da się normalnie egzystować. 

W sprawie wysłaliśmy maila do 
ośrodka. 

„Sytuacja rodziny od lat znana 
jest tutejszemu ośrodkowi. W ostat-
nim czasie członkowie rodziny nie 
zgłaszali się o pomoc . Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej oświadcza, 
iż wszelkim osobom zgłaszającym 
się do ośrodka udzielana jest pomoc 
na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej po uprzednim przepro-
wadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego ( art.107 w/w 
ustawy), adekwatna do potrzeb i 
możliwości fi nansowych” - czyta-
my w odpowiedzi. 

(stop) 

Wystawa 
w urzędzie gminy 

Lepsza woda w 
Sokolnikach Lesie 

Unia dała dla przedszkolaków 

Inwestycja w przychodni

Za co mamy żyć? - pyta 
podopieczna MOPS

Na zdjęciu Bogusława Wolska 

miejscu, gdzie wyłowione zostały 
zwłoki – mówi Janusz Tomczak, 
zastępca prokuratora rejonowego 
w Zgierzu. - Nie mogę nic więcej 
powiedzieć, ponieważ prowadzi-
my postępowanie. Czekamy na 
wyniki sekcji zwłok. 

Nasz reporter dotarł do kilku 
osób, które dobrze znały 30-latka. 

- Bartek miał wrogów – usły-
szeliśmy. - Z tego, co do mnie 
dotarło krótko przed tym dra-
matem ukradł komuś znaczną 
kwotę pieniędzy. To mógł być 
powód do zamordowania chło-
paka. Moim zdaniem nie utopił 
się w rzece. Ktoś go wcześniej 
„załatwił”, a następnie wrzucił 
do Bzury. O takim przebiegu 
zdarzeń może świadczyć brak na 
brzegu ubrania. 

O podejrzeniach niektórych 
mieszkańców poinformowaliśmy 
prokuratora Tomczaka.

- Brak ubrania niczego nie do-
wodzi. Mężczyzna mógł wejść do 
rzeki w zupełnie innym miejscu. 
Nurt wody mógł spowodować, że 
zwłoki znalazły się przy moście. 
Wnikliwie badamy tę sprawę – 
zapewnia zgierska prokuratura. 

Kłopot jednak w tym, że Bzura 
przepływająca przez Ozorków na 

znacznej długości jest płytka. Z 
reguły sięga do kolan. Czy moż-
liwe jest więc, aby woda uniosła 
ciało dorosłego mężczyzny? Mię-

dzy innymi na to pytanie będzie 
łatwiej odpowiedzieć po prze-
prowadzonej sekcji. Wówczas 
będzie wiadomo, czy 30-latek 

krótko przed śmiercią pił alkohol 
i czy rany na jego ciele pochodzą 
jedynie od dna rzeki. 

(stop) 

Mężczyzna z mostku zobaczył pływające w rzece zwłoki 

Czy ktoś zabił 30-latka?

 Władze samorządowe gminy Ozorków oraz powiatu zgierskiego, zaproszeni goście, miejscowa społeczność szkolna oraz mieszkańcy uczcili pamięć poległych bohaterów – 155 żołnierzy walczących z najeźdźcą na polach bitewnych w Solcy Wielkiej.Patriotyczny obowiązek cor ocznie mobilizuje wszystkich godnych obywateli i każdy kto tylko ma czas podąża w miejsce pamięci, gdzie spoczywają żołnierze polskiego września. Wypełniając ten „święty” obowiązek stoją na straży czci i szacunku należnego poległym obrońcom Ojczyzny.

Uroczystości 77. rocznicy Bitwy nad Bzurą w Solcy Wielkiej
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mieszkańcy się denerwują

materiał promocyjny

 „Współczesny świat cechują ciągłe 
zmiany – mówiła Justyna Przybyszew-
ska, pierwsza prelegentka Forum infor-
macyjno-kulturalnego, które odbyło się 
w piątkowe popołudnie, 16 września 
2016 r., w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Ozorkowie. 

– Informacja, wiedza to jedne z najcen-
niejszych towarów naszych 
czasów, a informacja dokład-
na i rzetelna jest wartością 
na wagę złota. Jest kluczem 
do sukcesu gospodarczego 
oraz konkurencyjności. 

Świadomość tego faktu 
mają bibliotekarze, którzy 
oprócz działalności podsta-
wowej, jaką jest gromadze-
nie i opracowanie zbiorów, 
prowadzą na szeroką skalę 
działalność informacyjną. 
Jednym ze źródeł informacji 
jest bibliografia, w szcze-
gólności bibliografia regio-
nalna. Na szczeblu województwa prace 
bibliograficzne koordynuje Dział Zbiorów 
Regionalnych WBP im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi. Pani Joanna Kanty-
ka, kierowniczka tego działu, przybliżyła 
uczestnikom Forum historię bibliografii 

oraz sposób powstawania bazy System 
Bibliografii Regionalnej.  

Po tym wystąpieniu dyrektorka MBP 
Danuta Trzcińska zaprezentowała naj-
nowszą publikację ozorkowskiej biblioteki 
pt. „Bibliografia miasta i gminy Ozorków”. 
Jest to zbiór piśmiennictwa dotyczącego 
naszego miasta oraz miejscowości na-

leżących do wiejskiej gminy Ozorków. 
Opracowanie zawiera 978 opisów biblio-
graficznych dokumentów i pocztówek. Jak 
podkreśliła p. Joanna Kantyka, jest to jedy-
na w województwie łódzkim bibliografia 
regionu, wydana przez bibliotekę szczebla 

miejskiego. Przyjęliśmy w związku tym 
wiele gratulacji i ciepłych słów.  

Ostatnim punktem części informacyjnej 
Forum była prezentacja Marianny Różal-
skiej, moderatorki Ozopedii - internetowej 
Encyklopedii miasta i gminy Ozorków. 
Prelegentka omówiła strukturę i zasady 
funkcjonowania Ozopedii. Zaprosiła 

wszystkich do współpracy 
nad tworzeniem haseł do tego 
jakże bardzo cennego źródła 
informacji.

W części kulturalnej uczest-
nicy spotkania wysłuchali 
pięknych ballad w wykonaniu 
dwóch ozorkowian: Jakuba 
Dośpiała i Roberta Kanteckiego, 
członków zespołu Jolly Roger.  

Po oficjalnym zakończeniu 
Forum goście przeszli do holu 
biblioteki, gdzie organizatorki 
przygotowały poczęstunek. 

Uwaga! Książkę pt. „Biblio-
grafia miasta i gminy Ozorków” można 
otrzymać w bibliotece głównej przy ul. 
Listopadowej 6 oraz w bibliotece na osie-
dlu przy ul. R. Mielczarskiego 17. Jej treść 
jest również dostępna on-line na stronie 
www.mbp.ozorkow.net.   

„Bibliografia miasta i gminy Ozorków” tematem Forum w MBP

Spółdzielnia mieszkaniowa realizuje inwestycje, które z całą pewnością cieszą zmotoryzowanych lokatorów. Chodzi o kładzenie asfaltu na najbardziej zniszczonych przybloko-wych parkingach. W ub. tygodniu takie prace były wykonywane przy ul. Sikorskiego. 
(stop)

Z a d owo l e n i e  z 
rozpoczętych prac 

remontowych na ul. Staszica 
miesza się z krytyką. Niektórzy 
nie ukrywają emocji i negatyw-
nie oceniają modernizację. Na 
początku ubiegłego tygodnia 
remontowana droga wyglądała 
niczym wyeksploatowany poli-
gon. Ogromne wyrwy, wykopy 
i hałdy piachu uniemożliwiały 
wyjście z domów. 

- Mam już swoje lata i naprawdę 
trudno jest mi się teraz poruszać 
pomiędzy tymi głębokimi dołami. 
Wychodzę z domu na ulicę i od 
razu muszę uważać na zaoraną 
przy jezdni ziemię. Nawet nie 
zwinęli sznurka o który można się 
zawadzić i wywinąć orła – mówi 
Stanisław Pawlak. 

Krytycznie wypowiada się rów-
nież Karolina Wasiak, właścicielka 
salonu fryzjerskiego. 

- Wiadomo, że jak trwa remont, to 
są pewne utrudnienia. Jednak przy 
wjazdach na posesje nie można tak 
niefrasobliwie prowadzić prac. Po-
winno się tak zabezpieczyć teren, 

aby nie było ryzyka, że ktoś złamie 
sobie nogę lub rękę przewracając się 
o te nierówności.

Teresa Bogusławska ma podob-
ną opinię.

- Przyjechałam ściąć włosy i samo-
chód musiałam zaparkować dalej, 
bo przecież na Staszica trudno jest 
teraz wjechać. Nie spodziewałam 
się, że droga aż tak fatalnie będzie 
wyglądać – mówi pani Teresa. 

W najgorszej sytuacji znaleźli się 
mieszkańcy, którzy 
mają problemy z 
poruszaniem się. 
Tak jest w przy-
padku Wiesławy 
Waliszewskiej. 

- Jak po takich 
hałdach mam iść 
o kulach? – pyta 
o z o r k o w i a n -
ka. - Przed moją 
bramą robotnicy 
zrobili wykop a 
piachu nasypali 
chyba na metr 

wysokości. 
Z kolei Grażyna Sass zwróciła 

uwagę na to, że w nowym chodniku 
są znaczne przerwy.

- Akurat nie dokończyli chodni-
ka na wprost mojej posesji a dalej 
chodnik już jest. Jak tak można robić?

Robotnicy na widok naszego 
reportera żywiej zabrali się do 
pracy. Kierownik ekipy zapewnił, 
że wszelkie niedogodności zostaną 
usunięte.

(stop)

Modernizacja parkingów  
Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ślubowanie pierwszoklasistów  
To był szczególny dzień dla najmłodszych uczniów gim-
nazjum im. Jana Pawła II. W pięciu pierwszych klasach 

naukę rozpoczęło 134 uczniów. Uroczystość rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru szkoły. Uczniowie gorąco powitali gości. Nie 
zabrakło dobrych rad od starszych kolegów. Powodzenia i sukcesów 
w nauce życzyli uczniom m.in. burmistrz Jacek Socha i sekretarz Ma-
riusz Ostrowski.

Skargi ze Staszica 

Hałdy ziemi przed posesją W. Waliszewskiej 

Grażyna Sass patrzy na 
niedokończony chodnik Stanisław Pawlak denerwuje się z powodu głębokich wykopów 
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Sińce, cienie i worki pod oczami 
urody nie dodają. Te pierwsze 
albo odziedziczyłaś, albo są do-
wodem, że zarwałaś noc. Worki 
pod oczami to widoczny efekt 
zastojów limfatycznych. 

Oczy jak u pandy, podkrążone 
i podpuchnięte, nadają twarzy 
zmęczony wygląd i postarzają.
Sińce, cienie pod oczami i worki 
są najczęściej wynikiem dużego 
zmęczenia i niewyspania. Mogą 
być także objawem poważnych 
chorób. Cienie pod oczami często 
są dziedziczną przypadłością, której 
przyczyną jest płytko unaczyniona 
skóra. Mogą się też pojawić po 
zarwanej nocy, w wyniku niedotle-
nienia lub zaburzeń w przepływie 
krwi w drobnych naczynkach, np. 
u palaczy czy po długiej pracy przy 
monitorze. Inną ich przyczyną bywa 
nadmierna produkcja melaniny 
(barwnika skóry), co sprawia, że w 
okolicy oczu skóra ma ciemniejsze 
zabarwienie niż reszta skóry twarzy. 
Natomiast tzw. worki to zwykle 
skutek zastojów limfatycznych.

Korektor - kamufl aż pod oczy

Szukaj kolorów, które neutrali-
zują zasinienia, czyli odcieni mo-

relowych i łososiowych. Kosmetyk 
nie może być za jasny, wystarczy 
o jeden-dwa tony jaśniejszy niż 
kolor skóry. Kupując korektor, 
zwróć uwagę nie tylko na jego 
kolor, ale również konsysten-
cję. Korektor nie powinien być 
tłusty, najlepszy będzie płynny, 
który zastygnie po rozprowa-
dzeniu.

Na sińce i cienie podziała 
chłodny kompres

Szybką poprawę dają żelowe 
okulary, które przed założeniem 
trzeba schłodzić w lodówce - ob-
kurczają naczynka krwionośne, 
likwidują cienie i obrzęki. Rano 
przykładaj pod oczy wcześniej 
schłodzoną w lodówce łyżeczkę 
od herbaty. Wypróbuj też kom-
presy z chłodnego naparu z pie-
truszki lub okłady z plasterków 
świeżego ogórka. Docenisz także 
maseczki pod oczy w postaci 
płatków, często żelowych, nasą-
czonych substancjami poprawia-
jącymi mikrokrążenie. Poza tym 
takie żelowe płatki dają uczucie 
chłodu i w efekcie zwężają naczy-
nia krwionośne.

Krem pod oczy rozjaśnia 
i rozświetla

Obkurczająco na naczynka i 
rozjaśniająco na cienie podziała 
także krem na bazie witaminy C i 
witaminy K, z dodatkiem kofeiny 
czy wyciągów ziołowych (np. z bła-
watka, arniki, świetlika, miłorzębu). 
Po nałożeniu kremu wokół oczu 
najlepiej go wmasować - delikatnie, 
nie rozciągając skóry - to ożywi prze-
pływ limfy i przyśpieszy zniknięcie 
obrzęków. A żeby ostatecznie zama-
skować cienie, użyj jasnozielonego 
lub rozświetlającego korektora.

Dokucza ci jesienna depresja? Pogorszenie 
nastroju, depresyjne myśli, ciągłe zmęczenie... 
Jednak czy szukając sposobów na wyleczenie 
się z jesiennej depresji pomyślałaś o zmianie 
diety? W polskiej tradycji przyjęło się, że w 
chłodniejsze pory roku należy spożywać 
tłuste potrawy. To jednak mit, który nie służy 
zdrowiu. Tłuste potrawy, słodycze, alkohol i 
kawa wywołują ospałość, apatię oraz spowal-
niają procesy 
myślowe.

Jesienna dieta 
- co powinna 

zawierać

Należy uni-
kać produktów 
o niskiej warto-
ści odżywczej. 
Nasze potrawy 
powinny być 
bogate w wita-
miny i mikro-
elementy, owo-
ce i warzywa. 
Równie istotne 
jest dostarczenie 
odpowiedniej 
dawki pełno-
ziarnistego pie-
czywa czy na-
wet samych ziaren zbóż bogatych w witaminy 
z grupy B, które wzmacniają układ nerwowy. 
Warto wzbogacić dietę o ryby, bowiem tłuszcze 
w nich zawarte sprzyjają syntezie serotoniny, 
neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za nasz 
nastrój. Bardzo pożądane w jesiennym jadłospi-
sie są orzechy oraz odpowiednia ilość wody, a 
regularne zjadanie posiłków zabezpiecza przed 
uczuciem znużenia i rozdrażnienia.

Fototerapia dobrym sposobem na jesienną 
depresję

Jesienią większość czasu spędzamy w 
zamkniętych pomieszczeniach. Na dworze 
jest ciemno, gdy idziemy oraz gdy wracamy z 
pracy. Dlatego niezwykle pomocna może się 
okazać fototerapia. Polega ona na naświetlaniu 
lampami o natężeniu zbliżonym do światła 

słonecznego. Sta-
je się ona coraz 
bardziej popular-
na. Naświetlanie 
odbywa się pod-
czas 20–30-mi-
nutowych sean-
sów. Ważny jest 
jednak nie tylko 
czas, ale także 
pora dnia, na-
tężenie owego 
światła czy kąt 
jego padania. Za-
leca się, aby fo-
toterapii podda-
wać się rankiem i 
wieczorami, czyli 
wtedy, gdy nie-
dobór słońca jest 
najbardziej od-
czuwalny. Dzięki 
temu zewnętrzne 

bodźce słoneczne docierające do organizmu 
zbliżone są do tych, jakie mają miejsce latem. 
Obniża się wówczas poziom melatoniny, 
a wraz z nim stopniowo ustępują kolejne 
objawy chorobowe. Specjaliści podkreślają 
ogromną skuteczność fototerapii w lecze-
niu sezonowych depresji. Według różnych 
źródeł, poprawa obserwowana jest u około 80 
proc. pacjentów.

Trzymasz kasztany przy telewizorze lub 
komputerze, bo wierzysz, że pochłaniają 
złą energię. Przechowujesz w łóżku kil-
kadziesiąt sztuk kasztanów, bo podobno 
pomagają na sen. A czy wiesz, że kasztany 
w dużych ilościach szkodzą? Jakie są wła-
ściwości zdrowotne kasztanów?

Kasztany i ich właściwości zdrowotne są 
powszechnie znane, ale nie zawsze rozsądnie 
wykorzystywane. Skąd wziął się mit, że na-
leży mieć w domu jak najwięcej kasztanów? 
W żadnej polskiej ani zachodniej literaturze 
radiestezyjnej nie znajduje się nic na ten temat. 
Owszem, pisze się, że jeden kasztan noszony 
w kieszeni pobudzi, doda energii, zmobilizuje 
do działania. Ale nie cały worek?

Kasztany: wystarczy jeden lub dwa w 
kieszeni

Kasztany mają silne działanie energetyczne 
i są rodzajem anten ją skupiających. I właśnie 
dlatego zbyt duża ich ilość powoduje silne bóle 
głowy, krwotoki z nosa i problemy ze snem, 
uczucie braku powietrza, zdenerwowanie, 
niechęć do jedzenia. Kasztany silnie działają 
na układ krwionośny i rozszerzają naczynia. 
Czasem warto wiedzieć, co przynieśliśmy 
do domu, bo niektóre przedmioty lub rośliny 
czy elementy drzew mają silną energię i nie 
każdemu ona służy. Jeden lub dwa kasztany 
noszone w kieszeni w zupełności wystarczą, 

by pozbyć się 
np. bólów reu-
matycznych.

K a s z t a ny 
(jak wszystkie 
nasiona – za-
lążek życia) 
bardzo silnie 

promieniują. Nie można sprawdzić, jaki to 
rodzaj energii, ani jej zmierzyć. 

Kasztanowiec na obrzęki i skurcze jelit

Medycyna konwencjonalna wykorzystuje 
lecznicze właściwości kasztanowców. Posia-
dają one cenny składnik chemiczny - escynę, 
która uszczelnia ściany naczyń krwionośnych 
i zmniejsza obrzęki. Najwięcej jej zawierają 
świeże, niedojrzałe nasiona, z których produ-
kuje się wyciąg alkoholowy. Ale używa się też 
kwiatów, liści, owoców i kory kasztanowca. 
Wyciągi mają zastosowanie w leczeniu ura-
zów mechanicznych, obrzęków płuc, krtani, 
mózgu. Podaje się je także w zakrzepowym 
zapaleniu żył, przy obrzękach nóg, owrzo-
dzeniach żylakowych, w stanach zapalnych 
przewodu pokarmowego. Stosowane są też 
w pielęgnacji cery wrażliwej z pękającymi 
naczynkami lub tendencją do pękania. Wy-
ciągi wykorzystuje się również jako składniki 
szamponów i odżywek przeznaczonych do 
włosów szybko się przetłuszczających, z ło-
jotokowym zapaleniem skóry. W kosmetyce 
naturalnej wyciąg z kasztanowca wykorzy-
stywany jest w dodatkach do kąpieli.

Nalewka to alkoholowy wyciąg z 
owoców, ziół, miodu lub innych 

cennych dla naszego zdrowia 
surowców. Jest to trunek o 
mocy do 70% zawartości 
alkoholu, dlatego watro 
wiedzieć, w jakich ilościach 
można spożywać nalewkę, 
żeby poprawić stan zdro-
wia i uniknąć kaca.
Nalewki spożywa się na zimno, 
w temperaturze pokojowej. 

Wyjątek stanowi np. krupnik 
- jedna z niewielu nalewek, któ-

rą można pić na gorąco. Należy 
pamiętać, aby podczas podgrze-
wania nie doprowadzić do wrzenia 
nalewki. W przeciwnym razie może 
stracić swoje właściwości lecznicze. 
W tradycyjnej medycynie ludowej 
do podgrzanego trunku dodaje 
się odrobinę tłuszczu zwierzęcego. 
Prawdopodobnie dlatego, by zmi-
nimalizować ryzyko pojawienia się 
meczącego kaca.

W jakich ilościach można spo-
żywać nalewkę bez szkody dla 

zdrowia?

Każda nalewka, która jest wyko-
rzystywana w celach leczniczych, 
powinna być traktowana jak lek, czyli 
powinny być pewne wskazania do jej 

zażywania oraz sposobu dawkowania. 
Tylko odpowiednia ilość ma działanie 
lecznicze - za mała dawka może być 
zbyt słaba, z kolei zbyt duża może 
być szkodliwa, a nawet niebezpiecz-
na dla zdrowia. Stężenie alkoholu 
w nalewkach jest dość duże, a o ich 
leczniczych właściwościach można 
się przekonać tylko w przypadku 
umiarkowanej konsumpcji, dlatego 
jeden drink mocnej nalewki dziennie 
w zupełności wystarczy, by złagodzić 
wszelkie dolegliwości. W przypadku 
alkoholi i opartych na nich nalewkach 
odpowiednikiem jednego drinka jest 
40 ml płynu. Dziennie kobiety mogą 
bez obaw wypić jednego, a mężczyźni 
1-2 drinki. Jeden drink zawiera ok. 
16 gramów czystego alkoholu. Taka 
ilość nie jest szkodliwa dla zdrowia 
dorosłego człowieka.

Jak pić nalewki 
lecznicze, żeby się nie 
upić, a wyleczyć?

Umiarkowane ilości alkoholu 
podwyższają poziom 
„dobrego” cholesterolu 
i zmniejszają ryzyko 
wystąpienia skrzepów 
krwi, które zwiększają 
prawdopodobieństwo zawału 
serca lub udaru 

Jesienna depresja? Dieta i światło: 
sposoby na jesienną depresję

KASZTANY - dodają energii czy 
szkodzą?

Wśród najczęstszych objawów jesiennej 
depresji wymienia się: uczucie straty, 

nadmierny smutek, kłopoty z koncentracją, 
drażliwość, niepokój, strach, lęk, utrata 

zainteresowań, nadmierna senność, nieustanne 
uczucie głodu, przyrost masy ciała,

 osłabienie libido.

Nalewka z kasztanów ma wiele 
właściwości leczniczych

Cienie pod oczami, sińce i worki. 
Jak się pozbyć oczu pandy?

Ogórek działa 
rozjaśniająco
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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 

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 

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

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

Piekarz
Książeczka sanepid – aktualna, 
wymagane doświadczenie w 
zawodzie.
Piekarnia Krośniewice
Jeziorscy Sp. j.
ul. Sikorskiego 2A
99-340 Krośniewice
tel. 601 590 815

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

Mechanik
Chęć do pracy i nauki.
MARQS Mechanika 
Pojazdowa Ewelina 
Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
tel. 663 735 646

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy, świadectwo 
kwalifikacji, badania 
psychologiczne.
PHU „APT-TRANS” Przemysław 
Trzebiński
Chorki 36
99-150 Grabów
tel. 663 713 470
Praca na ternie Polski i krajów UE.

Operator maszyn szlifierni
Zdolności manualne, możliwość 
wykonywania pracy w systemie 
zmianowym.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 91
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

Operator wtryskarek
Zdolności manualne, możliwość 
wykonywania pracy w systemie 
zmianowym.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 91
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

Automatyk elektryk 
(chłodnik)
Znajomość instalacji amoniakalnej
SNOWMAN FOODS SOLUTION 
SP. Z O.O.
Ul. Piotrkowska 121 lok. 5/5A
90-430 Łódź
tel. 42 636 00 90
e-mail: info@snowmanfs.pl
Miejsce pracy: Daszyna

OGŁOSZENIA DROBNE

Prasowaczka
Wykształcenie min. podstawowe, 
mile widziane doświadcznie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie min. 
podstawowe, mile widziane 
doświadczenie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

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. Belweder-

skiej 9 w Łęczycy i lokal o pow. 29 
m² przy placu Kościuszki 11/ róg 

Kaliska. Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

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

ok/ Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam działki budowlane, uzbro-
jone, okolice Sokolnik. 

Tel.: 533-633-558

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 o pow. 60,67 m², parter 

w Ozorkowie lub zamienię na M-3 
własnościowe do 40 m², parter. Tel.: 

42-277-25-94

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 36,1 m², IV 
piętro. Niski czynsz. Tel.: 606-887-480

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, homo-
logacja – sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

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

na szklarnię foliową,  dużą spawarkę, 
słupki ogrodzeniowe. Tel: 511-997-458

Wynajmę wysoką tablicę reklamową, 
szer. 2m na ul. Kaliskiej naprzeciwko 

supermarketu. Tel.: 511-997-458

reklamareklama

TUW „TUW” unieważnia zagubioną polisę  
nr DU 22374210.
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KUPON NA BEZPŁATNĄ KSIĄŻKĘ

Imię 

Nazwisko 

Miejscowość 

Nr. telefonu 

Wybrany tytuł 

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

Szanowni Czytelnicy,
Reporter wspólnie z Wydawnictwem Poznańskim 
rozdaje książki!
Proponujemy do wyboru dwa ciekawe tytuły, które z pewnością przydadzą 
się podczas długich, jesiennych wieczorów. Wystarczy, że wypełnicie Państwo 
zamieszczony obok kupon. Jeśli to on zostanie przez nas wylosowany, książki będą 
czekały na odbiór w naszej redakcji, o czym powiadomimy Państwa telefonicznie. 

Liczba książek ograniczona, w przypadku braku wskazanego przez 
Państwa tytułu, przekażemy inny.

Konrad Kuśmirak

S.Q.U.A.T. EKSPERYMENT
Druga, jeszcze bardziej niepokojąca odsłona postapokaliptycznej wizji Kon-
rada Kuśmiraka. Polska, która przyprawia o dreszcze. Droga, z którą musisz 
się zmierzyć.
Od czasu Rozbłysku rodzaj ludzki robił co mógł, żeby przetrwać. Jednak w 
świecie pełnym amatorów zabawy w wojnę największym wrogiem wciąż 
pozostaje drugi człowiek – szczególnie ten lepiej uzbrojony i bardziej brutalny. 
Jak w łańcuchu pokarmowym, silniejszy wygrywa.
Podlasie, dawny wojskowy kompleks ukryty w lesie, przekształcony w ośrodek 
penitencjarny. Strzegą go byli żołnierze GROM-u pod dowództwem majora 
Bennera. W podziemiach doktor Sienkow kontynuuje projekt z czasów Zimnej 
Wojny – chce stworzyć sterowanego mentalnie super żołnierza…
W kraju tymczasem panoszy się bezprawie, nigdzie nie jest bezpiecznie. Nad 
Białym Miastem wisi widmo rewolucji. Przez Bufor nie można się już przedostać. 
Jedni marzą o tym, że kiedyś wróci normalność – inni tylko nasłuchują, czy 
już nadchodzi wojna. Czy w piekle może być jeszcze gorzej? Jeśli nikomu nie 
będziesz ufał, może przeżyjesz.

Wydawnictwo Czwarta Strona

Remigiusz Mróz

IMMUNITET
Najmłodszy w historii sędzia Trybunału Konstytu-
cyjnego zostaje publicznie oskarżony o zabójstwo 
człowieka, z którym nic go nie łączy. Ofi ara pochodzi z 
innego miasta i nigdy nie spotkała swojego rzekome-
go oprawcy, mimo to prokuratura zaczyna zabiegać 
o uchylenie immunitetu.
Spisek na szczytach władzy? Polityczna zemsta? A 
może sędzia jest winny?
Oskarżony zwraca się o pomoc do znajomej ze 
studiów, Joanny Chyłki. Nie wie, że prawniczka, 
która niegdyś brylowała w salach sądowych, teraz 
zmaga się z chorobą alkoholową i upiorami z czasów 
młodości.
Razem zaczynają odkrywać tropy prowadzące do 
miejsc, gdzie zasady prawa nie sięgają...

Wydawnictwo Czwarta Strona

W Białym Młynie w Pa-
rzęczewie zorganizo-
wano plener malarsko 
– rzeźbiarski z udzia-
łem artystów, dzieci i 
młodzieży. Zajęcia pla-
styczne z rysunku dla 
uzdolnionej młodzieży 
z Uniejowa, Wartko-
wic i Leśmierza popro-
wadzili malarze Julita 
Polipowska i Wojciech 
Witkowski. W plenerze 
uczestniczyło dwunastu artystów z całej Polski. Tematem pleneru 
była przyroda, pejzaż oraz architektura regionu łódzkiego.

Dla Słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku nadszedł już ostatni 
tydzień letniej przerwy w zaję-
ciach, natomiast mieszkańcy, 
którzy dotąd jeszcze nie korzystali 
z oferty akademii mają zaledwie 
kilka dni na złożenie deklaracji 
słuchacza – termin wniosk owa-

nia o indeks upływa 
w najbliższą środę, 28 
września. 

Przed końcem mie-
siąca należy dostarczyć 
prawidłowo wypełniony 
formularz, aby 5 paździer-
nika zasilić grono słu-

chaczy UTW i z indeksem w dłoni 
rozpocząć nowy rok akademicki 
2016/2017.

Deklaracje są również dostępne 
w siedzibie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Uniejowie (ul. 
Targowa 21), gdzie pracownicy na 
miejscu pomogą w wypełnieniu 
dokumentu i od razu go zareje-
strują. Nie tylko w MGOK-u za-
czerpną Państwo informacji i złożą 
deklarację słuchacza – wszelkie for-
malności dotyczące nowego roku 
akademickiego można zrealizować 
w Izbie Regionalnej Towarzystwa 
Przyjaciół Uniejowa (ul. Szkolna 

W Uniejowie gościła sejmowa 
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i 
Turystyki. Gościem  szczególnym na 
spotkaniu był wiceminister sportu i 
turystyki – Dawid Lasek.

W ocenie parlamentarzystów Unie-
jów jest doskonałym przykładem 
przemiany małego miasteczka w 
uzdrowisko o znaczeniu ogólno-
polskim. Posłowie spotkali się z go-
spodarzem burmistrzem – Józefem 
Kaczmarkiem, aby porozmawiać o 
finansowaniu inwestycji ze środków 
unijnych oraz zapoznać się z bazą 
sportową i turystyczną Uniejowa.

Obradom przewodniczył zastępca 
przewodniczącego Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki – Marek 
Matuszewski. W wizytacji uczest-
niczyli posłowie: Małgorzata Niem-
czyk, Wojciech Kossakowski, Jerzy 
Kozłowski a także zaproszeni goście: 
Jolanta Zięba–Gzik – członek zarządu 
województwa łódzkiego, Mirosław 
Suski – dyrektor generalny ŁUW, 
Zbigniew Natkański – dyrektor biura 
wojewody oraz Bartłomiej Walas – 
wiceprezes POT.

Spotkanie miało miejsce w Hotelu 
Lawendowe Termy, który jest przykła-
dem inwestycji powstałej z udziałem 
środków unijnych z ostatniego okresu 

programowania. Gości powitali: 
prezes Łucja Chudzik, gospodarz 
obiektu oraz burmistrz Józef Kaczma-
rek. Punktem wyjściowym rozmów 
podczas czwartkowego spotkania 
był przypadek Uniejowa – przykład 
dobrych praktyk w sięganiu po unij-
ne pieniądze. Burmistrz Kaczmarek 
w formie prezentacji opisał gościom 
najważniejsze projekty realizowane 
w Uniejowie. Oprócz przedstawienia 
flagowego obiektu, czyli uniejowskich 
term, burmistrz opowiedział o różno-
rodności zaplecza hotelowego i gastro-
nomii (m.in. zamek Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich, Dom Pracy Twórczej, 
Zagroda Młynarska) oraz współpracy 
z prywatnymi inwestorami, którzy 
świetnie uzupełniają ofertę turystycz-
ną gminy. Zaprezentował również 
bazę sportową (m.in. pełnowymiaro-
wą Halę Sportową oraz boisko przy 
Zespole Szkół w Uniejowie, Halę Spor-
tową w 
Wieleni-
nie, bo-
isko do 
B e a c h 
Soccera 
i spor-
t ó w 
plażo-

Plener w Białym Młynie Goście z Sejmu 

Szanowni Czytelnicy,

słuchacza – termin wniosk owa-
nia o indeks upływa 
w najbliższą środę, 28 
września. 
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2), po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym z Urszulą Urbaniak, 
prezesem Zarządu Uniwersytetu.

Uniejowski uniwersytet zaprasza
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wych w Uniejowie). W ramach pod-
sumowania spotkania burmistrz 
zaprosił gości do obejrzenia obiektów.
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Skąd się wziął kot domowy? Jedzenie babeczek z farszem na czas Niedźwiedziom polarnym jest coraz trudniej 

I już nikt nie 
wejdzie

W niedzielę 11 września 2016 w Ostrzeszowie odbyła 
się próba ustanowienia Rekordu Polski w jak najszyb-
szym zjedzeniu 10 babeczek z pasztetowym farszem. 
Zwycięzcą konkursu i jednocześnie nowym rekordzistą 
został pan Kacper Bacik. Wydarzenie odbyło się w ra-
mach XI edycji Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi, 
czyli imprezy, która na stałe zagościła w programie 
ostrzeszowskich atrakcji. Każdy z uczestników otrzy-
mał własny zestaw startowy – identyczne babeczki z 
identycznym farszem. Babeczki mogły zostać zjedzone 
w dowolny sposób. Istotne jednak było, aby uczestnik, 
który zje je najszybciej, nie pozostawił na stole, w 
najbliższym otoczeniu i w ustach żadnych kawałków. 
Nowy rekordzista zdołał uporać się ze swoją porcją w 
2 minuty i 49 sekund.

Przeprowadzono pierwsze zakrojone na szeroką skalę 
badania DNA kotów z Bliskiego Wschodu i Egiptu. Na-
ukowcy, by określić sposób, w jaki udomowione koty 
rozprzestrzeniły się po świecie, przyjrzeli się kodowi 
genetycznemu 200 zwierząt, które żyły pomiędzy 15 000 
lat temu, a XVIII wiekiem naszej ery. Obecnie niewiele 
wiadomo o procesie udomowiania kotów. Wiadomo, że 
na w jednym z ludzkich grobów na Cyprze złożono też 
szczątki kota. Jako, że grób liczy sobie 9500 lat znalezi-
sko sugeruje, iż związki pomiędzy człowiekiem a kotem 
sięgają co najmniej początków rolnictwa. W starożytnym 
Egipcie udomowiono dzikie koty przed 6000 lat. Badania 
nad historią kotów są trudniejsze niż nad historią psów, 
gdyż mamy do dyspozycji znacznie mniej materiału ge-
netycznego współczesnych kotów. 

We wszystkich 19 regionach Arktyki zamieszkiwanych 
przez niedźwiedzie polarne dochodzi do utraty lodu 
morskiego, który jest niezbędny tym zwierzętom do 
polowań, odpoczynku i rozmnażania się. Ocieplający się 
klimat powoduje, że lód topi się wcześniej niż zwykle i 
pojawia się później. Z danych satelitarnych wynika, że w 
latach 1979-2014 liczba dni z pokrywą lodową zmniejszała 
się - w zależności od regionu - o 7-19 na dekadę. Specja-
liści oceniają, że do połowy bieżącego wieku populacja 
niedźwiedzi polarnych może się zmniejszyć o około 30%. 
A gatunkowi zagraża nie tylko brak lodu. Arktyka wolna 
od pokrywy lodowej to łakomy kąsek dla przemysłu. Już 
można zauważyć w niej zwiększony ruch morski, a kolej-
ne fi rmy przymierzają się do wydobycia ropy naftowej i 
gazu. Człowiek będzie coraz bardziej niszczył środowisko 
niedźwiedzi. 

Niedźwiedziom polarnym jest coraz trudniej Niedźwiedziom polarnym jest coraz trudniej Niedźwiedziom polarnym jest coraz trudniej 
Jedzenie babeczek z farszem na czas

Równowaga

Z rybą na 
głowie

Zamiana 
miskami

Płonąca 
gaśnica...

Ale mu się 
chciało

Kucharze w 
akcji

Warcaby na 
podłodze


