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Zwłoki 
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Psychoza strachu. 
Dlaczego mieszkańcy 

szturmują apteki?
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Mieszkańcy 
piszą do 
K. Urbańskiego

Kosztowna 
pasja 

biznesmena 
z Łęczycy

Matki 
     z 
promilami!
Zamiast opiekować się dziećmi, piją 
alkohol. Pijana 39-latka poszła z 
4-letnim chłopcem na plac zabaw 
Nivea w Ozorkowie.
 Z kolei Małgorzata Ch. notorycznie 
spożywa procenty w piwnicy bloku. 
Lokatorzy twierdzą, że nie interesuje 
się swoją niepełnosprawną córką. 
Policja odbiera coraz więcej 
sygnałów o matkach na rauszu.

więcej str. 10
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Łęczyca

Gm. Daszyna

Łęczyca

Łęczyca

Lokatorzy kamienicy 
przy ul. 18 Stycznia 2 mają już dosyć stert butelek po alkoholu i śmieci zostawianych na klatce schodowej. Jak mówią, wszystko przez pijaczków, którzy dzień w dzień wchodzą do klatki, żeby się napić. - Czy z tym nic nie można zrobić? - pytają.

Jak usłyszeliśmy, problemem są nie tylko liczne butelki po wódce, ale też brak jakiejkolwiek osoby przysyłanej przez PGKiM do sprzątania klatki.- Tu nikt nie sprząta. Wydaje nam się, że skoro płacimy czynsz i miesz-kamy w kamienicy administrowanej przez miasto, to chyba klatka schodo-wa powinna być sprzątana. My już nie nadążamy z ciągłym zbieraniem butelek. Jedna z sąsiadek pracuje w Zieleni Miejskiej i ona tu najczęściej sprząta, ale robi to całkowicie spo-łecznie – usłyszeliśmy w kamienicy. - Wystarczyłoby zamknąć na stałe 

tylne drzwi i zwiększyć liczbę patroli policji w tym miejscu. Może to roz-wiązałoby chociaż po części problem pijaństwa w tej klatce.
O problemie mieszkańców roz-mawialiśmy ze Zbigniewem Glubą, kierownikiem zakładu zarządzania nieruchomościami.
-  Lokatorzy sami sprzątają klatki schodowe. Tak jest w każdej naszej kamienicy. Jeśli zaś chodzi o problem spożywania alkoholu na klatce scho-dowej, to do mnie osobiście nie dotarły postulaty, aby zamknąć tylne wejście, a policja przecież wie, w których miej-scach spożywa się alkohol i te miejsca z pewnością patrolowane są częściej.Warto też dodać, że klatka schodo-wa nie była malowana od kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat i wygląda naprawdę fatalnie. Obecnie remontowany jest natomiast dach kamienicy.

(zz)

Grzyby w tym roku są 
drogie. Na targu dłu-

go ich nie było, a jak się pojawiły, 
to cena wielu klientów zniechęca.

Jedni uwielbiają chodzić po lesie 
i zbierać grzyby, inni wolą pójść na 
targ i bez większej fatygi wrócić do 
domu z darami lasu. Pogoda teraz 
sprzyja grzybiarzom. Jest wilgotno 
i dość ciepło. Mimo to ceny grzybów 
wcale niskie nie są. 

Za okazałe prawdziwki trzeba za-
płacić nawet 45 zł za kilogram, mniej 
dorodne można kupić nieco taniej, za 
30 zł. Podgrzybki kosztują od 25 zł do 
30 zł. Najtaniej można kupić kurki, od 
10zł do 15 zł. 

- Teraz cena jest dość wysoka, bo 
przy pełni księżyca w lesie jest zawsze 
mniej grzybów. Jeżeli utrzyma się cie-
pła i wilgotna pogoda, już niedługo 
może być duży wysyp grzybów. Co 
za tym idzie, ceny znacznie spadną 
– mówi jeden ze sprzedających na 
łęczyckim targu.

Trwa remont odcin-
ka osiedlowej drogi 

między blokami przy ul. Belwe-
derskiej 79a i Bitwy nad Bzurą 24. 
Około 350 m odcinek był w fa-
talnym stanie. Dziury, co prawda 
były systematycznie uzupełniane, 
ale wypełnienie wykruszało się 
a ulica ponownie zamieniała się 
w sito. Zarząd spółdzielni miesz-
kaniowej „Łęczycanka” podjął 
decyzję, że należy przeprowadzić 
porządny remont drogi. Nowy 
asfalt ma być wylewany w tym 
tygodniu (o ile pozwolą na to 
warunki pogodowe) a termin wy-
konania prac upływa 20 września. 

(zz)

To pierwsze tego 
typu przejście 

dla pieszych w regionie. Nowo-
czesne i bezpieczne, tak mówią 
o nim sami mieszkańcy Maze-
wa, którzy chwalą innowacyjne 
rozwiązanie przy przychodni 
zdrowia.

Między obiektami usługowymi 
a budynkiem przychodni zdrowia 
i rehabilitacji w Mazewie wybudo-
wano próg zwalniający połączony 
z przejściem dla pieszych. Tzw. 
podwyższone przejście dla pieszych 
znacznie poprawia bezpieczeństwo 
przechodniów dzięki połączeniu 
zalet progu zwalniającego i przej-
ścia dla pieszych w jednym. Jest 
niezwykle dobrze widocznie przez 
kierowców zarówno w dzień jak i w 
nocy dzięki zastosowaniu elemen-
tów odblaskowych. Jednocześnie 
zmusza ich do fizycznego ograni-
czenia prędkości. 

Jak informuje Zbigniew Cywiń-
ski, kierownik ds. inwestycji drogo-
wych w urzędzie gminy Daszyna, 
bezpieczne przejście dla pieszych 
w miejscowości Mazew zostało 
zrealizowane jako element projektu.

- Projekt przebudowy lokal-
nych dróg gminnych realizowany 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich obejmował 
budowę ciągów komunikacyjnych 
w miejscowościach: Łubno, Mazew 
Kolonia, Mazew (wraz z przejściem 
dla pieszych) oraz Zieleniew. War-
tość projektu wynosi ponad 2 mln 
134 tys. zł, z czego gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 1 mln 
231tys. zł.

(mku)

W jednej z kamienic 
przy placu T. Kościusz-

ki w piątkowe przedpołudnie 
znaleziono zwłoki mężczyzny. 
Jak się okazało, 84-latek nie żył 
już od kilku dni. Policję wezwali 
zaniepokojeni mieszkańcy, którzy 
od dłuższego czasu nie widzieli 
sąsiada. 

- Pan Władysław był starszym 
człowiekiem. Typowym samotni-
kiem, mało towarzyskim, ale zawsze 
uprzejmym. Nic dziwnego, że ktoś za-
niepokoił się tym, że sąsiad dawno nie 
wychodził z mieszkania. Kiedy pod 
kamienicę przyjechała policja i straż 
pożarna już podejrzewaliśmy co się 
stało – usłyszeliśmy od lokatorów ka-
mienicy w centrum miasta. - Podobno 
sąsiad nie żył od około tygodnia a 
jego ciało już mocno zasiniało. Kiedy 

Za prawdziwki nawet 45 zł

Mimo wysokiej ceny, klientów 
wcale nie brakuje. 

- Grzyby mają tak delikatny smak. 
Jak można wyobrazić sobie wigilię 
bez zupy z prawdziwych grzybów? 
Trzeba kupować, póki jeszcze są na 
targu. Cena, no cóż, niska nie jest – 
usłyszeliśmy od kupującej.

(mku)   

Nowa nawierzchnia między blokami

co za baŁagan!Łęczyca

Nowoczesne 
przejście 

dla pieszych

W Mazewie wybudowano 
podwyższone przejście dla pieszych 
połączone z progiem zwalniającym

tania odzież na topie

Mężczyzna nie żył od kilku dni
otworzyli drzwi do 
jego mieszkania, czuć 
było charakterystycz-
ny zapach.

Najpierw pod ka-
mienicę przyjechali 
policjanci wezwa-
ni przez lokatorów. 
Fun kc jonar iusze 
nie mogli dostać się 
do zamkniętego od 
środka mieszkania. Z 
pomocą przyjechali 
więc strażacy, którzy 
otworzyli drzwi. Po 
wejściu do środka 
okazało się, że podej-
rzenia mieszkańców 
są słuszne. 84-letni 
Władysław D. był 
martwy. Przybyły na 
miejsce lekarz stwier-
dził zgon mężczyzny 
oraz wykluczył udział 
osób trzecich.

- Taka śmierć w sa-
motności jest straszna. 
Człowiek umiera i 
nikt nawet się nim nie 
zainteresuje dopóki ciało nie zacznie 
już śmierdzieć. Sąsiad martwy leżał 
tak kilka dni, nikt go nie odwiedzał. 
Pewnie nawet nikt do niego nie 

Mężczyzna leżał martwy przez kilka dni w 
mieszkaniu przy pl. T. Kościuszki

Łęczyca Odzież używana przy-
ciąga klientów jak 

magnez. W sklepach z tanimi 
ubraniami każdego dnia można 
spotkać bardzo wielu kupujących. 
Częste dostawy, niskie ceny i duży 
wybór sprawiają, że second handy 
odwiedza się nawet codziennie.

W sklepach z tanią odzieżą nową 
i używaną można kupić dosłownie 
wszystko – od podkoszulek, przez 
spódnice, spodnie, bluzy, swetry czy 
kurtki i płaszcze. Klienci mają swoje 
ulubione sklepy, które odwiedzają 
dość często.

- Zaglądam codziennie i bardzo 
sobie chwalę ten sklep. Można kupić 
wszystko, czego się potrzebuje, a 
co najważniejsze, nikt nie będzie 
miał drugiej takiej samej rzeczy. 
Zupełnie inaczej, jak kupowanie w 
sieciówkach. Zawsze znajdę dla siebie 
coś fajnego i co istotne, nie wydam 
dużo pieniędzy. A czasami nawet 
się potarguję – mówi z uśmiechem 
Anna Lisiecka. - Wybór odzieży jest 
naprawdę spory. Trzeba mieć czas, 
żeby wszystko przejrzeć.

Podobnie pozytywne zdanie o 
ciuchlandzie ma kolejna klientka, 
równie zadowolona z zakupów.

- Ja też przychodzę codziennie, bo 
codziennie jest coś nowego. Ubrania 
są ładne, oryginalne, zarówno dla 
kobiet jak i mężczyzn. To żaden wstyd 
kupować w second handzie – dodaje 
Dorota Sobalska. - Warto też dodać, 
że obsługa jest bardzo sympatyczna. 
Zawsze można dodatkowo uciąć 
sobie miłą pogawędkę.

Wszyscy klienci z którymi rozma-
wialiśmy w sklepie są zdania, że tania 
odzież wcale nie oznacza gorszej. 
Wręcz przeciwnie. Ubrania są inne 
niż w popularnych sieciówkach, a w 
dodatku o wiele tańsze.

- Ceny zaczynają się już od 4 zł. 
Za najdroższą rzecz w sklepie klient 

zapłaciłby 25 zł. Można się u nas ubrać 
naprawdę tanio i ładnie – zapewnia 
Andrzej Karlikowski z łęczyckiego 
sklepu z tanią odzieżą. - Na brak 
klientów nie można narzekać, przy-
jeżdżają do nas nawet spoza miasta.

W Łęczycy działa kilka punktów z 
odzieżą używaną. 

(zz)

- Jestem zadowolona z zakupów w 
tym sklepie – przyznaje pani Anna

Pani Dorota do sklepu z tanią 
odzieżą zagląda codziennie 

dzwonił, żeby np. zaniepokoić się, że 
pan Władysław nie odbiera telefonu 
– powiedzieli nam sąsiedzi. 

(zz)
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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 W łęczyckim urzę-
dzie miasta od wtor-

ku można już dokonywać płat-
ności bezgotówkowych. To 
duże ułatwienie dla petentów, 
którzy nie mają przy sobie 
gotówki.

Jak informuje magistrat, kartą 
można płacić w kasie urzędu miej-
skiego przy ul. M. Konopnickiej 
14 oraz w budynku ratusza – w 
Wydziale Spraw Obywatelskich i w 
Urzędzie Stanu Cywilnego.

(zz)

W tym roku łęczyccy 
strażnicy miejscy ob-

chodzili 25 urodziny powstania jed-
nostki. Powinna być radość i uznanie 
a był stres, czy formacja nie zostanie 
zlikwidowana. Teraz, kiedy częściej 
mówi się o zwiększeniu liczby eta-
tów niż o likwidacji straży miejskiej, 
funkcjonariusze odetchnęli z ulgą. 
Czy jednostka przetrwa kolejne 
ćwierć wieku?

7 lipca 1992 r. rada miasta podjęła 
uchwałę w sprawie utworzenia 
straży miejskiej w Łęczycy powie-
rzając jej wykonanie burmistrzowi, 
którym w tym czasie był Andrzej 
Masiarek. Pierwszym komendan-
tem straży miejskiej mianowany 
został Witold Gajewski (do 2003 r., 
później stanowisko objął Tomasz 
Olczyk, który funkcję sprawuje do 
dziś). Początkowo stan etatowy stra-
ży wynosił trzy osoby, po czterech 
miesiącach zdecydowano się na po-
większenie jednostki do pięciu funk-
cjonariuszy razem z komendantem.  
- W ciągu 25 lat 
istnienia stra-
ży mieszkańcy 
przyzwyczaili 
się, że jesteśmy w 
stanie pomóc im 
w rozwiązaniu 
wielu proble-
mów dotyczą-
cych porządku, 
spokoju i bez-
pieczeństwa. 
Świadczy o tym 
chociażby licz-
ba zgłaszanych 

interwencji, która systematycznie 
wzrasta – mówi Tomasz Olczyk, 
szef łęczyckich strażników. - Pierw-
sze zgłaszane przez mieszkańców 
sprawy dotyczyły w dużej mierze 
nielegalnego handlu i nieporządku 
na ulicach, dzikich wysypisk śmieci, 
porzuconych wraków samochodo-
wych czy nieprawidłowego parko-
wania pojazdów a więc spraw, które i 
dzisiaj w znacznej mierze są aktualne. 

Praca strażnika miejskiego nie jest 
łatwa. Komendant potwierdza, że 
słowa krytyki funkcjonariusze słyszeli 
już niejednokrotnie.

- Pomagając jednej osobie, na ogół 
sprawia się kłopoty innej, tej która łamie 
obowiązujące prawo. Chociaż pochwał 
nie brakuje, to wciąż spotykamy się z 
krytyką. Nie zniechęca nas to, wręcz 
odwrotnie, mobilizuje do wysiłku, by 
działania nasze były jak najbardziej 
skuteczne – dodaje T. Olczyk.

Jubileusz łęczyckich strażników od-
był się bez żadnej uroczystości.

(zz)

W magistracie można płacić kartą

Straż miejska skończyła 25 lat

Na zdjęciu funkcjonariusze straży miejskiej w Łęczycy z 1992 r.

Krytykują biesiady
Łęczyca Tradycją są już kola-

cje organizowane w 
łęczyckim zamku po turniejach 
rycerskich. Nie wszystkim podo-
ba się jednak, że prominentne 
osoby bawią się w najlepsze na 
imprezach finansowanych przez 
miasto. W tej sprawie dostaliśmy 
list od mieszkańców Łęczycy, 
który został przesłany także do 
Krzysztofa Urbańskiego, byłego 
radnego miasta a później za-
stępcy burmistrza Łęczycy.

„Zwracamy się z prośbą o inter-
wencję w sprawie organizowania 
mocno zakrapianych bankietów 
kończących turniej rycerski w 
naszym mieście. Pieniądze, za 
które organizowane są te bankiety 
pochodzą z naszych podatków 
albo biletów wstępu na ten turniej. 
Lepszym rozwiązaniem byłoby na 
przykład zwolnienie dzieci i mło-
dzieży szkolnej z opłat za wstęp na 
turniej rycerski. (...)” - to fragment 
nadesłanej wiadomości.

Zapytaliśmy adresata, jakie jest 
jego zdanie na temat organizacji 
bankietów po turniejach rycer-
skich. 

- Inicjatywa mieszkańców, żeby 
dzieci na turniej rycerski mogły 
wchodzić za darmo jest jak najbar-
dziej słuszna. Trzeba zaznaczyć, że 
biesiady rycerskie na stałe wpisały 
się już w całą imprezę jaką jest 
turniej rycerski, więc zlikwidować 
ich nie można. Nie do końca trafne 
jest jednak finansowanie ich z bu-

dżetu miasta. Jak pamiętam, kiedyś 
biesiady były odpłatne. Wejściówka 
kosztowała 50 zł, ewentualnie go-
ście mogli wrzucać pieniądze do 
dużej, przeźroczystej skarbonki 
stojącej przy wejściu. Później z tego 
zrezygnowano – mówi Krzysztof 
Urbański. - Jest mi bardzo miło i 
czuję się zaszczycony, że mieszkańcy 
zwracają się do mnie z problemami, 
które ich trapią. Świadczy to o zaufa-
niu do mnie.

O tym, że biesiada rycerska jest 
nieodłącznym elementem turnieju 
rycerskiego mówi też Monika Ki-
lar-Błaszczyk, wykonująca zadania 
i kompetencje burmistrza Łęczycy.

- Bankiety traktowane są na zasa-
dzie kolacji dla rycerzy i grup rekon-
strukcyjnych, które przyjeżdżają na 
turniej. Zapraszani są też sponsorzy, 
radni miejscy i powiatowi, wójtowie 
oraz wiele innych osób. Jako organi-
zatorzy imprezy musimy te osoby 
ugościć a kolacja jest sprawdzoną i 
przyjętą formą. W tym roku pozy-
skaliśmy bardzo wielu sponsorów, 

więc nie jest tak, że wydaje się pie-
niądze z budżetu miasta – wyjaśnia 
M. Kilar-Błaszczyk. - Jeśli zaś chodzi 
o alkohol, to urząd nawet nie może 
kupować alkoholu. Niektórzy goście 
sami przynoszą butelkę, jeśli chcą 
się napić. Jest to przez wielu uważa-
ne za zachowanie w dobrym tonie, 
kiedy idzie się gdzieś na kolację. 
W tym roku bankiet był naprawdę 
fajny, nie można powiedzieć na 
ten temat nic złego. A jeśli chodzi 
o pomysł darmowego wstępu dla 
dzieci, to oczywiście wszystko jest 
do przemyślenia.

(zz)

Po turniejach rycerskich w zamku 
odbywają się biesiady
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Łęczyca

Prawo i Sprawiedliwość ,,ROZMAWIA O POLSCE”
18 września b.r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w restauracji ,,KARGUL” w Łęczycy odbędzie się spotkanie 

parlamentarzystów i samorządowców z mieszkańcami Łęczycy i powiatu łęczyckiego

Poseł na Sejm RP 
Waldemar Buda 
– przewodniczący wojewódzkiego 
zespołu ds. wyborów samorządowych 
w województwie łódzkim

Senator RP 
Przemysław Błaszczyk 
– wiceprzewodniczący 
senackiej komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Po dwóch wysłanych 
przez SM „Łęczycanka” 

pismach do urzędu, miasto zgodziło 
się na odstąpienie od pobierania 
opłat za grunty pod pergole śmiet-
nikowe. 

Chodzi o działki miejskie, na 
których ustawiono trzy pergole 
śmietnikowe spółdzielni. Miasto na 
prośbę zarządu „Łęczycanki” wyra-

ziło zgodę na bezpłatne użyczenie 
terenów spółdzielni mieszkaniowej 
i stosowna umowa na okres 3 lat 
zostanie podpisana 1 października. 
Obecna umowa, z tytułu której 
SM ponosiła miesięczny koszt w 
wysokości 200,92 zł brutto, została 
rozwiązana i obowiązuje do końca 
września.

(zz)

miasto poszło na rękę 
„Łęczycance”

Gm. Grabów W Brudzeniu 
dos z ło  do 

wypadku, w którym ucier-
piała Jolanta Szepietowska, 
pasażerka samochodu osobo-
wego. Sprawca uciekł z miej-
sca zdarzenia a poszkodowani 
tracą nerwy na wyjaśnienia i 
walkę o odszkodowanie.

Do wypadku doszło w po-
rze przedpołudniowej, przy 
dobrej widoczności i suchej 
nawierzchni. Jak mówi pani 
Jolanta, samochód z naprze-
ciwka jechał niemalże środkiem 
drogi, w dodatku z bardzo dużą 
prędkością.

- Byliśmy w drodze do Gra-
bowa. Z przeciwka jechała 
skoda Oktawia, kierowca tego 
pojazdu jechał jak szalony - opo-
wiada Jolanta Szepietowska. 
- Kiedy samochody zbliżyły się 
do siebie, mój syn siedzący za 
kierownicą naszego auta był 
zmuszony ustąpić nadjeżdża-
jącemu z przeciwka pojazdowi, 
w przeciwnym razie mogłoby 
dojść do czołowego zderzenia. 
Podczas ustępowania miejsca 
skodzie, nasze auto złapało 
pobocze, przez co znaleźliśmy 
się w przydrożnym, dość głę-
bokim rowie. Kierowca skody 
zbiegł z miejsca wypadku. 
Zdążyliśmy zauważyć, że auto 
było na łęczyckiej rejestracji, 
o czym poinformowaliśmy 
patrol policji. Niestety, mimo 
że podaliśmy dwa pierwsze 
znaki z tablicy rejestracyjnej 
zbiegłego pojazdu, usłyszeli-
śmy od funkcjonariuszy, że to 

za mało informacji, aby zidenty-
fikować właściciela pojazdu. Nie 
mogę zrozumieć, dlaczego to nie 
wystarczy, chyba nie ma wielu 
samochodów tej marki i modelu 
z takim samym początkiem nu-
meru rejestracyjnego. Teraz mamy 
dużo problemów, nasz samochód 
jest poważnie uszkodzony, ja 
mam złamany palec u ręki. W 
dodatku ubezpieczyciel stwier-
dził, że skoro nie ma sprawcy to 
syn nie otrzyma odszkodowania.

O przebieg zdarzenia pytamy 
policję. Czy rzeczywiście niemoż-
liwe jest ustalenie sprawcy kolizji?

- Taki wypadek miał miejsce. 
Niestety według relacji poszko-
dowanych uczestników kolizji 
sprawca zbiegł i jak na razie jest 
nieznany - potwierdza Krzysz-
tof  Szewczyk, funkcjonariusz z 
ruchu  drogowego. - W tej sprawie 

Pani Jolanta podczas kolizji 
złamała palec

Nerwy po wypadKu 

Samochód państwa 
Szepietowskich jest 
poważnie uszkodzony

toczy się postępowanie wyjaśnia-
jące, które miejmy nadzieję, że 
pozwoli ustalić współuczestnika 
zdarzenia. 

Miejmy nadzieję, że sprawa zo-
stanie wyjaśniona w jak najszyb-
szym tempie, sprawca ukarany a 
poszkodowani w końcu odetchną 
z ulgą.

(mku)

Podczas ubiegłotygo-
dniowej rozprawy za-

wieszonego burmistrza Łęczycy 
Krzysztofa Lipińskiego przesłu-
chano ostatnich świadków w 
sprawie. Odsłuchano także dwa 
nagrania stanowiące istotne do-
wody. 

Jako pierwszy zeznawał radny 
miejski Marcin Zasada. Samorzą-
dowiec opisywał początki swojej 
współpracy z Janem Budzińskim 
w 2010 r., kiedy to, jak podkreślił 
poznał go z najlepszej strony jako 
dobrego organizatora. Świadek 
mówił także przed sądem o zasko-
czeniu związanym z powołaniem 
Krzysztofa Urbańskiego na funkcję 
zastępcy burmistrza, o sprzecz-
nościach wynikających z różnych 
ustaleń wysokości opłaty w strefie 
płatnego parkowania przed UM 
oraz o nietrafionym, jego zdaniem, 
pomysłem mianowania radnego 
Zenona Koperkiewicza na przewod-
niczącego rady miejskiej.

- Jeżeli chodzi o rzekomą pożyczkę 
50 tys. zł od pani Budzińskiej, byłem 
o tym poinformowany osobiście 
przez panią Teresę, podobnie jak 
pokrzywdzona odnosiłem wraże-
nie, że trudno było uznać, że rzeczy-
wiście miała to być pożyczka. Tym 
bardziej z uwagi na sytuację jaka 
miała miejsce w związku z próbą 
wywarcia nacisku na ówczesnego 
prezesa PEC, Jana Budzińskiego – 
dodał radny M. Zasada. 

Kolejnym zeznającym był syn po-
krzywdzonej, który przyznał, że nie-
długo po wyborach zauważył gorszą 
kondycję zdrowotną swojej matki. 
Po rozmowie z nią dowiedział się, 
co jest powodem tego zmartwienia, 
aczkolwiek na początku rozmowy 

sam stwierdził, że „skoro Lipiński 
nie ma pieniędzy, to mu pożycz”. 

- Jak się jednak okazało, trzeba być 
ignorantem, żeby nie domyślić się 
o jaką pożyczkę chodzi. Zapropo-
nowałem więc, aby mama nagrała 
rozmowę, kiedy burmistrz przyj-
dzie w sprawie pożyczki pieniędzy. 
Nie ufałem temu człowiekowi, 
zważywszy, że już wcześniej będąc 
jeszcze burmistrzem w poprzednich 
kadencjach źle przysłużył się naszej 
rodzinie. Według mnie to była próba 
wyłudzenia pieniędzy - stwierdził 
świadek.

Po przesłuchaniu kolejnego 
świadka, byłego członka rady nad-
zorczej PEC, zasądzono przerwę. 
Po wznowieniu posiedzenia zostały 
odsłuchane dwa nagrania, pierwsze 
z gabinetu burmistrza i drugie z 
domu Teresy Budzińskiej.

Końcowym akcentem wtorkowej 
rozprawy były wnioski obrony o 
dokonanie oględzin miejsca, gdzie 
dokonywano nagrań oraz o przed-
łożenie bilingów rozmów telefonicz-
nych z początku roku 2015 z telefonu 
stacjonarnego pokrzywdzonej. W 
tej sprawie oskarżony wystąpił do 
operatora o bilingi rozmów z tele-
fonu służbowego, co może wyjaśnić 
sprawę czy jest możliwe prowadze-
nie dwóch rozmów równocześnie, 
między T. Budzińską a K. Lipińskim 
i jednym ze świadków zeznających 
podczas wcześniejszej rozprawy. 
Obrona wnioskowała też o ograni-
czenie kwoty zabezpieczenia z 30 
tys zł na 10 tys zł.

Wnioski obrony zostały określone 
przez oskarżyciela posiłkowego jako 
próba grania na czas, jako że nie ma 
fizycznych możliwości uzyskania 
bilingów z 2015 roku.    

Zeznawali ostatni świadkowie
Wniosek w sprawie przeprowa-

dzenia oględzin miejsca nagrań 
został oddalony przez sąd, z uwagi 
na brak powiązania między okolicz-
nościami a treścią nagrań. 

Oskarżony zostanie wysłuchany 
przez sąd podczas następnej roz-
prawy. Jej termin wyznaczono na 3 
października.

(mku)
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ŁęczycaCztery zabytkowe mercedesy 
stoją w przeszklonej galerii Prze-
mysława Żmudowskiego, biznes-
mena z Łęczycy, a dwa kolejne 
już niedługo dołączą do kolekcji. 
Pojazdy robią duże wrażenie nie 
tylko na miłośnikach motoryzacji. 

Najstarszy wśród zabytków 
łęczycanina jest mercedes 300 
Adenauer z 1954 roku, którym 
od nowości jeździł komendant 
główny straży pożarnej w Nor-
wegii. Model ten był pierwszą 
limuzyną mercedesa po wojnie. 
Jak można się domyślać, tak 
luksusowym wówczas samo-
chodem jeździły tylko nobliwe 
osoby. Mówi się, że oficjalnie 
mercedes sprzedał tylko 5 sztuk 
modelu Adenauer.

Pierwszym zabytkowym merce-
desem w kolekcji P. Żmudowskiego 

Żeby otrzymywać 
świadczenie z progra-mu Rodzina 500+ bez przerwy w wypłatach, rodziny musiały złożyć nowe wnioski do końca sierpnia. W Łęczycy do urzędu wciąż nie wpłynęło około 190 wniosków.

Jak informuje urząd miejski, z 923 rodzin uprawnionych (które skorzystały ze świadczenia 500+ w sierpniu br. roku), ok. 730 rodzin złożyło wnioski na nowy okres 2017/2018 w terminie do końca sierpnia br. Nowego wniosku nie złożyło około 190 rodzin.
Mimo poślizgu w złożeniu wniosku, pieniędzy z progra-mu 500+ nikt nie straci, o ile wnioski zostaną złożone. Ro-

dzice, którzy przyniosą doku-menty do magistratu do końca października otrzymają pie-niądze, co prawda, dopiero w listopadzie lub w grudniu, ale z wyrównaniem za październik. Co istotne, dla osób wnioskują-cych o wypłatę po 1 listopada, wyrównania nie będzie. 
Główne zasady programu Ro-dzina 500+ pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązu-jące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

(zz)

Prace konserwator-
skie, jakie można było 

przeprowadzić w łęczyckim zam-
ku za 20 mln zł przepadły przez 
niekompetencję urzędników – tak 
można wnioskować po rozmowie 
z p.o. burmistrza, Moniką Kilar
-Błaszczyk, która podkreśla, że 
tematem zainteresowano się za 
późno i zdecydowanie mało pro-
fesjonalnie. Burmistrz zapowie-
działa, że będzie próbowała od-
świeżyć sprawę remontu zamku.

Po objęciu funkcji wykonującej 
zadania i kompetencje burmi-
strza miasta Łęczyca Monika Kilar
-Błaszczyk spotkał się z Marcinem 
Pawlakiem - zastępcą dyrektora 
departamentu polityki regionalnej 
w urzędzie marszałkowskim wo-
jewództwa łódzkiego. Chodziło o 
ustalenie, czy projekt miasta Łę-
czyca dotyczący rozbudowy zamku 
królewskiego jest nadal wpisany 
do kontraktu terytorialnego. Dy-
rektor potwierdził, że 5 projektów 
z województwa łódzkiego, w tym 
Łęczyca w dalszym ciągu figurują 
w dokumencie, ale termin składania 
wniosków upłynął w maju.

- Łęczyca nie aplikowało wów-
czas, ponieważ nie posiadaliśmy 
dokumentacji projektowej. Ponadto, 
dopiero 8 marca  urząd miejski w 
Łęczycy skierował do wojewódz-
kiego urzędu ochrony zabytków w 
Łodzi pismo w sprawie wydania 

wytycznych konserwatorskich dla 
planowanej realizacji projektu. 
Wojewódzki konserwator zabyt-
ków przekazał odpowiedź w dn. 
14 kwietnia, przedstawiając całą 
listę potrzeb, które należało zreali-
zować, aby wykonać dokumentację 
techniczną i uzyskać pozwolenia. W 
mojej ocenie zbyt późno profesjonal-
nie zainteresowano się tematem, po-
nieważ dobrze wiemy, że na etapie 
aplikowania o środki zewnętrzne w 
ramach planowanej inwestycji, nie-
zbędne jest przedstawienie pełnej 
dokumentacji projektowej oraz po-
zwoleń na jej realizację – komentuje 
M. Kilar-Błaszczyk. - W obecnej 
chwili, z posiadanych przeze mnie 
informacji, wynika iż, konkurs w 
powyższym zakresie zostanie w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego rozstrzygnięty 
we wrześniu br. Podczas wizyty w 
Łęczycy wiceminister rozwoju - Je-
rzy Kwieciński poinformował mnie, 
że w konkursie o dofinansowanie 
w ramach programu aplikowało 
mnóstwo podmiotów, więc naj-
prawdopodobniej cała pula środ-
ków zostanie wyczerpana.

Pozostaje czekać na rozstrzy-
gnięcie konkursu i dopiero będzie 
wiadomo, czy miasto może podjąć 
jakiekolwiek kroki w zakresie 
koncepcji przebudowy łęczyckiego 
zamku.

(zz)

Zieleń Miejska nie jest 
w stanie zrealizować 

wszystkich swoich zadań na czas. 
Taki wniosek nasuwa się po in-
formacji przekazanej przez urząd 
miejski w sprawie wynajęcia ze-
wnętrznej firmy do wykoszenia 
starego koryta rzeki Bzury w 
miejskim parku.

O nietypowej sytuacji dowie-
dzieliśmy się od pracowników ZM, 
którzy są mocno zaskoczeni tym, 
że jednostka płaci innym firmom 
za prace do tej pory wykonywane 
przez załogę.

- Jak to możliwe, że szefostwo 
zleca naszą robotę innej firmie? 
Podobno w jednostce nie ma na nic 
pieniędzy, w tym na nasze przy-
zwoitsze zarobki, a tu wyrzuca się 
pieniądze w błoto! Dosłownie, bo 
w naszej ocenie robota w parku jest 
spartaczona, dno ko-
ryta Bzury jest zaro-

śnięte, firma skosiła tylko trawę po 
brzegach. My zawsze usuwaliśmy 
roślinność nawet z wody – usłysze-
liśmy od pracowników. - Widocznie 
lepiej płacić innym za fuszerkę.

Jak wyjaśnia magistrat, prace w 
parku nie zostały wykonane źle. 
Czyszczenie rowu po prostu nie 
było zlecone. A dlaczego wynajęto 
firmę z zewnątrz?

- W jednostce budżetowej „Zieleń 
Miejska” w Łęczycy pracuje 6 ko-
siarzy. Przed organizacją turnieju 
rycerskiego pozostało z tej szóstki 
jedynie dwóch, reszta przebywała na 
zwolnieniach lekarskich. Pozostała 
dwójka pracowników nie była w 
stanie wykonać koszenia w parku 
miejskim samodzielnie w wyzna-
czonym terminie. W związku z tym 
do tego zadania została wyłoniona 
firma zewnętrzna. Zlecenie nie 

obejmowało czyszczenia 
rowu – informuje Wio-
letta Stefaniak, kierow-
nik wydziału promocji, 
kultury, oświaty i spor-
tu. - Zgodnie ze złożoną 
ofertą koszt prac wyniósł 

0,20 gr/m² netto. Wykaszanie roślin-
ności w rzece powoduje jej naturalny 
rozrost. Aby roślinności nie było 
należy wykonać hakowanie, czyli 
usunięcie roślin wraz z korzeniami, 
a nie je przycinać kosą. Ze względu na 
wysoki koszt takich prac nie zostały 
one dotychczas wykonane. 

(zz)

Odpoczynek przy 
śmietniku? Nic z 

tych rzeczy. Niektórzy miesz-
kańcy zamiast zawieźć starą 
kanapę czy fotel do punktu 
odbioru tego typu odpa-
dów, wolą podrzucić je pod 
śmietnik. 

Problem w tym, że pracow-
nicy komunalni ich nie za-
biorą, bo niemożliwe byłoby 
wpakowanie tapczanu do 
śmieciarki. Poza tym na taśmie 
sortującej kanapa też by się nie 
zmieściła. Ostatnia zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych 
prowadzona była w Łęczycy 12 
kwietnia, następna odbędzie 
się dopiero 15 listopada. Jeśli 
do tego czasu liczba mebli przy 
kontenerach będzie rosła w 
takim tempie jak do tej pory, 
to niedługo zabraknie miejsca, 
żeby je ustawiać.

(zz)

Prawie 200 rodzin nie złożyło wniosku w terminie

Drugie podejście do tematu zamku

Drzwi jaK gablota?
Łęczyca Mieszkańcy zwracają 

uwagę, że drzwi wej-
ściowe do magistratu zaczynają 
przypominać tablicę informa-
cyjną. Przywieszone kartki z 
uchwałą RM dotyczącą strefy 
płatnego parkowania wyglądają 
nieestetycznie. Od czasu do czasu 
pojawiają się też inne informacje.

Czy na takie informacje nie ma 
miejsca w gablocie tuż obok wejścia 
do urzędu? Na to pytanie odpowie-
dzi nie uzyskaliśmy. 

„Uchwała rady miejskiej w Łę-
czycy w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach pu-
blicznych na obszarze gminy mia-
sto Łęczyca została zamieszczona w 

celu informowania użytkowników 
o obowiązujących zasadach i staw-
kach korzystania z parkingu. Do-
datkowo pojawiają się komunikaty 
urzędu miejskiego w Łęczycy, zwią-
zane np. ze zmianą godzin pracy 
UM, które natychmiast po zdezak-
tualizowaniu informacji są na bieżą-
co usuwane” - komentuje Wioletta 
S t e f a -
niak, kie-
r ow n i k 
wydziału 
promocji, 
oświaty, 
kultury 
i sportu 
UM. 

(zz)

wersalki 
na śmieci

Ponad połowa brygady na L4

pracownicze problemy ZM

Luksusowa wystawa w Łęczycy

Mercedes 190 SL jest dla 
właściciela najcenniejszym w 
kolekcji Na zdjęciu Mercedes 230 SL

Mercedes 300 Adenauer jest najstarszym 
mercedesem P. Żmudowskiego

i jednocześnie najmłodszym był 
model 107 SL cabrio 1984 r. Znajduje 
się na nim podpis aktorki nomino-
wanej do Oscara Lany Turner, która 
najprawdopodobniej jeździła tym 
właśnie samochodem. Do Łęczycy 
mercedes 107 SL przyjechał w 2011 
roku.

- Wtedy jeszcze nie 
wiedziałem, że będzie to 
początek takiej kolekcji. 
Dziś mam cztery samo-
chody, następny już jest 
malowany w naszym 
warsztacie po półtora-
rocznym, drobiazgo-
wym remoncie a kolejny 
właśnie przypłynął ze 
Stanów Zjednoczonych. 
Tylko czekan na telefon, 
żeby po niego jechać 
– mówi z uśmiechem 
dumny właściciel mer-
cedesów. - Od dziecka 
marzyłem o zabytko-

wych samochodach, właśnie o 
mercedesach. To moje zamiłowanie 
do dobrej marki.

W łęczyckiej galerii zabytkowych 
mercedesów, można jeszcze zoba-
czyć model 230 SL pagoda z roku 
1965 a także model 190 SL rocznik 
1962.

- Do każdego z nich mam obszer-
ną dokumentację. Nawet pierwsze 
dowody rejestracyjne, zdjęcia, faktu-
ry zakupu części, książki serwisowe. 
Sama dokumentacja zachowana w 
tak doskonałym stanie świadczy 
o tym, że poprzedni właściciele 
dbali o swoje pojazdy – przyznaje 
P. Żmudowski. - Jeśli ktoś jest zain-
teresowany, to oczywiście może do 
nas przyjść, żeby obejrzeć kolekcję.

Pojazdy wjechały do nowego, 
przeszklonego garażu 1 września. 
Data wybrana została celowo z 
uwagi na 78 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. 

(zz)

Stare koryto rzeki 
Bzury w parku 
zostało wykoszone 
tylko po brzegach
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Uniejów

Komendant powiatowy policji 
w Poddębicach insp. Krzysztof 
Kotkowski wraz z burmistrzem 
Uniejowa Józefem Kaczmar-
kiem podpisali porozumienie 
w sprawie służb ponadnorma-
tywnych. Wiążąca moc tego 
dokumentu zapewni mieszkań-
com miasta i gminy Uniejów 
więcej patroli policyjnych. Jest 
to efekt współpracy komendy 
z lokalnymi władzami, które 
sfinansują ponadnormatywne 

1 września policjanci z Poddę-
bic kolejny raz ujawnili uprawę 
konopi indyjskich. Kryminalni 
zabezpieczyli 18 krzewów tej 
odurzającej rośliny oraz oprzyrzą-
dowanie służące do jej uprawy. 
Dodatkowo podczas przeszu-
kania budynku gospodarczego 
znaleziono amfetaminę.

Kryminalni po uzyskaniu infor-
macji o nielegalnej uprawie konopi 
indyjskich na terenie miasta, na-
tychmiast rozpoczęli weryfikację 
rzetelności informacji. W pobliżu 
wskazanej posesji wyczuwalna 
była charakterystyczna woń ma-
rihuany. Kryminalni po wejściu 
do wytypowanego budynku w 

obecności 34-letniego mieszkańca 
powiatu sprawdzili pomieszcze-
nia domu. 

- Na poddaszu policjanci zna-
leźli 18 roślin ziela konopi indyj-
skich, oprzyrządowanie służące do 
uprawy krzewów (w tym namiot 
termiczny, aparaturę do kontroli 
temperatury) oraz około 2 gramy 
amfetaminy. Podejrzewany został 
zatrzymany i osadzony w areszcie. 
Z roślin można było uzyskać ponad 
400 gramów marihuany, której czar-
norynkowa wartość wynosi około 
13 tysięcy złotych. 34-latkowi grozi 
teraz kara do 8 lat pozbawienia 
wolności – mówi sierżant Sylwia 
Kaźmierczak.

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Uniejowie infor-
muje, że do dnia 15 września 
będą przyjmowane wnioski o 
stypendium szkolne. Podstawą 
do otrzymania stypendium jest 
trudna sytuacja materialna w ro-
dzinie, gdzie dochód na 1 członka 
rodziny z miesiąca poprzedzają-
cego złożenie wniosku nie może 
być wyższy niż 514 zł netto w 
szczególności gdy w rodzinie 
występuje bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub długo-
trwała choroba, wielodzietność 
itp. Stypendium udzielane jest 
na cele edukacyjne dziecka na 
dany rok szkolny. Wydatki należy 
udokumentować przedkładając 
faktury, rachunki lub inne doku-
menty potwierdzające poniesio-
ne koszty.

marihuana i amferamina W Uniejowie ma być bezpiecznie 

służby stróżów prawa. Na ten 
cel gmina przekazała 5 tysięcy 
złotych.

Zgodnie z porozumieniem poli-
cjanci będą pełnić służbę prewen-
cyjną w ramach swojego czasu 
wolnego, umundurowane patrole 
skierowane w najbardziej zagro-
żone miejsca mają za zadanie 
przeciwdziałać przestępczości i 
popełnianiu wykroczeń oraz czu-
wać nad porządkiem publicznym 
poprzez eliminowanie zachowań 
nieakceptowanych społecznie. 
Zorganizowanie dodatkowych 
patroli policji z pewnością zwięk-
szy poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy oraz osób 
przyjezdnych, którzy z atrakcji 
Uniejowa korzystają przez cały 
rok.

stypendia 
szkolne 

Uniejowski 
zamek 

w konkursie 
1-go września rozpoczęło się 
głosowanie na najlepsze zamki 
i pałace w Polsce w sondzie 
ogólnopolskiej! Z terenu wo-
jewództwa łódzkiego do tytułu 
najlepszego zamku w Polsce 
startuje zamek Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich w Uniejowie. 
Zamek wygrał pierwszy, wojew-
ódzki etap głosowania, który 
trwał od 8 maja do 27 sierpnia. 
Tym razem ma szansę stać się jed-
nym z Top 5 zamków i pałaców 
w Polsce. Więcej informacji pod 
adresem: https://www.polska.
travel/pl/

Uczcili 78 rocznicę mordu 
Czekaj to niewielka wieś w gminie Uniejów, w której 8 września 1939 roku żołnierze Wehrmachtu dokonali zbrodni na ludności cywilnej. Nazwiska na tablicy przy pomniku świadczą, że zamordowano w ten sposób całe rodziny. Tegoroczne uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające ofiary w Czekaju odbyły się 9 września. Tradycyjnie wzięły w nich udział rodziny pomordowanych, Reprezentacyjny Oddział Konny Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, delegacje samorządowców i parlamentarzystów, przedstawiciele stowarzyszeń, spółek, szkół, jednostki OSP gminy Uniejów oraz mieszkańcy. 

- SfaŁSZowaNo Moje ZeZNaNia 
- twierdZi paN fraNciSZeK

Prokuratura w Poddębicach 
umorzyła śledztwo w sprawie 
śmierci Wojciecha Szyrwiń-
skiego. Brat denata nie zgadza 
się z postanowieniem i oskarża 
szefową prokuratury. 

Do tragedii doszło pod koniec 
marca tego roku. Wypadek miał 
miejsce w Panaszewie. Na tere-
nie prywatnej posesji Zdzisław 
L. wycinał drzewa. 

- Mój brat w tym czasie prze-
jeżdżał drogą gruntową przez 
ten teren. Jechał ciągnikiem. 
Zatrzymał się, aby zapytać o 
właściwą drogę. Akurat, gdy 
podchodził do mężczyzny sie-
dzącego tyłem, spadło na niego 
drzewo. Brat próbował odsko-
czyć, ale potężny konar uderzył 
go najpierw w bok na wysokości 
klatki piersiowej a następnie osu-
nął się na biodro i stopy. Brat tra-
fił do szpitala, w którym po kilku 
dniach zmarł – usłyszeliśmy od 
Franciszka Szyrwińskiego. 

Pan Franciszek twierdzi, że 
jego brat nie został ostrzeżony 
przez Zdzisława L. o trwającej 
wycince. Jednak w dokumencie 
spisanym przez prokuraturę, 
widnieje informacja o tym, że 
Zdzisław L. krzyknął do Wojcie-

cha Szyrwińskiego o zagrożeniu.
- W postanowieniu prokura-

tury o umorzeniu śledztwa ze 
zdziwieniem przeczytałem, że 
potwierdziłem okoliczności tego 
zdarzenia podane przez Zdzisła-
wa L. A to nie jest prawda. Sze-
fowa prokuratury sfałszowała 
moje zeznania. Jestem pewien, że 
mój brat nie został uprzedzony 
o trwającej wycince. Na posta-
nowienie prokuratury zostało 
złożone zażalenie. Czekamy 
na odpowiedź sądu – mówi F. 
Szyrwiński.

O komentarz poprosiliśmy Be-
atę Nowakowską – Jasiak, szefo-
wą prokuratury w Poddębicach. 

- Wszelkie pytania proszę 
kierować do naszego rzecznika 
– usłyszeliśmy. 

W postanowieniu o umorzeniu 
śledztwa można przeczytać:

„Mając na uwadze zgromadzo-
ny materiał dowodowy stwier-
dzić należy, że na wycięcie drzew 
Zdzisław L. i właścicielka posesji 
nie musieli mieć zezwolenia. 
Nadto usytuowanie tych drzew 
nie wymagało zabezpieczeń, po-
nieważ były oddalone od drogi 
i teoretycznie nikt nie powinien 
tam podchodzić. Natomiast Woj-

ciech Szyrwiński widząc czło-
wieka z piłą, powinien zachować 
szczególną ostrożność”.

Redakcja czeka na odpowiedź 
rzecznika prokuratury. Z kolei 
Franciszek Szyrwiński zapo-
wiada, że napisze o sprawie do 
ministra sprawiedliwości, jeśli 
sąd podtrzyma postanowie-

nie prokuratury o umorzeniu 
śledztwa. 

- Nie zostawię tak tego. Zgi-
nął niewinny człowiek i będę 
domagał się ukarania winnego. 
Miejsce wycinki powinno zostać 
zabezpieczone a drwal powinien 
w porę ostrzec mojego brata.

(ps)
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Poddębice 

W tym roku zorganizowania gmin-
nego święta plonów podjęli się 
mieszkańcy sołectwa Wielenin we 
współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Uniejowie. 
Uroczystość rozpoczęła msza święta, 
prowadzona przez ks. Juliana Gło-
wackiego z tamtejszej parafii. 

Także w parafialnym kościele na-
stąpiła pierwsza prezentacja dożyn-
kowych wieńców, przygotowanych 
przez sołectwa: Zelgoszcz, Wilamów, 
Uniejów, Spycimierz, Wielenin oraz 
Rożniatów. Podczas nabożeństwa 
– poza wieńcami – święcono wypie-
czony specjalnie na tą okazję chleb. Po 
mszy obchody zostały przeniesione 
do strażnicy OSP w Wieleninie. W 
czasie, gdy dożynkowy chleb był dzie-
lony między obecnymi na sali gośćmi 
i mieszkańcami, głos zabrał senator RP 
– Przemysław Błaszczyk, tuż po nim 
– posłowie: Tadeusz Woźniak i Piotr 
Polak. W następnej kolejności zebrani 
wysłuchali wystąpienia Agnieszki 
Głogowskiej (dyrektora biura admi-
nistracji i logistyki łódzkiego urzędu 
wojewódzkiego), która odczytała list 
od wojewody łódzkiego. Uroczystość 

Pan Andr ze j  – 
mieszkaniec gm. 

Pęczniew, nie szczędzi słów kry-
tyki pod adresem agencji zatrud-
nienia.

- Takie firmy po prostu wyzysku-
ją ludzi – usłyszeliśmy. - Podpisywa-
ne są umowy na pracę tymczasową, 
na przykład na tydzień. A później 
człowiek nie wie, czy go zatrudnią 
czy nie. Ja na przykład dostałem 
taką robotę w zakładzie w Gostko-
wie. Praca była właśnie załatwiana 
przez agencję. Długo nie pracowa-
łem, bo nie przedłużono mi umowy. 
Od tak. Bez podania powodu. Czy 
to jest uczciwe?

Wielu mieszkańców narzeka na 
agencje pośrednictwa pracy. Dla-
czego? Przede wszystkim z powodu 
niepewności. Większość pracowni-
ków wiąże z zajęciem zarobkowym 
nadzieje na stabilizację zawodową. 
Korzystając z usług agencji pośred-
nictwa pracy tymczasowej trzeba 
wiedzieć, że umowy z kolejnymi 
pracodawcami są podpisywane na 
kilka tygodni, tydzień, a czasem 
jeden dzień. Taka niepewność jutra 
może frustrować. 

Skorzystanie z usług agencji pracy 
tymczasowej ma swoje plusy i minu-
sy. Z jednej strony czaruje elastyczno-
ścią, różnymi możliwościami, może 
jednak podcinać skrzydła osobom 
szukającym stałej, bezpiecznej pracy. 

Jedno jest pewne, jest to idealna praca 
dla młodych ludzi bez doświadczenia 
oraz tych, którzy szukają szybkiego 
zarobku. Albo dla tych, którzy nie 
mają już siły odpowiadać na ogłosze-
nia o pracę i uczestniczyć w kolejnych 
rekrutacjach, z których nic nie wyni-
ka. Warto jednak mieć świadomość 
ciemniejszej strony tymczasowego 
zatrudnienia. 

(ps)

KrytyKa agencji 
pośreDnictwa pracy

- Umowę o pracę najlepiej 
załatwiać u samego pracodawcy – 
uważa pan Andrzej

wesele przy termach 
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna wspólnie z Młodzieżową 
Radą Miejską w Uniejowie zgłosiły 
swój udział w ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania „Wesela”, 
która tradycyjnie już przeprowa-
dzona została w plenerze koło 
basenu termalnego w Uniejowie. 
Akcja Narodowe Czytanie organi-
zowana jest przez prezydenta RP 
od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie 
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano 
kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. 
W ubiegłym roku Quo vadis Henryka Sienkiewicza przeczytano w 
ponad 2200 miejscach.

Gminne dożynki w Wieleninie 

uświetnili swoją obecnością wicebur-
mistrz Piotr Majer, sekretarz gminy 
Wartkowice Anna Jagielska, wójt 
gminy Łęczyca Jacek Rogoziń-
ski, dyrektor biura powiatowego 
łódzkiego oddziału regionalnego 
ARiMR – Radosław Arkusz, lekarz 
weterynarii powiatu poddębickiego 
– Józef Klimczak, prezes zarządu 
Banku Spółdzielczego w Poddę-
bicach – Roman Janiszewski, radny 
rady powiatu poddębickiego – Piotr 
Kozłowski, prezes zarządu oddziału 
powiatowego związku OSP RP w 

Poddębicach – druh Tadeusz Pilewski 
oraz proboszcz parafii Wilamów – ks. 
Bogusław Karasiński. Ostatnią część 
programu sobotnich dożynek rozpo-
czął zespół śpiewaczy „Włościanki” z 
Wielenina. Po zakończeniu występu 
miejscowych artystów, gościnnie na 
scenie pojawili się : zespół regionalny 
im. Władysława Reymonta w Lipcach 
Reymontowskich (który wystawił 
widowisko „Wesele Boryny”), zespół 
folklorystyczny „Nadnerzanki” z 
Dąbia, Kapela ze Wsi Wilamów oraz 
kabaret Sakreble. 

Strzały na Nadrzecznej 
Poddębice Sceny niczym z gan-

gsterskiego filmu 
rozegrały się w biały dzień w cen-
trum miasta. Jeden z lokatorów 
chwycił za broń i oddał kilka strza-
łów w kierunku posesji znajdującej 
się po przeciwnej stronie ulicy. - Kule 
świsnęły mi koło ucha. Naprawdę 
się przestraszyłem – mówi Rafał 
Łukowski. 

Okazało się, że Jan B. (nazwisko do 
wiadomości red.) strzelał do plastiko-
wej sowy umocowanej na garażu. Pan 

Rafał, gdy usłyszał jak śrut dziurawi 
ogrodową ozdobę, wszedł na dach 
garażu. Jak twierdzi, wciąż padały 
strzały.

- Przecież mnie widział, a jednak 
nadal strzelał. Mogłem ucierpieć nie 
tylko ja, ale również przechodnie. 
Sąsiad mieszka po drugiej stronie 
ulicy. Strzelał z dachu swojego garażu 
– mówi R. Łukowski. - Zawiadomiłem 
o fakcie policję. 

Dowiedzieliśmy się, że 
Jan B. na miejscu przyznał 
się funkcjonariuszowi, że 
strzelał do ozdoby. Dlaczego 
strzelał do plastikowej sowy?

- Byłem przekonany, że 
strzelam do drapieżnego 
ptaka, który mógłby zagrażać 
moim gołębiom. Nie jest jednak praw-
dą, że strzelałem nawet wówczas, gdy 
na dachu był sąsiad. Nic takiego nie 
miało miejsca. Przecież w ten sposób 
bym nie ryzykował. Wiem, że to nie-
bezpieczne i ktoś mógłby ucierpieć. 

Pan Rafał nie daje wiary w tłuma-
czenie Jana B. 

- Teraz żałuję, że nie złożyłem zawia-
domienia o ściganiu. Policjant, który 
przyjechał na interwencję, powiedział 
mi, że w sytuacji takiego strzelania nie 

ma możliwości prostego ukarania 
sprawcy mandatem. Jeśli złożyłbym 
zawiadomienie sprawa skończyłaby 
się w sądzie. Ponieważ postępowania 

sądowe bywają przewle-
kłe zrezygnowałem z tej 

formy. I to był błąd. Szkoda, że mój 
sąsiad nie zrozumiał, że popełnił prze-
stępstwo i powinien być wdzięczny, że 
sprawa nie trafiła do sądu. Do tej pory 
nie zapłacił też za zniszczone mienie.

Jan B. w rozmowie z reporterem 
przyznał, że może zapłacić za uszko-
dzoną sowę. Dodał jednak, że relacje 
z Rafałem Łukowskim nie należą do 
łatwych.

- To konfliktowy młody człowiek. 
Mówi mi na ty, nie szanuje starszych.

Z kolei pan Rafał zupełnie inaczej 
przedstawia sprawę. 

- To sąsiad stosuje różnego rodzaju 
złośliwe i prostackie występki. Grozi, 

że będzie na mnie nasyłał policję. W 
sposób bezczelny i chamski odnosi 
się słownie do mnie i moich rodziców. 
W mojej ocenie takie zachowanie jest 

Do tej ogrodowej ozdoby strzelał 
Jan B.

Sowa umocowana 
była na garażu 

niedopuszczalne. 
Strzelanie z wiatrówki w kierunku 
naszej działki jest kwintesencją jego 
bardzo nagannego postępowania. 
Mam nadzieję, że przemyśli wszystko 
i wyciągnie odpowiednie wnioski. 

tekst i fot. (ps)
Strzały padły 
z budynku 
usytuowanego 
naprzeciwko 
działki państwa 
Łukowskich 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 251: Odwaga siły wymaga.
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* - Jak ty świętujesz sukcesy? 
- Piję. 
- Ale ty ciągle pijesz… 
- Jestem urodzonym zwycięzcą. 

* * * 
* Ksiądz do Jasia na lekcji religii: 
- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi, 
wszystko słyszy i wszystko wie? 
- Nasza sąsiadka! 

* * *
* Przychodzi zwykły gość do biblioteki i pyta: 
- Są kroniki Gala? 
Na co bibliotekarka: 
- Anonima. 
- A to szkoda - odwrócił się i wyszedł. 

* * *
* Hej. I jak twoja bezsenność? 
- Byłem u lekarza. 
- I co zalecił? 
- Walnąć sobie pięćdziesiątkę przed snem. 
- I co? Pomaga? 
- Pewnie. Wczoraj kładłem się osiem razy. 

* * *
* - Misiaczku, czy uważasz, że mam jakieś wady? 
- Masę… 
- To znaczy?! Jakie dokładnie?!!! 
- Przecież powiedziałem - masę. 

* * *
* - Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. 
Adama poznałam na eDarling, potem zostaliśmy przy-
jaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy na WatsApp, 
teraz oświadczył mi się przez Skype. 
- Córeczko, wobec tego weź ślub na Twitterze, dzieci 
kupcie na eBay, a jak ci się mąż znudzi, to wystaw go na 
Allegro... 

* * *
* - Ile razy mam powtarzać, że nie wolno pić w pracy?! 
- Ale panie majster! Kto tu pracuje?! 

ZUPA MIGDAŁOWA
Składniki:
0,7 l mleka
150 g migdałów
sól morska 
cynamon
120 g ryżu
5 łyżek płatków migdałowych
łyżka brązowego cukru
kandyzowana skórka pomarań-
czowa
kilka kropel ekstraktu 
z wanilii

Etapy przygotowania:
Mleko zagotuj z kandyzowaną 
skórką pomarańczy. Migdały mu-
sisz zmielić na drobno, dodać do 
mleka, a następnie cukier trzcinowy, 
cynamon, kilka kropel ekstraktu z 
wanilii i odstawić na około 15 mi-
nut. Podawaj z prażonymi płatkami 
migdałowymi.

OZOREK WOŁOWy 
W CZERWONyM WINIE

Składniki:
2 kg ozorków wołowych
100 ml mąki
100 ml oliwy z oliwek
2 duże marchewki
2 korzenie selera pokrojone w kostkę
6 marynowanych cebuli pokrojonych 
na połówki
2 zgniecione ząbki czosnku
3 liście laurowe
500 ml czerwonego wina
600 ml bulionu lub rosołu wołowego
5 ml suszonych przypraw 
ziołowych
sól i świeżo zmielony czarny pieprz

Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 160°C. Ob-
tocz kawałki ozorków wołowych w 
mące. Strzep nadmiar mąki. Ogrzej 
oliwę z oliwek w żaroodpornym 
naczyniu z grubym dnem. Podsmaż 
ozorki wieprzowe partiami, ponie-
waż jest ich za dużo, żeby wszystkie 
usmażyć za jednym razem. Mięso 
odłóż na bok. Smaż marchewki, 
marynowane cebule oraz czosnek w 
tym samym naczyniu przez 10 mi-
nut. Jeżeli uznasz to za koniecznie, 
możesz dodać więcej oliwy z oliwek. 
Ponownie umieść ozorki wieprzowe 

w naczyniu, na warzywach, dodaj 
liście laurowe, czerwone wino, bu-
lion lub rosół wołowy i zmieszane 
przyprawy ziołowe. Dopraw solą 
oraz pieprzem do smaku. Przykryj 
naczynie i umieść je w piekarniku. 
Pozostaw do gotowania na 3-4 
godziny. Sprawdzaj danie co jakiś 
czas, a jeżeli na górze będzie 
pływał tłuszcz, usuń go. Danie 
możesz zostawić na noc w piekar-
niku, jednak wtedy temperatura 
piekarnika musi wynosić 120°C.

SERNIK Z ŻURAWINą 
I BIAŁą CZEKOLADą

Składniki:
Spód:
250 g czekoladowych herbatników
90 g roztopionego masła
Masa:
250 g twarogu
250 g mascarpone
250 g białej czekolady
220 g suszonej żurawiny

Etapy przygotowania:

Za pomocą blendera rozdrabiamy 
ciastka na pył i łączymy je z masłem. 
Masę wylewamy na dno tortownicy 
(średnica 20 cm). Kładziemy ją do 
lodówki. Zaczynamy przygotowy-
wać masę. Rozpuszczamy czeko-
ladę i odstawiamy. Mikserem na 
niskich obrotach ucieramy twaróg 
i dodajemy do niego żurawinę, 
mascarpone a na sam koniec białą 
czekoladę. Wszystko mieszamy i 
wylewamy na wcześniej schłodzony 
spód. Wszystko owijamy folią i trzy-
mamy w lodówce przez 6 godzin. 
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W sobotę w Łęczycy ob-
chodzono 78 rocznicę 
Bitwy nad Bzurą. Pod 
sztandarem: Bóg, Honor, 
Ojczyzna spotkali się po-
tomkowie tych, którzy od-
dali swe życie za Ojczyznę. 
Wyrazem wdzięczności 
dla bohaterów z II woj-
ny światowej były słowa 
podziękowania wyrażane 
słowami przemawiających 
i kwiaty złożone na po-
mniku upamiętniającym 
wrześniowe wydarzenia. 

Uroczystości na pl. Tadeusza Kościuszki
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Myślą Tylko o procenTach

reklama

Nawet 375 milionów złotych moż-
na zgarnąć w nowej grze, która 
cieszy się wśród mieszkańców 
dużym powodzeniem. 

- Na razie zrezygnowałem z gry 
w lotto, bo jak do tej pory nie mia-
łem szczęścia. Teraz postawiłem 
na europejski hazard – mówi z 
uśmiechem Andrzej Piotrowski. 
- Wprawdzie trzeba wydać więcej 

- Mieszkam blisko 
placu zabaw. Gdy zo-

baczyłam zataczającą się na placu 
Nivea matkę z dzieckiem, to po 
prostu zdębiałam. Nie dość, że była 
pijana, to w dodatku coś głośno 
bełkotała. Słychać było ją z daleka. 
Zrobiłam kilka zdjęć. Zadzwoniłam 
na policję – mówi ozorkowianka. 

Na miejsce, oprócz policji, przyje-
chała również karetka pogotowia. In-
terwencję na placu zabaw potwierdza 
Anna Sęk z KPP w Zgierzu. 

- Rzeczywiście było takie zdarze-
nie. Policjanci pojechali 
na plac zabaw po te-
lefonicznym zgłosze-
niu. Zastali tam pijaną 
39-letnią kobietę, która 
opiekowała się 4-letnim 
chłopczykiem. Matka 
nie chciała podać swo-
ich personaliów. Uczy-
niła to dopiero w ko-
misariacie. Dzieckiem 
zajął się ojciec, który nie-
zwłocznie przyjechał na 
miejsce. Sprawa trafiła 
do wydziału rodzin-
nego sądu rejonowego 
w Zgierzu – mówi po-
licjantka.

Zbulwersowani za-
chowaniem matki nie-
pełnosprawnej dziew-
czyny są również loka-
torzy jednego z bloków 
przy ul. Sucharskiego. 

- Mieliśmy nie tak dawno spotkanie 
z tą panią. Powiedzieliśmy jej, że ma 
się uspokoić i zająć dzieckiem. Lokato-
rzy mają dość ciągłych pijackich libacji, 
które urządzane są w piwnicy nasze-
go bloku – mówi jeden z lokatorów. 

- Jak tak moż-
na – dodaje ko-
lejna lokatorka 
bloku. - Córka 
tej kobiety po-
rusza się na 
wózku inwa-
lidzkim. Prawie nie opuszcza miesz-
kania. A jej matka zamiast zająć się 
nieszczęśliwym dzieckiem, upija się 
w piwnicy ze swoim przyjacielem. 

Lokatorzy dziwią się, że MOPS 
nie interweniuje. Czy faktycznie pra-
cownicy ośrodka pomocy lekceważą 

problem?
„Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Ozorkowie informuje, 
że w bieżącym roku nie 
miał zgłoszenia dotyczą-
cego funkcjonowania 
w/w rodziny. Informa-
cja zostanie niezwłocz-
nie sprawdzona przez 
pracownika socjalnego” 
- czytamy w odpowie-
dzi.

O sprawie rozmawia-
liśmy też z Piotrem Pięt-
ką, szefem spółdzielni 
mieszkaniowej. 

- Nie wiem nic o pro-
blemie. Jednak jeśli w 
piwnicy bloku pity jest 
alkohol, to lokatorzy po-
winni zgłosić to policji. 
Tym bardziej, jeśli pro-

centy spożywa matka zaniedbująca 
swoje dziecko. 

Z matką niepełnosprawnej nie 
udało nam się porozmawiać. 

Przypomnijmy, że Ozorków stał 
się „sławny” na całą Polskę właśnie z 
powodu podobnych historii. Sprawa 

eurohazard w ozorkowie

Pan Andrzej marzy o wielomilionowej wygranej 

M. Filipiak jest zadowolona z dużej 
liczby graczy

na zakład, ale wygrana jest o wiele 
większa niż w przypadku trafienia 
szóstki w totka. Nawet nie mogę 
sobie wyobrazić, co mógłbym zro-
bić z taką górą pieniędzy. Prawie 
400 milionów naprawdę działa na 
wyobraźnię. 

Marianna Filipiak, prowadząca 
w mieście jedną z kolektur, potwier-
dza, że liczba miłośników nowej gry 
wciąż się powiększa.

- Mieszkańcy przekazują sobie 
z ust do ust informacje o niewy-
obrażalnych wygranych. W grze 
uczestniczy 18 państw. Niezależnie 
od kraju wszyscy gracze mają taką 
samą szansę na wygraną. Główna 
wygrana, czyli 90 milionów euro, 
padła w 2015 roku w Czechach oraz 
w 2016 roku w Niemczech. A więc 
teraz czas na Polskę – usłyszeliśmy.

(stop)

wyrodNe MatKi – mówią 
mieszkańcy Czytelnicy poinformowali redakcję o bulwer-sujących zdarzeniach, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Lokatorzy bloku położonego przy placu zabaw Nivea przysłali zdjęcia pijanej matki opiekującej się dzieckiem. Natomiast mieszkańcy bloku przy ul. Sucharskiego zaalarmowali gazetę z powodu rodzicielki, która – jak usłyszeliśmy – zamiast opiekować się niepełnosprawnym dziec-kiem, pije alkohol w piwnicy budynku. 

25-letniej Pauliny S., która pod koniec 
ub. roku mając prawie 3,5 promila 
alkoholu w organizmie urodziła w 
zgierskim szpitalu pijane dziecko, była 

Czytelniczka nadesłała redakcji zdjęcia z placu zabaw, gdzie pijana matka opiekowała się dzieckiem 

Lokatorzy bloku 
martwią się losem 
niepełnosprawnej 

dziewczyny, której matka 
– jak usłyszeliśmy – 
nadużywa alkoholu 

głośna na cały kraj. U noworodka stę-
żenie procentów wyniosło 3,2 promila.

(stop) W piwnicy bloku spożywane są procenty 
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kolejki w apTekach 

W związku z zakończeniem termomodernizacji budynku przed-
szkola miejskiego nr 3 w Ozorkowie ul. Zgierska 15a oraz trwa-
jącymi niezbędnymi pracami porządkowymi w placówce infor-
muję rodziców wychowanków przedszkola, że mając na uwadze 
zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w okresie 11 – 15 września 
zajęcia zorganizowane zostaną w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 43a. Zajęcia odbywać się będą w 
godzinach 7:00 – 14:00. Opiekę oraz wyżywienie zapewni kadra 
pedagogiczna i obsługowa przedszkola miejskiego nr 3 w Ozorko-
wie. Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka samorządowego 
nr 2 w Ozorkowie informuję, że od dnia 11 września opieka nad 
dziećmi w wieku do lat 3 będzie zapewniona w pełnym zakresie, 
w pomieszczeniach żłobka, ul. Zgierska 15a. 

Nawet kilkunastu 
klientów dziennie 

wykupujących płyn Lugola i inne 
preparaty z jodem miała jeszcze 
niedawno jedna z aptek w cen-
trum miasta. Kolejki po podobne 
preparaty ustawiały się również 
w innych aptekach. Wszystko za 
sprawą informacji o rzekomym 
wybuchu w elektrowni atomowej 
w Belgii.

- Nie będę ukrywać, że tak duża 
liczba mieszkańców zaintereso-
wana kupnem na przykład płynu 
Lugola, była dla nas ogromnym 
zaskoczeniem -  mówi Mirosława 
Małolepsza, kierownik apteki. - Do-
chodziło nawet do sytuacji, że ludzie 
stojący w kolejce niecierpliwili się i 
martwili tym, czy starczy dla nich 
medykamentów zawierających 
jod. Jedna z pań dosłownie dosta-
ła drgawek, tak przeżywała całą 
sytuację. W tej chwili w aptece nie 
mamy już płynu Lugola. Wszystko 
zostało wykupione. Z tego co wiem, 
to w hurtowniach również brakuje 
podobnych preparatów z jodem. 

Kierowniczka apteki powiedziała 
nam, że w okresie wzmożonego 
popytu na jodowe medykamenty 
rozmawiała z klientami o braku 
podstaw do paniki. 

- Nasi stali klienci ze zrozumie-
niem przyjmowali takie informacje, 
ale pozostali mieszkańcy koniecz-
nie chcieli mieć leki z jodem. Żadna 
perswazja tu nie skutkowała, a szko-
da, bo przyjmowanie bez powodu 
takich preparatów jest szkodliwe 

Powracamy do gło-
śnej sprawy zabój-

stwa w bloku przy ul. Sucharskie-
go. Wiadomo już, że 58-letnia 
Iwona K. nie przyznała się do 
morderstwa. Wyjaśniła policji, że 
wraz z konkubentem oraz innym 
mężczyzną wspólnie spożywała 
alkohol. Gdy znajomy wyszedł 
pomiędzy nią, a jej partnerem 
doszło do awantury. 58-latek wy-
chodząc z sypialni miał rzekomo 
nadziać się na nóż trzymany przez 
nią w ręku. 

Przybyli na miejsce funkcjonariu-
sze, zastali leżącego w kałuży krwi 
mężczyznę i siedzącą przy nim 58 
– latkę. Kobieta była agresywna, po-
czątkowo nie wykonywała poleceń 
funkcjonariuszy. Jej stan wskazywał 
na spożycie alkoholu. 

Wezwano służby ratunkowe. 
Przybyły na miejsce lekarz stwier-
dził zgon mężczyzny. Jak wynika 
z dokonanych ustaleń, w wyniku 
zdarzenia doznał rany kłutej prawej 

Dramatyczna walka o życie 

Nie udało się uratować 79-letniego lokatora kamienicy 

Przylot śmigłowca 
Lotniczego Pogo-

towia Ratunkowego zelektryzo-
wał mieszkańców. Co się stało, 
że oprócz śmigłowca w Leśmie-
rzu pojawił się również medycz-
ny ambulans i strażacy? Służby 
podjęły walkę o życie 79-latka. 
Niestety, bezskuteczną. 

Czy można było uratować 
starszego mężczyznę? Być może 

na przyjazd karetki trzeba było 
zbyt długo czekać?

- Karetka przyjechała szybko. 
Nie mam żadnych pretensji do 
medyków. Śmigłowiec przyle-
ciał, aby szybciej przetransporto-
wać męża do łódzkiego szpitala. 
Mój mąż chorował od lat na serce. 
To była bezpośrednia przyczyna 
jego śmierci – usłyszeliśmy. 

(stop)

INfOrMaCja bUrMIStrZa 

58-latka nie 
przyznała się 
do zabójstwa

połowy klatki piersiowej, obrażeń 
w obrębie prawego płuca i prawej 
tętnicy płucnej i zmarł wskutek  
znacznej utraty krwi. 

Kobieta została zatrzymana. 
Usłyszała zarzut zabójstwa. Proku-
rator skierował do sądu wniosek o 
jej tymczasowe aresztowanie. Sąd 
aresztował 58 – latkę na okres trzech 
miesięcy. Grozi jej kara dożywotnie-
go pozbawienia wolności. 

pSychoZa Strachu 

Ozorkowianie masowo wykupywali z aptek leki z jodem 

dla zdrowia. 
Skąd wzięła się ta psychoza stra-

chu? Jak podały zagraniczne media, 
władze Belgii pierwszego września 
rozpoczęły akcję rozdawania oby-
watelom swojego kraju tabletek z 
jodem. Gdy ta informacja dotarła 
do Polski, mieszkańcy naszego 
kraju zaczęli bać się radioaktywnej 
chmury. 

Polacy wpadli w panikę, zaczę-
li masowo kupować tabletki ze 
stężonym jodem i płyn Lugola. 
W sieci pojawiły się komentarze, 
sugerujące, że czeka nas “drugi 
Czarnobyl”. W mediach społeczno-
ściowych były rozsyłane fałszywe 
wiadomości o treści: “Uwaga: Nad 
Polską znajduje się radioaktywna 

chmura (awaria reaktora jądrowego 
w Belgii). Lepiej żeby dziś i jutro 
przede wszystkim dzieci w ogóle 
nie wychodziły na dwór. Tej infor-
macji niestety nie ma w serwisach, 
a jeśli są to lakoniczne. Info jest od 
znajomego pracującego w Narodo-
wym Centrum Badań Jądrowych. 
Weźcie kilka kropli płynu Lugola 
na pół szklanki wody. Prześlij dalej 
tę wiadomość”. Państwowa Agencja 
Atomistyki i poinformowała, że 
na terenie elektrowni atomowej w 
Belgii nie doszło do awarii. PAA 
dodała również, że w Polsce nie ma 
żadnego zagrożenia radiacyjnego 
w związku z mikropęknięciami w 
elektrowni Tihange. 

(stop)

Rzeka jest zanieczyszczana
Parzęczew Jest już pewne, że rzeka o adekwat-

nej nazwie Gnida, jest zanieczysz-
czana. Mieszkańcy już dawno przypuszczali, że 
ktoś zatruwa rzekę. Po naszym artykule władze 
podjęły działania. 

- Wyniki otrzymane po analizie próbek wody 
pobranej z rzeki Gnidy wykazały dość znaczne 
przekroczenia. Woda pobrana bezpośrednio w są-

siedztwie fermy gęsi znacznie przekracza parametry 
w stosunku do wody pobranej kilkaset metrów wcze-
śniej. Sprawa została zgłoszona do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska gdzie toczy się 
dalsze postępowanie – informuje Marta Gmerek z 
urzędu gminy w Parzęczewie. 

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu w spra-
wie brudnej i śmierdzącej rzeki otrzymaliśmy 
informacje od naszych czytelników. Już wówczas 
mieszkańcy podejrzewali, że ścieki mogą wypły-
wać z zakładów zlokalizowanych na obrzeżach 
miejscowości – gęsiarni i firmie, która czyści 

kurze łapki. Pojechaliśmy wówczas na miejsce 
i rozmawialiśmy w zakładach o podejrzeniach. 
Co usłyszeliśmy?

Tomasz Piaskowski, kierownik z firmy zajmu-
jącej się czyszczeniem kurzych łapek, twierdził, że 
policję o zanieczyszczeniach powiadomili zwolnieni 
pracownicy. 

- Woda, którą czyścimy kurze łapki, trafia do 

szamb. Mamy podpisaną umowę na wywóz nie-
czystości. Wszystko jest w porządku - usłyszeliśmy. 

Wiesław Dąbrowski, kierownik gęsiarni, był także 
zaskoczony pytaniem o nielegalne ścieki. 

- My nie mamy żadnych ścieków – zapewniał. - 
Ptasie odchody wraz ze słomą trafiają na pola. To jest 
naturalny nawóz. Nie ma możliwości, aby z naszego 
zakładu jakieś brudy wpływały do rzeki. 

Urząd gminy poinformował redakcję, że wójt nie 
był wcześniej informowany przez mieszkańców o 
problemie związanym z zanieczyszczoną rzeką. 

(stop)

Postępowanie ws. brudnej rzeki prowadzi WIOŚ
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Jeśli jesteś w wieku 9-19 lat, ten konkurs jest 

dla Ciebie! Napisz 3 wiersze o dowolnej tematyce 

i prześlij je do biblioteki.  

Na zgłoszenia czekamy do 13 października 2017 r.  
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Organizator Partnerzy 

Siatkarze Bzury Ozorków po raz 
pierwszy zdobyli medal Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w siat-
kówce plażowej. Para: Szymon 
Karnkowski i Albert Krzewiński w 
finałach MP kadetów rozgrywa-
nych w Warszawie wygrała cztery 
spotkania; z Krispolem Września, 
Górnikiem Radlin, Tempem Przy-
sucha i Kaniasiatka Gostyń i swo-
jego pogromcę znalazła dopiero 
w wielkim finale. Podobnie jak w 
półfinałach rozgrywanych w War-
szawie, lepsza okazała się para z 
UKS Tempo Chełm. Słowa uznania 
należą się Robertowi Karnkowskie-
mu i Przemkowi Prawdzie, którzy 
przygotowali drużynę do sukcesu.

Kolejny sukces to brązowy medal 
w Mistrzostwach Polski Młodzików, 

Problem z miejskim szaletem
Po godz. 15 publicz-
na toaleta jest już za-

mknięta. Niektórzy twierdzą, że 
szalet zamykany jest za wcześnie. 
Dochodzi do sytuacji, że zamiast w 
środku fizjologiczne potrzeby zała-
twiane są na zewnątrz. 

- To niestety jest już reguła. Sikają 
na ścianę szaletu i nic sobie z tego nie 
robią – mówi lokatorka z pobliskiej ul. 
Praga. - Tak nie powinno być, choć 
można zrozumieć takie zachowanie. 
Jak komuś się bardzo zachce, to nie ma 
zmiłuj. Moim zdaniem, szalet powinien 
być czynny dłużej. Te godziny są źle 
ustawione. No bo po co otwierać już ten 
przybytek od godziny 7? 

ogłoszenie

Niektórzy sikają wprost na 
elewację miejskiego szaletu

Obsługująca miejski szalet tłumaczy, 
że godziny otwarcia ustalane były na 
podstawie rozmów z kupcami. 

- Szalet jest blisko targowiska. Kupcy 
chcieli, aby był otwarty właśnie od 
godz. 7. Nie ma drugiej osoby, która 
byłaby tutaj na miejscu. Ja pracuję 
przepisowo 8 godzin i zamykam szalet 
o 15. Na razie nic się z tym nie poradzi 
– usłyszeliśmy.

(stop) 
Godzin otwarcia na razie się nie 
zmieni – mówi obsługująca toaletę

meDale w siatKówce 
plażowej 

który zdobyli Kacper Kuropatwa 
i Kuba Kurowski. W ciągu dwóch 
dni rozegrali oni pięć spotkań, ule-
gając tylko przyszłym mistrzom. 
Ogromne gratulacje i wielkie brawa 
dla zawodników oraz trenera Pawła 
Kurowskiego!

Do sklepu w Leśmierzu złodzieje 
włamali się w nocy z wtorku na 
środę 

Seria włamań do sklepów 

Tylko jednej nocy okradzionych 
zostało kilka sklepów w regionie. 
Rabusie wynieśli towar m.in. ze skle-
pów w Leśmierzu, Parzęczewie, Sier-
powie a także Zgierzu. Handlowcy 
mówią wprost o zorganizowanej 
i profesjonalnej grupie złodziei, 
którzy wyspecjalizowali się w bły-
skawicznym okradaniu sklepów. 

W ub. środę sklep GS-u w Leśmie-
rzu był zamknięty. Trwało liczenie 
strat.

- Według wstępnych szacunków 
złodzieje wynieśli towar o wartości 
prawie 10 tysięcy zł – powiedziała 
Reporterowi Ewa Lityńska – Grzelak, 
kierownik działu handlowego GS w 
Ozorkowie. - Skradzione 
zostały przede wszyst-
kim papierosy. Także w 
naszym sklepie w podłę-
czyckim Sierpowie doszło 
do włamania. Tam również 
złodzieje wynieśli papierosy 
o podobnej wartości. 

Zdaniem kierowniczki rabusiami 
nie są amatorzy. 

- Złodzieje z pew-
nością najpierw obser-

wują sklepy. Robią profesjonalne 
rozeznanie. Do sklepu w Leśmierzu 
włamywacze dostali się głównym 
wejściem. Dali sobie radę z zabez-
pieczającą drzwi metalową roletą a 
później z zamkiem w drzwiach. Cała 
akcja trwała zaledwie kilka minut. 
Gdy przyjechali ochroniarze, rabusiów 
już nie było – usłyszeliśmy. 

Handlowców najbardziej niepokoi 
fakt, że złodzieje nie obawiają się już 
alarmów czy też sklepowego moni-
toringu. 

Podobny schemat złodziejskiej akcji 
był także w Parzęczewie, gdzie okra-
dziony został sklep „Od i do”w cen-

trum miejscowości. Złodzie-
je – jak ustaliliśmy - zabrali 
papierosy o wartości kilku 

tysięcy złotych. Do sklepu 
dostali się przez tylne drzwi. 

- Na tym etapie prowadzonego 
śledztwa nie mogę udzielić zbyt dużo 
informacji – słyszymy od mł. asp. 
Anny Sęk z KPP w Zgierzu. - Rze-
czywiście doszło do serii włamań 
do sklepów. Będziemy wdzięczni za 
wszelkie wiadomości od mieszkań-

Pracownicy sklepu GS liczyli straty po włamaniu 

ców, które mogą okazać się pomocne 
w schwytaniu złodziei. 

(stop) 

Ze sklepu „Od 
i do” rabusie 
również wynieśli 

papierosy 

Do sklepu w 
Parzęczewie 
złodzieje dostali 
się od zaplecza 
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Olejek rycynowy dzięki pielęgna-
cyjnym właściwościom często wy-
korzystywany jest w kosmetyce. To 
odpowiedni produkt, by zadbać o 
kondycję rzęs, włosów i skóry. Regu-
larne stosowanie olejku rycynowego 
na włosy i rzęsy sprawi, że będą 
bardziej lśniące, gęstszymi i może 
zapobiec ich wypadaniu. 

Olejek rycynowy 
- stosowanie na rzęsy

Przy regularnym stosowaniu olejek 
rycynowy: wspomaga wzrost rzęs; 
zagęszcza je; sprawia, że są grubsze, 
a przez co mocniejsze; zapobiega ich 
wypadaniu; hamuje kruszenie się rzęs; 
nadaje im blask; przyciemnia rzęsy; 
regeneruje rzęsy przy regularnym 
stosowaniu tuszu lub henny. 

Warto pamiętać, że olejek rycynowy 

Kawa zwęża pory i usuwa martwy 
naskórek, dzięki czemu skóra wy-
gląda młodziej. Ma też właściwo-
ści rozjaśniające zaczerwieniania, 
dlatego można ją stosować na cie-
nie pod oczami. Wielu ‘’kawoszy’’ 
nie ma pojęcia o tym, że ulubiony 
napój może być również tanim i 
skutecznym kosmetykiem.

Peeling tani i szybki wykonasz z sa-
mej kawy. Po wypiciu filiżanki kawy 
odsącz fusy i rozprowadź delikatnie 
na całej powierzchni twarzy (omijając 
jedynie okolice oczu). Masuj delikat-
nie przez kilka minut, by dokładnie 
usunąć martwy naskórek. Następnie 
umyj skórę letnią wodą i (jeśli jest 
ściągnięta) nałóż delikatny krem na-
wilżający. Pamiętaj również, że fusy 
powinny być lekko ciepłe, nie gorące.

Kawa z dodatkami: 
-  Do kawowych fusów dodaj białko 

jajka i masuj skórę energicznie, ale 
delikatnie. Po ok. 2 minutach umyj 
twarz letnią wodą. Pamiętaj, by 

Seler, zarówno korzeniowy, jak i 
naciowy, zawiera dużo błonnika 
i ma właściwości antyoksydacyj-
ne, oczyszczające i odkwaszające 
organizm. Pobudza przemianę 
materii i usuwają kwas moczo-
wy, którego nadmierna ilość 
odkłada się w postaci kryształów 
w stawach, co prowadzi do ich 
niszczenia.

seler

Przepis na peeling 
z kawy do twarzy

zmyć peeling szybko, ponieważ 
białko pozostawia na skórze brzyd-
ką skorupkę. 

-  Do fusów dodaj kilka kropel ulu-
bionego, sprawdzonego wcześniej 
olejku (np. jojoba, ze słodkich 
migdałów). Taki peeling wykonuj 
delikatnie i nieco dłużej niż po-
przednie. Możesz chwilę potrzy-
mać miksturę na twarzy (pamiętaj, 
by nie dać jej wyschnąć) i zmyć 
letnią wodą. Jest to sposób na 
dodatkowe nawilżenie skóry.

Kasza jaglana

Kasza jaglana, jako jedyna 
wśród kasz, działa zasado-
twórczo, a więc odkwasza or-
ganizm, co istotnie przyśpiesza 

proces oczyszczania. Ma także 
właściwości antytoksyczne i 
przeciwgrzybicze. Pozytywnie 
wpływa na trawienie, może 
być pomocna w leczeniu nie-
strawności. Dzięki obecności 
błonnika usuwa z jelit zale-
gające resztki pokarmowe i 
uboczne produkty przemiany 
materii. Zawartość krzemionki 
korzystnie wpływa na wygląd 
skóry, paznokci i włosów.

buraki
Buraki mają działanie odkwaszające i oczyszczające. Zawierają barw-
nik betaninę, która nie tylko ma właściwości antyoksydacyjne, ale też 
usprawnia pracę wątroby i woreczka żółciowego, dzięki czemu toksyny 
są szybciej usuwane z organizmu. Obecny w burakach błonnik pobudza 
jelita do pracy, pomagając oczyścić je z resztek pokarmowych, reguluje 
też poziom glukozy i cholesterolu we krwi.

czy warto jeść śliwki?
Śliwki poprawiają apetyt i dzia-
łają korzystnie na trawienie. 
Zapobiegają zaparciom, a tym 
samym zmniejszają zagrożenie 
chorobą nowotworową jelita 
grubego. Dobroczynne wła-
ściwości śliwek uznają nawet 
lekarze. Nic zatem dziwnego, 
że wyciąg z tych owoców wy-
korzystywany jest do produkcji 
leków.

Właściwości przeczyszczające 
śliwek

To korzystne dla układu po-
karmowego właściwości śliwki 
zawdzięczają dużej zawartości 
pektyn (rodzaj błonnika). Ra-
zem z kwasami organicznymi, 
winowym i jabłkowym pektyny 
działają jak miotła na przewód 
pokarmowy i gromadzący się w 

komórkach tłuszcz oraz chole-
sterol. Najbardziej wartościowe 
pod tym względem są węgierki 
i renklody. Śliwki suszone za-
wierają 5 razy więcej błonnika 
(7,1 g w 100 g) niż śliwki surowe 
(1,4 g).

Wartość odżywcza 
i kaloryczność

Wszystkie śliwki mają podobne 
wartości odżywcze, ale różnią się 
ilością kalorii. Świeże śliwki mają 
około 46 kcal w 100 g. Średnia 
ilość węglowodanów w takiej 
porcji owoców wynosi od 12 
do 14,6 g. Chociaż śliwki nie są 
bogate w witaminę C, dzięki jed-
noczesnej zawartości witaminy A 
i rzadko występującej w owocach 
witaminie E, uznawane są za 
cenne przeciwutleniacze. Tym 
skuteczniejsze, że zawierają też 
tak ważne składniki mineralne 
jak potas, żelazo, magnez, wapń i 
fosfor. Śliwki mają sporo witamin 
z grupy B, dlatego od wieków cie-
szą się opinią owoców wpływa-
jących kojąco na układ nerwowy 
i poprawiających samopoczu-
cie. Działanie antyoksydacyjne 
wzmagają w śliwkach, szczegól-
nie w ich ciemnych odmianach, 
polifenole, w tym katechiny i 
kwas chlorogenowy. Dzięki tym 
związkom dieta obfitująca w 
śliwki wpływa antynowotworo-
wo oraz przeciwmiażdżycowo.

Jeśli dodamy suszoną śliwkę do 
ciężkostrawnych potraw, takich 
jak bigos czy pieczeń, poprawimy 
ich smak i nie będzie nam 
dokuczała niestrawność

W kuchni śliwki są niezastąpione

Śliwki suszone - więcej 
błonnika, witaminy A i... kalorii

Śliwki suszone są pod pewnymi 
względami znacznie cenniejsze niż 
świeże. Ich susz jest bowiem pięcio-
krotnie bogatszym źródłem wita-
miny A (1606 j.m. w 100 g) i błonnika 
niż świeże owoce. Ze względu na 
wyjątkowe bogactwo żelaza oraz 
fosforu suszone śliwki są zalecane 
wegetarianom. Znane są też ze swo-
ich właściwości przeczyszczających. 
Systematyczne jedzenie 3 suszonych 
śliwek dziennie lub picie szklanki 
kompotu z suszu ureguluje pracę 
przewodu pokarmowego. Dzieje się 
tak dzięki dużej zawartości substancji 
balastowych, czyli pektyn. Niestety, 
suszone śliwki są ponad 5 razy bar-
dziej kaloryczne niż świeże - śliwki 
suszone z pestką zawierają aż 267 
kcal w 100 g (dane Instytutu Żyw-
ności i Żywienia). Dlatego jedzmy je 
z umiarem.

olejek rycynowy na rzęsy 
- wzmacnia i pielęgnuje. jak go stosować?

Olejek rycynowy najłatwiej nakładać na rzęsy umytą szczoteczką od tuszu

Przy regularnym stosowaniu olejku 
rycynowego rzęsy staną się dłuższe 
i mocniejsze

daje efekty podobne do drogich odży-
wek do rzęs. Pierwsze efekty regular-
nego stosowania olejku rycynowego 
zauważysz już po siedmiu dniach. 
Miesiąc stosowania da efekt znacznej 
poprawy kondycji rzęs, a jeśli chcesz, 
aby efekt utrzymał się dłużej, stosuj 
kurację przez trzy miesiące.

Olejek rycynowy - jak stosować?

Efekty stosowania olejku rycynowe-
go na rzęsy zauważysz bardzo szybko, 
o ile pielęgnacja będzie regularna. 
Nakładaj olejek codziennie - rano lub 
wieczorem.

1. Olejek najłatwiej nakładać na rzęsy 
za pomocą szczoteczki po starym, 
wyschniętym tuszu lub eyelinerze. 

Możesz także w tym celu użyć wacika 
kosmetycznego nie nasączając go zbyt 
mocno. Nakładanie palcem olejku nie 
jest najlepszym rozwiązaniem, ponie-
waż zwiększa prawdopodobieństwo, 
że dostanie się on do oka. 

2. Olejek rycynowy nakładaj na 
rzęsy powoli i starannie. Uważaj, by 
nie dostał się do oczu, ponieważ może 
je podrażnić, wywołując łzawienie lub 
przekrwienie. 

3. Jeśli gęstość olejku utrudnia apli-
kację, postaraj się delikatnie ogrzać 
pojemnik z olejkiem, by stał się bardziej 
płynny. 

4. Decydując się na stosowanie olejku 
rycynowego przed snem, rano przed 
wykonaniem makijażu zetrzyj jego 
nadmiar z rzęs.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 
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

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

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

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 21.09.2017 roku przetargi ustne nieograniczone  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium

w zł

Sucharskiego 2 m 30 IV piętro
3 pok., aneks kuchenny,

łazienka z wc, przedpokój
45,21 98 049,00 2 500,00

Sucharskiego 4 m 30 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
44,70 89 687,00 2 500,00

Sucharskiego 7 m 14 III piętro
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
34,00 70 850,00 2 500,00

Lotnicza 2 m 26 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
46,01 82 409,00  2 500,00

Mielczarskiego 2 m 10 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój 49,16 99 695,00 2 500,00

Przetargi rozpoczną się 21.09.2017 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 20.09.2017 r. ustalonego
wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 21.09.2017 r.”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu

notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

SPRZEDAM działki budowlane o 
powierzchni 1200 m² - BOCZKI. 
Nr tel.693-437-660

Naprawa elektryki, hydrauliki, 
montaże każdego rodzaju, remon-
ty mieszkań. Tel.: 572-225-441

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

PILNIE SPRZEDAM -  ładne, 
przytulne mieszkanko po re-
moncie, umeblowane,  52 m², 
II piętro - Ozorków Tel.:  605-
130-059

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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 Ozorkowie. 
Tel.: 42-277-25-94

Wynajmę warsztat samochodowy 
w Łęczycy. Tel.: 533-455-287

Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą, biuro. Łęczyca, Po-
znańska 26. Tel.: 888-764-894

Sprzedam działkę pracowniczą o 
pow. 535 m² z domkiem piętro-
wym - Leźnica Wielka nad Zale-
wem. 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 zabudowane 
działki. Tel.: 605-200-609

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech. Tel.: 42-
277-25-94

Sprzedam schody modułowe, wys. 
2,90, drzwi zewnętrzne metalowe 
80 + ościeżnica. Tel.: 662-012-556

Sprzedam damski rower. Tel.: 668-
955-880

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, homologa-
cja – 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 dobrym 
stanie w tym jeden to BMX Puma 
mały. Tel.: 507-330-281.

Sprzedam Renault Clio po kapital-
nym remoncie, silnik 1,3, rocznik 
1999 – niedrogo. Tel.: 507-330-281

Warsztat samochodowy Leszcze 
13 zatrudni mechanika. Tel.: 609-
562-154

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
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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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Rolnicy z terenu powiatu poddę-
bickiego swoje święto obchodzili 
10 września w Poddębicach. Te-
goroczne święto rolników po-
łączone z jarmarkiem tradycji i 
kultury ludowej, punktami infor-
macyjnymi, panelami szkolenio-
wymi oraz przeglądem folklory-
stycznym zorganizowane zostało 
przez powiat poddębicki przy 
współpracy z fundacją „Inicja-
tywy Powiatu Poddębickiego”.

W trakcie przeglądu folklory-
stycznego zaprezentowały się 
zespoły z regionu sieradzkiego, 
łęczyckiego i łowickiego, eksponu-
jąc wartości polskiego dziedzictwa 
kulturowego.

Uatrakcyjnieniem przeglądu był 
jarmark tradycji i kultury ludowej, 
podczas którego wystawcy mieli 
okazję zaprezentować swoje osią-

gnięcia i dorobek. Wśród 
nich znaleźli się m.in. rę-
kodzielnicy, członkinie 
kół gospodyń wiejskich i 
stowarzyszeń oraz przed-
stawiciele gmin, szkół i 
innych instytucji działają-
cych na terenie powiatu.

W ramach regional-
nego święta 
r o l n i k ó w 
przygoto -
wane były 
r ó w n i e ż 
p u n k t y 
konsultacyj-
ne instytucji i firm 
związanych z bran-
żą rolniczą, na któ-
rych rolnicy mogli 
poszerzyć wiedzę z 
zakresu obowiązu-
jących przepisów i 
procedur. 

W budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych odbyły się 
bezpłatne szkolenia dla rolni-
ków, podzielone na trzy panele 
tematyczne. Uczestnicy szkoleń 
mogli zdobyć wiedzę z zakresu: 
możliwości wsparcia i kierunków 
rozwoju wsi w perspektywie 

dożynki, jarmark 
i przegląd folklorystyczny 

Odznaczeni 
rolnicy 

Odznaczeni 
rolnicy 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
prowadzenia gospodarstwa eko-

logicznego, a tak-
że form turystyki 
wiejskiej. 

Sta rosta m i te -
goro c z nyc h  do -
żynek byli Beata 
Kacprzak - sołtys 
wsi Dzierżawy z 
gminy Wartkowice, 
która wspólnie z 
mężem prowadzi 
gospodarstwo rolne 
nastawione głównie 

na hodowlę bydła mlecznego i 
Robert Leśniewicz – mieszka-
niec wsi Małe, technik wetery-
narii, delegat do Izby Rolniczej 
powiatu poddębickiego, współ-
pracujący z rolnikami.

Podczas dożynek na uczest-
ników czekało wiele atrakcji 
m. in. bezpłatny plac zabaw 
dla najmłodszych, bezpłatne 
degustacje potraw na stoiskach 
oraz tort.

Dziękujemy wystawcom, uczest-
nikom i mieszkańcom za przybycie 
i wspólna zabawę – mówi Ryszard 
Rytter, starosta poddębicki.
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brak chętnych na szefaefekt szminkiKorzyści z drzew

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

Za tydzień skończę

Mała terenówka Skok przez płotki

Wartość usług „świadczonych” przez drzewa w największych 
światowych metropoliach wynosi 500 milionów dolarów rocznie 
dla każdej z nich. Jak donosi międzynarodowy zespół nauko-
wy, w 10 zbadanych wielkich metropoliach drzewa przynosiły 
korzyści wyceniane średnio na 35 USD rocznie na mieszkańca. 
Naukowcy oceniali korzyści niesione przez drzewa, takie jak 
redukcja zanieczyszczeń, odbieranie wody deszczowej, redukcja 
potrzeb energetycznych związanych z ogrzewaniem i chłodze-
niem budynków oraz zmniejszenie ilości CO2. Zwykle ludzie 
nie zwracają uwagi na korzyści, jakie przynoszą im drzewa. A 
usuwają one na przykład z powietrza zanieczyszczenia, które 
każdego roku zabijają olbrzymią liczbę osób i powodują liczne 
choroby układu oddechowego. W czasie lata zapewniają cień, 
chłodzą ulice i budynki, w zimie chronią budynki przez wiatrami. 
Te „usługi” przynoszą wymierne korzyści finansowe. 

Umalowane kobiety osiągają w testach lepsze wyniki niż 
studentki bez makijażu. Amerykańscy i włoscy naukowcy 
badali efekt szminki, czyli zjawisko psychologiczne, które 
polega na zwiększeniu samooceny przez kosmetyki. Au-
torzy publikacji z pisma Cogent Psychology wyjaśniają, że 
nałożenie kosmetyków sprawia, że ludzie czują się bardziej 
atrakcyjni, co z kolei przekłada się na wyższą samoocenę. 
Mało kto zajmował się jednak kwestią oddziaływania 
wzrostu samooceny (a konkretnie związanych z tym po-
zytywnych emocji) na zdolności i osiągnięcia poznawcze. 
Po przeprowadzonych testach okazało się, że umalowane 
kobiety miały znacznie więcej poprawnych odpowiedzi niż 
ich koleżanki bez makijażu. 

Chiny wybudowały największy radioteleskop świata, a teraz 
mają problem ze znalezieniem osoby, która będzie nim zarzą-
dzała. Państwo Środka szuka obcokrajowca, gdyż żaden chiński 
astronom nie ma doświadczenia w kierowaniu tak wielkim i zło-
żonym ośrodkiem badawczym. Chiny oferują rocznie 1,2 miliona 
dolarów osobie, która podejmie się kierowania FAST. I mimo 
tak hojnego wynagrodzenia mają problem ze znalezieniem 
odpowiedniego kandydata. Chińska Akademia Nauk szuka go 
od marca i dotychczas nikt się nie zgłosił. Jedną z przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy są wysokie wymagania. Kandydat musi mieć 
co najmniej 20 lat doświadczenia w pracy z radioteleskopami, a 
doświadczenie to musi obejmować również zarządzanie dużym 
projektem. Ponadto musi piastować stanowisko profesora lub 
inne równie istotne stanowisko w wiodącej światowej instytucji 
badawczej lub na uniwersytecie.


