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Rodzinny dramat pod 
ozorkowem. Matka nie może 
pogodzić się z tym, że jej były 
partner postanowił odebrać jej 
jedno z dzieci. 
- Miał 15 lat, gdy został ojcem i 
wciąż jest nieodpowiedzialny – 
słyszymy od Moniki o.
- wykorzystała mnie – dodaje 
z kolei Piotr F.
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- wykorzystała mnie – dodaje 
z kolei Piotr F.
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zostaŁ ojCeM w wieKU 15 lat!
teraz walCzy o syna...

poparzony 
mężczyzna na 
stacji paliw

Poddębicka policja 
interweniuje ws. fanty

Koszmar mieszkańca Łęczycy
spał na schodach, przed drzwiami syna

Protest na 
walIszewIe

Na zdjęciu Piotr F.

Pani Monika 
jest załamana

Niedoszły samobójca 
z ul. 18 Stycznia 
zmarł
 w szpitalu

i komunia 
święta
 w Łęczycy
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Łęczyca

Łęczyca Mieszkańcy ulicy Mic-
kiewicza z uporem do-

magają się przestrzegania ciszy 
nocnej na ich osiedlu. Pobliska firma 
transportowa jest dla nich zmorą.

Sprawa nocnych hałasów powo-
dowanych przez przejeżdżające ulicą 
Mickiewicza samochody ciężarowe, 
trwa już od 2001 roku. To wtedy swoją 
działalność rozpoczęła firma Gold 
Hellen.

Mimo wielu próśb, pism, wizyt 
w magistracie, mieszkańcy nie tracą 
nadziei i ciągle zgłaszają swój problem 
do władz miasta. Po raz kolejny, do 
urzędu w tej sprawie przyszła Wiesła-
wa Jabłońska. 

- Pisaliśmy do różnych instytucji, 
ale jak do tej pory bezskutecznie. Nie 
pomógł nam ani burmistrz Olszewski, 
ani burmistrz Lipiński, w mojej ocenie, 
żeby zarządzający mogli coś zrobić w 
sprawie musieliby mieć „czyste ręce” 
- mówiła W. Jabłońska podczas posie-
dzenia komisji wspólnych rady miasta. 

Przez ulicę Mickiewicza rzeczywi-
ście przejeżdża wiele samochodów 
ciężarowych oraz ciągników i sprzętu 
należącego do Zarządu Dróg Powiato-
wych. O ile w dzień można znieść hałas, 
o tyle w nocy jest to już spory problem.

- Zarząd Dróg nie jest uciążliwym 
sąsiadem, bo ich tabor przemieszcza 
się głównie podczas dnia. Najgorzej 
jest po 22, kiedy zapada cisza, którą 
nagle przerywają jadące samochody 
ciężarowe. Kiedyś przejeżdżało ich po 

9 czerwca o godz. 17:00 w Archi-
kolegiacie w Tumie odbędzie się 
ceremonia wręczenia nagród im. 
Benedykta Polaka. Tegoroczną – 
III edycję nagrody honorowym 
patronatem objął Prezydent RP. 

Patronem nagrody jest zakon-
nik franciszkański Benedykt 
Polak, który w latach 1245 - 1247, 
wraz z włoskim mnichem Gio-
vannim da Pian del Carpine, 
odbył poselstwo w imieniu pa-
pieża Innocentego IV do chana 
Mongołów. Owocem tej niezwy-
kle niebezpiecznej wyprawy był 
pierwszy w Europie opis ówcze-
snego imperium mongolskiego, 

wyprzedzający o ponad pół wieku 
słynne „Opisanie Świata” Marco 
Polo. Wybór Łęczycy, jako siedziby 
Kapituły Nagrody i Archikolegiaty 
w Tumie, jako miejsca wręczania 
nagród nie jest przypadkowy, al-
bowiem to właśnie stąd w 1245 r., 
szczodrze zaopatrzeni przez księcia 
Konrada I Mazowieckiego, emisa-
riusze rozpoczęli zasadniczą część 
swej wyprawy. Poprzez odwołanie 
do osoby patrona nagrody, urząd 
miasta chce podkreślić rolę, jaką w 
całej swej historii Polska odegrała 
w zakresie kontaktów międzykul-
turowych i poszerzenia wiedzy o 
świecie. 

42-letni Piotr D. z Łę-
czycy miesiąc temu 

targnął się na swoje życie. Po-
moc przyszła na czas i udało 
się przywrócić funkcje życiowe 
niedoszłego samobójcy. Niestety, 
po ponad miesięcznym pobycie w 
szpitalu, mieszkaniec zmarł.

42-latek mieszkał ze swoją konku-
biną w jednej z łęczyckich kamienic. 
4 kwietnia z nieznanych przyczyn 
postanowił odebrać sobie życie. 
Wykorzystał czas, kiedy w domu 
nie było jego partnerki. Wyszedł na 
klatkę schodową i powiesił się na 
poręczy schodów. Znalazła go jego 
sąsiadka i wezwała pomoc.

- Usłyszałam hałas przy scho-
dach. Podeszłam do drzwi, żeby 
wyjrzeć przez wizjer. To co zoba-
czyłam zmroziło mi krew w żyłach. 
Widziałam tylko głowę Piotrka 
przy dolnej poręczy. Natychmiast 
pobiegłam po moją mamę, która 
mieszka w tej samej kamienicy i 
wezwałyśmy pomoc. Pogotowie 
przyjechało błyskawicznie. Reani-
mowano go 40 minut, aby serce 
znów zaczęło pracować. Mieliśmy 
nadzieję, że udało się go uratować 
– relacjonuje pani Katarzyna. - Do 
dziś, kiedy wychodzę z mieszkania, 
mam przed oczami ten widok. To 
straszne.

Kwietniowa próba samobójcza 
mężczyzny nie była jego pierwszą. 
Około trzech lat temu, ta sama 
sąsiadka zastała 42-latka stojącego 
przy poręczy schodów z przygo-
towanym sznurem. Po interwencji 

Uratowany samobójca zmarł w szpitalu
sąsiadów mężczyzna wró-
cił do swojego mieszkania. 
Wtedy udało się odwieść go 
od tej dramatycznej decyzji. 
Tym razem, było za późno.

- Widziałam się z sąsiadem 
tego samego dnia, kiedy się 
powiesił. Nic nie wskazy-
wało na to, że targnie się na 
swoje życie. Zachowywał 
się zupełnie normalnie. To 
prawda, że miał problemy 
z alkoholem, ale nie mogę 
powiedzieć na niego złego 
słowa. Jako sąsiad był zawsze w 
porządku. Grzecznie się witał, nie 
wszczynał awantur – mówi sąsiadka 
42-latka. - Po tej tragedii jego konku-
bina załamała się.

Mężczyzna w szpitalu spędził po-
nad miesiąc. Zmarł 11 maja. 

- Podczas prób samobójczych przez 
powieszenie dochodzi do nagłego za-
trzymania krążenia i oddechu. Zda-
rza się, że czas od momentu założenia 
pętli wisielczej do momentu odcięcia 
sznura jest na tyle krótki, że udaje się 
uratować niedoszłego samobójcę. Jed-
nak w większości przypadków, próba 
samobójcza przez powieszenie powo-
duje niedotlenienie mózgu, obrzęk 
mózgu oraz dodatkowo, dochodzi do 
uszkodzenia rdzenia kręgowego. Są 
to bardzo poważne konsekwencje – 
mówi Andrzej Pietruszka, dyrektor 
ZOZ w Łęczycy.

Piotr D. w Łęczycy miał jedynie 
swoją partnerkę. Z rodzeństwem nie 
utrzymywał bliskich kontaktów.

(zz)

42-latek powiesił się na poręczy przy 
swoim mieszkaniu

III edycja nagrody 
Im. Benedykta Polaka 

Żądają ciszy nocnej

Wiesława Jabłońska w urzędzie 
miasta po raz kolejny prosiła 
o zajęcie się problemem 
mieszkańców ulicy Mickiewicza

15, myśleliśmy, że jesteśmy w piekle. 
Trudno też nie wspomnieć o zaku-
rzonych oknach, pękających ścianach 
i elewacjach, odpadających płytkach 
w łazienkach - żali się W. Jabłońska. 
- Ja i inni mieszkańcy naszej ulicy 
będziemy dalej występować do władz 
miasta o przywrócenie ciszy nocnej, 
bo jest to ulica osiedlowa.

Czy urząd miasta podejmie działa-
nia w związku z petycją mieszkańców 
Waliszewa? Czekamy na odpowiedź 
magistratu.

(mku)

Łęczyca Pierwsza komunia 
święta stała się świę-

tem konsumpcyjnym. To bardzo 
niepokojąca tendencja.

Z roku na rok na prezenty komunij-
ne wydaje się coraz więcej pieniędzy. 
Znacznie częściej dziecko otrzymuje 
drogi sprzęt elektroniczny niż np. 
klasyczny zegarek. W sklepach wybór 
jest ogromny.

- Na pierwszym miejscu komunij-
nych prezentów możemy umieścić 
na pewno konsole do gier (1500-1990 
zł). Te wybierane są zdecydowanie 
najczęściej. Zaraz po nich możemy 
mówić o laptopach (1900-2600 zł), 
smartfonach (600-1000 zł) czy apa-
ratach fotograficznych (500-1000 zł). 
Na pewno zdecydowanie rzadziej 
wybierane są tablety (250-800 zł). Ra-
czej kupuje się je na gwiazdkę – wy-

mienia Łukasz 
Wawrzyniak ze 
sklepu elektro 
w Łęczycy. - Za-
interesowanie 
prezentami na 
komunię w tym 
roku zaczęło się 
wyjątkowo póź-
no, bo z końcem 
kwietnia. Klienci 
przychodzą na-
wet na kilka dni 
przed komunią 
świętą dziecka i 
kupują prezent. 
Teraz wszystko 
jest dostępne 
od ręki a wybór 
sprzętu jest na-
prawdę duży. To już nie 

te czasy, że prezentu 
szukało się nawet 
kilka miesięcy przed 
uroczystością.  

Wcześniej niż o 
laptopach czy kon-
solach myśli się wy-
bierając np. rower. 
Taki prezent to pod-
stawa. 

- Już od lat przy-
jęło się, że dziecko 
zawsze dostaje ro-
wer na pierwszą ko-
munię świętą. W tej 
kwestii niewiele się 
zmieniło, może tylko 
to, że teraz wybie-
ra się lepszy sprzęt. W dalszym ciągu popularnym prezentem 

jest rower

Coraz droższe prezenty

Ogromną popularnością cieszy się sprzęt 

elektroniczny

Klienci zwracają uwagę na jakość i 
oryginalny design. Do tego ważne 
jest, aby w miejscu zakupu był też 
serwis – podkreśla Artur Bielecki, 
właściciel sklepu z rowerami w Łę-
czycy. - Ceny zaczynają się od 670 zł. 
Mieliśmy klienta, który na rower dla 
dziecka wydał 1850 zł, to najdroższy 
jak do tej pory rower kupiony u nas 
na komunię.

Sprzedawcy zgodnie zauważają, 
że w tym roku znaczniej mniej jest 
tzw. prezentów składkowych, czyli 
kupionych od kilku osób. W latach 
wcześniejszych była to niemalże norma 
przy droższych produktach. Zazwy-
czaj na laptop składały się dwie, trzy 
osoby. Teraz prezenty są przeważnie 
indywidualne.

(zz)

Pogoda dopisała lekkoatletom na 
34 Memoriale J.S.Ponomarenko i 
R.Majewskiego. 

Dopisali także zawodnicy, których 
na łęczyckich zawodach z klubów całej 
Polski wystartowało ponad dwustu. 
Ozdobą Memoriału były dwa mini-
ma na Mistrzostwa Świata Juniorów 
Młodszych uzyskane przez Ewę Ró-
żańską MKLA Łęczyca w pchnięciu 
kulą 16.11m i reprezentantkę MLKL 
Płock Martynę Lewandowską w 
skoku wzwyż 178 cm. Bardzo wysoki 
poziom zaprezentowały dyskobolki. 
Zwyciężyła Ewa Różańska (45.21m), 
drugie miejsce zajęła Nina Staruch 
MKS Tomaszów Mazowiecki (40.81m). 
W tej samej konkurencji w kategorii 
młodziczek najlepsza była Aleksandra 
Karpińska MKS Aleksandrów Łódzki 
(34.82 m), na trzeciej pozycji uplasowa-
ła się Gabriela Flejszman z Łęczycy 
(26.93m).

Dalekie rzuty obserwowaliśmy 
w wykonaniu juniorów młodszych. 
Najlepszym dyskobolem okazał się 
Michał Kuligowski UKS Cyprianka 
(49.51m).W pchnięciu kulą w tej samej 
kategorii zwyciężył Mateusz Bator 
MKS Tomaszów Mazowiecki.

(16.20m), przed Wojciechem Ma-
rokiem Orkan Środa Wielkopolska 
(15.90m).Tradycyjnie konkursy skoku 
w dal zdominowali reprezentanci MKS 
Aleksandrów Łódzki. W konkursie 
dziewcząt zwyciężyła Natalia Koło-
dziejczak (5.62 m) przed Julią Szkudla-
rek (5.51m) i Martyną Tomes MKLA 
Łęczyca (5.25m).Wśród chłopców 
wygrał Kamil Aleksandrowicz (6.80m).

W skoku wzwyż chłopców trzy 
pierwsze miejsca zajęli zawodnicy 
MKLA Łęczyca. Dawid Wawrzyniak 
skoczył równo dwa metry,Jakub Sta-
niszewski 185 cm,Kamil Zatyka 182 
cm. Na wyróżnienie zasługuje bardzo 

dobry bieg na 1000m Marka Szymań-
skiego (2.32min).To jego najlepszy 
wynik na łęczyckim stadionie.

W pchnięciu kulą młodziczek bar-
dzo dobry rezultat uzyskała Julia Koł-
drzak MKLA Łęczyca (10.70m),drugie 
miejsce zajęła maja Pierzchała MKS 
Tomaszów Mazowiecki (10.43m),trzecie 
Gabriela Flejszman (9.98m).

34 Memoriał Ponomarenko i Majewskiego

PozoSTAŁe wyNIkI:
Pchnięcie kulą młodzików 5 kg
1.Michał Kuligowski- UKS Cyprianka 12.07 m
2.Adrian Walczak-MKLA Łęczyca 11.76 m
3.Szymon Osowski-MKLA Łęczyca 11.22 m
Pchnięcie kulą juniorek 4kg
1.Joanna Szygoska-MLKL Płock 11.49 m
100 m k
1.Maja Pierzchała MKS Tomaszów Mazo-
wiecki 13.24 s
2.Maja Wiśniewska-MKLA Łęczyca 13.47 s
3.Oliwia Bobrzyk-MKLA MKS Tomaszów 
Mazowiecki 13.55 s
100 m M
1.Stanisław Znyk UKS Zduny 11.66 s
300 m k
1.Oliwia Szumińska-MKLA Łęczyca 46.34 s
2.Martyna Dybiec-MLKL Płock-46.70 s
300 m M
Piotr Kowalski-UKS Dziewiątka Kutno 37.99 s
600 m k
1.Patrycja Cichocka-MKLA Łęczyca 1.53.36 min
2.Wiktoria Michalska-UKS Dziewiątka Kutno 
1.53.84 min
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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

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca
Łęczyca

Łęczyca wielu mieszkańców w 
pierwszej chwili z pew-

nością pomyślało, że stary dworzec 
kolejki wąskotorowej doczekał się 
remontu. od czwartku przy budyn-
ku widać było krzątającą się ekipę 
a teren został ogrodzony taśmą. 
Nic bardziej mylnego. Budynku, 
przynajmniej póki co, nikt odnowić 
nie zamierza.

Robotnicy zajęli się jedynie zabez-
pieczeniem dachu, żeby zrujnowane 

dachówki nie spadły nikomu na 
głowę. Ale nawet ich zdaniem, zlecone 
prace powinny mieć znacznie szerszy 
zakres. 

- Cały budynek, nie tylko dach, 
jest w fatalnym stanie. Niczego tu nie 
naprawiamy, a przydałoby się. Mamy 
jedynie przykręcić płyty OSB, żeby 
obsuwające się dachówki nie leciały na 
chodnik, bo może dojść do tragedii – 
usłyszeliśmy od pracowników. 

(zz)

Temat rozbudowy sta-
dionu powrócił na po-

siedzenie wspólne komisji łęczyckiej 
rady miejskiej, tym razem ze znacz-
nie gorszymi perspektywami na 
rozpoczęcie inwestycji.

Przebudowa stadionu to przedsię-
wzięcie, którego od lat spodziewają 
się środowiska sportowe. Wydawało 
się, że początek remontu będzie tylko 
kwestią czasu. Teraz, nie ma pewności, 
że inwestycja w ogóle ruszy.

- Przy obecnych założeniach fi-
nansowania inwestycji, ja będę jej 
przeciwny. Wszyscy pamiętamy 
słowa burmistrza Lipińskiego, który 
określał całkowity koszt przedsię-
wzięcia na kwotę ok. 10 mln zł, przy 
50%  dofinansowania z podziałem jej 
wykonania na 3 etapy. Dziś, jak słyszę 
koszt wzrósł do kwoty ok. 13 mln zł, 
przy dofinansowaniu 50%, ale z 3 mln 
zł, co wskazuje na pozyskanie tylko 
1,5 mln zł środków zewnętrznych. 
To całkowicie zmienia stan rzeczy 
– uważa Paweł Kulesza, przewod-
niczący rady miasta.

Zupełnie inne zdanie w sprawie 
przedstawia radny Zenon Koperkie-
wicz.

- Skoro mieliśmy wydać na remont 
zamku 20 mln zł i nic z tego nie będzie, 
to tym bardziej będą pieniądze na 
budowę stadionu. To bardzo ważna 
sprawa dla utalentowanej młodzieży. 
Nie możemy zaprzepaścić takiej szansy. 

Radni pytali Pawła Wachnickiego, 
projektanta nowego stadionu o mniej 
kosztowne rozwiązanie. 

- Najwyższym kosztem w projekcie 
jest arena sportowa. Można by zasta-
nowić się nad tańszym wykończe-
niem lub wyposażaniem budynku, co 
pewnie miałoby wpływ na obniżenie 
kosztów. Ewentualnie można też roz-
ważyć powrót do pierwotnej koncepcji 
czyli 4 torów bieżni okólnej i 6 prostej, 
co pozwala na certyfikowanie obiektu 
w V klasie PZLA - wyjaśnił projektant.

Konkretne decyzje, póki co jeszcze 
nie zapadły. Przebudowa stadionu stoi 
pod znakiem zapytania. Radni mają 
ponownie zebrać się w tej sprawie.

(mku)

konkurs ogłoszony 
przez urząd miejski na 

wolny etat w wydziale promocji, 
oświaty, kultury i sportu, zdaniem 
radnego zenona koperkiewicza 
jest przygotowany dla emeryta. 
Samorządowiec uważa, że wyma-
gania konkursowe są zbyt wysokie, 
aby o etat mogła ubiegać się osoba 
młoda z mniejszym doświadcze-
niem zawodowym.

- Co najmniej 5-letni staż pracy, w 
tym minimum 3-letnie doświadcze-
nie zawodowe w zakresie prowa-
dzenia spraw związanych z oświatą 
w samorządzie gminnym czy znajo-
mość przepisów prawa oświatowego, 
w szczególności: ustawy o systemie 
oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, 
ustawy o samorządzie gminnym, 
ustawy Kodeks Postępowania Ad-
ministracyjnego, ustawy o finansach 
publicznych, umiejętność interpreta-
cji przepisów prawa. Który młody, na-
wet bardzo zdolny człowiek pochwali 
się takimi kompetencjami? Z całym 
szacunkiem dla emerytów, bo sam 
nim jestem, ale nie zgadzam się, żeby 
w urzędzie pracowały takie osoby. 
Dajmy szansę młodszym. W Łęczycy 
nie brakuje zdolnych ludzi – grzmi 
radny Z. Koperkiewicz. - Wakat na 
tym stanowisku powstał po przesu-
nięciu do innego działu bardzo kom-
petentnej osoby. Teraz nie ma kto się 
zająć oświatą. W mojej oceni chodzi o 
to, żeby pełnomocniczka burmistrza 
ds. oświaty, pani Gut-Leśkiewicz 
wygrała ten konkurs. Ta pani miała 
tylko zająć się wdrożeniem w Łęczycy 

reformy oświatowej i 
to zrobiła. 

Na jak długo peł-
nomocniczka burmi-
strza została przyjęta 
do urzędu?

- Pani Irena Gut-
Leśkiewicz zatrud-
niona jest w urzę-
dzie miejskim w Łę-
czycy od 12.10.2016 
r. na stanowisku 
doradcy-pełnomoc-
nika burmistrza ds. 
dzieci, młodzieży 
i oświaty. Zgod-
nie z obowiązują-
cymi przepisami 
u mowa zost a ła 
zawarta na czas 
trwania kadencji 
burmistrza miasta 
Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego 
– informuje Wioletta Stefaniak z 
magistratu. 

Jeśli konkurs nie wyłoni odpo-
wiedniego kandydata, wymagania 
mogą się zmienić. Wówczas o etat w 
urzędzie może być łatwiej, na co liczy 
radny Z. Koperkiewicz.

- Wymagania konkursowe wobec 
kandydatów są zgodne z potrzebami 
pracodawcy, ale nie jest wykluczone, 
że w przypadku nie znalezienia kan-
dydata o wskazanych kwalifikacjach, 
urząd miejski w Łęczycy będzie zmu-
szony do modyfikacji oczekiwań na 
proponowanym stanowisku – dodaje 
W. Stefaniak.

(zz)

co dalej ze stadionem?

nIestety, to nIe remont
Robotnicy przykręcali 
jedynie płyty OSB

Urząd dla emerytów? Radny jest oburzony...

Radny Zenon Koperkiewicz 
jest zdania, że w urzędzie 
nie powinni być zatrudniani 
emeryci
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Na obiekcie Miejskie-
go Młodzieżowego 

klubu Tenisowego odbyła się X 
Jubileuszowa edycja ogólnopol-
skiego Turnieju klasyfikacyjnego 
Młodzików Super-Seria z hono-
rowym patronatem marszałka 
województwa łódzkiego oraz 
burmistrza Łęczycy. Na kortach 
zmierzyło się ze sobą aż 80 za-
wodników z całej Polski.

W tym roku wiosenna pogoda 
nie rozpieszcza i właśnie to było 
największym zmartwieniem pod-
czas pięciodniowego turnieju. 

- Rzeczywiście złe prognozy się 
potwierdziły i cały czas walczyli-
śmy z zimnem, opadami deszczu i 

mokrymi kortami, które przez całe 
5 dni ciągle osuszaliśmy, aby nasza 
cykliczna impreza mogła dobiec 
końca – mówi Grzegorz Jasiński, 
prezes MMKT Łęczyca. - Pierwszego 
dnia odbyło się uroczyste otwarcie 
i serdeczne powitanie 80 przyby-
łych zawodników oraz rodziców, 
trenerów i opiekunów. Mimo złych 
warunków pogodowych cały czas 
toczyły się zacięte mecze, zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców.

Uczestnicy jubileuszowego spo-
tkania z przyjemnością grali na 
łęczyckich kortach. Tego typu 
imprezy są doskonałą promocją 
dla miasta.

(zz)

ogólnoPolskI tenIs Maturzyści 1967

Na zdjęciu maturzyści 1967 r. 20 lat temu

gospodarze liczą straty
Łęczyca Tegoroczna wiosna 

nie jest przychyl-
na dla rolników. kilkudniowe 
znaczne ochłodzenie a nawet 
przymrozki spowodowały, że 
wiele roślin podmarzło. Ilość i 
jakość plonów będzie niższa od 
ubiegłorocznych. - To będzie 
ciężki rok – mówią sprzedawcy.

Na targu nie trudno usłyszeć 
opinię, że pogoda nie jest łaskawa 
dla warzyw i owoców. Tegorocz-
ne plony nie będą zadowalać 
rolników. Skutkiem tego może 
być wyższa cena.

- Czereśnie i brzoskwinie wy-
marzły w 80%,  jabłonie w 50%. 
Nie ma co ukrywać, że owoców 
będzie mało a ceny pójdą w 
górę. Warzywa też źle zniosły 
tegoroczną aurę. Najbardziej 
zagrożone są buraki i ziemniaki. 
One były sadzone kilka tygodni 
temu i zaczynały wschodzić. W 
wielu gospodarstwach pomarzły 
– wylicza Tomasz Kaźmierczak 
sprzedawca z łęczyckiego targu. 
- Ten rok na pewno będzie gorszy 
dla rolników niż rok ubiegły.

- Przyroda wie co robi. Przy-
najmniej warzywa nie będą 
zalegać na polach tak jak po 
ubiegłorocznym urodzaju. Póki 

co, ceny są nawet niższe niż rok 
temu, ale może być różnie – mówi 
Ewa Pietruszka. - W naszym go-
spodarstwie strat unikniemy, bo 
wszystkie warzywa były zabez-
pieczone przed przymrozkiem. 
Ale oczywiście u wielu rolników 
sytuacja wygląda zdecydowanie 
gorzej.

Jakie będą skutki kapryśnej 
aury, okaże się już niedługo. Rol-
nicy z regionu mają tylko nadzie-
ję, że straty nie będą zbyt duże.

(zz)

Tomasz Kaźmierczak mówi, 
że najbardziej przymarzły 
drzewka owocowe

KUlisy dysCyplinarnego 
zwolnienia Księgowej

Gm. Grabów Radni gminni po-
stanowili przyj-

rzeć się dyscyplinarnemu zwolnie-
niu księgowej urzędu gminy. Choć 
minęły już ponad 3 miesiące, nie był 
znany powód podjęcia tej decyzji. 
władze nabrały wody w usta a 
ludzie snuli domysły. 

-  Fakt, co prawda miał  miejsce 3 
lutego br., ale do dziś nie wyjaśniono 
okoliczności sprawy - mówił radny 
Leszek Grobelny. - Chodzi o powód 
dyscyplinarnego zwolnienia księgo-
wej GOK, Alicji Dębowskiej. My, jako 
radni, nie zostaliśmy poinformowani 
o wynikach kontroli wewnętrznej, 
na podstawie których zaistniała ko-
nieczność rozwiązania umowy z tym 
pracownikiem.

- Pani Alicja Dębowska była zatrud-
niona w urzędzie gminy na pełny etat 
i w GOK na ¼ etatu. Stosunek pracy 
z urzędem został rozwiązany w dniu 
31 stycznia br. na podstawie porozu-
mienia stron, na zasadzie zwiększenia 
wymiaru zatrudnienia w Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym do pełnego 
etatu. Niestety, na skutek ujawnienia 
wyników kontroli i jak się okazało, 
ciężkiego naruszenia obowiązków 
pracowniczych, dyrektor centrum 
3 lutego wręczył pani Dębowskiej 
zwolnienie dyscyplinarne. Powia-
domił również prokuraturę i RIO w 
Łodzi - wyjaśniał Jarosław Głowacki, 
sekretarz urzędu. - Naruszenie obo-
wiązków pracowniczych polegało na 
nieodprowadzaniu składek pracow-
niczych do Urzędu Skarbowego i do 

W urzędzie dyskutowano o dyscyplinarnym zwolnieniu księgowej

ZUS od 2012 roku, co zadłużyło gminę 
na kwotę 45 930 zł. Należności zostały 
już uregulowane. Do zapłaty pozostały 
jeszcze odsetki karne, w wysokości 
6 000 zł,  których uregulowanie jest 
obowiązkiem pani Dębowskiej.

Nie było możliwości, żeby księ-
gowa urzędu nie wiedziała o obo-
wiązku odprowadzania składek 
pracowniczych. Tym bardziej trudno 
uwierzyć, że doszło do tak poważ-
nych zaniechań i do zadłużenia 
gminy na sporą kwotę.

- Jak to jest możliwe, że przez tak 
długi okres czasu nie było informacji 
o narastających zaległościach, czy wójt 
zarówno Kostrzewski jak i Pietrzak  nie 
wiedzieli o tej sytuacji? - pytał radny 
Andrzej Starczyński.

Niestety, pytania radnego pozostały 
bez odpowiedzi. Wójt nie wziął udziału 
w obradach, a sekretarz nie posiadał 
wiedzy w tym temacie.

- Wiem tylko, że zarówno proku-
ratura jak i RIO nie dopatrzyły się 
przestępstwa w stosunku do pani Dę-
bowskiej, podnosząc, że szkody zostały 
naprawione a sama sprawczyni została 
już ukarana – komentował sekretarz J. 
Głowacki.

O przedstawienie opinii w tej spra-
wie poprosiliśmy zwolnioną dyscypli-
narnie księgową.

- Powiem tylko tak, gmina czy GOK, 
to nie były moje prywatne firmy a ja 
nie byłam tam głównym dyrektorem 
decydującym o wszystkim. Dziś, nie 
chcę tego komentować, aczkolwiek 
stanowisko prokuratury i RIO dało mi 
dużą satysfakcję. Rozważam wpłatę 
wskazanych odsetek i nie ukrywam, 
że nie chcę mieć nic więcej do czynie-
nia z ludźmi reprezentującymi urząd 
gminy w Grabowie - słyszymy od A. 
Dębowskiej.

(mku)

w sobotę, 20 maja, 
absolwenci Liceum 

Pedagogicznego im. Grzegorza 
Piramowicza w Łęczycy, spotkają 
się po pięćdziesięciu latach od ma-
tury. To wyjątkowe jubileuszowe 
spotkanie 

maturzystów 1967 będzie okazją 
do wspomnień.

Absolwenci, którzy w większości 
opuścili miasto po zakończeniu 
edukacji, znów odwiedzą Łęczycę. 
Uroczyste powitanie odbędzie się 
przed Zespołem Szkół nr.2 im. J. 
Grodzkiej, gdzie zostaną zrobione 
pamiątkowe zdjęcia. Pedagodzy zo-
baczą także jak zmieniły się szkolne 
mury i odwiedzą swoje dawne sale 
lekcyjne. Następnie będą wspomi-
nać szkolne czasy przy małej czarnej 

w łęczyckiej kawiarni. W progra-
mie dnia uwzględniono złożenie 
kwiatów na grobach profesorów  
( p . 
Gr o d z -
kiej,  p. 
K o w a l -
czyk  p. 
Awiżeń, 
p.  Paw-
l a k ,  p . 
Po d w y -
socki, p. Pawińska, p. Kaczmarek, 
p. Borucka, p. Frątczak, p. Kittel) , 
a także koleżanek i kolegów, którzy 
spoczywają na łęczyckim cmenta-

rzu. Towarzyska część spotkania 
odbędzie się w Uniejowie. Uroczy-

stej kolacji towa-
rzyszyć będzie 
pokaz slajdów 
z czasów szkol-
nych oraz mu-
zyka lat 60-tych 
i 70-tych. 

-  Sobot n ie 
spotkanie jest już 

naszym drugim po maturze. Pierw-
sze miało miejsce 20 lat temu. W 
1967 roku  maturę zdało około 90 
absolwentów. Były to dwie  klasy: 

klasa A z wychowawcą p. E. Ko-
walczyk i klasa B z wychowawcą 
p. J. Grodzką. Byliśmy super zinte-
growani poprzez wspólne zajęcia, 
wycieczki, internat. Przyjaźniliśmy 
się. Większość z nas los rzucił w róż-
ne rejony kraju, a nawet za granicę 
Polski, np. do USA, Niemiec, Słowa-
cji. Wiele osób do dziś utrzymuje ze 
sobą kontakt – mówi Teresa Kisorec, 
maturzystka 1967 r. - Koleżanki i 
koledzy z dużym entuzjazmem 
przyjęli wiadomość o planowanym 
spotkaniu 50 lat po maturze. 

  (zz)

‘’I chociaż los nas rzucił
po świecie i kraju,

to przecież spotkaliśmy się znowu
tak jak kiedyś...w maju”, 

tylko 50 lat później...
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Łęczyca Gm. ŁęczycaŁęczyca zmiana orga-
nizacji ruchu w 

miejscowości Borki wywołała la-
winę krytyki władz gminy.  Skrzy-
żowanie drogi głównej z ulicą 
kochanowskiego określono jako 
równorzędne, poprzez ustawienie 
znaku drogowego. 

Julian Rajski zmianę organizacji 
ruchu ocenia bardzo negatywnie. 
Podobną opinię mają tez inni miesz-
kańcy.

- Przecież to jest absurd. Dla dzie-
sięciu mieszkańców z ulicy Kocha-
nowskiego zmienili coś, co dobrze 
funkcjonowało. Mało tego, to nowe 
rozwiązanie jest zwyczajnie niebez-
pieczne – mówi nasz czytelnik.

Wystarczyło 15 minut obserwacji 
konfl iktowego skrzyżowania, żeby 
przyznać rację panu Julianowi. Na 

11 przejeżdżających samochodów 
od strony Łęczycy, tylko jeden 
kierowca zwolnił uznając zasa-
dę prawej ręki na 
tym skrzyżowaniu. 
Pozostali nie zdjęli 
nogi z gazu. Wielu 
kierowców, zwłasz-
cza mieszkających 
w pobliżu, jeździ 
„na pamięć” nie 
zwracając uwagi na 
znaki. Przy stosun-
kowo niewielkim 
natężeniu ruchu, 
dziwne wydaje się 
też tłumaczenie, że zmiana została 
wprowadzona, żeby ułatwić wyjazd 
z ulicy Kochanowskiego.

- Kiedyś dojdzie tu do tragedii. 
Może wcześniej ktoś poszedłby po 

rozum do głowy i nie wprowadzał 
takich zmian. Na pewno nie są tu 
potrzebne – komentuje J. Rajski.

Urząd gminy w Łęczy-
cy twierdzi, że zmiana 
organizacji ruchu zo-
stała wprowadzona na 
wniosek mieszkańców 
miejscowości Borki. Do-
kumentacja projektowa 
natomiast była uzgod-
niona z KPP w Łęczycy 
oraz zatwierdzona przez 
starostwo powiatowe w 
Łęczycy. 

Ciekawe, kto poniesie 
odpowiedzialność, jeśli 

rzeczywiście kiedyś dojdzie w tym 
miejscu do tragedii. Oby tak się nie 
stało.

(mku)

wreszcie! Remont 
ulicy Poznańskiej po 

prawie roku został zakończony. 
od dziś (poniedziałek) mają roz-
począć się procedury odbioru in-
westycji. Do wykonania pozostało 
jedynie malowanie oznakowania 
poziomego.

Problemy z remontem ulicy Po-
znańskiej trwały nieprzerwanie od 
samego początku. Prace najpierw 
zostały wstrzymane przez konser-
watora zabytków, później nastąpiła 
zimowa przerwa w robotach. Jak nie 
pogoda, to urzędnicy rzucali kłody 
pod nogi drogowcom. Inwestycja 
wg pierwotnych ustaleń miała za-
kończyć się 30 listopada ubiegłego 

roku. To chyba kolejny niechlubny 
rekord Łęczycy.

Remont ulicy Poznańskiej to za-
danie o wartości 1 178 961,03 zł brut-
to. Przebudowa objęła odcinek ulicy 
Poznańskiej od ulicy Ogrodowej 
do ulicy Kilińskiego. W jej zakres 
weszła modernizacja nawierzchni 
jezdni, chodników, zjazdów oraz za-
tok postojowych. Przebudowywana 
została sieć wodociągowa wraz z 
przyłączami oraz wybudowana 
kanalizacja deszczowa wraz z przy-
kanalikami, wpustami ulicznymi 
i odwodnieniem liniowym. Wyre-
montowano też teren parkingu i 
jezdni przy stacji paliw.

(zz)

Kontrola Państwo-
wej Inspekcji Pracy w 

łęczyckim magistracie wykaza-
ła pewne uchybienia dotyczące 
przestrzegania czasu pracy przez 
pracowników. Jak się nieofi cjalnie 
dowiedzieliśmy, chodzi o personel 
sprzątający. Czy sprzątaczki skracały 
sobie dzień pracy?
- W wystąpieniu pokontrolnym 
Państwowa Inspekcja Pracy wniosła 
o „organizowanie pracy pracow-
ników w sposób zapewniający 
pełne wykorzystanie czasu pracy”, 
nie wskazując na konkretne sta-
nowiska pracy. Niemniej jednak 
sprzątaczki zatrudnione w urzę-
dzie miejskim w Łęczycy zostały 
pouczone i zobowiązane do prze-
strzegania ustalonego czasu pracy 
– informuje urząd miejski.

(zz)

Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej w Łę-

czycy i Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” podpisały umowę 
o wspólnej realizacji inwestycji 
dotyczącej nowoczesnych węzłów 
cieplnych. Dotyczy 10 budynków 
mieszkalnych zasilanych z kotłowni 
przy ul. Belwederskiej 83.
Z uwagi na wysokie koszty inwe-
stycji, umowa będzie realizowana 
wspólnie przez PEC i „Łęczycankę” 
w podziale kosztów: 70% PEC i 30% 
spółdzielnia.
Jak informuje miejska spółka, pla-
nowana inwestycja zapewni bezpie-
czeństwo dostaw ciepła do zasobów 
mieszkaniowych spółdzielni oraz 
przyczyni się do znacznych oszczęd-
ności energii cieplnej. Szacowany 
koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 
700 tys. zł.  

Wspólna inwestycja Sprzątaczki pod lupa Po co te zmIany? - Pytają mIeszkańcy

Długo oczekiwany koniec prac

Prace na ulicy Poznańskiej zostały zakończone. Brakuje tylko 
znaków poziomych

z ŁęCzyCy do oŚrodKa 
w ozorKowie
Przez blisko miesiąc zbigniew 
Smulczyk mieszkał na klatce 
schodowej jednej z łęczyckich 
kamienic. Żona i syn nie chcieli 
wpuszczać go do domu. To, 
co w tej sprawie bulwersuje 
najbardziej, to fakt, że 63-latek 
spał na schodach i podłodze 
niemalże przy samych drzwiach 
wejściowych do mieszkania swo-
jej rodziny.

- To jest nieludzkie, po prostu 
skandal. Wyrzucili z domu czło-
wieka jak psa – usłyszeliśmy od 
zaniepokojonych sąsiadów. 

- Jak pan Zbigniew praco-
wał, to było dobrze. Kie-
dy przestał przynosić do 
domu pieniądze, zanie-
dbał się i nie wylewał za 
kołnierz, to zaczął wadzić 
rodzinie. Ale żeby postą-
pić w taki sposób? Trzeba 
nie mieć serca.

Z. Smulczyk od połowy 
ub. tygodnia przebywa w 
ośrodku dla osób bezdomnych 
w Ozorkowie. Zawieźli go tam 
strażnicy miejscy.

-  M ę ż -
czyzna nie 
miał gdzie 
się podziać. 
Przebywał 
na terenie 
Łęczycy od 

kilkudziesię-
ciu lat, ale ni-
gdy nie był tu 
zameldowany. 
Jego ostat n i 
meldunek był 
z ponad 40 lat, 
w dodatku nie 
w Łęczycy. Do-
brze, że udało 
nam się namó-
wić go na ośro-
dek. Tam ma 
chociaż dach 
nad głową – 
komentuje To-
masz Olczyk, 
k o m e n d a n t 
straży miej-
skiej. - Roz-
mawialiśmy z 
synem 63-lat-
ka. Nie był za-
interesowany 
p r z y j ę c i e m 
ojca z powro-
tem do domu.

Zbigniewa 
S m u l c z y k a 
odwiedzi l i-
śmy w ośrod-
ku. Ze łzami 

Zbigniew Smulczyk chciałby wrócić do Łęczycy, ale nie ma 
gdzie się podziać
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śmy w ośrod-
ku. Ze łzami 
śmy w ośrod-
ku. Ze łzami 
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W środę mężczyzna 
wprowadził się 
do ośrodka w 
Ozorkowie

w oczach opowiada o swoim losie.
- Serce mi pęka jak sobie przy-

pomnę te dni spędzone na klatce 
schodowej. Nieraz przez spanie 
na schodach nawet nie mogłem 
się ruszyć, wysiadał mi kręgosłup. 
Ale nie to było najgorsze. Syn prze-
cież codziennie przechodził obok 
mnie. Nigdy nie powiedział, żebym 
wszedł do mieszkania, nie zaprosił 
nawet na obiad. Patrzył tylko na 
mnie z pogardą. Może mieć do mnie 
żal, w życiu różnie było, ale tak po-
traktować ojca? - słyszymy. - Dziwię 
się też żonie. Lubiłem sobie popić, 
ale w ostatnim czasie nie upijałem 
się na umór, nie jestem też typem 
awanturnika. Mimo to zostałem 
wyrzucony na bruk.

63- latek ma teraz jedno marze-
nie – wrócić do Łęczycy i zmienić 
swoje życie. Ewentualny powrót nie 
byłby jednak łatwy. Mężczyzna nie 
ma ani pracy, ani mieszkania, ani 
perspektyw.

- Nie wiem jak długo wytrzymam 
w tym ośrodku dla bezdomnych. 
Mógłbym wrócić do Łęczycy na-
wet na pieszo, w końcu nie jest tak 
daleko. Tylko gdzie bym poszedł? 
Chciałbym znaleźć pracę chociaż 
na te dwa lata do emerytury. Wy-
nająłbym mieszkanie. Może żona 
zgodziłaby się ze mną zamieszkać. 
Przecież wciąż ją kocham – mówi 
Z. Smulczyk.

Pan Zbigniew przyznaje, że naj-
większy żal ma do samego siebie 

za to, jak poukładało się jego życie. 
Gdyby ktoś wyciągnął do niego 
pomocną dłoń, być może udałoby 
mu się zacząć od nowa.

Jak udało nam się dowiedzieć, 

żona p. Zbigniewa obecnie jest u 
córki za granicą. Syna, mimo kilku 
prób, w mieszkaniu nie zastaliśmy.

(zz)

Przez ostatni miesiąc 
63-latek „mieszkał” na 
schodach prowadzących 
na strych kamienicy
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Poddębice

Uniejów Na obchodach 40-lecia 
nadania szkole imienia i 

pierwszego sztandaru (oraz 10-lecia 
nowego sztandaru) „odliczyło się” 
wielu gości, a wśród nich ci najważniej-
si – organizatorzy uroczystości sprzed 
czterdziestu lat: Andrzej Urbaniak 
– b. gminny dyrektor Zespołu Szkół 
i jednocześnie dyrektor szkoły pod-
stawowej w Uniejowie, Alicja Rybak 

– zastępca dyrektora szkoły podsta-
wowej oraz kilkunastu członków ów-
czesnej rady pedagogicznej, a także 
przedstawiciele administracji i obsługi, 
przedstawicieli fundatorów sztanda-
rów. Gminę Uniejów, jako organ pro-
wadzący szkołę, reprezentowali: Piotr 
Majer (wiceburmistrz Uniejowa), Ja-
nusz Kosmalski (przewodniczący rady 
miejskiej w Uniejowie), Tomasz Wójcik 

(przewodniczący komisji społecznej), 
Teresa Łuczak (radna rady miejskiej). 
Ponadto wśród gości można było 
zauważyć m. in. ks. prałata Andrzeja 
Ziemieśkiewicza – proboszcza Parafii 
Uniejów, byłych burmistrzów i wice-
burmistrzów Uniejowa: Mariana Pię-
gota, Henryka Pęcherskiego, Krystynę 
Kowalczyk, Marka Jabłońskiego; Ur-
szulę Urbaniak – prezes Towarzystwa 

zygmunt z. (nazwi-
sko do wiadomości 

red.) nie szczędzi ostrych słów pod 
adresem miejscowej policji. Nie-
dawno funkcjonariusze z piskiem 
opon zajechali radiowozem na plac 
kościuszki, gdzie na jednej z ławek 
przed kościołem pan zygmunt pił 
napój gazowany. 

- Zrobiłem wielkie oczy, gdy policja 
interweniowała w sprawie mojej fanty. 
Naprawdę byłem bardzo zaskoczony. 
Zapytałem, czy w Poddębicach nie 
można już sobie wypić na świeżym 
powietrzu gazówki. Widocznie myśleli, 
że spożywam jakieś procenty. Takimi 
działaniami nasi dzielni policjanci się 
ośmieszają – uważa Zygmunt Z. 

Poddębiczanin twierdzi, że policja 
tylko czeka na delikwentów, którym 
łatwo można nałożyć mandat. 

- Jak starsza osoba sobie usiądzie i 
chce wypić piwko, to od razu przyjeż-
dżają. Ale jak alkohol spożywa grupka 

młodych, dobrze zbudowanych ludzi 
to ich nie ma. Po prostu się boją. Ganiają 
po mieście za mandatami, które można 
nakładać bez większych problemów. 
Kiedyś, to mi nawet jeden z policjantów 
powiedział, że muszą wyrobić normę 
mandatów – słyszymy. 

Pan Zygmunt wielokrotnie miał do 
czynienia z policją. Funkcjonariusze 
wręczali mu mandaty za spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym. 

- Kłopot polega jednak na tym, że 
ja alkoholu nie spożywałem. Policjan-
tom wystarczyło jednak, że wokół 
mnie były na trawniku puste butelki. 
Mandatów nie płacę. Wkrótce będzie 
sprawa w sądzie, wtedy udowodnię 
kto ma rację.

St. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 
poddębickiej policji, inaczej przedsta-
wia problem. 

- Miejski monitoring rejestruje osoby 
pijące na ławkach. Jednak jaki jest to 
napój, czy bezalkoholowy czy też z 

alkoholem, policjanci mogą stwier-
dzić dopiero na miejscu. Dlatego są 
interwencje. Mieszkańcy domagają 
się takich działań, bo niestety wielu 
spożywa alkohol pod chmurką, nawet 
w centrum miasta. Musimy reagować. 
Jeśli zaś chodzi o rzekome wyrabianie 
normy w zakresie mandatów, to nie 
jest to prawda. Przełożeni nie mówią ile 
mandatów trzeba wystawić. Jesteśmy 
rozliczani ze swojej pracy, a nie z liczby 
mandatów – zapewnia rzeczniczka. 

(ps)

w niedzielne popołudnie odbyły się uroczyste obchody okrągłe-go, 90. już jubileuszu powstania ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu orkiestry Dętej oSP Spycimierz oraz zaproszonych delegacji z zaprzyjaźnio-nych ochotniczych straży pożarnych do kościoła Podwyższenia krzyża Świętego, gdzie ks. proboszcz wojciech kaźmierczak odprawił mszę św. w intencji strażaków. ks. proboszcz w swoim kazaniu podkreślił znaczenie pracy strażaków oraz podziękował zebranym przedstawicielom tego zacnego zawodu za trud i po-święcenie, jakie są w każdej chwili gotowi okazać. Po mszy ob-chody były kontynuowane na placu przed spycimierską plebanią.

Jubileusz 90-lecia OSP Spycimierz 

40-lecIe szkoły Podstawowej

Przyjaciół Uniejowa i Uniejowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rad-
nych powiatowych z gminy Uniejów 
– Danutę Pecynę, Wiesławę Łuczak 

i Piotra Kozłowskiego; dyrektorów 
placówek oświatowych i kulturalnych, 
przedstawicieli Komendy Hufca Unie-
jów; przewodniczących rady rodziców.

Policjanci interweniowali ws. fanty 

Pan Zygmunt 
nie spodziewał 
się, że policjanci 
podejmą 
interwencję z 
powodu fanty
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Poddębice w Dniu Strażaka 
na wyższe stopnie 

służbowe zostali awansowani:
- do stopnia ogniomistrza: 

mł. ogn. Tomasz Burski, mł. ogn. 
Tomasz Chmielecki oraz mł. ogn. 
Marcin Tarnowski

- do stopnia młodszego ognio-
mistrza: st. sekc. Robert Kubiak 
oraz st. sekc. Łukasz Krystek

- do stopnia starszego sek-
cyjnego: sekc. Dariusz Piasecz-
ny, sekc. Jakub Begiert, sekc. 
Maciej Tylki oraz sekc. Sławo-
mir Pisera

- do stopnia sekcyjnego: st. str. 
Adam Madajski

Podczas uroczystości zostały wrę-
czone medale okolicznościowe za 
wzorowe wykonywanie obowiąz-
ków służbowych. Złoty Medal Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymała 
st. kpt. Lidia Czekaj. Srebrnym Me-
dalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa 
został odznaczony mł. asp. Radosław 
Dudczak. Brązowy Medal Za Zasłu-
gi Dla Pożarnictwa wręczono mł. 
asp. Michałowi Duniakowi, mł. ogn. 
Marcinowi Tarnowskiemu oraz st. 
sekc. Krzysztofowi Pawlakowi.

- Bardzo łatwo 
zatwierdza się 

podwyżki. Ale czy nasze wła-
dze patrzą na najuboższych 
dla których każda wydana 
złotówka więcej stanowi duży 
problem – pytają poddębicza-
nie krytykujący uchwalone 
przez radę miejską podwyżki 
za wodę i ścieki. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji za-
proponowało wprowadzenie 
podwyżek, samorząd wzrost 
cen zaaprobował. Ostatecznie 
od 1 czerwca cena zimnej wody 
z kanalizacją wzrośnie z 8,05 zł 
za metr sześcienny do 8,64 zł 
za metr sześcienny. Za dopro-
wadzenie wody trzeba będzie 
zapłacić 3,19 zł, odprowadzenie 
ścieków – 5,45 zł. 

- Moja emerytura jest bardzo 

Po naszym ubie-
głotygodniowym 

zgłoszeniu, policja zabezpieczyła 
kartony z wypisanymi antyrządo-
wymi hasłami. Przypomnijmy, że 
hasła krytykujące rządy PiS zo-
stały zawieszone na ogrodzeniu 
byłego sklepu sąsiadującego z 
gmachem starostwa. 

- Prowadzone jest śledztwo z art. 
63 Kodeksu Wykroczeń – informuje 
st. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 
policji w Poddębicach. - Jest to wy-

kroczenie przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu. 

Co mówi art. 63a. § 1?
„Kto umieszcza w miejscu pu-

blicznym do tego nieprzeznaczo-
nym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, 
ulotkę, napis lub rysunek albo 
wystawia je na widok publiczny 
w innym miejscu bez zgody zarzą-
dzającego tym miejscem, podlega 
karze ograniczenia wolności albo 
grzywny”. 

(ps)

mIeszkańcy krytykują PodwyŻkę 

więcej za wodę i ścieki

niska. Na miesiąc mam niespełna 
tysiąc złotych. Po opłaceniu czyn-

szu, wykupie leków 
pozostaje mi niewiele 
na życie. Dlatego każ-
da, nawet najmniejsza 
podwyżka, mocno 
uderza po kieszeni. 
Myślę, że wielu miesz-
kańców myśli podob-
nie i krytykuje wzrost 
cen za wodę i ścieki – 
mówi Czesław Lefik. 

To prawda. Miesz-
kańcy, z którymi 
rozmawialiśmy, ne-
gatywnie oceniają 
podwyżkę.

- Ludzie nie mają pieniędzy, 
brakuje pracy. Biednych przyby-
wa i funduje się poddębiczanom 
podwyżkę. Ostatnia była chyba 
2 lata temu, a więc stosunkowo 
niedawno. Może kilkudziesię-
ciogroszowy wzrost opłaty za 
pobór wody wydaje się niezna-
czący, tymczasem odbija się na 
ostatecznym koszcie. Jak rodzina 
jest wieloosobowa, to te koszty są 
jeszcze większe – denerwuje się 
pan Tomasz, jeden z lokatorów 
bloków na osiedlu Północ. 

Jak podwyżki tłumaczy PWiK?
Odpowiedzi na to pytanie jesz-

cze nie otrzymaliśmy...
(ps)

Czesław Lefik ma niską emeryturę. Jest schorowany. Podwyżka 
mocno uderzy go po kieszeni 

Informacje dot. wzrostu 

cen za wodę i ścieki zostały 

wywieszone na klatkach 

Śledztwo policji trwa 

awanse i odznaczenia 

Walne będzie emocjonujące
Poddębice Spółdzielcy powin-

ni zapamiętać tę 
datę. 23 czerwca odbędzie się 
walne zgromadzenie podczas 
którego będzie można oce-
nić zarząd oraz członków rady 
nadzorczej spółdzielni mieszka-
niowej. walne sprawozdawczo 
– wyborcze z pewnością dostar-
czy emocji. każdy będzie miał 
możliwość wystawienia oceny 
zarządzającym spółdzielnią.

Z reguły na walne podczas któ-
rego wybierana jest nowa Rada 
Nadzorcza przychodzi około 150 
spółdzielców. Sławomir Gławęda, 
prezes spółdzielni, spodziewa się, 
że w tym roku frekwencja również 
będzie wysoka. 

- Spółdzielcy interesują się spra-
wami, które dotyczą ich a także ca-
łej spółdzielni. W naszym mieście 
walne nie jest podzielone na części, 
jest tylko jedno spotkanie. W tym 

roku na walnym będą wybory 
Rady Nadzorczej. Oczywiście spół-
dzielcy wypowiedzą się również w 
sprawie absolutorium dla zarządu. 
Oprócz spraw związanych z oceną 
ludzi zarządzających spółdziel-
nią, będziemy też rozmawiać o 
inwestycjach – słyszymy od szefa 
spółdzielni mieszkaniowej. 

Czy zarządzający spółdzielnią w 
Poddębicach mogą być zadowoleni 
z tego, co udało się w ubiegłym 
roku zrealizować? Jakie są plany 
inwestycyjne na ten rok?

- Z funduszu remontowego 
zrealizowanych zostało szereg 
zadań. W naszych blokach odno-
wione zostały klatki schodowe 
wraz z wymianą drzwi wejścio-
wych, zamontowane nowe domo-
fony, doposażyliśmy place zabaw 
w nowe zabawki, wyremonto-
waliśmy balkony, dociepliliśmy 
stropy piwnic, zmodernizowali-
śmy ciągi pieszo – jezdne, zamon-
towaliśmy kamery osiedlowego 
monitoringu. Długo można by 
wymieniać zrealizowane inwe-
stycje. Ale to nie chodzi o to, aby 
teraz się chwalić – mówi prezes 
Gławęda. 

Dowiedzieliśmy się, że spółdziel-
nia w tym roku ma nadwyżkę 
rzędu ponad 100 tys. zł. Plany są 

takie, aby pieniądze przeznaczyć 
na bieżącą eksploatację. 

W tym roku także ma być kon-
tynuowane malowanie klatek 
schodowych, doposażenie placów 
zabaw, docieplanie stropów nad 
piwnicami w budynkach miesz-
kalnych. Na walnym zapaść ma też 
decyzja dot. zamkniętej kotłowni 
przy ul. Krasickiego 1. 

- Koncepcje są dwie. Kotłownię 
można wyremontować pod kątem 
mieszkalnym i przeznaczyć pod 
wynajem. Zakładamy, że w budyn-
ku jest możliwość wydzielenia 7 
mieszkań. Jest również możliwość 
zburzenia tej nieruchomości i w jej 
miejscu postawienia bloku – infor-

muje szef SM. - Jak łatwo się domy-
ślić ta druga ewentualność niesie 
za sobą o wiele większe nakłady 
finansowe. Spółdzielcy będą mogli 
wypowiedzieć się w tej sprawie na 
walnym i zadecydować, co robimy. 

Warto dodać, że w zarządzanych 
przez spółdzielnię budynkach 
mieszka prawie 3 tys. mieszkań-
ców. Optymizmem napawa fakt, 
że co roku zmniejsza się kwota 
zadłużenia lokatorskiego. W tej 
chwili zadłużenie, wynikające z 
niepłacenia czynszu, wynosi ok. 
480 tys. zł. Jeszcze kilka lat temu 
zadłużenie lokatorskie wynosiło 
prawie 800 tys. zł. 

(ps)

Sławomir Gławęda, prezes SM w Poddębicach, zaprasza 
spółdzielców na czerwcowe walne 

Rada Nadzorcza spółdzielni liczy 9 członków. Zarząd to prezes 
i dwóch członków 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 234: Prosta droga najlepsza.
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uŚmIecHnIj sIę
* Blondynka startuje w teleturnieju.
Prowadzący zadaje pytanie:
- Myli się tylko raz.
Blondi myśli, myśli...
- Brudasy! 

* * *
* Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi:
- Czy ukarałaby mnie pani za to, czego nie zrobiłem?
Pani odpowiada:
- Oczywiście, że nie, Jasiu.
A Jaś z wielką ulgą:
- To dobrze, bo nie odrobiłem pracy domowej. 

* * * 
* Byłem na rozmowie o pracę i gość zapytał:
- W CV napisał pan, że potrafi  pan szybko liczyć w 
pamięci. Ile jest 17x19?
- Trzydzieści sześć – odpowiedziałem bez zastanowienia.
- To zła odpowiedź.
- Ale jaka szybka! 

* * * 
* Dwaj mężczyźni siedzią w pubie:
- Co powiesz żonie kiedy wrócisz do domu?
- Ja mam z nią krótką rozmowę, mówię: “Dobry wieczór!” 
I zaczynam słuchać... 

* * *
* Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Miałaś kiedyś taką wpadkę, że mąż zastał cię w łóżku z 
nieznajomym facetem?
- Nie, to byli zawsze jego koledzy. 

* * *
* Po niedzielnej mszy rodzina wraca do domu:
- Ależ ten organista fałszował - mówi matka.
- A ksiądz strasznie przynudzał - dodaje ojciec.
Na to syn:
- A co byście chcieli za złotówkę?! 

zUPA oGóRkowA
Składniki:
2l bulionu warzywnego
0,5kg ziemniaków
400g kiszonych ogórków
Sól
Świeżo zmielony pieprz
2 liście laurowe
3 ziarna ziela angielskiego
4 łyżki kwaśnej śmietany
1 szklanka ptysi do zup

etapy przygotowania:
Zagotować bulion. Obrać ziemnia-
ki i dodać do bulionu. Gotować na 

średnim ogniu doprawiając 
solą, pieprzem, liśćmi lau-
rowymi i zielem angielskim. 
Po upływie ok. 20 minut 
zetrzeć ogórki na tarce o 
grubych oczkach i dodać 
do zupy. Gotować 10 minut, 
a następnie zdjąć z ognia 
i wymieszać ze śmietaną. 
Podawać z ptysiami.

kURCzAk CyTRUSowy
Składniki:
40 g masła
15 ml oliwy z oliwek
6–8 porcji kurczaka
1 duża cebula pokrojona w ćwiartki
1 grubo posiekany ząbek czosnku
sól i świeżo mielony czarny pieprz
1 pomarańcza
1 cytryna
5 ml brązowego cukru
45 marmolady
fasolka szparagowa

etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do temperatu-

ry 180°C. Rozgrzej oliwę z połową 
masła i smaż kawałki kurczaka, aż 
się zrumienią na złoto. Przypraw 
solą i pieprzem. Przełóż mięso do 
natłuszczonej brytfanny. Smaż przez 
minutę cebulę i czosnek, dodaj do 
brytfanny z mięsem. Pomarańczę 
pokrój na cienkie plastry, skórkę z 
cytryny zetrzyj na drobnej tarce. 
Cytrynę przekrój i wyciśnij z niej sok. 
Odstaw wszystko na bok. Rozgrzej 
pozostałe masło. Mieszając dodaj do 
niego brązowy cukier, plasterki po-
marańczy, i marmoladę. Podsmażaj, 
aż sos zacznie się karmelizować. Mię-
so przypraw sokiem i 

skórką z cytryny, a następnie 
polej sosem z pomarańczy z 
marmoladą. Wstaw brytfannę 
do piekarnika i piecz 30–40 
minut. Podawaj z ryżem i fa-
solką szparagową gotowaną 
na parze.

CIASTo CyTRyNowe
Składniki:
(średnica formy: 23 cm)
150 g brązowego cukru
otarta skórka z 1 cytryny
4 jajka
150 g masła
125 g mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta cynamonu
Lukier:
150 g cukru pudru
2 krople esencji migdałowej
ok. 2-3 łyżki wody

etapy przygotowania:
Masło ubijamy z cukrem na 
gładką masę. Dodajemy jajka, 
przesianą mąkę z proszkiem do 

pieczenia i cynamonem, a na końcu 
otartą skórkę cytrynową. Całość 
mieszamy i przekładamy do formy 
wyłożonej papierem do pieczenia. 
Umieszczamy w rozgrzanym pie-
karniku do 180 stopni C i pieczemy 
przez 25 minut (sprawdzamy drew-
nianym patyczkiem, czy nie jest 
surowe). Wyjmujemy z piekarnika 
i studzimy na metalowej kratce. 
Aby przygotować lukier należy 
wymieszać cukier puder z esencją 
migdałową i wodą. Tak przygo-
towanym lukrem, dekorujemy 
ostudzone ciasto.
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w parafi i św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy dzieci przystąpiły wczoraj do pierwszej komunii świętej. 
Uroczystość była dużym przeżyciem. emocje towarzyszyły zarówno najmłodszym, jak i ich rodzinom. 
wszyscy w dużym skupieniu uczestniczyli w nabożeństwie. od dziś rozpoczyna się biały tydzień. 

i Komunia Święta
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ogłoszenie

ozorków 

„ZArZąD OZOrKOWSKIEJ SPóŁDZIELnI MIESZKAnIOWEJ ZAWIADAMIA, 
żE ZEbrAnIE GruPy CZŁOnKOWSKIEJ CZŁOnKóW OCZEKuJąCyCh 

ODbęDZIE SIę 19 MAJA 2017 r. O GODZ. 1700 W śWIETLICy SPóŁDZIELnI 
PrZy uL. STASZICA 1 W OZOrKOWIE.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji.
4. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
7. Sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w roku 
2016.
8. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
• podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
•  wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów trwania użytkowania wieczystego gruntów 

wchodzących w skład majątku Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
•  zbycia przysługujących Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej praw majątkowych do 

nieruchomości zabudowanych urządzeniami drogowymi i urządzeniami infrastruktury 
technicznej,

• zmian do Statutu.
9. Dyskusja.”

InFOrMACJA  
o podaniu do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości  
przeznaczonej do dzierżawy.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), sporządzono 
i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
położonej w miejscowości Modlna, oznaczonej jako działka nr 
387, część działki 385 i część działki nr 386 przeznaczonej do 
wydzierżawienia na okres 5 lat  w drodze bezprzetargowej.

Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy Ozorków w Ozorkowie, ul. Wigury 14, na 
tablicy ogłoszeń w miejscowości Modlna, a także na stronach 
internetowych Gminy Ozorków w dniach od 2.05.2017 r. do 
23.05.2017 r. 

Remont drogi krajowej nr 91 (od strony zgierza) spowodował w ub. 
tygodniu spore utrudnienia. Nawierzchnia została sfrezowana, na-
stępnie kładziony był asfalt. Ruch odbywał się wahadłowo. kierowcy 
mogą spodziewać się utrudnień jeszcze w tym tygodniu. 

(stop)

Przedszkolaki z ozorkowa i okolicznych miejscowości wzięły udział 
w VI wielkim Turnieju Małych Przedszkolaków, zorganizowanym 
w Hali Sportowej. Podczas turnieju, który uroczyście otworzył bur-
mistrz Jacek Socha, dzieci z 10-u przedszkoli uczestniczyły w wielu 
konkurencjach sportowych “na wesoło”. organizatorem imprezy był 
Młodzieżowy Dom kultury w ozorkowie.

Linia podwójna ciągła 
(P-4) rozdziela pasy 

ruchu o kierunkach przeciwnych i 
oznacza zakaz przejeżdżania przez 
tę linię oraz najeżdżania na nią. Nasz 
czytelnik zwrócił uwagę na oznako-
wanie poziome ul. Pogodnej.

- Skręcając z Pogodnej w ul. Sikorskie-
go bardzo trudno jest nie przekroczyć 
wymalowanej podwójnej ciągłej. Moim 
zdaniem w tym miejscu takiego ozna-
kowania nie powinno być – twierdzi 
mężczyzna.

O opinie zapytaliśmy policjanta z 
drogówki.

- Linia podwójna ciągła wyznacza 
osie jezdni po to, aby prawidłowo usta-
wić się przed skrzyżowaniem do jazdy 
w lewo (przy osi) i po to by za skrzyżo-
waniem zająć pas po prawej stronie osi 
a nie wjechać pod prąd (zwłaszcza przy 
asymetrycznym podziale jezdni). Linia 
ta wyznacza również “obręb skrzyżo-

sPortowe zmaganIa 
Przedszkolaków

korki przed ozorkowem

wątpliwości na Pogodnej 

wania”, gdzie nie wolno zmieniać pasa 
ruchu, gdzie ustawiony znak “ustą-
p”,”STOP” - będzie dotyczył najbliższej 
jezdni, najbliższego skrzyżowania. 
Kierunkowskazem w obrębie skrzy-
żowania pokazujemy zamiar zmiany 
kierunku jazdy a nie pasa ruchu. W 
obszarze skrzyżowania - wytyczonymi 
liniami podwójnymi ciągłymi jesteśmy 
zobowiązani do zachowania szczegól-
nej ostrożności – słyszymy.

(stop)

ozorkowscy strażacy na sygnale 
wyjechali z jednostki wprost do 
jednej ze stacji paliw działających 
w regionie. zgłoszenie dotyczyło 
dystrybutora z którego miał wy-
ciekać gaz. o zdarzeniu została 
również powiadomiona policja. 
Na miejscu doszło do słownych 
utarczek pomiędzy łodzianinem, 
który interweniował w sprawie 
poszkodowanego a obsługą stacji 
paliw. 

- Zadzwoniłem po strażaków, aby 
zdiagnozowali dystrybutor gazu 
LPG – mówi Jarosław K. (nazwisko 
do wiadomości red.). - Wcześniej na 
tej stacji poparzył się mężczyzna, 
który tankował gaz do auta. Pistolet 
do tankowania dosłownie wystrzelił 
mu w rękach. Chciałem wyjaśnić 
tę sprawę. Jednak pracownicy stacji 
odparli, że nie ma żadnego proble-

mu. Poprosiłem o 
rozmowę z właścicie-
lem, ale jego na stacji 
podobno nie było. 
Zamiast rzeczowej 
rozmowy, były wy-
zwiska pod moim 
adresem. Ochrona 
wezwała policję, bo 
zdaniem obsługi 
stacji utrudniałem 
innym klientom 
korzystanie z dys-
trybutora. 

Poszkodowany 
– 47-letni mieszkaniec powiatu zgier-
skiego, zgłosił się na policję. 

- Prowadzimy postępowanie w tej 
sprawie. Na pewno wszystkie oko-
liczności tego zdarzenia zostaną wyja-
śnione – zapewnia mł. asp. Magdalena 
Czarnacka, rzecznik policji w Zgierzu. 

Strażacy, którzy przyjechali na 
miejsce, sprawdzili czy nie ma wy-
cieku gazu z dystrybutora. Następnie 
zabezpieczyli dystrybutor.

- Założyliśmy taśmę wokół dys-
trybutora, żeby nikt nie mógł z niego 
korzystać do czasu przyjazdu ekipy 
serwisowej. Zmierzyliśmy detekto-
rem, czy jest wyciek. Jednak silny 
wiatr uniemożliwił dokładny pomiar. 
Trzeba czekać na serwisantów – usły-
szeliśmy od kpt. Sylwestra błaszczy-
ka z JRG w Ozorkowie. 

- Mam nadzieję, że ta sprawa 
zostanie dokładnie zbadana przez 
policję. Nie może być tak, że ko-
rzystanie z dystrybutora powoduje 
obrażenia. Poza tym zachowanie 
pracowników stacji jest niedopusz-
czalne. Zignorowali problem, a ze 
mnie próbowano zrobić awantur-
nika – dodaje Jarosław K. 

(stop)

Jarosław K. informuje strażaków o podejrzeniu wycieku gazu z dystrybutora 

Pomiar 
detektorem. 
Dystrybutor 
został 
zabezpieczony 
taśmą

Mężczyzna poparzył się gazem!

Na miejsce przyjechała też 
policja 
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oD zauroczenia Do Dramatu

Gm. ozorków 

Jeden z mieszkańców powiadomił 
policję a także naszą redakcję o – jego 

zdaniem – niezgodnej z przepisami budowlanymi 
inwestycji przy ul. Lotniczej. Chodzi o plac zabaw, 
który po latach doczekał się nowego ogrodzenia 
i zabawek. Jednak zdaniem ozorkowianina plac 
zabaw powinien zostać zamknięty. Dlaczego? 

- Parking jest zbyt blisko ogrodzenia placu – uważa 
mężczyzna. - Przepisy są jednoznaczne i nie ma tu 
mowy o żadnej dowolności. Jestem zaniepokojony 
lekkim podejściem władz spółdzielni mieszkaniowej, 
która nie zważa na to, że auta prawie dotykają siatki 
ogrodzeniowej placu zabaw. Przecież może dojść 
do tragedii, gdy z jakichś powodów kierowca nie 
zatrzyma się na parkingu i pojedzie dalej w stronę 
placu zabaw. Wiadomo, że jest to miejsca dla dzieci i 
powinno być bezpieczne. 

Zdzisław Ewiak, wiceprezes spółdzielni miesz-
kaniowej, jest zdziwiony argumentacją mężczyzny. 

- To szukanie dziury w całym. Gdybyśmy mieli 
takie podejście, to z szeregu inwestycji trzeba by zre-
zygnować. Patrzymy oczywiście na dobro dzieci i ich 
bezpieczeństwo. Moim zdaniem nie można mówić w 
przypadku tego placu o nieprawidłowościach. Rodzi-
ny są bardzo zadowolone, że takie miejsce istnieje. 
Właśnie doposażamy je w nowe zabawki. Jeśli ktoś 
krytykuje spółdzielnię, to powinien bezpośrednio 
przyjść do nas. Drzwi są zawsze otwarte dla miesz-
kańców. Możemy porozmawiać o wątpliwościach.

Co mówią przepisy? 
Rozporządzenie ministra infrastruktury reguluje 

m.in. odległości placów zabaw od linii rozgranicza-
jących ulicę – powinna ona wynosić co najmniej 10 
m. Ustala także minimalną odległość placów zabaw 
dziecięcych oraz boisk dla dzieci i młodzieży od 

parkingów – 7 m, 10 m lub 20 m, w zależności od wiel-
kości parkingu. Plac zabaw powinien być oddalony 
od parkingu o przynajmniej 7 m w przypadku par-
kingu na 4 stanowiska włącznie, 10 m w przypadku 
parkingu z liczbą miejsc od 5 do 60 włącznie oraz 20 
m w przypadku parkingu z liczbą miejsc powyżej 60.

Plac zabaw powinien być usytuowany przynaj-
mniej 10 m od okien budynków wielorodzinnych 
(dotyczy to również pojedynczego bloku), linii roz-
graniczającej działkę oraz śmietników. 

(stop) 

Już wkrótce ekipa 
płetwonurków (naj-

prawdopodobniej znad morza) 
rozpocznie prace przy wymianie 
starego pomostu. korzystający z 
miejskiego zalewu niejednokrotnie 
zwracali uwagę na pogarszający 
się stan techniczny drewnianych 
pomostów. Roboty mają potrwać 
ok. dwóch tygodni.

- Nowe pomosty będą miały kon-
strukcje kompozytową z elementami 
stalowymi – informuje Mariusz Le-
wandowski, dyrektor CSiR. - Z całą 
pewnością ich wytrzymałość będzie 
o wiele większa niż drewnianej kon-
strukcji. Do pracy musimy zatrudnić 
nurków. Wymiana starych pali nie 
będzie łatwa. Przeznaczyliśmy na 
inwestycję 80 tysięcy zł.

Nowa konstrukcja pomostów nie 
będzie się różniła od starej. Ważne, 
aby była stabilna i nie zagrażała 

bezpieczeństwu wypoczywających 
nad wodą. 

W tym sezonie letnim – jak usły-
szeliśmy od szefa CSiR – ceny za 
wypożyczenie sprzętu wodnego się 
nie zmienią w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Niestety, może być pro-
blem z gastronomią pod chmurką.

- Chodzi o to, że w ubiegłym roku 
nie było zbyt ładnie. Przedsiębiorcy, 
którzy zdecydowali się na prowa-
dzenie gastronomii nad zalewem, 
narzekali na małą liczbę klientów. 
Dlatego zrezygnowali. Mam jednak 
nadzieję, że lato będzie w tym roku 
upalne i znajdziemy jeszcze chętnych 
na prowadzenie takich usług nad 
wodą – mówi dyr. Lewandowski. 

Na szczęście nie powtórzył się sce-
nariusz z ub. roku, gdzie brakowało 
ratowników. W tym sezonie takich 
problemów ma nie być. 

(stop) 

- To była fascy-
nacja. Monika 

nauczyła mnie seksu, bo ja o tych 
sprawach wtedy nic nie wiedzia-
łem. Później jednak zaczęły się 
schody. Teraz spotykamy się w 
sądzie. walczę o swoje dziecko – 
mówi Piotr F., który zdecydował 
się o rodzinnym dramacie opo-
wiedzieć Reporterowi. 

30-letni dziś mężczyzna wspomi-
na swój związek z Moniką.

- Gdy się poznaliśmy, Monika 
była ode mnie starsza o 8 lat. Była 

doświadczona, wtajemniczyła 
mnie w sprawy łóżkowe. Nie ukry-
wam, że wówczas nasze relacje 
były dobre. Wiadomo, że dla mnie 
inicjacja seksualna w tak młodym 
wieku odbiła się na całym moim 
późniejszym życiu. Pokochałem 
Monikę. Najpierw na świat przy-
szła Klaudia. Dziś ma 15 lat. Później 
był Krystian, który teraz ma 13 lat 
a następnie urodził nam się Jakub 
– mówi pan Piotr.

Teraz to właśnie o 10-letniego 
Jakuba ojciec rozpoczął sądową 

batalię. 
-  Ja k ub  m a 

moje nazwisko. 
Poprzednie moje 
dzieci  mojego 
n a z w i sk a  n ie 
posiadają. Z Mo-
niką nie byliśmy 
małżeństwem. 
Posta now i łem 
walczyć w sądzie 
o opiekę nad Ja-
kubem, bo uwa-
żam, że Monika 
nie jest najlepszą 
matką.  Łat wo 
wpada w gniew, 
jest emocjonalnie 
rozchwiana. Po 
tym jak zgłosiłem 
sprawę do sądu, 
zaczęła mi grozić, 
że tego pożału-
ję – słyszymy od 
mężczyzny. 

Pan Piotr jest w 
nowym związku, 

tym razem się ożenił. Ma dwójkę 
synów i – jak twierdzi – jest pewien, 
że Jakub będzie z nim szczęśliwy. 
Czy jednak jest w stanie zapewnić 
mu przyzwoite warunki bytowe? 

- Nie mam pracy, bo nie mogę 
podjąć zatrudnienia z powodu 
uszczerbku na zdrowiu. Otrzymuję 
rentę. Moja żona pracuje, stać nas 
na utrzymanie większej rodziny – 
zapewnia Piotr F. 

Monika O. mieszka pod Ozor-
kowem, wyszła za mąż. Ma dzieci 
i korzysta z programu 500 plus. Jak 
komentuje zachowanie swojego 
byłego partnera?

- Wiadomo, że jak sprawa trafi ła 
do sądu, to mnie bezpodstawnie 
oczernia. To co mówi nie jest 
prawdą. Praktycznie z Kubą nie 
ma żadnego kontaktu. Widuje 
syna sporadycznie. Dlaczego 
właśnie teraz ojciec Jakuba przy-
pomniał sobie o nim? Moim zda-
niem powodem mogą być kwestie 
związane z dofinansowaniem 
z programu 500 plus. Po prostu 
chce mieć więcej pieniędzy. Ja 
jestem dobrą i kochającą matką. 
Może to potwierdzić ośrodek 
pomocy a także szkoła do której 
uczęszczają dzieci oraz nasi sąsie-
dzi i znajomi. 

Pani Monika twierdzi, że kon-
fl ikt z byłym partnerem rozpoczął 
się w momencie planów wyjazdu 
na Słowację. 

- Chciałam wyrobić Kubie tym-
czasowy dowód osobisty, ale jego 
ojciec się na to nie zgodził. Powie-

dział, że nie chcę pojechać 
na Słowację tylko na stałe 

Płetwonurkowie nad zalewem
ozorków 

ozorków 

Wkrótce ruszy remont starych pomostów 

czy jest bezpiecznie?

Kontrowersje wokół placu zabaw

Parking znajduje się tuż przy ogrodzeniu 
placu zabaw 

- Związałam się z 15-latkiem. Dziś tego żałuję – mówi pani 
Monika 

zostaŁ ojCeM w wieKU... 15 lat!

jest emocjonalnie 

ję – słyszymy od 

czy jest bezpiecznie?
Walka toczy się o Kubę

wyjechać do Anglii. To bzdura. 
Po prostu chciałam z rodziną 
zwiedzić góry po stronie słowac-
kiej. Mamy teraz trochę więcej 
pieniążków i zamierzam zrobić 
wszystko, abyśmy byli szczę-
śliwi. Byliśmy już nad morzem, 
niedługo mamy plany wybrać 
się nad Morskie Oko. Jak byłam 
z Piotrem, to klepaliśmy biedę. 
Nigdy nie pracował i tak jest do 
dziś. Twierdzi, że ma problemy 
ze wzrokiem, ale jakby chciał to 
podjąłby pracę. Wciąż jest lekko-
myślny i nieodpowiedzialny. Ale 
miarka się przebrała. Po tym, co 
ostatnio wyprawia postanowi-
łam odebrać mu prawa rodzi-

cielskie. Ostatnio stwierdził, że 
go wykorzystałam. 

Jak łatwo się domyślić, pomię-
dzy byłymi kochankami dziś nie 
pozostało już nic z romantycznych 
uniesień. Jest jedynie złość i wza-
jemne oskarżenia. Co zatem zade-
cydowało, że Monika O. związała 
się przed laty z 15-latkiem?

- Nie wyglądał na swój wiek. 
Przyznaję, że była fascynacja. Ale 
to prysło jak bańka mydlana...

Zapytaliśmy 10-letniego Jakuba 
z kim wolałby być – z mamą, czy 
z tatą?

- Chcę zostać z mamą – odparł 
Kuba.

(stop)
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w  m i e ś c i e 
drogowcy ła-

tają obecnie dziury na ul. 
Mickiewicza, kościuszki, 
Słowackiego, Żwirki i wi-
gury. Czytelnicy dzwonią 
do redakcji z pytaniem, 
które ulice będą jeszcze na-
prawiane. Dziur 
niestety nie 
brakuje.

Urząd 
miasta 
i n for-
muje, 
ż e  w 
t e r -
minie 
do  18 
maja ła-
tane będą 
ul. - Tkacka 
na odcinku od 
ul. Staszica do Ronda Pułaskiego, 
Bema na odcinku od ul. Tkackiej 

do ul. Konstytucji 3-go Maja, 
Westerplatte na odcinku od 
strony ul. Sucharskiego do 
ul. Konstytucji 3-go Maja, 
Armii Krajowej od ul. Sikor-

skiego do ul. Adamówek, aleje 
kard. Stefana Wyszyńskiego – 

duże ubytki oraz szczeliny wokół 
studzienek kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej. 

(stop)

Na ptaki narzekają 
zmotoryzowani pra-

cownicy zakładu Tubądzin a także 
działkowcy. Mały lasek upodoba-
ły sobie gawrony. Pobliski teren 
upstrzony jest ptasimi odchoda-
mi. Gapy nie oszczędzają samo-
chodów zaparkowanych przed 
działkami oraz na zakładowym 
parkingu.

(stop)

Jeszcze w tym roku 
spółdzielnia mieszka-

niowa zainwestować ma w kilka 
nowych kamer, które mają zostać 
zamontowane w newralgicznych 
miejscach na osiedlach. w których? 
Przede wszystkim tam, gdzie pod 
chmurką pity jest w alkohol, zakłó-
cana cisza nocna, podrzucane śmieci. 

- W ub. roku wymieniliśmy pięć 
starych kamer, na nowe i bardziej 
nowoczesne. Przede wszystkim za-
montowane zostały przy śmietni-
kach. Mogę powiedzieć, że zdały 
egzamin. Nieczystości nie są już 
podrzucane – mówi Zdzisław 
Ewiak, wiceprezes spółdzielni 
mieszkaniowej. 

Jak się dowiedzie-
liśmy, pozostałe ka-
mery mają zostać 
zamontowane m.in. 
przy ul. Piłsudskie-
go, Nowy Rynek, 
Sucharskiego. 

Wymiany docze-
kają się dwie kame-
ry na dachu jednego 

z 
bloków 

przy ul. Mielczarskiego.
-  W t ym miejscu 

mamy osiedlowe bo-
isko, które upodobali 
sobie amatorzy procen-
tów. Przesiadują tam na 
ławkach i piją alkohol. 

gapy przy armii krajowej

ozorków 

ozorków 
ozorków 

ozorków 
z bejsbolem do bloku?

Lokator jednego 
z bloków przy ul. 

Sikorskiego poinformował re-
dakcję, że niedawno w nocy 
jeden z mieszkańców wtargnął 
na klatkę z kijem bejsbolowym.
- Jego córka zadzwoniła do nie-
go, bo podobno matka zażywała 
narkotyki z jakimś mężczyzną. 
Ojciec przyjechał pod blok z 
bejsbolem – usłyszeliśmy. 
Czy faktycznie doszło do takiego 
zdarzenia? Zadzwoniliśmy na 
policję.
- Mogę jedynie potwierdzić, że 
otrzymaliśmy z Sikorskiego informację, że pod blokiem grupa osób 

zakłóca ciszę nocną. Policjanci przyjechali na miejsce, ale przed blo-

kiem już nikogo nie było – informuje mł. asp. Magdalena Czarnacka, 

rzecznik zgierskiej policji. (stop)

Co działo się na Sikorskiego? 
Lokator mówi o agresywnym 
mężczyźnie z kijem 
bejsbolowym

GDZIE ZAŁATAJĄ DZIURY?

prawiane. Dziur 
niestety nie 
brakuje.

Urząd 

maja ła-
tane będą 
maja ła-
tane będą 
maja ła-

ul. - Tkacka 
na odcinku od 

do ul. Konstytucji 3-go Maja, 
Westerplatte na odcinku od 
do ul. Konstytucji 3-go Maja, 
Westerplatte na odcinku od 
do ul. Konstytucji 3-go Maja, 

strony ul. Sucharskiego do 
ul. Konstytucji 3-go Maja, 
strony ul. Sucharskiego do 
ul. Konstytucji 3-go Maja, 
strony ul. Sucharskiego do 

Armii Krajowej od ul. Sikor-
ul. Konstytucji 3-go Maja, 
Armii Krajowej od ul. Sikor-
ul. Konstytucji 3-go Maja, 

skiego do ul. Adamówek, aleje 
Armii Krajowej od ul. Sikor-

skiego do ul. Adamówek, aleje 
Armii Krajowej od ul. Sikor-

kard. Stefana Wyszyńskiego – 
skiego do ul. Adamówek, aleje 

kard. Stefana Wyszyńskiego – 
skiego do ul. Adamówek, aleje 

duże ubytki oraz szczeliny wokół 
kard. Stefana Wyszyńskiego – 

duże ubytki oraz szczeliny wokół 
kard. Stefana Wyszyńskiego – 

studzienek kanalizacji deszczowej 
duże ubytki oraz szczeliny wokół 
studzienek kanalizacji deszczowej 
duże ubytki oraz szczeliny wokół 

spółdzielnia stawia na monitoring

Spółdzielnia 
zakłada 
wymianę kamer 
na bloku przy 
Mielczarskiego 

Nowe kamery mają 
ukrócić pijaństwo przy 
osiedlowym boisku 

Okoliczni mieszkańcy się skarżą. 
Przyznam, że stare kamery nie 
zawsze mogły zarejestrować 
twarze delikwentów. Teraz to 
się zmieni. Nowe kamery mają 
dużą rozdzielczość i nawet ze 

znacznej odległości wychwytują 
szczegóły nagrywanego obrazu – 
słyszymy od zastępcy szefa SM w 
Ozorkowie. 

(stop)
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Chcesz mieć zdrowe zęby? zadbaj 
o to, by w twojej diecie znalazły 
się produkty, które ułatwiają 
utrzymanie higieny jamy ust-
nej i walkę z próchnicę. Poznaj 
7 sprzymierzeńców w walce o 
zdrowe zęby.

owoce: jabłka najzdrowsze dla 
zębów

Owoce są skarbnicą witaminy C i 
składników mineralnych, które ko-
rzystnie wpływają na kości.  Owo-
cem idealnym dla zębów są jabłka. 
Nie za słodkie, nie za kwaśne, 
dostarczają cennych składników i 
spełniają dodatkowo ważną funk-
cję: naturalnie oczyszczają jamę 
ustną. Jedząc jabłko, pobudzamy 
wydzielanie śliny, która wypłu-
kuje resztki jedzenia z przestrzeni 
między zębami i chroni zęby przed 
działaniem cukrów i kwasów. 

Ryby: nie takie złe ości

Zawierają trzy ważne skład-
niki: wapń, fosfor i witaminę D, 
od których zależy gospodarka 
wapniowo-fosforanowa w organi-
zmie i kondycja zębów. Organizm 
jest w stanie wchłonąć z jedzenia 
maksymalnie 40 proc. wapnia i to 

pod warunkiem, że dostarczymy 
mu w odpowiedniej ilości fosfor  i 
witaminę D. Ryby to również ważne 
kwasy omega-3, które wspomagają 
przyswajanie wapnia. Dlatego oso-
by, które często jedzą ryby, zwykle 
mają mocne i zdrowe zęby. 

kalarepa i spółka usuwają płytkę

Kalarepa, marchew, rzodkiew-
ka, seler naciowy, jedzone na su-
rowo, w naturalny sposób usuwają 
osad i płytkę nazębną, chroniąc 
przed próchnicą i chorobami 
przyzębia. Gryzienie twardych 
warzyw jest znakomitym ma-
sażem dla dziąseł, dzięki czemu 
rzadziej chorują. Zaletą warzyw 
jest również to, że nie narażają 
szkliwa zębów na szkodliwe dzia-
łanie kwasów i cukrów. 

Jogurty i sery chronią przed 
demineralizacją

Przetwory mleczne to podsta-
wowe źródło wapnia, od którego 
zależy kondycja naszych zębów. 
Gdy dostarczamy organizmowi 
za mało tego składnika, czerpie 
go z zapasów zgromadzonych w 
kościach i zębach, w ten sposób 
stopniowo je osłabiając. 

zielona herbata ma fluor i jest 
antybakteryjna

Zdaniem japońskich naukow-
ców, Japończycy mają zdrowe 
zęby między innymi dlatego, że 
piją zieloną herbatę. Zawarte w 
niej związki polifenolowe hamu-
ją rozwój bakterii w jamie ustnej 
i chronią błonę śluzową przed 
zakażeniami. Ze względu na 
dużą zawartość fluoru, herbata 
wzmacnia szkliwo i utrudnia 
tworzenie się płytki nazębnej. 
Pomaga walczyć z próchnicą i 
chorobami przyzębia w każdym 
wieku

Pieczywo pełnoziarniste ma 
same zalety

Jest w nim dużo magnezu, który 
zapobiega próchnicy, pod warun-
kiem że dostarczy się go 2 razy 
mniej niż wapnia. Jeśli więc jesz dużo 
produktów bogatych w magnez lub 
zażywasz suplementy, musisz też 
zwiększyć w diecie ilość wapnia. 
W ziarnach zbóż jest też fosfor, nie-
zbędny do właściwej mineralizacji 
zębów. Ponadto jedzenie razowego 
chleba zwiększa produkcję śliny, co 
działa ochronnie na zęby poprzez 
wymywanie przyczepionych do 
zębów resztek pokarmu. 

olej z pestek ma-
lin (wytłaczany na 
zimno) na rynku 
kosmetycznym do-
stępny jest w po-
staci filtrowanej, 
surowej, niefiltro-
wanej, z osadem 
owocowym. olej ma 
charakterystyczny 
zapach, przypomi-
nający nieco oliwę 
z oliwek. Po na-
łożeniu na skórę 
aromat utlenia się i 
traci intensywność. olej z pestek 
malin ma lekką, aksamitną kon-
systencję i ciemny brunatno-żółty 
kolor. Nie barwi skóry, szybko się 
wchłania. Po aplikacji skóra jest 
wyraźnie natłuszczona i uela-
styczniona.

olej z pestek malin - właściwości

Olej z pestek malin pełni funkcję 
naturalnego filtra przeciwsłonecz-
nego absorbującego promieniowa-
nie UVB. Nie ma on jednak okre-
ślonego faktora SPF i nie może być 
traktowany jako wyłączna ochrona 
skóry podczas opalania lub dużej 
ekspozycji na słońce. Kosmetyki 
wzbogacone olejem z pestek malin 
mogą wspomagać ochronę przeciw-
słoneczną w pielęgnacji skóry osób 
niestosujących filtrów UV.

Olej zawiera nienasycone kwasy 
tłuszczowe, takie jak Omega-3 i 
Omega-6. Nie są one produkowane 
przez organizm i muszą być dostar-
czane w postaci pożywienia lub w 
produktach kosmetycznych. Kwasy 
te odpowiadają za odpowiednie 
nawilżenie skóry oraz zwiększają 
penetrację składników aktywnych 
wgłąb skóry. Hamują produkcję 

mela-
niny, która powoduje powstawanie 
nieregularnych przebarwień, mają 
również działanie lekko rozjaśnia-
jące.

Olej z pestek malin wykazuje 
silne działanie antyoksydacyjne. 
Zawiera witaminę E w postaci alfa
-tokoferolu i gamma-tokoferolu, jak 
również karotenoidy i flawonoidy, 
które zwalczają wolne rodniki. 
Składniki te mają też działanie anty-
septyczne i przeciwbakteryjne. Olej 
działa łagodząco, sprzyja gojeniu 
ran i redukuje rumień. Wzmacnia 
barierę lipidową naskórka, zwięk-
sza nawilżenie, elastyczność i re-
guluje pracę gruczołów łojowych.

JAk SToSowAć 
oLeJ z PeSTek MALIN?  

Olej z pestek malin być stosowa-
ny samodzielnie lub rozcieńczany 
innymi olejami. Po przetarciu 
twarzy, szyi lub dekoltu hydrola-
tem, należy rozgrzać kilka kropli 
między palcami i aplikować na 
czystą i wilgotną skórę wklepu-
jąc lub wmasowując okrężnymi 
ruchami aż do wchłonięcia.

Szczupła sylwetka, piękna cera i do-
bre samopoczucie to marzenia wielu 
z nas. Stają się zupełnie realne, jeśli 
uwagę skierujemy na nasze nawyki 
żywieniowe. Odpowiedni i przemy-
ślany dobór składników w codzien-
nym jadłospisie będzie doskonałym 
wstępem do zdrowego odżywiania. 
Świadomość tego, co jemy i pijemy 
oraz jak wpływa to na nasz organizm, 
jest pierwszym krokiem do stworze-
nia własnej diety.
Woda stymuluje metabolizm, gasi 
pragnienie, aktywizuje mózg, zmniej-
sza apetyt, dzięki czemu zapobiega 
przejedzeniu. Pomaga wyregulować 
nawyki i wprowadza równowagę w 
harmonogram dnia. Naturalna woda 
mineralna dzięki wyjątkowym właści-
wościom ekstrakcyjnym usprawnia 
procesy przemiany materii i wspo-
maga fizjologiczne funkcje narządów, 
przyczyniając się do usuwania z 
organizmu szkodliwych toksyn. Daje 
uczucie lekkości, którego nie zagwa-
rantuje nam żaden wspomagający 
odchudzanie specyfik czy kolorowy, 
niby-dietetyczny napój. Chcesz się 
zdrowo odżywiać? Wsłuchaj się w 
potrzeby swojego ciała i koniecznie 
zacznij od wody.
Priorytetem na liście rzeczy do usu-
nięcia z menu powinny być kolorowe, 
sztuczne napoje. Zawierają ogromną 
ilość cukru, która tylko na chwilę 
daje zastrzyk energii oraz pozornie 
zaspokaja pragnienie. W szerszej 
perspektywie przyczynia się do ty-
cia i uszkodzeń zębów oraz zmusza 
nas do wypicia więcej, ponieważ 
paradoksalnie - wzmaga pragnienie. 
Woda nie oszukuje naszego mózgu 
i realnie go nawadnia, powodując 
wzrost aktywności intelektualnej i 
przywracając koncentrację. Działa le-
piej niż kawa – nie wypłukuje elektro-
litów (przede wszystkim magnezu), a 
efekty przynosi identyczne – energię, 
ekscytację, gotowość do działania. 
Nie jest kaloryczna, nie szkodzi 
szkliwu i przy okazji zmniejsza głód. 
Dodatkowo, szklanka wody wypita 
przed każdym posiłkiem, daje uczu-
cie sytości i zapobiega przejedzeniu.

zRóB To koNIeCzNIe
Przepis na detoks nr 1

Wlewamy wodę mineralną w tem-
peraturze pokojowej do wysokiej 
szklanki. 
Dodajemy wyciśnięty wcześniej sok 
z połowy cytryny. 
W prasce zgniatamy kawałek imbiru 
(wielkości 1/3 naszego kciuka) i po-
wstałą miazgę dodajemy do napoju. 
Całość intensywnie mieszamy 
i odcedzamy. Powstałą zdrową 
wodę dekorujemy plasterkiem 
cytryny/limonki i kilkoma listkami 
świeżej mięty. 

Przepis na detoks nr 2
Wlewamy schłodzoną wodę mine-
ralną do wysokiej szklanki. 
Dodajemy pokrojone w kostkę jabłko. 
Całość doprawiamy niewielką ilo-
ścią soku z cytryny i cynamonem. 
Możemy udekorować listkiem 
świeżej mięty i dołożyć kilka ko-
stek lodu. 

Przepis na detoks nr 3
Wlewamy schłodzoną wodę mine-
ralną do wysokiej szklanki. 
Dodajemy 1/4 pokrojonego w pla-
sterki zielonego ogórka, 3 plasterki 
cytryny, 3 plasterki pomarańczy. 
zawartość szklanki musimy moc-
no wymieszać. Możemy udeko-
rować listkami świeżej mięty i 
dołożyć kilka kostek lodu.

wcierki do włosów to najsku-
teczniejszy sposób na odżywie-
nie cebulek i zadbanie o dobrą 
kondycję skóry głowy. wcierki 
przyspieszają porost włosów, 
wzmacniają je i pomagają w 
walce z łupieżem, przetłuszcza-
niem się włosów.

Przepisy na domowe wcierki 
do włosów

W domu można zrobić kilka bar-
dzo prostych wcierek – toników. 
Można je przechowywać do ty-
godnia w lodówce lub za każdym 
razem przygotowywać na świeżo.
Wcierka z kozieradki na wypa-
danie i porost włosów: łyżeczkę 
zmielonych ziaren kozieradki zalać 
szklanką wrzątku. Parzyć przez 15 
min. Stosować po ostygnięciu na 
skórę głowy. Wcierka ma charakte-
rystyczny zapach przypominający 
zapach rosołu, dlatego należy 
wcześniej zaplanować jej zasto-
sowanie.
Wcierka z Amolu na porost wło-
sów: amol to preparat ziołowy z 
zawartością alkoholu i olejków. 

Należy rozrobić go z wodą w 
proporcji 1:2 i aplikować na skórę 
głowy co drugi dzień.
Wcierka z cebuli na porost włosów: 
cebulę ścieramy na tarce, wyciska-
my z niej sok, który aplikujemy na 
skórę głowy. Najlepiej zrobić to na 
2-3 godz. przed myciem włosów.
Wcierka z cytryny na przetłusz-
czanie się włosów: sok z połowy 
cytryny wyciskamy do szklanki 
i dodajemy pół szklanki wody. 
Stosujemy po myciu włosów, bez 
spłukiwania.

Jak stosować wcierki 
do włosów?

Stosowanie wcierek do włosów 
daje zadowalające efekty jedynie 
przy regularnym stosowaniu. 
Używać ich należy codziennie, 
przed myciem albo po myciu 
włosów. Wcierki z olejkami na-
turalnymi lepiej stosować przed 
myciem, należy pozostawić je na 
skórze głowy przez kilka godzin 
do wchłonięcia, a potem umyć 
włosy, aby uniknąć efektu prze-
tłuszczenia. Inne wcierki można 
stosować bez mycia i spłukiwa-
nia, a także na sucho.

Wcierki na wypadanie, 
porost włosów

Naturalne produkty pomogą 
wzmocnić i odżywić włosy

Wcierki do włosów aplikuje się 
na skórę głowy, nie same włosy. 
Oprócz regularnej aplikacji ważny 
jest masaż skóry, który pobudza, 
dotlenia i ułatwia wchłanianie 
składników

Co lubią zęby? 6 produktów dla zdrowia zębów

Olej z pestek (nasion) malin - naturalna 
pielęgnacja wrażliwej i suchej skóry

Chcesz się zdrowo odżywiać? 
Zacznij od picia wody!
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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 
Piekarz
Umiejętność ważenia, formowania, 
wymagane doświadczenie. 
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 
lub 667 461 520

kierowca kat. C+e
Prawo jazdy. Kat. C+E, świadectwo 
kwalifi kacji, karta kierowcy, 
badania lekarskie, kurs na przewóz 
rzeczy.
„MARKO-TRANSPORT”
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

kontroler jakości
Wykształcenie średnie, wysoka 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym, dobra 
pamięć, podzielność uwagi, 
spostrzegawczość.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: m.lukasik@k-fl ex.pl 
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B

wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane badania 
sanitarno-epidemiologiczne.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

elektryk-automatyk
Uprawnienia elektryczne, praca na 
podobnym stanowisku.
IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

elektryk
Mile widziane wykształcenie 
elektryczne, uprawnienia 
elektryczne, wymagane 
doświadczenie.
IMP POLOWAT
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

kucharz
Książeczka sanepid.
„AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 798
e-mail: anna.jablonska@amrest.eu
Miejsce pracy: Chrząstów Stary

kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+e)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
Miratrans Transport Sp. z o.o.
Sierpów 33
95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38

kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B

99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK
Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, 
książeczka sanepid, wymagane 
doświadczenie.
P.P.H. GAL
Witaszewice
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 935 903

Szwaczka
3 lata doświadczenia.
IW-ONA Iwona Kucharska
ul. Kaliska 63
99-100 Łęczyca
tel. 502 225 012

Szwaczka
Umiejętność szycia, możliwość 
przyuczenia do zawodu szwaczki
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

elektryk
Wykształcenie średnie – min. 
3 lata stażu pracy, uprawnienia 
eksploatacji urządzeń pod 
napięciem – gr. SEP – do 1 kV, 
uprawnienia na obsługę urządzeń 
transportu bliskiego np. suwnice 
bramowe, umiejętność pracy 
w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Mechanik
Wykształcenie średnie – min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego np. suwnice bramowe, 
wózki widłowe, mile widziana 
obsługa komputera, umiejętność 
pracy w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

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

Piekarz - cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i chleba
PPHU „MAKS” Krzysztof 
Zimnowłocki

Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Praca w Górze 
Św. Małgorzaty 50B
Tel. 608-028-369

kierowca samochodu 
ciężarowego
Wykształcenie zas. zawodowe, 
prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy, doświadczenie 
zawodowe – 1 rok
Giełda Rolna „ZOLA” Sp. J
Ul. Wschodnia 4, 99-335 Witonia
Tel. 654-160-803

ekspedientka
Wykształcenie średnie
P.H.U. ANKOS Andrzej Kosmala
Ul. Główna 23
95-001 Gieczno
Tel. 516-092-994
Praca: Gieczno, Oszkowice

kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 
Offi ce, praca w przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 
Offi ce, praca w przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Ozorkowie

kelnerka
Chęć do pracy.
VENEZIA Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211

kelner-barman
Wykształcenie średnie, chęć 
do pracy, mile widziane 
doświadczenie, podstawowa 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego. 
Restauracja „KRÓLEWSKA”

 SPRZEDAM działki 
budowlane o powierzchni 

1200 m² - BOCZKI. Nr 
tel.693-437-660

Społem PSS „Mazur” w 
Łęczycy wydzierżawi lokal 

o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 (przy 

sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w 
Łęczycy wynajmie 5 pokoi 

biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy 

lokal o pow. 91,40 m² przy ul. 
Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Ładne, przytulne 
mieszkanko po remoncie, 

umeblowane,  52 m², II 
piętro Ozorków – sprzedam. 

Tel.:  605-130-059

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 działkę o pow. 535 
m² z domkiem piętrowym - 

Leźnica Wielka nad zalewem. 
Tel.: 790-388-867

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech; 
tapczan jednoosobowy, 

witrynę, barek fi rmy Forte – 
jasny buk. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam segment pokojowy 
3,60 m dł. kolor – mahoń. 

Stan BDB – tanio. 
Tel.: 512-021-022

Sprzedam nową 
łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

Kafl e 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

Maglownica domowa na 
korbę – sprzedam. 
Tel: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię, , 
dojarkę + 2 konwie, piętrowe 

łóżko - niedrogo. 
Tel.: 507-330-281

Sprzedam 2 obręcze do 
wąskich kół 330, 1 silnik 5,5 
kW + podstawki i szajby z 

przewodami, nowy wózek do 
wożenia woreczków oraz 2 

rowerki dziecinne w dobrym 
stanie. Tel.: 507-330-281

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama

Topola Królewska 37A, 99-100 Łęczyca
tel. 24 388 75 03

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie średnie.
KATMAR Sp. z o.o.
Sierpów 1A, 95-035 Ozorków
tel. 42 718 05 55

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne, 
sumienność, dbanie o porządek.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65, 99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Ciastowy
Książeczka zdrowia, wymagane 
doświadczenie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Pracownik budowlany-
wykończeniowy
Wymagane doświadczenie.

KIMIKO 
Przemysław Pachliński
ul. M. Konopnickiej 4/17
99-100 Łęczyca
tel. 530 867 601

kierowca kat. C
Mile widziane uprawnienia 
na wózki widłowe, prawo 
jazdy kat. C, uprawnienia na 
przewóz rzeczy, min 3-5 lat 
doświadczenia. 
PH Dorota Wasiak
Podgórzyce 6
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 321 549

elektryk
Wykształcenie średnie,  min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia SEP 
do 1 kV, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, mile 
widziana obsługa komputera.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe
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NIEDZIELA 14.05  
 
         

 

.

PONIEDZIAŁEK 15.05

Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. wystarczy, że 

zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), w środę, między 

godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 
kupon w kasie kina będziecie mogli 

odebrać darmowy bilet. 
Uwaga, liczba darmowych 

zaproszeń ograniczona.

Do kINA z RePoRTeReM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/Numer 235/2017

15.05 - 18.05.2017 r.

w sobotę w hali sportowej po raz dziewiąty odbył się ogólnopolski turniej ozodance pod patrona-
tem burmistrza Jacka Sochy. wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników - blisko 700, ponad 
50 zespołów, ponad 60 prezentacje. Młodzi tancerze zmierzyli się w 3 kategoriach wiekowych: 7-11 
lat, 12-16, powyżej 16 lat. zaprezentowali taniec współczesny (klasyczny) oraz nowoczesny (hip-hop, 
discodance). zespoły przyjechały m.in. z Łodzi, zgierza, Głowna, Strykowa, warszawy, włocławka, 
Łańcuta, Grodziska Mazowieckiego, Piotrkowa, Pabianic, kutna, Łasku, Szadku. Trzy najlepsze zespoły w 
każdej z kategorii otrzymały puchary i nagrody pieniężne. wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

Info i fot. UM ozorków

Kolejna edycja ozodance
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udaremniony przemytBroń laserowa trafi do służby Pajęczyny pod lupą naukowców

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Czy pajęczych sieci można używać w walce z zanieczysz-
czeniem powietrza? Takie badania prowadzą naukowcy z 
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. 
Dzięki ich pracy można nie tylko monitorować stan powie-
trza, lecz także określić rodzaj zanieczyszczeń i ich źródło.
Badania nad sieciami pająków prowadzone są na tej 
uczelni od kilku lat przez dr hab. Justynę Rybak z Wydziału 
Inżynierii Środowiska, a teraz dołączyli do niej młodzi 
naukowcy. Działające na Wydziale Inżynierii Środowiska 
Koło Naukowe Environmental Team powstało w 2011 r. 
Koło podzielone jest na pięć sekcji: Sekcja Wodociągów i 
Kanalizacji, Sekcja Biomonitoring, Sekcja Biotechnologia 
Środowiska, Sekcja Czyste i Zdrowe Powietrze oraz Sekcja 
Gospodarka Odpadami. Opiekunem naukowym koła jest 
prof. Izabela Sówka. Działalność Koła opiera się przede 
wszystkim na prowadzeniu badań naukowych, udziale w 
szkoleniach i konferencjach, organizacji wycieczek dydak-
tycznych oraz współpracy z przedsiębiorstwami.

Ulubiona broń autorów science-fi ction – lasery – powoli 
trafi ają do sił zbrojnych USA. Ich obecne możliwości są 
jednak dużo mniejsze niż to, co widzimy na fi lmach czy 
czytamy w książkach.
Na zlecenie Pentagonu prace nad laserową bronią 
prowadzą najwięksi gracze na rynku technologii wojsko-
wych – Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman i 
Raytheon. Od 2014 roku US Navy testuje 30-kilowatowy 
laser na okręcie USS Ponce. Z kolei Lockheed Martin 
ogłosił, że jego 60-kilowatowy laser zostanie wkrótce 
zainstalowany na ciężarówkach używanych przez armię i 
będzie testowany. System ten ma być w stanie zestrzelić 
drona z odległości około 500 metrów. Obecne systemy 
laserowe mają za zadanie zniszczyć cel podgrzewając jego 
fragment. W ten sposób mają być np. niszczone pociski 
rakietowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę prędkość, z jaką 
się one poruszają, to zestrzelenie takiego pocisku jest z 
pewnością imponującym osiągnięciem.

W prowincji Heilongjiang na północnym wschodzie Chin 
celnicy skonfi skowali ponad tonę ciosów mamuta. Oprócz 
nich znaleziono także 37 fragmentów rogów nosorożców 
włochatych i przeszło tonę jadeitu. Przewożono je w skryt-
kach w ciężarówce. Państwowe media poinformowały, że 
kontrabanda pochodziła z Rosji. Do uniemożliwienia prze-
mytu doszło w porcie Luobei nad Amurem. Największy 
kieł miał ponoć ponad 1,6 m długości. Chińskie służby 
celne tłumaczą, że nie ma co prawda międzynarodowego 
zakazu handlu ciosami mamuta, ale w tym przypadku 
towar nie został zadeklarowany. Kierowca feralnej cię-
żarówki twierdził, że przewoził tylko soję, uciekł jednak 
w czasie przeszukiwania pojazdu. Nie na wiele mu się to 
zdało, bo wkrótce został aresztowany. Zatrzymano też 
jeszcze jedną osobę.

Broń laserowa trafi do służby 

Z taką żoną można się 
wszędzie pokazać

Sprawiedliwy 
podział domu

Nowoczesna maszyna 
do zamiatania ulic

W dywanie 
cieplej

Pora na 
porządki


