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Tragedia w Łęczycy. Z zalewu 
wyłowiono ciało mężczyznyZuchwała kradzież 

w Daszynie
Problemy z wypłatami 

w Grabowie

ozorkowskie salony gry

Hubertus

FABRYKA NAS TRUJE!FABRYKA NAS TRUJE!FABRYKA NAS TRUJE!

Mieszkańcy Ozorkowa, którzy mają domy w 
pobliżu zakładu Tubądzin, obawiają się o swoje 
zdrowie. Mówią o białym pyle unoszącym się w 
powietrzu. Skarżą się także na hałas i wibracje 
od których pękać ma elewacja posesji. O pomoc 
poprosili burmistrza. 

więcej str. 10
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SZOK 
W PODDĘBICACH. 
Dzieci myślą o 
samobójstwachCZARNY 

PROTEST 
w Ozorkowie
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Łęczyca

Łęczyca

Daszyna 

Łęczyca

Do odrestaurowane-
go dworku w ubie-

głym tygodniu przeprowadziła 
się biblioteka a także Urząd 
Stanu Cywilnego. W sobotę w sali 
USC zawarto pierwszy związek 
małżeński. Nie wszyscy jednak 
mają uśmiech na twarzach. Starsi 
czytelnicy raczej nie skorzystają z 
księgozbioru biblioteki do której 
trzeba wchodzić po stro-
mych schodach. 

Lilianę Gmerek, 
kierownik USC, 
spotkal iśmy 
przed dwor-
kiem. 

- Prawie 
w s z y s t k o 
jest już przy-
gotowane na 
pierwszy ślub 
w USC, który 
teraz mieści się w 

tym zabytkowym 
budynku – usłysze-

liśmy. - Cieszymy się 
z tej przepro-
wadzki. To re-
prezentacyjne 
miejsce.

Fakt, klimat 
w dworku jest 
niepowtarzal-
ny. Jednak nie 
każdy wejdzie 
po stromych 
schodach do 
biblioteki.

- Rzeczywi-
ście, starsi czy-
telnicy mogą 
mieć trudności 
z wejściem po 

tych schodach – przyznaje Henryka 
Woźniakowska, kierownik biblio-
teki. - Chyba jedynym wyjściem 
będzie, jak książki sama będę znosić 
czytelnikom na dół.

O sprawie rozmawialiśmy z wój-
tem Daszyny.

- Jeśli sygnały o niedogodnościach 
związanych z ulokowaniem biblio-
teki na piętrze będą się powtarzać, 
to najprawdopodobniej bibliotekę 
przeniesiemy na parter – mówi 
Zbigniew Wojtera. 

Dowiedzieliśmy się, że do dwor-
ku już wkrótce przeniesiony zosta-
nie GOPS a także niektóre wydziały 
urzędu. W zabytkowym budynku 
odbywać się mają również uroczy-
ste sesje gminne. 

(zz)

Najstarsi mieszkańcy 
nie pamiętają, kiedy 

do parku wjeżdżał policyjny ra-
diowóz. Do takiej sytuacji doszło 
jednak w ub. czwartek. Radiowóz 
przejechał głównymi alejkami a 
następnie przez dobry kwadrans 
stał na obrzeżach parku. Co się 
stało?

- Przyjechaliśmy do parku w 
ramach wykonywania zadań zwią-
zanych z mapą zagrożeń – usłysze-
liśmy od policjantów. - Mieszkańcy 
często informowali nas wcześniej 
o pijących w parku mieszkańcach. 
Dlatego tu jesteśmy. 

Czy przyjazd policjantów oka-
zał się skuteczny? Niezbyt. Nasz 
reporter w czasie, gdy policjanci 
siedzieli w radiowozie, był świad-
kiem spożywania alkoholu na 
ławce. W parku nie trzeba było 
również długo czekać na właści-

cieli psów, którzy spuszczali je ze 
smyczy. 

- Nie ma zakazu wchodzenia do 
parku z psami – usłyszeliśmy od 
policjantów. - Pies powinien mieć 
jednak kaganiec i być trzymany na 
smyczy.

Szkoda tylko, że policjanci nie byli 
zbyt spostrzegawczy. Mieszkańcy z 
jednej strony cieszą się ze wzmożo-
nych kontroli, ale woleliby jednak, 
aby patrole były piesze.

- Co z tego, że policjanci posie-
dzą sobie w radiowozie. Powinni 
chodzić po mieście – uważa pani 
Maria, z którą o łęczyckich funk-
cjonariuszach rozmawialiśmy w 
parku. 

Na stronie łęczyckiej policji przyj-
rzeliśmy się dokładniej lokalnej 
mapie zagrożeń. W mieście zazna-
czone są głównie niedozwolone 
miejsca w których pity jest alkohol. 
Łęczycka mapa zagrożeń informuje 
też o miejscach grupowania się 
młodzieży, aktach wandalizmu, 
nieprawidłowym parkowaniu i złej 
organizacji ruchu. 

(zz)
Dzięki inicjatywie dyrektora mu-
zeum w Łęczycy, zarówno miesz-
kańcy jak i goście mogą zobaczyć 
jak miasto wyglądało w czasie II 
wojny światowej.

- Ekspozycję wraz z opisami 
obrazów ilustrujących fragmenty 
miasta umieściliśmy na dużych 
plakatach - mówi dyrektor muzeum 
Andrzej Borucki. - Dzięki temu 
niektórzy mieszkańcy będą mogli 
sobie przypomnieć, a niektórzy 
nabrać wyobrażenia, jak wyglądało 
nasze miasto w pierwszej połowie 
ubiegłego stulecia.

Mieszkańcy chętnie zatrzymywa-
li się przy planszach ze zdjęciami. 

- Tak to wtedy wyglądało, do-
skonale pamiętam tę kamienicę 
– usłyszeliśmy od pani Kazimiery. 
- Dobrze, że ktoś pomyślał i postarał 
się w taki sposób przybliżyć mło-
dym historię miasta. Pochwalam 
taką inicjatywę.

To prawda, rzadko dziś ludzie 
mają czas na oglądanie archiwal-
nych fotografii, czy poszukiwanie 
w wydawnictwach obrazów z prze-
szłości miasta. Jego wizualizacja w 
formie wystawy obrazów powodu-
je, że prawie każdy przechodzień, 
nawet ten mniej zainteresowany, 
zwróci uwagę.

(mku)

Przed bramą wjazdo-
wą na teren ogródków 

działkowych „Irys” walają się 
śmieci. Kto powinien je uprząt-
nąć?

- To nie są śmieci z działek. 
Ktoś je podrzuca – zapewnia Ka-
zimierz Stoliński, prezes „Irysa”. 

- Rozmawiałem już na ten temat 
z zastępcą burmistrza, Krzysz-
tofem Urbańskim. Niech miasto, 
Zieleń Miejska zajmą się sprawą. 
W tym miejscu na pewno nie 
będzie dzikiego wysypiska. Nie 
dopuszczę do tego. 

(mku) 

W sobotę rano nad 
zalewem miejskim 

doszło do tragedii. W wo-
dzie pływało ciało 50-letniego 
mężczyzny. Służby zostały po-
wiadomione o topielcu przez 
mieszkańca, który akurat spa-
cerował w pobliżu i zauważył 
unoszące się na wodzie zwłoki. 
Strażacy wyłowili ciało. Na 
brzegu rozpoczęła się akcja 
reanimacyjna, ale niestety 
bezskuteczna. Lekarz stwier-
dził zgon. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 
50-latek widziany był nad zale-
wem tego samego dnia, krótko 
po godz. 8. Jego zwłoki wyłowio-
no za dwie godziny. 

Na miejscu rozmawialiśmy z 

właścicielką jednej z działek przy 
zalewie miejskim. 

- Widziałam rano, jak tu spa-
cerował. Znam go. Ten człowiek 
jako dziecko był przetrzymy-
wany razem ze swoją siostrą w 
piwnicy. Więziła ich tam własna 
matka. To była w Łęczycy taka 
głośna sprawa. Być może było 
to samobójstwo i te przeżycia z 
dzieciństwa przyczyniły się do 
tak desperackiego kroku. Na 
pewno w jego psychice takie 
zdarzenia zostawiły trwały ślad 
– usłyszeliśmy.

Czy faktycznie 50-latek był 
osobą o której powiedziała nam 
łęczycanka? Sprawę wyjaśnia 
policja wraz z prokuraturą. 

(mku)

Wyłowiono topielca!

Dawna Łęczyca 

Kto zaśmieca teren?

Pierwszy ślub i pierwsze skargi

W zabytkowym dworku, jak na razie, mieści się 
biblioteka i USC 

Do 
biblioteki 
prowadzą 
strome 
schody

Policja w miejskim parku 

Owczarek niemiecki biegał po parku bez smyczy 

Policjanci przyjechali do parku radiowozem 
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Łęczyca

Łęczyca

Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej podniosło ceny 
za wodę i ścieki. 

- Metr sześcienny wody zdrożał 
o 8 groszy – mówi Aleksandra 
Zuchniewicz, księgowa w PGKiM. 
- Natomiast 4 grosze więcej jest za 
metr sześcienny ścieków.

Jaki był powód wzrostu cen wody 
i ścieków?

- Stosunkowo niewielka podwyż-
ka w tym roku, o 2,3 %, jest podykto-

wana dwoma powodami. Pierwszy 
to mocno wyeksploatowany sprzęt 
w postaci stacji pomp i stacji uzdat-
niania wody. Dość powiedzieć, że  
stacje pracują już 20 lat bez remontu. 
Podobnie sieć wodociągowa jest już 
użytkowana 50 lat bez remontu. 
Drugi powód regulacji ceny wody 
i ścieków wynika z pierwszego, 
niebawem rozpoczynamy remon-
ty - wyjaśnia Janusz Muszyński, 
prezes PGKiM. 

(mku)

Wielu pacjentów 
przychodni zdrowia, 

mieszczącej się w budynku na-
leżącym do starostwa przy ul. 
Kilińskiego, zadaje sobie pytanie o 
przyszłość placówki. Czy ośrodek 
zdrowia nadal będzie mieścił się w 
tym miejscu? W połowie ubiegłego 
tygodnia miała odbyć się sesja po-
wiatowa poświęcona ewentualnej 
sprzedaży nieruchomości. Do sesji 
jednak nie doszło a pytanie doty-
czące sprzedaży budynku nadal 
jest otwarte. 

Od lat starostwo powiatowe 
przymierza się do sprzedaży bu-
dynku w którym mieści się m.in. 
przychodnia zdrowia. W tym roku 
miało być inaczej. Radni mieli przy-

Do niecodziennej sytuacji do-
szło w Besiekierach (gm. Gra-
bów). Złodziej wpadł w ręce 
policjantów, bo... zasnął. 

- Właściciel domu powiadomił 
policję, gdy w środku zastał nie-
trzeźwego sąsiada. Mundurowi 
na miejscu zatrzymali mężczyznę, 
podejrzewanego o włamanie. Miał 
1,8 promila. 31 – latek został prze-
wieziony do komendy, gdzie śledczy 
przedstawili mu zarzut usiłowania 
kradzieży z włamaniem – mówi pod-
kom. Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji w Łęczycy.

Ustaliliśmy, że Kazimierz Sęcz-
kowski, właściciel posesji wyjechał 
tego feralnego dnia jak zwykle do 
pracy w Topoli Królewskiej. 

- Osłupiałem, kiedy zobaczyłem 
swoją odzież i buty zawinięte w koc 
i położone przy oknie, w którym była 
wybita szyba. Od razu zorientowa-

łem się, ze coś jest nie tak. W domu 
zastałem szanownego pana złodzieja 
siedzącego na wersalce. Nie miał siły 
uciekać, bo był pijany. Mało tego, 
zaproponował mi piwo do wypicia. 
Nie skorzystałem i wezwałem policję 
– usłyszeliśmy od pana Kazimierza. 

Drożej za wodę i ścieki

Usnął podczas kradzieży 

– usłyszeliśmy od pana Kazimierza. 

Sprzedają nam przychodnię?...

– mówi Irena Łuczak. - Od wielu lat 
jestem pacjentką tego ośrodka zdro-
wia. Pamiętam jeszcze czasy, gdy 
w tym budynku mieścił się szpital. 

Dariusz Skudlarski, właściciel 
NZOZ, w oszczędnych słowach 
wypowiada się o planach starostwa.

- Mam nadzieję, że jeśli powiat 
zdecyduje się na sprzedaż tej nieru-
chomości, to dzierżawcy będą mieli 
prawo pierwokupu – usłyszeliśmy.

Jak ustaliliśmy opozycja nawet nie 
chce myśleć o takim rozwiązaniu. 
Najlepiej, gdyby w ogóle nie doszło 
do sprzedaży a jeśli już, to tylko w 
formie przetargowej.

Kilkakrotnie dzwoniliśmy do 
starosty Wojciecha Zdziarskiego. 
Chcieliśmy zapytać go o to, dlaczego 
nie odbyła się sesja ws. budynku 
przy ul. Kilińskiego. Starosta nie 
odbierał jednak telefonu. 

(zz) 

jąć konkretną uchwałę 
w sprawie sprzedaży 
nieruchomości. 

- Nie mam pojęcia dla-
czego sesja się nie odby-
ła – usłyszeliśmy od 
Krzysztofa Hopaluka, 
radnego powiatowe-
go. - Starosta już wcze-
śniej zapowiedział, że 
zwołana zostanie na 28 
września sesja ws. pla-
nów sprzedaży budyn-
ku przy ul. Kilińskiego. 
Mieliśmy konkretnie porozmawiać o 
przyszłości tej nieruchomości. 

Zdaniem radnego Hopaluka po-
wiat nie powinien pozbywać się 
majątku. A jeśli już, to cena powinna 
być wysoka.

- Kiedy słyszę za jaką cenę staro-
stwo planuje sprzedać ten budynek, 
to opadają mi ręce. Nie wiem, czy 
tu chodzi o jakieś znajomości, czy 
pozakulisowe układy o których radni 
opozycyjni nie są informowani. Czas 
najwyższy wyjaśnić tę sprawę – mówi 
K. Hopaluk.

Pacjenci przychodni nie wdają się 
w szczegółową analizę. Opinia w 
społeczeństwie jest taka, że powiat 
chce sprzedać przychodnię. Rośnie 
niepokój.

- Słyszałam o planach związanych 
ze sprzedażą tego budynku. Nie 
tylko ja martwię się o to, czy nasza 
przychodnia nadal będzie tu działać 

W budynku, oprócz przychodni, jest 
jeszcze kilku dzierżawców 

Irena Łuczak, podobnie jak 
inni pacjenci, niepokoi się 
losem przychodni 

Kazimierz Sęczkowski zastał w swoim domu pijanego sąsiada – niedoszłego złodzieja
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Piątek

Łęczyca, Gm. Piątek Krystyna 
Rosiak z 

Pokrzywnicy próbuje rozwiązać 
sprawę ewentualnej samowoli 
budowlanej, której miał dopuścić 
się jej sąsiad. Nie szczędzi słów 
krytyki pod adresem starostwa 
powiatowego w Łęczycy. 

O problemie państwa Rosiaków 
pisaliśmy kilka tygodni temu. Cho-
dzi o staw, który sąsiad Krystyny 
Rosiak wykopał na ich wspólnym 
terenie. Kilka dni temu starostwo 
wydało decyzję w tej sprawie.

- Nie zgadzam się z tą decyzją, 
bo starosta z jednej strony nakazuje 
likwidację stawu a równocześnie 
nakazuje pozostawienie rowu melio-
racyjnego. Na naszej działce nigdy go 
nie było i nie będzie, bo zamierzamy 

wnieść odwołanie od tej decyzji do 
dyrektora regionalnego zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Jesteśmy już tak zmęczeni tą walką 
i tym, jak nas traktują w łęczyckich 
urzędach - mówi Krystyna Rosiak.

- To prawda - wtrąca Marcin 
Rosiak, syn pani Krystyny. - Zgła-
szaliśmy to urządzenie wodne 
jako samowolę budowlaną do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Łęczycy. Od lipca 
nie wydał decyzji w tej sprawie.

- Nie mogliśmy wydać decyzji, 
bo nie jest to właściwość naszego 
urzędu. Sprawę spornego urządze-
nia wodnego wraz z dokumentacją 
przekazałem do rozpatrzenia przez 
właściwy organ, o czym poinfor-
mowałem wszystkich zaintereso-

wanych - wyjaśnia Włodzimierz 
Tomczak z PINB w Łęczycy.

Dla pani Rosiak takie wyjaśnienie 
nie jest wystarczające. Ma poczucie 
krzywdy i zamierza dochodzić 
swoich racji za wszelką cenę.

(mku)

Radni miejscy pozytyw-
nie rozpatrzyli wniosek 

złożony przez jednostkę OSP w Łę-
czycy o dofi nansowanie do zakupu 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 
szkoleń i zawodów sportowo-po-
żarniczych.

Krzysztof Graczyk, prezes zarządu  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczy-
cy, nie ukrywa zadowolenia.

- Miejscy radni wyszli naprzeciw 
naszym potrzebom i przeznaczyli ze 
środków budżetu kwotę 20 tysięcy zł 
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśnicze-
go, 10 tysięcy zł na organizację turnieju 
sportowo-pożarniczego, który odbył 
się na stadionie orlika w sobotę oraz 12 
tys. zł na zakup paliwa, wynagrodze-

Po dziewięciu latach, 
komendant Jarosław 

Ostrowski zakończył służbę w jed-
nostce Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęczycy. Pożegnanie dotychcza-
sowego szefa komendy powiatowej 
miało uroczysty charakter i skupiło 
wielu przedstawicieli władz samo-
rządowych.

W swoim wystąpieniu odchodzący 
komendant podziękował  wszystkim 
za dobrą współpracę w ciągu pełnienia 
służby w jednostce PSP w Łęczycy. 
Motyw dobrej współpracy dominował 
także w słowach wypowiedzianych 
przez starostę powiatu łęczyckiego, 
Wojciecha Zdziarskiego.

- Z urzędu jestem odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, 
dlatego tak bardzo ważna jest współ-
praca ze wszystkimi służbami. Z do-
tychczasowym komendantem zawsze 
znaleźliśmy porozumienie, szkoda, że 
w tak ważnych decyzjach personalnych 
liczy się nie tyle  profesjonalizm, ale też  
inne czynniki, także polityczne – mówił 
starosta.

Kto zastąpi Jarosława Ostrowskie-
go? Jak usłyszeliśmy w wystąpieniu 
zastępcy komendanta wojewódzkiego 
PSP, Pawła Stępnia, od  3 paździer-
nika służbę pełniącego obowiązki 
komendanta jednostki w  Łęczycy 
obejmie dotychczasowy komendant 

osP z dofi nansowaniem

Prezes OSP Łęczyca cieszy się 
z przyznanych przez miasto 
pieniędzy dla jednostki

nie kierowcy oraz szkolenie strażaków 
z zakresu obsługi piły spalinowej i 
bhp – wylicza prezes OSP. -  Łącznie 
przydzielone środki to kwota 42 tys. 
zł. Dla naszej jednostki  jest to bardzo 
istotna pomoc finansowa.

(mku)

nowy komendant PsP

jednostki ratunkowo- gaśniczej nr 
8 w Łodzi, st. kpt. Wojciech Pernal. 
Przyszły komendant w uroczystości 
nie uczestniczył.

(mku)

Odchodzący komendant 
usłyszał wiele słów uznania

Czujemy się skrzywdzeni – mówią państwo Rosiakowie

Na zdjęciu Krystyna Rosiak 
z dokumentami ze starostwa 
łęczyckiego

W środę zakończyły 
się prace związane z 

wylaniem dywanika asfaltowe-
go przy zjeździe z DK 91 w ulicę 
18. Stycznia w Łęczycy.

Wyasfaltowany odcinek był w 
fatalny stanie, najlepiej wiedzą o 
tym kierowcy. Prace o wartości 8 
700 zł związane z wylaniem as-

faltu wykonała fi rma WŁODAN 
z Pabianic. Przy okazji remontu, 
pracownicy „Zieleni Miejskiej” 
wykonywali prace związane z 
wypoziomowaniem studzienki 
kanalizacyjnej oraz obudowy 
zasuwy wody, a także uzupełnili 
brakującą kostkę granitową.

(zz)

Od kilku dni trwają prace związane z 
modernizacją chodnika znajdującego się 

pomiędzy blokami przy ul. Belwederskiej 38 c i 38 d. 
Stare i zużyte płyty chodnikowe zostaną zastąpione 
kostką brukową. Poszerzona będzie zatoczka dla 
samochodów, co pozwoli wygospodarować kolejne 
miejsca parkingowe dla mieszkańców okolicznych 
bloków. Planowana jest również wymiana nawierzch-
ni chodnika prowadzącego w stronę Archiwum Pań-
stwowego. Prace remontowe wykonują pracownicy 
„Zieleni Miejskiej”.

(zz)

To już ostanie dni w tym roku, kiedy tryskająca z 
fontanny na pl. Kościuszki woda będzie cieszyć oko 

przechodniów. Jak co roku fontanna zostanie wyłączona na okres 
jesienno-zimowy. 
Czasowe wygaszenie jej funkcjonowania związane jest z możliwością 
występowania ujemnych temperatur mogących zaszkodzić urządzeniu. 
Wyłączenie nastąpi najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dwóch 
tygodni (do końca pierwszej połowy października) lub niezwłocznie 
w przypadku wystąpienia przymrozków. Przed zakończeniem użytko-
wania, pracownicy „Zieleni Miejskiej” wykonają przegląd techniczny 
mechanizmu fontanny. 

(zz)

Wyremontowany wjazd 
na 18 stycznia

Łęczyca

ŁęczycaŁęczyca

Łęczyca

Wymiana chodnikaostatnie dni z fontanną

WeJście roZkopane
Trwa budowa pod-
jazdu dla osób nie-

pełnosprawnych połączona z 
przebudową wejścia głównego 
do budynku urzędu miejskiego 
w Łęczycy. Prace rozpoczęły 
się w poniedziałek 26 września 
i zgodnie z planem potrwają 

do końca listopada. W tym czasie 
wyłączone będzie z użytkowania 
główne wejście do budynku. 
Przypominamy, że na czas pro-
wadzonych robót udostępnione 
jest wejście od strony zachodniej 
(przejście przez bramę wjazdową 
do drzwi z tyłu budynku).

(zz)

i zgodnie z planem potrwają 

41 strażaków (z Łęczycy, Ozorkowa, Góry św. Małgorzaty,  
Piątku, Topoli Królewskiej i Wypychowa) gasiło pożar w 

Śladkowie Rozlazłym. Akcja trwała ponad 12 godzin. Spaliła się stodoła, 
budynek gospodarczy, samochód dostawczy, przyczepa rolnicza, prasa 
do siana i słomy, siewnik oraz zgromadzone produkty rolne. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał. Na miejsce przyjechał wójt gm. Krzysztof Lisiecki. 

Ponad 12 godzin walczyli z ogniem!
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Łęczyca 

Daszyna 

Gm. Grabów

Łęczyca 

reklama

Burmistrz Krzysz-
tof Lipiński zwolnił 

dyscyplinarnie pracownika 
Zieleni Miejskiej, który pod 
wpływem alkoholu pracował 
w miejscowym schronisku 
dla zwierząt. Sprawa wyszła 
na jaw po anonimowym tele-
fonie. - Pracownik poddał się 
badaniu alkomatem. Okazało 
się, że ma 1,3 promila alkoholu 
w organizmie – mówi podkom. 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji w Łęczycy. 

(zz)

W st yc z n iu 
rada gminy w 

Grabowie uchwaliła budżet, w 
którym poczyniono oszczęd-
ności na bibliotekę i zamiast 
kwoty 147 000 zł przeznaczono 
100 000 zł. Jakie są skutki tej 
oszczędności, mieliśmy okazję 
się przekonać na nadzwyczaj-
nej sesji Rady Gminy Grabów, 
zwołanej na wniosek wójta.

Radni mieli wyrazić swoją 
opinię w postaci uchwały, wg 
której defi cyt  na kwotę  44 000 
zł zostałby zrekompensowany 
zmniejszeniem wydatku inwe-
stycyjnego na remont drogi w 
Lesznie.

Dyrektorka biblioteki, Danuta 
Łukomska nie jest zdziwiona 
brakiem pieniędzy.

- Nie mogło wystarczyć środ-
ków fi nansowych, skoro w zapo-
trzebowaniu wykazałam kwotę 
o prawie 50 000 zł wyższą.

Radni dopytywali, czy można 
było uniknąć dziury w budżecie 
biblioteki.

- A jakie pani podjęła działa-
nia zmierzające do poczynienia 
oszczędności? Przecież miała 
pani świadomość, że na ten rok 
dotacja na bibliotekę jest niższa 
o prawie 50 000 zł? - dopytywał 
radny Henryk Pabin.

Dyrektorka wyjaśniła, że bli-
sko 80% wydatków stanowią 
wynagrodzenia pracowników. 
Koszty utrzymania to kwota 10 
000 zł, a uzupełnienie księgo-
zbioru tylko 3 000 zł.

- Nie doszłoby do tej sytuacji, 
gdyby radni podjęli uchwałę o 
połączeniu Gminnego Ośrodka 

Przejeżdżając lub 
przechodząc pod po-

tężnym konarem kasztanowca 
trzeba uważać na lecące z góry 
owoce. Drzewo obrodziło 
i w tym roku kasztany 
są sporych rozmia-
rów. Łatwo sobie 
wyobrazić, jakie 
zniszczenia może 
wyrządzić taki 
kasztan spadając 
na samochód ze 
znacznej wysoko-
ści. Piesi też nie mają 
łatwego życia. Spacer 
pod kasztanowcem może zakoń-
czyć się guzem. Chyba najwyższy 
czas na przycięcie drzewa.

Iwona Porczyńska, 
kierownik Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
otrzymała niedawno list w spra-
wie jednego z podopiecznych, 
który pieniądze otrzymane z 
ośrodka przeznaczać miał na 
alkohol. Anonimowy informator 
zażądał cofnięcia pomocy fi nan-
sowej dla podopiecznego. Do-
nosy nie są nowym zjawiskiem. 
Jednak odkąd ruszył program 
500 + przybyło „życzliwych”. 

- Ludzie przekazują nam infor-
macje najczęściej z czysto ludzkich 
powodów. Jeśli ktoś widzi, że jego 
sąsiad marnotrawi pieniądze, 
które mogłyby zostać przez nas 
lepiej wykorzystane, to o tym 
do nas pisze. Takich donosów 
nie ma jednak dużo. Oczywiście 
każda informacja jest szczegółowo 
sprawdzana, bo nieraz podobne 

 Wszystko działo się błyskawicz-
nie. Pod osłoną nocy – z wtorku 
na środę – złodzieje włamali się 
do sklepu monopolowego w 
centrum Daszyny. Potrzebowali 
dosłownie pięciu minut, aby ogo-
łocić sklep na prawie 10 tysięcy zł. 

Rabusie najpierw uporali się z 
roletą antywłamaniową, a następnie 
bez większych problemów przy po-
mocy łomu wyłamali drzwi. 

- Zniszczenia nie są duże. Nawet 
zamek w drzwiach nie został znisz-
czony. To musieli być fachowcy. 

Pieniądze idą na alkohol? 

PoDoPIECznI ŚLĄ 
DonosY Do MoPs

Na zdjęciu Iwona Porczyńska 

donosy nie potwierdzają się. Tak 
też właśnie było z ostatnim do-
nosem. Pracownik socjalny nie 
potwierdził informacji, jakoby 
pieniądze przyznane przez ośro-
dek przeznaczane były na kupno 
alkoholu. 

(zz) 

Kasztany lecą na auta i pieszych

- To prawda – przy-
znaje Zbigniew Wojtera, 
wójt Daszyny. - Trzeba 

by przyciąć konar, który 
jest nad chodnikiem i ulicą. 

Najpierw jednak musimy mieć 
na to pozwolenie. Kasztanowiec jest 
pod ochroną. 

(zz) 

Dyscyplinarka dla 
pracownika ZM

zUCHWaŁa KRaDzIEŻ W DaszYnIE

Szybko zabrali towar, głównie pa-
pierosy i piwo, po czym odjechali 
przed przyjazdem ochrony – mówi 
Monika Sęder, właścicielka sklepu 
monopolowego.  

W sklepie zainstalowany jest mo-
nitoring. Kamera nagrała przebieg 
zdarzenia. 

- Nagranie przekazaliśmy już 
policji. Widać na nim najprawdo-
podobniej dwóch zakapturzonych 
mężczyzn – słyszymy od pani Mo-
niki. - Po raz pierwszy coś takiego 
mi się przytrafi ło. Straty są spore. 
Mam nadzieję, że policja zatrzyma 
tych rabusiów. 

Z tym może być jednak problem. 
Świadków nie ma a sklepowy mo-
nitoring raczej na niewiele się zda. 
Złodzieje byli dobrze przygotowani. 
Wiedzieli w jaki sposób zasłonić się 
przed kamerą i szybko zrabowali 
towar. Warto dodać, że ochrona na 
miejsce przyjechała z Łęczycy zale-
dwie po 10 minutach od włączenia 
się alarmu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że w regionie działa wyspe-
cjalizowana grupa złodziei. Sklep 
w Daszynie nie był ich pierwszym 
celem. 

(zz) 

Dyrektorka biblioteki nie jest zdziwiona, że zabrakło pieniędzy

Zabrakło pieniędzy na pensje!

Kultury i biblioteki - stwierdził 
wójt Tomasz Pietrzak. - W tej 
chwili mamy taką sytuację, że 
w GOK jest tylko osoba pełniąca 
obowiązki  dyrektora a w budże-
cie biblioteki brakło środków na 
wynagrodzenia dla pracowni-
ków.

Ostatecznie, radni większością 
głosów nie wyrazili zgody na 
zwiększenie dotacji na bibliote-
kę. Nie wiadomo, co z wypłatą 
pensji dla pracowników. Z tym 

pytaniem zwracamy się do wójta 
Tomasza Pietrzaka.

- Na sesji rada postanowiła, że 
po przeprowadzeniu kontroli w 
jednostce podejmie decyzję w 
sprawie. Pozostaje więc czekać, 
aczkolwiek czasu już praktycz-
nie nie ma. Na koncie biblioteki 
została kwota  500 zł. Niestety nie 
wystarczy na pokrycie zobowią-
zań pracowniczych - informuje 
wójt Grabowa.

(mku)
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Uniejów 

Uniejów 

Termalna tężnia so-
lankowa zlokalizowa-

na w pobliżu drogi dojazdowej 
do zamku (za Termami Uniejów) 
jest nieczynna. Dlaczego? Za-
pchała się jedna z dysz. W tym 
tygodniu – jak zapewnia urząd 
miasta – urządzenie ma być w 
pełni sprawne. 

(ps)

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie udało się w ter-
minie oddać inwestycji. Wprawdzie Polomarket jest już 

wybudowany i trwają teraz jedynie prace wykończeniowe, to wciąż 
jednak na poszerzenie czeka ul. Bł. Bogumiła. Jak się dowiedzieliśmy, 
roboty drogowe leżą po stronie inwestora. Dopóki droga nie zyska 
dodatkowego pasa umożliwiającego skręt do marketu, to Polomarket 
nie będzie oddany do użytku. Na 
miejscu pracownicy nie potrafili 
nam powiedzieć, kiedy rozpocznie 
się poszerzanie ulicy. 

(ps)

Na pla-
ż y  z a -

rządzanej przez 
PGK „Termy Unie-
jów” po godz. 22 
nie można przeby-
wać. Informuje o 
tym stosowna ta-
blica, która od nie-
dawna znajduje się 
przy brzegu rzeki 
– blisko jednej z re-
stauracji. W sprawie 
zadzwoniliśmy do urzędu. 
Czy faktycznie nie można już 
przybywać nad rzeką w porze 
nocnej?

- O tabliczce wcześniej nie 
wiedzieliśmy. Ani termy, ani 
nikt z urzędu nie umieszczał 
w tym miejscu podobnej in-
formacji. Szczerze powiem, że 
jesteśmy tym zaskoczeni – mówi 

Maciej Bartosiak z uniejow-
skiego magistratu. - Tabliczka 
zostanie zdjęta. 

Kto wpadł na pomysł, aby 
umieścić podobną wiadomość? 
Tego póki co nie wiadomo. Jed-
no trzeba jednak stwierdzić, że 
tabliczka została fachowo podro-
biona. 

(ps)

Co stało się 
z tężnią?

Kiedy do Polomarketu?

Nad Wartą musi być spokój?

Nielegalna tabliczka 

Poddębice Na ławkach naprze-
ciwko kościoła św. 

Katarzyny spożywany jest dena-
turat. Jak do tej pory amatorzy 
procentów raczyli się pod chmurką 
raczej typowymi trunkami. Fakt, że 
miejsce spożywania alkoholu jest 
wysoce niestosowne, ale picie dena-
turatu bulwersuje jeszcze bardziej. 

W biały dzień, blisko jednej z kamer 
miejskiego monitoringu, mężczyzna 
pił denaturat. Nie zwracał uwagi na 
przechodniów, nie miał nawet zakry-
tej butelki z fioletowym płynem. Obok 
postawił na ławce puszkę piwa. 

- Czy to się nigdy nie skończy? – py-
tali nas jeszcze niedawno mieszkańcy 
zdenerwowani widokiem pijaków 
przed kościołem.

O problemie pisaliśmy niejedno-
krotnie. Zaskoczeniem jest fakt, że w 
centrum miasta dochodzi do podob-

nych sytuacji. Jednak jeszcze bardziej 
zdumiewa, że w jednej z najbardziej 
ruchliwych części Poddębic, ktoś raczy 
się denaturatem. 

Mężczyzna przepijał denaturat 
piwem. Trwało to dobrych kilkanaście 
minut. Gdy skończył, z trudem wstał 
z ławki i poszedł chwiejnym krokiem 
do najbliższego sklepu spożywczo
-monopolowego. 

Denaturat jest w tej chwili najtań-
szym trunkiem wysokoprocento-
wym. Przebija nawet ceną nielegalny 
spirytus oferowany w melinach. 
„Dętka” - bo taka jest obiegowa nazwa 
denaturatu, sieje jednak spustoszenie 
w organizmie. 

Denaturat to alkohol używany 
do celów technicznych. Służy jako 
rozpuszczalnik, do czyszczenia, od-
każania powierzchni. Kiedyś opalało 
się nim kurczaki. Ponieważ państwo 

czerpie zyski ze sprzedaży alkoholu 
spożywczego, aby Polacy nie prze-
rzucili się na alkohol techniczny, 
jest on skażany substancjami po-
garszającymi jego walory. Aby 
był gorzki, używa się bitrexu. To 
może powodować drętwienie ję-
zyka. Alkohol techniczny jest też 
zanieczyszczony np. metalami cięż-
kimi. Nie spełnia norm spożywczych. 

Człowiek, który go wypije, będzie 
miał nudności, zaburzenia pracy jelit, 
odczuje działanie alkoholu szybciej 
nawet przy mniejszych dawkach. 
Jeśli ktoś pije denaturat przewlekle, 
to efekty picia będą szybsze, gwał-
towniejsze, bardziej ostre. Może to 
być uszkodzenie wątroby, porażenie 
układu oddechowego. 

(ps)

ZgroZa! Denaturat poD kościołem 

Mężczyzna przed 
kościołem raczył 
się denaturatem

materiał promocyjny

Najmłodsze polskie uzdrowisko 
i jedyne w kraju uzdrowisko 
termalne zwyciężyło w konkur-
sie EKO HESTIA SPA. Niewielki 
Uniejów kusi przez okrągły rok 
bogactwem związków mine-
ralnych zawartych w leczniczej 
wodzie termalnej. A czym urzekł 
komisję konkursową?

– Komisja konkursowa doceniła 
nie tylko realizację od podstaw 
przedsięwzięcia „Uzdrowisko Ter-
malne Uniejów – w przyjaźni z 
przyrodą”, ale również systematycz-
ną działalność na rzecz upowszech-
nienia i wzrostu świadomości 
ekologicznej lokalnej społeczności 
– podsumowuje dr Jan Golba, Pre-
zes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych w Polsce. Doceniliśmy też 
wykorzystanie wód geotermalnych 
nie tylko jako atrakcji turystycznej i 
uzdrowiskowej, ale przede wszyst-
kim elementu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska całej 
gminy.

Ogłoszenie Laureata I edycji 
Konkursu EKO HESTIA SPA od-
było się podczas obchodów 25-lecia 
Stowarzyszenia. W ścisłym finale 
konkursu dla najbardziej pro-eko-
logicznych polskich uzdrowisk w 
2016 roku znalazły się: Busko-Zdrój, 
Nałęczów, Sopot i Uniejów.

W kwalifikacji konkursowej 
uwzględniane były inwestycje i 
działania proekologiczne oraz pro-
jekty i programy m. in. z zakresu 
edukacji ekologicznej oraz ochrony 

przyrody, aktywizujące społeczność 
lokalną, zrealizowane przez uczest-
ników w latach 2010-2015.

Laureat otrzyma nagrodę finan-
sową, ufundowaną przez Grupę 
ERGO Hestia, w wysokości 100 
tys. złotych. Jak zadeklarował bur-
mistrz nagrodzonego uzdrowiska 
Józef Kaczmarek zostanie ona 
przeznaczona na budowę ścieżki 
dydaktycznej na terenach zielonych 
Uniejowa w ramach kompleksowe-
go programu edukacji ekologicznej.

– Jestem pod ogromnym wra-
żeniem osiągnięć i dynamicznego 
rozwoju Uniejowa na przestrzeni 
kilku ostatnich lat – podkre-
ślił Piotr Śliwicki, Prezes Grupy 
ERGO Hestia. W ich trakcie udało 
się z jednej strony kompleksowo 

zagospo-
da rować 
na potrze-
b y  c a łe j 
g m i n y 
potencjał 
wód ter-
malnych, 
ale też z 
n ie z w y-
kłą dba-
ł o ś c i ą 
rozwinąć 
program 
edukacji 
ekologicz-

nej wśród najmłodszych miesz-
kańców. Idea zrównoważonego 
rozwoju, która przyświecała tym 
działaniom, jest niezwykle bliska 
również Grupie ERGO Hestia. 
Cieszę się, że ta nagroda zasłuże-
nie trafia do miejscowości, która 
konsekwentnie buduje swoją 
nową uzdrowiskową tożsamość 
w oparciu o rozwiązania przy-
jazne dla lokalnej społeczności 
i najbliższego otoczenia Jeszcze 
bardziej cieszy mnie Pańska de-
klaracja wykorzystania nagrody 
na program edukacji ekologicznej 
i ścieżek dydaktycznych na zielo-
nych terenach Uniejowa.

Komisja Konkursowa EKO HE-
STIA SPA składa się z przedstawicie-
li Akademii Górniczo Hutniczej w 
Krakowie, Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie, Grupy ERGO 
Hestia oraz Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP.

Polska w chwili obecnej posiada 
45 uzdrowisk statutowych. Do I 
edycji Konkursu EKO HESTIA 
SPA zgłoszenia przesłało aż 11 
gmin uzdrowiskowych z całego 
kraju: Inowrocław, Nałęczów, Kry-
nica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczaw-
nica, Sękowa, Konstancin-Jeziorna, 
Sopot, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i 
Uniejów.

opracowano na podstawie 
materiałów arch. Ergo Hestia

100 tys. zł na ekoinwestycje dla uniejowa
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Poddębice Uniejów 

Poddębice

Poddębice Do redakcji za-
dzwonił zdenerwo-

wany Czytelnik, który niektórym 
kierowcom busów wytknął dość 
częstą manierę na drodze.

- Gdy mijają się na ulicy, to za-
trzymują pojazdy, uchylają szyby 
i rozmawiają sobie w najlepsze. 
Ostatnio miałem taką sytuację. 
Kierowcy samochodów osobowych 
stojących za busami musieli czekać, 
aż skończą rozmawiać. To jest bardzo 
deprymujące i niebezpieczne. Może dojść do zderzenia. Kto wtedy będzie odpowiadał za kolizję lub wypadek? 
Wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązują te same zasady. Kierowców busów też.

(ps)

Od kilku tygodni w miejskim parku swoim wy-
glądem straszą popsute siedziska, które w strefie 

dźwięku „Ogrodu zmysłów” miały być jedną z głównych atrakcji. 
Niestety, dźwięku również nie ma. Brakuje głośników a z tych, 
które są, żadne dźwięki nie płyną. Na szczęście, jest już po sezonie. 
Jest czas na naprawę, aby w następnym sezonie wszystko już grało. 

(ps)

Tak dramatycznych 
informacji jeszcze 

nigdy nie było z poradni psycho-
logiczno – pedagogicznej w Pod-
dębicach. W tym roku już trzy 
dziewczynki uczęszczające do szkół 
podstawowych z terenu powiatu 
poddębickiego myślały, aby odebrać 
sobie życie. 

Do poradni trafiają coraz młod-
si pacjenci. Choć 
trudno w to 
uwierzyć, 
najmłodsi 
mają zale-
dwie po 2-3 
latka. Rodzi-
ce maluchów 
nie potrafią 
sobie poradzić 
z nerwowym 
zachowaniem 
dzieci. Jednak 
najwięcej emo-
cji wzbudzają 
wiadomości 
związane z 
uczniami pod-
stawówek, któ-
rzy mają myśli 
samobójcze. 

- Przyznam, że wcześniej tak często 
nie mieliśmy do czynienia z takimi 
sytuacjami. To jest bardzo niepokojący 
i smutny sygnał, że dzieci w tym wieku 
mają myśli samobójcze. Charakteryzuje 
ich bezradność i apatia – mówi Bożena 
Michalska, dyrektor poradni.

Jak się dowiedzieliśmy o samobój-

stwie myślały dziewczynki uczęsz-
czające do ostatnich klas szkół pod-
stawowych. 

- Do naszej placówki zgłosili się ro-
dzice trzech uczennic. Ich zaniepokoje-
nie wzbudziło nietypowe zachowanie 
dziewczynek, które były obojętne i 
przygnębione. Rodzice jednej z dziew-
czynek natrafili przypadkowo na 
pamiętnik córki, w którym były zapi-

sy o jej myślach 
samobójczych. 
Z reguły do tak 
dramatycznych 
sytuacji docho-
dzi w związku 
z trudnościami 
z przystoso-
waniem się do 
środowiska, 
z brakiem 
a kcept ac j i 
wśród grupy 
rówieśniczej, 
czy bardzo 
trudnej sytu-
acji rodzin-
nej. Jedna z 
dziewczy-

nek pisała o 
tym zresztą w pamiętniku, skarżąc 
się na koleżanki i kolegów z klasy, że 
jej dokuczają.

Dyrektor poradni przyznaje, że 
proces dochodzenia do równowagi jest 
długotrwały a sukces zależy od wielu 
czynników. Oprócz dziewczynek 
myślących o odebraniu sobie życia, 
placówka mierzy się też z innymi 

trudnymi przypadkami. Typowe dla 
naszych czasów są problemy dzieci wy-
chowanych na grach komputerowych.

- Pomagamy w tej chwili kilku 
rodzinom w których jest problem z 
uzależnieniem dziecka od komputera 
i gier. Spotykamy się także z rodzicami 
i ich nastoletnimi dziećmi mającymi 
problemy z używkami, głównie z alko-
holem. Na szczęście jak do tej pory nie 
mieliśmy sytuacji związanych z dopa-
laczami – słyszymy od B. Michalskiej.

A co z najmłodszymi pacjentami po-
radni psychologiczno – pedagogicznej?

- Nerwowość u 2-latka może wy-
nikać z niewłaściwych metod wy-
chowawczych. Przyczyn można też 
upatrywać w przebiegu okresu ciąży. 
Być może mało kobiet zdaje sobie z tego 
sprawę, że okres ciąży jest dla później-
szego zachowania dziecka niezwykle 
istotny. Jeśli kobieta przeżywa w czasie 
ciąży negatywne emocje, często podda-
wana jest sytuacjom generującym stres, 
to można z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa założyć, że dziecko również 
będzie miało kiedyś pewne kłopoty 
w optymalnym emocjonalnym funk-
cjonowaniu.

Psycholodzy podkreślają, że sku-
teczność leczenia zależy w wielu przy-
padkach od tego, w jakim stopniu uda 
się przekształcić środowisko domowe 
dziecka. Pierwszorzędną rzeczą jest 
wczesne i trafne postawienie diagnozy. 
Rozpoczęcie właściwego leczenia w 
początkowym stadium zaburzenia 
daje zwykle pozytywne rezultaty. 

(ps)

Do końca tego 
roku obowiązy-

wać będzie umowa między 
gminą a KPP w Poddębicach 
ws. ponadnormatywnych pa-
troli policji. Porozumienie zo-
stało zawarte kilka dni temu 
pomiędzy burmistrzem Józefem 
Kaczmarkiem a mł. insp. Krzysz-
tofem Kotkowskim, komen-
dantem poddębickiej policji.  
Ponadnormatywne patrole są 
efektem współpracy komendy z 
władzami miasta, które sfinan-
sują ponadnormatywne służby 
stróżów prawa. Na ten cel gmina 
przekazała kwotę 5 tys. zł.  

- Służby ponadnormatywne 
od lat stanowią duże wparcie 

na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Zgodnie z 
porozumieniem policjanci będą 
pełnić służbę prewencyjną w 
ramach swojego czasu wolnego, 
a umundurowane patrole będą 
skierowane w najbardziej zagro-
żone miejsca. W celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy i miasta Uniejów zadaniem 
funkcjonariuszy będzie prze-
ciwdziałanie przestępczości i 
popełnianiu wykroczeń, poprawa 
porządku publicznego poprzez 
eliminowanie zachowań nieak-
ceptowanych społecznie – infor-
muje mł. asp. Bożena Olejniczak 
z KPP w Poddębicach.

(ps)

Więcej policjantów

Dobrze, że już po sezonie
Czas na PogaWęDKę 

Dzieci z podstawówek myślą o samobójstwach!

Na zdjęciu 
dyrektor Bożena 
Michalska 

materiał promocyjny

Powiat Poddębicki otrzyma 
dotację w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
przebudowę drogi powiatowej 
Poddębice – Brudnów  w wy-
sokości 1 194 512 zł co stanowi 
63,6% wartości inwestycji.

Urząd Marszałkowski zatwier-
dził listę wniosków złożonych 
w ramach naboru dotyczącego 
„Budowy lub modernizacji dróg 
lokalnych”. Spośród 338 złożonych 
wnioskówo przyznanie pomocy, 
w wyniku przeprowadzonej we-
ryfikacji pozytywnie oceniono 229, 
ale tylko 76 wniosków otrzymało 
dofinansowanie.

W ramach zadania na odcinku 
prawie 8 km zostanie położona 
nowa nawierzchnia, wykonana 
przebudowa poboczy i rowów, oraz 
oznakowanie poziome i pionowe. 
Całkowita wartość zadania wynosi 
1 877 278 61 zł.

- Warto zaznaczyć, że jest to 
kolejna  inwestycja drogowa, na 
którą powiat poddębicki otrzymał 
dotację. Na ten cel pozyskano  
kwotę 1 194 512 zł, środki partnera 
Gminy Poddębice – to 193 tys. zł, 
Gminy Dalików 149 tys. zł, nato-
miast pozostała kwota to wkład 
własny powiatu – mówi Starosta 
Poddębicki Ryszard Rytter.

Przydzielone województwu 
łódzkiemu środki finansowe 
nie umożliwią wsparcia wszyst-
kich projektów znajdujących się 
na ww. liście. Samorząd Woje-
wództwa Łódzkiego posiada do 
rozdysponowania nieco ponad 
60 mln zł. Łączna wnioskowa-
na kwota pomocy pozytywnie 
ocenionych wniosków wyniosła 
ponad 200 milionów złotych. 
Dlatego umowy o przyznanie 
pomocy będą zawierane z bene-
ficjentami według kolejności na 
liście, do momentu wyczerpania 
dostępnych środków.

Droga Poddębice - Brudnów 
z dotacją  w ramach PROW
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 205: Chciwy dwa razy traci.
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UŚMIECHnIJ sIę
* - Tato, a ty chciałeś chłopca czy 
dziewczynkę?
- Zasadniczo chciałem tylko twoją 
matkę, Jasiu. 

* * *
* Łysy siedzi w autobusie. Obok niego 
przepycha się garbaty. 
I tak się ten garbaty pcha i pcha obok łysego...
W końcu łysy nie wytrzymuje i krzyczy:
- No, gdzie się pchasz, garbaty?
- Na Łysą Górę! 

* * *
* Pewien Rusek na polskim targu próbuje sprzedać rower. 
Podchodzi do niego Polak i mówi:
- Te, Rusek, kupię ten rower, tylko muszę sprawdzić, jak się 
drogi trzyma.
No i biedny Rusek dał mu rower na jazdę próbną. Mija 10 
min, 20, 30, aż w końcu Rusek macha ręką i mówi:
- Eee, jak kupił, tak sprzedał...  

* * *
* Tata Jasia poszedł do szkoły Jasia poważnie porozma-
wiać z jego nauczycielem.
Tata Jasia:
- Mój syn dostał jedynkę z angielskiego!
Nauczyciel:
- I co w tym dziwnego?
- Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny!
- Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie ma. 

* * *
* - Przyznaje się Pan do morderstwa?
- Nie.
- A wie pan, jaka kara grozi za składanie fałszywych 
zeznań?
- Oczywiście. Dużo mniejsza niż za morderstwo. 

* * *
* Spięcie na drodze. Wkurzony facet: 
- Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?! 
- Więcej razy od Ciebie, debilu! 

AROMATYCZNY SZYBKI 
KREM PIETRUSZKOWY Z 
WĘDZONKĄ
Składniki:
1,5 litra bulionu
3 większe pietruszki
3 ziemniaki
2 kromki razowego chleba
pęczek natki pietruszki
pół szklanki śmietany
10 dag smacznej wędzonki, 
boczku

Etapy przygotowania:
Pietruszki i ziemniaki myjemy, 

obieramy, kroimy na kawałki. 
Wrzucamy do bulionu, gotuje-
my około 20 minut. Dokłada-
my do garnka kromki chleba 
i gotujemy jeszcze chwilkę. 
Zdejmujemy garnek z ognia, 
składniki miksujemy dokładnie 
na krem. Zabielamy śmietaną. 
Doprawiamy solą i pieprzem. 
Wędzonkę (boczek) kroimy w 
kosteczkę i przesmażamy kilka 
minut na suchej patelni. Pietrusz-

kę siekamy i łączymy z zupą (kilka 
listków odłóżmy do dekoracji). 
Porcje zupy rozlewamy na talerze. 
Posypujemy wędzonką. 

KARKÓWKA Z KRUSZONYM 
PIEPRZEM
Składniki:
karkówka - 600 g
przyprawa do mięs - 2 łyżki
pieprz czarny ziarnisty - 5 łyżek
olej - 3 łyżki

Etapy przygotowania:
Ziarna pieprzu pokrusz lekko w 

moździerzu. Mięso umyj i osusz. 
Karkówkę posyp równomiernie przy-
prawą, by nadać jej wyrazisty smak, 
a następnie pieprzem. Ziarna pieprzu 
dociśnij dłonią. Mięso obsmaż na 
rozgrzanej patelni z każdej strony, a 
następnie wstaw do nagrzanego do 
180 stopni piekarnika i piecz przez 
50 minut. Jeśli chcesz, aby twoja kar-
kówka była jeszcze bardziej soczysta 
po obsmażeniu, upiecz ją w folii alu-
miniowej lub w rękawie do pieczenia. 

TRADYCYJNE CIASTO Z DYNIĄ
Składniki:
Ciasto:

250 ml (1 szklanka) mąki
2 ml soli
100 g zimnego masła lub mar-
garyny
125 ml gładkiego kremowego 
twarożku
Nadzienie:
190 ml (3/4 szklanki) cukru
5 ml mielonego cynamonu
2 ml soli
2 ml mielonego imbiru
2 duże jajka
500 ml (2 szklanki) pure z ugoto-
wanej dyni
1 puszka mleka skondensowa-
nego
125 ml mąki tortowej
250 ml (1 szklanka) ugotowanej 
dyni pokrojonej w kostkę
świeża rokietta

Etapy przygotowania:
Wszystkie składniki ciasta umieść 
w misce malaksera i wyrabiaj, 
aż powstanie ciasto. Zagnieć je 
dodatkowo rękami i włóż do lo-
dówki na 20 minut. W małym na-

czyniu wymieszaj cukier, 
cynamon, sól i imbir. W dużym 
naczyniu ubij jajka. Mieszając 
dodaj puree z dyni i cukier z 
przyprawami. Mieszając, powoli 
dodawaj mleko skondensowane 
i mąkę. Dodaj dynię pokrojoną 
w kostkę. Rozwałkuj ciasto na 
oprószonym mąką blacie i wyłóż 
nim okrągłą formę do ciasta. 
Piecz w rozgrzanym piekarniku 
przez 10 minut. Upieczony spód 
napełnij nadzieniem i piecz 
jeszcze 20 minut, aż nadzienie 
się zetnie. Podawaj ze świeżą 
rokiettą.
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W sobotę, 1 października br. odbyła się już X edycja Hubertusa Ekologicznego. Ciepła aura sprzyjała 

imprezie, podczas której przy Starostwie Powiatowym przez większą część dnia miały miejsce występy 

artystyczne, konkursy, jak również można było zapoznać się bliżej z fl orą i fauną pól, lasów i łąk. Imprezę 

zakończyła tradycyjna pogoń za lisem na Tumskich Łąkach. 
tekst i fot. Mirosława Kupis – Urbaniak 

Hubertus 2016 
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Ozorków Takich emocji jesz-
cze nie było! Nie-

zadowolenie sięgnęło zenitu i 
posypały się skargi na zakład 
Tubądzin. Do urzędu miasta 
wybrali się wzburzeni miesz-
kańcy, którzy jednoznacznie 
negatywnie wypowiadają się 
o fabryce produkującej płytki 
ceramiczne. 

Niedawno g rupa ozorko-
wian wybrała się do urzędu 
miasta. Burmistrz Jacek Socha 

musiał wysłuchać ludzi, któ-
rzy zażądali konkretnej in-
terwencji włodarza w sprawie 
fabryki. Zdaniem mieszkań-
ców uciążliwości w związku 
z dzia ła lnością zakładu są 
poważne. 

- Ostatnio zaobserwowali-
śmy, że zakład emituje o wiele 
więcej zanieczyszczeń. Chodzi 
o dziwny biały pył, który osa-
dza się dosłownie wszędzie. 
Nie zapomnę dnia, w którym 
musiałam zmywać podłogę 
z tego białego pyłu. Warstwa 
tego świństwa była kilkucenty-
metrowa. Dosłownie wygląda-
ło to tak, jakby w pokoju ktoś 
rozsypał mąkę – mówi Bożena 
Pałasz. - Podobnie wyglądał 
ogród. Był cały biały. 

Na krańcu ul icy Staszica 
mieszkają państwo Kowalczy-
kowie. To starsi ludzie, którzy 
o swoje zdrowie martwią się 
podwójnie. 

- Obawiamy się. Jak widzimy 
pył na roślinach, parapecie, 
dachu to przecież nie da się nie 
myśleć o tym, że my oddychamy 
tym zapylonym powietrzem – 
słyszymy od Zofii Kowalczyk. 
- Skutki na pewno są fatalne. Od 

takiego powietrza jest rozedma 
płuc, astma, pojawiają się aler-
gie. Można zachorować na raka. 

Aleksy Kowalczyk, mąż pani 
Zofii, porusza się o kulach. 
Podobnie jak inni mieszkańcy 
mówi źle o fabryce.

- Nie wiem, co tam się dzie-
je. Wcześniej nie było aż tylu 
problemów. Jest o wiele więk-
sze zanieczyszczenie. Hałas 
dobiegający z zakładu też jest 
większy. Być może trudno jest w 

to uwierzyć, ale od tych ciągłych 
wibracji pękają ściany. Oczywi-
ście największą wartością jest 
zdrowie i chodzi nam głównie 
o eliminacje tych wszystkich 
czynników wpływających ne-
gatywnie na stan organizmu. 
Jest się czym martwić – twierdzi 
pan Aleksy. 

Teresa Michalak potwierdza 
słowa o pękającej elewacji.

- Wcześniej mieliśmy tylko w 

planach drobne prace moder-
nizacyjne, ale po skuciu tynku 
okazało się, że w wielu miej-
scach doszło do pęknięć elewa-
cji. Musieliśmy zrobić gruntow-

ny re -
mont domu. 
Mieszkamy blisko fabryki. To 
pewnie skutki takiego sąsiedz-
twa.

Co zrobić, aby było lepiej? 
- zastanawia się wielu miesz-
kańców. Agnieszka Romaniak 
liczy na zaangażowanie bur-

mistrza. 
Miejscowa władza zapewnia, 

że przyjrzy się sprawie.
- Odbyłem już pierwsze spo-

tkanie z szefostwem zakładu. 
Poinformowałem o skargach 

mieszkańców. Poprosiłem o 
przygotowanie wszyst-

k ich dokumentów 
związanych z od-

d z i a ł y w a n i e m 
fabryki na śro-

dowisko. Mu-
szę ocenić, czy 
f a k t yc z n i e , 
jak twierdzą 

mieszkańcy, przekraczane są 
normy jeśli chodzi na przykład 
o hałas czy też pylenie – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

Warto dodać, że fabryka za-
trudnia setki pracowników. Dla 
włodarza załagodzenie konflik-
tu z pewnością nie będzie prostą 
sprawą. Burmistrz musi pa-
trzeć nie tylko na wzburzonych 
mieszkańców, ale również na 
korzyści wynikające dla miasta 
z działalności zakładu.

Wysłaliśmy mailem do Tu-
bądzina pytania w związku 
ze skargami ozorkowian. W 
odpowiedzi czytamy: „Zakład 
ceramiki Tubądzin II w Ozorko-
wie funkcjonuje od 2000 roku. 
Firma należy do czołowych 
pracodawców regionu, dając 
zatrudnienie ponad 500 osobom 

(w całej Grupie Tubądzin zatrud-
nionych jest obecnie ok. 1.100 
osób). Zakład prowadzi swoją 
działalność produkcyjną przy 
zastosowaniu najnowocześniej-
szych, światowych rozwiązań 
technologicznych, określanych 
jako przyjazne dla środowiska 
naturalnego (głównym skład-
nikiem emisji pochodzących z 
kominów fabrycznych jest para 
wodna). Ceramika Tubądzin 
II posiada wydane przez sta-
rostę zgierskiego pozwolenie 
zintegrowane na prowadzenie 
instalacji związanych z produk-

cją wyrobów ceramicznych za 
pomocą wypalania i dotrzymuje 
wszystkich postanowień tego 
pozwolenia w obszarze emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 
Jednocześnie pragniemy pod-
kreślić, że do spraw związanych 
z ochroną środowiska spółka 
przywiązuje bardzo dużą wagę, 
czego potwierdzeniem są zna-
czące nakłady na inwestycje 
proekologiczne. W samym tylko 
okresie 2015 - 2016 roku nakłady 
na instalacje odpylania przekro-
czyły 850 tys. złotych”.

Mieszkańcy mają nadzieję, że 
dojdzie do spotkania w którym 
oprócz burmistrza będą też 
uczestniczyli przedstawiciele 
zakładu. Do sprawy powró-
cimy.

(stop)

Państwo Kowalczykowie narzekają na biały pył z fabryki. Dlatego zakrywają m.in. samochód

BiałY pYł, pĘkaJĄca 
eLeWacJa i HałaS...

- W końcu trzeba coś zrobić, aby uciążliwości spowodowane 
działalnością fabryki były mniejsze – mówią ozorkowianki 

Elewacja pęka od wibracji z zakładu – twierdzą mieszkańcy 

to uwierzyć, ale od tych ciągłych 
wibracji pękają ściany. Oczywi-
to uwierzyć, ale od tych ciągłych 
wibracji pękają ściany. Oczywi-
to uwierzyć, ale od tych ciągłych 

ście największą wartością jest 
wibracji pękają ściany. Oczywi-
ście największą wartością jest 
wibracji pękają ściany. Oczywi-

zdrowie i chodzi nam głównie 
ście największą wartością jest 
zdrowie i chodzi nam głównie 
ście największą wartością jest 

o eliminacje tych wszystkich 
zdrowie i chodzi nam głównie 
o eliminacje tych wszystkich 
zdrowie i chodzi nam głównie ny  re -

mont domu. 
ny  re -
mont domu. 
ny  re -

Poinformowałem o skargach 
mieszkańców. Poprosiłem o 

Poinformowałem o skargach 
mieszkańców. Poprosiłem o 

Poinformowałem o skargach 

przygotowanie wszyst-
k ich dokumentów 

przygotowanie wszyst-
k ich dokumentów 

przygotowanie wszyst-

związanych z od-
d z i a ł y w a n i e m 

związanych z od-
d z i a ł y w a n i e m 

związanych z od-

fabryki na śro-
d z i a ł y w a n i e m 

fabryki na śro-
d z i a ł y w a n i e m 

dowisko. Mu-
fabryki na śro-

dowisko. Mu-
fabryki na śro-

szę ocenić, czy 
f a k t yc z n i e , 

szę ocenić, czy 
f a k t yc z n i e , 

szę ocenić, czy 

jak twierdzą 
f a k t yc z n i e , 
jak twierdzą 
f a k t yc z n i e , 

Pani Zofi a martwi 
się o rośliny, które 
– jak usłyszeliśmy 
– pokryte są pyłem
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Ozorków Ozorków 

Ozorków Jak grzyby po desz-
czu wyrastają w mie-

ście punkty z automatami do gier. 
Zwykle okna takich pomieszczeń 
zasłonięte są fototapetami z 
atrakcyjnymi zdjęciami Las Vegas 
i napisami 777, hot-zone lub open 
24 h. Przy jednej z ulic powstał 
nawet Klub Wiedzy Powszechnej. 
W środku nie ma jednak książek. 
Są maszyny do gier.

“Ustawa hazardowa” mówi jasno 
o tym, że w Polsce automaty do gier 

mogą od tego roku znajdować się 
wyłącznie w kasynach. Prawo jest 
jednak omijane i na rynku działa 
szereg salonów. W Ozorkowie takie 
punkty pojawiają się w różnych czę-
ściach miasta. W tej chwili kilka z 
nich znajduje się w samym centrum 
Ozorkowa.

Wchodzimy do Klubu Wiedzy 
Powszechnej. W środku gołe ściany 
i jedynie trzy maszyny do gier. W 
jednym z rogów mały stolik. Py-
tamy o to, czym jest klub i do kogo 
adresowana jest oferta.

- Ja tu tylko pracuję. Właściciela 
nie ma – słyszymy od pracownicy. 
- Ale chodzi o to, że grając na maszy-
nach wyskakują różne pytania, na 
przykład z zakresu historii. Dlatego 
jest tu mowa o wiedzy. 

Takie wytłumaczenie nam nie 
wystarcza. Pytamy o to, czy na au-
tomatach można wygrać pieniądze.

- Można – słyszymy. - Niedawno 
jeden z panów zagrał za pięć zło-
tych. Wygrał 40 zł. 

W sprawie salonów gier zadzwo-
niliśmy do Izby Celnej w Łodzi.

- Na rynku nie ma teraz tzw. 
automatów do gier o niskich wy-
granych. Koncesje na te urządzenia 
były tylko do końca ub. roku. Obec-
nie mówimy tylko o automatach 
do gier. Wszystkie takie maszyny 
mogą legalnie działać, ale tylko w 
kasynach – odpowiada mł. asp. Be-
ata Bińczyk, rzecznik łódzkiej Izby 
Celnej. - Nie potrafi ę odpowiedzieć 
na pytanie, czy wszystkie automaty 
do gier są nielegalne. Musielibyśmy 
sprawdzić, czy są to typowe auto-
maty do gier. Jeśli ktoś jest zanie-
pokojony działalnością punktów z 
takimi maszynami, może się z nami 
skontaktować pod bezpłatnym nu-
merem telefonu 800-060-000.

Mieszkańcy są zaniepokojeni. Mar-
twią się łatwą dostępnością do hazardu. 
Automat do gier puścił z torbami nie-
jednego. Pomimo, że wrzuca się do nie-
go niewielkie nominały, potrafi szybko 
uzależnić zarówno młodzież, jak i do-

rosłych. O tym, że 
ludzie przegrywa-
ją na nich fortuny, 
przez co dramaty 
przeżywają całe 
rodziny już od 
dawna alarmo-
wali terapeuci, 
którzy walczą z 
uzależnieniem 
od hazardu. Nie-
stety, hazardowe 
eldorado jest na 
porządku dzien-
nym. 

(stop)

Jaka jest przyszłość 
ogródków działko-

wych na terenie znajdującym się 
między ul. Traugutta i Konstytucji 3 
Maja? Zdaniem działkowców, nie-
pewna. Lotem błyskawicy rozeszła 
się bowiem informacja o tym, że 
właścicielka kompleksu ogródków 
chce sprzedać teren. 

- Słyszałem o tym, że działki mają 
zostać wkrótce zlikwidowane – 
mówi z pewnością w głosie jeden 
z działkowiczów. - Bardzo się tym 
martwimy. Naprawdę dużo pracy 
kosztowało każdego z nas doprowa-
dzenie tych ogródków do takiego sta-
nu, jak obecnie. Jest zielono, dużo igla-
ków, warzyw, ładne altanki. Szkoda 
byłoby pozbyć się tego wszystkiego. 

Kolejny amator wypoczynku na 
świeżym powietrzu także mówi o 
niepewnej przyszłości ogródków. 

- Podobno właścicielka ma zamiar 
zlikwidować działki i sprzedać zie-
mię pod teren uprawny. Z tego co 
wiem, to działki już od przyszłego 
roku mają być kolejno likwidowane. 

Obawy przed zmianami

Działkowcy się martwią 

O nastrojach działkowców roz-
mawialiśmy z właścicielką terenu na 
którym znajdują się ogródki.

- Nie wiem skąd ludzie mają ta-
kie informacje – dziwi się Barbara 
Brauze. - Nigdy nie miałam zamiaru 
przekształcać tego terenu pod ziemię 
uprawną. Przecież wcześniej były tam 
pola uprawne i byłoby to bez sensu 
ponownie wracać do tej koncepcji. 

Działkowcy zastanawiają się nad przyszłością ogródków

Owszem, zastanawiam się nad przy-
szłością tych ogródków, ale pomysł 
jest zupełnie inny. Chciałabym za-
proponować wykup działek. Oczy-
wiście jest to na tym etapie dopiero 
wstępny pomysł i potrzeba sporo 
czasu na realizację. Mam nadzieję, że 
działkowicze podejdą pozytywnie 
do tej inicjatywy.

Panią Barbarę zapytaliśmy o cenę 
wykupu. 

- Za wcześnie jest mówić o kwo-
tach – usłyszeliśmy.

Na terenie położonych jest kil-
kanaście działek. Ozorkowianie 
podpisują co roku umowę dzierżawy 
i płacą średnio 240 – 300 zł. Jak na 
informację o możliwości wykupu 
zareagowali niektórzy działkowcy? 
Z dużą rezerwą. 

- Nie wiadomo jaka będzie cena. 
Głównie działki mają starsi ludzie i 
chyba nie będzie ich stać na wykup. 
Zresztą pożyjemy, zobaczymy. Jedno 
jest pewne, już teraz trzeba przy-
gotować się na zmiany – twierdzą 
działkowicze. 

(stop) 

Powszechna wiedza 
przy... automatach

Na drzwiach duża naklejka 
informuje o Klubie Wiedzy 
Powszechnej 

W środku wiedzę można czerpać głównie z automatów

rosłych. O tym, że 
ludzie przegrywa-
rosłych. O tym, że 
ludzie przegrywa-
rosłych. O tym, że 

ją na nich fortuny, 
ludzie przegrywa-
ją na nich fortuny, 
ludzie przegrywa-

przez co dramaty 
ją na nich fortuny, 
przez co dramaty 
ją na nich fortuny, 

przeżywają całe 
przez co dramaty 
przeżywają całe 
przez co dramaty 

rodziny już od 
przeżywają całe 
rodziny już od 
przeżywają całe 

W środku wiedzę można czerpać głównie z automatów

Nietypowy klub znajduje się w centrum miasta

Mieszkańcy licznie wyszli z domów, aby zamanife-
stować przeciwko wprowadzeniu całkowitego zakazu 

aborcji oraz likwidacji in vitro. „Czarny Protest Ozorków” odbył się 
w centrum miasta, na placu Jana Pawła II w godzinach 12.00 – 14.00. 

- Polska kobieta protestuje, bo chce, aby jej dzieci wyrosły na dobrze 
wyedukowane i mogły same decydować o swoim życiu – mówi Mał-
gorzata Jędrzejczak – Prorok, jedna z organizatorek. – Mam dość słu-
chania co nam wypada, a co nie. Chcę żyć w kraju godności, równości 
poszanowania prawa człowieka, chcę dostępu do badań prenatalnych, 
opieki medycznej, edukacji seksualnej oraz legalnej antykoncepcji. 

- Nie jestem za aborcją, jestem za wolnym wyborem – dodaje Lidia 
Elert. -  Nie zgadzam się na całkowity zakaz aborcji i likwidację in vitro! 
Tą akcją pokazujemy, że polska kobieta jest odważna, dumna i potrafi  
walczyć o swoje prawa! W imię zdrowia i życia naszego oraz naszych 
dzieci będę uczestniczyła w podobnych protestach, a jeśli zajdzie taka 
potrzeba ponownie zaangażuję się w organizację Czarnego Protestu 
w moim mieście. 

Małgorzata Jędrzejczak – Prorok, Joanna Wydrzyńska Jozwiak, Lidia 
Elert - organizatorki Czarnego Protestu w Ozorkowie dziękują wszyst-
kim kobietom i wspierającym mężczyznom za przybycie, za wsparcie i 
za wielkie zaangażowanie. 

Ozorkowski Czarny Protest miał charakter pokojowy i przebiegał 
bez zakłóceń.

cZarnY proteSt 
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właśCiCiele zapomnieli o piesku 

Ozorków 

Ozorków 

Już za miesiąc, od listopada, w 
Przedszkolu Miejskim nr 1 za-
cznie działać nowy oddział - Klub 
Dziecięcy „Niedźwiadek”. Oddział 
przeznaczony jest dla dwadzie-
ściorga dzieci do trzeciego roku 
życia, których rodzice są bez pracy 
lub na urlopie wychowawczym. 
Warunkiem przyjęcia do placówki 
jest zobowiązanie rodziców do 

W połowie ubiegłego 
tygodnia spółdziel-

nia mieszkaniowa odkręciła cie-
pło w swoich zasobach. W sumie 
centralne ogrzewanie włączone 
zostało w prawie 3 400 miesz-
kaniach. Nieznaczne opóźnienie 
było jedynie w bloku przy ul. 
Małachowskiego 2, w którym 
trzeba było wymienić zawory 
termostatyczne. 

- W ubiegłym roku zdecydowa-
liśmy się na grzanie 29 września. 
Można więc powiedzieć, że decyzja 

dot. ogrzewania w tym roku została 
podjęta praktycznie w tym samym 
okresie, co rok temu – mówi Piotr 
Piętka, prezes spółdzielni miesz-
kaniowej. 

O włączeniu ogrzewania w zaso-
bach komunalnych decydują właści-
ciele, zarządzający lub wspólnoty. 
W placówkach podległych miastu 
decydują ich dyrektorzy. W budyn-
kach urzędu miejskiego przy ul. 
Wigury i Listopadowej ogrzewanie 
nie zostało jeszcze włączone. 

(stop)

Jeszcze przez kilka dni trwać 
będzie wycinka drzew w 
parku. Usunięte mają zostać 
suche i mocno przechylone 
drzewa. W sumie do wycięcia 
jest ponad 10 drzew.

Ruszył sezon grzewczy

Krzywe lampy 
na Tkackiej

Wycinka w parku 
w Ozorkowie

Mieszkańcy zasta-
nawiają się jak długo 

jeszcze lampy przy ul. Tkackiej będą 
w takim stanie. Znacznie przechy-
liły się w stronę zabudowań. Co na 
to magistrat?

„Wiemy o problemie. Powiado-
miliśmy już PGE” - czytamy w 
odpowiedzi urzędu. 

(stop)

„Niedźwiadek” w Przedszkolu Miejskim nr 1

Pomieszczenia zostały już wyremontowane 

poszukiwania pracy i gotowość do 
podjęcia zatrudnienia. Za pobyt 
dziecka w „Niedźwiadku” rodzice 
zapłacą 55 zł miesięcznie.

Oddział powstał w ramach pro-
jektu dofinansowanego z funduszy 
unijnych; jego wartość to 580 tys. zł, 
z czego dofinansowanie wynosi 527 
tys. zł. Umowa o realizacji dwuletnie-
go projektu została podpisana przez 

burmistrza Jacka Sochę i marszałka 
województwa łódzkiego Witolda 
Stępnia w drugiej połowie września. 

- Pomieszczenia, w których będzie 
działać klub, czyli sala dla dzieci, 
sanitariaty, kuchnia, zmywalnia zo-
stały już wyremontowane i częściowo 
wyposażone – mówi dyrektor PM1 
Jolanta Mucha. – Do końca paździer-
nika powstanie jeszcze plac zabaw 
przystosowany dla dwulatków, 
dokupimy resztę mebli, urządzeń, 
pomocy dydaktycznych, urządzeń 
multimedialnych i zabawek, tak, by 
od początku listopada klub był w 
pełni gotowy na przyjęcie dzieci.

W ramach projektu zostanie także 
zatrudniony dodatkowy personel; 
3 opiekunki, kucharz na pół etatu i 
pielęgniarka. Dzieci będą miały dwa 
razy w tygodniu zajęcia z rytmiki, 
jęz. angielskiego, a także ćwiczenia z 
logopedą i zajęcia z terapeutą.

Projekt „Klub Dziecięcy „Niedź-
wiadek” szansą aktywizacji zawo-
dowej rodziców dzieci do lat trzech 
z Ozorkowa” będzie realizowany do 
września 2018 r. 

tobi mieszka na działce 
Ozorków Kundelek na stałe 

wpisał się w krajo-
braz ogrodu działkowego. Nie 
ważne, jaka jest pogoda. Tobi od 
kilku już lat mieszka na działce. 

- Piesek ma właścicieli. Nie wiem, 
dlaczego nie zabierają go do domu. 
Być może powodem są dwie sucz-
ki, które trzymają w mieszkaniu. 
Szkoda mi Tobiego. Od czasu 
do czasu właściciele przy-
chodzą na działkę i 
Tobi jest szczęśliwy. 
Jednak aż żal pa-
trzeć, jak stąd idą. 
Tobi smutnym 
wzrokiem pa-
trzy za swoimi 
właścicielami 
– mówi jeden z 
działkowców. 

Męż c z y z n a 
przyznał, że je-
śli tylko ma czas, to 
przychodzi dokarmiać 
kilkuletniego mieszańca.

- Myślę, że 
gdybym tego 

nie robił, to z 
Tobiego została-

by już sama skóra 
i kości. Dobrze cho-

ciaż, że ostatnie zimy 
były w miarę ciepłe. Piesek 

dobrze je znosi, ale przecież jest coraz 
starszy. 

Ozorkowianin nie powiadomił 
stowarzyszeń prozwierzęcych. Uwa-
ża bowiem, że Tobiemu – pomimo 
wszystko – lepiej będzie na działce, 
niż w schronisku dla zwierząt. 

(ps)

osiedlowy monitoring

Lokatorzy zakładają kamery
Ozorków Wspólnota miesz-

kaniowa bloku przy 
ul. Bema 8 zdecydowała się na 
monitoring. W sumie zainsta-
lowano trzy kamery. Ma być 
bezpieczniej.

Osiedle przy ul. Bema nie ma 
najlepszej opinii w mieście. 

- Naszym problemem są chu-
ligani, którzy nadużywają alko-
holu i niszczą mienie. Na klatce 

schodowej gołym okiem widać 
zniszczenia. W drzwiach do piw-
nicy jest pełno dziur, na ścianach 
bohomazy. Mamy nadzieję, że 
dzięki tym kamerom skończą się 
te wszystkie kłopoty – mówią 
lokatorzy monitorowanego bloku. 

Zygmunt Targalski, członek za-
rządu wspólnoty mieszkaniowej, 
w monitoringu widzi same plusy. 

- Kamery działają nie tylko pre-
wencyjnie. Obraz jest nagrywany 
i w razie jakichś zdarzeń wszystko 
mamy jak na dłoni. Były już takie 
sytuacje, że nagrania z naszego 
monitoringu przekazywaliśmy 
policji. Chodziło m.in. o kradzież 
roweru sprzed bloku i podrzucanie 
nam śmieci. Poza tym monitoring 
sprawił, że nie ma już amatorów 

picia alkoholu na klatkach. Nie 
chcę mówić o kosztach. Nie były 
jednak duże. Najważniejsze, że 
kamery spełniają swoje zadanie – 
usłyszeliśmy. 

(stop) 

Jedna z lokatorek bloku 
pokazuje zniszczone drzwi

INFORMACJA  
o wywieszeniu wykazów nieruchomości  

przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777 z 2016 r. 
poz.65, poz.1250, poz.1271), sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy 

następujących nieruchomości:
1.   Część nieruchomości położonej w miejscowości Helenów, oznaczonej nr ew. 14/3   

przeznaczonej  do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej;
2.   Część nieruchomości położonej w miejscowości Leśmierz, oznaczonej nr ew. 23 

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej;
3.   Część nieruchomości położonej w miejscowości Leśmierz, oznaczonej nr ew. 23 

przeznaczonejdo wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej;
4.   Część nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki Las, przy ul. Różanej, 

oznaczonej nr ew. 2938  przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w 
drodze bezprzetargowej.

Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków w Ozorko-
wie, ul. Wigury 14, a także na stronach internetowych Gminy Ozorków oraz na tablicach 
ogłoszeń w miejscowościach: Leśmierz i Sokolniki Las w dniach od 29.09.2016 r. do 
20.10.2016 r., zaś w Helenowie w dniach od 20.09.2016 r. do 11.10.2016 r.

ogłoszenie płatne 
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Ból gardła i chrypkę można łagodzić na wiele spo-
sobów. Gardło można płukać, ssać tabletki, robić 
okłady. Oczywiście przy pierwszych objawach i 
niewielkiej chrypce, a nie przy anginie, bo wtedy 
żadne domowe sposoby na chore gardło nie pomo-
gą i konieczna będzie wizyta u lekarza.

Ból gardła bardzo często występuje w parze z chryp-
ką. Jest to skutek podrażnienia lub zapalenia krtani. 
Zwykle chrypka mija, gdy wyleczymy gardło, ale 
zanim to nastąpi, trzeba ją nieco złagodzić. 

Ból gardła złagodzisz nawilżając błony śluzowe

Dbaj o odpowiednią wilgotność powietrza w po-
mieszczeniach (powinna wynosić 40-60 proc.). Często 
je wietrz. W domu układaj na kaloryferach mokre 
ręczniki lub włącz nawilżacz powietrza. Choć nie 
odczuwasz pragnienia, wypijaj nie mniej płynów niż 
latem. Nawilżanie śluzówki przyniesie ci ulgę także w 
zapaleniu gardła.

Płukanki ziołowe na ból gardła

Są skutecznym orężem w walce 
z bólem gardła i z powodzeniem 
mogą zastąpić sodę (nie każdy lubi 
jej smak). Najlepsze będą napary 
z rumianku, szałwii, tymianku. 
Odkażają, działają przeciwzapalnie, 
a także likwidują obrzęk błony śluzo-
wej. Łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku 
i parz pod przykryciem 15 minut. 

Płucz gardło sodą

Ma działanie przeciwobrzękowe i prze-
ciwzapalne. Łyżeczkę sody oczyszczonej 

rozpuść w 1/2 szklanki ciepłej wody. Płucz gardło 3 lub 4 
razy dziennie. Rób to delikatnie i dość krótko. Wystarczą 3, 

4 ruchy. Energiczne i długie gulgotanie podrażnia 
śluzówkę. Raczej zrezygnuj z roztworu soli. 

Napoje z miodem łagodzą ból 
gardła

Dodawaj go do herbaty z cytryną 
lub naparu z lipy. Miód hamuje 
rozwój bakterii, wirusów, grzybów 
i ma właściwości łagodzące. 

Czosnek pomaga na ból gardła

Czosnek działa przeciwwirusowo 
i przeciwbakteryjnie, pomaga więc 
w pokonaniu infekcji. Najlepiej 1-2 
ząbki zmiażdżyć i dodać do szklanki 
ciepłego mleka.

Już nasze babki znały jego dzia-
łanie. Czy syrop z cebuli jest rze-
czywiście skuteczny? Leczyły nim 
przeziębienie. To było niezastąpio-
ne lekarstwo na kaszel.
Domowej roboty syrop z cebuli 
zawiera wiele witamin o działaniu 
silnie dezynfekującym i łagodzącym. 
Uzupełnia niedobory witaminy C, A, 
B1, B2, PP oraz wielu mikroelemen-
tów: cynku budującego odporność 
przeciwwirusową, przeciwmiażdżycowego selenu, fosforu będącego 
budulcem kości oraz wapnia. 

Jak zrobić syrop z cebuli? – przepis

Obierz dwie, trzy cebule (żeby zmniejszyć wydzielanie substancji drażnią-
cych, przed obróbką cebuli zmocz nóż – nie będę się one wtedy ulatniały, 
a połączą się z wodą). Cebulę drobno posiekaj i zasyp dosyć obficie cu-
krem. Możesz zalać też miodem (ta wersja syropu będzie zdrowsza, pod 
warunkiem, ze dziecko nie ma uczulenia na miód). Całość odstaw pod 
przykryciem na około pięć godzin aż cebula puści sok i syrop z cebuli 
gotowy. Syrop z cebuli jest dobry na kaszel u dziecka, przeziębienie, a 
nawet katar

Syrop z cebuli – jak go 
zrobić i jakie ma działanie

Minikiwi - właściwości 
i wartości odżywcze

Minikiwi to - jak sugeruje nazwa - miniaturka kiwi. Jednak od swojego ku-zyna różni się nie tylko rozmiarem. Minikiwi ma gładką, cienką skórkę, dlatego może być jedzo-ne bez obierania. Jest to bardzo zalecane, ponieważ minikiwi posiada wiele właściwości i wartości od-żywczych - witaminy, mi-nerały i przeciwutleniacze.
Minikiwi zawierają liczne związki o działaniu zdrowot-nym, przede wszystkim:
- witaminę C - 100 g minikiwi dostarcza 52,5 mg tej cennej wi-taminy, a tym samym pokrywa pokrywa 70 proc. dziennego zapotrzebowania na nią. Wita-mina C wzmacnia odporność, wspomaga pracę układu krwio-nośnego i odpowiada za mocne kości i stawy 

- witaminę E - w 100 g mini-kiwi znajduje się 5,28 mg “wi-taminy młodości”. Minikiwi pokrywa ok. 45 proc. dziennego zapotrzebowania na ten cenny składnik. Witamina E nie tylko przedłuża młodość, lecz także jest witaminą “płodności” 

- luteinę - dba o zdrowie oczu. Jej odpowiednia dawka może nawet o 30 proc. zmniejszyć ryzyko rozwoju zaćmy 
- polifenole - chronią przed chorobami nowotworowymi, zapobiegają schorzeniom ukła-du sercowo-naczyniowego, zapobiegają infekcjom, zmniej-szają ryzyko pojawienia się alergii. Wspierają pracę układu pokarmowego - działają prze-ciwwrzodowo, żółciopędnie, chronią wątrobę 

- enzym proteolityczny – aktinidin - który działa prze-ciwzakrzepowo, prowadzi do lepszego ukrwienia, odżywie-nia i dotlenienia uszkodzonych tkanek, usuwa wolne rodniki z organizmu

najlepsze domowe sposoby 
na ból gardła i chrypkę

Płukanie gardła to najstarsza metoda walki z 
bólem gardła

Kiedy poczujesz ból 
gardła, najlepiej 

pozostań przez dzień, 
dwa w domu i połóż się 

do łóżka

Samodzielnie można przygotować 
nie tylko krem czy tonik, ale także 
antyperspirant i dezodorant, wyko-
rzystując do tego rozmaite składniki, 
zarówno te sprzedawane w aptekach 
i internetowych sklepach z półproduk-
tami kosmetycznymi, jak i dostępne w 
każdym sklepie spożywczym. 

Przykładowe przepisy na naturalne 
dezodoranty i antyperspiranty:
Antyperspirant w kremie. 
Składniki: 50 g sody, 50 g mąki ziem-
niaczanej i 4 łyżki oleju kokosowego. 
Mieszamy składniki do uzyskania kre-
mowej konsystencji. Do kremu doda-
jemy kilka kropel wybranej kompozycji 
zapachowej lub olejku eterycznego.

Antyperspirant ałunowy w sprayu. 
Składniki: 125 ml gorącej wody, 1 ły-
żeczka ałunu w pudrze, ok. 20 g ałunu 
w krysztale (tzw. kształcie), ewen-
tualnie olejki eteryczne. W szklance 
gorącej wody rozpuszczamy ałun, 
dodajemy łyżeczkę ałunu w pudrze. 
Całość mieszamy, dodajemy ulubio-
ny olejek eteryczny i przelewamy do 
buteleczki z atomizerem.

Dezodorant w kremie. Składniki: 
60 g oleju kokosowego lub oleju 
monoi, 30 g masła shea, 5 łyżek 
sody oczyszczonej, olejki eteryczne. 
Masło shea i olej kokosowy umiesz-
czamy w garnuszku i rozpuszczamy 
w kąpieli wodnej. Gdy się rozpusz-

Jak zrobić antyperspirant?

Naturalne antyperspiranty nie ha-
mują pocenia, ale skutecznie ni-
welują przykry zapach potu dzięki 
właściwościom bakteriobójczym

Najprostszym antyperspirantem jest soda oczyszczona (kwaśny węglan 
sodu), wtarta w skórę pod pachami zwilżonymi palcami. Zwęża ona gru-
czoły potowe i neutralizuje nieprzyjemny zapach.

czają, dodajemy sodę oczyszczoną. 
Potem dodajemy olejki eteryczne i 
delikatnie mieszamy, by połączyły 
się z preparatem. Całość wkładamy 
na kwadrans do zamrażarki, potem 
miksujemy, aż konsystencja będzie 
kremowa, i przekładamy do szkla-
nego słoiczka. 

Dezodorant w sprayu. Składniki: 100 
ml hydrolatu z róży damasceńskiej, 
płaska łyżeczka sody oczyszczonej. 
Wodę lekko podgrzewamy, mieszamy 
z sodą, przelewamy do buteleczki z 
atomizerem. Przed użyciem roztwór 
trzeba wstrząsnąć.
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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

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

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.

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

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
tel. 500 106 370

Kierowca kat. B+C – 
sprzedawca
Prawo jazdy kat. B oraz C.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604941635

Specjalista w dziale promocji 
i dokumentacji muzealnej
Wykształcenie wyższe 
preferowane humanistyczne.
Muzeum w Łęczycy
ul. Zamkowa 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 89 97

Kierowca kat. C+E
Wykształcenie zawodowe, 
prawo jazdy kat. C+E, min. 1 
rok doświadczenia.
P.P.H.U ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia stębnówką 
i overlockiem – ewentualnie do 
przyuczenia.
ALEX Szycie Odzieży Damskiej
Aleksandra Cieślak
ul. Pojezierska 26/15
91-328 Łódź
tel. 607 321 521

Praca w Łęczycy, 
ul. Belwederska 85

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

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

Sprzedawca
Obsługa komputera, 
obsługa urządzeń fiskalnych, 
książeczka zdrowia.
PPDS Jakub Kominiarski
Leśmierz 21/6
95-035 Ozorków
tel. 667 349 099
Praca w Daszynie

Doradca klienta
Wykształcenie średnie 
lub wyższe ekonomiczne, 
komunikatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów, mile 
widziane doświadczenie w 
branży finansowej.
Anna Podlasiak – Okupska
Usługi Finansowe
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473
e-mail: anna.podlasiak-
okupska@bzwbk.pl

Mechanik-malarz, lakiernik 
samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – lakiernik, 
mechanik, 2 lata 
doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. 
z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca

OGŁOSZENIA DROBNE

tel. 517 180 774
Miejsce pracy: Sierpów 105

Operator koparki, kruszarki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora 
koparki, kruszarki, sortowni.
Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 
JAWIS
Jacek Wojtalewicz
Góry Małe 32
09-530 Gąbin
tel. 601 278 197
Praca: Wargawka Stara

Pracownik budowlany
Chęć do pracy, zdolności 
manualne.
KIMIKO
Przemysław Pachliński
Wróblew 37
95-035 Ozorków
tel. 530 867 601

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

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 agregat chłodniczy kom-
pletny na komorę 360 m³ - tanio. Tel.: 

607-959-842 

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67 m², parter w Ozorko-
wie 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.: 606-887-48

Do sprzedania dwie felgi obręcze na 
wąskie koła do Ursusa 330, pielnik w 
dobrym stanie oraz młynek do czysz-

czenia zboża. Tel.: 507-330-281

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

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

Hak holowniczy 1400 kg, atest, 
homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

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

reklamareklama
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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.

Scholastique Mukasonga

MARIA PANNA NILU
Powieść uhonorowana Nagrodą Renaudot, jedną z najważniejszych fran-
cuskich nagród literackich.
Rwanda, lata 70. XX wieku. W katolickim liceum im. Marii Panny Nilu, kształ-
cącym żeńską elitę kraju, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Większość 
uczennic należy do będącego u władzy plemienia Hutu. Veronica i Virginia, 
pochodzące z plemienia Tutsi, muszą zmierzyć się z niechęcią i prześla-
dowaniami ze strony swoich koleżanek, które nie dają im zapomnieć, że 
dyplom Tutsi, to nie to samo co dyplom Hutu.
Pozorny spokój szkolnego życia mąci coraz bardziej nasilająca się atmosfera 
wzajemnej wrogości, walki politycznej i spisków. Veronica i Virginia poznają 
strażnika legendy Tutsi, który twierdzi, że Tutsi pochodzą od egipskich 
faraonów i wplątuje dziewczęta w tajemnicze obrzędy w cieniu królowej z 
zamierzchłych czasów. Jej kości zakopane pod czerwonym kwiatem ko-
ralokrzewu strzegą pytony. Kiedy dojdzie do tragedii jedyna droga ucieczki 
będzie prowadziła w góry, gdzie mieszkają goryle, które kiedyś były ludźmi.
Jesteś strasznie wścibska, napytasz sobie biedy, odwiedzając czarownice, jestem pewna, że tańczyłaś 
przed wiedźmą, tylko Tutsi są zdolni tańczyć przed diabłem.

Wydawnictwo Czwarta Strona

Joanna Chojnacka

SZPAGAT
Wyjątkowa opowieść o samotności, zdradzie i miłości.
Aleksander Biernacki w życiu kochał naprawdę tylko Hannę. 
Kobietę, którą obdarzył uczuciem, z wyrachowaniem zeswatał 
z Michałem, swoim najlepszym przyjacielem.
Teraz, w cieniu niedawno wybudowanego Pałacu Kultury 
Aleksander Biernacki przeżywa drugą młodość. Byłe kochanki i 
dwuznaczna przeszłość zaprzątają głowę profesora anglistyki. 
Po latach spędzonych na emigracji, Biernacki nie potrafi odna-
leźć swojego miejsca, a starzy przyjaciele zapomnieli o jego istnieniu.
Szpagat to książka o stracie i winie, ale też o namiętności. Niezwykła opowieść o tym, 
że raz odrzuconego uczucia można już nigdy nie odzyskać.
„Cyniczny podrywacz tęskniący za miłością. Smutek i melancholia. Poszukiwania ży-
ciowego spokoju. Wszystko w tonacji blue, w mało barwnych czasach powojennych. A 
jednak ta powieść iskrzy, jest dynamiczna, przeraźliwie smutna i rozpaczliwie prawdziwa. 
Debiut Joanny Chojnackiej zgłębia męską perspektywę na samotność. Hipnotyzuje 
swoim fatalizmem. Mocna rzecz!” – napisał o tej powieści Jarosław Czechowicz.

Wydawnictwo Czwarta Strona

MMKT – ŁĘCZYCA –  trwa dobra 
passa naszego młodego asa te-
nisowego Oliwera Miśkiewicza, 
ucznia kl. III c z SP 3 w Łęczycy.

Po wielu dobrych występach w 
gronie 8 - latków na turniejach w 
Poznaniu, Katowicach i Puszczyko-
wie w zeszły weekend Oliwer wraz 
z rodzicami zostali zaproszeni na 
imprezę tenisową do Kalisza, której 
głównym sponsorem tytularnym 
była znana fi rma Metalplast, stąd 
nazwa turnieju Metalplast Cup. 
Tym razem Oliwer zagrał w katego-

rii dla 9 – latków. Mimo, że grał z za-
wodnikami rok starszymi od siebie, 
to w gronie 10 młodych tenisistów 
okazał się znów bezkonkurencyjny. 
Mało tego, w czasie całego turnieju 
i 5 rozegranych, zwycięskich me-
czów, „rozkręcał się” coraz bardziej, 
aby ten najważniejszy, finałowy 
wygrać 10 :0. Kolejne duże brawa 
dla młodego tenisowego rycerza z 
Łęczycy oraz gratulacje dla rodzi-
ców. Oprócz dyplomu i pucharu w 
nagrodę otrzymał torbę sportowo 
– podróżną.

                      

Świetnie zaprezentowała się 
reprezentacja MKLA Łęczyca na 
odbywających się w Słubicach 
Mistrzostwach Polski Młodzików.

Brązowy medal dla zespołu zdo-
był trenujący w Łęczycy pod okiem 
trenera Kubiaka uczeń Gimnazjum 
w Daszynie Szymon Kłosiński. Losy 
medalu ważyły się do ostatniej kon-
kurencji. Zadecydował bieg na 1000 
m w którym zawodnik MKLA po-
prawił rekord życiowy (2.54.44 min.) 
i z czwartego miejsca awansował na 
trzecią pozycję.

Dwukrotnie o medal otarła się 
Oliwia Podlińska. W pierwszym 
dniu zawodów z rekordem życio-
wym zajęła piąte miejsce w rzucie 
dyskiem (36.59 m). Jeszcze lepiej 
zaprezentowała się następnego dnia 
w pchnięciu kulą. Zajęła czwarte 
miejsce ponownie poprawiając 
rekord życiowy (12.43 m). Do upra-
gnionej dla każdego sportowca po-
zycji medalowej zabrakło dwanaście 
centymetrów.

Bliska podium w skoku w dal była 
także Martyna Tomes. Po pasjonują-
cej walce wywalczyła szóste miejsce 
uzyskując także wynik lepszy od 
rekordu życiowego (5.14 m), a do 
trzeciego miejsca zabrakło tylko 
siedem centymetrów. Jakub Stani-

Żyj tenisowo - graj kolorowomistrzostwa polski młodzików 

szewski zajął siódmą lokatę w skoku 
wzwyż (182 cm) i dziewiątą w biegu 
na 110 metrów przez płotki (15.97 
s). W tej samej konkurencji Maciej 
Kamiński zajął szesnaste miejsce 
(16.43 s) rekord życiowy, dwudziesty 
był Adam Jaśkiewicz (16.61 s). Kry-
stian Nowakowski uplasował się na 
dziewiątej pozycji w skoku o tyczce 
(3.20 m). Jedenaste miejsce z nowym 
rekordem życiowym w pięcioboju  
(2506 pkt.) zajął Paweł Rybarczyk. 
Rekord życiowy w skoku wzwyż 

wyrównał Kamil Zatyka. Wynik 175 
cm dał mu dwunastą lokatę.

Na najważniejsze zawody w 
sezonie zakwalifikowało się aż 
dziewięciu zawodników MKLA Łę-
czyca. To najliczniejsza grupa w wo-
jewództwie a także rekord w historii 
naszego klubu. Postawa i rekordy 
życiowe świadczą o bardzo dużych 
możliwościach naszej młodzieży. 
Już w przyszłym roku z tej grupy 
kilka osób powinno zakwalifi kować 
się do kadry narodowej.
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Przekształci palec w słuchawkęnałóg zależy od mózgunajwiększy dżem z dyni

Czas na 
poprawę 
urody

W niedzielę 25 września już po raz kolejny w Krapkowicach 
na „Festiwalu dyni w sercu Opolszczyzny” został ustano-
wiony rekord Polski. Miasteczko jest słynne z hodowców 
największych warzyw w Polsce. Dynie, które rosną w tej 
miejscowości, są nie tylko smaczne ale i naprawdę ogromne! 
W tym roku podczas krapkowickiego festiwalu gwoździem 
programu był dżem z dyni. W ramach ustanowienia nowego 
rekordu Polski, znani kucharze Robert Trzaska i Paulina No-
wak podjęli się przygotowania największej porcji tej potrawy. 
Przygotowania składników do bicia rekordu trwały dwa dni. 
Aż 300 kg dyni zostało wykorzystane do wykonania dżemu. 
Aby smak był lepszy do potrawy dodano 130 kg jabłek. Do-
datkowo dodano 30 kg cukru, 10 kg cukru żelującego oraz 1 
kg cynamonu i 0,5 kg goździków. Czas samego gotowania 
dżemu wyniósł 7 godzin.

To, jak mózg reaguje na nikotynę, zależy od przekonań 
palącego nt. zawartości alkaloidu w papierosie. Ekspery-
menty naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas 
pokazały, że wypalenie papierosa z nikotyną z przekona-
niem, że jej tam nie ma, nie zaspokaja głodu związanego 
z uzależnieniem. Było to możliwe tylko wtedy, gdy palacz 
palił papierosa z nikotyną i uważał, że pali produkt ni-
kotynowy. Wyniki sugerują, że by związek narkotyczny 
zadziałał, użytkownik musi wierzyć, że jest on obecny. 
W badaniu wzięło udział 28 palaczy (proszono ich, by 
przed eksperymentem od północy powstrzymywali się 
od palenia). W ramach 4 wizyt w laboratorium 2-krotnie 
dawano im papierosa z nikotyną i 2-krotnie placebo. 

Signl to gadżet, który pozwala na przeprowadzanie roz-
mów telefonicznych po przyłożeniu czubka palca do ucha. 
Signl, wcześniej TipTalk, powstał w południowokoreańskiej 
fi rmie Innomdle Lab, start-upie założonym w 2015 r. przez 
trzech byłych pracowników Samsunga. Pasek w 3 kolorach 
do wyboru może być z powodzeniem wykorzystywany 
jako pasek do tradycyjnego zegarka czy smartwatcha. Z 
telefonem łączy się za pomocą Bluetootha, a dzięki wbudo-
wanej energooszczędnej jednostce przewodzącej przesyła 
dźwięk w postaci drgań przez ciało. By usłyszeć dzwonią-
cego, wystarczy więc przyłożyć palec do ucha. Mikrofon z 
paska pozwala rozmawiać jak przez zwykły aparat. Bateria 
starcza ponoć na 4 godziny rozmowy. Można ją załadować 
w godzinę za pomocą portu mikro-USB. Algorytm audio 
wybiórczo wzmacnia sygnał głosowy.
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największy dżem z dyni

Oby buty 
wytrzymały

Dziura 
w drodze

Złapaliśmy 
kobietę, która 
chciała uciec z 
kuchni


