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- Coś takiego widziałem 
wcześniej tylko w fi lmach 
katastrofi cznych – mówi Jerzy 
Świercz, który do końca życia 
zapamięta potężną nawałnicę. 
Huragan z łatwością zerwał 
drewniany dach i uszkodził 
ścianę nośną domu. 
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W Łęczycy 
referendum 
nie będzie

Lokatorzy 
10 bloków 
bez wody

Ozorkowianie 
psioczą 
na tumany 
kurzu na 
gruntówkach 

GROŹNY POŻAR 
POD GRABOWEM

Nie do wiary. Syn 
eksmitował rodziców. 
Emeryci mieszkają 
w szałasie pod lasem

Co powstanie 
przed 

blokami 
na Piłsudskiego?
str. 12
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

W łęczyckim młynie 
zakończono przygo-

towania do przyjęcia tegorocz-
nego ziarna. W budynkach jest 
wysprzątane, maszyny zostały 
dokładnie oczyszczone i spraw-
dzone, przeprowadzono także 
coroczną dezynsekcję.

Przez ponad tydzień trwały ge-
neralne porządki w młynie przy 
ul. Tumskiej. W tym czasie ziarna 
nie przyjmowano. Zainteresowania 
zresztą dużego nie było.

- W tym roku żniwa są wyjątkowo 
późno. W analogicznym okresie 
roku ubiegłego w magazynach już 
mieliśmy żyto i pszenicę. Do tej pory 
przyjęliśmy jedynie pojedyncze do-
stawy ziarna – mówi Włodzimierz 
Nowakowski, dyrektor łęczyckiego 
młyna. - W piątek przeprowadzili-
śmy dezynsekcję, to standardowa 
procedura przed rozpoczęciem se-
zonu, ponieważ w zbożach jest wiele 
szkodników, np. wołek, trojszczyk czy 
mklik. Od dziś (poniedziałek) pra-
cujemy już normalnie i czekamy na 
rolników chcących sprzedać ziarno.

Lokatorzy m.in. bloku 
przy ul. M. Konopnic-

kiej 4c w piątek z zadowoleniem 
patrzyli jak pracownicy Zieleni 
Miejskiej pojawili się na pobliskim 
placu zabaw. Byli przekonani, 

że przy-
wiez io-
ne będą 
n o w e 
zabawki 
dla dzie-
ci. 

Ty m -
czasem, 
zamiast 
z a b a -
w e k 
pojawi-
ł y  s i ę 
dziury 
w dość 

prowizoryczny spo-
sób zabezpieczone 
taśmą. Plac zabaw 
wzdłuż torów ko-
lejki wąskotorowej 
na weekend zaczął 
przypominać rozmi-
nowane pole.

- Sprzętów nie 
przywieźli, a poko-
pali doły. Nie mam 
pojęcia dlaczego i 
po co? I tak to zosta-
nie do poniedziałku, 
albo dłużej. Prze-
cież wcale nie są to 
płytkie dołki. Jak wnukom wpadła 
tam piłka, to miałam problem, 
żeby ją wyciągnąć – powiedziała 
nam babcia bawiących się na placu 
zabaw dzieci. - Jest to po prostu 
niebezpieczne. Jakby małe dziecko 

tu wpadło, to może zrobić sobie 
krzywdę.

Po co wykopano dziury na placu 
zabaw? Zadzwoniliśmy do dyrekto-
ra ZM, nie odbierał telefonu. Sprawa 
pewnie wyjaśni się w tym tygodniu.

(zz)

Zakończono remont 
skrzydła oddziału we-

wnętrznego łęczyckiego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej. Koszt wyniósł 
blisko pół miliona złotych. 

- W zasadzie była to pierwsza 
tak gruntowna modernizacja tego 
oddziału – podkreślał podczas 
oficjalnej uroczystości Andrzej 
Pietruszka, dyrektor szpitala.

Zakończony remont zamyka mo-
dernizację oddziału wewnętrznego. 
Drugie skrzydło zostało odnowione 
w 2014 roku.

Remonty prowadzone przez 
łęczycki szpital dowodzą, że pla-
cówka dobrze prosperuje a dyrekcja 
stara się wciąż polepszać warunki 
dla pacjentów, którzy te starania 
doceniają.

- Miałem okazję korzystać z usług 
łęczyckiego ZOZ-u w ostatnim czasie. 
Byłem hospitalizowany w czasie, 
kiedy zorganizowano uroczystość 
otwarcia wyremontowanej części 

Droga wojewódzka 703, na odcin-
ku z Łęczycy do Piątku, zdaniem 
naszych czytelników nie jest nie-
stety bezpieczna. Zagrożeniem 
dla kierowców i pieszych są liczne 
uschnięte drzewa znajdujące się po 
obu stronach jezdni.

- Te drzewa stoją przy drodze jak 
jakieś upiory. Uschnięte pnie i 
ogromne konary wiszące nad 
jezdnią. Kiedy nie ma wiatru, 
jest w miarę bezpiecznie, ale 
jak podróżować tą drogą 
kiedy wieje? A jeszcze gorzej 
jest podczas nawałnic, które 
ostatnio dość często nawie-
dzają nasz region – usłysze-
liśmy od czytelnika.

Rzeczywiście, w tej rela-
cji nie ma cienia przesady. 
Strach pomyśleć, jakie mogą 
być skutki silniejszego wia-
tru. Co z tym problemem 
zamierza zrobić administra-
tor drogi czyli Wojewódzki 

Zarząd Dróg w Łodzi?
- Jeszcze w tym miesiącu zostanie 

ogłoszony przetarg na wycinkę 
uschniętych drzew znajdujących się 
na poboczach drogi 703 a prace po-
rządkujące drzewostan rozpoczną się 
w październiku – informuje Marcin 
Nowicki z ZDW.

(mku)

Upały z minionego ty-
godnia były pierwszy-

mi podczas tegorocznych wakacji. 
Jedni na nie czekali, inni wręcz 
przeciwnie. Dla wielu tempera-
tura powietrza znacznie powyżej 
30 stopni C jest zdecydowanie za 
wysoka.

W tak gorące dni szuka się ochłody 
w każdy możliwy sposób. Dla miesz-
kańców na placu T. Kościuszki uru-
chomiona została kurtyna wodna. 
Dzieci chętnie bawiły się w kroplach 
chłodnej wody. Lodziarnie na brak 
klientów nie mogły narzekać.

- To prawda. Latem zawsze jest 
sporo klientów, ale w takie upały 

sprzedajemy szczegól-
nie dużo lodów – mówi z 
uśmiechem Aleksandra 
Grzybowska. - To na-
prawdę smaczny sposób 
na ochłodę.

Równie dużo klientów 
mają sklepy spożyw-
cze. Mieszkańcy kupują 
wodę, napoje, piwo.

- Woda i wszelkie napoje sprzedają 
się teraz doskonale. Klienci biorą 
po kilka butelek - mówi Krystyna 
Czyżewska z jednego ze spożyw-
czych. - Ja polecam szczególnie soki 
owocowe, bo zawierają potas, który 
wydalany jest z naszego organizmu 
przez skórę wraz z potem. Często w 
takich wypadkach słyszę od klientów, 
że słodkimi sokami trudno jest ugasić 
pragnienie.

Ważne jest, żeby w upały dużo pić. 
Zarówno wody, jak i soków. Wycho-
dząc na spacer czy zakupy warto też 
mieć ze sobą butelkę napoju. Należy 
też pamiętać o nakryciu głowy, a 
godziny południowe najlepiej spędzić 
w chłodnym mieszkaniu.

(mku)

Młyn czeka na rolników

Na zdjęciu Włodzimierz 
Nowakowski, dyrektor młyna 
w Łęczycy oraz Stanisław 
Jaroszewski, właściciel 

Najpierw rolnicy przywożą prób-
ki ziarna do badania. Wówczas 
określa się jego jakość, proponuje 
cenę i umawia na transport. Średnią 
cenę w skupie oraz jakość tego-
rocznych zbiorów będzie można 
określić dopiero po przyjęciu kilku 
transportów ziarna.

(zz)

Coniedzielne śmieciowisko
Łęczyca Widok wypchanych po brzegi kontenerów na śmieci 

na tyłach marketu przy ul. Dominikańskiej złości wielu 

mieszkańców. W dodatku, kiedy w środku nie ma miejsca, worki 

ze śmieciami stawiane są obok śmietników. Najgorzej jest zawsze 

w niedziele i poniedziałkowe poranki do czasu przyjazdu śmieciar-

ki. Lokatorzy mają nadzieję, że zaplanowana przez spółdzielnię 

mieszkaniową „Łęczycanka” w tym miejscu pergola śmietnikowa 

rozwiąże problem. Oby worki nie były podrzucane poza pergolą.
(zz)

Tak wyglądają 
śmietniki 
na tyłach 
marketu przy ul. 
Dominikańskiej 
w niemalże 
każdą niedzielę

Niebezpiecznie przy wojewódzkiejoDDZiAł wYreMoNtowANY

W poniedziałek odbyło się ofi cjalne otwarcie wyremontowanego skrzydła
oddziału wewnętrznego. Pierwsze, 
o czym pomyślałem, to bardzo bul-
wersująca swego czasu sprawa ewen-
tualnej prywatyzacji szpitala. Osoby, 
które chciały do tego doprowadzić 
teraz powinny się wstydzić. Jak wi-
dać, nie trzeba było prywatyzować 

placówki, żeby dobrze funkcjonowała 
i zajmowała wysokie miejsca w ogól-
nopolskich rankingach – komentuje 
Grzegorz Góra, radny gminy Łęczy-
ca. - Naprawdę jestem pełen uznania 
dla całego personelu. Oby tak dalej.

(zz)

SKoPALi i ZoStAwiLi

że przy-
wiez io-
ne będą 
n o w e 
zabawki 
dla dzie-
ci. 

czasem, 
zamiast 
z a b a -
w e k 
pojawi-
ł y  s i ę 
pojawi-
ł y  s i ę 
pojawi-

dziury 
ł y  s i ę 
dziury 
ł y  s i ę 

w dość 
dziury 
w dość 
dziury 

uFF, jak GOrącO Chętnych na lody 
nie brakuje

W sklepach 
spożywczych 
woda 
sprzedaje się 
doskonale

Na placu T. Kościuszki uruchamiana 
jest kurtyna wodna, kiedy 
temperatura powietrza przekracza 30 
stopni Celsjusza 
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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

Trwa budowa przy-
łączy ciepłowniczych 

do trzech budynków mieszkal-
nych w Łęczycy. Jeśli wszyst-
kie prace przebiegną termi-
nowo, od najbliższego sezonu 

grzewczego w budynkach przy 
ul. Kopalnianej 8, 10, 12, Belwe-
derskiej 38 i Kaliskiej 32 będzie 
ciepło z miejskiej sieci.

Po stronie PEC-u leży wykonanie 
przyłączy i doprowadzenie sieci do 

budynków. Prace przy ul. 
Kopalnianej i Belweder-
skiej praktycznie dobiegły 
końca a przy ul. Kaliskiej 
powinny zakończyć się 
w tym tygodniu. Dalszą 
część zadania, czyli roz-
prowadzenie instalacji 
wewnątrz budynków, 
przeprowadzi miasto w 
ramach prowadzonej 
termomodernizacji zaso-
bów komunalnych.

(zz)

W połowie ty-
godnia rozpo-

częły się prace remontowe 
łącznika między ul. M. Ko-
nopnickiej a ul. Dominikań-
ską. Inwestycja za prawie 
pół miliona złotych ma 
trwać do końca paździer-
nika. 

Trylinka, którą obecnie 
wyłożona jest ulica zostanie 
wymieniona na kostkę brukową, 
wykonane zostaną nowe chodniki 
oraz miejsca postojowe – obecne oraz 
dodatkowe po stronie południowej 
ulicy. Zaplanowano także budowę 
przyłącza kanalizacji deszczowej z 

ulicy M. Konopnickiej do istniejącego 
kolektora deszczowego w ul. Domi-
nikańskiej. 

Zgodnie z zawartą umową roboty 
potrwają do 31 października, wartość 
inwestycji wynosi 490 770 zł. 

(zz)

Podłączą budynki do miejskiej sieci

Remont potrwa prawie 3 miesiące

Łęczyca Po ponad miesięcznej 
przerwie, odbyła się 

sesja miejska. Pierwsza, w której 
uczestniczyła pełniąca obowiązki 
burmistrza Monika Kilar-Błaszczyk. 
Mimo oczekiwań, że sesje w magi-
stracie w końcu przebiegać będą 
w spokoju, nie obyło się bez kilku 
słownych utarczek.

P.o. burmistrza mówiła o swoich 
planach i problemach, z jakimi spo-
tkała się w urzędzie miejskim. 

- Zdaję sobie sprawę, że do końca tej 
kadencji nie zostało już dużo czasu, 
a  zaplanowane zadania trzeba wy-
konać. Planuję wrócić do koncepcji 
rewitalizacji zamku królewskiego, 
uważam, że to jedno z priorytetowych 
zadań. Będę starała się o pozyskanie 
środków zewnętrznych na jego reali-
zację. Nie mniej istotnym jest remont 
stadionu. Niepokoi mnie też fakt, że 
zgodnie ze wskazaniem Państwowej 
Inspekcji Pracy, z dniem 1 września 
br. Zieleń Miejska musi opuścić do-
tychczasową siedzibę. Zauważam 
również braki kadrowe w wydziale 
promocji, oświaty, kultury i sportu. 
Oświatą zajmuje się w tej chwili jedna 
osoba i to na zastępstwie. Przed nami 
duże imprezy – Turniej Rycerski, 
Piknik Rodzinny. Z kolei nie widzę 
zasadności dla utrzymywania straży 
miejskiej, myślę, że będzie lepiej, kie-

dy środki prze-
znaczane na jej 
utrzymanie prze-
każemy policji w 
celu zwiększenia 
działań na rzecz 
bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego miasta – mó-
wiła burmistrz M. Kilar-Błaszczyk.

Radni prawie jednogłośnie przyjęli 
proponowane zmiany w budżecie. 
Poparli także możliwość płacenia 
kartą płatniczą w kasie urzędu miej-
skiego oraz przekazanie środków 
finansowych dla szkół w celu do-
stosowania bazy dydaktycznej po 
reformie oświaty.

Mniej wyrozumienia radni wy-
kazali w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych z dywidendy 
PEC i PGKIM. Jak stwierdziła skarb-
nik Grażyna Życzkowska, pieniądze 
te będą przeznaczone na regulację 
wynagrodzeń pracowników urzędu.

- Rada przeznaczyła na ten cel  110 
000 zł - przypomniał radny Wojciech 
Wojciechowski. - A teraz kolejne 140 
000  zł z dywidendy?

- Z tych środków nie udało się 
zaspokoić wszystkich potrzeb pra-
cowniczych - tłumaczyła skarbnik.

- Pewnie nie, polemizował dalej 
radny, skoro w tym urzędzie pełno 
pełnomocników, doradców, asysten-

tów, ile kosztują uposażenia tych osób 
- dopytywał radny. 

- W skali miesiąca 15 700 zł a w skali 
roku 180 000 zł - wyjaśniła skarbnik G. 
Życzkowska.

Dyskusja wywiązała się również 
między radnymi Pawłem Kurczew-
skim i Zenonem Koperkiewiczem a 
nową prawniczką urzędu. Prawnik 
Karolina Masłowska wyjaśniając 
kwestię zasad głosowania (powołując 
się na regulamin rady, poinformo-
wała, że jeżeli radni są obecni na sali 
obrad, to powinni podnieść rękę 
bez względu czy głosują „za” czy 
„przeciw” danej uchwale). - Jest to 
tylko kwestia przestrzegania regu-
laminu pracy rady i kwestia kultury. 
Wzmianka o kulturze zdaniem rad-
nych była obrażająca.

Podczas tej samej sesji rady miasta 
uchwalono pensję burmistrz Moniki 
Kilar-Błaszczyk. 10 radnych głosowało 
„za” a trzech nie brało udziału w gło-
sowaniu. Burmistrz będzie zarabiać 
10 110 zł brutto miesięcznie.

(mku)

O pieniądzach i planach 
rOzwOju miasta 
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ogłoszenie

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

Zaplanowana moderni-
zacja węzłów cieplnych 

w dziesięciu blokach spółdzielczych 
wzbudza spore emocje. Na czas 
prowadzonych prac mieszkańcy nie 
będą mieli ciepłej wody, możliwe, że 
nawet do 10 dni. - Jak funkcjonować 
bez ciepłej wody? - zastanawiają się 
lokatorzy.

„Od 9.08 do 31.08 PEC Łęczyca wy-
konywał będzie poprzez firmę Elektro-
termez modernizację węzłów cieplnych 
w pomieszczeniach piwnicy budynku. 
O okresowych przerwach w dostawie 
wody ciepłej i zimnej poinformujemy 
szczegółowo po ogłoszeniu przez 
wykonawcę. Za utrudnienia związane 
z pracami modernizacyjnymi prze-
praszamy, jednakże stan urządzeń 
wymaga ich przebudowy i unowocze-
śnienia” - to informacja, która zawisła 
w gablotach bloku przy ul. ZWM 1a.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiali-
śmy obawiają się, że przerwy w dosta-
wie wody będą bardzo uciążliwe, tym 
bardziej, że jest lato.

- Chyba dwa lata temu spółdzielnia 
robiła wymianę węzłów ciepłej i zimnej 
wody w naszym bloku. Brak wody był 
dużym problemem. Teraz robią coś 
innego, ale kto wie, czy znów nie będzie 
takich problemów – martwi się pani 
Aleksandra.

O sprawie rozmawialiśmy z pracow-
nikiem PEC. 

- Modernizujemy węzły cieplne, 
przerw w dostawie wody bieżącej nie 
będzie. Woda z kranów będzie leciała 
normalnie, nie będzie tylko ciepłej 
wody użytkowej. W umowie określono, 
że przerwa w dostawie ciepłej wody 
wyniesie maksymalnie do 10 dni na 
jeden blok, ale wiem, że wykonawca 
chce ten czas skrócić maksymalnie – 

wyjaśnia pracownik PEC. - Nie 
robiliśmy w Łęczycy jeszcze takiej 
inwestycji, ale w większych mia-
stach wyłączenie ciepłej wody na 
nawet 3 tygodnie, czy miesiąc jest 
rzeczą normalną. Mam nadzieję, 
że te kilka dni nie sprawi lokato-
rom aż tak dużej uciążliwości.

Informacja o wyłączeniu na-
wet na kilka dni ciepłej wody 
wzbudza emocje.

- To nie jest normalne, żeby w 
środku lata, przy takich upałach 
nie było ciepłej wody. Prysznic 

bierze się po dwa, trzy razy dziennie. 
Nie wyobrażam sobie mycia się w 
zimnej wodzie – komentuje pan Da-
mian. - Będziemy musieli grzać wodę 
w garnkach, ale jak ktoś nie ma wanny, 
jedynie natrysk, to będzie kolejny pro-
blem. Naczyń w zimnej wodzie też się 
dobrze nie umyje.

Takich opinii jest więcej. Prezes spół-
dzielni mieszkaniowej „Łęczycanka” 
rozumie niezadowolenie lokatorów. 
Podkreśla jednak, że modernizacja 
jest konieczna ze względu na zły stan 
techniczny węzłów cieplnych. Inwe-
stycja, choć teraz będzie uciążliwa, ma 
przynieść korzyści i oszczędności w 
przyszłości.

Prace prowadzone będą w dziesięciu 
blokach spółdzielczych przy ulicach: 
ZWM 1 i 1a, Belwederskiej 75 i 75a, 79 
i 79a, 81 i 81a, Osiedlowej 4, Bitwy nad 
Bzurą 24.

(zz)

Chwasty i pochylone drzewa
Łęczyca W odnowionej części 

parku miejskiego aż 
miło spacerować. Trawa jest sko-
szona a krzewy wypielęgnowane. 
Niestety tego samego nie można 
powiedzieć o innej części parku - 
terenie w stronę łąk, przy osiedlu 
Waliszew. 

Za bramą oddzielająca nową 
część parku od zabytkowej można 
odnieść wrażenie, że pracowników 
porządkowych od dawna tam nie 
było. Pokrzywy i chwasty w nie-
których miejscach są wyższe od 
spacerujących mieszkańców, nad 
ścieżką pochylają się złamane drze-
wa, które przy silniejszym wietrze 
mogą runąć. W głębi parku jest ich 
zdecydowanie więcej. Do tego dodać 
można duże ilości gnijącej trawy 
zwożonej po skoszeniu z terenu mia-
sta, która wygląda fatalnie. Czy to się 
zmieni? Urząd miasta przyznaje, że 
niezbędne jest podjęcie kosztownej 
inwestycji.

- Zabytkowa część parku jest 
porządkowana regularnie. Do prac 
wyznaczeni są pracownicy jednostki 
budżetowej „Zieleń Miejska”. Nato-
miast „nowa” część parku wymaga 
podjęcia działań inwestycyjnych, co 
związane jest z wysokimi nakładami 
finansowymi. Niestety, na tę chwilę 
takie zadanie nie zostało zaplanowa-
ne. Jednakże w przyszłości będą pro-
wadzone rozmowy w tym zakresie, 
aby odpowiednio zagospodarować 
ten teren i stworzyć dodatkowe miej-
sce wypoczynku dla mieszkańców 
– informuje Wioletta Stefaniak, kie-
rownik wydziału promocji, oświaty, 
kultury i sportu. - Obecnie jednostka 
budżetowa „Zieleń Miejska” w miarę 
posiadanych zasobów finansowych 
i kadrowych będzie podejmować 
bieżące prace w celu zwiększenia 
dostępności tej części parku. Niestety, 
w tym roku z pewnością nie uda się 
zrealizować zadania w pełni.

(zz)

Pokrzywy sięgają ponad dwóch 
metrów wysokości

Nad ścieżką „wiszą” suche konary

Wystarczyła chwi-
la, żeby dorobek 

życia Agnieszki i Michała Skow-
rońskich strawił ogień. Pożar, który 
wybuchł wczesnym popołudniem 
w Potrzaskowie wstrząsnął całą 
okolicą. W akcji gaśniczej trwającej 
prawie 5 godzin udział brało 25 
strażaków.

- Dorobek naszego życia, 22 lata 
ciężkiej pracy w ciągu kilku chwil 
zmienił się w żałosny stosik niedo-
palonej blachy, paneli i pozostałości 
po wyposażeniu domu - wspomina 
Agnieszka Skowrońska.

Podczas pożaru mąż pani Agniesz-
ki doznał poparzeń dłoni a jego ojciec 

zasłabł. Konieczne było udzielenie 
obu mężczyznom pomocy. Na szczę-
ście, była natychmiastowa.

- Jestem wdzięczny strażakom z 
jednostki z Grabowa, że mieli żelowe 
opatrunki - mówi Michał Skowroń-
ski pokazując na widoczne jeszcze 
na obydwu dłoniach ślady po opa-
rzeniach. - Dzięki zastosowaniu ich 
prawie natychmiast po oparzeniu, 
dzisiaj są już tylko gojące się blizny. 
Strażacy mieli też aparat tlenowy, bez 
którego nie wiadomo, w jakim stanie 
byłby dziś tata.

- Jestem już starszym człowiekiem, 
mniej odpornym. Patrzyłem tylko, 
czy ogień nie przeniesie się na sąsied-

nie budynki. Chyba z tego wszystkie-
go zrobiło mi się słabo - wspomina 
starszy pan.

Teraz cała rodzina może już powoli 
sprzątać po pożarze, wszelkie komisje 
dokonały oględzin.

- Będziemy czekać na zakończenie 
formalności. Budynek był ubezpie-
czony, więc mamy nadzieję, że docze-
kamy się odszkodowania. Przeraża 
nas trochę czas oczekiwania. Teraz 
jest ciepło, ale mamy świadomość 
nadchodzącej jesieni i zimy, a tu za-
miast dachu są plandeki – dodaje A. 
Skowrońska. 

Wnętrze mieszkania również jest 
w fatalnym stanie. Rodzina państwa 

Skowrońskich jest zgodna, że gdyby 
nie pomoc sąsiadów i duże zaanga-
żowanie strażaków, straty byłyby 
jeszcze większe.

- Korzystając z okazji, serdecznie 
dziękujemy strażakom, wszystkim 

to były dramatyczne chwile

sąsiadom i mieszkańcom, którzy tak 
ofiarnie i z dużym zaangażowaniem 
udzielili nam pomocy – mówią mał-
żonkowie.

Rodzina będzie jeszcze potrze-
bować dużo wsparcia. Czy władze 
gminy Grabów włączą się w pomoc?

- Tak, już byłam na miejscu, kie-
rowniczka niebawem będzie podej-
mować decyzję co do skali i zakresu 
pomocy dla państwa, którzy ucier-
pieli w pożarze – zapewnia Małgo-
rzata Gębicka, pracownik ośrodka 
pomocy społecznej w Grabowie.  

(mku)

Lokatorzy kilku bloków będą musieli 
radzić sobie bez ciepłej wody

Będą odcięci od ciepłej wody

Informacje o planowanej 
modernizacji zawieszono 
w gablotach 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

reklama

O sporym szczęściu 
może mówić jeden z 

mieszkańców, na którego o mały 
włos nie spadła litera ze sklepo-
wego szyldu. Mimo, że wykonana 
z lekkiego tworzywa, mogła na-
bić dużego guza.

O niecodziennej 
sytuacji, trochę 
zabawnej, ale 
jednocześnie 
dość groźnej 
poinformował 
nas jeden z czy-
telników.

- Szedłem uli-
cą, kiedy zobaczy-
łem jak znad wejścia 
do jednego ze sklepów 
spadła litera będąca częścią szyldu. 
Nie byłoby w tym nic takiego, gdy-
by nie fakt, że dosłownie sekundę 

wcześniej obok sklepu 
przechodził człowiek. „K” 
spadło na chodnik tuż za 
jego plecami. Byłem tego 
świadkiem. Gdyby ten 

mężczyzna dostał w głowę 
kantem litery, mogłoby być 

mało ciekawie – relacjonuje 
mężczyzna. - Takie rzeczy powinny 
być porządniej mocowane. „K” po 
prostu odkleiło się od elewacji.

(zz)

Jakub Pietkiewicz, 
pełnomocnik burmi-strza ds. kontaktów z mediami złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Swoją decyzją ubiegł p.o. burmistrza Monikę Kilar-Błasz-czyk, która zapowiedziała, że będzie rozważała zasadność za-trudnienia pełnomocników.

J. Pietkiewicz został powołany przez burmistrza Krzysztofa Li-pińskiego 21 września 2015 r. Od grudnia ub. roku był nieobecny w urzędzie, przez pół roku prze-

bywał na zwolnieniu lekarskim. Wraz z pierwszymi dniami czerwca miał wrócić do pracy. Wrócił i od razu wziął urlop. 
W poniedziałek przysłał do me-diów informację o swojej rezygnacji.
„31 lipca złożyłem rezygnację ze stanowiska pełnomocnika burmi-strza Łęczycy. Decyzja moja spo-wodowana jest rosnącymi obowiąz-kami związanymi z prowadzoną działalnością społeczną i naukową” - czytamy.

(zz)

Podczas ostatniej sesji 
miejskiej radni odrzucili 

wniosek o przeprowadzenie w Łę-
czycy referendum. Pomysłodawcy 
projektu, radni z klubu „Dla Łęczy-
cy”, chcieli, aby to mieszkańcy opo-
wiedzieli się za odwołaniem lub nie 
zawieszonego przez prokuraturę 
burmistrza Krzysztofa Lipińskiego. 
Referendum miałoby też dotyczyć 
całej rady miasta.

Przypomnijmy, w czerwcu pięciu 
radnych, członków klubu „Dla Łę-
czycy” (Robert Łukasiewicz, Zenon 
Koperkiewicz, Paweł Kurczewski, 
Tomasz Czajkowski, Krzysztof 
Razik) złożyli do przewodniczącego 
rady miasta wniosek o przeprowa-
dzenie referendum.

„Biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji 
na obecną chwilę znalazł się łęczycki 
samorząd, jako radni miejscy mamy 
obowiązek i ustawowe prawo od-
dania głosu mieszkańcom Łęczycy 
wypowiedzenia się w referendum 
nad dalszym sprawowaniem funkcji 
burmistrza przez pana Krzysztofa 
Lipińskiego i jednocześnie możliwo-
ści zweryfikowania naszej postawy 
jako radnych miasta Łęczycy.” - to 
fragment uzasadnienia złożonego 
przez wnioskodawców. 

Ostatecznie, projekt uchwały w 
sprawie referendum został odrzuco-
ny. Za podjęciem uchwały głosowało 
pięciu radnych – członkowie klubu 
„Dla Łęczycy”, przeciw podjęciu 

uchwały głosowali radni: Marcin 
Zasada, Wojciech Wojciechowski, 
Tomasz Pijewski, Tomasz Bara-
nowski, Karol Zieliński i Andrzej 
Domagała a od głosu wstrzymało się 
dwoje radnych - Marta Arkuszewska 
i Paweł Kulesza.

Radny Zenon Koperkiewicz, w 
charakterystyczny dla siebie sposób 
komentuje wynik głosowania.

- Już po raz drugi odrzucili nasz 
wniosek. Najpierw podczas komisji 
rewizyjnej i teraz w czasie głosowa-
nia na sesji. Uważam, że referendum 
było konieczne. Burmistrza wybrali 
mieszkańcy i to oni powinni wypo-
wiedzieć się na temat jego odwołania 
lub nie. To samo dotyczy całej rady. 
Najwyraźniej niektórzy radni bali się 
poddać weryfikacji. Jestem przekona-
ny, że wielu z nas pożegnałoby się z 
mandatem. Poza tym, nie oszukujmy 
się, dieta co miesiąc wpływa na konto. 
Być może dla niektórych kasa jest 
ważniejsza niż sprawiedliwa ocena 
ich pracy jako radnych miejskich – za-
stanawia się radny Z. Koperkiewicz. 
- Potwierdza to jeszcze wcześniejsze 
głosowanie. Zaproponowaliśmy, 
żeby diety radnych zostały zmniej-
szone do 100 zł miesięcznie. Tyle w 
zupełności wystarczy na pokrycie 
ewentualnych kosztów za rozmowy 
telefoniczne czy paliwo. Nawet nie 
było mowy, żeby taka propozycja 
przeszła. To chyba o czymś świadczy.

(zz)

Literą w głowę?

Pełnomocnik burmistrza zrezygnował

Jakub Pietkiewicz nie jest już pełnomocnikiem burmistrza ds. kontaktów z mediami

referendum nie będzie 

- Jak nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o kasę – komentuje 
odrzucenie wniosku o referendum 
radny Zenon Koperkiewicz 
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Poddębice 

Poddębice 

ogłoszenie

Fundacja „Inicjatywy Powiatu 
Poddębickiego” zaprasza miesz-
kańców powyżej 60 roku życia 
do udziału w projekcie z zakresu 
pomocy społecznej „Wsparcie 
społeczne dla osób z niepełno-
sprawnością oraz osób w wieku 
emerytalnym”. Głównym celem 
projektu jest poprawa jakości 
życia osób w wieku emerytalnym, 
znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej, a także pobudze-
nie aktywności osób starszych. 
Przedsięwzięcie obejmuje zajęcia 
nordic walking, zajęcia gimna-

styczne, wyjazd do EC1+Pla-
netarium w Łodzi, konsultacje 
dietetyczne, warsztaty z carvingu 
(sztuka rzeźbienia w owocach i 
warzywach) oraz wyjazd do te-
atru. Podsumowaniem projektu 
będzie Gala Aktywnego Seniora. 
Realizację zadania rozplanowano 
na pięć miesięcy, w okresie od 
sierpnia do grudnia. Osoby zain-
teresowane udziałem w projek-
cie, proszone są o zgłoszenie się 
do siedziby Fundacji, ul. Łęczycka 
16, 99-200 Poddębice, pokój 112 
w terminie do 11 sierpnia. 

Projekt 60 plus

St ar y  budynek 
jednego z banków 

działających przy głównej arterii 
w mieście przechodzi generalny 
remont. Klienci muszą uzbroić się 
w cierpliwość, bowiem dopiero 
w przyszłym roku będą mogli 
znów korzystać z bankowych, 
dużych pomieszczeń. Póki co, 
mają do dyspozycji oddalony o 
kilkanaście metrów mały punkt, 
w którym niestety dość często 
brakuje miejsca. 

(ps)

Jeden z naszych czy-
telników mocno się 

zdenerwował, gdy niedawno nie mógł 
znaleźć miejsca na małym parkingu 
naprzeciwko cmentarza przy 
ul. Łódzkiej. Powodem do 
nerwów były dwa auta po-
zostawione na miejscach 
parkingowych, które 
przeznaczone były na 
sprzedaż.

- Czy nie można takich 
samochodów zostawiać 

w innych miejscach? – pyta poddębi-
czanin. - Nie dość, że przycmentarny 
parking jest mały, to jeszcze miejsca są 

przyblokowane w ten 
sposób. 

Co mówią 
przepisy?

To trud-
na sprawa. 
Gdyby sa-
mochody 
z kartkami 
należały do 

jednej osoby, 
to można by 

ich pozostawia-
nie na parkingu 

traktować jak prowa-
dzenie działalności. Tak 
jednak nie jest. Prostych 
wyjść w tej sytuacji nie 
ma. Temat aut przezna-
czonych na sprzedaż na 
publicznych parkingach 
powraca jak bumerang.

(ps)

Bank zamknięty 

NerwY NA PArKiNgU

Gm. Wartkowice - Od tamte-
go dnia nie 

mogę spać. Taki wstyd. To nie 
powinno się wyda-
rzyć – mówi Hen-
ryka Z. (nazwisko 
do wiadomości 
red.), sołtys jed-
nej ze wsi pod 
Wartkowicami. 

O bulwersującej 
sprawie powiado-
mił redakcję czy-
telnik.

„Chciałbym za-
interesować redak-
cję sprawą kradzieży w sklepie 
spożywczym w Wartkowicach 
do jakiej dopuściła pani Henryka 
Z., która pełni funkcje sołtysa. 
Wraz z mężem ukradli produk-

ty spożywcze, po czym zostali 
przyłapani na gorącym uczynku 
przez obsługę sklepu. Okazało 

się, że nie był to ich 
pierwszy wyczyn w 
tym sklepie. Na miej-
sce została wezwana 
policja z komendy w 
Poddębicach, która 
ukarała sprawców 
mandatami karny-
mi. Zdarzenie jest o 
tyle bulwersujące, że 
złodziejem jest oso-
ba pełniąca funkcję 

zaufania publicznego” - czy-
tamy w nadesłanym mailu. 

W mini-markecie informacja o 
kradzieży potwierdziła się. 

- Rzeczywiście, nasza kasjer-
ka zadzwoniła na policję. Jeden 
z klientów próbował wynieść 
ze sklepu torbę z produktami 
spożywczymi – usłyszeliśmy od 
jednego z pracowników. - Szcze-
rze mówiąc, jestem zszokowany 
faktem, że zatrzymana została 
sołtyska. Tu wszyscy się znają. 
Współczuję jej. Nie wiem, czy była 
to kradzież z premedytacją, czy po 
prostu jakieś niedopatrzenie. 

Pojechaliśmy do miejscowości 
w której sołtysem jest Henryka Z. 
Przed bramę wyszedł mąż pani 

sołtys. 
- Czy to praw-

da, że zostaliście 
państwo spisa-
ni po zakupach 
przez policję. Czy 
doszło do kra-
dzieży? – pytamy. 

- Tak – potwier-
dza pan Marian. - To wszystko 
przeze mnie. Przy kasie została mi 
w koszu torebka z wędliną. Zapo-
mniałem o niej a później przykry-
łem torebkę zakupami. Kasjerka to 
zauważyła i zadzwoniła po policję. 

Henryka Z. niechętnie mówi o 
zakupach. 

- To jest wstyd na całą wieś. Ale 
przecież nie zrobiliśmy tego spe-
cjalnie. Teraz nie mogę spać. Wciąż 
o tym myślę. To nie jest prawda, 
że kiedykolwiek dochodziło do 

takich sytuacji. Ludzie to są podli. 
Wykorzystują każdą nadarzającą się 
okazję, aby zrobić krzywdę. 

Dowiedzieliśmy się, że Henryka 
Z. sołtysem jest już wiele lat. Wśród 
mieszkańców ma raczej dobrą opi-
nię, choć – jak zwykle bywa – są i 
tacy, którzy oceniają ją negatywnie. 

Feralnego dnia, razem z mężem, 
pani sołtys nie zauważyła torebki z 
wędlinami za 60 zł. Policja nałożyła 
mandat w kwocie 250 zł. 

(ps)

W tym sklepie zatrzymani zostali pani sołtys i jej małżonek 

wstyd pani sOłtys
pierwszy wyczyn w 
tym sklepie. Na miej-
pierwszy wyczyn w 
tym sklepie. Na miej-
pierwszy wyczyn w 

sce została wezwana 
tym sklepie. Na miej-
sce została wezwana 
tym sklepie. Na miej-

policja z komendy w 
Poddębicach, która 
policja z komendy w 
Poddębicach, która 
policja z komendy w 

ukarała sprawców 
mandatami karny-
mi. Zdarzenie jest o 
mandatami karny-
mi. Zdarzenie jest o 
mandatami karny-

tyle bulwersujące, że 
mi. Zdarzenie jest o 
tyle bulwersujące, że 
mi. Zdarzenie jest o 

złodziejem jest oso-
tyle bulwersujące, że 
złodziejem jest oso-
tyle bulwersujące, że 

ba pełniąca funkcję 
złodziejem jest oso-
ba pełniąca funkcję 
złodziejem jest oso-

zaufania publicznego” - czy-
ba pełniąca funkcję 

zaufania publicznego” - czy-
ba pełniąca funkcję 

- To ja zapomniałem o tej torebce 
z wędlinami – mówi pan Marian, 
mąż Henryki Z.
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- Mamy prawie 70 lat. 
Na pewno nie taką je-
sień życia sobie wyma-
rzyliśmy – mówi Tadeusz 
Kamiński, który wraz z 
żoną mieszka w rozpa-
dającym się drewniaku 
w jednej ze wsi w gminie 
Zadzim. Choć trudno w 
to uwierzyć małżonko-
wie uciekli z domu w 
Łodzi z powodu syna i 
synowej. Od kilku lat to-
czą sądowe boje i są już 
u kresu wytrzymałości.

Zrujnowany domek 
państwa Kamińskich po-
łożony jest na skraju wsi, tuż pod 
lasem. Zbudowany został głównie 
z płyt pilśniowych. Łatwo sobie 
wyobrazić, jakie warunki panują w 
nim w czasie zimy. 

 
- Spędziliśmy już jedną zimę w tym 
szałasie. Stary piecyk nie dawał zbyt 
dużo ciepła. Musieliśmy dogrzewać 
się dwoma farelkami elektrycz-
nymi, ale i tak było zimno. Jak 

pomyślę, że czeka 
nas tu kolejna zima, 
to naprawdę jestem 
załamany – mówi 
pan Tadeusz. 

Wszystko wska-
zuje na to, że mał-
żonkowie nie tak 
prędko opuszczą 
szałas. Toczą się ko-
lejne rozprawy, do-
chodzą nowe spory. 
Łodzianie, jak hor-
ror z najgorszego 
snu, wspominają 

pobyt w rodzinnym domu.
- Syn razem z synową zło-

żyli do sądu sprawę o eksmi-
sję. Ale przegrali. Niestety, 
nie odpuścili i chcą nas teraz 
wymeldować. Zapomnieli 
jednak o tym, że mamy pra-
wo dożywotniego przebywa-
nia w domu przy Żeromskie-
go – słyszymy. 

Konflikt rozgorzał w 2013 
roku. Nasilał się przez kolejne 
lata. Kością niezgody stały 
się sprawy materialne. Dom 
przy ul. Żeromskiego był 
przez pewien czas własnością 

drugiej synowej emerytów. W 1994 r. 
T. Kamiński dobudował do jedno-
rodzinnego wówczas domu drugą 
połowę – dla syna i synowej. W 2013 r. 
dzieci odkupiły dom. Zawarta została 
ustna umowa o użyczeniu rodzicom 
połowy domu aż do ich śmierci. 

- Syn i synowa złamali umowę. 
Odcięli nam wodę, syn nie pozwolił w 
domu zainstalować pieca grzewcze-
go. Poza tym nachodził nas pod byle 
pretekstem. Nie mieliśmy spokoju. 
Psychicznie było to nie do wytrzyma-
nia. Jesteśmy schorowani. Żona jest 
po dwóch udarach i zawale. Porusza 
się na wózku. Ja też przeszedłem już 
dwa zawały serca. Z obawy o swoje 
zdrowie musieliśmy uciekać z domu w 
Łodzi. Liczyliśmy, że szałas pod lasem 
będzie na krótko naszym miejscem za-

wstrząsające! emeryci 
mieszkają w szałasie...

- Syn wraz z synową chcieli nas eksmitować. Ale przegrali sprawę – mówi 
T. Kamiński 

Kilka dni temu 
pani Henryka 
zachorowała. 
Stres zrobił 
swoje...

Państwo Kamińscy mieszkają w drewniaku pod lasem 

Wszystko wskazuje 
na to, że przed 
małżonkami kolejna 
ciężka zima

mieszkania. Jednak, jak do tej pory, nikt 
nie chce nam pomóc. I to zarówno na 
szczeblu lokalnym, jak i państwowym. 
Pisaliśmy już chyba wszędzie, gdzie się 
dało. O pomoc prosiliśmy wójta Zadzi-
mia, prezydent Łodzi, ośrodki pomocy 
społecznej, Rzecznika 
Praw Obywatelskich  a 
nawet prezydenta nasze-
go kraju. I nic. To przykre 
– mówi Tadeusz Kamiń-
ski. 

W ub. tygodniu żona 
pana Tadeusza trafiła 
do szpitala w Poddębi-
cach. Ciągły stres zrobił 
swoje. Pani Halina do-
stała wysokie ciśnie-
nie, miała problemy z 
sercem. Na szczęście 
udało się zażegnać kry-
zys. Na jak długo? Czy 
rzeczywiście nie można 
pomóc małżonkom? A 

jeśli tak, to dlaczego?
- Mogę obiecać, że porozma-

wiam z dyrektor GOPS-u o sytuacji 
państwa Kamińskich. Ponownie 
przeanalizujemy sprawę. Jakie są 
teraz warunki w domku i jakie 

są potrzeby małżeń-
stwa przed zimą, to 
wszystko będzie musiał 
sprawdzić pracownik 
socjalny, który w naj-
bliższym czasie spotka 
się z lokatorami domku. 
Na pewno ci państwo 
nie pozostaną bez ja-
kiejkolwiek pomocy z 
naszej strony – mówi 
Krzysztof Woźniak, 
wójt Zadzimia. 

Nie udało nam się 
porozmawiać z synem 
T. Kamińskiego. Nie 
odbierał telefonu.

tekst i fot. (ps) 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 246: Szczera ochota otwiera wrota.

UŚMieCHNiJ Się
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UŚMieCHNiJ Się
* Jasiu przychodzi do mamy ze spuch-
niętą twarzą.
- Synku, co się stało? - pyta mama.
- Mucha.
- Co, ugryzła?
- Nie. Usiadła na mojej twarzy i tata ją 
łopatą zabił. 

* * *
* Spotyka się dwóch dziadków:
- A co to ja pana, panie kolego, tak długo nie widziałem?
- W więzieniu siedziałem.
- W więzieniu?! A za cóż to?!
- Pamięta pan, proszę pana, tę moją gosposię? Otóż 
mnie ona, proszę pana, o gwałt oskarżyła!
- O gwałt? I co, naprawdę ją pan, panie kolego, tego...?
- Nieee, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem.
- I ile pan dostał?
- Sześć miesięcy.
- Tylko sześć miesięcy za gwałt?!
- Nieee, proszę pana, za fałszywe zeznania.  

* * * 
* Żona wchodzi do pokoju i widzi, że mąż przysypia w 
fotelu.
- Wiesz, ja na twoim miejscu to bym się przespała...
- Na swoim się prześpij! 

* * *
* Pewien Chińczyk, udał się na zakupy do osiedlowego 
sklepu spożywczego: 
- Dziń dobly, ci jest mąka? 
- Nie ma mąka - odpowiada sprzedawczyni, zmierzywszy 
obcokrajowca 
wzrokiem. 
Chińczyk chwilę wpatruje się w panią jak zaczarowany, 
kiedy ta już, już 
chce mu zacząć tłumaczyć na migi, pyta niepewnie: 
- A ciemu pani uziwa mianownika ziamiast dopełniacia? 

* * *
* Czyżowa dokładnie sprawdza garnitur męża po powro-
cie z pracy. Nie znajduje ani jednego kobiecego włoska i 
mówi: 
- No tak! Ty już nawet łysej babie nie przepuścisz! 

CHŁODNIK PO LITEWSKU
Składniki:
1 L kefi ru
1 L maślanki
250 ml soku z domowych ogór-
ków małosolnych
1 pęczek botwinki
1 pęczek rzodkiewek
1 pęczek szczypiorku
4 średniej ogórki gruntowe
1 pęczek koperku
2 ząbki czosnku
1 łyżka soku z cytryny
8 jajek 

Etapy przygotowania:
Myjemy liście botwinki i obieramy 
buraki. Liście i łodygi siekamy. 

Buraki trzemy na tarce lub drobno 
kroimy. Następnie przekładamy 
wszystko do większego garnka. Po-
siekaną botwinkę i buraki zalewamy 
niewielką ilością wody i dodajemy 
trochę soli z sokiem z cytryny. 
Wszystko gotujemy przez 12 minut 
na małym ogniu. Ważne, aby wywar 
się zagotował. Studzimy. Koper i 
szczypiorek siekamy i wkładamy 
do miski. Dodajemy sól. Mieszamy 
i zostawiamy na jakiś czas. Ogórki 
i rzodkiewkę obieramy, Składniki 
grubo ścieramy na tarce lub kroimy 
w kostkę. Wszystko przekładamy 
do miski. Ogórków małosolnych nie 
obieramy. Do naczynia z wystudzo-
ną botwinką i burakami dolewamy 
kefi r i maślankę. Dorzucamy wcze-
śniej pokrojony koper, szczypiorek, 
rzodkiewkę i ogórki. Dodajemy 
zgnieciony czosnek. Wszystko razem 
mieszamy. Kiedy chłodnik wyda nam 
się za gęsty można dodać więcej 
kefi ru lub maślanki. Jeżeli uznamy, 
że jest za rzadki dosypujemy ogórki 
i rzodkiewkę lub koper i szczypiorek. 

Pod koniec doprawiamy chłodnik 
pieprzem i solą. Przed podaniem 
najlepiej schłodzić go w lodówce 
przez ok 1-2 godziny. 

ORKISZOWY MAKARON Z 
OWOCAMI LASU

Składniki:
50 dag mąki orkiszowej 
3 jajka
50 dag jagód (mogą być mrożone) 
10 dag borówek amerykańskich 
3 łyżki cukru trzcinowego 
łyżka cukru waniliowego 
50 ml koniaku 
1/2 pęczka mięty 
ew. trochę śmietany 36-proc.

Etapy przygotowania:
Ciasto dobrze zagnieść, po czym 
rozwałkować i pokroić na długie 
szerokie prostokąty. Następnie 
ugotować je we wrzącej, lekko 
posolonej wodzie, odcedzić i prze-
lać zimną wodą. Borówki i jagody 
(trochę zostawić do dekoracji) zalać 
koniakiem, wsypać cukier i dusić na 
małym ogniu, aż powstanie gęsty 
sos. Włożyć do niego makaron, 
wymieszać, aby przesiąkł smakiem. 
Wyłożyć na talerz, podawać na 
gorąco lub na zimno, ozdobiony 
listkami mięty i surowymi owocami. 
Można też dodać do niego bitą 
śmietanę (ilość według uznania).

LODY BANANOWE
Składniki:
3 duże banany 
620 ml kremówki 36% 
130 g cukru pudru 
4 łyżki soku z cytryny 
½ łyżeczki cynamonu 

Etapy przygotowania:

Pokrojone w plasterki banany 
miksujemy w blenderze razem 
z sokiem z cytryny. Otrzymaną 
masę chłodzimy przez 3 godziny w 
zamrażarce. Na sztywno ubijamy 
kremówkę i na sam koniec systema-
tycznie dodajemy cukier puder oraz 
banany z cynamonem. Wszystko 
dokładnie miksujemy. Dodatkowo 
rozdrabniamy jeszcze przez 5 minut 
na najwyższej mocy. Przekładamy 
to do innego pojemnika i trzyma-
my w lodówce przez 2 godziny. 
Po upływie czasu, wyjmujemy je i 
miksujemy. Powtarzamy to jeszcze 
4 razy co godzinę. W trakcie zam-
rażania powinniśmy od czasu do 
czasu zamieszać lody.
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Jarmark średniowieczny w Uniejowie
Organizatorzy zadbali o to, aby pojawiły się zarówno tradycyjne kramy, jak i rękodzielnicy w strojach 
utrzymanych w klimacie epoki średniowiecza. Kto wybrał się na jarmark do Uniejowa, miał także 
możliwość uczestniczenia w wielu zabawach przygotowanych dla publiczności. Wieczorem można 
było obejrzeć widowiskowy pokaz ognia.
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Ozorków

Ozorków

- To był horror. Jeszcze nigdy czegoś 
takiego nie przeżyliśmy – wspomina 
nawałnicę, jaka przeszła przez podo-
zorkowską wieś, Jerzy Świercz.

Rzadko się zdarza, aby trąba powietrz-
na zniszczyła jedno zabudowanie. A tak 
właśnie było we Wróblewie. Potężny wir 
powietrza poszedł w kierunku zabudo-
wań pana Jerzego. Wystarczyło zaledwie 
kilka sekund, aby nawałnica wyrządziła 
ogromne szkody. 

- Najpierw zerwał się potężny wiatr. 
Później na niebie rozbłysły pioruny. Już 
wtedy przeczuwaliśmy z bratem, że może 
być niewesoło. Jednak nigdy bym nie po-
myślał, że trąba powietrzna zniszczy nasz 
dom. Takie rzeczy widziałem wcześniej 
jedynie w filmach katastroficznych – mówi 
pan Jerzy. 

Wojciech Świercz, potwierdza słowa 
brata. 

- Dochodziła godzina 22. Nad nami rozpętała się nie-
wyobrażalna burza. W pewnej chwili usłyszeliśmy huk, 
tak jakby nad domem przeleciał jakiś potężny samolot. I 
w tym momencie zorientowaliśmy się, że nie mamy już 
dachu. Trąba powietrzna z łatwością zerwała drewnianą 
konstrukcję, uszkodziła też tylną ścianę domu.

Budynek rzeczywiście wygląda tak, jakby miał się w 
każdej chwili zawalić. Od strony pola górna część domu 
wraz z elewacją przykryta została folią. Strażacy wzmocnili 
konstrukcję drewnianymi stemplami. 

- Gdy wójt przyjechał na miejsce, to zdziwił się, że jesz-
cze mieszkamy w tym domu. Zapytał, czy mamy gdzie 
pójść. Odpowiedzieliśmy, że musimy tu nadal mieszkać. 
Najbardziej boimy się teraz burz. Wystarczą mocniejsze 
podmuchy wiatru i dom może się zawalić – słyszymy od 
Jerzego Świercza. - Ja bardzo to przeżyłem. W dniu nawał-
nicy trafiłem do szpitala. To 

był stan przedzawałowy. 
Wójt Tomasz Komorowski zapewnia, że rodzina otrzy-

mała pomoc od gminy.
- Pieniądze zostały wyasygnowane z ośrodka pomocy 

społecznej. W tym przypadku nie można mówić o klęsce 
żywiołowej, dlatego tylko taka pomoc gminy, poprzez 
GOPS,  może być uwzględniona. Z tego co wiem, dom był 
ubezpieczony – dodaje wójt. 

- To prawda – przyznają bracia. - Jednak dopiero dzisiaj 
pojawił się agent ubezpieczeniowy. Mamy nadzieję, że 
jakoś dotrwamy i dom się nie rozleci do czasu wypłaty 
odszkodowania. 

tekst i fot. (stop) 

Dariusz W. (nazwi-
sko do wiadomości 

red.) i jego upośledzona umysło-
wo siostra są tematem rozmów 
mieszkańców. O problemach 
rodzeństwa pisaliśmy w połowie 
lipca. Po naszym artykule redak-
cja otrzymała zdjęcie pana Darka 
zatytułowane „tak brat zajmuje 
się siostrą”.

Na zdjęciu mężczyzna leży na 
trawniku przed domem. Zdaniem 
nadawcy zdjęcia ozorkowianin 
tego dnia pił na umór. Jak twierdzą 
niektórzy mieszkańcy, pan Dariusz 
nadużywa alkoholu.

- W artykule brat wypowia-
da się, że nie pije i zajmuje się 
swoją siostrą Iwoną. A to nie jest 

prawda – mówi nasz rozmówca. 
- Gdy tylko dostanie pieniądze 
przyznane z opieki dla siostry, 
to od razu idzie pić. Tego dnia, 
co spotkał się z dziennikarzem, 
czekał na pracownika ośrodka 
pomocy społecznej. I tylko dla-
tego był trzeźwy. 

Pomoc materialna, jaką otrzymuje 
rodzina, wynosi ponad 2 tysiące zł 
miesięcznie. Pan Dariusz twierdzi, 
że krytykują go ludzie, którzy za-
zdroszczą mu pieniędzy. 

W tym miesiącu zapaść ma orze-
czenie w sprawie siostry pana Da-
riusza. Sąd ma ocenić, czy lepszym 
miejscem niż rodzinny dom, byłby 
dla upośledzonej kobiety DPS. 

(stop)

Wielu gospodarzy 
wyjechało kombaj-

nami na pola, wykorzystując w 
ub. tygodniu sprzyjającą pogodę. 

- Nie ma co dłużej czekać. Tym 
bardziej, że meteorolodzy znów 
zapowiadają opady deszczu. Trzeba 
działać dopóki świeci słońce – usły-
szeliśmy od Sławomira Szymcza-
ka, który rozpoczął koszenie żyta. 

Jak rolnicy oceniają tegoroczne żni-
wa? Z tym jest różnie. Niektórzy – tak 
jak pan Sławomir – wcale nie narze-
kają na wcześniejsze opady deszczu. 

- To zależy na jakiej glebie rosną 
zboża. Ja akurat mam pola suche, 
a więc deszcz jest korzystny. Mogę 
powiedzieć, że w tym roku jest 
więcej zboża jarego. 

Rolnicy, z którymi rozmawia-
liśmy, kosili zboże na pasze dla 
zwierząt. Nie byli zainteresowani 
cenami za sprzedaż ziarna. Warto 
jednak wspomnieć, że w wyniku 
dużego eksportu zbóż z Polski w 
sezonie 2016/2017 i niskiego pozio-
mu krajowych zapasów, ceny psze-
nicy oraz żyta rosły od zakończenia 
żniw. W końcu sezonu tj. w czerwcu 
2017 r. były o 12% wyższe niż rok 
wcześniej i wyniosły dla pszenicy 

710 zł/t i żyta 609 zł/t.
Według danych ministerstwa 

rolnictwa i rozwoju wsi dla woje-
wództwa łódzkiego ceny zbóż pod 
koniec lipca kształtowały się nastę-
pująco: pszenica – 812 zł za tonę, 
żyto – 650 zł/t., jęczmień – 770 zł/t., 
kukurydza – 925 zł/t., owies – 655 
zł/t., pszenżyto – 716 zł/t.

Tegoroczna zimna i deszczowa 
wiosna spowodowała opóźnienie 
siewów zbóż jarych oraz spowolniła 
wzrost ozimin. W związku z tym 
zbiory zbóż są również opóźnione 
o około 7–14 dni. Wobec czego kra-
jowe ceny zbóż na początku sezonu 
2017/2018 mogą utrzymać się na 
relatywnie wysokim poziomie.

(stop)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o  IV przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW

Informuje o ogłoszeniu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ozorków 

położonych  
w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów.

1. Oznaczenie nieruchomości: działki nr 14/6 o pow. 0,1007 ha, 14/7 o pow.0,1007 
ha, zapisane w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00058785/5
2. Cena wywoławcza: dla działki 14/6 – 31 500,00 PLN (netto) plus 23% VAT
 dla działki 14/7 – 31 500,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium: dla działki 14/6 – 3 150,00 PLN 
 dla działki 14/7 – 3 150,00 PLN 
4. Termin i miejsce IV przetargu: IV Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 
2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1  od godz. 
1000 – odrębnie dla każdej nieruchomości. 
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Urzędu 
Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003  
(z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie 
urzędu najpóźniej do dnia  4 września 2017 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o IV przetargu: 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14  w Ozor-
kowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów.
6. Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach 
przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospo-
darki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii zagospodarowania 
przestrzennego pok.3 wew. 113.

Słońce sprzyja żniwiarzom

Na zdjęciu Sławomir Szymczak

ogłoszenie

Wcale nie dba o siostrę – mówią czytelnicy

Zdaniem czytelnika, który przysłał 
zdjęcie, pan Dariusz nadużywa 
alkoholu i nie opiekuje się 
upośledzoną siostrą

Pan Jerzy przed zrujnowanym domem 

Bracia mają nadzieję, że dom się nie zawali Trąba powietrzna z łatwością zerwała drewniany dach

trąba pOwietrzna 
zniszczyła dom
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mieszkańcy czekają na remont 

Ozorków 
Ozorków 

Ozorków Informacja o zabawie 
tanecznej dla senio-

rów zawieszona wśród nekrologów 
tuż przy wejściu na stary cmentarz 
budzi mieszane uczucia. Wielu 
mieszkańców zadaje sobie pytanie, 
czy nie ma stosowniejszych miejsc 
na reklamowanie tego typu zabaw. 
Czy organizatorzy dancingu dla 
seniorów, którzy zdecydowali się 
na wywieszanie takiej informacji 
na cmentarnym ogrodzeniu, nie 
widzą w tym nic niewłaściwego? 
Tablica przeznaczona na nekrologii 
wykorzystywana jest jak widać w 
przeróżny sposób. 

(stop)

Policjanci zatrzymali 
49-letnią kobietę, w 

mieszkaniu której zabezpieczyli 
15 krzewów konopi indyjskich 
oraz prawie 200 kg nielegalnego 
tytoniu, dla którego wartość 
uszczuplenia podatku to około 
150 tysięcy złotych. Zatrzymana 
usłyszała zrzut uprawy środków 
odurzających oraz posiadania wy-
robów tytoniowych bez polskich 
znaków akcyzy, za co grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
Kilka dni później policyjni wywia-
dowcy zlikwidowali kolejną upra-
wę konopi indyjskich w Zgierzu.

Pojemniki z używaną 
odzieżą teoretycznie 

powinny być opróżniane dwa razy 
w miesiącu. W praktyce jednak czę-
sto jest inaczej, dlatego wokół nich 
tworzą się małe wysypiska śmieci. 
Problemem są też akty wandalizmu 
– nie brakuje osób, które kradną z 
pojemników ubrania lub po prostu 
blaszane pudła niszczą. Pojemniki są 
też „dekorowane” przez grafficiarzy, 
oklejone ulotkami. 

Zdania na temat pojemników 
są podzielone. Jedno jest jednak 
pewne. Nie opróżniane stają się 
elementem szpecącym miejski 
krajobraz. 

Praktycznie każdy z ustawio-
nych w mieście pojemników na 
odzież używaną jest przepełniony. 

- To już reguła, że w okresie 
letnim wzrasta ilość odzieży 
wrzucanej do pojemników – 

mówi Aneta Zawiska 
z warszawskiej firmy 
zarządzającej pojem-
nikami. - Jeśli jednak 
mieszkańcy zauwa-
żą, że dany pojemnik 
jest przepełniony, to 
zawsze w tej spra-
wie można do nas 
zadzwonić i zgłosić 
problem. 

Pani Aneta zwró-
ciła uwagę na to, że 
czasami pojemniki 
wykorzystywane są 
niezgodnie z prze-
znaczeniem.

- Mieliśmy już sytu-

Cmentarny 
dancing 

Marihuana 
w mieszkaniu małe wysypiska śmieci

Tak wyglądał w ub. tygodniu 
pojemnik ustawiony w pobliżu 
ośrodka kultury

Zaśmiecone pojemniki, które stoją przy parkingu 
w pobliżu cmentarza na Zgierskiej 

acje, że do pojemników nie trafiała 
odzież. Wrzucany był na przykład 
stary sprzęt agd, potłuczona za-
stawa, śmieci i wszystko to, co się 
ludziom nie przydaje. To przykre, 
ale mamy również do czynienia z 
brakiem kultury. W pojemnikach 
trafiamy niekiedy na ludzkie od-
chody. Był też przypadek w woje-
wództwie łódzkim, że z pojemnika 
wyciągnięty został zdechły pies...

(stop) 

Ozorków Ostatnie upalne 
dni dały nieźle po-

palić mieszkańcom ul. Krze-
szewskiej i wcale nie chodzi 
tu o wysokie temperatury. 
Brak deszczu spowodował, 
że za każdym przejazdem 
po nieutwardzonej drodze 
w powietrze wzbijają się tu-
many kurzu. Drobinki piasku 
osadzają się na oknach, para-
petach, praniu wywieszonym 
w ogrodach. - Tak nie da się 
żyć – usłyszeliśmy od miesz-
kańców, którzy czekają na 
remont drogi. 

Podobna sytuacja – jak na 
Krzeszewskiej – jest również na 
innych nieutwardzonych dro-
gach w mieście. Latem miesz-
kańcy narzekają z powodu 
kurzu, natomiast zimą drogi 
zamieniają się w błotniste i nie-
przejezdne trakty. 

- Kilka słonecznych dni wy-
starczy, aby życie zamieniło 
się w koszmar – mówi Łukasz 
Klauze. - Jak jest mocniejszy 
wiatr, to drobinki piasku wy-
czuwam nawet między zębami. 

Piach jest wszędzie. Tego nie da 
się na dłuższą metę wytrzymać. 
O naszej ulicy, podobnie jak 
pobliskiej Tartacznej, miasto 
zapomniało. 

Joanna Pawlak myśli o zebra-
niu podpisów od mieszkańców. 

- Być może petycja sprawi, że 
magistrat zainteresuje się na-
szym problemem – zastanawia 
się ozorkowianka. 

Mieszkańcy nie mają wygóro-

wanych żądań. 
- Wdychamy ten kurz a wy-

starczyłoby utwardzić drogę. 
Żyć się tu nie da – dodaje pani 
Joanna. 

Jak usłyszeliśmy, droga z roku 
na rok jest podwyższana. To nie-
sie dodatkowe problemy.

- Miasto gruntówkę podnosi 
zwożąc kolejne tony ziemi przy 
wyrównywaniu. A to powo-
duje, że Krzeszewska jest już 
kilkanaście centymetrów ponad 
poziom pól. Gdy pada deszcz, 
to woda zalewa nasze podwór-
ka – słyszymy od Krystyny 
Jarczyńskiej.  

Podobnych krytycznych uwag 
jest na Krzeszewskiej więcej. 
Wizyta naszego reportera spo-
wodowała, że ludzie emocjo-
nalnie wypowiadali się o braku 

niezbędnych prac remontowych 
na drodze. 

- Takimi doraźnymi pracami 
nic się nie wskóra. Tu potrzeba 
generalnego remontu. Latem 
nie można oddychać od kurzu, 
jesienią topimy się w błocie – nie 
kryje emocji Robert Durys. 

Jaki jest komentarz urzędu 
miasta? 

- W planie inwestycyjnym na 

ten rok nie ma ujętego remontu 
ul. Krzeszewskiej i Tartacznej. 
Aby jednak poprawić nawierzch-
nię drogi i ograniczyć pylenie, 
zaplanowano ułożenie destruktu, 
pozyskanego podczas tegorocz-
nych prac przy przebudowie 
Maszkowskiej i Południowej – 
odpowiada Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa.. 

(stop)

Przejeżdżające auta pozostawiają tumany kurzu 

kurzawa na krzeszewskiej 

Parapety są siwe od osadzającego się z drogi pyłu

W tym roku magistrat planuje ułożenie na Krzeszewskiej destruktu 

Podczas upałów mieszkańcy narzekają na wszechobecny piasek
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Ozorków

Gm. Ozorków 

OzorkówOzorków

ogłoszenie

Ruszyły prace zwią-
zane z uzbrajaniem 

terenu położonego między ul. Pił-
sudskiego a Unii Europejskiej. Loka-
torzy bloków naprzeciwko których 
znajdują się miejskie grunty z cie-
kawością przyglądają się robotom. 
Zadają sobie pytanie, co powstanie 
przed blokami.

- Przez lata był problem z tym tere-
nem. Nikt nie kontrolował wywozu 
śmieci a także picia alkoholu w zagaj-
nikach. Być może teraz to się skończy 
– zastanawia się lokator z jednego z 
bloków przy ul. Piłsudskiego. 

O działkach wystawionych przez 
miasto na sprzedaż informuje duża 
tablica. Bliżej ul. Unii Europejskiej 
pracują koparki. Robotnicy dokonują 

pomiarów. Widać, że przygotowują 
teren pod inwestycję. 

- Układamy sieć wodociągową. Nie 
wiem, co tu powstanie – usłyszeliśmy 
od jednego z pracowników. - Może bę-
dzie osiedle domków jednorodzinnych, 
a może supermarket?

Jak się dowiedzieliśmy, magistrat 
sprzedaje kilka działek. Największa 
z nich ma powierzchnię prawie 1500 
mkw., kolejna 990 i 866.

- Ceny działek kształtują się od 
prawie 70 tysięcy zł do 120 tysięcy 
zł. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
działki położone są na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub wielorodzinnej z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych dla mieszkań-
ców – informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa. - Prace 
związane z kładzeniem wodociągu 
powinny zakończyć się w tym roku. Do 
sprzedania są jeszcze działki przy ul. 
Unii. Na wniosek miasta PGE zbuduje 
tam trafostację. Obecnie ustalane są 
szczegóły tej inwestycji między PGE i 
UM w Ozorkowie. 

(stop)

Na drzwiach więk-
szości marketów 

oferujących sprzęt rtv i agd w 
całej Polsce pojawiły się plakaty 
z napisem: “Drogi kliencie. W 
upalne dni nie zostawiaj pupila 
w aucie. Zapraszamy na zakupy 
z psem”. Wyjątkiem są salony, do 
których nie można wejść bezpo-
średnio z zewnątrz, jak na przy-
kład te znajdujące się w centrach 
handlowych. 

Zwierzęta wpuszczane są do skle-
pu wyłącznie na smyczy i w kagań-
cu ze względu na bezpieczeństwo, 
a także samopoczucie dzieci, które 
mogłyby przestraszyć się podbie-
gającego do nich obcego psa. Wy-
jątkiem są bardzo małe zwierzątka, 
które właściciele trzymają na rękach 
przez cały czas pobytu w sklepie.

W gorące dni szcze-
gólnie starsi ludzie 

czują się gorzej. Narzekają na 
problemy z krążeniem, duszność, 
zawroty głowy. Pogotowie w ta-
kie dni ma więcej wyjazdów. 

Lekarze przestrzegają, że między 
godziną 11 a godziną 17 nie należy 
wychodzić z domu, ponieważ na-
grzane powietrze sprzyja znaczne-
mu odwodnieniu. Tutaj szczególnie 
wrażliwe są nie tylko osoby starsze, 
ale też chorujące na nadciśnienie, 
chorobę wieńcową, choroby ukła-
du krążenia, niewydolność nerek 
i  cukrzycę. Te osoby są szczególnie 
narażone na działanie nie tylko 
słońca, ale i wysokich temperatur. 
Należy spożywać bardzo dużo pły-
nów, nawet do 4-5 litrów dziennie. 

O piciu wody szczególnie muszą 
pamiętać osoby, które zażywają leki 
na nadciśnienie. Osoby przyjmujące 
leki kardiologiczne bardzo często 
odwadniają się podczas upału, bo 
spożywają zbyt małą ilość płynów. 
Wówczas dochodzi do zapaści.  

(stop)

Do wypadku 
doszło na dro-

dze wojewódzkiej 708. Zderzyły 
się czołowo dwa samochody 
osobowe – audi i opel. Jadący 
audi od strony Ozorkowa drogą 
DW 708 chcąc skręcić w lewo 
do miejscowości Gieczno, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
prawidłowo jadącemu drogą DW 
708 od strony Strykowa. Dwie 
osoby zostały poszkodowane. 

Do sklepu z psem 

więcej wyjazdów w upał

Groźny wypadek w Modlnej

Najpierw strażacy a następnie 
ratownicy medyczni udzielali 
na chodniku poszkodowanym 
pierwszej pomocy. Ruch na dro-
dze wojewódzkiej był całkowicie 
zablokowany. Policja ze Zgierza 
wyjaśnia okoliczności wypadku. 

co powstanie między piłsudskiego a unii?

Nie trzeba będzie rozkopywać 
ul. Unii w związku z układaniem 
wodociągu 

Miasto sprzedaje działki pomiędzy 
Piłsudskiego a Unii

fo
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Składniki:
1,5 litra wody
3 cytryny
80 g cukru
1 świeży ogórek
lód
świeża mięta
Przygotowanie krok po kroku:Zostawić pół cytryny do dekoracji, z reszty wycisnąć sok. Ogórek po-kroić w małe kawałki. W blenderze utrzeć go na jednolitą masę z so-kiem cytrynowym i cukrem. Prze-lać do dzbanka z wodą. Podawać, wlewając lemoniadę do szklanek w 1/3 wypełnionych lodem. Można ozdobić porcję plasterkiem cytryny i ogórka oraz listkiem mięty.

Usuń makijaż i oczyść skórę twa-
rzy żelem lub delikatnym to-
nikiem. Długie włosy zwiąż na 
czubku głowy, a krótkie odgarnij 
opaską. Na ramiona załóż ręcz-
nik lub ubierz się w ‘’roboczą’’ 
koszulkę.

Składniki maseczki:
1 łyżeczka kurkumy, 
1 łyżeczka dobrej jakości miodu, 
1 łyżeczka jogurtu naturalnego. 
Wszystkie składniki umieść w misce 
i dokładnie wymieszaj. Staraj się 
uzyskać na tyle gęstą konsystencję, 
by nie spływała z twarzy. Możesz 
zagęścić maseczkę miodem lub roz-
rzedzić jogurtem. Gotową maseczkę 
rozprowadź równomiernie na całej 
twarzy, również w okolicy oczu. Kur-
kuma delikatnie rozjaśni zasinienia 
pod oczami. Pozwól, by maseczka 
zaschła na twarzy - to oznacza, że 
należy potrzymać ją ok. 15-20 minut. 
Na koniec umyj twarz chłodną wodą 
i osusz ręcznikiem.

Aby zrobić szybką maseczkę oczysz-
czającą wystarczy wsypać do mi-
seczki dwie łyżki sody i dolać jedną 
łyżkę ciepłej wody. Po wymieszaniu 
powinna powstać biała pasta. Taką 
mieszankę należy nakładać na skórę 
twarzy w miejsca, które wymagają 
oczyszczenia, np. w strefie T. Po 
kilku minutach zmyj mieszankę 
letnią wodą i osusz skórę twarzy 
ręcznikiem.

Domowe sposoby na oparzenia 
słoneczne są alternatywą dla spe-
cjalnych kremów czy maści regene-
rujących skórę. Dzięki nim nie tylko 
szybko ukoisz podrażnioną słońcem 
skórę, lecz także przyśpieszysz pro-
ces gojenia. Naturalne preparaty 
wyleczą stan zapalny związany z 
poparzeniem równie szybko, jak 
apteczne specyfi ki.

Chłodny prysznic przyniesie ulgę 
podrażnionej przez słońce skórze

Weź prysznic. Zimna woda obniża 
temperaturę zakończeń nerwowych 
skóry, dzięki czemu działa przeciwbó-
lowo. Jednak poparzona skóra jest 
bardzo rozpalona, więc kontakt z 
lodowatą wodą mógłby doprowadzić 
do szoku termicznego. Dlatego woda, 

którą opłukujemy poparzoną skórę, 
początkowo powinna być letnia. 

Poparzoną przez słońce skórę 
można posmarować miodem

Oparzonej skóry nie należy smaro-
wać ciężkimi i tłustymi preparatami. 
Jednak wyjątkiem od tej reguły jest 
miód ze względu na przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne właściwości, które 
mogą przyspieszać gojenie. 

Kefi r i maślanka na poparzenia 
słoneczne to sposób stosowany 

przez nasze babcie 

Kefir, maślanka czy zsiadłe mleko, 
m.in. dzięki zawartości białka i witamin: 
A, D i E, zregenerują zniszczony słońcem 
naskórek. Wystarczy na zaczerwienioną 

skórę nałożyć okłady z gazy nasączonej 
kefirem lub zsiadłym mlekiem.

Puree ziemniaczane szybko 
złagodzi uczucie pieczenia 
towarzyszące oparzeniom

Sok ze świeżych ziemniaków zawie-
ra substancję o działaniu zbliżonym do 
atropiny, dzięki czemu błyskawicznie 
łagodzi ból i zapobiega powstawaniu 
pęcherzy. Ponadto krochmal zawarty 
w tych warzywach chroni skórę przed 
podrażnieniami. 

Ogórek sprawdzi się szczególnie na 
oparzonej skórze twarzy

Ogórek jest bogaty w antyoksydanty 
i witaminę C, dzięki czemu znakomicie 
chroni i odżywia skórę. Wystarczy 
przyłożyć plasterki do zmienionych cho-
robowo miejsc i pozostawić na 30 minut. 

Dzięki kąpieli z mąki owsianej 
szybko ukoisz podrażnioną słoń-

cem skórę

Aby złagodzić oparzenia słoneczne, 
weź kąpiel z mąki owsianej. Zawiera 
ona beta-glukan – związek chemiczny, 
który poprawia funkcje ochronne skó-
ry i zapobiega utracie wody z jej głęb-
szych warstw. Wystarczy do wanny 
letniej wody wsypać kilka łyżek mąki.

Sok z aloesu to alternatywa dla 
kremów czy maści regenerujących 

skórę

Sok z liści aloesu zawiera enzymy 

Orzeźwiająca lemoniada 
ogórkowa: napój na lato

Maseczka 
z kurkumy - na 
podrażnienia 

i przebarwienia

Maseczka 
z sody - 

oczyszcza skórę

Domowe sposoby na oparzenia słoneczne. Czym złagodzić skutki opalania?

Kefi r i maślanka  zregenerują 
zniszczony słońcem naskórek

przyśpieszające regenerację naskórka, 
saponiny o działaniu ściągającym i 
myjącym oraz aloektynę, która działa 
przeciwzapalnie. 

Kurkumę na oparzenia słoneczne 
od wieków stosują Hindusi

Hindusi posypują kurkumą plastry 
opatrunkowe, aby przyśpieszyć proces 
gojenia się skóry. Wierzą bowiem, że 
kurkuma, a konkretnie zawarta w niej 
kurkumina, zabija białka, które sprzy-
jają rozwojowi anormalnego zapalenia 
skóry i organizmu.

jak przetrwać 
upały, dbając 
o urOdĘ i dobry 
wygląd?

Niełatwo utrzymać makijaż i świetny 
wygląd podczas upałów, ale nie jest to 
niemożliwe. Kilka prostych zabiegów 
pomoże zachować świeżość i dobre 
samopoczucie mimo żaru lejącego 
się z nieba.

Rano weź orzeźwiający prysznic

Letnia woda zmyje resztki snu i pobu-
dzi ciało. By przetrwać upalny dzień, 
użyj żelu o orzeźwiającym zapachu 
cytrusów, mięty lub sosnowych igieł. 
Prysznic zakończ polewając ciało 
przez kilkanaście sekund zimną wodą. 
Nie wycieraj się mocno ręcznikiem, 
żeby nie rozgrzewać ciała, ale delikat-
nie przykładaj go do skóry.

Podczas upałów pij miętową 
herbatę

Podczas upałów pij więcej niż zwykle, 
nawet do 3 litrów dziennie. Poranek 
zaczynaj od szklanki letniej, miętowej 
herbaty, która orzeźwi, ale również ob-

niży nieco 
ciepłotę twojego ciała. Przyjmij zasa-
dę, że wszelkie wypijane w ciągu dnia 
napoje powinny mieć temperaturę 
umiarkowaną, by się za bardzo nie 
rozgrzewać ani nie wyziębiać. Dobrze 
jest także pić wody mineralne zawie-
rające sód, który zatrzymuje wodę w 
organizmie i dzięki temu zmniejsza 
nieco pragnienie.

Ochłodź skórę balsamem pod-
czas upałów

Jeżeli chcesz jak najdłużej utrzy-
mać uczucie chłodu i orzeźwie-

nia, posmaruj całe ciało 
chłodzącym balsamem o 
lekkiej, żelowej konsystencji. 
Możesz później nałożyć na 
ramiona oraz dekolt krem 
z drobinkami złota. Mieniąc 
się w słońcu sprawi, że two-
ja skóra będzie wyglądała 
świeżo przez cały dzień.

Powstrzymaj pocenie

Antyperspirant jest 
lepszy od dezodo-
rantu, ponieważ nie 
tylko usuwa przykrą 
woń potu, lecz jednocześnie 
hamuje jego wydzielanie, 
obkurczając ujścia gruczo-
łów potowych. Pamiętaj 
jednak, że nawet najlepsze-
go środka w upał powinnaś 
używać częściej. Dlatego 
włóż go do torebki i miej 
zawsze ze sobą.

Wklep krem matujący

Latem używaj kremu, któ-
ry powstrzymuje pocenie i świecenie 
się cery. Najlepiej, by miał lekką, że-
lową konsystencję i działał matująco. 
Zanim go wklepiesz, możesz prze-
trzeć twarz wacikiem nasączonym 
antybakteryjnym tonikiem matują-
cym, który wzmocni działanie kremu.

Zrób lekki makijaż

Nie musisz rezygnować z makijażu w 
upały. Podkład powinien być lekki, by 
skóra mogła oddychać. Dobrze też, by 
ograniczał wydzielanie sebum. Jeśli nie 
masz przebarwień i krostek, możesz 

użyć tylko 
sypkiego pudru. Pomaluj usta błysz-
czykiem, a na powieki połóż sypkie 
cienie. By uniknąć rozmazywania tuszu, 
zrób hennę.

Skrop się wodą toaletową

Taką, która nie zawiera alkoholu. 
Inaczej na spryskanej skórze mogą 
pod wpływem słońca pojawić się 
trwałe przebarwienia. Wybieraj wody 
o orzeźwiającym i dodającym energii 
aromacie cytrusów, rozmarynu, mię-
ty, cedru. Spryskuj nimi ciało i włosy, 
by długo czuć ich pobudzającą woń.

Ubieraj się luźno

Podczas upałów najlepsze są luźne 
ubrania, bo obcisłe uniemożliwiają 
pozbycie się wilgoci z powierzchni 
skóry. Dodatkowo ją ogrzewają. 
Powinny być z tkanin naturalnych - 
syntetyki utrudniają odparowanie 
potu. Na przesiąkniętej potem 
odzieży mogą rozwijać się grzyby 
i bakterie.
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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.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

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
tel. 24 721 34 41 w. 342

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy.

Magazynier – pracownik 
magazynu-pakowni
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
umiejętność pracy w zespole, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
mile widziane doświadczenie, 
obsługa komputera.
Snowman Foods Solution Sp. z o.o.
Walew 29
99-107 Daszyna
e-mail: ew@snsfoods.pl 

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
elektryczne do 1kV. mile wdziane 
doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Technik doświadczalny
Wykształcenie średnie zawodowe 
rolnicze, ogrodnictwo i pokrewne, 
znajomość tematyki rolniczej, 
uczciwość, dokładność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie rolnicze i 
ogrodnicze, podstawowa 

znajomość języka angielskiego.
ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz
tel. 42 231 70 21 lub 507 890 250
Miejsce pracy: Moraków

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanika samochodowa, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, mile 
widziane kursy i szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Elektromechanik 
samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
lub techniczne – mechanik 
– elektronik samochodowy, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, mile 
widziane kursy i szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora kruszarki, 
koparki, sortowni.
PHU JAWIS
Góry Małe 32
09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, 
prawo jazdy kat. D, 2 lata 
doświadczenia.
PKS Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542

Monter stolarki PCV
Doświadczenie w montażu 
stolarki PCV oraz pracach 
budowlanych, prawo jazdy kat. B.
REDECOR
Grzegorz Skobel
Mikołajew 9
99-100 Łęczyca
tel. 606 336 097

Handlowiec
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo jazdy 
kat. B.
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26

OGŁOSZENIA DROBNE

99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411

Mechanik samochodowy
Wykształcenie średnie zawodowe 
– mechaniczne, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
zawodowe
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411
Praca Kutno/ Łęczyca

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, 
doświadczenie zawodowe min. 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie min. 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Umiejętność szycia, 
doświadczenie zawodowe 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 

widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji 
odzieży, odszywania wzorów, 
doświadczenie 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie
Stanisława Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 12 11 55

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja pracy, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków mile widziane.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie, ul. Reymonta 7A

Pielęgniarka środowiskowa/
środowiskowo-rodzinna/rodzinna
Wykształcenie min. średnie – 
pielęgniarstwo, mile widziane 
doświadczenie.
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „SALMED”
Stara Sobótka 18
99-150 Grabów
tel. 503 028 096

Masarz
Chęć do pracy.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

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

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

Sprzedam opony zimowe 
R14 165 x 70, stan dobry – 

tanio – bez felg.
 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 kor-
bę – 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, maszy-
nę 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
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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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„Smog” to policyjne działania, 
które mają na celu zwrócenie 
szczególnej uwagi kierującym 
na prawidłowy stan techniczny 
pojazdów i szkodliwość emisji 
spalin do atmosfery. Policyjne 
działania ukierunkowane są 
przede wszystkim na wyelimi-
nowanie z ruchu niesprawnych 
technicznie pojazdów a także 
zwrócenie uwagi o dbałość śro-
dowiska naturalnego.

Od 27 lipca na terenie całego 
kraju policjanci prowadzą wzmo-
żone działania pod kryptonimem 
„Smog”. Stróże prawa sprawdzają 

czy kontrolowane przez nich 
pojazdy nie emitują trujących 
spalin, jak również reagują na 
wykroczenia drogowe związane 
ze stanem technicznym pojazdów. 
Policjanci przypominają kierują-
cym o konieczności cyklicznego 
sprawdzania stanu technicznego 
pojazdów w celu wyeliminowania 
wszelkiego typu niesprawności. 
Działania te pozwolą na wyelimi-
nowanie z ruchu drogowego po-
jazdów niesprawnych technicznie 
a tym samym przyczynią się do 
zwiększenia dbałość o środowisko 
naturalne.

Na obszarze leśnym Nadleśnictwa 
Poddębice odbyły się ćwiczenia z 
zakresu walki z pożarami lasów. W 
ćwiczeniach udział wzięli strażacy z 
powiatów poddębickiego i łęczyc-
kiego.

Głównym celem było sprawdzenie 
możliwości taktycznych sił i środków 
jednostek ochrony przeciwpożarowej 
podczas gaszenia pożarów lasów z 
uwzględnieniem dostarczania wody 
na duże odległości, a także dosko-
nalenie współdziałania i wzajemnej 
integracji sił i środków służb ratowni-
czych działających na terenie powiatów 
łęczyckiego i poddębickiego. Scenariusz 

Międzypowiatowe ćwiczenia strażaków

ćwiczeń uwzględniał akcję ratow-
niczo-gaśniczą lasu w miejscowości 
Pełczyska. Został także uwzględniony 
epizod osoby poszkodowanej, której 
należało udzielić pomocy z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. W 

ćwiczeniach udział brali: strażacy z KP 
PSP w Łęczycy, Poddębicach i Łowiczu 
oraz z jednostek OSP Leźnica Mała, 
OSP Świnice Warckie, OSP Topola 
Królewska, OSP Stara Sobótka, OSP 
Piątek, OSP Grabów i OSP Wartkowice. 

Kontrabanda przechwycona
Łęczyccy policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości go-
spodarczej zatrzymali mężczyznę, 
który posiadał łącznie 9680 sztuk 
papierosów oraz 3,5 kg tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy.

Policjanci po podjęciu informacji, że 
na terenie targowiska w miejscowości 
Piątek mogą być sprzedawane wyro-
by tytoniowe bez polskich znaków 
akcyzy udali się na miejsce. W rejonie 

placu targowego zlokalizowali 21 
letniego mieszkańca Zgierza, który 
w samochodzie posiadał 1880 sztuk 
papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. Kiedy funkcjonariusze udali 
się do miejsca zamieszkania mężczy-
zny znaleźli dodatkowo 7800 sztuk 
papierosów również bez bandero-
li. Zgierzanin został zatrzymany i 
usłyszał zarzuty. Przeprowadzone 
dochodzenie wykazało, że tym czy-

nem uszczuplił on budżet państwa 
na łączną kwotę 13 990 zł. Jest to 
przestępstwo za które grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Zachowaj zdrowy rozsądek na drodze
Trwają wakacje - okres wypoczyn-
ku i beztroski - ale też czas dalekich 
podróży. Policjanci przypominają 
więc o bezpieczeństwie na drodze. 
Analiza wypadków drogowych 
wciąż wskazuje, że jedną z głów-
nych przyczyn obok nieustąpienia 
pierwszeństwa przejazdu jest nad-
mierna prędkość. 

Słoneczna aura wywołuje u kie-
rujących mylne przeświadczenie o 
tym, że mając dobrą nawierzchnię, 
widoczność i prosty odcinek dro-
gi mogą bagatelizować przepisy 
ruchu drogowego. Zakładają, że 
„przecież to tylko znaki – mam 
dobrą drogę, dobry samochód czy 
motocykl” – nierzadko zakładają, 
że to innych spotka wypadek, nie 
ich samych. To również w związku 
z nadmierną prędkością dochodzi 
chociażby do nieustąpienia pierw-
szeństwa przejazdu innemu po-

jazdowi. Pojazdy poruszające się z 
nadmierną prędkością powodować 
mogą nieodpowiednią detekcję ich 
prędkości a co za tym idzie tra-
giczną w skutkach reakcję uczest-
nika ruchu. Podkreślić należy, że 
nadmierna prędkość jest główną 
przyczyną ofi ar śmiertelnych na 
naszych drogach.

Pamiętajmy, że oprócz konkret-
nych regulacji takich jak np. pręd-
kość czy choćby pierwszeństwo 
przejazdu lub przejścia obowią-
zują niezmiennie zasady ruchu 
drogowego. Stosujmy się do zasad 
szczególnej ostrożności i ograni-
czonego zaufania. To właśnie od 
ich przestrzegania rozpoczyna 
się dbanie o bezpieczeństwo wła-
sne i pozostałych uczestników 
ruchu. Wszechobecny pośpiech, 
lekkomyślność i brawura na drodze 
mogą skutkować tragedią.

Działania pod nazwą „SMOG”
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Bezpieczny portfelKolekcja aparatówera samochodów elektrycznych

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Wio!

Wielka Brytania idzie w ślady Francji i zapowiada, że od 
roku 2040 będzie obowiązywał zakaz sprzedaży nowych 
samochodów z silnikami benzynowymi i dieslowskimi. 
Zakaz to część planu, w ramach którego rząd Zjedno-
czonego Królestwa chce walczyć z zanieczyszczeniem 
powietrza. Warto podkreślić, że zakaz będzie też doty-
czył hybryd wyposażonych w silniki spalinowe. Minister 
ochrony środowiska, Michael Gove powiedział, że rząd 
potwierdza w ten sposób swoją obietnicę, iż do roku 
2050 z dróg znikną samochody z silnikiem spalinowym, 
a to oznacza odpowiednio wcześniej wprowadzony zakaz 
sprzedaży.

Największa kolekcja aparatów fotografi cznych w Polsce 
należy do Wiesława Borowskiego i można ją podziwiać 
w Biskupcu. Wystawę znajdującą się w Domu Pracy 
Twórczej „Sorboma” obejrzało już ponad 5 tysięcy osób. 
Zwiedzający przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale także z 
krajów europejskich, Korei Południowej, Bangladeszu, 
Tunezji, Kanady czy USA. Kolekcja liczy dokładnie 1244 
egzemplarze. Historia zbiorów pana Borowskiego sięga 
lat 70-tych, gdy po rozpoczęciu szkoły średniej otrzymał 
od mamy Smienę Symbol. Kolekcjonowanie nabrało tem-
pa po wyjeździe do Szwecji. To właśnie tam, na pchlich 
targach kupił najwięcej aparatów. 

Nowo powstała armeńska fi rma Volterman zaprezen-
towała niezwykle bezpieczny, przynajmniej w zamie-
rzeniach, portfel. Wbrew temu, co można by oczekiwać 
w dzisiejszych czasach, nie jest to portfel cyfrowy, ale 
fi zyczny, skórzany. W przedmiot wbudowano alarm, 
moduł GPS oraz aparat, który wykonuje zdjęcia osobie 
otwierającej portfel i przesyła je właścicielowi. Volterman 
Smart Wallet wyposażono w 512 megabajtów pamięci 
RAM, baterię, procesor, system zabezpieczeń działający 
w podczerwieni i łączność Wi-Fi. Właściciel portfela powi-
nien sparować go ze swoim smartfonem, a wówczas, gdy 
oba urządzenia znajdą się w większej niż zdefi niowana 
odległości, rozlegnie się wbudowany w portfel alarm. 

Po 
wizycie u 
fryzjera

Wesele 
pizzermanów

Żona miała nie 
zabierać dużo 
ubrańStrzyżenie 

bez kolejki

Mężczyźni 
zapadli się pod 
piasek

Hop z 
trampoliny

Pojedziemy 
na karuzelę... 
proszę


