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Problem 
burmistrza 
Łęczycy. 
I tak źle, i tak 
niedobrze

SKarGI Z „KWIatoWEGo 
oSIEDLa”

StracH PrZY ratUSZU

W gimnazjum w Ozorkowie 
boją się o pracęSkażona 

woda 
w Wartkowicach

Wspólnota 
przeciwko 
staroście

Narkotyki 

w Poddębicach

POBILI MOJEGO SYNA...
POLICJANCI BYLI WULGARNI

Maria W. spod Ozorkowa twierdzi, 
że podczas przesłuchania jej 
syna policjanci zachowywali się 
agresywnie. Funkcjonariusze – 
jak usłyszeliśmy – mieli uderzyć 
w głowę 15-latka i wymusić 
zeznania. - Mam już adwokata, nie 
daruję tego policji – zapowiada 
kobieta. 

więcej str. 11
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

12 tysięcy 
złotych – tyle 

wyniesie dofi nansowanie 
inwestycji w Siedlcu polegającej na 
dokończeniu remontu chodnika i 
zatoki przystankowej. Inwestycja 
utwardzenia terenu rozpoczęła 
się w 2011 roku. W przeważającej 
części jest już ukończona. Na 
ostatniej sesji rady gminy 
samorządowcy zdecydowali o 
dokończeniu inwestycji po drugiej 
stronie drogi Topola Królewska-
Kłodawa.

(mku)

Sprzedawcy narze-
kają, że w tym roku 

przed zbliżającym się Świętem 
Zmarłych nie ma jeszcze takie-
go zainteresowania towarem, 
jak to było w analogicznym 
okresie roku ubiegłego. - Pa-
miętam, że na początku paź-
dziernika rok temu ludzie za-
mawiali już sztuczne wiązanki. 
Teraz nie ma w ogóle ruchu 
– mówi Ilona Kowalczyk.

Kolejna sprzedawczyni rów-
nież mówi o braku zamówień. 
Podejrzewa, że starsi mieszkańcy 
mają coraz mniej pieniędzy. Upa-
truje też przyczyny mniejsze-
go zainteresowania kwiatami, 
wiązankami i zniczami gdzie 
indziej.

- Czasy się zmieniają. Kiedyś 
kupowało się kwiaty i wiązanki 
na groby dużo wcześniej. Teraz 

Nasi Czytelnicy, któ-
rzy w sprawie za-

dzwonili do redakcji, narzekają 
na grupy podpitej młodzieży, 
która upodobała sobie miejsce 
przed jednym ze sklepów na placu 
Kościuszki. - Zazwyczaj ci chuliga-
ni mają na głowach kaptury i nie 
ważne, czy pada deszcz czy też nie. 
Są agresywni. Przed sklepem piją 
piwo, zaczepiają przechodniów. 
Przecież to centrum miasta. Nie 
powinno dochodzić do takich 
sytuacji – usłyszeliśmy. 

Niestety, monitoring miejski 
w tym przypadku na niewiele 
się zdaje. Często można zoba-
czyć zakapturzoną młodzież, 
która zachowuje się niekultural-
nie. Krzyki i bluźnierstwa są na 
placu na porządku dziennym. 
Starsi mieszkańcy najzwyczaj-
niej w świecie boją się nawet 
usiąść na ławce i odpocząć. 
Gdzie jest policja i strażnicy 
miejscy? – zastanawiają się 
łęczycanie. 

(zz)

Rozpoczęły się prace 
związane z wykona-

niem utwardzenia terenu przy ul. 
Marii Konopnickiej 10a. Pracow-
nicy Zieleni Miejskiej ułożą płyty 
ażurowe i krawężniki pod parking 
przy bloku.

Pierwotnie planowano zakoń-
czenie prac na 14 października, 
ale deszczowa pogoda może 
opóźnić termin zakończenia 
zadania.

(mku)

Zarówno mieszkańcy 
poruszający się pieszo, 

jak i kierowcy zastanawiają się, czy 
zima nie zaskoczy drogowców. Jeśli 
będzie łagodna jak w ubiegłym 
roku, problemów być nie powinno, 
ale co jeśli aura w nadchodzącym 
sezonie będzie mało przychylna?

Miasto już przystąpiło do zi-
mowych przygotowań. Obecnie 
wykonywany jest przegląd sprzętu. 
„Zieleń Miejska” w Łęczycy posiada 
2 ciągniki, 2 pługi, 2 siewki oraz 2 
odśnieżarki spalinowe wirnikowe. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
od listopada pracownicy Zieleni 
będą pełnić dyżury na wypadek 

wystąpienia opadów śniegu i mro-
zów. - Zakup soli i piachu w sezonie 
2016/2017 uzależniony będzie od 
warunków pogodowych. Planuje 
się kupić około 30 ton soli drogowej 
oraz około 100 ton piasku. Z sezonu 
zimowego 2015/2016 pozostało do 
wykorzystania około 10 ton soli dro-
gowej oraz około 45 ton mieszanki 
piaskowo-solnej. Podczas ubiegłego 
sezonu wydano 10.933,56 zł, które 
wykorzystano na materiały do zi-
mowego utrzymania dróg: 26 ton 
soli drogowej, paliwo, oleje i drobne 
materiały związane z wykonywa-
niem prac – informuje magistrat.

(zz)

„kaPtury” rząDzą 

Dodatkowe miejsca parkingowe

Przez deszcz wydłużą się prace przy ul. Konopnickiej 10a

Pieniądze 
na chodnik  

PrzyGotowania Do zimy

jest mizernie, czyli handel przed cmentarzem

jest tak, że ludzie odwiedzają 
zmarłych na 1 listopada i kupu-
ją kwiaty w tym samym dniu, 
przed cmentarzem. Wybór na 
pewno będzie duży. 

Handlujący za-
pewniają, że ceny 
nie będą się różnić 
od tych z ubiegłego 
roku. Najtańszą 
sztuczną wiązan-
kę z chryzantem 
można już kupić 
za 30-35 złotych. 
Średnia cena po-
pularnych dąb-
ków wynosi 12-13 
zł za doniczkę. 
Wrzosy kosztują 
od 5 do 13 zł. 

(zz)

Deszczowa aura po-
dwójnie dała się we 

znaki mieszkańcom „Kwiatowego 
osiedla”. Nieutwardzone drogi 
zamieniły się w błotnistą breję. 
Irytowały ogromne kałuże przed 
posesjami. Na domiar złego na 
osiedlu nie ma lamp. Po zapadnię-
ciu zmroku lepiej nie wychodzić z 
domów.

Młode osiedle na obrzeżach 
miasta z pewnością pre-
zentowałoby się atrak-
cyjnie, gdyby nie 
brak potrzebnych 
inwestycji. 

- Szczególnie 
podczas takiej 
niekorzystnej 
pogody życie na 
osiedlu jest trud-
ne – mówi jeden 
z mieszkańców. - 
Spacerować można 
tylko w kaloszach. Lu-
dzie i samochody grzęzną 
w błocie. Do domu przynosi się 
te wszystkie brudy. Spodziewaliśmy 
się, że władze miasta szybciej zre-
alizują najpotrzebniejsze na osiedlu 
prace remontowe. 

- Czekamy też na oświetlenie – 

dodaje kolejny 
łęczycanin. 

Mag ist rat 
informuje, że 
„Zieleń Miej-

ska” w Łęczycy 
wykonuje prace 

związane z rów-
naniem nawierzchni 

gminnych dróg grunto-
wych. W tym roku wydatki 

na kruszenie gruzu z inwestycji 
wyniosły 7 843,77 zł. Jednostka wy-
korzystuje kruszywo, które uzyskała 
z remontów w latach ubiegłych. W 
ramach własnych prac wyrównano: 
os. Królów Polskich, os. Kwiatowe, 
ul. B. Prusa. ul. Krótką. Prace zwią-
zane z równaniem nawierzchni 
wykonywano w I kwartale bieżące-
go roku, a także w II połowie roku. 
Obecnie prowadzone są prace na 
terenie osiedla Kwiatowego oraz 
drodze dojazdowej do ogródków ro-
dzinnych „Irys”. Natomiast w roku 

ubiegłym równanie nawierzchni 
dróg oprócz Zieleni Miejskiej wy-
konały fi rmy zewnętrzne, których 
wynagrodzenie wyniosło łącznie 10 
465,50 zł. Podczas ubiegłorocznych 
prac wyrównywano m.in. drogi 
na osiedlu Kwiatowym, Królów 
Polskich i Waliszew.

Urząd odniósł się także do kwestii 
związanej z brakiem oświetlenia.

„Obecnie zlecono przygotowanie 
dokumentacji projektowej doty-
czącej montażu oświetlenia hybry-
dowego na osiedlu kwiatowym 
– odpowiada łęczycki magistrat. - To 
najlepszy rodzaj oświetlenia z kilku 
powodów. Na pokrycie kosztów in-
stalacji takiego systemu oświetlenia 
ulicznego możemy pozyskać środki 
z WFOŚiGW, który wspiera rozwią-
zania ekologiczne. Jest też wyraźnie 
tańszy w eksploatacji ze względu 
na pobór energii z odnawialnych 
źródeł”. 

tekst i fot. (zz)

kiedy ruszą inwestycje?

Młode osiedle na obrzeżach 
miasta z pewnością pre-
zentowałoby się atrak-
cyjnie, gdyby nie 
zentowałoby się atrak-
cyjnie, gdyby nie 
zentowałoby się atrak-

brak potrzebnych 
cyjnie, gdyby nie 
brak potrzebnych 
cyjnie, gdyby nie 

ne – mówi jeden 
z mieszkańców. - 
ne – mówi jeden 
z mieszkańców. - 
ne – mówi jeden 

Spacerować można 
tylko w kaloszach. Lu-
dzie i samochody grzęzną 
tylko w kaloszach. Lu-
dzie i samochody grzęzną 
tylko w kaloszach. Lu-

w błocie. Do domu przynosi się 
dzie i samochody grzęzną 
w błocie. Do domu przynosi się 
dzie i samochody grzęzną 

dodaje kolejny 
łęczycanin. 

dodaje kolejny 
łęczycanin. 

dodaje kolejny 

informuje, że 
„Zieleń Miej-
informuje, że 
„Zieleń Miej-
informuje, że 

ska” w Łęczycy 
„Zieleń Miej-

ska” w Łęczycy 
„Zieleń Miej-

wykonuje prace 
ska” w Łęczycy 

wykonuje prace 
ska” w Łęczycy 

związane z rów-
naniem nawierzchni 

gminnych dróg grunto-
wych. W tym roku wydatki 

gminnych dróg grunto-
wych. W tym roku wydatki 

gminnych dróg grunto-
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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
N i e m a ł e 
z d z i w i e -
nie miesz-
k a ń c ó w 
w y w o ł a ł 
widok dużej 
dziury pośrod-
ku ulicy Domi-
nikańskiej. Jeszcze 
większe było zmieszanie kie-
rowców, którzy po skręcie ze 
skrzyżowania napotykali po 
przejechaniu kilkunastu metrów 
na przeszkodę w postaci barierki. 

Zdaniem zmotoryzowanych od-
powiednie znaki powinny zostać 
umieszczone już na początku ulicy. 
Całe zamieszanie wynikało z pod-
mycia studzienki. Na drugi dzień 
przystąpiono do prac naprawczych.

D l a c z e g o 
asfalt się za-
padł?

- Było to 
spowodowa-
ne wypłuka-

niem piasku 
spod asfaltu i 

miało związek z 
awarią sieci wodno – 

kanalizacyjnej. Nie było żadnego 
zagrożenia dla poruszających się w 
pobliżu pojazdów. Prace związane 
z usunięciem awarii rozpoczęły się 
w piątek. Awarie usuwało PGKiM. 
Teren awarii został oznakowany 
i zabezpieczony. Zachowana była  
możliwość dojazdu do posesji i firm 
działających na tej ulicy - mówi Jakub 
Pietkiewicz z urzędu miejskiego.

(zz)

Dziura i spory chaos  I tak źle, i tak niedobrze...
Łęczyca Krytyka burmistrza 

Krzysztofa Lipińskie-
go popłynęła z ul. Bitwy nad 
Bzurą. Lokator jednego z bloków 
położonych przy zalewie twier-
dzi, że na niezagospodarowanej 
działce burmistrz urządził sobie 
dzikie wysypisko śmieci. Czy 
teren faktycznie jest własnością 
włodarza miasta?

„Proszę o pomoc i interwencję – 
czytamy w mailu nadesłanym do 
redakcji. - Jestem mieszkańcem 
bloku przy ul Bitwy nad Bzurą 39. 
Blok stoi nieopodal hałdy. Przy hał-
dzie od południowej strony bloku 
od pewnego czasu jest nawożona 
ziemia, uprzątany i równany teren. 
Natomiast na terenie po przeciw-
nej stronie, bliżej zalewów od wie-
lu lat jest tragicznie. Teren zawalo-
ny jest ziemią, gruzem, śmieciami. 
Ten teren straszy, jeden wielki syf. 
Te działki należą do naszego bur-

mistrza. Jak moż-
na było do tego 
dopuścić. Teren 
wygląda jak slum-
sy. Czy miesz-
kańcy bloku 
przy ul. Bitwy 
nad Bzurą nie 
mieszkają już 
w Królewskiej 
Łęczycy tylko 
zasyfionej Łę-
czycy?”

Nasz reporter 
pojechał na teren wskazany w 
informacji od Czytelnika. Rze-
czywiście, naprzeciwko bloku 
piętrzą się zarośnięte hałdy 
ziemi. W niektórych miejscach 
leży gruz i stare płytki cera-
miczne. 

O komentarz prosimy bur-
mistrza.

- Ten teren ma kilku wła-
ścicieli. Ale fak-
tycznie jestem 
współ właśc i -
cielem działki 
na które j  jest 
t o  n i e s z c z ę -
sne g ruzowi-
sko – słyszymy 
od Krzysztofa 
L ip i ń s k ie g o . 
-  Zdaję  sobie 
sprawę, że taki 
n i e p o r z ą d e k 

może kłuć 
w oczy. Nie uciekam od od-
powiedzialności. Zgłosiłem 
sprawę na policję, ponieważ 
te wszystkie śmieci zostały 
podrzucone. Cały kłopot 
jest w tym, że gdy postawi-
my ogrodzenie, nie będzie 
dojścia do zalewu od strony 
osiedla. I wtedy znów znaj-
dą się niezadowolone osoby, 
które będą krytykować bur-
mistrza. 

Co w takiej sytuacji zrobi 
burmistrz? Sprawa faktycznie 
łatwa nie jest. Można spodzie-
wać się krytyki w sytuacji, gdy-
by ogrodzenie uniemożliwiało 
dostanie się nad zalew. Z dru-
giej strony włodarz zbiera cięgi 
za nieporządek na swoim tere-
nie. I tak źle, i tak niedobrze...

tekst i fot. (zz)
Wysypisko znajduje 
się naprzeciwko 
bloku, w pobliżu 
zalewu
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Gm. Łęczyca 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki przyznało 

ponad 754 tys. zł na budowę 
hali sportowej przy SP3. Umowa 
została podpisana 28 września i 
zakłada wypłatę środków z tego-
rocznej edycji Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Sporto-
wej. Płatność będzie zrealizowana 
w dwóch transzach – 300 tys. zł w 
2016 roku i 454,8 tys. 
zł w 2017 roku.

Zgodnie z planem 
nowoczesna sala 
sportowa powstanie 
na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 
w Łęczycy do końca 
listopada br. Oprócz 
samej sali sportowej 
o łącznej kubaturze 
7743,0 m3 zbudowa-
ne zostaną również 

przebieralnie z natryskami, sani-
tariaty, pomieszczenia trenerów 
oraz magazyn sprzętu sportowego. 
Zaplanowana została również 
widownia z pomieszczeniem tech-
nicznym na drugiej kondygnacji. 
Obiekt będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wartość zadania ustalona w postę-
powaniu przetargowym wynosi 2,8 
mln zł brutto.

6 października zawar-
ta została umowa na 

kolejny etap prac związany z bu-
dową nowej siedziby Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Łęczycy. Wykonawcą zadania o 
wartości 1 223 850 zł została fir-
ma Global Systems z Gostynina, 
która do 30 listopada br. wykona 
stan surowy otwarty budynku. 
Również 6 października został 
przekazany firmie plac budowy. 
Nowa siedziba budowana jest w 
100% ze środków pozyskanych z 
dotacji z budżetu państwa. 

Nowy budynek, który zostanie 
zbudowany przy ul. Słowackiego, 
będzie pierwszym pasywnym bu-
dynkiem zbudowanym w naszym 
mieście i jednym z najnowocze-
śniejszych budynków tego typu w 

Polsce. Obniżone zapotrzebowanie 
na energię, połączone z zastosowa-
niem ogniw słonecznych sprawi, że 
będzie to wyraźny proekologiczny 
krok w zakresie funkcjonowania 
obiektów użyteczności publicznej.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy świadczy usługi dostoso-
wane do poszczególnych potrzeb 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz niepełnosprawnych 
intelektualnie w szczególności 
rehabilitację leczniczą, społeczną, 
w miarę możliwości zawodową, 
usprawnianie poprzez zajęcia 
w pracowniach terapii zajęcio-
wej, organizacje czasu wolnego, 
muzykoterapię, biblioterapię, 
promocję zdrowia psychicznego, 
optymalizację funkcjonowania we 
wszystkich płaszczyznach życia.

Na ul. Poznańskiej zo-
stała przeprowadzona 

kontrola wykonanych badań 
archeologicznych. W jej wyni-
ku stwierdzono prawidłowość 
wykonanych prac archeologicz-
nych. W związku z informacja 
o pozwoleniu na kontynuację 
robót na ul. Poznańskiej na do-
cinku od ul. Kilińskiego do ul. 
Ogrodowej, wykonawca, firma 
Strabag, rozpoczął właściwe 
prace budowlane.

Przypomnijmy, że inwesty-
cja obejmuje przebudowę na-
wierzchni jezdni, chodników, 
zjazdów oraz zatok postojo-
wych. Przebudowana zostanie 
również sieć wodociągowa wraz 
z przyłączami oraz zbudowana 
kanalizacja deszczowa wraz 
z przykanalikami, wpustami 
ulicznymi i odwodnieniem li-
niowym. 

info i fot. UM Łęczyca

Porzucone przez wła-
ścicieli samochodowe 

wraki zajmują miejsca parkin-
gowe i stają się w Łęczycy coraz 
większym problemem. 

Straż Miejska w Łęczycy po-
dejmuje działania zmierzające do 
ustalenia właścicieli porzuconych 
pojazdów i do usunięcia ich z tere-
nów osiedli i ulic. Funkcjonariusze 
Straży Miejskiej czekają na sygnały 
mieszkańców o porzuconych, spra-

wiających wrażenie niezdatnych do 
jazdy samochodach pod numerami 
telefonu (024) 7210336, 510099252, 
510104928.

Przepisy prawa przewidują moż-
liwość usuwania z polskich ulic 
pojazdów zdezelowanych i nienada-
jących się do użytkowania, mimo iż 
są zaparkowane prawidłowo. By tak 
się stało, muszą być jednak spełnione 
ściśle określone warunki. Jak mówią 
przepisy, „(...) pojazd pozostawiony 
bez tablic rejestracyjnych lub po-
jazd, którego stan wskazuje na to, 
że nie jest używany, może zostać 
usunięty z drogi przez straż gminną 
lub Policję na koszt właściciela lub 
posiadacza”.

Z miasta 
znikną wraki?
Łęczyca Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

Prace na ul. Poznańskiej wznowione

Ministerstwo dofinansuje budowę hali Przekazano Plac 
buDowy PoD ŚDS

Nadzwyczajna 
sesja poświęco-

na była planom związanym z 
zakupem samochodu gaśniczo 
– ratowniczego dla OSP w Topoli 
Królewskiej. 

We wrześniu radni przekazując 
kwotę 295 tysięcy zł, byli prak-
tycznie już przekonani o tym, że 
niebawem nastąpi finał sprawy. 
Tymczasem, okazało się, że brakuje 
jeszcze 17 tysięcy zł.

- Skąd pewność, że to już koniec, 
że po raz kolejny nie okaże się, że 
trzeba dołożyć pieniędzy -  dopy-
tywał radny Grzegorz Góra.

- Szkoda by było, aby praktycz-
nie wtedy, kiedy już widać finał 
sprawy, wycofać się z inicjatywy 
- przekonywał wójt Jacek Rogo-
ziński.

Wątpliwości miała też wiceprze-
wodnicząca rady, Jadwiga Frątczak.

- Absolutnie jestem przekonana 
o potrzebie zakupu samochodu 
dla strażaków z Topoli, aczkolwiek 
chciałabym wiedzieć, czy sami 
wnioskodawcy, czyli druhowie 
podjęli jakiekolwiek działania w 
sprawie pozyskania brakującej 
kwoty - dopytywała radna.

Strażacy z OPS bezskutecznie 
starali się o pozyskanie braku-
jących pieniędzy. Ostatecznie 
radni zadecydowali o przyzna-
niu dofinansowania na zakup 
samochodu.

(mku)

Debata 
o strażackim 

wozie 
Wojewoda interweniuje ws. pensji 

Uchwała obniżająca 
pensję burmistrza 

Krzysztofa Lipińskiego (z 10 400 
zł na 6 600 zł brutto), podjęta 13 
września przez łęczyckich rad-
nych miejskich trafiła pod lupę 
wojewody łódzkiego. Wzywa 
radnych do złożenia wyjaśnień 
w sprawie udowodnienia praw-
dziwości faktów wskazanych 
w uzasadnieniu do podjęcia 
uchwały.

Już podczas sesji miejskiej, na 
której obniżono włodarzowi pensję, 
burmistrz deklarował, że zaskarży 
uchwałę podjętą przez opozycyj-
nych radnych. 

-  Pojawiają się w uzasadnieniu 
uchwały kompletnie nieupraw-
nione sądy na temat prowadze-
nia spraw urzędu i samorządu 
miejskiego oraz wyssane z palca 
zarzuty dotyczące spraw, które nie 
miały miejsca, nie leżą w kompe-
tencji burmistrza, bądź są wręcz 
efektem decyzji radnych (...) Całość 
uzasadnienia projektu uchwały o 
obniżenie wynagrodzenia to nie 
przystający do prawdy stek bzdur, 
pomówień i oszczerstw – mówił 
burmistrz Lipiński.

Pismem z dnia 27 września, 
wojewoda łódzki zawiadomił radę 
miejską w Łęczycy o wszczęciu 

postępowania z urzędu 
w celu kontroli legalności 
uchwały. Przywołał też 
złożone przez burmistrza 
pismo.

- Do organu nadzorcze-
go wpłynęło pismo Burmi-
strza Miasta Łęczycy, Pana 
Krzysztofa Lipińskiego, w 
którym kwestionuje praw-
dziwość faktów wska-
zanych  w uzasadnieniu 
do uchwały – czytamy w 
dokumencie przesłanym 
przez urząd wojewódzki 
w Łodzi.

(zz)
Burmistrz zaskarżył uchwałę dot. 
obniżenia jego pensji

Dojazd do ogródków 
działkowych „Irys” od 

strony krajówki nigdy nie był i nie-
stety dalej nie jest łatwy. Dziurawa 
droga mocno zniechęca zmotory-
zowanych kierowców. 

 - Będziemy występować do miasta 
z kolejną petycją o naprawę  drogi do-
jazdowej do ogródków działkowych 
– deklaruje Kazimierz Stoliński, wi-
ceprezes „Irysa”. - Kiedy jest sucho, za 
każdym przejeżdżającym samochodem 
unoszą się tumany kurzu a podczas 
opadów, droga przypomina jedno wiel-
kie zalewisko. Działkowcy zastanawiają 
się czy władze miasta zapomniały o 
tym terenie.

Po latach wyrównają drogę Czy rządzący miastem pamięta-
ją o tej drodze?

- Oczywiście. Cały czas mamy 
tę drogę na uwadze, powiem więcej, 
już rozpoczęliśmy uzupełnianie 
nawierzchni tłuczniem. Prace utrud-
nia padający deszcz, ale to zadanie 
zostanie niebawem zakończone – za-
pewnia Krzysztof Urbański, zastępca 
burmistrza. - Wykonamy także prace 
porządkowe na terenie przylegającym 
do ogrodów działkowych. Zieleń 
Miejska uprzątnie śmieci i zakończy 
wykaszanie rowu i terenów sąsiadu-
jących z działkami.

Wiceprezes ogródków działko-
wych jest zadowolony z drobnych 
inwestycji, które w ostatnim czasie 
przeprowadzono na terenie „Irysa”. 

Niestety są też problemy. 
- Udało się z trudem wygospoda-

rować środki na urządzenie boiska i 
placu zabaw. Działkowcy oczywiście 
wnoszą opłaty za korzystanie z me-
diów, ale nie pozyskujemy żadnych 
dotacji. W tej chwili dość dużą  bolącz-
ką jest niezagospodarowany jeszcze 
obszar 5 ha, położony od północnej 
strony działek. Niestety my jako za-
rząd nie mamy środków chociażby na 
oczyszczenie rowu melioracyjnego, co 
przy dużych opadach deszczu skutku-
je podtopieniami działek znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie tego 
terenu. Będziemy występowali do 
miasta z propozycją przejęcia tego 
obszaru.

(mku)
Na zdjęciu Kazimierz Stoliński, 
wiceprezes „Irysa”
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Łęczyca 

Gm. Łęczyca

ogłoszenie płatne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” ogłasza przystąpienie do projektu 
budowy nowego wielorodzinnego budynku przy ul. Kaliskiej w Łęczycy.

Planowany jest pięciokondygnacyjny, dwuklatkowy budynek mieszkalny z usługami w parterze. 
Projekt przewiduje 35 mieszkań o powierzchni od 32,5m2 do 70,5m2 

oraz 5 lokali użytkowych w parterze budynku o powierzchniach od 39,0m2 do 55,0m2.  

Przewidywana struktura mieszkań:
9 mieszkań  – typu pokój z kuchnią / aneksem kuchennym o pow. ok 32,5m2
5 mieszkań  – typu pokój z kuchnią / 2 pokoje z aneksem kuch. o pow. ok 43,5 m2
4 mieszkania  – typu 2 pokoje z kuchnią / z aneksem kuchennym o pow. ok 51,5 m2
8 mieszkań  – typu 3 pokoje z kuchnią / z aneksem kuchennym o pow. ok 59,0-65,5m2
9 mieszkań  – typu 3 pokoje z kuchnią / z aneksem kuchennym o pow. ok 70,5 m2

Struktura może ulec zmianie w zależności od zainteresowania i zapotrzebowania zgłaszających się chętnych 
do zakupu mieszkań i lokali.
Budynek wyposażony będzie w nowoczesną infrastrukturę instalacyjną i 2 windy osobowe. Dla mieszkańców 
oraz lokali usługowych przewiduje się miejsca postojowe zlokalizowane w pobliżu budynku. Dodatkowo inwe-
stycja zakłada realizację nowego placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym.

Potencjalnie zainteresowanych lokalami mieszkalnymi lub usługowo-handlowymi prosimy o składanie zgłoszeń 
z podaniem orientacyjnej oczekiwanej powierzchni lokalu. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  Łęczycanka na tym etapie prac zastrzega sobie prawo do zmiany koncepcji projektu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 24 721 94 30
lub w siedzibie spółdzielni: Łęczyca, ul. Konopnickiej 11a

Andrzej Krzyża-
niak, radny gminy 

Łęczyca w ostrych słowach wypo-
wiada się o pracy Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy. Chodzi 
o drogę powiatową w Jankowie.

- Nie dosyć, że dywanik asfaltowy 
jest wąski, to jeszcze zewsząd zalegają 
w rowach ścięte krzewy. Na pewno, 
gdyby usunęli te wycięte, zalegające 
krzewy, widoczność zdecydowanie 
by się poprawiła. Ale nikt tego nie 
sprząta - denerwuje się radny Krzy-
żaniak. - To nie wszystko. Pobocze 
jest oberwane, prawie go nie ma. Za-
kręt praktycznie jest usytuowany pod 
kątem ostrym i zarośnięty gęstymi, 
wysokimi krzakami. 

Głosy niezadowolenia z Jankowa 
nie są pojedyncze w tej sprawie. 
Podobne sygnały otrzymaliśmy od 

mieszkańców Pilich i Borucic. Kto 
i czy w ogóle uprzątnie wycięte, na 
wpół już uschnięte krzaki?

- Tak się złożyło, że mamy w tej 
chwili uszkodzoną rębarkę - tłuma-
czy Paweł Wołoszyn, dyrektor ZDP 
w Łęczycy. - Niebawem zostanie 
naprawiona i bezzwłocznie przy-
stąpimy do usuwania zalegających 
krzaków. W żadnym wypadku nie 
mogą one tak zostać na zimę, bo 
wtedy musielibyśmy przygotować 
większe środki na zimowe utrzyma-
nie tych dróg.

Priorytetem, żeby jak najszybciej 
usunąć krzaki powinno być bezpie-
czeństwo a nie widmo zwiększenia 
środków finansowych. Ważne jed-
nak, żeby zalegające krzewy zostały 
uprzątnięte.

(mku)

Silny podmuch wiatru 
wyrwał z piętra ratusza 

miejskiego okno, które spadło tuż 
przed Marianem Baranowskim. 
Mężczyzna, gdy wspomina zda-
rzenie, nie może ukryć emocji. 

- Wracałem z zakupów. Kiedy 
przechodziłem wzdłuż wschodniej 
ściany ratusza, nagle przede mną 
coś upadło z wielkim hukiem, 
usłyszałem też dźwięk tłuczonego 
szkła. Na moment zamarłem, kiedy 
oprzytomniałem, zobaczyłem, że 
tuż przed moimi nogami leży całe 
skrzydło okienne i tysiące odłam-
ków potłuczonego szkła. Szklane 
odłamki miałem prawie wszę-
dzie, na twarzy, ubraniu, butach. 
Pomyślałem, że brakowało kilku 
milimetrów i już bym chyba nie żył. 
Podobne zdanie mieli przechodzący 
ludzie, którzy zainteresowali się, czy 
nic mi się nie stało, podkreślając, 
że miałem wyjątkowe  szczęście. 
Niewątpliwie, gdybym dostał w 
głowę… strach pomyśleć – mówi 
mężczyzna.  

W sprawie dzwonimy do urzędu 
miasta. 

- Trudno ocenić z jakiego po-
wodu podmuch wiatru wyrwał 
skrzydło okna. Może okno było 
niedomknięte, a może nie do końca 
ze sztuką przeprowadzono remont 
za poprzedniego burmistrza. Na 
szczęście nie doszło do tragedii - ko-
mentuje Jakub Pietkiewicz, rzecznik 
prasowy urzędu miasta.

tekst i fot. (mku)

kiedy uprzątną krzaki?

Radny Andrzej Krzyżaniak na drodze powiatowej w Jankowie

Pieniądze 
na wypłaty 

Grabów Radni najprawdopo-
dobniej wyrażą zgo-

dę na zwiększenie dotacji dla 
biblioteki o kwotę prawie 50 
tysięcy zł. To dobra wiadomość 
dla pracowników, którzy obawiali 
się tego, że wkrótce nie dostaną 
wynagrodzenia. 

- Trzeba było poszukać wyjścia z tej 
trudnej sytuacji. Jest już za późno na 
radykalne zmiany – mówi Czesław 
Krawczyk,  przewodniczący rady. 
- Niemniej jednak przyjrzymy się 
dokładnie funkcjonowaniu biblioteki 
i Gminnego Ośrodka Kultury. Podej-
miemy stosowne działania i decyzje, 
aby od stycznia 2017 roku gminna 
kultura w szerokim pojęciu funkcjo-
nowała bardziej aktywnie i racjonalnie.

- Ważne jest, że zwyciężył rozsądek, 
ale nie jest to oczywiście koniec tematu 
– mówi z kolei Tomasz Pietrzak, wójt 

Grabowa. - Będę próbował przekonać 
radnych, że utworzenie dobrze funk-
cjonującego centrum kultury gminnej 
jest bardziej racjonalne niż istnienie, 
tak jak do tej pory, dwóch jednostek, z 
których żadna nie spełnia zakładanych 
oczekiwań.

Nie jest to niestety jedyne zmar-
twienie wójta, bo radni zapowiadają, 
że będą się domagać wyciągnięcia 
konsekwencji wobec dyrektorki, w 
związku z naruszeniem dyscypliny 
budżetowej. 

- Pani Danuta Łukomska złożyła 

rezygnację i będzie pracować tylko do 
końca tego roku - słyszymy od wójta. 

Przypomnijmy, radni odmawiając  
dofinansowania biblioteki, argumen-
towali, że dyrektorka znała kwotę 
dotacji dla jednostki w styczniu 2016 
roku, a mimo to nie poczyniła żadnych 
działań, aby przyznana suma wystar-
czyła na cały rok, zgodnie z zasadami 
dyscypliny budżetowej. Przeciwni 
przyznaniu pomocy finansowej byli 
głównie radni z klubu „Inicjatywy 
samorządowe”. 

(mku)

To cud, że żyję – mówi pan Marian 
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Właściciele ogródków i balkonów z gminy Uniejów, 
którzy po raz pierwszy mieli okazję pochwalić się swoim 
zielonym zaciszem, są już po wizycie komisji konkursowej 
i teraz liczą na Państwa głosy. Konkurs Lilia Ogrodnika, 
który po raz pierwszy zorganizował uniejowski samorząd 
ma na celu zwrócenie uwagi na estetykę gminy.

- Staramy się dbać o tereny zielone przez cały rok. – 
mówi Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa. - „Termy 
Uniejów” zajmują się tematem kompleksowo. Zieleń może 
być wizytówką miejscowości albo kulą u nogi samorzą-
dów. Wybraliśmy pierwszy scenariusz: zadbany rynek, 
skwery, rabatki wymagają wysiłku wielu pracowników 

przez cały rok, bo aranżacje zmieniają się wraz ze zmia-
ną pór roku, ale najważniejsze, że jest efekt. Opinie nt. 
estetyki Uniejowa są bardzo korzystne. Chciałbym, żeby 
do budowy tego pozytywnego wizerunku przyłączyli się 
także mieszkańcy. Jeżdżąc rowerem przez gminę mijam 
wiele pięknych ogródków – dzięki Lilii Ogrodnika miesz-
kańcy mogli się nimi wreszcie pochwalić. Sądzę, że w ten 
sposób także zainspirują sąsiadów i znajomych, a to tylko 
z pożytkiem dla gminy.

Łącznie 10 zgłoszeń od właścicieli przydomowych 
ogródków (miejskich, przy gospodarstwach wiejskich 
i ogrodów przyjaznych turystom) oraz ukwieconych 

balkonów zostało już ocenionych przez komisję konkur-
sową. Wszyscy właściciele są nominowani do głównych 
nagród w czterech kategoriach. Również Państwo mogą 
im pomóc i zdecydować, która propozycja otrzyma na-
grodę internautów. Głosowanie odbywa się do czwartku 
13 października za pośrednictwem strony: www.lilia-
ogrodnika.uniejow.pl/lilia_ogrodnika.php. Zaprasza-
my do obejrzenia i wybrania najpiękniej ukwieconego 
miejsca w naszej gminie. 

Już teraz wszystkim nominowanym właścicielom ogro-
dów i balkonów serdecznie gratulujemy zapału i kreatyw-
ności oraz życzymy zdobycia uznania internautów.

materiał promocyjny

Wybieramy najpiękniejsze ogrody w gminie 

Jeszcze w tym miesiącu – jak 
zapowiadają przedstawiciele 
wspólnoty wsi Wólka – do pro-
kuratury trafi zawiadomienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez Ryszarda Ryttera, 
starostę poddębickiego. Główny 
zarzut dotyczy niegospodarno-
ści. Konflikt między wspólnotą 
a powiatem trwa od wielu lat i 
wciąż przybiera na sile. 

Udziałowcami wspólnoty jest 
w tej chwili około 40 osób. Kością 
niezgody jest działka, która zda-
niem wspólnoty została odebrana 
przez starostwo z naruszeniem 
przepisów.

- Majątek wspólnoty został bez-
prawnie zagarnięty. Dokładnie 
chodzi o hektar osiemdziesiąt 
dziewięć arów – słyszymy od Sta-
nisława Kocika, pełnomocnika 
wspólnoty. - Nie rozumiem, jak w 
dzisiejszych czasach może docho-
dzić do takich sytuacji. Niestety, ze 
starostwem nie ma możliwości się 
porozumieć. 

O sfałszowanej dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej mówi 
z kolei Sebastian Kocik, przewod-
niczący wspólnoty. 

- Mamy na to dowody. Ponadto 
pan starosta wydał ponad 14 tysię-
cy zł na nowe pomiary gruntu a 

następnie w ogóle nie przyjął tego 
dokumentu. Pieniądze publiczne 
poszły w błoto – słyszymy.

Józef Mroziński, sekretarz 
wspólnoty, wysuwa kolejny zarzut 
pod adresem władz powiatu.

- Nie mamy dojazdu do drogi, 
która przebiega przez mienie 
wspólnoty. Starostwo nie ure-
gulowało ze wspólnotą sprawy 
związanej z nowym korytem rzeki 
– dodaje sekretarz.

Jan Tomczyk, dawny udzia-
łowiec wspólnoty, z sarkazmem 
w głosie mówi o pomyśle dzięki 
któremu wspólnota mogłaby odzy-
skać utracony hektar ziemi.

- Wystarczy zasypać nowe ko-
ryto rzeki i sprawa załatwiona. To 
jednak nie byłoby fair. A my chce-
my działać zgodnie z przepisami. 
Dlatego pójdziemy do prokuratury.

O komentarz poprosiliśmy wła-
dze powiatu poddębickiego. W 
odpowiedzi czytamy.  

„Na wniosek Wspólnoty wsi 
Wólka przed starostą poddębickim 
toczyło się postępowanie w spra-
wie doprowadzenia do zgodności 
zapisów ewidencji gruntów ze 
stanem faktycznym. Jedyną moż-
liwością prawną wyjaśnienia tej 
sprawy było wykonanie opracowa-
nia obrazującego na czym polegają 

rozbieżności uwzględniające obec-
ny stan prawny nieruchomości. 
Opracowanie takie zostało zlecone 
do wykonania przez starostę. 

W opracowaniu tym odtworzo-
no na podstawie danych archi-
walnych przebieg granic o co rów-
nież wnioskowali przedstawiciele 
wspólnoty. Aby dokumentacja ta 
została ujawniona w ewidencji 
gruntów wystarczyło złożyć pod-
pisy w protokole granicznym. 

W dniu wyznaczonym przez 
geodetę na działce stawili się 
przedstawiciele wspólnoty, ale od-
mówili podpisania protokołu gra-
nicznego oraz przyjęcia przebiegu 
granic ich nieruchomości. Przyjęcie 
granic działek niezbędne jest do 
obliczenia powierzchni działek i 
jest warunkiem koniecznym dla 
wydania przez starostę decyzji o 
wprowadzeniu zmian. 

Nie wiadomo dlaczego przedsta-
wiciele wspólnoty odmówili pod-
pisania protokołu a tym samym 
zaprzepaścili działania starosty, 
który chciał im pomóc. Brak przy-
jęcia granic był powodem wydania 
decyzji odmawiające wprowadze-
nia zmian w rejestrze ewidencji 
gruntów i budynków. 

Od decyzji  starosty Wspólnota 
Wsi Wólka złożyła odwołanie 

do Łódzkiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyj-
nego i Kartograficznego. Organ 
ten utrzymał decyzję starosty 
w mocy uznając również, że do 
wprowadzenia  zmian w rejestrze 
niezbędne jest przyjęcie granic. 
Tę decyzję Wspólnota Wsi Wólka 
również zaskarżyła. Stała się ona 
przedmiotem rozpatrzenia przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, 
który również uznał rację starosty. 

Jak więc wynika z powyższych 
wyjaśnień Wspólnota wsi Wólka 
wnosi o dokonanie zmian w reje-
strze, starosta wykonuje czynności 
niezbędne do wprowadzenia zmian, 
ale przedstawiciele wspólnoty od-
mawiają wówczas współpracy. 

Ponieważ Wspólnota zarzu-
ca staroście niegospodarność, to 

chciałbym wyjaśnić, że wszystkie 
opracowania geodezyjne stanowią 
podstawę do wykonywania dal-
szych opracowań, co oznacza,  że 
materiały te są wykorzystywane 
w dalszych opracowaniach, szcze-
gólnie dotyczących granic i stanów 
prawnych nieruchomości. W chwili, 
gdy starosta podjął działania zmie-
rzające do pozytywnego załatwienia 
sprawy wspólnoty oraz zaanga-
żowania środków nie można było 
przewidzieć negatywnego działania 
przedstawicieli wspólnoty. 

Na dzień dzisiejszy działa-
nia niektórych przedstawicieli 
wspólnoty (tych, którzy odmó-
wili uznania ustalonych przez 
geodetę granic) można byłoby 
określić jako destrukcyjne.”

tekst i fot. (ps)

Wspólnota przeciwko staroście
Kto ma rację?

Na zdjęciu przedstawiciele wspólnoty wsi Wólka
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Uniejów 

Poddębice

Policjanci z Poddębic zatrzymali 
15-latka, który posiadał przy so-
bie marihuanę. 
30 września po godzinie 17.00 
policjanci patrolujący teren targo-
wiska miejskiego w Poddębicach 
zauważyli grupę młodych osób, 
które na widok policjantów za-
częły zachowywać się nerwowo. 
- Kiedy policjanci podjechali bliżej 
spostrzegli jak jeden z młodych 
mężczyzn chowa jakiś pakunek 
do plecaka. W związku z tym 
postanowili wylegitymować całą 
grupę. Podczas sprawdzania za-
wartości plecaka należącego do 
15-letniego mieszkańca powiatu, 
w bocznej kieszeni ujawniono 
susz konopi indyjskich zawinię-
tych w papier. Jak się okazało była 
to marihuana w ilości 0,399 gra-
mów. Nieletni został przewieziony 
do komendy, gdzie w obecności 
matki został przesłuchany. Teraz 
za złamanie ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii odpowie 
przed Sądem Rodzinnym – mówi 

Czy miejscowa władza próbowała 
zataić skażenie gminnej sieci wo-
dociągowej? Takie pytanie zadają 
sobie niektórzy mieszkańcy, któ-
rzy w tej sprawie zadzwonili do 
redakcji.

- Do skażenia doszło na początku 
tygodnia, a informacje o zanieczysz-
czeniu sieci otrzymaliśmy z gminy 
dopiero w czwartek po południu – 
usłyszeliśmy.

Mieszkanka, która zadzwoniła 
do redakcji o bakteriach w wodzie 
dowiedziała się od znajomej.

- Nie mogłam w to uwierzyć. Zna-
joma powiedziała mi, że w wodzie, 
którą pijemy są bakterie coli. Byłam 
w szoku, bo przecież taką wiadomość 
dużo wcześniej powinna podać 
lokalna władza. Zadzwoniłam w tej 
sprawie do urzędu w czwartek przed 
południem. W tym samym dniu, 
po południu, lokalna władza przy-
gotowała pisma do poszczególnych 
sołectw o skażeniu. Wiem, że takich 
osób jak ja, które dzwoniły do urzę-
du gminy w sprawie bakterii, było 
jeszcze kilka. Gdyby tych telefonów 
nie było, to być może mieszkańcy w 
ogóle nie mieliby informacji o zanie-
czyszczonej wodzie. 

Nasza Czytelniczka zdradziła 
nam, że „przeciek” o bakteriach coli 
wypłynął bezpośrednio od jednego 
z pracowników odpowiedzialnych 
za wodociągi.

- Ta osoba powie-

działa komuś z zewnątrz o bakteriach 
coli i po prostu pocztą pantoflową ta 
informacja rozniosła się po gminie – 
dodaje zbulwersowana mieszkanka. 

W sprawie bakterii i spóźnionej 
– zdaniem niektórych – reakcji miej-
scowej władzy zadzwonił również 
inny Czytelnik. 

- Wcześniej wiadomość o skaże-
niu wody była umieszczona jedynie 
na stronie internetowej urzędu 
gminy. Ale przecież nie wszyscy 
mieszkańcy mają komputer i in-
ternet. Przez dwa dni informacja 
o bakteriach coli w wodzie była 
przez urząd zatajona – uważa 
mieszkaniec Wartkowic. - Mamy 
małe dziecko, które wprawdzie po 
przegotowaniu, ale piło skażoną 
wodę. Mamy żal do wójta o to, że 
ryzykuje zdrowiem innych. Tego 
typu informacje powinny być prze-
kazywane ludziom błyskawicznie. 

Wójt Piotr Kuropatwa nie zga-
dza się z zarzutami. Jest przeko-
nany, że gmina zachowała wyma-
gane przepisami procedury i nie 
trzymała informacji o skażeniu w 
tajemnicy.

- Sanepid przysłał do nas oficjalną 
informację o zanieczyszczeniu dwa 
dni po pobraniu próbek z sieci i ujęcia 
wody. Nie możemy mówić o zwłoce, 
bo wiem, że właśnie tyle czasu po-
trzeba na zidentyfikowanie bakterii. 
Niezwłocznie po informacji z sane-
pidu, wysłaliśmy również pisma o 
skażeniu wody skierowane do miesz-
kańców. Ponadto woda butelkowana 

była dostarczana 
do rodzin z miej-
scowości naszej 
gminy, na terenie 
których doszło w 
wodociągu do 
zanieczyszcze-
nia. Do dziś nie 
wiadomo skąd 

bakterie coli znalazły się w wodocią-
gu – mówi wójt.

W informacji z gminy był ko-
munikat, że woda z wodociągu nie 
nadawała się do spożycia, w tym 
przygotowania potraw, mycia naczyń 
kuchennych, owoców i warzyw, my-
cia zębów. Wójt gminy Wartkowice 
zapewnił, że gmina wykorzystała 
obowiązujące formy zawiadamiania 
mieszkańców. Oprócz komunikatu 
na stronie, w tym samym dniu do 
sołectw zostały dostarczone pisma, 
tzw. kurendy ze wskazówkami, które 
mieszkańcy winni nawzajem sobie 
przekazywać.  

Warto dodać, że skażenie wody 
pitnej bakteriami coli najczęściej 
prowadzi do zatrucia pokarmowego. 
Jednak u niektórych osób bakteria E. 
coli może doprowadzić do ciężkich 
infekcji - zapalenia opon mózgowych, 
a nawet sepsy, która w połowie przy-
padków kończy się śmiercią. Tego 
typu bakterie są szczególnie niebez-
pieczne dla dzieci, osób starszych i 
osób z obniżoną odpornością.

tekst i fot. 
(ps)

162 słuchaczy unie-
jowskiego Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku roz-
poczęło nowy rok akademicki 
2016/2017. Uroczysta inaugu-
racja miała miejsce 5 paździer-
nika w Sali Rycerskiej na zamku. 
Gośćmi uroczystości byli m.in: 
Anna Mroczek – dyrektor Re-
gionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi, Piotr Majer 
– zastępca burmistrza Uniejowa, 
Aleksandra Tarnowska – prezes 

łaskiego UTW oraz dr n. med. 
Marek Rożniecki.

Gości powitał Robert Palka, na-
stępnie głos zabrała prezes UTW 
– Urszula Urbaniak.

„Szanowni Goście, Drodzy Słu-
chacze! Trzy lata temu utworzyli-
śmy Uniwersytet po to, by wyjść 
na zewnątrz, dzielić się swoją pasją, 
rozwijać zainteresowania, a przede 
wszystkim bronić się przed fizycz-
nymi objawami starości. I to nam 
się udaje. Rozsiewamy pozytywną 

energię, od nowa poznajemy sami 
siebie, swoje możliwości, inspiruje-
my się wzajemnie i nie zamykamy 
drzwi przed nowymi Słuchaczami, 
którzy w liczbie 32 dołączyli do nas. 
Pokazujemy, że zaawansowany 
wiek nie musi oznaczać wyklucze-
nia czy braku aktywności.

Podobnie jak w ubiegłych latach 
słuchacze UTW będą uczęszczali 
na zajęcia sportowe, warsztaty, wy-
kłady. Organizowane będą również 
wyjazdy edukacyjne.

- To woła o pomstę 
do nieba – mówią 

mieszkańcy. Chodzi o delikwen-
tów sikających w centrum miasta 
tam, gdzie popadnie. 

To kolejny taki sygnał od naszych 
Czytelników. Choć trudno w to 
uwierzyć, ale w zaledwie godzinę 
nasz reporter utrwalił kilka osób 
załatwiających swoje fizjologiczne 
potrzeby pod murkiem lub elewacją 

domów. Jeden z panów obsikał nawet 
płatną publiczną toaletę. Czy chciał w 
ten sposób zademonstrować swoją 
niechęć do pobierania opłat za moż-
liwość skorzystania z wc? 

- Może warto by się zastanowić 
nad bezpłatną publiczną toaletą 
– mówią mieszkańcy. - Przecież 
urząd z takich opłat nie ma dużych 
dochodów. 

(ps)

Narkotyki w Poddębicach 
i w gm. Pęczniew 

st. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 
policji w Poddębicach.

* * *
Policjanci z Poddębic wspólnie z 
funkcjonariuszami KWP z Łodzi 
zlikwidowali nielegalną uprawę 
konopi indyjskich na terenie 
gminy Pęczniew. Na zarośniętym 
polu w miejscu oddalonym od 
zabudowań policjanci znaleźli 
łącznie 66 krzaków konopi indyj-
skich. Były to rośliny w różnej fazie 
wzrostu o wysokości około 90 cm. 
Czarnorynkowa wartość środków 
odurzających, które można było 
uzyskać z zabezpieczonych roślin 
wynosi około 50 tysięcy złotych. Z 
zabezpieczonych krzaków można 
było uzyskać około 1,5 kg suszu.

(ps)

Sikają w centrum. 
wStyD Dla miaSta 

Skażona Woda W WarTkoWIcach

W wodzie pitnej wykryte 
zostały bakterie coli 

Inauguracja UtW 

W Wartkowicach niektórzy 

mają pretensje do władzy, że 

informacja o skażeniu wody 

wypłynęła z urzędu zbyt późno 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 206: Czas płynie jak woda.

uŚmiecHnij SiĘ
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* - Kto ci podbił oko? 
- Wyciągnąłem dziewczynę z wody... 
- I ona cię tak urządziła? 
- Nie, akurat wtedy żona weszła do 
łazienki. 

***
* Wraca Zenek po szóstej rano do 
domu. Otwiera drzwi. 
Wchodzi - i na wejściu dostaje cios wałkiem od żony Zofi i. 
Pada i leży... 
Zofi a tak na niego patrzy... patrzy. 
Nagle doznaje olśnienia. Pada na kolana. 
Zaczyna go tulić i płakać: 
- Zenuś... Zenuś żyjesz? Przepraszam! Zapomniałam, że 
miałeś nocną zmianę!!! 

***
* Nowak usłyszał w radiu że wylądowały ufoludki: “Są 
małe, zielone, mają duże wyłupiaste oczy i trzeba mówić 
do nich bardzo powoli”. Następnego dnia Nowak wybrał 
się na grzyby. Rozchyla krzaczek - grzybek, następny - też 
grzybek, następny, a tam mały zielony ludek z wyłupiasty-
mi oczami. Pamiętając radiową informację mówi do niego 
bardzo powoli: 
- Dzień dobry, nazywam się Henryk Nowak, jestem elektro-
monterem, właśnie zbieram grzyby. 
Mały zielony ludek z wyłupiastymi oczami odpowiada mu 
również powoli: 
- Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, jestem leśniczym, 
właśnie robię kupę... 

***
* Włamywacz skarży się koledze: 
- Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu praw-
nika, a on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i więcej 
się nie pokazywał. 
- No, to jednak miałeś szczęście! 
- Szczęście? Policzył sobie 300 zł za poradę! 

***
* Przy barze siedzi zapłakany i mocno wstawiony gość.
Podchodzi do niego znajomy i pyta:
- Co jest stary?
- Żona rozbiła moje nowiutkie autko - tylko na złom się 
nadaje!
- A co z żoną?
- A wiesz, że nawet nie wiem. 

ZIELONA ZUPA Z GROSZKU
Składniki:
1 1/2 l bulionu ,200 g boczku ,
1 kg groszku zielonego (może być 
mrożony lub z puszki)
2 cebule ,1 sałata ,olej do smażenia

Etapy przygotowania:
Pokrój boczek w cienkie pa-
seczki. Cebulę pokrój w piórka. 
3. Na głębokiej patelni podsmaż na 
oleju boczek i cebulę. Oderwij liście 
sałaty, dokładnie je umyj i wysusz. 
Pokrój sałatę i wrzuć na patelnię 

z cebulą i boczkiem. Dodaj 
groszek, bulion i gotuj całość 
do momentu, kiedy groszek 
będzie miękki. Posól i posyp 
świeżo zmielonym pieprzem. 
Ostudź zupę, a następnie ją 
zmiksuj. Podgrzej całość na 
małym ogniu, aż zgęstnieje.

KULKI MIĘSNE W 
PIECZARKACH

Składniki:
12 dużych pieczarek

1/2 kg mielonego mięsa z 
drobiu

jajko
łyżka tartej bułki
cebula
sól, pieprz, curry
łyżka masła
2–3 plastry żółtego sera
natka

Etapy przygotowania:
Pieczarki umyj osusz, odetnij ogon-
ki. Mięso połącz z jajkiem, tartą 
bułką, posiekana cebula, przypraw 
do smaku, wyrób na jednolitą 
masę. Formuj niewielkie kulki. W 

natłuszczonym żaroodpor-
nym naczyniu ułóż kapelusze 
pieczarek, do każdego włóż 
kawałeczek masła i kulkę mię-
sną. Ser pokrój na kwadraty, 
ułóż na wierzchu mięsa. Za-
piekaj 20 min w temp. 180°C. 
Udekoruj natką.

BEZY SZWAJCARSKIE
Składniki:
115 g białek (3-4 białka)
225 g drobnego cukru do wy-

pieków (lub zwykłego roz-
drobnionego w blenderze)

Etapy przygotowania:
Blachy do pieczenia wy-
kładamy pergaminem. 
Białka wbijamy do miski i 
ustawiamy nad garnkiem 
z gotującą się wodą 
(dno nie może dotykać 
wody). Dodajemy cukier 
i mieszamy, aż cukier się 
rozpuści. Kiedy masa 
będzie ciepła, zdejmu-
jemy miskę z garnka i ubijamy 
najpierw na średnich, a potem 
na wysokich obrotach miksera 
przez 10-15 minut, aż piana bę-
dzie całkowicie zimna, puszysta 
i bardzo gęsta. W międzyczasie 
rozgrzewamy piekarnik do 150ºC. 
Wykładamy kopczyki masy bezowej 
na blachy w odległości ok. 3 cm od 
siebie. Gotowe blachy wstawiamy 
do piekarnika i od razu zmniejszamy 
temperaturę do 110ºC. Kiedy bezy 
wytworzą skorupkę (po ok. 30 min) 

zmniejsza-
my temperaturę do 60ºC i trzy-
mamy je w piekarniku tak długo, 
aż będą całkowicie suche (ok. 
2-2,5 godziny). Bezy powinny 
same się odklejać od papieru do 
pieczenia. Dla pewności może-
my je zostawić w wyłączonym 
piekarniku przez całą noc. Jeśli 
w którymkolwiek momencie 
pieczenia bezy zaczną brązo-
wieć, powinniśmy zmniejszyć 
temperaturę. 
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Na stadionie piłkarskim, przy Termach Uniejów, odbyła się łódzka inauguracja sezonu sportowego 
2016/17. Inaugurację uświetnili swoją obecnością przedstawiciele sejmiku  województwa łódzkiego, 
burmistrz Uniejowa, oraz gospodyni imprezy - dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie. Obecni byli również  
członkowie zarządu Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. W zawodach wzięło udział 354 szkół  
z całego województwa łódzkiego. 

Biegi przełajowe w Uniejowie 

z całego województwa łódzkiego. 
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Ozorków 

materiał promocyjny

W niedzielę, 2 października 
br., w Kościele p.w. Świętego 
Józefa w Ozorkowie, odbył się 
koncert inaugurujący I Ogól-
nopolski Festiwal Muzyki Ka-
meralnej “Dialogi”. Wystąpili 
dwaj wspaniali artyści: grają-
cy na oboju Tytus Wojnowicz 
i organista Jan Bokszczanin. 
Koncert poprowadziła muzy-
kolog - Elżbieta Stępnik. Licz-
nie zgromadzona publiczność 
entuzjastycznie przyjmowała 
kolejne wykonania utworów 
muzyki klasycznej. Usłysze-

liśmy między innymi utwory 
J.S. Bacha, W.A. Mozarta, 
Feliksa Dobrzyńskiego oraz 
Astora Piazzoli. 

Kolejny koncert odbył się 8 
października i poświęcony był 
Janowi Pawłowi II. Na program 
koncertu zat. “Dar i tajemnica” 
złożyły się wiersze Karola Woj-
tyły i część I „Tryptyku Rzym-
skiego”, wątki autobiografi czne 
z „Daru i Tajemnicy”, niektóre 
myśli z wywiadu rzeki „Prze-
kroczyć próg nadziei”, fragment 
Listu do twórców, a wszystko to 

koncert pod patronatem 
burmistrza ozorkowa 

przeplatane muzyką klasyczną.
Gośćmi wieczoru byli uzna-

ny, polski aktor - Jerzy Zelnik, 
skrzypaczka - Monika Kałużna 
oraz organista Robert Grudzień. 

Ostatni koncert w ramach 
tegorocznej edycji festiwalu 
odbędzie się w niedzielę, 16 
października o godz. 19.00, w 
kościele p.w. Św. Józefa w Ozor-
kowie. Będzie on powiązany z 
obchodami 200. rocznicy na-
dania praw miejskich naszemu 
miastu. Stąd w koncercie nie 
zabraknie akcentów lokalnych. 
Usłyszymy sopranistkę Annę 
Szoszkiewicz związaną z Ozor-
kowem , wystąpi także Chór 
Apasjonata pod dyrekcją Mar-
cina Sówki, który także tego 
wieczoru zagra na organach w 

towarzystwie trębacza Tomasza 
Woźniaka. Udział w koncertach 
jest bezpłatny. 

Festiwal “Dialogi” to pierwsze 
tak duże przedsięwzięcie kul-
turalne w naszym mieście. Jest 
realizowane w ramach programu 
grantowego pn. “Współorgani-
zacja projektów kulturalnych na 
terenie województwa łódzkie-
go”. Dofi nansowanie w ramach 
tego konkursu przyznawane 
jest przez Łódzki Dom Kultury. 
Partnerami projektu są Urząd 
Miejski w Ozorkowie oraz Parafi a 
Św. Józefa. 

Patronat nad imprezą objęli 
Burmistrz Miasta Ozorkowa 
Jacek Socha oraz Ks. Arcybiskup 
Marek Jędraszewski Metropoli-
ta Łódzki. 

Do 30 września 2016 r. mieszkańcy Ozorkowa 
mogli głosować na inwestycje, które zostały 

zgłoszone do realizacji w ramach budżetu oby-
watelskiego 2017.

Wyniki głosowania
Przebudowa miejsc postojowych - ul. Małachow-
skiego 289 głosów
Projekt dotyczy przebudowy miejsc postojowych w 
ul. Małachowskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego 
do ul. Nowe Miasto.
Przebudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców, ograniczy możliwość uszko-
dzenia pojazdów oraz poprawi estetykę przestrzeni 
miejskiej.
Szacunkowy koszt inwestycji: 88 tys. zł
Teren sportowo – rekreacyjny „Dolina Sportu i 
Leśne Wzgórze w Bajkolandii” 1 070 głosów 
Projekt zakłada wybudowanie i wyposażenie boiska 
do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, stołu do gry w 
szachy, stołu do gry w tenisa stołowego, ławek oraz 
wykorzystanie zadrzewionego terenu 
do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. 
Konarskiego 2. 
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 100 
tys. zł.
Siłownia plenerowa między Gimna-
zjum nr 1 i pływalnią „Wodnik” 561 
głosów
Urządzenia do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu i ławeczki, usytuowane na 
skwerze zieleni między Gimnazjum 
i basenem, służyłyby jako miejsce 
rekreacji nie tylko dla uczniów, ale 
wszystkich mieszkańców Ozorkowa. 

Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 50 tys. zł.
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. 
Liściastej 273 głosy
Zadanie polega na wybudowaniu chodnika z kostki 
brukowej oraz miejsc postojowych. Inwestycja z 
pewnością poprawi warunki poruszania się pieszych.
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 40 tys. zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Olczaka 578 
głosów
Projekt dotyczy montażu oświetlenia na odcinku 
230 m ul. Olczaka; jego wykonanie wpłynęłoby na 
poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.
Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 35 tys. zł.

Budżet obywatelski wynosi 300 tys. zł, natomiast 
koszty pięciu zakwalifikowanych projektów wynoszą 
w sumie 314 tys. zł. 
13 października 2016 r. Komisja ds. Budżetu Oby-
watelskiego, w której skład wchodzą m.in. burmistrz 
i radni Rady Miejskiej, zdecyduje o tym, czy zwiększyć 
środki i zrealizować wszystkie projekty. 

Przedstawiciele gim-
nazjum nr 1 wezmą 

udział w proteście organizo-
wanym dziś w Łodzi przeciwko 
programowi reformy oświaty 
forsowanej przez PiS, której 
głównym punktem jest likwidacja 
gimnazjów.  

Pomysłem na przywrócenie ładu w 
oświacie ma być powrót do systemu 
nauczania sprzed 17 lat, czyli “8+4”. 
Od września 2017 obowiązywać będą 
8-letnie szkoły powszechne, o rok 
wydłużona zostanie nauka w liceach 
i technikach.

W ozorkowskim gimnazjum, 
podobnie jak w innych takich pla-
cówkach na terenie naszego kraju, 
reforma polskiego szkolnictwa nie 
znajduje uznania. Nauczyciele na 
czele z dyrektor placówki są przeciw-
ni likwidacji gimnazjum. Dlaczego?

- Jako gimnazjum mamy znaczą-
cy dorobek. Uczniowie pod opieką 
nauczycieli zdobyli wiele sukcesów 
w konkursach przedmiotowych i ar-
tystycznych. Możemy też pochwalić 
się licznymi sukcesami w zawodach 
sportowych. Nauczyciele pracowali i 
pracują w oparciu o swoje autorskie 
innowacje. Dlatego też żal, że to 
wszystko przejdzie do historii – mówi 
dyrektor Ewa Skrupska. - W ponie-
działek odbędzie się w Łodzi akcja 
protestacyjna przeciwko reformie 
oświaty i likwidacji gimnazjów. Nasi 
przedstawiciele wezmą udział w tym 
proteście. A jeśli chodzi o reformę, 
to wiem i jestem przekonana, że 
władze miasta zrobią wszystko, żeby 
nauczyciele i wszyscy pracownicy 
gimnazjum nadal mieli zatrudnienie.

Słowa dyrektor szkoły potwierdza 
burmistrz Jacek Socha. 

- To prawda. Na pewno nie chciał-
bym, aby ktokolwiek z gimnazjum 
stracił pracę. Pomysłem jest prze-
kształcenie gimnazjum w szkołę 
podstawową. 

W gimnazjum w Ozorkowie za-
trudnionych jest 55 nauczycieli. Do 
szkoły chodzi 434 uczniów. W tej 
chwili w gimnazjum jest w sumie 17 
klas. Przekształcenie gimnazjum w 
szkołę podstawową wcale nie będzie 

Mieszkańcy decydują! 
– budżet obywatelski 2017Boją się 

o pracę

takie łatwe. Zmiany nie wiążą się 
jedynie z ryzykiem zwolnień pedago-
gów. To również niebezpieczeństwo 
przeładowania szkół powszech-
nych, kumulacji roczników w 2019 
roku. Przekreśla się dotychczasowy 
dorobek gimnazjów wraz z najważ-
niejszymi osiągnięciami tego typu 

Ewa Skrupska, dyrektor 
gimnazjum w Ozorkowie, 
nie kryje rozgoryczenia 
z powodu planów 
związanych z likwidacją 
szkoły 

szkół. W Ozorko-
wie przekształce-
nie gimnazjum w 
podstawówkę wią-
że się także z nową 
rejonizacją. Czy da 
się uniknąć chaosu? 

tekst i fot. (stop) 
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Ozorków 

ogłoszenie płatne

Projekt „CZAS NA SUKCES” współfi nansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Priorytet VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 – Wsparcie 
przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR” w partnerstwie z Fundacją Inkubator 
zapraszają do udziału w 

I edycji projektu „CZAS NA SUKCES” 
pozostające bez pracy osoby powyżej 29 roku życia (bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo), które 
zamieszkują/uczą się (wyłącznie wieczorowo bądź zaocznie) na terenie woj. łódzkiego i należą do grupy osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj:

• po 50. roku życia
• długotrwale bezrobotnych
• kobiet
• z niepełnosprawnościami
• o niskich kwalifi kacjach

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, 
KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu.

W projekcie weźmie udział 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn), w tym co najmniej 70% z nich (tj. 28 osób) stanowić 
będą osoby z powiatów: łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pabianic-
kiego, poddębickiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego. 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla jego uczestników:
• SZKOLENIE „WŁASNA FIRMA” 
• DORADZTWO BIZNESOWE (m.in. BIZNES PLAN)
•  BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE NA URUCHOMIENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 
POSTACI: 

• JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI W KWOCIE DO 22 700,00 ZŁ
•  WSPARCIA POMOSTOWEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W KWOCIE ŚREDNIO 1200,00 ZŁ MIESIĘCZNIE, 
WYPŁACANEGO PRZEZ MAKSYMALNIE 12 M-CY

•  WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO W KWOCIE ŚREDNIO 500,00 ZŁ DLA UCZESTNIKA 
PROJEKTU

 
Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o wypełnienie 

formularza kwalifi kacyjnego i dostarczenie go do biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Stowarzyszenia 
Oświatowego „EDUKATOR” w Łodzi 

przy ulicy Naruszewicza 35 (teren Zespołu Szkół Przemysłu Mody).
Formularz kwalifi kacyjny może być również wysłany za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: 

Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR”, 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, w tym formularzem kwalifi kacyjnym dostępne są na stronie interne-
towej:  

www.czasnasukces.inkubator.org.pl 
oraz w siedzibach realizatorów projektu: 

Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR”, ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź, tel. (42) 646 39 64 oraz 
Fundacji Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, tel. (42) 637 01 78 lub 609 466 688

Termin przyjmowania formularzy kwalifi kacyjnych w ramach I edycji: 
13.09.2016r. – 21.10.2016r. w godz. 9.00-15.00

Ogłoszenie współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończyły się prace związane 
z zagospodarowaniem skweru 
przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury  w Leśmierzu. Jest to kolejny 
przykład inwestycji realizowanej 
zgodnie z wolą mieszkańców gmi-
ny Ozorków wyrażoną we wniosku 
sołeckim. 
Prace rozpoczęły się od robót re-
kultywacyjnych terenów zielonych 

przed GOK-iem. Zerwana została 
cała stara darń, a w jej miejsce po-
siano  trawę. Zmiany objęły również 
duży klomb, który został rozbudo-
wany i pokryty innym podłożem. 
Pojawiło się także dużo nowych 
nasadzeń oraz nowe ławki i kosze na 
śmieci. Wymieniono również stare 
płyty chodnikowe. W ich miejsce 
położono nowe z kostki betonowej.

Pierwszy raz od czte-
rech lat siatkarze Bzu-

ry wygrali mecz inaugurujący se-
zon. Wynik pierwszego seta mógł 
być złudny. Bzura wygrała 25:16, ta 
partia miała dwa oblicza. Początko-
wa goście wyszli na prowadzenie 
7:3 i wtedy trener Jurek poprosił 
o czas dla swojej drużyny. Seria 
zagrywek w wykonaniu Seweryna 
Pisery zniwelowała stratę, a także 
wyprowadziła na prowadzenie, 
którego Bzura nie oddała do końca 
seta. Ostatni punkt w partii zdobył 
Kamil Kacprzak.

Druga partia miała bardziej wyrów-
nany przebieg. Jednak w końcówce 
rywale odskoczyli na kilka punktów, 

utrzymali przewagę do końca wygry-
wając 25:20.

Trzeci set zakończył się wynikiem 
25:23.

Czwarty set zaczął się dla Bzury 
jeszcze gorzej. Przegrywała 0:4, 1:5. 
Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli 
najbardziej doświadczeni zawodni-
cy. Jednak wszyscy siatkarze Bzury 
włożyli serce, aby wyrwać tego seta 
i doprowadzić do tie-breaka. Ozor-
kowianie cały czas gonili, aby po 
20 punkcie wyjść na prowadzenie. 
Piękna walka dała rezultat i zwycię-
stwo 25:23.

W tie-breaku popularny „Lewy” 
zakończył mecz przy stanie 15:12.

info: mksbzura.pl

Nowe oblicze skweru  
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Zwycięstwo siatkarzy 

Mieszkanka jednej z podozor-
kowskich wsi w ostrych słowach 
mówi o policjantach, którzy 
przesłuchiwali jej syna. Sprawa 
związana jest z podpaleniem 
szkoły w Parzęczewie. Maria W. 
zadzwoniła do redakcji, aby po-
skarżyć się na funkcjonariuszy. 
Jej zdaniem policjanci byli wul-
garni i zachowywali się agresyw-
nie. Matka przesłuchiwanego 
chłopaka zapowiada, że skieruje 
do sądu pozew przeciwko policji. 

Do podpalenia szkoły doszło 
w połowie kwietnia. Przypo-
mnijmy, że ogień pojawił się 
przed godziną ósmą rano. Na 
miejsce szybko przyjechała straż 
pożarna i policja. Uczniowie zo-
stali ewakuowani z budynku, po 
zakończonej akcji gaśniczej mogli 
bezpiecznie wrócić do szkoły. W 
wyniku pożaru spaleniu uległa 
elewacja szkoły na powierzchni 
około 30 metrów kwadratowych 
oraz częściowo zostało nadpalone 
jedno z okien.

Policja po kilku tygodniach 
ujęła podpalacza. Tak wówczas 
dla Reportera wypowiadała się 
nadkom. Liliana Garczyńska z 
KPP w Zgierzu. 

- Podpalaczem jest 15-latek. 
Chłopak jest uczniem gimnazjum 
wchodzącego w skład parzęczew-
skiej placówki. Jak wynika z jego 
wyjaśnień, podłożył ogień, bo 
był zły. Bał się, że nie zda. O jego 
dalszym losie zadecyduje sąd ro-
dzinny i nieletnich. 

Maria W. broni syna. Oskarża 
przy tym policję.

- Zeznania Mateusza były wy-
muszone – twierdzi. - Mój syn 
został przesłuchany bez mojej 
obecności. Nie zostałam wpusz-
czona do pokoju przesłuchań. Gdy 
już było po wszystkim, policjanci 
wezwali mnie na górę. Mateusz 
był zapłakany. Przyznał, że mu-
siał podpisać swoje zeznania. 
Później w domu powiedział mi, 
że policjanci krzyczeli na niego. 

Używali wulgarnych słów. Syn 
twierdzi również, że został ude-
rzony w głowę. Usłyszałam też, że 
policjanci straszyli go ośrodkiem 
wychowawczym. Nie zostawię 
tak tej sprawy. Rozmawiałam już 
z prawnikiem. Poczekamy jeszcze 
tylko na zakończenie procesu ws. 
podpalenia szkoły. Następnie zło-
żę pozew przeciwko policji. Będę 
domagać się przeprosin i zadość-
uczynienia. 

Czy policjanci faktycznie zacho-
wywali się tak, jak przedstawia to 
Maria W.? Dzwonimy do KPP w 
Zgierzu.

- Przesłuchanie było przepro-
wadzone tak, jak należy. Profe-
sjonalnie, bez krzyków, czy też 
wulgaryzmów. Nie ma mowy, 
aby policjanci uderzyli przesłu-
chiwanego 15-latka. Matka chło-
paka nie musiała uczestniczyć w 
przesłuchaniu i nie musiała być 
przy tym, jak 15-latek podpisy-
wał zeznania – uważa aspirant 
Sławomir Góral.

Jakie dowody obciążają Ma-
teusza? Wiadomo tylko, że na 
miejscu, tuż po pożarze, pod 
nadzorem prokuratora zostały 
przeprowadzone oględziny. Tech-
nik kryminalistyki zabezpieczył 
ślady i wykonał zdjęcia spalonej 
elewacji. W czynnościach brał 
również udział biegły z zakresu 
pożarnictwa.

- Na chwilę obecną nie mogę 
udzielać dokładnych informacji 
o dowodach przeciwko 15-latko-
wi. Te informacje mogłyby być 
wykorzystane w linii obrony 
podczas procesu – słyszymy od 
aspiranta. 

Matka Mateusza oskarża nie 
tylko policję, ale również szkołę w 
Parzęczewie. 

- Syn chodzi teraz do jednej ze 
szkół w Ozorkowie. W byłej szko-
le był szykanowany – twierdzi 
Maria W. 

Do sprawy powrócimy. 
(stop) 

Oskarża policję!

Zdaniem policji szkołę podpalił 
15-letni Mateusz
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Związek Międzygminny 
„BZURA” obejmuje swoim 
działaniem 20 miast i gmin z 
północnej części województwa 
łódzkiego, w tym: Miasto 
Głowno, Miasto – Gminę 
Aleksandrów Łódzki,  Miasto 
Stryków, Gmina Bielawy, Gmina 
Brzeziny, Gmina Budziszewice, 
Gmina Chąśno, Gmina Dmosin, 
Gmina Domaniewice, Gmina 
Jeżów, Gmina Kiernozia, 
Gmina Kocierzew Płd., Gmina 
Łyszkowice, Gmina Łowicz, 
Gmina Nieborów, Gmina 
Parzęczew, Gmina Piątek, Gmina 
Ujazd, Gmina Wartkowice, 
Gmina Zduny. Obszar ten 
zamieszkuje 149 407 osób.

Związek powstał w celu stworze-
nia i  wdrożenia kompleksowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, obejmującego selek-
tywną zbiórkę odpadów, odzysk, 
recykling i unieszkodliwianie. Za-
dania te realizowane są poprzez 
budowę, a później eksploatację no-
woczesnej instalacji  przetwarzania 

odpadów komunalnych w miejsco-
wości Piaski Bankowe dla około 50 
tysięcy ton odpadów rocznie.

Dzięki powołaniu do życia Re-
gionalnego Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów Komunalnych 
(RZZOK) gminy będą miały wpływ 
i kontrolę nad kształtowaniem się 
cen za odbiór odpadów komunal-
nych na obszarze związku.

W dniu 27 września został ogło-
szony przetarg nieograniczony na 
budowę całego zakładu zagospoda-
rowania odpadów. Termin składania 
ofert mija w dniu 7 listopada 2016 r., 
zaś termin wykonania inwestycji 
został wyznaczony na 30 listopada 
2017 r.

Przedmiotem ogłoszonego prze-
targu jest budowa zespołu obiek-
tów budowlanych, składających 
się z:

•  hali sortowni odpadów komu-
nalnych w raz z technologią, 

•  tunelowej kompostowni od-
padów, 

•  kwater składowania odpadów 

balastowych,
•  punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych,
•  budynku administracyjno – 

socjalnego,
a także obiektów towarzyszą-

cych, w tym warsztatu, instalacji 
przeciwpożarowej, boksów maga-
zynowych, niezbędnych do obsługi 
nowobudowanej instalacji. Za-

równo sortownia, jak i kompostow-
nia będzie wyposażona w sprzęt 
najnowszej generacji, co pozwoli 
na maksymalne wysortowanie 
ze śmieci odpadów, które można 
ponownie wykorzystać. Związek 
zakupi ponadto sprzęt jeżdżący po 
terenie zakładu, w tym ładowarkę, 
przerzucarkę, kompaktor samochód 
specjalistyczny z zabudową hako-
wą, i inne niezbędne do funkcjono-
wania zakładu.

Realizacja inwestycji dofinan-
sowana jest  w formie pożyczki i 
dotacji przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 
do 40 942 262,00 złotych.

Do chwili obecnej gminy zain-
westowały około 10 mln. złotych, w  
ramach których zostały zakupione 
grunty, następnie ustabilizowany 
i podniesiony teren przeznaczony 
pod zakład, gdzie przywieziono 
ponad 136 tysięcy m3 materiału 
stabilizującego podłoże. Ponadto 
przygotowano teren budując przy-
łącze wodociągowe i modernizując 
istniejącą na tym terenie meliorację. 
Z końcem czerwca 

2016 r. zakończona została budowa  
17 kilometrowego przyłącza energe-
tycznego do zakładu kablem o mocy  
900 kW ze stacji transformatorowej  
Rozdzielczego Punktu Zasilania w 
Głownie. 

Odpady komunalne zaczną tra-
fi ać do zakładu z początkiem 2018 
r., co pozwoli na prowadzenie pra-
widłowej gospodarki odpadami w 
gminach zrzeszonych w ZM Bzura. 
Funkcjonowanie tego nowoczesne-
go zakładu umożliwi także uzy-
skanie wysokiego stopnia odzysku 
i przeznaczania do recyklingu, czyli 
ponownego użycia surowców, co 
pozwoli na zmniejszenie kosztów 
funkcjonowania całego systemu, a 
tym samym opłaty pobieranej od 
mieszkańców.

Będzie taniej za śmieci...
Sztandarowa inwestycja „Bzury”
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Pigwa to owoc, który w 
okresie jesienno-zimowych 
zachorowań powinien 
stać się obowiązkowym 
składnikiem diety. Pigwa 
zawiera bowiem dużo 
witaminy C oraz wiele innych witamin, a także pierwiastki mineralne, które skutecznie wzmacniają odporność 
organizmu i wspomagają układ odpornościowy w walce z 
grypą i przeziębieniem.

Pigwa na grypę i przeziębienie

Pigwa prócz cukrów i kwasów 
organicznych zawiera także 
garbniki, pektyny i olejek lotny. 
Ze wszystkich witamin najwięcej 
zawiera witaminy C (15 mg w 
100 g), która wzmacnia układ 
odpornościowy. W okresie je-
sienno-zimowych zachorowań 
organizm wspomagają także 
zawarte w pigwie witaminy 

z grupy B. Ponadto owoce pigwy zawierają wiele związków mine-ralnych, takich jak: wapń, potas, żelazo, miedź, magnez i fosfor, które są niezbędne do wzmocnie-nia naturalnej obrony organizmu. Dlatego współczesna fitoterapia poleca spożywanie owoców pigwy w postaci soku z dodatkiem miodu przy suchym kaszlu, przeziębieniu, grypie i jesiennym przesileniu.

Stylizacja na gorąco to jeden z naj-
większych wrogów zdrowych wło-
sów. Jeśli jednak nie możemy z niej 
zrezygnować, warto zastosować 
się do kilku reguł, które sprawią, 
że zabiegi te będą bezpieczniejsze. 
Włosy każdego dnia poddawane 
są różnym sposobom stylizacji – 
suszeniu, kręceniu, prostowaniu. 

Niestety, chcąc poprawić ich 
wygląd sprawiamy, że stają się one 
wysuszone i osłabione. Traktowa-
nie włosów wysoką temperaturą 
powoduje ich łamliwość, matowie-
nie i rozdwajanie końcówek. W 
wyniku tych zabiegów końcówki 
są tak zniszczone, że kruszą się, 
uniemożliwiając zapuszczenie 
włosów. Mimo, że zdajemy sobie 
sprawę z negatywnego wpływu 
stylizacji fryzury na gorąco często 
zapominamy o ochronie włosów 
przed wysoką temperaturą.

Jak suszyć włosy,
 by ich nie zniszczyć?

Nawet, jeśli nie stylizujemy 
włosów, bardzo często musimy 
sięgnąć po suszarkę, w wielu przy-
padkach nawet codziennie. Warto 
w związku z tym zainwestować w 
suszarkę, która posiada regulację 
temperatury oraz funkcję jonizacji 
włosów.

- Zanim zaczniemy suszyć włosy, 
odsączmy z nich wodę za pomocą 
ręcznika. Pamiętajmy jednak, by nie 
trzeć ich mocno o materiał, ponieważ 
możemy je wtedy połamać. 

- Ustawmy suszarkę na średnią 
temperaturę i podsuszmy włosy, 
zaczynając od dolnych partii fryzury. 
Jeśli zależy nam na gładkiej tafli wło-
sów suszmy je zgodnie z kierunkiem 
wzrostu, od góry do dołu. 

- Gdy ważniejsza jest dla nas ob-
jętość fryzury i odbicie włosów od 

nasady powinny one być suszone 
głową w dół. 

- Jeśli zamierzamy modelować 
włosy na szczotce, należy spryskać 
je specjalnym preparatem zabezpie-
czającym przed działaniem wyso-
kich temperatur. Do modelowania 
wybierzmy gorące powietrze. Pa-
miętajmy wówczas, aby trzymać 
suszarkę w odległości około 15-20 
centymetrów od głowy, tak aby nie 
osłabić delikatnych cebulek i skóry, 
co mogłoby spowodować wypadanie 
włosów lub ich przetłuszczanie.

- Na koniec utrwalmy fryzurę 
chłodnym powietrzem z suszarki. Po-
zwoli to na domknięcie łusek włosów 
i nadanie fryzurze blasku.

Witaminy pochodzące ze 
świeżych warzyw i owoców 
są najłatwiej przyswajal-
ne przez organizm. Pamiętaj 
jednak, żeby odpowiednio je 
przygotować. Tak, żeby nie 
straciły cennych składników. 
Jak przyrządzać warzywa, by 
zachowały większość witamin

Warzywa można jeść do woli 
(przynajmniej 80 dag dziennie), 
owoców mniej, bo mają sporo cu-
kru i są kaloryczne. Przynajmniej 
połowę dziennej porcji warto 
zjeść na surowo. Pamiętajmy, 
żeby nie wyrzucać niczego, co 
jest jadalne. Np. listki młodego 
kalafiora i kalarepki zawierają 
dużo beta-karotenu. Również w 
ciemnozielonych zewnętrznych 
liściach sałaty jest więcej prowi-
taminy A niż w bladych listkach 
ze środka główki. Wiele wita-
min zawierają listki rzodkiewek. 
Owoców i warzyw z jadalną skór-
ką pochodzących z upraw ekolo-
gicznych nie powinno się obierać. 
W skórce i bezpośrednio pod nią 
jest najwięcej witamin. Wystarczy 
umyć przed zjedzeniem (przy-
rządzeniem) pod bieżącą wodą. 
Mocząc, pozbawia się je większości 
witamin. Do krojenia warzyw 
należy używać nierdzewnych lub 
plastikowych noży, szatkownic i 
tarek (witamina C ginie w zetknię-
ciu z rdza). Doprawiaj ziołami, so-
kiem z cytryny i olejem (zwiększa 
przyswajanie witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczach). Majonezu 
i śmietany można używać okazjo-
nalnie – dużo w nich tłuszczu, a w 
śmietanie, co gorsze, nasyconych 
kwasów tłuszczowych.

Jak gotować warzywa, 
by zmniejszyć straty witamin

Każdy sposób obróbki termicz-
nej nieuchronnie prowadzi do 
zniszczenia witamin. Podczas 
gotowania część składników 
przedostaje się do wody. Aby 
zmniejszyć straty, warzywa naj-
lepiej gotować bez obierania, w 
małej ilości wody lub na parze, 
pod przykryciem, jak najkrócej. 
W czasie gotowania pod ciśnie-
niem w temperaturze wyższej 
niż 100°C zniszczeniu ulega 
większość witamin z grupy B, ale 
straty witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach są niewielkie. Im 
drobniej pokroisz, tym więcej 
witamin przeniknie do wody.

Jak gotować, by nie stracić witamin?

Warzywa i owoce najlepiej 
jeść surowe

jesienią pamiętajmy o pigwie

Przepis na sok z pigwy na przeziębienie Umyj 1 kg owoców pigwy i każdy z nich przekrój na 4 części (nie obierając ich ze skórki). Potem wydrąż pestki i pokój pigwę w cienkie plasterki. Następnie układaj je warstwami w dużym słoju, każdą z nich przesy-pując cukrem (w sumie należy zużyć 0,5 kg). Zamknij słoik i odstaw w ciepłe miejsce na około 4-5 dni, mieszając jego zawartość raz dziennie. Wytworzony syrop przelej do słoików i pasteryzuj około 10 minut. Sok jest gotowy do spożycia.
W tradycyjnej medycynie ludowej w celu zwalczenia przeziębienia czy grypy do szklanki soku z pigwy dodaje się 1-2 łyżeczki miodu pszczelego.

Zarówno owoce, jak i nasiona pigwy polecane są w dolegliwościach układu trawiennego 

czy suszenie i prostowanie niszczy włosy?

To ci się przyda
Do drogeryjnej maski do włosów 
dodaj żółtko jaja kurzego oraz 
łyżeczkę naturalnego olejku, a 
następnie nałóż na głowę na co 
najmniej 30 minut. Włączenie 
do pielęgnacji jajka pozwoli 
odbudować włosy poprzez uzu-
pełnienie ich struktury za sprawą 
zawartych w nim protein.

Suszenie włosów nie będzie 
dla nich niebezpieczne, jeśli 
wcześniej zabezpieczysz je 
specjalnym preparatem

Fluor jest niezbędny dla zębów 
- wzmacnia szkliwo, chroniąc je 
przed próchnicą. Jednak coraz 
częściej pojawiają się głosy, że 
związki fluoru, które wchłania-
my m.in. z past do zębów, są 
szkodliwe dla naszego zdrowia. 

Ile w tym prawdy i czy rzeczy-
wiście zło czai się w paście do 

zębów?

Fluor to pierwiastek, któ-
ry stymuluje tworzenie nowej 
tkanki kostnej. Fluor zapobiega 
próchnicy poprzez zwiększenie 
ich odporności na działanie 
środowiska kwaśnego w jamie 
ustnej oraz wpływ na metabo-
lizm bakterii płytki nazębnej. 
Jeśli stężenie związków fluoru 
w szkliwie jest za niskie, staje 
się ono cieńsze, podatne na 
pęknięcia i mniej odporne na 
kwaśne środowisko jamy ustnej.  
Sporo osób upatruje w tej sub-

Czy fluor jest szkodliwy?

Dawka fluorku z past do zębów jest całkowicie bezpieczna

stancji zagrożenia i wycofuje flu-
oryzowane produkty np. pasty do 
zębów z fluorem, zastępując je zio-
łowymi. Stomatolodzy uspokajają 
jednak, że teorie o negatywnym 
wpływie fluoru na nasze zdrowie 
są zdecydowanie przesadzone 
i wynikają z niewiedzy. Nie ma 
bowiem żadnych naukowo uza-
sadnionych dowodów na to, aby 
fluor w codziennej dawce powo-
dował raka, choroby nerek czy 

Zbyt niski poziom fluoru prowadzi nie tylko do zmniejszenia 
twardości szkliwa zębów, lecz także obniżenia wytrzymałości kości.

inne przypisywane mu choroby. 
Brak choćby publikacji, które 
udowadniałyby rakotwórcze 
działanie fluoru. 

Korzyści większe, aniżeli ewen-
tualne ryzyko powikłań

Korzyści wynikające z zasto-
sowania fluoru są zdecydowanie 
większe, aniżeli ewentualne ry-
zyko powikłań, które występują 
niezwykle rzadko, albo wcale. 
Nawet jeśli fluor jest stosowany w 
dużych ilościach, np. w gabinetach 
stomatologicznych podczas fluory-
zacji. Statystyki potwierdzają, że 
te osoby, które stosują fluor mają 
mniejszy wskaźnik próchnicy 
i zdrowsze zęby. Od niedawna 
również największe organizacje 
optują za stosowaniem fluoru u 
dzieci na wcześniejszym etapie, 
niż do tej pory było to sugerowane. 
Rada Naukowa American Dental 
Association zaleca używanie pasty 
z fluorem już od pierwszego zęba. 
Najpierw w ilości śladowej, potem 
większej. Wszystko, aby ustrzec się 
poważnych problemów z zębami 
w wieku dorosłym
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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 

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

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
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
Sprzątaczka

OGŁOSZENIA DROBNE

Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21, 
87-820 Kowal
tel. 510 700 962
Praca w Łęczycy.

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fiskalnej.
Gram Sadeccy Sp. j.
ul. Dominikańska 8D
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 14

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów

Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze , 
konstrukcja odzieży, odszywanie 
wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

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

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

Do wynajęcia kawalerka 35 m² w 
Łęczycy. Tel.: 601-22-72-78

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 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.: 606-887-48

Sprzedam maszynę do szycia Łucznik 
na pedał z szafką 94 x 47 cm. 

Tel.: 782-258-797

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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Duża porcja soku Przelewowy rekordSposób na czosnkowy oddech

Najlepszym sposobem na czosnkowy oddech jest zje-
dzenie surowego jabłka, mięty lub sałaty.
Za czosnkowy oddech odpowiadają takie lotne związki, 
jak disiarczek diallilowy, merkaptan allilowy, disiarczek 
allilometylowy czy sulfi d allilowometylowy. Amerykanie 
sądzą, że pokarmy usuwają czosnkowy oddech na dwa 
sposoby; chodzi o enzymy i związki fenolowe, które 
reagują ze związkami z czosnku. Surowe produkty są 
najskuteczniejsze, bo zawierają i enzymy, i związki feno-
lowe (w soku te drugie ulegają polimeryzacji, a z kolei 
podgrzanie eliminuje enzymy).
W warunkach in vitro kwas rozmarynowy, katechina, 
kwercetyna i PPO znacząco zmniejszały poziom wszyst-
kich czosnkowych związków. Najskuteczniejszy był kwas 
rozmarynowy.

Na Placu Andersa w Poznaniu odbyła się próba ustano-
wienia nowego Rekordu Polski w kategorii „najwięcej 
osób wysyłających przelew na telefon blik jednocześnie”. 
Organizatorem tego fi nansowego rekordu był poznański 
oddział jednego z banków. Pracownicy placówki położo-
nej na Placu Andersa chcieli w ten sposób rozpowszechnić 
aplikację do przelewów pieniędzy na telefon. Z biurowców 
licznie przybywali kolejni uczestnicy. Próba wystartowała 
tuż po godzinie 12. Po krótkim szkoleniu jak krok po 
kroku wykonać przelew, uczestnicy mieli 30 sekund by 
prawidłowo sfi nalizować transakcje. To zadanie udało się 
aż 192 osobom obecnym na wydarzeniu. Tegoroczna edycja „Święta Jabłka” w Drawieńskim Parku 

Narodowym była wyjątkowa. Na Drawniku obok warsz-
tatów kulinarnych, prelekcji na temat zdrowych soków 
tłoczonych metodą tradycyjną oraz licznych animacji dla 
najmłodszych, organizator postanowił ustanowić dwa 
Rekordy Polski. Pracownicy parku, opr acowując kon-
cepcję pikniku, postawili przed sobą dwa główne cele: 
zachowanie od zapomnienia odmiany jabłek rosnących 
w DPN oraz integrację środowiska lokalnego. W związku 
z tym do wspólnej zabawy podczas ustanawiania rekor-
dów zaproszeni zostali mieszkańcy Drawna i okolic oraz 
sympatycy regionu. Każda z drużyn wypracowała własny, 
niepowtarzalny system wyciskania soku. Najskutecz-
niejszy okazał się ten opracowany przez reprezentantki 
Szkoły Podstawowej w Drawnie. Wynikiem 40 litrów i 850 
mililitrów wyciśniętych przez 30 minut z regionalnych 
jabłek panie zdeklasowały konkurencję. 
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