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o żniwa

SODOMA I GOMORA 
na działkach 

„kościoła na górce”
Piją i uprawiają seks. Altanki są 
dewastowane a mienie rozkradane. 
mieszkańcy nie kryją emocji, gdy 
mówią o terenie na którym kiedyś 
spędzali wolny czas. Nie mogą 
zapomnieć decyzji proboszcza. 
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- Płakać mi się 
chce, gdy na to 
patrzę – mówi 
działkowiczka 

nowe rządy,  
nowej 
burmistrz
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wójta 
pietrzaka
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policjanta
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Skandal na 
ozorkowskiej 
poczcie. Listy 
do przeczytania

urzędnicy łęczyckiego 
magistratu skarżą się na 
niskie pensje mieszkankę Ozorkowa?

Policjanci 
przeprosili
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Radny Zenon Ko-
perkiewicz zaanga-

żował się w sprawę lokatorów 
bloków przy ul. Wojska Polskie-
go. Chodzi przede wszystkim o 
podatek płacony przez miesz-
kańców za drogę między blo-
kami. Zdaniem radnego, opłata 
nie powinna być pobierana.

Pomiędzy blokami 3 i 5 przy ul. 
Wojska Polskiego znajduje się dro-
ga, z której korzysta wiele osób, 
nie tylko członkowie wspólnoty. 

- Teren, na którym mieści się 
droga jest własnością wspólnot, 
dlatego płacą one podatek. Ja 
uważam, że niesłusznie. Dlaczego 
mieszkańcy mają ponosić koszty 
za drogę, z której korzysta o wiele 
więcej mieszkańców? Nie jest 
ważne, czy to mała kwota, czy 
duża, chodzi o sam fakt niesłusz-
nego, w mojej ocenie, pobierania 
podatku od członków wspólnoty 
– mówi radny Z. Koperkiewicz.  
- Podjąłem już odpowiednie kroki 
w celu wyjaśnienia tej sprawy. 
Droga powinna zostać dokład-
nie wymierzona a odpowiednia 

suma pieniędzy odliczona od 
opłat ponoszonych przez loka-
torów.

Sprawa drogi nie jest jedynym 
problemem na osiedlu. 

- Od lat pokrywa od kontenera 
na śmieci jest zepsuta. Nie można jej 
domknąć, dlatego klapa jest wiecz-

nie otwarta. Mieszkam na parterze 
i nie mogę nawet otwierać okna. W 
okresie letnim jest najgorzej, bo ze 
śmietnika po prostu śmierdzi. Jak 
długo jeszcze to będzie trwało? - 
pyta Anna Kowalska. - Na ławce 
przy bloku też nie można posie-
dzieć, bo ze śmietnika mocno czuć.

Radny Z. Koperkiewicz w tej 
sprawie również zaczął już dzia-
łać.

- W poniedziałek przyjedzie sa-
mochód z PGKiM-u, chcę spraw-
dzić, czy pokrywa została uszko-
dzona przez śmieciarkę a wydaje 
mi się, że właśnie tak jest. Należy 
bezzwłocznie naprawić konte-
ner lub wymienić go na nowy. 
Nie może być tak, że lokatorom 
śmierdzi pod oknami – dodaje 
samorządowiec.

Klapa kontenera jest wykrzy-
wiona. Można ją z ogromnym tru-
dem nieco domknąć, ale potrzeba 
do tego dużo siły. Mieszkańcy nie 
mogą sobie z tym poradzić, dlate-
go kontener jest zawsze otwarty.

(zz)

Pracownicy łęczyc-
kiego magistratu na-

pisali pismo do Pawła Kuleszy, 
przewodniczącego rady miasta 
oraz miejskich radnych. Urzędnicy 
poprosili o zgodę na przekazanie 
dywidend wypracowanych przez 
miejskie spółki na podwyższenie 
ich wynagrodzeń.

„Informujemy, że nasze pobory są 
najniższe, jakie funkcjonują w samo-
rządach województwa łódzkiego. 
Od lat nie mamy regulowanych 
płac, które oscylują na pograniczu 
minimum. Szczególnie skrzywdze-
ni są ci pracownicy, którzy pracują 
po kilkanaście i kilkadziesiąt lat 
– ich pobory są żałośnie niskie. Sytu-
acja, w której obecnie się znajdujemy 
jest dla nas o tyle przerażająca, że 
dostrzegamy, iż tzw. walka politycz-
na może mieć wpływ na poziom 
naszego życia. (…) Uważamy, że 
nie jesteśmy kartą przetargową w 
tej rozgrywce, a nieprzeniesienie 
tych środków spowoduje dalsze 
nasze ubożenie. (...)” - to fragment 
pisma pracowników urzędu miej-
skiego, którzy tak argumentują swój 
wniosek.

Takiej działki można 
pozazdrościć

Działka przy ul. Za-
chodniej jest oczkiem 

w głowie Teresy Książek. Łę-
czycanka od lat uprawia na niej 
warzywa i pielęgnuje drzewka 
owocowe. Może też pochwalić się 
pięknymi kwiatami. 

Do warzywniaka praktycznie nie 
musi chodzić, bo wszystko, czego 
potrzebuje T. Książek przyniesie ze 
swojej działki.

- Mam dynie bezłupinowe, me-
lonowe, piżmowe, cukinie, buraki, 
selery naciowe i zwykłe, koper, 
poziomki, truskawki, śliwę japoń-
ską, rajską albę, gruszę azjatycką, i 
wiele innych. Długo by wymieniać 
– mówi z uśmiechem właścicielka 
działki. - Najwięcej zasadziłam po-
midorów. Jest ich mnóstwo i niemal 
każdy krzaczek to inna odmiana. 
Od bawolego serca, przez pomidory 
truskawkowe, greckie, francuskie, 
tureckie, węgierskie, szwajcarskie i 

Falck odpowiadaŁęczyca Pisaliśmy w Reporterze o zadziwiającym, zdaniem komendanta straży miejskiej, podejściu dyspozy-torki pogotowia ratunkowego. Chodziło o wezwanie karetki przez komendanta T. Olczyka do nieprzytomnego mieszkańca. Zamiast zespołu ratownictwa medycznego, na miejsce przyje-chał radiowóz.
Jak mówił szef łęczyckich strażników miejskich, przez 25 lat jego pracy taka sytuacja nie miała miejsca. Zaznaczył, że idąc na miejsce zgłoszenia zadzwonił na pogotowie mówiąc o nie-przytomnym mężczyźnie z rozciętą głową. Poniżej publikujemy stanowisko Falck w tej sprawie.„Po analizie zapisów rozmów tel., dokumentacji medycznej i w świetle zebranych wyjaśnień nasze stanowisko jest następujące: Zgłoszenie z dnia 11 lipca b. r., z godz. 13:32 informowało ratownictwo medyczne o mężczyźnie, który w Łęczycy, przy ul. Konopnickiej przewrócił się, leży, może być bez kontaktu, może być pod wpływem alkoholu. Nie było informacji o obrażeniach głowy. Rozmówca – strażnik miejski nie mógł dokładniej określić stanu pacjenta, ponieważ był w drodze na miejsce zdarzenia (w odległości ok. 100 metrów). Interwencję zgła-szał jak najwcześniej, aby zredukować czas oczekiwania na karetkę. W danej chwili w Łęczycy nie było wolnego zespołu. O braku wolnej karetki do natychmiastowego wyjazdu dyspozytorka pod koniec prowa-dzonej rozmowy krótko wspomniała. W danej chwili w Łęczycy wszystkie zespoły ratownictwa medycznego były zajęte, dlatego dyspozytorka po przyjęciu w/w zgłoszenia zwróciła się do dyżurnego Komendy Policji w Łęczycy z prośbą o pilną interwencję załogi policyjnej i weryfikację stanu leżącego mężczyzny, ewentualne udzielnie pierwszej pomocy zanim zwolni się ambulans. Dyżurny policji potwierdził wysłanie pa-trolu. Dyspozytorka poprosiła też o bezzwłoczną informację zwrotną dotyczącą stanu mężczyzny.Podczas drugiej rozmowy telefonicznej ze zgłaszającym, dyspozytor-ka dowiedziała się o obrażeniach głowy mężczyzny i obecności funk-cjonariuszy policji w miejscu zdarzenia. Mając na uwadze uzgodnienie z dyżurnym KRP, że ratownictwo medyczne natychmiast od policji uzyska informację zwrotną o stanie mężczyzny, przede wszystkim prosiła o rozmowę z funkcjonariuszami.Bez zbędnej zwłoki, pierwszy dostępny zespół ratownictwa medycz-nego został skierowany w miejsce zdarzenia.Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane okoliczności oraz nadrzęd-ną zasadę współpracy służb przy ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego decyzję dyspozytorki należy uznać za prawidłową.

Radny rzecznikiem mieszkańców

Urzędnicy proszą o podwyżki

Wszystko wskazuje na to, że 
radni miejscy nie pozostaną głusi 
na prośbę pracowników, przy-
najmniej tych, którzy zarabiają 
w urzędzie najmniej. Podczas 
czwartkowej komisji planowania i 
budżetu sześciu radnych obecnych 

na posiedzeniu opowiedziało się 
za przekazaniem pieniędzy z dy-
widend na podwyższenie pensji 
pracowników. Płace urzędników z 
najniższą stawką zostaną poddane 
rewaloryzacji. 

(zz)

Czy mieszkańcy powinni płacić podatek od drogi z której korzysta 
wielu łęczycan?

Radny Zenon Koperkiewicz rozmawia z jedną z lokatorek

amerykańskie. Dla kobiet polecane 
są szczególnie pomidory żółte, 
ponieważ mają więcej selenu niż 
czerwone.

T. Książek z zebranych warzyw 
i owoców robi liczne przetwory, 
dzięki temu smaki lata zachowuje 
na dłużej. 

Równie ważne w ogródku są też 
kwiaty. U pani Teresy na pewno jest 
kilka rzadkich okazów.

- Ciekawa jest moja lilia kokoso-
wa, która gdy kwitnie, to rzeczywi-
ście pachnie kokosem. Zakwitły mi 
też moje piękne lilie drzewiaste oraz 
zagraniczna odmiana z kwiatami 
skierowanymi w dół. Elegancko 
wyglądają też np. hortensje. Kwia-
tów również mam sporo – dodaje 
T. Książek. - Posiadanie działki 
oznacza mnóstwo pracy. Jeżeli się 
o nią nie dba, to nie ma co liczyć na 
udane zbiory.

(zz)
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Czwartkowa awa-
r ia w systemie 

jednego z banków podniosła 
ciśnienie klientom. Właściciele 
kont internetowych nie mogli 
się na nie zalogować, a co za 
tym idzie, niemożliwe było 
robienie przelewów. Karty 
bankomatowe nie działały, w 
dodatku nawet w placówce 
banku nie można było dokonać 
żadnej transakcji.

- Jestem zbulwersowany tą sy-
tuacją. Mam w tym banku konto 
firmowe i nie mam dostępu do 
swoich pieniędzy. Bankomat też 
nie obsługuje mojej karty – usły-
szeliśmy od zdenerwowanego 
czytelnika, który zadzwonił w 
sprawie do redakcji. - Gdybym dzi-

siaj musiał zrobić przelewy do ZUS 
lub Urzędu Skarbowego, byłoby to 
niemożliwe i to nie z mojej winy. 

W placówce banku potwier-
dzono jedynie, że jest awaria. Nie 
podano nam żadnych szczegó-
łowych informacji. Na oficjalnej 
stronie banku w mediach spo-
łecznościowych umieszczony 
został komunikat „Informujemy, 
że u niektórych klientów mogą 
aktualnie występować trudności 
w dostępie do systemów banko-
wych. Przepraszamy za niedo-
godności związane z tą sytuacją. 
Trwają prace nad jak najszyb-
szym rozwiązaniem problemu”. 

Po południu awaria została 
usunięta.

(zz)

Mieszkańcy jednej 
z kamienic przy ul. 

Kaliskiej, o których pisaliśmy 
tydzień temu, są mocno zdzi-
wieni podejściem MOPS-u do 
ich problemu. Chodzi o uciąż-
liwą sąsiadkę, która zdaniem 
lokatorów, brudzi na klatce 
schodowej fekaliami. 

- Jak kierowniczka ośrodka 
może mówić, że nie mają z tą 
panią problemów? Przecież 
pamiętamy, jak nasza sąsiadka 
robiła u nich awantury. Wszyscy 

wiedzą, że jest osobą nerwową i 
wulgarną. Czy ośrodek celowo 
lekceważy nasz problem i nic w 
tym temacie nie robi, żeby mieć 
święty spokój? - pytają lokatorzy, 
z którymi spotkaliśmy się w 
tej sprawie. - Prawda jest taka, 
że gdyby instytucje chciały, to 
rozwiązałyby tę sprawę bardzo 
szybko.

Wiesława Cieślińska, Bogu-
sława Skalska, Ewa Wawrzy-
niak, Roman Klimczak i Janina 
Wawrzyniak mają już dosyć 

ciągłych próśb i pism, które 
pozostają bez odpowiedzi. Mó-
wią o kolejnym zdarzeniu z ub. 
tygodnia, kiedy schody na klatce 
były pobrudzone, o smrodzie na 
korytarzu, którego nie można 
wytrzymać oraz o ciągłych wy-
zwiskach.

Mieszkańcy chcieliby, żeby 
sąsiadka została przeniesiona w 
miejsce, gdzie nie będzie uciąż-
liwa dla innych osób. O sprawie 
rozmawialiśmy z burmistrz. 
Obiecała, że zainteresuje się 

tematem.
- Rozmawiałam już ze strażą 

miejską, ale nie znam jeszcze na 
tyle dokładnie tego problemu, 
żeby cokolwiek deklarować. Na 
pewno będę jeszcze rozmawiać z 
prezesem PGKiM-u oraz kierow-
niczką MOPS-u. Zorientuję się, 
czy możliwe będzie przeniesie-
nie lokatorki lub podjęcie innych 
działań, które rozwiążą problem 
mieszkańców – zapewnia Moni-
ka Kilar-Błaszczyk.

(zz)

Skład orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi 
zadecydował o utrzymaniu w 
mocy uchwały rady gminy Gra-
bów w sprawie nieudzielenia 
absolutorium wójtowi gminy. 
Opinia RIO może poskutkować 
przeprowadzeniem referendum 
lokalnego w sprawie odwołania 
wójta Tomasza Pietrzaka. Decyzja 
należy do radnych.

Rada gminy Grabów podjęła 
uchwałę o nieudzieleniu absoluto-
rium wójtowi Tomaszowi Pietrza-
kowi stosunkiem głosów 8 za przy 7 
przeciwnych, wydając w ten sposób 
negatywną ocenę realizacji budżetu 
za 2016 rok.

- Taka była wola rady - ko-
mentuje Tomasz Pietrzak, wójt 
gminy Grabów. - Nie zgłaszałem 
skargi na tę uchwałę, nie uczest-
niczyłem także w posiedzeniu 
RIO. Uważam, że skoro radni tak 
postanowili, to nie będę z tym 
polemizował. Pewnie do końca 
tego miesiąca zapadnie decyzja 
o referendum.

O tym, czy referendum dotyczące 
odwołania wójta ze stanowiska 
zostanie przeprowadzone zdecy-
duje rada większością głosów. Czy 
samorządowcy już postanowili, co 
zrobią?

- Jeszcze nie ma takiej decyzji, ale 
zastanawiamy się nad tą sprawą – 
mówią radni Ilona Derkowska i 
Józef Drozdowski.

(mku)

Łęczyca

awaria w banku

klienci zdenerwowani

Czy burmistrz rozwiąże problem lokaTorów?

Gminę grabów czeka referendum?

Przyszłość wójta T. Pietrzaka jest niepewna 
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Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa 
poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA,  Bank Pocztowy SA, Getin Noble Bank SA, Nest 
Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski S.A, Raiff eisen Bank Polska SA 
oraz fi rm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima 
Sp z o.o., Provident Polska SA, TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o.,Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o.,  Fundusz Mikro Sp. z o.o., Iwoca 
Poland Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i fi rmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany 
do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/
pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/
lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na 
dzień 27.04.2017 r.

LETNI
Kredyt 
Gotówkowy

FINES Operator Bankowy ZGIERZ
ul. Bazylijska 39F, tel. 42 716 52 96

zgierz@operatorbankowy.pl

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa  
w oparciu o wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych. Fines S.A. wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz:  
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. , Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA), Generali Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

FINES Operator 
Bankowy ZGIERZ

ul. Bazylijska 39F 
tel. 42 716 52 96

komunikacyjne
tanie OC pewne AC

wypadkowe 
(NNW)

turystyczne

nieruchomości

zgierz@operatorbankowy.pl

zatrudnimy 
elektryków 

i pomocników 
elektryków.

 tel. 42 214 07 00

Ten rok z pew-
nością rolnicy za-

liczą do trudnych. Najpierw były 
majowe przymrozki, które u wielu 
gospodarzy wyrządziły liczne stra-
ty, później gradobicie z nawałnicą 
pustoszące pola w części gminy 
Grabów a teraz lato, wyjątkowo 
kapryśne. Póki co, nic nie wskazuje 
na radykalną poprawę a przede 
wszystkim stabilizację pogody. 
Te warunki nie rokują najlepiej na 
nadchodzące żniwa.

Końcówka lipca to zazwyczaj pół-
metek żniw. W tym roku, jak mówią 
rolnicy nawet, gdyby zboże było już 
dojrzałe, to w pole raczej nie można 
wyjechać. Grunt jest zbyt mokry. 

- Najgorsze jest to, że ziarno zaczy-
na porastać w kłosach. Z każdym 
dniem wartość ziarna spada, 

zarówno na cele konsumpcyjne jak 
i paszowe. Mało tego, że ze zbożem 
jest kiepsko, to sianokosy też stoją pod 
dużym znakiem zapytania, głównie z 
tego powodu, że nie można wjechać 
ciężkim sprzętem na pole. Jest zbyt 
grząsko - mówi Leszek Grobelny, 
rolnik z Nagórek. - Chyba najbardziej 
mnie dziwi stwierdzenie, że lipcowe 
opady traktuje się jak coś nadzwyczaj-
nego. Przypomnę tylko, że bywały już 
takie mokre lata. Niestety ludzie szyb-
ko przyzwyczaili się do optymalnych 
warunków pogodowych i przestali 
dbać o urządzenia wodno-meliora-
cyjne. Teraz  są tego efekty.

O niewłaściwym utrzymaniu ro-
wów melioracyjnych mówi kolejny 
rolnik.

- Władze lokalne nie dbają o stan 
rowów otwartych, 
co widać po brzegach 
kanału w Pradolinie 
Neru. Nic dziwnego, 
że woda nie spły-
wa, skoro większość 
koryta kanału jest 
gęsto zarośnięta 
chwastami - dodaje 
Waldemar Rytkow-
ski ze wsi Gać. - Z 
przerażeniem myślę 
o tym, co będzie 
zimą, jeżeli braknie 
paszy dla bydła.

Na pogodę czło-
wiek nie ma żad-
nego wpływu, ale 
dobrze by było nie-
zależnie od aury 

zadbać o urządzenia wodno-melio-
racyjne. W takich sytuacjach jak w 
tym roku byłaby szansa na chociażby 
niewielkie zniwelowanie skutków 
niekorzystnej dla upraw pogody.

(mku)

Minął miesiąc od zgło-
szenia, że na „Osiedlu 

kwiatowym” jeden ze słupów 
energetycznych został podmyty 
przez ulewne deszcze. Do tej pory 
zakład nie podjął żadnych kroków, 
by utwardzić ziemię wokół słupa. 
Przy kolejnych ulewach, a tego 
lata silnych opadów deszczu jest 
bardzo dużo, grunt dookoła może 
być coraz mocniej rozmywany. 
Podmyty słup energetyczny stoi 
przy skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i 
Rumiankowej.

(zz)

Słupa wciąż nie naprawili

Pełną parą idą prace 
przy kościele pw. 

św. Andrzeja Apostoła. Od-
nawiane są boczne ściany bu-
dynku. Remont prawej strony 
powoli dobiega końca, póź-
niej robotnicy przeniosą się z 
rusztowaniami od strony ulicy 
18 Stycznia. Frontowa ściana 
kościoła została odnowiona w 
ubiegłym roku.

(zz)

Łęczyca

remontu 
ciąg 

dalszy

Na łąkach w 
Łęczycy jeden 

z mieszkańców znalazł 
chorego błotniaka z 
rodziny jastrzębiowatych. 
Gdyby nie zainteresowanie i troska okazana ptakowi, 
błotniak miałby małe 
szanse na przeżycie.
- Błotniaka przyniósł do 
nas jeden z mieszkańców. 
Ptak miał zwichnięte 
skrzydło i był wycieńczony. Zawieźliśmy go do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt w Łagiewnikach 
– mówi Tomasz Olczyk, 
komendant straży 
miejskiej.

(zz)

Błotniak został przewieziony do Łagiewnik przez straż miejską. Dzięki mieszkańcowi, który nie pozostał obojętny na los zwierzęcia, drapieżnik wróci do zdrowia

mieszkaniec uratował 
drapieżnika

Nie wiadomo skąd 
płyta nagrobna 

z nazwiskiem zmarłych 
znalazła się na łące przy 
osiedlu Królów Polskich. Leży, 
prawdopodobnie od dawna, 
przy drodze prowadzącej 
w głąb łąk, wzdłuż torów 
kolejowych. Z całą pewnością 
nie jest to odpowiednie 
miejsce na wyrzucanie 
czegokolwiek, co pochodzi z 
cmentarza.

(zz)

Płyta nagrobna na polu

Wokół płyty porosły wysokie 
chwasty i trawa

Rolników czekają trudne żniwa

Waldemar Rytkowski boi się, że 
przez kapryśną pogodę zimą może 
zabraknąć paszy dla zwierząt

- Ziarno już porasta w kłosach – mówi Leszek Grobelny 
Brzegi kanału nad Nerem porośnięte 
są wysokimi chwastami i trawą
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

reklama

Gra w popularne na 
południu Francji bule 

w parku miejskim nie cieszy się 
powodzeniem. Mimo, że boisko 
jest dostępne dla mieszkańców 
już od prawie roku, nikt z niego 
nie korzysta. Utworzone zostało 
podczas II etapu rewaloryzacji 
parku.

Wydawać by się mogło, że zwłasz-
cza w okresie wakacyjnym boisko 
będzie cieszyło się zainteresowa-
niem. Nic bardziej mylnego. Jed-
nych zniechęca fakt, że bule to gra 
francuska, w Polsce mało popularna 
i niewielu zna jej zasady. Nie powin-
no to jednak stanowić problemu, 
ponieważ obok boiska znajduje się 
tablica informująca o tym, jak grać. 
Dla innych przeszkodą może być 
konieczność wypożyczenia kulek 

do gry, choć jest to całkowicie bez-
płatne. Kule można pożyczyć w 
Punkcie Informacji Turystycznej 
przy placu T. Kościuszki. 

W tym roku jeszcze nikt o bule nie 
pytał. Po co więc to boisko?

(zz)

Dziś (poniedziałek) 
radni miejscy podejmą 

uchwałę w sprawie wysokości 
wynagrodzenia Moniki Kilar
-Błaszczyk, pełniącej obowiązki 
burmistrza od 20 lipca. 

Wysokość wynagrodzenia była 
omawiana podczas ubiegłotygo-
dniowej komisji planu i budżetu. 
Radni większością głosów – pięciu 
głosowało „za”, jeden się wstrzy-
mał, poparli propozycję pensji w 
wysokości 10110 zł brutto. W skład 
wynagrodzenia wlicza się: wy-
nagrodzenie zasadnicze (5800 zł 

brutto), dodatek funkcyjny (1900 zł 
brutto), dodatek za wieloletnią pracę 
w wysokości 15% wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatek specjalny 
w wysokości 20% wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjne-
go łącznie. 

Dla porównania, Krzysztof Lipiń-
ski od początku kadencji zarabiał 
10400 zł brutto (rada obniżyła mu 
pensję we wrześniu ub. roku na 6660 
zł brutto) a jego poprzednik Andrzej 
Olszewski otrzymywał wynagro-
dzenie w wysokości 10380 zł brutto.

(zz)

ile zarobi monika Kilar-błaszczyk?

bule się nie przyjęły 

W bule nikt nie gra

nowy burmistrz, nowy porządek
Nie trzeba było długo czekać na kadro-
we decyzje p.o. burmistrza Moniki Kilar

-Błaszczyk. Na pierwszy ogień poszło stanowisko 
sekretarza miasta. Dotychczasowa sekretarz Ewa 
Lewińska została przesunięta do wydziału spraw 
obywatelskich a do magistratu wróciła dwu-
krotnie już zwalniana Renata Brygier. Burmistrz 
zapowiada kolejne zmiany w zatrudnieniu.

Powrót Renaty Brygier był dla niektórych sporym 
zaskoczeniem. Zdaniem burmistrz, ta decyzja była 
konieczna.

- Współpraca pani Ewy Lewińskiej z radą 
miasta nie układała się najlepiej, te relacje były 
dość trudne. Z rozmów z pracownikami wiem, 
że jej kontakty z innymi urzędnikami również 
były mocno zdystansowane. Mieliśmy wakat w 
ewidencji ludności i uważam, że pani Lewińska 
sprawdzi się tam doskonale. Na pewno będzie 
dużo spokojniej niż na stanowisku sekretarza – 
argumentuje M. Kilar-Błaszczyk. - Pani Renata 
Brygier pełniła funkcję sekretarza miasta przez 
wiele lat (od 2010 r. dop. red.), ma odpowiednie 
kwalifikacje i kompetencje. Myślę, że nasza 
współpraca będzie się dobrze układać. Poza tym, 
moim zdaniem, została niesłusznie zwolniona z 
urzędu miejskiego. 

W następnej kolejności szefowa łęczyckiego urzędu 
wymieni obsługę prawną. Z końcem lipca dwie praw-
niczki dostaną rozwiązanie umów z zachowaniem 
30-dniowego okresu wypowiedzenia. W ich miejsce 
zostaną zatrudnione inne osoby. 

- Zastanawiam się też nad celowością zatrudnia-
nia pełnomocników. Nie wiem, czy te stanowiska 
w ogóle są potrzebne, może poza pełnomocnikiem 
burmistrza ds. inwestycji. Powinien być ktoś, kto 
będzie sprawował nadzór nad prowadzonymi w 
mieście inwestycjami – dodaje Monika Kilar-Błasz-

czyk. - Na ten moment nie rozważam wyznaczenia 
swojego zastępcy.

Zmian w urzędzie na pewno będzie więcej. Czas 
tylko pokaże, jak wiele. 

(zz)

Pełniąca obowiązki burmistrza M. Kilar-Błaszczyk 
m.in. wymieni obsługę prawną urzędu. Nie 
wykluczone, że zwolni też pełnomocników 
burmistrza
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Witold Stępień, marszałek woje-
wództwa łódzkiego, przekazał trzy 
umowy na dofi nansowanie kolej-
nych inwestycji w gminie. Łączna 
kwota wsparcia dla wszystkich pro-
jektów przekracza 4 mln zł. Pomoc 
fi nansowa urzędu marszałkowskie-
go umożliwi przeprowadzenie mo-
dernizacji, a także rozbudowę sieci 
wodno-kanalizacyjnej na obszarze 
aż 11 miejscowości.

Przebudowa drogi Brzeziny – Wie-
lenin Kolonia

Pierwsza z umów, która została 
podpisana przez burmistrza Unie-
jowa dotyczy współfinansowania 
przebudowy drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości 
Brzeziny – Wielenin Kolonia, na od-

cinku od drogi wojewódzkiej przez 
tzw. Posadę, do skrzyżowania przy 
Szkole Podstawowej w Wieleninie. W 
sumie, nowa nawierzchnia asfaltowa 
zostanie położona na długości ponad 
trzech kilometrów. Urząd marszał-
kowski dofinansuje realizację tej 
inwestycji kwotą 234.950,00 zł. Środki 
pochodzące z budżetu województwa 
łódzkiego zostały przyznane gminie z 
tytułu wyłączania gruntów z produk-
cji rolniczej.

Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej 

Kolejne dwa wnioski, które na pod-
stawie przekazanych umów uzyskają 
wsparcie finansowe zarządu woje-
wództwa, dotyczą budowy nowych 
linii sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 

modernizacji już ist-
niejących. Pierwszy 
zakwalifikowany 
do wsparcia środka-
mi unijnymi wnio-
sek złożyła gmina 
Uniejów. Zakres 
przewidzianych 
prac, mających na 
celu uporządko-
wanie gospodarki 
wodno-ściekowej 
na terenie gminy, 
obejmuje: budowę 
sieci kanalizacji na 

odcinku Zieleń – Spycimierz, budowę 
sieci wodociągowej w miejscowości 
Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki 
– Kuczki wraz z modernizacją i roz-
budową stacji uzdatniania wody w 
Woli Przedmiejskiej. Kwota dofinan-
sowania tego złożonego projektu wy-
niesie 1 997 831,00 zł. Drugi wniosek 
o pomoc w zrealizowaniu inwestycji 
„wod-kan” został złożony przez PGK 
„Termy Uniejów”, dlatego na ponie-
działkowym podpisaniu umów był 
także obecny prezes spółki. Marcin 
Pamfil odebrał z rąk marszałka wo-
jewództwa dokument gwarantujący 
dofinansowanie projektu kwotą 1 993 
780,00 zł. W ramach zadania oczysz-
czalnia ścieków w Spycimierzu zosta-
nie zmodernizowana i powiększona, 
a obecna sieć wodociągowa na terenie 
sołectw: Wola Przedmiejska, Czekaj, 
Felicjanów, Wilamów, Człopy i Wie-
lenin Kolonia przebudowana, a także 
rozbudowana w miejscach, do których 
dotychczas w wyżej wymienionych 
miejscowościach nie docierała.

Dobry początek
Znalezienie pewnego źródła finan-

sowania i zabezpieczenie środków 
na realizację zadania, to oczywiście 
podstawowe kwestie, o które powi-
nien zadbać samorząd przystępując 
do realizacji inwestycji. Spełnienie tych 
warunków to – co prawda dobry, ale 

Nowe środki na inwestycje 
są już w Uniejowie

mimo wszystko, dopiero początek 
prac, jakie stoją na drodze prowadzą-
cej do zakończenia projektu, o czym 
często się po prostu wspomina. Nale-
ży zatem mieć świadomość, że zanim 
w ziemię wbita zostanie pierwsza ło-
pata, trzeba zająć się niezbędnymi for-
malnościami, a na to potrzeba czasu. 
Realizacja projektów wodno-kanali-
zacyjnych, o których mowa, odbędzie 
się w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
co oznacza, że na potrzeby wniosku o 
dofinansowanie został przygotowany 
projekt funkcjonalno-użytkowy, 
który jest jednym z wielu opracowań 
i dokumentów niezbędnych do roz-
poczęcia prac. Teraz, zarówno gminę, 
jak i spółkę „Termy Uniejów” czeka 
przejście całej ścieżki administracyjnej, 
czyli przygotowanie dokumentacji 
i planów, na podstawie których wy-
dawane będą decyzje zezwalające na 
przeprowadzenie inwestycji. Trudno 
więc na tym etapie oszacować kiedy 
prace – w sensie fizycznym – ruszą, a 
tym bardziej precyzyjnie oszacować 

datę ich zakończenia.
- Samo wyliczenie rzeczy, które 

są jeszcze do zrobienia może przy-
prawić o ból głowy i sprawić, że 
decyzję zarządu województwa o 
dofinansowaniu projektów niektórzy 
zaczęliby rozpatrywać w kategoriach 
zła koniecznego, podczas gdy wizyta 
pana marszałka, który przywiózł do 
Uniejowa umowy o dofinansowanie 
to przecież dla gminy wspaniała wia-
domość – wyjaśnia burmistrz Józef 
Kaczmarek. – Bez finansowania z ze-
wnętrznych źródeł te dwie inwestycje 
byłyby pewnie jedynymi możliwymi 
do zrealizowania w najbliższym cza-
sie, jeżeli do dyspozycji mielibyśmy 
wyłącznie środki z budżetu własnego 
gminy. A w przygotowaniu – na ten 
moment – mamy prawie 70 projektów, 
które chcielibyśmy w najbliższych 
latach urzeczywistnić. Należy zatem 
– i chciałbym to zrobić w imieniu 
mieszkańców, za tę korzystną dla 
gminy Uniejów decyzję podziękować 
władzom województwa.

modernizacji już ist-
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obejmuje: budowę 
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Tadeusz S. (nazwi-
sko do wiadomości 

red.) naruszył nietykalność cielesną 
funkcjonariusza policji. Sprawą zajął 
się sąd, który zamienił karę grzywny 
na pracę w miejskim parku. Poddę-
biczanin zgodził się z orzeczeniem, 
choć cały czas utrzymuje, że wcale 
nie popchnął policjanta. 

- To był zwykły przypadek. Byłem 
wówczas pijany i po prostu musiałem 
się przytrzymać policjanta, żeby nie 
upaść. Policjant wykazał się wyjątkową 
nadgorliwością. Zakwalifikował moje 
zachwianie jako czyn podlegający 
karze. Uznał, że naruszyłem jego nie-
tykalność. No cóż, zgadzam się tylko 
z jednym. Nie powinienem tyle pić 
– słyszymy.

Pan Tadeusz ma do odpracowania 
kilkadziesiąt godzin w parku przy 
tworzeniu skalniaka. 

- Póki co rozrzucam kompost. Skal-
niak powstać ma w miejscu w którym 
kiedyś stała stara lipa. Drzewo było 
wzmacniane od środka gruzem i beto-
nem i cała ta konstrukcja runęła. Szko-
da, bo gdyby inaczej zabezpieczyć lipę, 
to rosłaby do dziś – uważa Tadeusz S. 

Poddębiczanin wspomina park z 
czasów, gdy był dzieckiem. Uważa, że 
zostało wyciętych zbyt wiele drzew a 
park dużo stracił ze swojego oryginal-
nego klimatu.

- Nie mnie jednak oceniać prace 

Kryminalni z Poddębic po raz 
kolejny zlikwidowali nielegalne 
uprawy konopi indyjskich. Tym 
razem ujawniono 5 miejsc, w 
których rosło w sumie 174 krze-
wów konopi indyjskich. Z roślin 
można było uzyskać około 4 kg 
marihuany o czarnorynkowej 
wartości ponad 125 tysięcy 
złotych.

Funkcjonariusze od pewnego 
czasu sprawdzali miejsca, w 

których mogą znajdować się nie-
legalne uprawy konopi. Podczas 
jednej z takich akcji, na terenie 
kompleksu leśnego w gminie 
Pęczniew, ujawniono nielegalne 
miejsca uprawy konopi indyj-
skich na których rosły krzewy w 
różnej fazie wzrostu mierzące od 
80 do 225 cm. Uprawy znajdowa-
ły się w miejscu nasłonecznionym 
i podmokłym i nie wymagały 
ciągłego nadzoru.

W ostatnich ogło-
szeniach parafial-

nych można było przeczytać ne-
gatywne komentarze proboszcza 
dot. zachowania niektórych wier-
nych. Chodzi o trwające remonty. 

„Przykro nam, że 
zaniedbania, które 
dostrzegły przed 
miesiącami służby 
konserwatorskie z 
Sieradza przy kapli-
cy św. Józefa naka-
zując je usunąć i upo-
rządkować m.in. po-
przez wzmocnienie 
konstrukcji i innych działań mających 
na celu także jej osuszenie – co już po 
części się udało – są przedmiotem 
nieprzyjemnych komentarzy i pre-
tensji wyrażanych przez parafi an – i 
to przychodzących w celu modlitwy 
a przechodzących prze tę kaplicę, 
którzy jednocześnie nie potrafią 
przejść spokojnie, bez uszczypliwości 
i podważania sensu tych prac pytając 

a po co to robić, 
przecież do tej 
pory wszystko 
było dobrze a 
tutaj remonty i 
remonty.  Moż-
na by powie-

dzieć, jak księża nie remontowali było 
źle, i teraz gdy próbujemy coś zrobić 
też jest źle. O co tu w tym wszystkim 
chodzi? Czy negacja, bojkot, chaos, 
proponowana anarchia i opór mają 
być sposobem na budowę dobra i 
ewangelicznej cywilizacji miłości?” - 
pyta proboszcz parafi i św. Katarzyny.

(ps)

Proboszcz krytykuje parafi an

konopie indyjskie 
w gm.  Pęczniew 

przewróciłem się na policjanta
a on twierdzi, że go popchnąłem...

upiększające. Teraz najważniejsze jest 
dla mnie wytrwać w abstynencji. Nie 
piję już od ponad pół roku. Jestem z tego 
powodu dumny a moja przyjaciółka 

szczęśliwa. Nie może już powiedzieć, 
że zadała się z pijakiem – mówi z 
uśmiechem mężczyzna. 

(ps)

Pan Tadeusz 
odpracowuje grzywnę w miejskim parku 
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Spółdzielnia mieszkaniowa w 
Poddębicach w tym roku wyda 
w sumie prawie milion złotych 
na prace remontowe. Lokatorzy 
nie kryją zadowolenia. Niedawno 
zakończył się remont elewacji 
i balkonów w blokach przy ul. 
Zielonej 2 i Sobieskiego 3. Z 
kolei przy bloku na Południo-

wej 1 spół-
d z i e l n i a 
wykonała 
podjazdy 
dla osób 
n i e p e ł -
nospraw-
nych. 

-  Su k-
cesywnie 
rea l i zu-
j e my  w 
naszych 
zasobach 
mieszka-
niowych 
remonty. 
Staramy 

się, aby w pierwszej kolejności 
zrobić te najbardziej potrzebne 
prace. Tak też było w przypadku 
remontów przy Zielonej, Sobie-
skiego i Południowej. Remontem 
objęte zostały balkony a przy okazji 
odnowiliśmy również elewacje blo-
ków. Mam nadzieję, że spółdzielcy 
są zadowoleni z tych inwestycji 
– mówi Sławomir Gławęda, pre-
zes spółdzielni mieszkaniowej w 
Poddębicach. 

Lokatorzy bloku przy ul. Zielonej 2 
podkreślają, że szef spółdzielni 
wykazał się dużą elastycznością 
jeśli chodzi o realizację inwestycji. 

- Remont balkonów był komplek-
sowy. Zrobiona została również 
wylewka, a niektórzy lokatorzy tuż 
przed tymi pracami położyli sobie 
na balkonie płytki. Prezes zgodził 
się na to, aby pozostawić na balko-
nie naszej sąsiadki płytki, pomimo 
że pierwotne plany były inne. 
Świadczy to o o tym, że mamy 
tolerancyjnego i niekonfliktowego 
prezesa. Cieszymy się oczywiście, 

że oprócz remontu balkonów, od-
nowiona została też elewacja bloku. 
Teraz blok naprawdę prezentuje się 
dobrze – chwali inwestycję spół-
dzielni Kazimierz Trzuskowski. 

W tym roku docieplone także 
zostaną stropy piwnic w blokach 
przy ul. Krasickiego 13 i 13a, Kra-
sickiego 15 i Sobieskiego 8/10a. Jak 
zapewniają władze spółdzielni 
docieplenie piwnic przełoży się na 
konkretne oszczędności. 

- Według wyliczeń specjalistów 
docieplone stropy piwnic pozwolą 
zaoszczędzić od 5 do 10 procent 
ciepła – słyszymy od szefa SM. - 

Docieplenia trwać będą do końca 
tego roku. Jak skończymy, to we 
wszystkich naszych blokach piw-
nice będą już docieplone. 

Czy lokatorzy odczują finan-
sowo, że spółdzielnia wykonuje 
remonty w swoich zasobach?

- Nie będzie dla lokatorów żad-
nych dodatkowych kosztów – za-
pewnia prezes S. Gławęda. - Pie-
niądze na remonty pochodzą z 
funduszu remontowego. Co więcej, 
spółdzielcy płacą mniej na ten fun-
dusz. W ub. roku składka wynosiła 
1,50 zł od metra kwadratowego. 
Teraz jest 1,30 zł. 

Niezbędne remonty – jak zapew-
niają władze spółdzielni mieszka-
niowej – będą kontynuowane w 
przyszłym roku. 

milion na remonty 

Balkony i elewacje wyremontowane zostały w blokach przy ul. Zielonej 2 i Sobieskiego 3 

Kazimierz Trzuskowski 
chwali inwestycje 
spółdzielni 

W bloku przy ul. Południowej 
wykonane zostały podjazdy dla 
osób niepełnosprawnych

Tomasz Podęb-
ski, podobnie jak 

inni okoliczni mieszkańcy, 
ma już dość ciągłego hałasu 
od samochodów, którymi na 
terenie targowym szaleją mło-
dzi kierowcy. W wakacje takie 
zabawy stały się jeszcze bar-
dziej uciążliwe. - Tego nie da 
się wytrzymać. Trzeba znaleźć 
rozwiązanie tego problemu – 
słyszymy.

Już niejednokrotnie ogrodze-
nie terenu należącego do T. Po-
dębskiego było niszczone przez 
samochody. 

- Ostatnio także doszło do 
zniszczeń. Ale ta sytuacja zwią-
zana była z autem dostawczym. 
Kierowca po prostu źle ocenił 
odległość i uszkodził płot – 
mówi przedsiębiorca. - Wcze-
śniej auta, którymi driftują na 
placu k ierowcy, uderzały w 
moje ogrodzenie. Zresztą pro-
blemem nie są jedynie szalejący 
kierowcy, ale również młodzież, 
która upodobała sobie to miej-
sce do wieczornych spotkań. 
Przy jeżdżają na targowice i 
włączają na przykład sprzęt 
grający na cały regulator. Nie 
wspomnę już o piciu alkoholu i 
bluźnierstwach. Spać nie moż-
na. Dziwię się, że policja wcale 
się tym nie interesuje. Pomimo 
monitoringu młodzież robi tu 
co chce. 

Zdaniem pana Tomasza moni-
toring nie działa dobrze. Przykła-
dem może być ostatnie uszko-
dzenie ogrodzenia.

- Całe szczęście pracownik wi-
dział rano sprawcę uszkodzenia 
ogrodzenia. Gdy o to zdarzenie 
zapytałem w komendzie policji, 
to usłyszałem, że monitoring nie 
uchwycił dewastacji. Od poli-

cjantów usłyszałem, że kamera 
była akurat skierowana w drugą 
stronę.

St. asp. Elżbieta Tomczak, 
rzecznik policji w Poddębicach, 
potwierdza, że do komendy 
wpływają sygnały o kierowcach 
szalejących na placu targowym.

- Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę z uciążliwości takich 
zachowań. Niemniej  jednak 
rozwiązanie nie jest takie proste. 
Na placu nie można zainstalować 
progów zwalniających lub wyse-
pek. Pozostaje zintensyfikowanie 
patroli policji w tym miejscu. 
Przekażę odpowiedniemu wy-
działowi informację o skargach 
mieszkańców. Jeśli zaś chodzi 
o monitoring, to rzeczywiście 
kamery mogą nie wszystko wy-
chwycić – przyznaje rzeczniczka. 

(ps)

czy w końcu będzie spokój? 
- pyta przedsiębiorca

Tomasz Podębski liczy na 
konkretne działania policji 

ogłoszenie
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 245: Rozumny milczy.
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* Weterynarz dzwoni do Kowalskiej: 
- Jest u mnie pani mąż z psem i prosi o 
uśpienie. Zgadza się pani na to? 
- Oczywiście, psa może pan puścić wolno, 
zna drogę do domu. 

* * *
* Do bram Nieba puka duszyczka. Święty 
Piotr pyta:
- Co dobrego uczyniłaś na Ziemi?
- Raz dałam 10 złotych nieszczęśliwej kobiecie, a innym razem 
5 złotych głodnemu dziecku.
- Co z nią zrobimy? - pyta Archanioła święty Piotr.
- Oddajmy jej te 15 złotych i niech idzie do diabła! 

* * *
* Mąż postanowił umyć naczynia, żeby uszczęśliwić żonę. Ona 
widząc, że właśnie zabiera się za patelnię i usiłuje ją wyczyścić z 
przypalonego obiadu przy pomocy noża, wrzeszczy do niego:
- Nie skrob po tefl onie!
Mąż się do niej odwraca i odpowiada również wrzaskiem:
- Sama jesteś potefl on! 

* * *
* - Kochanie, zebrałam całą torbę swoich ubrań do oddania 
potrzebującym.
- Po co? Nie prościej jest je wyrzucić?
- Wyrzucić? Przecież są na świecie biedni i głodni ludzie, 
którym mogą się one przydać.
- Uwierz mi, nikt, na kogo będą pasować twoje ciuchy, nie jest 
głodny. 

* * * 
* Dwaj policjanci stoją przy jeziorze. Obok jedzie konno chłop 
i pyta:
- Panowie, głęboka ta woda?
- Skądże! Ledwo koła zamoczycie - odpowiadają mundurowi.
Chłop zaczyna tonąć z kołem i wozem, po chwili widać już 
tylko kapelusz.
- Patrz, Józek, jak dziesięć minut temu szły kaczki, to im tylko 
nogi zakryło. 

* * *
* Zabrał chłopak dziewczynę do drogiej restauracji. Siadają 
przy stoliku. Kelner podaje im menu. Chłopak patrzy na ko-
smiczne ceny, jednak nie traci zimnej krwi i pyta dziewczynę: 
- To na co masz ochotę, mój ty słodki grubasku? 

Zupa grzybowa z kurek
 i podgrzybków z makaronem
Składniki:
makaron – 250 g 
wywar kostno–jarzynowy – 2 l
grzyby suszone – 50 g
podgrzybek - 350 g
kurka – 200 g
cebula - 2 szt.
olej - 3 łyżki
sól, pieprz do smaku
natka pietruszki

Etapy przygotowania:
Makaron należy ugotować w oso-
lonej wodzie, następnie zahartować 
i odcedzić. W tym samym czasie 
gotujemy wywar kostno-jarzynowy 
z warzywami pokrojonymi w czą-
steczki oraz suszonymi grzybami. 
Osobno obgotowujemy grzyby 
świeże, odcedzamy i kroimy. Posie-
kaną cebulkę podsmażamy na złoty 
kolor, a następnie razem z grzybami 
dodajemy do naszego wywaru i do-
prawiamy solą i pieprzem dla smaku. 
Całość podajemy z makaronem oraz 
natką pietruszki.

Kurczak harissa
Składniki:
1 cały kurczak
2 łyżki oliwy z oliwek
3 łyżki pasty harissa
1 łyżka nasion kminu rzymskiego
sok z 1 cytryny
sól i czarny pieprz
2 cytryny pokrojone w ćwiartki
Do podania:
pestki granatu

małe liście kolendry
plastry marynowanej czerwone 
cebuli

Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do temperatury 
180°C. Kurczaka ułóż na blacie, 
piersiami do dołu. Za pomocą ku-
chennych nożyc przetnij go z obu 
stron kręgosłupa (przecinając żebra). 
Usuń kręgosłup. Odwróć kurczaka 
i rozpłaszcz go. Do miseczki wolej 
oliwę, sok z cytryny, włóż pastę 
harissa i nasiona kminu rzymskiego. 
Wymieszaj i dobrze przypraw. Tak 
przygotowaną pastą natrzyj dokład-
nie całego kurczaka.  Ułóż kurczaka 
w brytfannie albo na głębokiej blasze 

do pieczenia, obłóż ćwiartkami cy-
tryny i piecz 40–50 minut, aż mięso 
będzie gotowe. Wyjmij kurczaka z 
piekarnika, przed podaniem przy-
bierz ziarnami granatu i kolendrą. 
Podawaj z marynowaną cebulą.

Placek z owocami
Składniki:
2 szklanki mąki
pół kostki margaryny (lub masła)
3/4 szklanki cukru
4 jajka
1 łyżeczka czubata proszku do 
pieczenia
pół szklanki mleka (a nawet 2/3 
szklanki)
truskawki, maliny, jagody (mogą 
być śliwki)

Etapy przygotowania:
Składniki sypkie (mąka, cukier, 
proszek do pieczenia) zmieszaj w 
jednej miseczce, składniki mokre 
zmieszaj w drugiej ( jajka, mle-
ko, rozpuszczone masło). Dodaj 
mokre do suchych i energicznie 

mieszaj przez 2 minuty. Nagrzej 
piekarnik do 180 stopni. Wyłóż 
ciasto do formy, ułóż owoce i 
piecz przez ok. 20 minut (do 
suchego patyczka). Ciasto przed 
pieczeniem powinno być gęste, 
po upieczeniu jest nie za słodkie 
i fajnie pasują do niego kwasko-
wate owoce np. śliwki.
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Tegoroczne obchody święta 
policji poprzedziła msza święta 
w intencji policjantów i pracow-
ników cywilnych w Parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Błoniu. Ceremonia wręczenia 
nominacji na wyższe stopnie po-
licyjne odbyła się przed siedzibą 
Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy. Podczas uroczystego 
apelu funkcjonariusze odebrali 
z rąk przełożonych gratulacje 
i awanse na wyższe stopnie 
policyjne. Imprezą towa-
rzyszącą tegorocznym 
obchodom święta policji 
były zawody w strzelaniu 
sportowym o Puchar Ko-
mendanta Powiatowego 
Policji w Łęczycy. Funk-
cjonariusze pamiętali też 
o zmarłych. Komendant 
Zbigniew Gruszczyński 
wraz z zastępcą Andrzejem 
Bukowieckim w przeddzień 
uroczystości zapalili znicz na 
grobie Jana Kierońskiego, 
pierwszego komendanta po-
licji w Łęczycy oraz Mariana 
Antczaka, policjanta, który 
służył w Łęczycy przed wojną 
i zginął tragicznie postrzelo-
ny przez zbiegłego więźnia. 

Święto policji
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Ozorków 

chcieli nałożyć mandat 

Ozorków

Marzena P. (nazwi-
sko do wiadomości 

red.) twierdzi, że funkcjonariu-
sze z miejscowego komisariatu 
zachowali się nagannie. Chodzi 
o kontrolę do jakiej doszło kil-
ka dni temu przy ul. Zgierskiej. 

- Mój syn jechał do domu na 
motorze od strony centrum 
miasta. Akurat w tym czasie 
przejeżdżał radiowóz policji. 
Policjanci specjalnie pojechali 
za synem i zatrzymali go blisko 
domu. Policjanci chcieli nałożyć 
mandat za to, że syn nie posiada 
prawa jazdy. Tłumaczyłam, że 
nie potrzebuje mieć takiego do-
kumentu, bo pojemność silnika 
jest mała i na taki pojazd syn 
prawa jazdy nie potrzebuje. Ale 
policjanci upierali się i byli głusi 
na moje argumenty. Zdenerwo-
wałam się więc i wzięłam telefon. 
Przy policjantach zadzwoni-
łam do Reportera. Wówczas 
zachowanie funkcjonariuszy 
się zmieniło. Zaczęli sprawdzać 
pojemność silnika motoru a na-
stępnie stwierdzili, że faktycznie 
syn nie potrzebuje prawka. Za 
całą sytuację policjanci przepro-

Listy polecone i inna 
korespondencja zo-

stała przez jednego z listonoszy 
pozostawiona pod drzwiami 
lokalu przy ul. Wyszyńskiego. 
Na podwórko wejść może każdy 
i jak łatwo się domyślić każdy ma 
dostęp do prywatnych przesyłek. 

Niektóre listy znajdują się tuż pod 
drzwiami, inne leżały na schodach, 
są też listy które listonosz wcisnął 
pomiędzy górną część drzwi a 
futrynę. 

O tym, że do prywatnej kore-
spondencji każdy ma dostęp, roz-

mawialiśmy z naczelnik miejscowej 
poczty. 

- Na pewno nie powinno być tak, że 
listonosz pozostawia listy w miejscu 
do którego każdy ma dostęp. Zwrócę 
na to uwagę. Jeśli na drzwiach lub 
elewacji nie ma skrzynki na kore-
spondencję, to listy powinny wrócić 
na pocztę – usłyszeliśmy. 

Naczelnik poczty zobowiązała 
się, że korespondencja pozostawio-
na w miejscu publicznym zostanie 
niezwłocznie zabrana do budynku 
poczty przy ul. Wyszyńskiego. 

(stop) 

czy policjanci przepraszali?

Do kontroli doszło na Zgierskiej. Policjanci pytali kierowcę motoru o 
prawo jazdy 

sili – relacjonuje zdarzenie pani 
Marzena. 

O komentarz poprosiliśmy 
policję. 

- Potwierdzam, że doszło do takiej 
kontroli – mówi mł. asp. Magdale-
na Czarnacka, rzecznik policji w 
Zgierzu. - Policjanci skontrolowali 
kierowcę motocykla. Na miejscu 
stwierdzili, że kierowca rzeczywi-

ście nie musi posiadać prawa jazdy, 
aby jeździć motorem o małej pojem-
ności silnika. Wcale nie było tak, że 
upierali się, aby nałożyć mandat i  
nie zmienili swojego zachowania, 
gdy mieszkanka zadzwoniła do 
gazety. Policjanci przeprowadzili 
kontrolę w sposób prawidłowy i nie 
mieli za co przepraszać. 

(stop) 

Korespondencja rzucona 
pod drzwi

Niektóre listy zostały wciśnięte między drzwi a framugę. Korespondencja 
znajdowała się też pod drzwiami 

Na podwórko każdy może wejść. Bez problemu można było zapoznać się z 
prywatną korespondencją

Sodoma i Gomora 
na działkach kościoła
Ozorków - Jesteśmy załamani 

widokiem dewasto-
wanych działek, które są własnością 
„kościoła na górce”. Schodzą się 
tu bezdomni. Piją alkohol, kradną 
i niszczą wszystko co się da. Na 
działki zaglądają też młodzi ozor-
kowianie, którzy uprawiają seks 
w altankach. To istna Sodoma i 
Gomora – usłyszeliśmy od miesz-
kańców, którzy musieli się zrzec 
działek na rzecz kościoła NMP. 

Na działkowym terenie parafii 
wydzielonych zostało 17 działek. 
Decyzja proboszcza o możliwości 
wykupienia przez działkowiczów 
ogródków odbiła się głośnym echem 
w całym mieście. Gdy 4 lata temu 
opisaliśmy sprawę, działkowcy nie 
szczędzili ostrych słów pod adresem 
proboszcza. Zarzucali mu materialne 
podejście do sprawy. Krytykowali 

wysoką cenę wykupu (50 zł od metra 
kwadratowego). Dziś emocje wcale nie 
opadły. Pomimo, że teren jest własno-
ścią kościoła, ludzie nadal krytycznie 
mówią o proboszczu. Nie mogą się 

pogodzić, że działki, na których spę-
dzali swój wolny czas i w które wiele 
zainwestowali, popadają w ruinę. 

- Proszę spojrzeć – pokazuje pozo-
stałości po swojej działce Halina K. 
(nazwisko do wiadomości red.). - Bez-
domni poustawiali sobie pośrodku 
stolik i krzesełka. Wokół pełno jest 
pustych butelek po alkoholu. Altanka 
została zniszczona. Załatwiają w niej 
swoje potrzeby fizjologiczne. Jest mi 
bardzo smutno, gdy na to wszystko 
patrzę. 

Pani Halina cieszyła się działką 
przez ponad 15 lat. Nie zapomni 
dnia, w którym kościół przejął teren 
ogródków działkowych. 

- Ja musiałabym zapłacić za działkę 
prawie 15 tysięcy zł. To jest dla mnie 
bardzo duża kwota. Większość dział-
kowiczów to starsi ludzie, którzy nie 
mieli takich pieniędzy. Proboszcz był 
nieugięty i musieliśmy opuścić dział-
ki. Teraz nikt o to nie dba. Jeśli pro-
boszcz zdecydował się na sprzedaż 
tego terenu, to powinien go chociaż 
zabezpieczyć. Każdy może tu wejść. 
Bezdomni, chuligani, złomiarze, al-
koholicy, spragnieni cielesnych uciech. 
Długo można by wyliczać – słyszymy 
od Haliny K. - Kiedyś jak przyszłam 
na działkę, to w altance zastałam 
kochającą się parę. Była również 
sytuacja, gdy na działce przebywała 
bezdomna, którą ktoś strasznie po-
bił. Miała całą zakrwawioną twarz. 
Zadzwoniłam po policję. To co się tu 
dzieje naprawdę przechodzi ludzkie 
pojęcie. 

Kolejna działkowiczka też jest 
załamana brakiem 

Altanka została zniszczona przez 
bezdomnych

Wokół pełno jest butelek po 
alkoholu 

nadzoru kościoła.
- Płakać się chce. Działka koszto-

wała mnie wiele pracy. Z mężem 
zbudowaliśmy altankę, zwoziliśmy 
kamienie, aby zrobić dróżkę, poszło 
sporo pieniędzy na nasadzenia. Na 
działce miałam pigwę, winogrona, 
drzewa i krzewy owocowe. Bez-
domni połamali wszystko, zniszczyli 
domek. I po co to było? Tak mi żal tego. 
Spędzałam tu miłe chwile, a teraz jak 
dzieci do mnie przyjadą, to siedzimy 
w bloku. Przecież nie przyjdziemy 
na działkę, która została zanieczysz-
czona fekaliami i na której jest pełno 

śmieci.
Jak proboszcz komentuje sprawę?
- Wiem o problemie. Teren zostanie 

ogrodzony – usłyszeliśmy od ks. pro-
boszcza Zenona Piechoty.

Od mieszkańców dowiedzieliśmy 
się, że proboszcz wciąż szuka kupca 
na działkowy teren.

tekst i fot. (stop)

Wersalki w altankach często są 
wykorzystywane do erotycznych 
uniesień 

Działki, o które nikt nie dba, zarosły. Śmieci, stara odzież to częsty widok 

Powybijane szyby, wyłamane 
drzwi – żal na to patrzeć, mówią 
działkowcy
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wygięta blacha,uszkodzoNe dachy

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o przy-znaniu świadczenia 500 plus, od 1 sierpnia koniecznie będzie wypełnienie nowego wniosku. W przypadku braku wniosku albo spóźnienia się z jego złożeniem świadczenie nie będzie wypłacane albo zostanie wypłacone z opóźnieniem. Przypominamy, że jeśli ktoś obecnie pobiera świadczenie, a nowego wniosku by nie złożył, to ostatnie pieniądze otrzymałby we wrześniu 2017 r.
Jeśli nowy wniosek zostanie złożony:w sierpniu, to przyznanie i wypłata 500 plus nastąpi do końca paź-dziernika
we wrześniu - przyznanie i wypłata 500 plus za październik i listopad nastąpi do końca listopadaw październiku - przyznanie i wypłata 500 plus za październik, listopad i grudzień nastąpi do końca grudniaw listopadzie - przyznanie i wypłata 500 plus nastąpi do końca stycznia, ale bez wyrównania za październikw grudniu lub styczniu - przyznanie i wypłata 500 plus nastąpi do koń-ca lutego, ale bez wyrównania za październik i listopad (w przypadku wniosków złożonych w grudniu) lub za październik, listopad i grudzień (w przypadku wniosków złożonych w styczniu)Główne założenia programu, w tym kryteria dochodowe, pozostają bez zmian. Zmiana dotyczy osób deklarujących, że samotnie wychowują dziecko. By otrzymać świadczenie 500+ będą musiały wykazać, że mają ustalone alimenty od drugiego rodzica. Ma to zapobiec sytuacjom, gdy rodzice żyli w związku, a deklarowali inny stan, aby otrzymać 500 plus.Nowa ustawa ograniczy też sytuacje, gdy wynagrodzenie było „dopasowywa-ne” do kryterium dochodowego. Według nowych przepisów, jeśli pracodawca zwolni pracownika, a następnie zatrudni go w okresie kolejnych trzech miesię-cy z niższą pensją, to taki zabieg nie będzie traktowany jako „utrata dochodu”.Nadal wnioski będzie można składać nie tylko w urzędach gminy czy miasta, ale też przez internet, m.in. poprzez systemy bankowości elektronicznej niemal wszystkich banków. Od przyszłego roku wnioski internetowe będzie można składać już od 1 lipca.

Według danych z czerwca tego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie wypłacił świadczenia na łączną kwotę 902 tys. 96 zł, które trafiły do 1269 rodzin. 
Jak do tej pory największa pomoc została przyznana dla rodziny pobierającej 6 świadczeń 500 plus.

Nad ozorkowskim zalewem pust-
ki. Sprzedawcy przeciwsłonecz-
nych okularów narzekają na 
brak klientów. To samo jest w 
drogeriach. Schodzi o wiele mniej 
olejków do opalania. Jednym sło-
wem – jak na razie – tegoroczne 
lato, to niewypał. 

Ci, którzy na początku lipca wzię-
li urlop, mieli nadzieję na słoneczną 
aurę. Nic z tego. Druga połowa lipca 
też była kapryśna. Lato nie jest takie 
jak sobie wymarzyliśmy. Świadczy 
o tym chociażby widok niezatło-
czonej (a czasami wręcz pustej) 
plaży nad miejskim zalewem. W 
ub. wtorek padał rzęsisty deszcz. 
Ratownicy się nudzili.

- Wiadomo, że w taką pogodę 
nie mamy co robić – mówi Michał 

Krysiak, jeden z ratowników. - Do 
południa jeszcze deszcz nie padał. 
Ale kąpiących się nie było wcale. 
Jedynie wypożyczony został jeden 
rower wodny. Później, gdy zaczęło lać, 
próżno było czekać na plażowiczów. 
Mamy jednak nadzieję, że kolejne dni 
lata będą już słoneczne i upalne.

Niestety, długoterminowe pro-
gnozy pogody nie napawają opty-
mizmem. Stabilizacji wciąż nie 
będzie. Wprawdzie na początku 
sierpnia temperatury mają być 
wysokie, ale za to meteorolodzy 
zapowiadają gwałtowne burze.

Zdaniem synoptyków pogoda 
ma się ustabilizować w drugiej po-
łowie sierpnia. Jednak na tropikalny 
skwar raczej nie ma co liczyć. 

(stop)

69 wniosków uzyska dofinanso-
wanie na wymianę kotłów wę-
glowych na inne – proekologiczne 
źródła ciepła. W ramach Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji, 
którego celem jest zmniejszanie 
zanieczyszczania powietrza, z 
WFOŚiGW można pozyskać 40 
procent dofinansowania na wy-
mianę nieekologicznego źródła 
ciepła na nowy piec, spełniający 
normy. Program skierowany był 
do osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni 
mieszkaniowym, a realizowany 
za pośrednictwem jednostek 
samorządu terytorialnego; w 
przypadku Ozorkowa – urzędu 
miejskiego.

Mieszkańcy składali deklaracje 
do urzędu i magistrat podpisywał 
umowę z funduszem na realizację 
programu na terenie miasta. Środki 
z dotacji mogą być przeznaczone 
na likwidację starego pieca, koszty 
zakupu nowego, roboty budowla-
ne związane z montażem, koszty 
dokumentacji, podłączenia do sieci 
gazowej/c.o.

500+ po nowemu 

Dofinansowanie 
na nowe piece

co z tym latem?

Ratownik nad zalewem. Deszcz skutecznie wystraszył plażowiczów

Ozorków Potężne konary 
rosnących przy 

wałach rzeki topól z powodu 
silnych podmuchów wiatru 
odłamały się i zleciały z impe-
tem na dach sklepu obuwniczo
-odzieżowego a także cukierni. 
Całe szczęście, że do zdarzeń 
doszło w nocy. 

- Mogło dojść do nieszczęścia – 
mówi Teresa Petrosyan, 

która dzierżawi pomieszczenia 
sklepowe. - Rano, gdy przyje-
chałam do pracy, strażacy wciąż 
usuwali skutki wichury. Gałęzie 
były nie tylko na dachu, ale rów-
nież na placu przed sklepem. Aż 
strach pomyśleć, co mogłoby się 
stać, gdyby konary spadły w dzień. 
Ruch jest tu spory. 

Pani Teresa, odkąd doszło do 
odłamania się gałęzi, sprzedaje w 
sklepie z duszą na ramieniu. 

- Po prostu się boję. Niedawno 
znów były silne podmuchy wiatru. 
Zamknęłam wtedy sklep dużo 

wcześniej. Nie ryzy-
kowałam. 

Jolanta Wró-
bel, właściciel-
ka sk lepu, 
zastanawia 
s i ę  n a d 
k o s z t a m i 
związany-
mi z napra-

wą uszkodzonego dachu.
- Nie wiem, czy miasto będzie 

partycypować w kosztach remon-
tu. Wprawdzie nieruchomość jest 
prywatna, ale te topole powinny 

zostać przycięte już 
wcześniej. Tak, 

aby nie stano-
wiły zagro-

ż e n i a .  Na 
s z c z ę ś c i e 
n i k o m u 
nic się nie 
stało. Ale 
p r z e c i e ż 
taka sytu-

acja może się 
powtórzyć. 
Konary spa-

dły też na po-
bliską cukiernię a 

także komórki. Co pla-
nuje urząd, aby mieszkańcy 

nie obawiali się już tego, że przy 
większych podmuchach wiatru są 
narażeni na niebezpieczeństwo?

O problemie powiadomiliśmy 
magistrat. 

- Do końca września zostanie 
usuniętych 12 topoli wzdłuż wa-
łów w okolicy ul. Rzecznej. Miasto 
otrzymało już pozwolenie i pod-
pisało umowę ze specjalistyczną 
firmą (konieczny podnośnik, prace 
alpinistyczne – drzewa są wysokie, 
mają w obwodzie powyżej 3 m). Po 
tej wycince kolejne drzewa będą 
badane i w razie konieczności 
objęte następną wycinką – infor-
muje Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza Ozorkowa. 

(stop)

Teresa Petrosyan pokazuje na uszkodzony dach sklepu

Konary spadły również na cukiernię

strach przy targowiskU
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Wakacje to tradycyjnie czas 
remontów i modernizacji w pla-
cówkach oświatowych. W tym 
roku duże prace  remontowo
-modernizacyjne prowadzone 
są w Gimnazjum nr 1 przy ul. 
Lotniczej, gdzie od 1 września 
zacznie funkcjonować Szkoła 
Podstawowa nr 2. Reforma 
oświaty, wprowadzająca ośmio-
letnie podstawówki i wygaszanie 
gimnazjów spowodowała dosto-
sowanie do nowej rzeczywistości 
szkolnej nie tylko programów 
nauczania, ale także bazy dy-
daktycznej. 

Szkoła przy ul. Lotniczej to najwięk-
sza miejska placówka oświatowa w 
Ozorkowie. Bez problemu pomieści 
zarówno uczniów szkoły podsta-

wowej, jak i drugich i trzecich klas 
wygaszanego gimnazjum. Jednak 
niezbędne jest dostosowane budynku 
do potrzeb najmłodszych uczniów. 
Klasy I – III będą się mieścić na par-
terze i obecnie trwa dostosowanie sal 
lekcyjnych, świetlicy i toalet uczniów 
tych klas. Remontem objęto 8 sal lek-
cyjnych i 2 pomieszczenia świetlicy 
(do zabawy i nauki). 

W ramach remontu sal lekcyjnych 
kładzione są gładzie, wymieniane 
wykładziny podłogowe,  parapety i 
oświetlenie, malowane ściany i sufity, 
a w każdym z pomieszczeń stwo-
rzono kącik sanitarny: umywalka i 
glazura wokół niej.

Remontowane są także komplekso-
wo trzy toalety na parterze.

Pod koniec wakacji do sal na par-

terze zostaną zakupione meble dla 
uczniów klas I – III, a także pomoce 
dydaktyczne i podręczniki wynika-
jące z nowej podstawy programowej. 

Na remonty i zakupy wynikające z 
przystosowania placówki do potrzeb 
szkoły podstawowej przeznaczono 
190 tys. zł ze specjalnej rezerwy na 
ten cel z Mini-
sterstwa Eduka-
cji.  Z pieniędzy 
szkoły dostoso-
wano szatnię 
dla najmłod-
szych uczniów.

Poza remon-
tem związa-
nym z refor-
mą oświaty, 
w gimnazjum 
prowadzone 
są też inne 
prace: odświe-
żanie wszystkich toalet 
(malowanie ścian), doprowadzenie 
Internetu do wszystkich sal, położenie 
nowych wykładzin podłogowych 
w dwóch pracowniach na I i II pię-
trze, położenie terakoty w pracowni 
technicznej na I piętrze, odświeżenie 
kuchni i stołówki.

Remonty prowadzone są także 
w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole 
Podstawowej nr 5, ale ich zakres 
jest mniejszy niż w szkole przy ul. 
Lotniczej 1.

W Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul. Cegielnianej (tzw. dużej Piątce) w 
poprzednich latach wszystkie sale 

lekcyjne zostały po-
malowane, wyremon-
towano także kuchnię 
i większość toalet.

Obecnie trwa re-
mont pomieszczeń 
administracyjnych: 
sekretariatu, gabinetu 
dyrektora, pokoju na-
uczycielskiego, sali do 

zajęć terapeutycznych, korytarza do 
kuchni i łazienki dla personelu W po-
mieszczeniach tych pojawią się nowe 
gładzie, podłogi, nowe oświetlenie, 
a pomieszczeniach sanitarnych: gla-
zura i terakota. Koszt tych prac to ok. 
30 tys. zł, środki pochodzą z budżetu 
szkoły.

W sierpniu jedna z klas zostanie 
przekształcona w pracownię fi zycz-
no-chemiczną. Placówka otrzyma 
także środki na zakup podręcz-
ników i pomocy dydaktycznych 
związanych z wejściem w życie 
reformy oświaty.

W budynku Szkoły Podstawowej 
nr 5 przy ul. Konarskiego (tzw. małej 
Piątki) malowane są wszystkie kory-
tarze i hole, w sumie ponad 2 tys. m2 
powierzchni, wymieniana jest także 
terakota w kuchni. Koszt tych prac to 
40 tys. zł ze środków szkoły. W budyn-
ku tym od lat funkcjonują klasy I – III 
i tak będzie nadal, w związku z czym 
nie ma potrzeby remontu placówki 
związanego z reformą oświaty.

W Szkole Podstawowej nr 4 remont 
obejmie salę przeznaczoną na pracow-
nię chemiczno-fizyczną. Ze względu 
na specyfikę pracowni konieczne 
jest dostosowanie pomieszczenia 
do przeprowadzania doświadczeń 
fizycznych i chemicznych. Poza tym 
salę należy wyposażyć w nowe meble 
i pomoce dydaktyczne. 

Ponadto w ramach wakacyjnych 
prac modernizacyjnych zostanie wy-
remontowana pracownia logopedycz-
na i edukacji wczesnoszkolnej. Prace 
w SP4 będą prowadzone w sierpniu.

Mega-remont w gimnazjum 

żanie wszystkich toalet 

lekcyjne zostały po-
malowane, wyremon-
lekcyjne zostały po-
malowane, wyremon-
lekcyjne zostały po-

towano także kuchnię 
malowane, wyremon-
towano także kuchnię 
malowane, wyremon-

i większość toalet.

mont pomieszczeń 
administracyjnych: 
sekretariatu, gabinetu 
administracyjnych: 
sekretariatu, gabinetu 
administracyjnych: 

dyrektora, pokoju na-
sekretariatu, gabinetu 
dyrektora, pokoju na-
sekretariatu, gabinetu 

uczycielskiego, sali do 
dyrektora, pokoju na-
uczycielskiego, sali do 
dyrektora, pokoju na-

- Na skwerze przy 
ul. Zgierskiej powi-

nien zostać wybudowany plac 
zabaw – usłyszeliśmy od rodzi-
ców, którzy twierdzą, że dzieci 
nie mają się gdzie bawić. 
- W pobliżu jest przedszkole. Nie-
stety, tamten plac zabaw nie jest 
udostępniany dla dzieci z zewnątrz. 
Dochodzi do sytuacji, że dzieciaki 
przeskakują przez przedszkolne 
ogrodzenie, aby pobawić się na 
placu. Czekamy na taką inwestycję.
Jak się dowiedzieliśmy, urząd miasta 
nie planuje na razie budowy placu 
zabaw w tym miejscu. 

(stop)

- No proszę. Do po-
bliskich kamienic 

podciągają nitkę ciepłociągu, a 
my wciąż nie mamy wody – de-
nerwują się lokatorzy domu przy 
ul. Joselewicza 7.

Na początku ub. tygodnia ruszyły 
roboty ciepłownicze na ul. Kościusz-
ki. Inwestycja z całą pewnością po-
trzebna. Wreszcie kilka budynków z 
ul. Kościelnej będzie miało centralne 
ogrzewanie. Prace wywołały jednak 
ożywioną dyskusję wśród mieszkań-
ców starego domu na Joselewicza.

- Obserwuję tak te roboty ze scho-
dów mojej kamienicy i tak sobie 
myślę jak my żyjemy. Przecież to 
jest jakieś średniowiecze. Nie mamy 
wody. Ubikacja jest na podwórku 
a dom się rozsypuje. Nasi sąsiedzi 
będą mieli ciepło z miejskiej sieci, a 
my po wodę musimy od lat chodzić 

do studni – mówi jedna 
z lokatorek.

Córka naszej rozmów-
czyni również nie kryje 
rozżalenia.

- Przyjechałam do 
mamy z Anglii. Tam byłoby 
nie do pomyślenia, aby w 
centrum miasta mieszkać w 
takich warunkach. Mama 
ma już swoje lata. Jak długo 
jeszcze będzie musiała nosić 
ciężkie wiadra z wodą?

- Budynek nie jest wła-
snością miasta, obecnie 
trwa sprawa w sądzie w 
celu uregulowania stanu 
prawnego nieruchomości – 
informuje Izabela Dobry-
nin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. - W związku 
z tym miasto, które ma 

nieruchomość jedynie w zarządzie, 
nie może prowadzić inwestycji, a 
utrzymywać stan techniczny. Stan 
toalety zostanie sprawdzony i jeśli 
będzie zły, miasto wykona naprawę. 

(stop)

Ozorków znalazł się na trasie 28. pielgrzymki biegowej z Bytowa do 
Częstochowy. Pielgrzymi z Kaszub wystartowali w niedzielę 23 lipca. 
Na Jasną Górę dotarli 27 lipca. Wzięli udział w uroczystej mszy świętej 
w Kaplicy Matki Boskiej i Apelu Jasnogórskim. Dziękowali za św. Jana 
Pawła II, modlili się za rodziny i osoby chore. Pokonali dystans 500 
km. Ich trasa prowadziła przez Tucholę, Toruń, Krośniewice, Pabianice. 

Pobiegli do Częstochowy 

Dzieci przeskakują ogrodzenie
Ozorków

Ozorków

materiał promocyjny

Od rodziców usłyszeliśmy, że dzieci 
przeskakują ogrodzenie PM nr 3

kiedy będzie woda w mieszkaniach?

Na Kościuszki trwały roboty ciepłownicze 

Na inwestycję na pobliskiej ulicy zareagowali lokatorzy kamienicy przy Joselewicza 7

Wspólna toaleta znajduje się na podwórku 
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zdrowie i uroda

Bąblowica wielojamowa jest 
bardzo groźną i ciężką do wy-
krycia chorobą, której przyczy-
ną jest tasiemiec bąblowcowy 
(bąblowiec). Bąblowcem mo-
żesz zakazić się jedząc niemyte 
jagody. Niestety, często bąblo-
wica mylona jest z nowotwo-
rem. Większość przypadków 
nieodpowiednio leczonych 
kończy się śmiercią.

Bąblowica - jak można się 
zarazić?

Do zarażenia dochodzi w wy-
niku połknięcia jaj bąblowca. 
Źródłem tego zarażenia są od-
chody żywicieli ostatecznych. 
Człowiek najczęściej zaraża się 
przez bezpośredni kontakt z 
sierścią psa lub poprzez spożycie 
niemytych owoców leśnych. Do 
grupy wysokiego ryzyka należą 
osoby mające bezpośredni kon-
takt z lisami lub miejscami ich 
bytowania czyli myśliwi, leśnicy, 
zbieracze runa leśnego, chrustu, 
rolnicy i garbarze skór.

Bąblowica mylona jest 
z nowotworem

Bąblowiec jest niezwykle agre-
sywnym pasożytem. Jego larwy 
po dostaniu się do organizmu wy-
bierają najważniejsze części ciała 
człowieka: wątrobę (w ponad 90 
proc. przypadków), płuca i mózg i 
tam się zagnieżdżają. Wokół larw 
tworzy się torbiel, która powięk-
sza się i uciska sąsiednie tkanki. 

Bąblowica wielojamowa przez ok. 
10-15 lat nie musi dawać objawów.

Bąblowica: diagnoza i leczenie

Bąblowica wielojamowa to bar-
dzo groźna i ciężka do wykrycia 
choroba. Niestety, większość 
przypadków nieodpowiednio 
leczonych kończy się śmiercią. 
Najczęściej dobra diagnoza zosta-
je postawiona dopiero po pęknię-
ciu torbieli albo przez przypadek, 
przy leczeniu innej choroby. 
Lekarze z reguły mylą bąblowicę 
z nowotworem, dopiero badanie 
radiologiczne pokazuje wino-
wajcę czyli tasiemca bąblowca. 
Torbiele usuwa się operacyjnie, 
potem stosuje się jeszcze chemio-
terapię przeciwpasożytniczą, 
żeby uniknąć nawrotu choroby. 
To nie koniec. Przez kolejne 10 lat 
zalecane są badania kontrolne, 
żeby sprawdzić czy bąblowiec 
gdzieś się nie ukrył.

Cera tłusta wymaga masek o 
działaniu oczyszczającym, łagod-
nie dezynfekującym, ściągającym 
pory i regulującym wydzielanie 
łoju. W ich skład wchodzą za-
zwyczaj naturalne glinki: zielona, 
biała i żółta. Mają właściwości 
bakteriobójcze, przyspieszają 
gojenie wyprysków, zmniejszają 
łojotok, nie podrażniają.
Można kupić samą glinkę do 
wymieszania z wodą lub goto-
wy kosmetyk z jej dodatkiem. 

Cerze łojotokowej dobrze zro-
bią też maseczki z wyciągiem z 
ziół, np. oczaru wirginijskiego. 
Świetnie sprawdzi się też wyciąg 
z drzewa herbacianego, dzia-
ła ściągająco i antybakteryjnie. 
Maseczki do cery suchej stosuje 
się średnio 1-2 razy w tygodniu. 
Jeśli masz wypryski, wystrzegaj 
się masek silnie nawilżających. 
Niepotrzebnie rozpulchniają cerę, 
a odżywcze substancje będą praw-
dziwą pożywką dla bakterii.

Wrażliwa cera najbardziej lubi 
maski łagodzące podrażnie-
nia: pieczenie, zaczerwienienie 
i uczucie ściągania. Działanie 
takie zapewnia dodatek ter-
malnych wód leczniczych. 
Dobrze działają też maseczki 
z błota z Morza Martwego 
oraz wzbogacone wyciągami 

roślinnymi, np. z aloesu czy 
dziegcia (łagodzą podrażnie-
nia) i miłorzębu japońskiego 
(obkurczają naczynka).

Łagodzące maseczki można 
nakładać na wrażliwą skórę co-
dziennie lub wtedy, gdy pojawi 
się uczucie suchości, ściągnięcia 
lub podrażnienia.

Demakijaż wielu kobietom koja-
rzy się z przykrym obowiązkiem. 
Pocieranie skóry mleczkiem lub 
specjalnym płynem przeważnie 
skutkuje podrażnieniem i zaczer-
wienieniem skóry. Dlatego wraż-
liwcy i alergicy powinni spróbować 
jednej z całkowicie naturalnych me-
tod usuwania makijażu. Rękawica 
do demakijażu, mydło z Aleppo, 
oleje i mieszanki roślinne nie tylko 
zmyją makijaż, ale poprawią też 
kondycję cery.

Metoda OCM

Oil Cleansing Method to metoda 
oczyszczania skóry za pomocą 
olejków. Może być wykorzysty-
wana jako sposób na demakijaż 
lub rytuał oczyszczający. W OCM 
wykorzystuje się właściwości 
tłuszczu olejku rycynowego i 
wybranego oleju bazowego, które 
rozpuszczają brud. Metoda pole-
cana jest do każdego typu skóry, 
chociaż niektóre osoby z cerą tłustą 

i cerą trądzikową skarżą 

się na to, że zwiększa 
błyszczenie. 

Mydło z Aleppo

Mydło jest całkowi-
cie roślinne, wykona-
ne z naturalnych ole-
jów, ale posiada wła-
ściwości klasycznego 
mydła chemicznego. 
Może być stosowa-
ne raz dziennie jako 
wieczorny demakijaż. 
Mydło należy spie-
nić w dłoniach, umyć 
twarz pianą i zmyć 
letnią wodą.

Mydło Dudu-Osun

To afrykańskie mydło słynie z 
silnych właściwości oczyszczających 
i potrafi zmyć nawet wodoodporne 
kosmetyki. W jego skład wchodzi 
masło shea, aloes, kakaowiec, olej 
palmowy, miód i czerwone drzewo 
sandałowe. Dudu-Osun usuwa se-

bum i makijaż z całego 
dnia, a jednocześnie 
zmniejsza widoczność 
przebarwień. W prze-
ciwieństwie do trady-
cyjnego mydła zamiast 
wrażenia ściągniętej 
skóry, pozostawia ją 
nawilżoną. 

Rękawica do dema-
kijażu

Wynalazek o świa-
towej sławie stwo-
rzony, aby zapewnić 
kobietom szybki i 
delikatny demakijaż. 

Rękawica wykorzystuje wy-
jątkowo cienkie mikrowłókna o 
kształcie ośmioramiennej gwiaz-
dy, które w połączeniu z wodą 
zmywają makijaż. Podczas mycia 
mikrowłókna penetrują skórę, 
zbierając cząsteczki brudu, ale nie 
podrażniają przy tym naskórka, 
jak zwyczajny ręcznik. Rękawica 
do demakijażu nie wymaga uży-
cia dodatkowych kosmetyków. 
Zużywa się po ok. 2, 3 miesiącach 
regularnego stosowania.

Sól fi zjologiczna

Może być użyta jako zamiennik 
wody z kranu, która zmienia kwaśne 
pH skóry. W działaniu przypomina 
płyn micelarny, ale jest o wiele deli-
katniejsza. Polecana dla osób, które 
lubią oszczędny makijaż. Sól należy 
nałożyć na wacik i przetrzeć twarz aż 
do całkowitego oczyszczenia. W po-
łączeniu z wyciągiem z nagietka lub 
rumianku będzie działać jak tonik.

Masz popękane naczynka na twa-
rzy lub pajączki na nogach? Za-
miast ukrywać nogi w spodniach, 
a twarz pod maskującym pudrem, 
idź do gabinetu medycyny es-
tetycznej i rozpocznij leczenie. 
Popękane naczynka to nie tylko 
problem estetyczny i nie należy 
ich lekceważyć. Pajączki na no-
gach sygnalizują niewydolność 
żył, a te na twarzy mogą być 
początkiem alergii lub trądziku 
różowatego.

Witamina C, dieta i ruch najlepsze 
na popękane naczynka

Jak zapobiec pogłębianiu się po-
wstałych już zmian?

- Zacznij się więcej ruszać. Jeśli nie 
możesz zapisać się na pływalnię lub 
do fi tness klubu, chodź na spacery. 
Pół godziny szybkiego marszu 
dziennie nie tylko poprawi twoją 
kondycję, lecz wpłynie także na 
wygląd skóry: usprawni krążenie 
w żyłach głębokich i w naczynkach 
włosowatych. 

- Wzbogać swoją dietę w pro-
dukty zawierające witaminę C. 
Jest potrzebna do tworzenia się w 
skórze kolagenu, dzięki któremu 
ścianki naczyń krwionośnych są 
mocniejsze i bardziej elastyczne. 
Skuteczne jest także łykanie wi-
tamin C, K i P oraz preparatów 
zawierających rutynę, wyciąg 
z lipy, miłorzębu japońskiego 

oraz arniki gór-
skiej. Zmniej-
szają one kru-
chość naczyń, 
w z m a c n i a j ą 
je, uszczelnia-
ją, obkurczają 
i zapobiegają 
ich pękaniu. 
Ku rac ja  po-
winna trwać 
kilka miesięcy. 
W aptece mo-

żesz też kupić herbatki lub zioła 
ze składnikami wzmacniającymi 
naczynka. 

Jakie maseczki do cery tłustej?

Jakie maseczki do cery wrażliwej?

bąblowica - choroba, którą 
zakażasz się jedząc niemyte jagody

Bąblowica - jak zapobiec zakażeniu?  

• regularnie odrobaczać psy i koty 
• osoby mające bezpośredni kontakt z żywicielami ostatecznymi 

bądź ich kałem powinny używać rękawic ochronnych 

• po powrocie z grzybobrania lub leśnej wędrówki należy 

dokładnie umyć ręce 
• owoce leśne trzeba przed zjedzeniem umyć pod strumieniem 

bieżącej, ciepłej wody 
• zawsze przed jedzeniem należy myć owoce i warzywa

Bąblowcem możesz zakazić się 
np. jedząc niemyte jagody

naturalny demakijaż twarzy - domowe 
sposoby na zmywanie makijażu

Naturalny demakijaż może z powodzeniem 
zastąpić mleczka, płyny i chusteczki do 
demakijażu

Rękawice do demakijażu nie wymagają użycia dodatkowych kosmetyków

popękane naczYnka. Jak się ich pozbyć?

oraz arniki gór-
skiej. Zmniej-
oraz arniki gór-
skiej. Zmniej-
oraz arniki gór-

szają one kru-
skiej. Zmniej-
szają one kru-
skiej. Zmniej-

chość naczyń, 
szają one kru-
chość naczyń, 
szają one kru-

w z m a c n i a j ą 
je, uszczelnia-
w z m a c n i a j ą 
je, uszczelnia-
w z m a c n i a j ą 

ją, obkurczają 
je, uszczelnia-
ją, obkurczają 
je, uszczelnia-

i zapobiegają 
ją, obkurczają 
i zapobiegają 
ją, obkurczają 

ich pękaniu. 
i zapobiegają 
ich pękaniu. 
i zapobiegają 

Ku rac ja  po-
winna trwać 
kilka miesięcy. 

Jeśli twoje naczynka mają skłonność do pękania, 
unikaj:
• gorących kąpieli, 
• opalania, także w solarium nagłych zmian tempe-
ratury chodzenia w butach na wysokich obcasach, 
spędzania wielu godzin w pozycji siedzącej korzysta-
nia z sauny, 
• jedzenia pikantnych dań i stosowania ostrych przy-
praw, 
• picia alkoholu i palenia papierosów, 
• samodzielnego wyciskania zaskórników oraz krostek.

Najczęściej naczynka pękają na 
skrzydełkach nosa, policzkach, 
brodzie i czole

Pajączki na nogach sygnalizują 
niewydolność żył
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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 
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.

OGŁOSZENIA DROBNE

Adamówek 7, 95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 
Office, 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 
Office, 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

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
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Mechanik
Wykształcenie średnie, min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera, badania do pracy na 
wysokości powyżej 3 m.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Kosmetyczka 
Wykształcenie średnie, kierunek 
kosmetyczny, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
Studio Urody „MONIKA”
Monika Witczak
ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
tel. 603 650 657

Technolog – konstruktor
Wykształcenie średnie – 
mechanika (budowa maszyn), 
znajomość AutoCad lub Creo 
(Pro Engineer), mile widziana 
znajomość języka angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9, 99-100 Łęczyca

ogłoszenie

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

SPRZEDAM działki 
budowlane o powierzchni 

1200 m² - BOCZKI. 
Nr tel.693-437-660

Społem PSS „Mazur” w Łęczy-
cy 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 Łęczy-
cy wynajmie 5 pokoi biuro-

wych przy placu Kościuszki 11 
oraz nowy lokal o pow. 91,40 

m² przy ul. Kaliskiej 3. Tel.: 
505-266-210 lub 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M-4 o pow. 60,67 m², 

parter w Ozorkowie lub zamie-
nię na M-3 własnościowe do 40 

m², parter. Tel.: 42-277-25-94

Kupię mieszkanie własnościo-
we M-3 do 40 m², parter w 

Ozorkowie. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę pracowniczą 
o pow. 535 m² z domkiem pię-
trowym - Leźnica Wielka nad 
Zalewem. Tel.: 790-388-867

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech; tapczan 
jednoosobowy, witrynę, barek 
firmy Forte – jasny buk. Tel.: 

42-277-25-94

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

Sprzedam opony zimowe bez 

felg R14 165 x 70, stan dobry 
- tanio. Tel.: 694-812-355

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

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

Maglownica domowa 
na korbę – sprzedam. 

Tel: 500-336-322

Hak holowniczy, atest, 
homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię,
dojarkę + 2 konwie. 

Tel.: 507-330-281

Sprzedam silnik 5,5 kW 
z szajbą na pas z podstawką 

na kółkach, nowy wózek 
do wożenia woreczków, ma-

szynę do obcinania cebuli lub 
3 silniki do niej osobno oraz 

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

Sprzedam Renault Clio po 
kapitalnym remoncie, silnik 

1,3, rocznik 1999 – niedrogo. 
Tel.: 507-330-281

Warsztat samochodowy Lesz-
cze 13 zatrudni mechanika. 

Tel.: 609-562-154

Sprzedam mieszanie o pow. 
55 mkw. w Ozorkowie lub za-
mienię na kawalerkę w Ozor-

kowie. Tel.: 603-044-492

S y n d y k  m a s y  u p a d ł o ś c i
Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

sygn. akt X GUp 384/15
ogłasza

p r z e t a r g  n a  n a b y c i e

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ew. 517/3 z obrębu 
32 Zygry o pow. 29.300 m2, położonej we wsi Zygry (woj. łódzkie), dla której Sąd Rejonowy w Łasku, VI Za-
miejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za nr SR2L/00003699/2, za kwotę 51.157,00 zł 
brutto (41.591,06 zł + należny podatek VAT 23%) 
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę o nr ew. 519/1 z obrębu 32 
Zygry o pow. 19.348 m2, położonej we wsi Zygry (woj. łódzkie), dla której Sąd Rejonowy w Łasku, VI Zamiej-
scowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za nr SR2L/00029749/6, za kwotę 51.300,00 zł brutto 
(41.707,32 zł + należny podatek VAT 23%) 
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 524 z obrębu 32 Zygry o 
pow. 8.800 m2, położonej we wsi Zygry (woj. łódzkie), dla której Sąd Rejonowy w Łasku, VI Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za nr SR2L/00009921/0, za kwotę 15.318,00 zł brutto (12.453,66 
zł + należny podatek VAT 23%) 
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ew. 526 z obrębu 32 
Zygry o pow. 7.700 m2, położonej we wsi Zygry (woj. łódzkie), dla której Sąd Rejonowy w Łasku, VI Zamiejsco-
wy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za nr SR2L/00013656/2, za kwotę 13.395,00 zł brutto 
(10.890,24 zł + należny podatek VAT 23%)
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ew. 527 z obrębu 32 
Zygry o pow. 14.900 m2, położonej we wsi Zygry (woj. łódzkie), dla której Sąd Rejonowy w Łasku, VI Zamiejsco-
wy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za nr SR2L/00020810/2, za kwotę 29.284,00 zł brutto 
(23.808,13 zł + należny podatek VAT 23%)
Opis przedmiotu sprzedaży: budynek wybudowany na początku XXI w., niepodpiwniczony, 1,5 kondygnacyjny, 
położony w odległości ok. 4 km od centrum Pabianic, połączony siecią komunikacji miejskiej autobusowej, w 
sąsiedztwie znajdują się grunty niezabudowane oraz zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to zabudowa jednorodzinna 
i usługowa.
Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGO-
WO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
Cena wywoławcza: 160.454,00 zł (130.450,41 zł + podatek VAT 23%).
Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 r. zatwierdził warunki 
sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym 
integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, 
zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu 
sprzedaży. 
Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącznie, osobiście w biurze podaw-
czym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać 
ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI 
ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącz-
nie wadium w kwocie 16.045,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na 
podany rachunek bankowy sprzedającego.
Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz 
szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii 
Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą 
przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Termin otwarcia ofert: W dniu 29 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A14 o godz. 11:55 syndyk w obecności i pod 
nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w 
razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia proce-
dur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych 
treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.
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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/
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PONIEDZIAŁEK 31.07

S y n d y k  m a s y  u p a d ł o ś c i
Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

sygn. akt X GUp 384/15
ogłasza

przetarg na nabycie
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ 

STANOWIĄCEJ DZIAŁKI O NR EW. 525, 5 I 39 Z OBRĘBU 32 ZYGRY 
o pow. 25.600 m2, 

położonej we wsi Zygry (woj. łódzkie)
dla której  Sąd Rejonowy w Łasku, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą za nr SR2L/00009922/7

Opis przedmiotu sprzedaży: nieruchomość stanowią 3 działki: 1) działka nr 525 - grunt o funkcji rolnej, grunt płaski 
o kształcie wydłużonego prostokąta, nieogrodzony; 2) działka nr 39 – grunt o funkcji terenu ze złożami piasku do 
eksploatacji powierzchniowej, działka o kształcie wydłużonego prostokąta z dostępem do drogi publicznej, grunt 
płaski, nieogrodzony; 3) działka nr 5 – grunt o funkcji terenu ze złożami piasku do eksploatacji powierzchniowej, 
działka o kształcie prostokąta z dostępem do drogi publicznej.
Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGO-
WO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
Cena wywoławcza: 86.900,00 zł brutto (70.650,41 zł + należny podatek VAT 23%)
Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 r. zatwierdził warunki sprzedaży okre-
ślone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. 
Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z 
materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży. 
Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącznie, osobiście w biurze podaw-
czym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać 
ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI 
ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącznie 
wadium w kwocie 8.690,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany 
rachunek bankowy sprzedającego.
Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz 
szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii 
Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą 
przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Termin otwarcia ofert: W dniu 29 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. War-
szawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A14 o godz. 08:50 syndyk w obecności i pod nadzorem Sę-
dziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności 
przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur 
przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych 
treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.

W związku z ustawą 
dekomunizacyjną, w 

przypadku naszego miasta nazwy 
dwóch ulic muszą ulec zmianie tj. 
Związku Walki Młodych i Hanki 
Sawickiej. Urząd miejski prowadzi 
ankiety dotyczące nowych nazw, 
które zastąpią dotychczasowe.

Ustawa zobowiązuje samorządy 
do zmiany obowiązujących nazw, 
które upamiętniają lub propa-
gują komunizm lub inny ustrój 
totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od 
wejścia w życie nowych regulacji. 
Pisma oraz postępowania sądowe, 
administracyjne w sprawach do-
tyczących ujawnienia w księgach 
wieczystych oraz uwzględnienia w 
rejestrach, ewidencjach i dokumen-
tach urzędowych zmiany nazwy 
dokonanej na podstawie cytowanej 
na wstępie ustawy są wolne od 
opłat. Zmiana nazwy dokonana na 
podstawie ustawy nie ma wpływu 
na ważność dokumentów zawie-

rających nazwę dotychczasową. 
Zebranie opinii i propozycji od 
mieszkańców nastąpi w formie 
pisemnej poprzez wypełnienie an-
kiety. Ankiety można składać w sie-
dzibie urzędu miejskiego w Łęczycy 
(kancelaria urzędu - parter) do 16 
sierpnia 2017 roku. (do pobrania ze 
strony internetowej leczyca.info.pl)

Nazwy ulic, na które można gło-
sować, które zostały zgłoszone przez 
uczniów I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Kazimierza Wielkiego w 
Łęczycy, radnych rady miejskiej w 
Łęczycy oraz mieszkańców miasta:
Propozycje nowych nazw ulic: ul. 
Józefa Szczepańskiego, ul. Marii 
Ginter, ul. Antoniego Jana Szyllera, 
ul. Związku Walki Zbrojnej, ul. Lu-
cyny Sztompki, ul. Michała Rawicza 
Witanowskiego.

ankieTY wS. ulic 
Łęczyca

Łęczyca

ogłoszenie

Piąte miejsce na odbywających 
się w Białymstoku Mistrzo-

stwach Polski Seniorów w biegu na 800 m 
zajął Marek Szymański. Zawodnik MKLA 
Łęczyca pokonał dystans w czasie (1.50.43 
min), który jest jego nowym rekordem 
życiowym i jednocześnie rekordem Łęczy-
cy. To największy sukces utalentowanego 
średniodystansowca z Łęczycy na tej im-
prezie.

Mistrzem Polski został Michał Rozmys (UKS 
Barnim Goleniów), na drugim miejscu uplaso-
wał się Artur Kuciapski (AZS AWF Warszawa).

(and)

Piąte miejsce Marka Szymańskiego
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wojskowe prezentynajwiększy garnek zupy wiśniowejTorba za prawie 2 miliony dolarów 

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

31 LIPCA 2017

Musiał się sporo 
nadmuchać, 
żeby zrobić taki 
kapelusz

Hops do basenu

Ja już 
wycisnęłam, 
teraz twoja kolej

Podczas wizyty 
w zoo, do wózka 
zakradł się 
lemur

100 lat 
życzyć nie 
wypada

Takiej fali się nie 
spodziewała

W Gdyni odbyła 
się próba usta-
nowienia rekordu 
Polski na najwięk-
szą porcję zupy 
wiśniowej z ma-
karonem. Wyda-
rzenie na placu 
Grunwaldzkim 
w Gdyni miało 
ważny cel: zbiór-
kę pieniędzy na 
leczenie chorego 
na glejaka mózgu 
Mariusza Judyc-
kiego, wiernego 
kibica Arki Gdynia. 
Przygotowania do 
rekordowej zupy 
rozpoczęto dzień 
wcześniej o godzi-
nie 23 od wlania 
600 litrów wody. 
W ogromnym garze woda zaczęła wrzeć dopiero na drugi dzień 
około godziny 7 rano. Następnie, główny kucharz i zarazem 
pomysłodawca projektu dodał kisiel, później makaron i na sam 
koniec kompot wiśniowy. Organizatorzy zaskoczyli wszystkich 
gotując dla nich aż 660 litrów.

Torba, do której Neil Armstrong zebrał pierwsze w historii 
próbki gruntu Księżyca, została sprzedana na aukcji. Anoni-
mowy kupiec zapłacił 1,8 miliona dolarów. Cena była niższa 
od spodziewanej, gdyż dom aukcyjny zakładał, że torba 
znajdzie nabywcę za 2-4 milionów dolarów. Mimo to jest 
ona najdroższym sprzedanym przedmiotem związanym 
z lądowaniami na Księżycu. Dotychczas najwyższą cenę 
osiągnął podpisany przez członków załogi plan lotu Apollo 
13, który sprzedano za 275 000 USD. Skafander kosmiczny 
Gusa Grissoma sprzedano za 43 750 USD, a wykonane przez 
Neila Armstronga zdjęcie Buzza Aldrina na Księżycu – za 35 
000 dolarów. Historia torby Armstronga nie jest do końca 
poznana. Obiekt mierzy 30x22 centymetry i został opatrzony 
napisem “Lunar Sample Return”. Wiadomo, że powróciła na 
Ziemię w lipcu 1969 roku.

Prawo dotyczące posiadania broni jest w USA znacznie bardziej 
liberalne niż w wielu innych krajach na świecie, jednak – jak się 
okazuje – w Stanach Zjednoczonych nie trzeba nawet mieć pie-
niędzy, by stać się właścicielem wojskowej broni i wyposażenia. 
W USA prowadzony jest 1033 Program, w ramach którego 
organa ścigania mogą otrzymać niepotrzebną wojsku broń: od 
kamizelek kuloodpornych i noktowizorów, poprzez wyrzutnie 
granatów i karabiny M16 po śmigłowce czy łodzie. Okazało się, 
że 1033 Program jest dziurawy jak sito, a w posiadanie wspo-
mnianej broni może wejść praktycznie każdy. Rozprowadzaniem 
broni zajmuje się DLA. Jej działaniom postanowiło przyjrzeć się 
Government Accountability Offi ce (GAO), odpowiednik naszego 
NIK-u. Urzędnicy GAO założyli fałszywą witrynę nieistniejącego 
wydziału policji i złożyli do DLA wniosek o przekazanie broni. 
Prośba została spełniona. Fałszywa jednostka policyjna otrzy-
mała wyposażenie wartości 1,2 miliona dolarów.


