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ziemniaki 
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Andrzeja

Pacjentka krytykuje 
ozorkowską służbę 

zdrowia

z SuCharSkiEgo!
MordErCzyni

Iwona K. chwyciła za nóż i wbiła ostrze w klatkę piersiową swojego wieloletniego przyjaciela. Dlaczego to zrobiła? Najbliżsi sąsiedzi zabójczyni tuż przed tragedią nie słyszeli żadnych odgłosów kłótni. O tajemniczej śmierci w mieszkaniu jednego z bloków przy ul. Sucharskiego - czytaj na str. 10 

58-letnia 
zabójczyni 

W tym 
bloku 
doszło do 
dramatu
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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Andrzej Karlikowski 
z Łęczycy może po-

chwalić się naprawdę dużymi 
ziemniakami ze swojej działki. 
Tegoroczny, rekordowy ziemniak 
waży prawie kilogram. Rzadko 
można spotkać tak dużą bulwę.

Ogromne ziemniaki pan Andrzej 
wyhodował na swojej działce w 
ogródkach działkowych Irys. Jak 
sam przyznaje, takiego okazu jesz-
cze nie miał.

- Już od 30 lat mam na dział-
ce ziemniaki, ale jak do tej pory 
największy ważył około 70 dag. 

Kilka dni 
temu wy-
k o p a łe m 
n a p r a w-
dę  du żą 
sztukę. Z 
ciekawości 
zważyłem 
m o j e g o 
ziemniaka 
i okazało 
się, że ma 
p r a w i e 
kilogram 
–  m ów i 
z uśmie-
chem pan 
Andrzej. - 
To odmia-
na owacja. 
Są dosko-
nałe do 
placków 
ziemnia-

- Wtorkowa nad-
zwyczajna sesja w 

gminie Łęczyca nie była należycie 
przygotowana. Brakowało pod-
stawowych dokumentów – mówi 
Grzegorz Góra, radny gminy 
Łęczyca.

Samorządowiec krytykuje przy-
gotowanie do sesji oraz jej przebieg.

- Głosowaliśmy nad przekaza-
niem dodatkowych pieniędzy na 
remont drogi powiatowej, a nie 
miałem nawet wglądu w kopię 
projektu uchwały. Na początku sesji 
zawnioskowałem o przerwę, żeby 
przygotować dokumenty. Chciałem 
też zobaczyć umowę zawartą mię-
dzy wójtem a starostą na remont 
tej drogi, żeby dowiedzieć się, za 
co mamy płacić tyle pieniędzy. Nie 
wiem, dlaczego tego nie dostałem. 
To jest rzecz niedopuszczalna i 
wręcz skandaliczna, żeby nie poka-
zać radnemu takich dokumentów, 
kiedy o to wnioskuje. 5 minutowa 
przerwa w sesji niczego by nie 
zmieniła.

Głównym powodem zwoła-
nia wtorkowej sesji było podjęcie 
uchwały o przekazaniu większej 
sumy pieniędzy dla powiatu łę-
czyckiego na remont drogi Topola 
Królewska – Błonie. 

Przypomnijmy, w czerwcu br. 
rada gminy Łęczyca podjęła uchwa-
łę w sprawie  przekazania środków 
finansowych  w wysokości 195 
tys. zł na remont tego odcinka. 
Wykonawcą inwestycji jest powiat 
łęczycki i to po jego stronie leży obo-
wiązek zorganizowania przetargu. 
Niestety, okazało się, że pieniędzy 
na remont nie wystarczy.

- Co do słuszności i konieczności 
przeprowadzenia remontu, nie 
mam żadnych wątpliwości, nie 
zgadzam się jedynie z tym, że to 
my jako gmina musimy zwiększyć 
dotację - argumentował radny 
Grzegorz Góra. - Mam tu na uwa-
dze pierwszeństwo remontów dróg 
gminnych, które w tym przypadku 
jest nie zachowane. Dlaczego nasi 
podatnicy, mieszkańcy gminy 

Nasz ubiegłotygodniowy artykuł o Gabrieli B., oszustce z Łęczycy 
spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Osoby, 

które padły ofiarą oszustwa są zbulwersowane, że wyjaśnienie spraw trwa 
tak długo, mimo że sprawczyni jest „na wyciągnięcie ręki”. Mieszkańcy 
obawiają się, że oszustka wciąż może brać pożyczki na nie swoje nazwisko 
krzywdząc tym samym kolejne osoby. Miejmy nadzieję, że interwencja 
senatora Przemysława Błaszczyka u Ministra Sprawiedliwości przyspieszy 
finał prowadzonego w prokuraturze postępowania. 

(zz)

W połowie września w łęczyckim 
Domu Kultury odbędą się castingi 
do wyborów Miss i Mistera Ziemi 
Łęczyckiej. Gala finałowa zostanie 
zorganizowana w jednej z łęczyckich 
restauracji 23 listopada. 

Najpierw będą wybory powiatowe. 
Na tak wąskim terenie podobne gale 
są jeszcze nowością. Organizatorzy 
mają nadzieję, że chętnych nie będzie 
brakowało. Szkoda tylko, że wyborów 
nie uda się zorganizować w murach 
łęczyckiego zamku, a taki był pierwszy 
plan.

- Byłoby super, gdyby gala finałowa 
mogła odbyć się na zamku. Prowadzili-
śmy rozmowy w tej sprawie, ale z uwa-
gi na termin wyborów (23 listopada) 
musieliśmy zmienić koncepcję – mówi 
Wiktoria Zalewska, zaangażowana 
w organizację imprezy. - W naszym 
regionie takie wydarzenie będzie po 
raz pierwszy, a podczas finałowego 
wieczoru wybierzemy miss, mistera i 
miss nastolatek ziemi łęczyckiej.

(zz)

Miasto Łęczyca otrzy-
mało dofinansowa-

nie na przebudowę stadionu 
miejskiego. Środki finansowe w 
wysokości 1,5 mln zł pochodzą 
z budżetu państwa w ramach 
konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Wniosek, który składany był 
wiosną tego roku do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki uzyskał pozy-
tywną opinię. Wniosek dotyczy 
przebudowy kompleksu lekko-
atletycznego stadionu miejskiego 
w Łęczycy. Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, że stadion 
miejski, który od tak dawna czekał 
na modernizację, mamy nadzieję, 
że jej się w końcu doczeka. Wniosek 
jest obszerny i opiewa na większą 
kwotę niż półtora miliona, ale 
program rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej zakładał dofinan-
sowanie do 50% i do kwoty 1,5 mln 
zł. Uzyskaliśmy największą kwotę, 
jaką można było uzyskać - mówiła 
Monika Kilar-Błaszczyk, p.o. bur-

Po kilku 
godzinach 
łowienia, 
jeden z 
wędkarzy 
miał w 
siatce 
zaledwie 
trzy małe 
rybki

niewiarygodne! 
Kilogramowy ziemniak

Rekordowy 
ziemniak waży 960 
gramów

Andrzej Karlikowski może 
pochwalić się niecodziennym 
zbiorem

czanych czy frytek. Mój wnuczek 
zawsze mówi, że dziadek ma naj-
lepsze ziemniaki.

Na działce pana Andrzeja jest też 
wiele innych warzyw. Można zna-
leźć np. marchew, pietruszkę, pory 
czy selery. Wszystkie są wyjątkowo 
dorodne.

- Niczym nie nawożę, widocznie 
mają dobre warunki do wzrostu. A 
może mam dobrą rękę do warzyw? 
Sąsiedzi na pewno nie mają takich 
ziemniaków – mówi działkowicz. 
- Spokojnie wystarczy nam ich do 
zimy.

Zważyliśmy ogromnego ziem-
niaka pana Andrzeja. Waga po-
kazała dokładnie 960 gramów. 
Gratulujemy działkowiczowi 
takiego okazu.

(zz)

Nie przebierają w słowach

Pierwszy raz 
w ŁęczycyWędkarze z Łęczycy 

narzekają na słabe po-
łowy w tym roku. Nad zalewem 
wędkujących nie brakuje, ale ryb 
wiele nie udaje im się złowić.

- Z roku na rok jest coraz gorzej. 
Dziś jestem od samego rana i mam 
dopiero trzy małe karasie. Usmażę 
je, ale raczej się człowiek nie naje 
– usłyszeliśmy od jednego z węd-
karzy. - Ryby w zalewie są, ale słabo 
biorą. Przez całe lato szału nie było. Z 
większych sztuk złowiłem zaledwie 
dwa karpie po 2 kg. Reszta to marne 
sztuki.

Inni wędkarze, z którymi 
rozmawialiśmy też nie są za-
dowoleni z tegorocznego węd-
kowania. 

- Ja przychodzę na ryby, bo po 
prostu lubię sobie w spokoju po-
siedzieć nad wodą. Jak coś uda się 
złowić, to dobrze. Jednak do domu 
z pełną torbą ryb jeszcze nie udało 
się wrócić – mówi kolejny wędkujący 
łęczycanin.

Zdarzają się oczywiście przypadki 

Kiedy jest ładna pogoda, 
wędkarze chętnie przychodzą 
nad miejski zalew

Dofinansowanie na miejski stadion

mistrza Łęczycy podczas piątkowej 
konferencji prasowej.

W skład inwestycji wchodzą: 
pełnowymiarowe boisko do pił-
ki nożnej o rozmiarach 105x65 
m wraz z wybiegami, 6-torowa 
bieżnia okrężna z przedłużonym 
odcinkiem prostym do biegu na 
100 m, dwustronna skocznia z 
piaskownicami do skoku w dal, 
rzutnia do pchnięci kulą i rzutnia 
do rzutu dyskiem, 2 stanowiska do 

soku o tyczce, 2 stanowiska do rzutu 
oszczepem oraz jedno stanowisko 
do skoku wzwyż, boisko do piłki 
ręcznej wraz z bieżnią rozgrzew-
kową, piaskownicą do skoku w dal 
i rzutnią do pchnięcia kulą, sta-
nowisko rozgrzewkowe do skoku 
wzwyż, instalacja nawadniająca 
płytę boiska, instalacja drenażowa, 
monitoring i nagłośnienie terenu

Całkowita wartość projektu brut-
to: 10.243.365,50 zł.

Samorządowiec krytykuje organizację sesji
mają poruszać się 
po dziurawych, 
zniszczonych dro-
gach? 

Radni większo-
ścią głosów wy-
razili zgodę na 
zwiększenie do-
tacji na kwotę 245 
tyś. zł.

Radny Grzegorz 
Góra podczas sesji 
zasygnalizował 
też problem dobo-
ru firm mających 
wykonać remont 
dróg gminnych 
(Borki-Celika i Pi-
lichy). Chodziło o 
wydanie dodatko-
wo około 130 tys. 
zł.

(mku)
Radny G. Góra przed głosowaniem chciał zobaczyć 
projekt uchwały

Słabe branie nad zalewem

złowienia większej ryby, ale nie są 
codziennością. Wędkowanie to z całą 
pewnością hobby dla cierpliwych.

(zz)
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

Od 1 do 16 września

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

499zł

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD 2018 R.

1Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank 
S.A. dla propozycji „ Od 1 września do 16 września ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od 2018 r.” zawartego na okres 10 
miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.08.2017 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowa-
nia (RRSO) 8,60%; cena towaru 2000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 2000,00zł; całkowita kwota do zapłaty 2120,00 zł; całkowity koszt kredytu 120,00 zł (w tym: prowizja 120,00 zł, odsetki 0,00 
zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych 212,00 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym terminem 
płatności pierwszej raty obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 16.09.2017 r. 

SALONY MEBLOWE "SIADACZKA" Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o 
kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 
42c, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących 
treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji 
Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

Łęczyca
Łęczyca Teresa Książek z Łęczy-

cy, jak inni emerytowani 
nauczyciele, powinna otrzymać 
w maju pieniądze z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. W 
tym roku jednak ich nie dostała. 
Dlaczego? Mimo pisma wysłanego w 
tej sprawie przez byłą nauczycielkę, 
pieniędzy do tej pory nie ma.

Kwota nie jest mała. Co roku T. Ksią-
żek dostawała z funduszu socjalnego 
około 900 zł. Nic dziwnego, że próbuje 
wyjaśnić, dlaczego tym razem pienię-
dzy nie ma. 

- Pracowałam jako nauczycielka 
fortepianu i przedmiotów ogólnomu-
zycznych w Państwowej Szkole Mu-
zycznej w Kutnie. Pieniądze z funduszu 
socjalnego co roku dostawałam, zawsze 
w maju. Tym razem wpłaty nie było. Na 
początku sierpnia wysłałam listem po-
leconym pismo z prośbą o wyjaśnienie, 
dlaczego nie otrzymałam świadczenia. 
Do dziś nie mam odpowiedzi – mówi T. 

Szkoła zapomniała 
o byłej pracownicy?

Teresa Książek nie otrzymała 
w tym roku przysługującego jej 
świadczenia
Książek. - Około 900 zł to przecież nie są 
małe pieniądze. Nie wiem, czy zmieniły 
się przepisy i dlatego nie zrealizowano 
w tym roku przelewu? A może to 
zwykłe przeoczenie? Chciałabym się 
dowiedzieć o co chodzi, ale były praco-
dawca nie odpowiedział na moje pismo.

My również wysłaliśmy pytanie 
w tej sprawie do dyrektora szkoły 
muzycznej. Czekamy na mejla z od-
powiedzią i wyjaśnieniem problemu 
naszej Czytelniczki.

(zz)

Po Co to komu? - pytają dziaŁKowcyŁęczyca Zdewastowana ławka przy miejskim zalewie wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy. Aż strach na niej usiąść, żeby deski się nie przechyliły, albo zadaszenie nie spadło na głowę. Jedno jest pewne, ławka nie spełnia swojego pierwotnego zadania, poza tym, jak usłyszeliśmy od właścicieli pobliskich działek, wieczorami w to miejsce schodzą się amatorzy procentów pod chmurką. Są głośni, śmiecą i jeszcze bardziej niszczą i tak ledwo trzymającą się ławkę. Fatalny obraz dopełniają wysokie chwasty rosnące wokół ławki. Może lepiej byłoby usunąć chybotliwą konstrukcję.
(zz)

Gdyby nie szybka 
reakcja strażników miejskich, środowe popołudnie mogło skończyć się tragicznie dla jednego z mieszkańców. Mężczyzna wypił ponad 1,5 litra trefnego spirytusu a później półprzytomny leżał na trawniku przy ul. Zachodniej. Miał drgawki i był zapocony a tego dnia słońce bardzo mocno piekło. 

Jak mówiła jedna z lokatorek po-bliskiego bloku, mężczyzna na ławce spędził sporo czasu. Najpierw pił piwo, jadł kanapki, w międzyczasie rozmawiał ze znajomymi. Później wypił pierwszą litrową butelkę spiry-tusu z meliny. Wtedy jeszcze jakoś się trzymał. W niedługim czasie otworzył 

kolejną plastikową bu-
telkę. Wypił więcej niż 
połowę i runął na ziemię. 

Po telefonie do straży 
miejskiej i zgłoszeniu, że 
mężczyzna potrzebuje 
pilnej pomocy, funkcjo-
nariusze niemalże od 
razu przyjechali na miej-
sce. Nie zastanawiając się 
długo, wnieśli pijanego 
do swojego samochodu i 
zawieźli do szpitala.

- Nie było sensu dzwo-
nić po karetkę, bo znajdo-
waliśmy się praktycznie 
naprzeciwko Zakładu 
Opieki Zdrowotnej. Chodziło o czas, żeby mężczyzna jak najszybciej uzy-skał pomoc. Pogotowie mogłoby długo jechać a przecież nie było wiadomo, w jakim mężczyzna jest stanie. Jest to osoba nam znana. Już nie pierwszy raz spał pijany pod chmurką. Z tego co wiem, niedawno wyszedł ze szpitala – usłyszeliśmy od Toma-sza Olczyka, komendanta straży miejskiej w Łęczycy. - Mężczyzna mógł nawet umrzeć, gdyby nie otrzymał pomocy. Miał drgawki, był ubrany w gruby sweter, a tego dnia było 28 stopni Celsju-sza. Poza tym, leżał na trawniku w pełnym słońcu.

Komendant SM przyznaje, że 

Mężczyzna leżał w pełnym słońcu na trawniku przy ul. Zachodniej     

MężCzyzna MógŁ nawEt uMrzEć – Mówi koMEndant SM

Strażnicy miejscy od razu przyjechali na 
miejsce. Zawieźli pijanego do szpitala

w okresie letnim było znacznie więcej 
interwencji podejmowanych wobec 
pijanych mieszkańców. Niejednokrot-
nie do tych samych osób. 

(zz)
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Gm. Łęczyca

ogłoszenie

Wójt Gminy Daszyna, Ochotnicza Straż Pożarna,  
            Koło Kobiet oraz Komitet Fundacji  

Sztandaru dla OSP w Daszynie
              serdecznie zapraszają na  

                 Dożynki Gminne, 
które odbędą się   

         w miejscowości Daszyna (zabytkowy park) 
w dniu 10 września 2017 r.

W programie:
12.00    Zbiórka korowodu dożynkowego i pocztów  

sztandarowych przy Remizie OSP oraz przejście na 
miejsce uroczystości,

12.30   Msza Święta Dziękczynna,
13.15     Część Jubileuszowa 60–lecia wraz z przekazaniem 

sztandaru dla OSP w Daszynie,
14.00   Część Obrzędowa Dożynek,
14.30   Przemówienia okolicznościowe,
15.00   Część artystyczna,
19.00   Zabawa ludowa.

Dodatkowo:
stoiska z wyrobami cukierniczymi gospodyń wiejskich, stoisko ze swojskimi wyrobami wędliniarskimi, stoisko grillowe z zimnymi napojami, stoiska z artykułami spożywczymi, stoisko Stowarzyszenia „Skarb Malucha”, wesołe miasteczko dla dzieci oraz inne atrakcje.

Łęczyca

Łęczyca

Sąd Okręgowy w Łodzi 
uznał, że Jan Budziński 

został zwolniony z Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej w 
Łęczycy w sposób zgodny z pra-
wem. Zdaniem byłego prezesa, 
rada nadzorcza nie miała prawa 
zwalniać go z pracy w spółce, a 
jedynie odwołać z prezesury co 
nie jest jednoznaczne.

Przypomnijmy, że w pierwszej 
rozprawie sąd pracy w Kutnie przy-
znał rację byłemu prezesowi, że jego 
wypowiedzenie powinien podpisać 
nowy prezes a nie rada nadzorcza. 
PEC wniósł jednak o wznowienie 
rozprawy, z uwagi na nieobecność 
prawnika spółki.

- Zwróciliśmy się do sądu o przy-
wrócenie terminu i w wyniku 
pierwszej rozprawy orzeczono, że 
rozwiązanie stosunku pracy z pa-
nem Budzińskim nastąpiło zgodnie 
z prawem, stąd odszkodowanie 

w wysokości trzech pensji 
powodowi nie przysługuje 
– wyjaśnia Janina Moruzga-
ła, przewodnicząca rady 
nadzorczej PEC.

Na tym wyroku sądowa 
batalia się nie skończyła.

- Były prezes skorzystał 
z prawa apelacji i zwrócił 
się z roszczeniem do Sądu 
Okręgowego w Łodzi Wy-
działu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. 21 sierpnia 
zapadła ostateczna decyzja. 
Sąd Okręgowy w Łodzi 
nie dopatrzył się uchybień 
formalnych w akcie roz-
wiązania stosunku pracy 
i podtrzymał wyrok Sądu 
Pracy w Kutnie. Przesądza 
to o tym, że byłemu prezesowi 
odszkodowanie nie przysługuje – 
komentuje Cezariusz Grabowicz, 
prezes PEC. - Praktycznie w tej sy-

tuacji były prezes nie ma już drogi 
odwołania, chyba, że zdecyduje się 
na kasację, ale to bardzo trudna i 
długa droga.

(mku)

Przy ul. Pocztowej 
prowadzone są prace 

budowlane, które przeszkadzają 
mieszkańcom. Chodzi o wyłącze-
nie z użytkowania całej szerokości 
chodnika w związku z wykopami. 
Do naszej redakcji zadzwonili 
mieszkańcy, którzy uważają, że 
chodnik nie powinien być zajmo-
wany.

Mówili o 8 tys. 
zł dofinansowa-

nia a będą tylko 3 tys. zł. Gmina 
Łęczyca, miała w znacznej mierze 
dofinansować budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, 
ale nie uzyskała dostatecznej ilości 
punktów w projekcie. Mieszkańcy 
są mocno rozczarowani.

Pomysł budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gm. Łęczyca 
z dofinansowaniem w wysokości 8 
tys. zł był na tyle atrakcyjny, że chciało 
z niego skorzystać ponad 200 gospo-
darstw. Większość już się wycofała. 

- Kiedy wójt zaproponował bu-
dowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków na korzystnych warunkach 
bez wahania podjęliśmy inicjatywę. 
Aby wejść do programu należało 
zamówić projekt za kwotę 500 zł - 
relacjonuje mieszkanka Prądzewa 
(nazwisko znane redakcji). - Okazało 
się, że gmina nie otrzyma dofinanso-
wania i aby zbudować oczyszczal-
nię trzeba dołożyć prawie 9 tys. zł. 
Można też zrezygnować, ale wtedy 
500 zł za projekt przepada. Jesteśmy 
rozczarowani. Po co było z góry za-
pewniać mieszkańców, że wszystko 
jest już załatwione?

O sporny projekt pytamy w urzę-
dzie gminy Łęczyca.

- Koszt całkowity urządzenia i 
instalacji zakładał kwotę 12 tys. zł, z 
czego gmina miałaby dofinansować 
każdemu chętnemu kwotę 8 tys. zł. 
Potencjalny odbiorca miał dopłacić 
tylko 4 tys. zł, z czego 500 zł stanowił 
koszt projektu - tłumaczy Łukasz 
Wasiak, specjalista ds. pozyskiwa-

nia funduszy europejskich. - Na 
takie warunki przystało ponad 200 
gospodarstw domowych. Niestety, 
wniosek nie uzyskał stosownej ilości 
punktów i gmina nie otrzyma dofi-
nansowania. Jednak żeby wspomóc 
mieszkańców na ostatniej sesji radni 
podjęli uchwałę o dofinansowaniu 
ze środków budżetowych własnych 
w wysokości 3 tys. zł dla gospodar-
stwa domowego. Jak obserwujemy, 
zainteresowanie budową urządzeń 
zmalało. Obecnie na liście chętnych 
jest 40 osób.

Pytamy wójta Jacka Rogoziń-
skiego, kiedy zostaną uruchomione 
środki finansowe na dopłaty do 
oczyszczalni, aby wykonawca mógł 
przystąpić do instalacji urządzeń.

- Po uprawomocnieniu się uchwa-
ły – odpowiada wójta gminy Łę-
czyca.

(mku)

Jan Budziński był prezesem PEC do 26 maja 
2016 r.

Były prezes przegrAł z peC
Dopłaty bęDą zNaczNie mNiejSze

rolnicy czują się oszukani

Jacek Szymczak z Garbalina 
skorzysta z dofinansowania w 
wysokości 3 tys. zł i zdecyduje się 
na przydomową oczyszczalnię 
ścieków

Trwa budowa, 
przejścia nie ma

- Budowa budową, ale chodnik 
jest dla ludzi. Teraz, żeby przejść 
trzeba schodzić na ulicę. K t o  t o 
słyszał, żeby robić pie-
szym takie problemy? 
Ludzi nie mogą teraz 
chodzić jak należy- 
usłyszeliśmy.

I nwe stor  do st a ł 
pozwolenie z urzę-
du miasta, żeby na 
czas budowy zająć 
chodnik. Wszystko 
jest  więc zgodnie 
z prawem. A piesi, 

niestety muszą chodzić drugą 
stroną ulicy. 

(zz)
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Łęczyca

Dożynki, czyli święto plo-
nów, są zwieńczeniem ca-
łorocznej pracy, jaką muszą 
wykonywać Rolnicy. W tym 
dniu wszyscy dziękujemy 
Bogu za zbiory, pomyślność 
w trakcie upraw, zasiewów i 
żniw, a także obfitość darów, 
z których korzysta każdy 
mieszkaniec globu. Dziś 
celebrujemy zakończenie 
prac polowych, jednocześnie 
patrząc z nadzieją na przy-
szłość rodzimej gospodarki. 
Wiąże się z tym również uf-
ność, że ludziom nie zagrozi 
głód, a chleba, bez którego 
życie jest niemożliwe, star-
czy dla wszystkich.

Obecny rok nie należy do 
najłatwiejszych, jeśli chodzi 
o pracę na roli oraz zbiory 
plonów. Początkowo wiosen-
ne przymrozki, po których 
nastąpiła fala nieustających 
opadów, a dodatkowo klęski 
żywiołowe, jak np. gradobi-
cie, znacznie pogorszyły stan 
zbiorów, a w  wielu regionach 
zniszczyło uprawy.

Niemniej jednak rząd Prawa i 
Sprawiedliwości dokłada wszel-
kich starań, aby rolnictwo się 
rozwijało, a jakość życia Rolni-
ków się poprawiała. Świadczy o 
tym chociażby ustawa o zakazie 
nabywania polskiej ziemi przez 
cudzoziemców czy ustabilizo-
wanie cen mleka i mięsa wie-
przowego. Wyraźnie widać 
także podniesienie poziomu 
egzystencji dzięki programowi 
Rodzina 500+. Godne życie 
zapewnia również obniżenie 
wieku emerytalnego, co na 
wsi, gdzie praca fizyczna jest 
ogromnym wysiłkiem, zyskuje 
szczególne znaczenie. 

W tym roku usprawniona 
administracja spowoduje, iż 
rolnik zostanie kompetent-
nie obsłużony, a zadania 
i obowiązki powierzone 
poszczególnym instytucjom 
będą realizowane rzetelnie 
i skutecznie przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa, utworzony w miej-
sce Agencji Nieruchomości 
Rolnych i Agencji Rynku 
Rolnego.

Drodzy Rolnicy! Należą 
Wam się ogromne wyrazy 
szacunku za trud włożony w 
uprawę ojczystej ziemi. Wasz 
wysiłek jest tym większy, im 
bardziej warunki atmosferycz-
ne dają się we znaki. Dlatego 
kieruję do Was tym większe 
słowa uznania. Podziwiam 
Wasz upór oraz zaangażowa-

nie w dbałość o pielęgnowanie 
polskiej ziemi, która karmi 
wszystkich obywateli.  Życzę 
Państwu, by ten godny podzi-
wu zapał nigdy nie zgasł, a Bóg 
błogosławił Waszej pracy, która 
z pewnością przyniesie efekty 
w przyszłości, a tym samym 
wynagrodzi Wasze wysiłki. 
Życzę także dobrego zdrowia, 

pomyślności, szczęścia ro-
dzinnego oraz życzliwości ze 
strony otaczających Was osób. 
Niech w Waszych sercach 
goszczą radość i pokój ducha.

Szczęść Boże!

Dożynki 2017

Skutki ogromnej inwe-
stycji Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej z pewnością odczują 
mieszkańcy. Przede wszystkim na 
własnej kieszeni. Woda ma dro-
żeć stopniowo przez około 3 lata. 
Pierwsza podwyżka obowiązuje od 
1 września. Poza tym, jakość wody 
docelowo ma być znacznie lepsza 
niż obecnie, porównywalna z wodą 
butelkową.

Mieszkańcy będą teraz płacić 3,52 
zł brutto za metr sześcienny wody 
(wcześniej 3,33 zł brutto).

- Cena wody będzie wzrastała syste-
matycznie, po 3-4% co roku. Podwyżki 
planujemy przez najbliższe 3 lata, 
następnie woda będzie miała już stałą 
cenę przez dłuższy czas. Docelowo nie 
powinna ona przekroczyć 4 zł netto za 
metr sześcienny. Od 1 września obo-
wiązuje stawka 3,52 zł brutto za metr 
sześcienny zimnej wody – wyjaśnia 
Janusz Muszyński, prezes PGKiM 
w Łęczycy.

Podwyżka ceny wody podykto-
wana jest koniecznością spłacania 
pożyczki zaciągniętej przez spółkę  w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na prawie 8 mln zł. Jest to pożyczka 
na 15 lat, umarzana w 40% po spłacie 
pierwszej połowy. 

Modernizacja łęczyckich wodo-
ciągów to ogromna inwestycja po-
dzielona na dwie części. Pierwsza z 
nich zakładała budowę nowej studni 
głębinowej w Krzepocinie. Do tej pory 
były sprawne tylko dwie studnie, 
jedna miała już 40 lat, druga 20. W 

Ulicy j. Szczepańskiego nie będzie

Mieszkańcy postawili na swoim
Łęczyca Mieszkańcy ul. 

Hanki Sawic-
kiej nie chcieli, żeby Józef 
Szczepański był patro-
nem ich ulicy. Postanowili 
w tej sprawie przyjść na 
sesję rady miasta. Wnio-
sek mieszkańców został 
uwzględniony.

Od 1 września obowiązują 
zapisy ustawy dekomuniza-
cyjnej, wg  której samorządy 
były zobowiązane m. in. do 
zmiany nazw ulic noszących 
nazwy związaną z epoką komu-
nizmu. Przypomnijmy, że według 
wstępnych zamierzeń ulica Hanki 
Sawickiej miała zostać zmieniona 
na ulicę Józefa Szczepańskiego. 
Łęczycanie woleli jednak miesz-
kać na ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W tym celu 19 

Delegacja mieszkańców ul. Hanki 
Sawickiej przyszła na sesję

osób, wszyscy mieszkańcy ul. H. 
Sawickiej wysłali pismo do bur-
mistrz Łęczycy a w poniedziałek, 
delegacja przyszła do magistratu.

- W takiej sytuacji wola ludzi 
jest najważniejsza - przekonywał 
radny Krzysztof Razik, reprezen-
tujący mieszkańców.

Ostatecznie rada większością 
głosów podjęła uchwałę o nada-
niu nazwy ZWZ dotychczasowej 
ulicy ZWM i  Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – ulicy Hanki 
Sawickiej.

(mku)

Śmieciowy problem przy zachodniej
Od ponad pół roku 
lokatorzy pobliskiego 

bloku oraz właściciele działek 
narzekają na notorycznie wyrzu-
cane śmieci przy kontenerze za 
sklepem meblowym. Nie wszyscy 
mogą się przyzwyczaić, że SM 
„Łęczycanka” ustawiła pergolę 
śmietnikową przy torach wąsko-
torówki. 

Kontener stojący tuż obok wej-
ścia na działki przy ul. Zachodniej 

jest łańcuchem 
za m k n ięt y  n a 
kłódkę. Wyrzu-
canie do niego 
śmieci jest więc 
n iemożl iwe. Z 
lenistwa worki 
zostawiane są 
na ziemi. Inni 
dorzucają swoje 
odpady, butelki, 
starocie. W nie-

Sterta śmieci przy ul. 
Zachodniej

Kontener zamknięty 
jest na kłódkę

które dni góry śmieci są 
wręcz ogromne. 

(zz)

Łęczyca każdej chwili mogło dojść do poważ-
nej awarii. Budowa nowej studni jest 
już zakończona.

Druga część zadania obejmuje 
wybudowanie całkiem nowej stacji 
uzdatniania wody w Łęczycy przy ul. 
Staromiejskiej o wydajności 200 m³ na 
godzinę. Obecnie stacja 
znajduje się w Krzepoci-
nie. W ramach projektu 
zostanie przebudowane 
całe zasilanie w Krze-
pocinie, likwidacja tej 
stacji i jej rekultywacja. 
Obsługa zostanie prze-
niesiona do nowej stacji 
w Łęczycy. 

Stacja w Łęczycy będzie bardzo 
nowoczesna, w pełni zelektryzowana. 
Nie będzie natomiast wymieniany 
cały rurociąg. 

Proces oddania stacji do użytku i za-
kończenia całej inwestycji planowany 
jest na koniec przyszłego roku.

- Kiedy zakończymy zadanie, jakość 

wody będzie bardzo 
dobra. Porównywalna 
z butelkową wodą ze 
sklepu. Będzie miała 
niższą zawartość żela-
za i manganu, będzie 

też lepiej smakowała – dodaje prezes J. 
Muszyński. - Wdrażamy nowoczesną 
technologię, która zastąpi stare, wysłu-
żone sprzęty z lat 60-70-tych. Gdyby 
nie ta inwestycja, koszty ciągle by 
rosły. Obecnie awarie zdarzają się dość 
często a ciągłe naprawy niedługo nie 
miałyby już sensu z uwagi na koszty.

(zz)

PgkiM robi inwestycję, cena wody idzie w górę
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Powiat poddębicki wspólnie z 
fundacją „Inicjatywy powiatu 
poddębickiego” zapraszają po 
raz VI na dożynki powiatowe, 
które tradycyjnie jak co roku 
odbędą się w drugą niedzielę 
września na boisku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Poddębicach przy ul. Polnej 
13/15.

W ramach regionalnego święta 
rolników na uczestników czekać 
będzie wiele atrakcji m.in. wystę-
py zespołów ludowych z regionu 
sieradzkiego, łęczyckiego i łowic-
kiego, jarmark tradycji i kultury 
ludowej, panele szkoleniowe dla 
rolników, smakowite potrawy, 
bezpłatny plac zabaw dla dzieci. 
Wydarzenie uatrakcyjnią wy-
stępy zespołów: „Lider Dance” 
i „Mejk”.

Stary stadion, któ-
ry był miejscem 

organizacji święta miasta, od ub. 
poniedziałku był skrupulatnie 
sprzątany. Na murawie leżały 
setki kubków, butelek po napo-
jach. Zdarzały się też butelki po 
wypitych procentach. Dni Pod-
dębic były imprezą otwartą, tak 
więc nie udało się uniknąć picia 
alkoholu pod chmurką. Jednak jak 
oceniają organizatorzy i policja, 
zabawa przebiegła bez żadnych 
incydentów.

52-letni rolnik z Rożniatowa 
(gm. Uniejów) zginął tragicz-
nie podczas prac polowych w 
Chwalborzycach (gm. Świni-
ce Warckie). Mężczyzna został 
wciągnięty przez prasę rolni-
czą. Rolnik nie miał szans na 
przeżycie. Maszyna zmiażdżyła 
jego ciało. Na miejscu oprócz 
policji, pogotowia i prokuratury 
pojawili się też strażacy, którzy 
wyciągnęli mężczyznę z prasy.  
Okoliczności, w jakich doszło do 
tragicznego zdarzenia wyjaśnia 
prokuratura i policja. 

Tragiczna 
śmierć rolnika

VI dożynki 
powiatu 

poddębickiego

Wielkie 
sprzątanie 

murawy 

Wielu mieszkań-
ców zastanawia się 

nad tym, czy istnieje podziemny 
tunel łączący kościół z zamkiem. 

Wiadomości o zagadkowym przej-
ściu przekazywane są z ust do ust, 
z pokolenia na pokolenie. Mówią 

o tym nie tylko starsi pod-
dębiczanie. Ile jest w tym 
prawdy?

- Coś w tym chyba musi 
być – zastanawia się pan 
Tadeusz z którym o tunelu 
rozmawialiśmy w miejskim 
parku. - Podobno wejście do 
tego podziemnego przejścia 
zostało zamurowane w la-
tach 60-tych. 

O tunelu mówi również 
Jan Błaszczyk.

Legenda o tajemniczym tunelu
Jan 
Błaszczyk 
słyszał o 
tajemniczym 
tunelu 

- Wprawdzie 
nie mieszkam 
w Poddębicach, 
tylko w niewiel-
kiej miejscowo-
ści Busina, ale nawet tam rozmawia 
się o legendzie związanej z tym tune-
lem. To bardzo tajemnicza i zarazem 
frapująca historia. Z tego co wiem, to 
w czasach II wojny światowej w ko-
ściele na placu Kościuszki utworzone 
zostało więzienie. Ponoć właśnie z 
tego więzienia tym tunelem uciekł 
jeden z osadzonych. Możliwe, że 
taki tunel istnieje. Prawdopodobnie 
wejście jest od kaplicy Zakrzewskich. 

Magdalena Binder, dyrektor 
PDKiS, potwierdza, że o tunelu łą-
czącym poddębicki pałac z kościołem 
krążą legendy i plotki. 

- Podczas ostatnich prac rewitali-
zacyjnych na terenie parku i pałacu 
w Poddębicach sprawdzaliśmy m.in. 
czy istnieje taki tunel, ale badania 
tego nie potwierdziły – usłyszeliśmy 
od dyrektor.

(ps)

Poddębicki zamek 
cieszy się sporym 
zainteresowaniem. 
Legenda o tunelu 
wciąż jest żywa 

- Chyba zacznę 
wszystko filmować  

i robić zdjęcia a później prześlę to 
policji – mówi jedna z mieszkanek 
uskarżających się na wieczorne i 
nocne harce lokalnej młodzieży 
na placu targowym. 

O problemach poddębiczan 
mieszkających w pobliżu targowicy 
pisaliśmy na łamach gazety nie-
jednokrotnie. Pomimo zapewnień 
policji o dodatkowych patrolach, 
wciąż dochodzi o kontrowersyjnych 
sytuacji. Ostatnie dni wakacji mło-
dzież spędziła szczególnie intensyw-
nie. Na placu widać wyraźne ślady 
opon. Jeszcze chyba nigdy plac nie 
wyglądał tak źle. 

- Praktycznie codziennie po za-
padnięciu zmroku młodzież szalała 
samochodami na placu. Zresztą 
widać, jak bardzo zniszczona jest 
nawierzchnia. Myślałam, że po obiet-
nicach ze strony policji o zajęciu się 
sprawą, na placu będzie dużo spokoj-
niej. Niestety, można powiedzieć, że 
jest jeszcze gorzej. Może to z powodu 
końcówki wakacji. W każdym razie, 
jeśli nadal tak będzie, to zamierzam 
robić zdjęcia i filmować zachowania 
młodzieży zakłócającej ciszę nocną. 
Dowody będę przesyłać do komen-

dy – słyszymy od zdenerwowanej 
poddębiczanki.

Co na to policja?
- Uruchomiliśmy dodatkowe 

patrole – zapewnia sierżant Sylwia 
Kaźmierczak z KPP w Poddębicach. 
- Funkcjonariusze, po doniesieniach 
prasowych i od samych mieszkań-
ców, są wyczuleni, aby zwracać 
uwagę na tę część miasta. 

Mieszkańcy twierdzą z kolei, że 
wieczornych i nocnych patroli policji 
na placu targowym nie ma. Jak usły-
szeliśmy, policjantów w tym miejscu 
można ujrzeć jedynie w dzień. 

Skarżą się również zmotoryzowa-
ni poddębiczanie, którzy na placu 
parkują samochody. W miejscach 
wyznaczonych na parkingi pełno 
jest potłuczonego szkła z rozbitych 
butelek po alkoholu. 

(ps)

Huczne zakończenie wakacji 

na placu nie jest spokojnie 

Plac już dawno nie wyglądał tak źle 
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Czy monitoring 
w ogóle działa? 

- takie pytanie nasuwa się po 
sytuacji z ub. tygodnia. Na ław-
ce ustawionej tuż pod kamerą 
leżał mężczyzna. Policja nie 
interweniowała. Odpowiednich 
służb nie  zainteresowało, czy 
mężczyzna źle się poczuł, czy 
jest pijany. 

- Nie potrzebuję pomocy – odparł 
naszemu reporterowi. - Jestem bez-
domny, ale jakoś sobie radzę. Teraz 
jestem zmęczony i dlatego położy-
łem się na ławce. Nie trzeba dzwonić 
na policję, ani na pogotowie. 

W ostatnią niedzielę sierpnia trwa-ło w Uniejowie święto 650-lecia obecności Ormian w Polsce. Od wczesnych godzin przedpołudnio-wych Sala Rycerska uniejowskiego zamku gościła oficjalną delegację z Armenii, w tym ambasadora Ed-gara Ghazaryana wraz z małżonką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty na tyłach zamku. Jako pierwszy wystąpił zespół Habiarjan, prezentując m. in. utwory ze swojej niedawno wydanej płyty „Jedyne 

Na ławce 
pod kamerą

ormianie w Uniejowie 

serce”. Charyzmatyczna wokalistka i świetni muzycy sprawili, że bardzo licznie przybyła publiczność szybko dała się porwać rytmom ormiańskim. W dalszej kolejności na scenie poja-wili się: białoruski zespół taneczny “Krysztaliki” i ormiański pieśniarz Sar Sargsyan, o imponującym ba-rytonie 

Parafianie, którzy 
murem stoją za 

księdzem proboszczem Pawłem 
Sudowskim, z dezaprobatą przy-
jęli działania niektórych wiernych. 
Sprzeciwiają się krytyce i w odpo-
wiedzi na negatywne opinie dot. 
kapłana, napisali obszerną ripostę. 

O piśmie wywieszonym w gablocie 
z ogłoszeniami kościelnymi poinfor-
mowali redakcję nasi czytelnicy. Jedna 
z poddębiczanek jest zaskoczona 
emocjonalną treścią. Pani Katarzyna 
pisze w mailu. 

„Redakcja powinna się tym zainte-
resować. Jak przeczytałam to pismo, to 
zdębiałam. To jest coś co przenosi nas 
wszystkich do XVI wieku”.

Półtorej strony maszynopisu wisi 
przy parafialnych ogłoszeniach. Rzuca 
się w oczy. Wzrok przykuwa duży 
napis Protest! Co można przeczytać? 

„Widać tutaj jak na dłoni głęboki 
kryzys wiary. Zawistnym uzdrawia-
czom i naprawiaczom proponujemy 
zrobić rachunek sumienia, wejść na 
drogę nawrócenia, skorzystać z sa-
kramentu pokuty, z mszy św. o uzdro-
wienie, z posługi księdza egzorcysty i 
zadośćuczynienia, czyli przeproszenia 
księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz 

jest dla nas szczególną łaską i Pan 
Bóg jest jego obrońcą. Całujemy jego 
kapłańskie dłonie” - to tylko niektóre 
zdania z pisma.

„Czas skończyć z uwłaczaniem 
autorytetowi naszego miasta, które 
ma słynąć z chamstwa, prostactwa i 
zaściankowości” - kończą parafianie, 
którzy jednocześnie proszą w piśmie 
księdza o upublicznienie protestu 
i umieszczenie listu w parafialnej 

gablocie. 
Przypomnijmy, że ksiądz proboszcz 

Paweł Sudowski został niedawno 
ostro skrytykowany przez grupę 
wiernych, którym nie podoba się – jak 
usłyszeliśmy – narzucanie wysokich 
kwot za udzielenie ślubu, chrzest czy 
też pogrzeb. Czara goryczy została 
przelana krótko po dramatycznej 
śmierci miejscowego bezdomnego, 
którego musiał pochować ksiądz 
z innej parafii. W mieście pojawiły 
się ulotki krytykujące zachowanie 
proboszcza. 

O rozłamie wśród parafian kościoła 
św. Katarzyny pisaliśmy w Reporterze 
jako pierwsi. O komentarz poprosili-
śmy duchownego. Proboszcz uważa, 
że parafianie mają prawo do swoich 
opinii, o ile ta ocena nie jest krzywdzą-
ca. W tej sprawie kapłan uważa, że zo-
stał potraktowany niesprawiedliwie. 

(ps)

ProtESt! Czy PotrzEBa EgzorCySty?
Poddębice 

Pismo zostało zawieszone w parafialnej gablocie 

Protest jest 
komentowany 
przez wielu 
wiernych
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 250: Jaki dzwon, taki dźwięk.
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* Rozmawiają dwie blondynki: 
- Wczoraj skręciłam kostkę. 
- W prawo czy w lewo? 

* * *
* Wycieńczony wędrowiec czołga się 
przez pustynię. W pewnym momen-
cie znajduje pustą butelkę przykrytą 
piaskiem. Po chwili jednak wyskakuje z niej dżin i mówi: 
- Hej, jestem dżinem. Spełnię Twoje wszystkie życzenia. 
- Chcę do domu! Do Chicago! 
- Dobrze, idziemy - powiedział dżin i wziął wędrowca 
pod rękę. 
- Ale ja chcę szybko! 
- No, to biegniemy! 

* * * 
* Małżeństwo pięćdziesięciolatków leży w łóżku. Mąż już 
prawie zasypia, a żona najwyraźniej ma ochotę na figle. 
Mówi do męża:  
- Marian powiedz, że jestem piękna.  
- Jesteś piękna - po chwili odpowiada zaspany mąż  
- Marian, a powiedz, że jestem sexy.  
- Jesteś sexy.  
- Marian, a powiedz coś tak od siebie.  
- Śpij Halina! 

* * * 
* Po tańcu chłopak dziękuje partnerce: 
- Dziękuję za taniec. Świetnie się bawiłem. 
- Ale ja przecież kiepsko tańczę? - kryguje się dziewczę. 
- Ale za to jak śmiesznie! 

* * * 
* Żona żali się mężowi:  
- Kazik czemu ja mam ciągle tyle roboty w mieszkaniu!?  
- Śpisz w nocy to Ci się zbiera! 

* * *
* Córka do matki:  
- Mamo, całe lata z uprzejmości udawałam, że znaleź-
liście mnie w kapuście. Teraz wasza kolej wierzyć, że 
nocuję u koleżanki. 

KARTOFlANKA
Składniki:
2 marchewki
1 pietruszka
1 por
pół selera
2 ziarna ziela angielskiego
1 liść laurowy
1 mała cebula
2 łyżki masła
500 g wędzonego boczku
1 kg ziemniaków
garść posiekanej natki pietruszki

Etapy przygotowania:
Obrać marchewki, pietruszkę, 

seler i umieścić w garnku. Oczyścić 
pora i dodać do warzyw. Zalać 2l 
wody i zagotować. Doprawić zie-
lem angielskim, liściem laurowym, 
solą i pieprzem. Zmniejszyć ogień i 
gotować przez 40 minut. Następnie 
przelać powstały wywar przez sito 
i pokroić marchewkę w plasterki. 
Obrać cebulę i posiekać drobno 
razem z boczkiem. Roztopić ma-
sło na patelni i zeszklić cebulę. Po 
chwili dodać boczek i smażyć 2-3 
minuty. Obrać ziemniaki, pokroić na 
mniejsze kawałki i dodać do cebuli 
i boczku. Smażyć razem kilka minut 
a następnie przełożyć do wywaru 
warzywnego. Dodać pokrojoną 
marchewkę i zagotować. Gotować 
zupę aż ziemniaki zmiękną i poda-
wać udekorowaną posiekaną natką 
pietruszki.

SPAGHETTI Z KIEŁBASą 
W SOSIE POMIDOROWyM

Składniki:
1 łyżeczka suszonego oregano
2 łyżki białego octu winnego 

2 łyżki oliwy z oliwek extra vergine
300 g makaronu spaghetti
200 g kiełbasy śląskiej
2 puszki krojonych pomidorów z 
czosnkiem 
suszona bazylia
1 biała cebula
sól i pieprz

Etapy przygotowania:
Makaron gotujemy al dente według 
instrukcji na opakowaniu. Odcedzamy 
i dodajemy łyżeczkę oliwy z oliwek, 
aby makaron się nie kleił. W między-
czasie na patelni na niewielkiej ilości 

oliwy podsmażamy oregano, bazylię 
i dodajemy ocet winny. Następnie 
wlewamy dwie puszki krojonych po-
midorów z czosnkiem i całość dopro-
wadzamy do wrzenia. Na oddzielnej 
patelni podsmażamy pokrojoną w 
plasterki kiełbasę śląską i cebulę. 
Dodajemy kiełbasę do przygotowa-
nego sosu pomidorowego i całość 
dusimy 5 minut. Doprawiamy solą i 
pieprzem. Makaron wykładamy na 
talerz, polewamy sosem i dekorujemy 
listkiem bazylii. 

SZARlOTKA
Składniki:
4 arkusze ciasta filo 
6 jabłek 
4 łyżki masła 
4 łyżki cukru 
0,5 łyżeczki cynamonu 
szczypta kardamonu 
1 łyżeczka cukru waniliowego

Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do temperatury 
190 stopni C. Jabłka obierz, usuń 

gniazda nasienne i podziel na 
ósemki. Na patelni rozpuść cukier, 
dodaj połowę podanej ilości ma-
sła, przyprawy i jabłka, duś przez 
10–15 minut, aż owoce zmiękną. 
Pozostałą ilość masła rozpuść w 
garnuszku i smaruj nim arkusze 
ciast filo, aby je skleić. Przełóż je 
do okrągłej ceramicznej formy na 
tartę, na ciasto wyłóż jabłka, pozo-
stałym po bokach ciastem przykryj 
owoce. Piecz około 30 minut. To 
ciasto jest pyszne, a cały jego 
urok polega na tym, że bardzo 
się kruszy, więc nie martw się, jeśli 
nie uda ci się w całości przenieść 
kawałka szarlotki na talerz.
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Gwiazdą tegorocznych Dni Poddębicki był zespół Pectus. Bracia 
Szczepanik przez półtorej godziny bawili licznie zebraną na impre-
zie publiczność. Zanim grupa pojawiła się na scenie, poddębiczanie 
korzystali z wielu atrakcji. Najmłodsi bawili się na placu zabaw i 
oglądali sprzęt strażacki. Chętnie próbowano zupy ugotowanej na 
wodzie termalnej przygotowanej przez Geotermię Poddębice. Na 
scenie zaprezentowali się też lokalni artyści.
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zagadkowE 
MordErStwo!

Ozorków Nie milkną echa 
dramatycznych 

wydarzeń w bloku przy ul. 
Sucharskiego. Jak to możliwe, 
że w związku dwóch ludzi ży-
jących ze sobą przez wiele lat, 
wydarzyła się taka tragedia? 
Co się stało, że kobieta zabiła 
swojego partnera? Pytania 
można by mnożyć. O śmierci 
58-letniego Zbigniewa K. roz-
mawialiśmy z jego sąsiadami. 
Szok – to najczęstsze słowo, 
jakie słyszeliśmy od lokatorów. 

Było około godziny 22. W 
mieszkaniu na ostatnim piętrze 
bloku doszło do nieszczęścia. 
Iwona K. chwyciła za nóż. Ostrze 
wbiła w klatkę piersiową męż-
czyzny. Przecięta została tętnica. 
Nie było szans, aby uratować 
58-latka. Widok, jaki zastali 

policjanci i ratownicy medyczni, 
którzy przyjechali na miejsce, był 
wstrząsający. Sprawczyni siedziała 
w kałuży krwi, przy swojej ofierze. 

- Wciąż mówimy o tym dramacie. 
Nie możemy się z tego otrząsnąć. To 
jest dla nas wszystkich niezrozu-
miałe. Ci ludzie byli w porządku. 
Żaden margines – mówi Jan Kozak, 
jeden z lokatorów bloku przy ul. 
Sucharskiego. 

Pan Jan powiedział nam, że miał 
bardzo dobre kontakty ze Zbignie-
wem K.

- Rozmawiałem ze Zbyszkiem 
rano, tego dnia w którym został 
dźgnięty nożem. Tak jak zawsze, 
żartował. Miał taki dar, że człowiek 
się przy nim otwierał. Lubiliśmy 
sobie pogadać. Nigdy nie narzekał, 
nie był agresywny. Zresztą proszę 
porozmawiać z innymi lokatorami 

bloku. Na pewno potwierdzą moje 
słowa.

To prawda. Podobną opinie o 
nieżyjącym 58-latku  mają jego 
byli najbliżsi sąsiedzi. Na ostatnim 
piętrze rozmawialiśmy z dwiema 
lokatorkami. Obie panie stwier-
dziły, że feralnego wieczora nie 
słyszały żadnych odgłosów kłótni 
z mieszkania zajmowanego przez 
Iwonę K. i Zbigniewa K. 

- To jest naprawdę bardzo dziw-
ne. Przecież pierwsze co przychodzi 
do głowy przy podobnych drama-

tach, to jakieś awantury. Najczęściej 
wtedy ofiara jest dźgana nożem. 
A tu nic nie było słychać. Nikt nie 
wołał ratunku, czy też pomocy. Nie 
było bluźnierstw, nie słyszałam też 
żadnych przewracanych mebli. Nie 
wiem, co o tym sądzić. Dlaczego 
Iwona zabiła Zbyszka? - zadaje 
głośno pytanie ozorkowianka. 

O zagadkowej śmierci mówi też 

kolejna sąsiadka. 
- Ja też nie słyszałam, 

aby się kłócili. Dopiero 
później był tu harmider, 
jak przyjechała policja i 
pogotowie. Wydaję mi się, 
że pani Iwona krzyczała 
na funkcjonariuszy. Chy-
ba była w szoku.

Od mł. asp. Anny Sęk 
z KPP w Zgierzu dowia-
dujemy się, że na policję 
zadzwoniła sama mor-
derczyni. 

- Nie mam takich in-
formacji, że 58-letnia 
sprawczyni krzyczała 
na policjantów. Wia-
domo już, że była pod 
wpływem alkoholu. W 
organizmie miała promil. Została 

areszto-
wana na 
o k r e s 
trzech 
miesię-
cy. Na 
tym etapie nie 
mogę zdradzić co zeznała i co nią 
kierowało. Za zabójstwo grozi kara 
nawet dożywotniego pozbawienia 

wolności – mówi policjantka.  
Ustaliliśmy, że Iwona K. była 

w związku ze Zbigniewem K. 
przeszło 12 lat. Oboje byli roz-
wodnikami. Nie zdecydowali 
się na ślub. Kobieta wychowała 
dwie dorosłe obecnie córki. Męż-
czyzna zostawił dwóch synów. 

- Płakałam na pogrzebie 
Zbyszka, jak dziecko – usłysze-

liśmy od znajomej denata. 
- Ta śmierć przyszła do 

niego za wcześnie. 
Był pełen życia, za-
wsze pomocny. 
O Iwonie też nie 
miałam złego 
zdania. Wyda-
wała się zrów-

noważona, taka 
normalna. Co w 

nią wstąpiło? Jak wi-
dać, życie pisze bardzo 

zaskakujące scenariusze. 
Niestety, nieraz nie ma happy 
endu.

(stop) 

- Wciąż mówimy 
o tej tragedii – 
usłyszeliśmy od 
Jana Kozaka 

W tym bloku 
doszło do 
dramatu 

Najbliżsi sąsiedzi twierdzą, że nie słyszeli odgłosów kłótni

Policja zabezpieczyła drzwi do mieszkania w którym wydarzyła się tragedia
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wyrzucona z kolejnej Przychodni?

Ozorków 

Parzęczew - Poczekam jesz-
cze do końca 

tego roku a jak Francuzka nie 
zapłaci, to ją eksmituję – mówi 
Mirosław Kamzurski, przewod-
niczący wspólnoty mieszka-
niowej. 

Joelle z Marsylii zdecydowała 
się zamieszkać w jednym z lokali 
bloku na obrzeżach Parzęczewa. 
Po kilku latach wróciła do Francji. 
Nie płaci za mieszkanie, nie odbie-
ra telefonów, nie odpisuje na listy. 

- Jej dług rośnie. Przecież coś 
trzeba z tym zrobić. Nie mogę 
dopuścić, żeby taka sytuacja się 
przedłużała. Na to mieszkanie na 
pewno znajdą się chętni – słyszy-
my od M. Kamzurskiego. 

Rzeczywiście, drugiego ta-
kiego mieszkania nie ma w ca-
łym Parzęczewie. W oknach są 
kuloodporne szyby a w środku 
monitoring. 

- Nie mam pojęcia po co te 

Czy przewodniczący eksmituje Joelle?

wszystkie udoskonalenia. Po-
dobno Francuzka związana była 
z mafią z Marsylii. Ale ile jest w 
tym prawdy, tego nikt nie wie. 
Najważniejsze, żeby wyjaśniła się 
w końcu sprawa z tym mieszka-
niem – dodaje przewodniczący 
wspólnoty mieszkaniowej. 

(stop)

M. Kamzurski przed blokiem w 
którym mieszkała Joelle 

Spośród 11 wniosków zgłoszonych przez miesz-
kańców, zespół ds. budżetu obywatelskiego na 
spotkaniu 28 sierpnia wybrał 4 zdania, na które do 
końca września mogą głosować ozorkowianie. Są to:

Przebudowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Praga
Projekt dotyczy przebudowy chodnika w ul. Praga na 

odcinku od Starzyńskiego do Targowiska Miejskiego. 
Remont poprawi komfort użytkowników i estetykę 
miasta w tym rejonie. Szacowany koszt realizacji pro-
jektu –123 tys. zł brutto.

Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych przy 
ul. Obr. Westerplatte

Projekt dotyczy przebudowy i zagospodarowania 
pasa drogowego w celu utworzenia dodatkowych 
miejsc postojowych. Ul. Obr. Westerplatte jest drogą 
dojazdową do NZOZ Medyk i Przedszkola Miejskiego 
nr 5, a ilość miejsc postojowych w tym rejonie jest nie-
wystarczająca. Szacunkowy koszt realizacji zadania 
– blisko 93 tys. zł brutto

Plac zabaw dla dzieci z klas I – III 
Plac miałby powstać przy sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 (do 31.08.2017 r.  - Gimnazjum nr 1). 
Wnioskodawcy zwracają uwagę, że obok nowo utworzonej 
Szkoły Podstawowej nie ma żadnego placu zabaw dla dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym. Miejsce to służyłoby nie tylko 
uczniom, ale wszystkim małym mieszkańcom miasta. Sza-
cowany koszt realizacji projektu – 42,5 tys. zł brutto.

Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ozorkowie na od-
cinku od ul. Słowackiego do ul. Kościelnej

Projekt dotyczy przebudowy chodnika po jednej 
stronie ulicy i wjazdów (od Berka Joselewicza)oraz prac 

pielęgnacyjnych zieleni ulicznej. Szacunkowy koszt – 85 
tys. zł brutto

Do realizacji w przyszłym roku zostaną zakwalifikowane 
te wnioski, które otrzymają największą liczbę głosów.
Zadania ocenione negatywnie:
Wykonanie oświetlenia parkingu i miejsc parkingo-
wych w ul. Kołłątaja 2 i 4 
(Brak oszacowania kosztów, niższa niż wymagana liczba 
osób zgłaszających projekt)
Wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej nad zale-
wem miejskim oraz zainstalowanie ławek i koszy 
na śmieci
(Miasto nie posiada prawa do dysponowania całym 
terenem wokół zalewu)
Budowa dwóch boisk do piłki plażowej na terenie 
CSiR „Wodnik” przy ul. Traugutta 2
(Planowana termomodernizacja hali sportowej kolido-
wałaby z realizacją projektu)
Boisko do koszykówki przy SP2, ul. lotnicza 1 (do 
31.08. 2017 – Gimnazjum nr 1)
(Miasto planuje w przyszłym roku budowę boiska 
wielofunkcyjnego na tym terenie w ramach programu 
budowy boisk przy każdej szkole)
Strefa Aktywnego Wypoczynku – Skatepark
(Komisja oceniła projekt negatywnie ze względu na 
niedoszacowanie wartości inwestycji)
Rozświetlmy młodzieży ozorkowskiej drogę do 
aktywności sportowej
(Komisja oceniła projekt negatywnie ze względu na 
niedoszacowanie wartości inwestycji)
Siłownia plenerowa i street workout u zbiegu Rolnej 
i Gębickiej
(Teren wskazany w projekcie planowany jest do sprze-
daży)

Wielu lokatorów blo-
ków komunalnych 

oraz spółdzielczych umieszcza 
na balkonach reklamowe banery. 
Mieszkańcy najczęściej reklamują 
swoje przedsiębiorstwa, świad-
czone usługi, niektórzy wywie-
szają ogłoszenia dot. sprzedaży 
lokalu. 

- Mnie się to nie podoba ze wzglę-
dów estetycznych. No bo jakby 
każdy chciał wywiesić na balonie 
taką szmatę, to jakby to wyglądało – 
krytykuje starsza lokatorka jednego 
z bloków przy ul. Sikorskiego. 

Jest jeszcze inna kwestia zwią-
zana z wywieszaniem reklam na 
balkonach. Czy jest to legalne? Czy 
lokator powinien płacić miastu lub 
spółdzielni? 

Czy z balkonem, który przylega 
do mieszkania, lokator może zrobić 
wszystko? Ewentualny nieporządek 
na balkonie jest z pewnością sprawą 

mieszkańca, ale czy podobnie jest, 
gdy na balkonie zawiśnie baner 
reklamowy? 

- Banery reklamowe na budyn-
kach komunalnych, w tym na bal-
konach mieszkań, można umiesz-
czać po podpisaniu umowy z 
urzędem miejskim – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. - Warunki określone 
są w uchwale IX/53/07 rady miej-
skiej w Ozorkowie z 29.03.2007 r., 
natomiast cennik w zarządzeniu 
burmistrza miasta nr 102/07 z 2007 
r. Jeśli baner reklamowy pojawi się 
bez zgody magistratu, najemca jest 
zobowiązany go usunąć lub pod-
pisać umowę i zapłacić stosowną 
należność. 

Najwięcej problemów mają 
wspólnoty mieszkaniowe. W do-

mach wielorodzinnych rozróżnia 
się lokale prywatne i część wspól-
ną nieruchomości. A zatem w 
jakim stopniu balkon jest prywatną 
powierzchnią, skoro jest częścią 
konstrukcji budynku? Najwięcej 
wątpliwości wzbudza w tym przy-
padku balustrada balkonu. Co do 
balkonów nie ma jednoznacznych 
rozstrzygnięć prawnych, dlatego 
eksperci polecają, by odpowiednie 
zapisy umieszczać w statutach i 
regulaminach wspólnot miesz-
kaniowych. Wtedy będzie wiado-
mo, za co odpowiada lokator, co w 
odniesieniu do balkonów należy do 
obowiązków wspólnoty.

Na pewno balkon może użytko-
wać wyłącznie lokator mieszkania, 
do którego on przylega. To go 
również zobowiązuje do utrzymy-
wania na nim porządku. Ale należy 
określić, kto będzie odpowiadał za 
remont, gdy stan techniczny bal-
konu będzie zagrażał katastrofą i 
kto będzie odpowiedzialny przed 
sądem, gdy zdarzy się wypadek. 
Przy braku zapisów może dojść do 
lokatorskich nieporozumień, gdy 
ktoś na swoim balkonie wywiesi 
baner reklamowy. Wspólnota 
może uważać, że z tego tytułu też 
powinna partycypować w zyskach. 
Sąsiedzi mogą ponadto uważać, że 
reklama szpeci budynek – mogą 
zatem żądać jej zdjęcia.

(stop)

Reklamy na balkonach

Budżet oByWatelski 2018 
- gŁoSowanie do Końca września

problem pacjentki Chabasińskiej 
Ozorków lekarze i pielęgniarki 

nie ukrywają, że gdy 
usłyszą nazwisko Chabasińska, 
to dostają gęsiej skórki. Z kolei 
sama pacjentka ostro traktuje 
miejscową służbę zdrowia i wy-
tacza przeciwko niej nowe działa. 
Tym razem twierdzi, że została 
wyrzucona z kolejnej przychodni 
zdrowia. Zamierza poskarżyć się 
w ministerstwie zdrowia. 

- Z winy dyrektora Miejskiej 
Przychodni Zdrowia zostałam 
wyrzucona z przychodni zdrowia 
„Medyk” - usłyszeliśmy od scho-
rowanej ozorkowianki. - Dyrektor 
MPZ zadzwonił do „Medyka” i 
powiedział, aby mnie wyrzucili.

M. Chabasińska nie ukrywa, 
że od dawna toczy spór z szefem 
miejskiej przychodni.

Przypomnijmy, że pani Mario-
la została wcześniej pozbawiona 
opieki lekarskiej świadczonej w 
MPZ. Dyrektor Andrzej Fijałek w 
obszernym oświadczeniu wyjaśnił 
motywy jakimi się kierował. O 
sprawie pisaliśmy w maju. 

„Decyzję podjęto w myśl prawa 
lekarza do odmowy leczenia, 
które zostało ustanowione w art. 
38 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 
r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.). 
W świetle tego przepisu lekarz 
może nie podjąć lub odstąpić od 
leczenia pacjenta a ja jako kie-
rownik placówki nie mam prawa 
zmieniać autonomicznej decyzji 
lekarza w tym zakresie. Z obszer-
nej dokumentacji wynika, iż co 
najmniej od 2013 roku pacjentka 
odmawia leczenia zaordynowane-

go przez specjalistów 
co skutkuje niemoż-
nością lub brakiem 
wyników terapii 
ora z  su k ce s y w-
nie pogarsza stan 
zdrowia pacjentki. 
Wymusza poprzez 
zachowania daleko 
odbiegające od norm 
prawnych na leka-
rzu prowadzącym 
stosowanie niewła-
ściwej terapii, która 
nie przynosi żadnych 
efektów oraz rzu-
tuje na obecny stan 
zdrowia pacjentki. 
Wobec powyższego 
lekarze i personel 
pielęgniarski MPZ 
w Ozorkowie w for-
mie pisemnej jed-
nogłośnie odmówili 
wykonania świad-
czeń wobec pacjentki 
zgodnie z obowiązu-
jącymi wymogami 
prawnymi” – czyta-
my w oświadczeniu 
szefa MPZ.

Mariola Chabasińska uskarża 
się głównie na cukrzycę. Z tego po-
wodu musi otrzymywać zastrzyki 
z insuliną. Chora ozorkowianka 
twierdzi, że pielęgniarka środo-
wiskowa z „Medyka” powiedziała 
jej o telefonie dyrektora Fijałka, po 
którym została wyrejestrowana z 
kolejnej przychodni. 

- W sprawie pierwszego wyrzu-
cenia złożyłam skargę. Sprawę bada 
prokuratura. Będę musiała teraz na-
pisać do ministra zdrowia. Bo to się 

w głowie nie mieści, co wyprawia 
się w Ozorkowie – usłyszeliśmy od 
zbulwersowanej pacjentki. 

Czy rzeczywiście kierownictwo 
„Medyka” podjęło decyzję o wyre-
jestrowaniu M. Chabasińskiej?

- Nic takiego nie miało miejsca – 
zapewnia Maria Kosmala, prezes 
„Medyka”. - Pani Chabasińska sama 
się wyrejestrowała. Dyrektor Fijałek 
nie miał z tym nic wspólnego. To 
specyficzna pacjentka, nie chciała-
bym rozwijać tej myśli.

(stop)

M. Chabasińska uważa, że jest w Ozorkowie 
dyskryminowana
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Wakacje dobiegły 
końca. Dziś uczniowie 

rozpoczęli naukę w nowej szkolnej 
rzeczywistości: ośmioletnich pod-
stawówkach i czteroletnich szkołach 
średnich. 

Wprowadzenie reformy oświaty 
w Ozorkowie, tak jak w całym kraju, 
wymagało dostosowania placówek 
szkolnych do wchodzących 
w życie zmian. Naj-
większa zmiana to 
przekształcenie 
Gimnazjum 
nr 1 w Szkolę 
Podstawo-
wą nr 2.

Szkoła 
przy ul. 
L o t n i -
czej 1 bez 
problemu 
pomieści 
z a r ó w n o 
uczniów szko-
ły podstawowej, 
jak i drugich i trze-
cich klas wygasza-
nego gimnazjum. Jednak 
niezbędne było dostosowane budynku 
do potrzeb najmłodszych uczniów. 
W czasie wakacji parter szkoły, gdzie 
mieszczą się sale lekcyjne, toalety i 
świetlice dla uczniów klas I – III, objęto 
generalnym remontem. 

W ośmiu klasach położono gładzie, 
wymieniono wykładziny podłogowe, 
parapety i oświetlenie, umalowano 
ściany i sufity, a w każdym z pomiesz-
czeń stworzono kącik sanitarny z umy-
walką i glazurą wokół niej. Wyremon-

W drugiej połowie sierpnia rozpo-
częły się prace związane z przebu-
dową ul. Maszkowskiej. Na razie 
drogowcy usuwają stare krawęż-
niki, co nie wymaga zamknięcia 
ulicy dla ruchu. We wrześniu, 
gdy remontem zostanie objęta 
nawierzchnia jezdni, czasowe za-
mknięcie drogi będzie konieczne.

Rozpoczęcie prac na ul. Południo-
wej, związanych z przebudową 
mostu na Bzurze, zaplanowano na 
drugą połowę września. 

Remont ul. Maszkowskiej i ul. 
Południowej stanowi I etap kilku-
letniej inwestycji dotyczącej prze-
budowy układu komunikacyjne-
go w Ozorkowie i obejmuje m.in.: 
przebudowę ul. Maszkowskiej od 
skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego 
do skrzyżowania z drogą krajową nr 
91, przebudowę dwóch skrzyżowań 
ulic Południowej/Wyszyńskiego/
Zgierskiej i Wyszyńskiego/Średniej/
Maszkowskiej na skrzyżowanie 
typu rondo, przebudowę ul. Połu-
dniowej od skrzyżowania z ul. Unii 

Europejskiej/Kochanowskiego do ul. 
Zgierskiej, przebudowę mostu na ul. 
Południowej, przebudowę obiektów 
inżynierskich, zjazdów do posesji, 
budowę i przebudowę chodników 
i ścieżek rowerowych oraz wycinkę 
drzew i nasadzenie nowej roślinności.

II etap projektu, którego realizacja 
rozpocznie się w 2018 r., dotyczy prze-
budowy ul. Traugutta, Żeromskiego, 
Stypułkowskiego i Łęczyckiej.

Projekt „Przebudowa układu ko-
munikacyjnego w Ozorkowie w celu 
zapewnienia bezpośredniego połą-
czenia ze strategicznymi centrami 
logistycznymi” realizowany jest w 
partnerstwie z powiatem zgierskim i 
jest dofinansowany w 85% funduszy 
unijnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014 – 2020. Całkowita 
wartość projektu to ponad 17 mln zł. 
Inwestycja pozwoli usprawnić trans-
port przez teren Ozorkowa w kierun-
ku drogi krajowej nr 91, autostrad A1 
i A2 oraz istniejących i planowanych 
centrów logistycznych.

Strażacy wezwani zo-
stali do jednej z pry-

watnych przychodni zdrowia z 
powodu os, które upodobały sobie 
ramę okienną – budując w szczelinie 
swoje gniazdo. Owadów było coraz 
więcej, dyrekcja z uwagi na bezpie-
czeństwo pacjentów zadzwoniła 
więc do miejscowej jednostki. 

- Tego typu interwencji jest bardzo 
dużo – mówi st. kpt. Łukasz Radwań-
ski z JRG w Ozorkowie. - Średnio do 
usuwania gniazd os lub szerszeni 
jesteśmy wzywani kilka razy w ciągu 
dnia. W tym konkretnym przypadku 
nie będziemy wymontowywać ramy, 
tylko opiankujemy szczelinę tak, aby 
owady nie mogły się zagnieździć 
przy oknie.

(stop)

alarm z przychodni zdrowia

W Ozorkowie drogowe rewolucje Start „dwóJki”

towane także 
kompleksowo 
trzy toalety na 
parterze.

Pod koniec 
sierpnia w klasach 

pojawiły się ławki, 
krzesełka i tablice. 

- Pracy było bardzo 
dużo, ale udało nam się 

przeprowadzić cały remont 
do końca wakacji. Bardzo dziękuję 
ekipie remontowej, pracownikom 
szkoły, rodzicom, wszystkim, dzięki 
którym szkoła została przygotowana 
na przyjęcie uczniów – mówi dyrektor 
Ewa Skrupska. – Mam nadzieję, że 
uczniowie będą zadowoleni z pobytu 
w naszej szkole i będą dobrze się czuć 
w tych murach.

Na remonty i zakupy wynikają-
ce z przystosowania placówki do 
potrzeb szkoły podstawowej prze-

znaczono środki z Ministerstwa 
Edukacji, budżetu miasta, szkoły 
oraz pozyskane od przyjaciół pla-
cówki i sponsorów. 
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Wartość odżywcza grzy-
bów budzi kontrower-
sje. Niektórzy dietetycy 
twierdzą, że dostarczają 
one sezonowym potra-
wom smaku i aromatu, i 
to wszystko. Ale są tacy, 
którzy przypisują im 
zdrowotne walory.

Co ciekawe, nasz zmysł 
smaku reaguje na grzyby 
podobnie jak na mięso, 
dlatego często je nimi 
zastępujemy. Są jędrne 
i bardzo esencjonalne. 
Świetnie nadają się na zupy, sosy, 
farsze i jako dodatek do jajecznicy. 
Grzyby przede wszystkim składają 
się z wody (zawierają jej tyle co 
warzywa), dlatego są niskokalo-
ryczne, dobre dla odchudzających 
się. Ale trzeba pamiętać, że są także 
ciężkostrawne. Grzyby najpierw 
długo zalegają w żołądku, a potem 
tylko przechodzą przez nasz układ 
pokarmowy. Dostarczają nam nie-
wielkich ilości soli mineralnych, 
zależnie od tego, czy ściółka, na 
jakiej rosną, jest bogata w minerały. 
Oprócz tego zawierają witaminę A 

w postaci karotenu (najwięcej mają 
jej kurki - dlatego są pomarańczo-
we), a także znaczne ilości witamin 
B1 i B2. Pozostałe witaminy, w tym 
C, występują w śladowych ilościach. 
Grzyby są także źródłem białka 
(pośredniego między białkiem 
zwierzęcym a roślinnym). Badacze 
spierają się, do jakiego stopnia nasz 
organizm jest w stanie to białko 
strawić. Według niektórych, naj-
więcej strawnego białka zawierają 
prawdziwki i pieczarki. Warto też 
wiedzieć, że w młodych grzybach 
jest go o wiele więcej niż w starych.

Masażer na cellulit pomoże 
rozprawić się z pomarańczo-
wą skórką. Wybór masażerów 
jest ogromny, zależy przede 
wszystkim od preferencji i za-
sobności portfela. Niezależnie 
od zakupionego urządzenia, 
najważniejszy jest dokładny i 
regularny masaż. 

Drewniany masażer antycellu-
litowy jest jednym z najprostszych 
i najtańszych. Stosuje się go w 
przypadku problemów z przepły-
wem limfy i nadmiarem tkanki 
tłuszczowej, na przykład na udach 
lub pośladkach. Do tych obsza-
rów ciała polecany jest masażer z 
wypustkami. Kupując drewniany 
masażer na cellulit warto zwrócić 
uwagę, czy jest on solidnie wyko-
nany, ponieważ podczas masażu 
wymaga się użycia siły, dlatego 
sprzęt musi być wytrzymały. Ma-
sażery plastikowe są mniej trwałe 
i starczają na krótszy okres użyt-
kowania.

Ultradźwię-
kowy masa-
ż e r  d z i a ł a 
p o p r z e z 
emitowanie 
ult radźwię-
ków powodu-
jąc wibracje 
pod skórą. W 
efekcie rozbija 
źle wygląda-
jące grudki 
tkanki tłusz-
czowej. Dodat-
kowo, podczas 
takiego masa-
żu można do-
wolnie stymulować temperaturę, 
która także ma wpływ na pozbycie 
się cellulitu. Ultradźwiękowe 
masażery nie są dużo większe od 
drewnianych. Zajmują niewiele 
miejsca, np. w walizce. Dodatko-
wym elementem jest akumulator 
lub ładowarka. Dobry ultradźwię-
kowy masażer kosztuje ok. 200 
zł. Zazwyczaj posiada kilka opcji 

masażu.

P r ó ż n i o -
wy masażer 
n a cel lu l it 
wyróżnia się 
na tle innych, 
ponieważ po-
budza pracę 
układu immu-
nologicznego. 
Dermomasaż 
tego typu od-
działuje na 
głębsze tkanki 
skóry. Zabieg 

polega na zasysaniu wyznaczone-
go obszaru ciała. Koszt masażera 
próżniowego na cellulit (przeciętnej 
jakości) waha się od 100 do 200 zł.

Masażer elektryczny to najlep-
sza propozycja dla pań, które nie 
lubią używać siły podczas masażu 
antycellulitowego. Urządzenie 
wystarczy włączyć i trzymać w bli-
skim kontakcie ze skórą. Wymaga 
to dużo mniej wysiłku, niż masaż 
drewnianym przyrządem. 

Bańka chińska to znany i lu-
biany masażer antycellulitowy. 
Bańki można kupić w prawie 
każdej aptece. Wybierając tego 
rodzaju masażer na cellulit, warto 
zastanowić się nad zakupem ca-
łego zestawu, który składa się z 4 
różnej wielkości baniek służących 
do masowania różnych obszarów 
skóry dotkniętych cellulitem. Cena 
baniek chińskich waha się od 20 do 
30 złotych.

Prawoślaz lekarski  od dawna 
stosowany jest w leczeniu ludo-
wym. Syrop prawoślazowy wyko-
rzystuje się przede wszystkim w 
przypadku infekcji górnych dróg 
oddechowych. Prawoślaz stosuje 
się też przy problemach związa-
nych z przewodem pokarmowym 
i stanach zapalnych skóry. Jakie 
jeszcze są wskazania do stosowania 
prawoślazu? Jakie ma on właści-
wości? I kto nie powinien sięgać 
po to zioło?

Prawoślaz lekarski -
 osłania i łagodzi

Polecany jest przy wszelkiego 
rodzaju nieżytach gardła, zapa-
leniach krtani i strun głosowych, 
pomocniczo przy anginie i zaka-
żeniach przebiegających z suchym 
męczącym kaszlem oraz zalegającą 
w oskrzelach wydzieliną. Substan-

cje śluzowe zawarte w prawoślazie, 
działają osłaniająco, powlekająco, 
łagodzą podrażnienia. Prawoślaz 
poprawia też trawienie. Sproszko-
wany korzeń rośliny (najlepiej użyć 
jednej łyżki zmieszanej z pół szklan-
ki przegotowanej wody) można też 
zastosować w przypadku proble-
mów jelitowych, zwłaszcza zaparć, 
bo poprawia perystaltykę jelit i 
reguluje cykle wypróżnień.

Prawoślaz na zmiany skórne

Prawoślaz leczniczy chętnie sto-
suje się również zewnętrznie na 
stany zapalne skóry. Najpierw nale-
ży przygotować napar, czyli jedną 
łyżkę suszonego ziela należy zalać 
szklanką wrzącej wody i odstawić 
pod przykryciem na pół godziny. 
Z tak przygotowanego preparatu 
można robić ciepłe okłady, którymi 
przemywa się wszelkiego rodzaju 
podrażnienia skóry, trudno gojące się 
rany, a także wrzody, ropnie, czyraki 
czy odparzenia.

Jak przygotować prawoślaz?

Prawoślaz można kupić w formie 
syropu, tabletek do ssania, a także 
w postaci suszu z korzenia. W sta-
nach zapalnych górnych dróg odde-
chowych lub kłopotów z układem 
pokarmowym najczęstszy sposób 

przygotowania polega na zalaniu jed-
nej łyżeczki produktu jedną filiżanką 
letniej wody. Należy pozostawić do 
namoczenia na przynajmniej godzi-
nę, a następnie zagotować, odsączyć, 
przestudzić. Pić dwa lub trzy razy 
dziennie po jednej filiżance.

Prawoślaz - przeciwwskazania

Nie ma większych przeciwwska-
zań do stosowania prawoślazu, bo 
jest dobrze tolerowany i nie wywo-
łuje reakcji alergicznych. Niemniej 
jednak, bez konsultacji z pediatrą, 
nie powinno się go stosować u dzieci 
poniżej 6 roku życia. Nie zaleca się go 
również kobietom w ciąży i karmią-
cym piersią. Trzeba też pamiętać, że 
przy długim stosowaniu zawarty 
w prawoślazie śluz może utrudniać 
wchłanianie witamin i składników 
mineralnych, a także niektórych 
leków.

Cytryna wspomaga pracę wątro-
by i jej oczyszczanie ze szkodli-
wych substancji oraz ułatwia roz-
puszczanie kamieni żółciowych. 
Choć ma kwaśny smak, działa na 
organizm zasadowo, dzięki czemu 
usprawnia proces jego detoksy-
kacji. Aby odkwasić organizm, pij 
codziennie wodę z wyciśniętym 
sokiem z cytryny. Wodę z cytryną 
warto też wypijać rano na czczo, 
by pobudzić jelita do pracy.

Świeże owoce i sok z żurawiny zawierają substancje o właściwo-
ściach antybakteryjnych – zapobiegają osiedlaniu się bakterii na 
ściankach dróg moczowych i pęcherza moczowego. Żurawina ma 
też działanie moczopędne i przyspiesza oczyszczanie organizmu z 
toksyn. Podobnie jak inne owoce czerwone (m.in. maliny, wiśnie, 
jagody), które również pomagają usuwać szkodliwe substancje z 
organizmu – zawiera sporo błonnika usprawniającego perystaltykę 
jelit oraz antocyjany z grupy przeciwutleniaczy (a dokładniej - flawo-
noidów) niszczące wolne rodniki tlenowe, co sprawia, że zapobiega 
nowotworom i chorobom układu krążenia.

cytryna

żurawina

czy warto jeść GRzyby?

WAŻNE! Co roku setki osób umierają na skutek zatrucia grzybami. Warto o 
tym pamiętać. Najbardziej znanym bohaterem tych smutnych statystyk jest 
muchomor sromotnikowy, mylony z młodą kanią. Dlatego pamiętajmy - ni-
gdy za wiele ostrożności. A gdy ktoś z domowników, nawet wiele godzin po 
zjedzeniu grzybowego dania, poczuje się źle, będzie mieć biegunkę, wymioty, 
dreszcze, natychmiast skontaktuj się z lekarzem i opowiedz mu o posiłku z 
grzybów. Jeśli zachowała się resztka potrawy - warto wziąć ją ze sobą do 
lekarza. Szybka interwencja może uratować życie.

Dzieci do trzeciego roku życia oraz uczuleni 
na grzyby nie powinni w ogóle ich jeść

prawoślaz: właściwości i zastosowanie

MaSażEr na CEllulit - który wybrać? 

Masażery drewniane są najtańsze i najprostsze

Bańki chińskie są popularne w walce z cellulitem
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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

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

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

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
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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Księgowa
Wykształcenie wyższe: 
księgowość, rachunkowość.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B, 99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Specjalista ds. programów (UE i 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B, 99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomii.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171  
Miejsce pracy: Daszyna

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B, 99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

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 Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 

placu Kościuszki 11 oraz nowy 
lokal o pow. 91,40 m² przy ul. 
Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Ładne, przytulne mieszkanko po 
remoncie, umeblowane,  52 m², 
II piętro Ozorków – sprzedam. 

Tel.:  605-130-059

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

parter w Ozorkowie lub zamienię 
na M-3 własnościowe do 40 m², 

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

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, 
48 m², II  piętro. Tel.: 513-273-272

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², parter w Ozorko-

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

Sprzedam działkę pracowni-
czą o pow. 535 m² z domkiem 

piętrowym - Leźnica Wielka nad 
Zalewem. Tel.: 790-388-867

Sprzedam działkę leśną 0,5 ha z 
możliwością przyłączy i zabudo-
wy – wieś Konary k/Ozorkowa. 

W pobliżu sołtys i nowo zabudo-
wane działki. Tel.: 605-200-609

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech. 

Tel.: 42-277-25-94

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 worecz-
ków, maszynę do obcinania cebuli 
lub 3 silniki do niej osobno, niską 
przyczepę – wywrotkę w dobrym 
stanie, kuchnię polską Grudziądz 
oraz 2 rowerki dziecinne w do-

brym stanie w tym jeden to BMX 
Puma mały. Tel.: 507-330-281.

Sprzedam Renault Clio po 
kapitalnym remoncie, silnik 1,3, 

rocznik 1999 – niedrogo. 
Tel.: 507-330-281

Warsztat samochodowy Leszcze 
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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        PIĄTEK 01.09

TANI WTOREK 05.09

ŚRODA 06.09

BUENO CZWARTEK 07.09

NIEDZIELA 03.09

 PONIEDZIAŁEK 04.09

Gm. Grabów - Czeka-
liśmy na 

remont bardzo długo. 
Podkład położony w 
2001 roku dawno się już 
popsuł, a teraz wreszcie 
będzie asfalt - mówi soł-
tys Danuta Chmielecka. 

Radość z powodu inwe-
stycji nie jest jednak pełna. 

- Nie tylko moje wątpli-
wości, ale również innych 
mieszkańców budzi tzw. 
warstwa podkładowa pod 
asfalt wysypana na dro-
gę. Jest to kruszec barwy 
beżowej i nie ma wiele 
większych kawałków.

W podobnym tonie wypowiada 
się też Grażyna Bińkowska.

- To, że się kurzy można przeżyć. 
Jak położą asfalt, to kurzu już nie 
będzie, ale ile ten podkład wytrzy-
ma? Przecież to wygląda jak jakiś 
proszek.

O technologię budowy drogi py-
tamy Jerzego Soję, inspektora ds. 
drogownictwa w urzędzie gminy 
w Grabowie.

- W każdej dziedzinie życia 
zmieniają się technologie, dziwnym 
byłoby gdyby w budowie dróg nie 
ulepszano procesu inwestycyjnego. 
Zastosowany w Kurzjamie podkład 
jest jak najbardziej prawidłowy i 
mieszkańcy nie mają się czego oba-
wiać - zapewnia gminny urzędnik. 
- Budowę drogi nadzoruje inspek-
tor. Odcinek liczy 2,460 km, wartość 
zadania opiewa na kwotę 600 tys. zł.

(mku)

w Kurzjamie doczekali się asfaltunastępna rozprawa zawieszonego burmistrza
Łęczyca W poniedziałek odbyła 

czwarta rozprawa za-
wieszonego burmistrza Krzysztofa 
lipińskiego. Przed sądem zeznawa-
ło m.in. dwóch miejskich radnych 
oraz członkowie rady nadzorczej 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Łęczycy.

Jako pierwszy zeznawał radny 
Robert Łukasiewicz, który mówił, 
o rozdawaniu etatów po wygranych 
wyborach samo-
rządowych.

- O podziale 
funkcji i stano-
wisk po ewen-
tualnej wygra-
nej słyszałem i 
szczerze mówiąc 
byłem trochę 
zdziwiony, kiedy 
dowiedziałem 
się, że funkcję se-
kretarza miasta 
miałby objąć Jan 
Budziński. Do 
wykonywania tego zadania trzeba 
spełnić odpowiednie wymogi. Roz-
mawialiśmy co prawda o tym, że 
jako szefowi komitetu wyborczego 
należy się praca, ale o objęciu funkcji 
prezesa PEC dowiedziałem się już po 
wyborach. 

Sędzia Mirosława Karolak zapyta-
ła kiedy nastąpił podział w komitecie.

- Z KWW Krzysztofa Lipińskiego 
mandaty radnego zdobyło 10 osób, 
to był zaskakująco dobry wynik. 
Niestety z czasem doszło do rozłamu 
w związku z odwołaniem Zenona 
Koperkiewicza z funkcji przewod-

niczącego rady. Pamiętam ten czas i 
pamiętam bardzo dokładnie słowa 
pani Budzińskiej: „Nieważne kto bę-
dzie burmistrzem, ważne kto będzie 
miał większość w radzie” - zeznawał 
R. Łukasiewicz.

Wśród świadków na poniedziałko-
wej rozprawie zeznawał także radny 
Wojciech Wojciechowski, który mó-
wił o odwołaniu Zenona Koperkiewi-
cza z funkcji przewodniczącego RM.

W procesie, jako świadek wy-
stąpił też przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Przedsiębiorców Ziemi 
Łęczyckiej. Zeznał, że o sprawie 
„pożyczki” dowiedział się już po 
wyborach, kiedy niejednokrotnie 
miał okazję spotykać Teresę Bu-
dzińską. Opowiadała mu o tym, że 
burmistrz Lipiński chciał pożyczyć 
50 tys. zł.

- Pani Teresa była roztrzęsiona, kie-
dy opowiadała mi o sytuacji. Prosiła, 
abym nic nie mówił panu Budzińskie-
mu – mówił świadek.

Następną grupę zeznających sta-

nowili członkowie rady nadzorczej 
spółki PEC.

- W grudniu 2014 roku, ze wzglę-
du na zły wynik finansowy spółki, 
walne zgromadzenie wspólników 
odwołało ówczesnego prezesa po-
wołując na to stanowisko pana Jana 
Budzińskiego. Ponieważ priorytety w 
radzie miasta były takie, aby obniżyć 
wynagrodzenie prezesów spółek 
komunalnych, rozmawiałam z p. 

J. Budzińskim o ob-
niżce pensji. Podczas 
pierwszej rozmowy 
prezes wyraził zgodę, 
ale już podczas na-
stępnego spotkania, 
mimo trudnej sytuacji 
jaka była wówczas 
w spółce, odmówił 
podpisania porozu-
mienia w sprawie 
obniżenia wynagro-
dzenia – zeznawała 
przewodnicząca rady 
nadzorczej. –  Ponad-

to, współpraca z p. J. Budzińskim 
układała się źle. Prezes nie informo-
wał o swoich wyjazdach służbowych, 
urlopach. Istotnym też było, że nie 
opracował dokumentu z zakresu 
analizy kosztów. Wszystko razem 
spowodowało, że w maju 2016 roku 
rada nadzorcza w głosowaniu tajnym, 
wynikiem niejednogłośnym, odwo-
łała pana J. Budzińskiego z funkcji 
prezesa spółki PEC

Informacje te potwierdzili również 
w swoich zeznaniach kolejni członki-
nie rady nadzorczej PEC. 

(mku)
W Kurzjamie droga już została wyasfaltowana
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Wyławiają stare sieciRobot zamiast kapłana ogród motyli

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

Słodka focia muzułmanki

Pokonał ją rabarbar

Wesoło - kolorowo Kozik sam się otwiera

W minioną sobotę (2 września) w Krakowie odbyło się 
uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce ogrodu mo-
tyli. Jest on obsadzony roślinami (kwiatami i krzewami) 
atrakcyjnymi dla motyli, znajdują się tam również domki 
dla owadów. Jak tłumaczą pomysłodawcy projektu, ten 
kieszonkowy park (zaledwie 554 m2) to niewielka, wypeł-
niona roślinnością i małą architekturą przestrzeń miejska 
pomiędzy budynkami. Wśród traw znajdują się imitujące 
świetliki lampki solarne. Oprócz tego projekt przewi-
duje drewnianą instalację ze słowem motyl w różnych 
językach czy płyty chodnikowe z grami podwórkowymi. 
Przy zasadzonej w centrum wiśni ozdobnej umieszczono 
tablicę informująca o inicjatywie. Pomysł 50 studentów 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego tak się spodobał, że na 
platformie Polak Potrafi zebrano aż 116% potrzebnej 
kwoty (23 272 zł).

Japońska firma pogrzebowa oferuje usługę dla oszczęd-
nych klientów - ceremonię odprawianą przez mechanicz-
nego kapłana buddyjskiego. Za zaledwie 50 tys. jenów 
(ok. 460 dol.) sutry zaśpiewa ubrany w tradycyjne szaty 
robot Pepper. Umieranie nie jest w Kraju Kwitnącej Wiśni 
tanie. Pogrzeb może kosztować nawet milion jenów (9200 
USD), a zakup parceli na cmentarzu jeszcze więcej. Firma 
pogrzebowa wykorzystuje roboty, by w ramach szerszej 
inicjatywy wprowadzić innowacje do branży, która opiera 
się uwspółcześnieniu. Usługa ma przemawiać zwłaszcza do 
nastawionych bardziej świecko klientów, szukających alter-
natyw dla tradycyjnych rytuałów związanych ze śmiercią.

Na Morzu Bałtyckim rozpoczęła się międzynarodowa ak-
cja poszukiwania i wyławiania zagubionych sieci rybackich, 
czyli tzw. sieci-widm, w których giną ryby, ale także ptaki i 
ssaki morskie. Według szacunków organizacji WWF tylko 
w polskiej strefie może zalegać 800 ton sieci.
Według specjalistów, zagubione sieci rybackie nadal łowią 
ryby, zaplątać się w nie mogą także ptaki i ssaki morskie. 
Sieci-widma są źródłem mikrocząsteczek plastiku, które 
wpływają negatywnie na stan ekosystemu morskiego. 
Pokryte parafinami mogą przyczyniać się do lokalnego 
zanieczyszczenia wód substancjami oleistymi. Sieci za-
czepione na wrakach statków mogą również stanowić 
poważne zagrożenia dla nurków. Akcja poszukiwania i 
łowienia sieci widm odbywać się będzie na całym polskim 
wybrzeżu do końca października.

Owocowa maseczka


