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Listy 
w krzakach

agresja 
pod szkołą. 
chuLigani 
pobiLi ucznia

łęczycanka 
w „jaka to 
meLodia”

Były 
policjant 
nie chce do 

więzienia
str. 7

Policja 
mnie 
wrobiła!
To kpiny z wymiaru sprawiedliwości – 
mówi grzegorz olejniczak, który nie 
szczędzi krytycznych opinii pod adresem 
łęczyckiej policji.  - Podobno uderzyłem 
autem w inny pojazd. Szkopuł w tym, że 
nic takiego nie miało miejsca. Sprawa 
trafiła do sądu.  
W tym tygodniu kolejna rozprawa.

więcej str. 5

na ul. Górnej 
w ozorkowie 

mieszkańcy myślą 
o Pontonach

Z kamienicy 
wprost 
w dziury

ozorkowianie płacą za ogrzewanie, 
którego nie mają. kiedy w 

mieszkaniach będą kaloryfery? 

Musi 
przeżyć 
za 100 zł 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Aneta Pacholska z Łę-
czycy wystąpiła we 

wtorkowym odcinku popularne-
go programu muzycznego „Jaka 
to melodia?”. Zabrakło tylko 
odrobiny szczęścia, żeby znala-
zła się w samym finale, jednak 
dotarcie do trzeciej rundy to też 
duży sukces.

Pani Aneta w programie była już 
czwarty raz. Jak sama przyznaje, są 
tam tak pozytywne emocje, że od 
pierwszego swojego udziału w 2003 
roku, ciągle chce wracać do studia w 
Warszawie.

- Przepisy mówią, że w pro-
gramie można brać udział co pół 
roku, nie częściej. Oczywiście będę 
znów chciała zagrać. Wspaniała 
atmosfera, jaka panuje podczas 
nagrania jest nie do opisania. 
Wszyscy czuwają, łącznie z prowa-
dzącym, żeby uczestnicy jak naj-
mniej się stresowali, choć obecność 
kamery nie sprzyja rozluźnieniu. 

Stacja trafo, przy ulicy 
Belwederskiej 38D, 

znów stała się tematem gorących 
dyskusji. Jedna z mieszkanek od 
lat zabiega o kupno działki na 
której stoi budynek. W tym celu 
trzeba by go rozebrać. Czy byłaby 
to słuszna decyzja?

Temat wzbudza spore emocje. 
We wskazanym budynku trafo są 
już wprowadzane kable średniego 
napięcia i bez większego proble-
mu można zrobić z niego prężnie 
działającą stację transformatorową. 
Takie plany miała firma Energa, 
której przedstawiciel we wrześniu 
2015 roku był w tej sprawie w 
miejskim urzędzie. Firma chciała 
trwale uregulować stan prawny 
działki. Przedstawiciel firmy za-
uważył wówczas, że w przyszłości 
może być problem z zaopatrzeniem 
w energię nowych budynków, ze 
względu na to, że pozostałe stacje są 
już maksymalnie wykorzystywane. 
Do sprzedaży działki do tej pory 
nie doszło.

W związku z tym, zarząd spół-
dzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”, 
wiedząc o ewentualnych planach 
rozebrania stacji i sprzedaży działki, 

wysłał do urzędu miejskiego pismo 
z prośbą o nie podejmowanie wiążą-
cych decyzji przynajmniej do końca 
roku – do tego czasu spółdzielnia 
będzie sprzedawała mieszkania 
w bloku planowanym do budowy 
(zostały już tylko dwa mieszkania). 
Jednocześnie, spółdzielnia poprzez 
urząd miejski chce się dowiedzieć, czy 
wspomniana stacja trafo nie będzie 
przydatna dla nowego bloku. 

Niektórzy radni miejscy o sprze-
daży działki mają negatywne zda-
nie. Podczas niedawnej sesji radny 
Robert Łukasiewicz stwierdził, że 
„likwidacja tego trafo to prywata”, 
podobne zdanie prezentuje radny 
Zenon Koperkiewicz. 

(zz)

Co z tym trafo?

Miejski szalet znów nieczynny
Łęczyca Ani mieszkańcy ani 

przyjezdni przez cały 
tydzień nie mogli skorzystać z 
miejskiego WC stojącego w po-
bliżu zamku. To już nie pierwsza 
„awaria”. Kilkukrotnie niszczone 
były kasety do wrzucania mo-
net. Tym razem do ubikacji nie 

z miejskiej toalety od ponad tygodnia nie można korzystać

Brakuje wolontariuszy
Działacze Szlachetnej 
Paczki już myślą o 

tych, którym można pomóc przed 
Bożym Narodzeniem. W tym 
roku rodziny z Łęczycy paczek 
jednak mogą nie dostać. Grupa 
wolontariuszy z miasta została 
rozwiązana. 

- Rozwiązanie grupy jest dużym 
problemem, przecież na terenie Łę-
czycy są rodziny, którym należałoby 
pomóc - mówi Monika Podsiadło, 
liderka Szlachetnej Paczki z gminy 
Piątek. - W związku z tym zwracam 
się z apelem do wszystkich miesz-
kańców miasta, którzy mieliby 
ochotę pracować w wolontariacie 
w ramach Szlachetnej Paczki o 
zgłoszenie się do nas. Jest to wa-
runek konieczny, aby można było 
obdarować prezentami także ro-
dziny z Łęczycy. Na wolontariuszy 
czekamy do końca września, potem 
tak jak co roku będziemy typowali 

można wejść, 
bo... nie ma kla-
mek. Szkoda, 
że na drzwiach 
nie zawieszono 
kartek informu-
jących, że szalet 
jest nieczynny. 

(zz)

rodziny i w dalszej kolejności szu-
kali dobroczyńców.

Chętni do wolontariatu mogą 
zgłaszać się osobiście u Moniki 
Podsiadło (kontakt przez naszą re-
dakcję) lub przez stronę internetową 
Szlachetnej Paczki.

(mku)

na zdjęciu monika podsiadło

Wzięła udział W „jaka to Melodia?”

w drzwiach 
nie ma klamek

pani aneta zamiłowanie do muzyki – jak mówi - ma od zawsze

Moim celem jest zwycięstwo w 
finale i będę do tego dążyć – mówi 
z uśmiechem A. Pacholska. - Nie 
spodziewałam się tak pozytywnej 

Aż trudno w to uwierzyć. 
17-letni Adam P. w piątek 
przeszedł skomplikowaną 
operację po obustronnym 
złamaniu szczęki. Chłopak zo-
stał pobity w środę na terenie 
Zespołu Szkół Mechanizacji 
Rolnictwa w Piątku. To nie 
była zwykła bójka między 
kolegami, napastnicy weszli 
na teren szkoły i najprawdo-
podobniej dla zabawy, zaata-
kowali uczniów.

Chłopcy podczas przerwy 
wyszli do pobliskiego sklepu 
kupić sobie coś do jedzenia. 
Napastnicy już pod sklepem 
słownie zaczepiali uczniów, któ-
rzy nie reagowali na chamskie 
komentarze w ich kierunku. Po 
zrobieniu zakupów wrócili do 
placówki. Zaraz za nimi samo-
chodem podjechali chuligani, 
którzy niemalże od razu pode-
szli do uczniów z pięściami.

- Kolega mojego syna zdążył 
się uchylić i nie został uderzo-
ny, Adam miał mniej szczęścia. 
Kiedy po ciosie w twarz zaczął 
mocno krwawić, napastnicy 
uciekli. Syn zadzwonił do mnie 
i powiedział, że został pobity, 
od razu z mężem pojechaliśmy 
do szkoły – relacjonuje Elżbieta 
P., matka 17-latka. - Od razu 
pojechaliśmy z Adamem do 

szpitala w Łęczycy, gdzie syn 
dostał skierowanie do szpitala 
w Łodzi. Ma obustronne złama-
nie szczęki. Lekarz przedstawił 
nam możliwe komplikacje po 
operacji, lista jest bardzo długa... 
Nie mamy pretensji do szkoły. 
Dyrekcja kontaktowała się z 
nami, pytali o stan Adama.

Chłopak, który uderzył 17-lat-
ka został już przesłuchany przez 
policję. Skończył tę samą szkołę 
w ubiegłym roku. Dlaczego 
zaatakował uczniów? Najpraw-
dopodobniej chciał się popisać, 
bo nie była to napaść na tle ra-
bunkowym. 

O sprawie rozmawialiśmy z 
Edwardem Banasikiem, kie-
rownikiem wydziału oświaty 
łęczyckiego starostwa, które 
jest organem prowadzącym dla 

zespołu szkół w Piątku.
- Od państwa dowiedziałem 

się o tej sytuacji, dyrektor jesz-
cze nie poinformował mnie o 
tym zdarzeniu. Na pewno czeka 
nas rozmowa z dyrektorem, jak 
można zwiększyć bezpieczeń-
stwo w placówce, żeby takie 
sytuacje się nie powtarzały. W 
szkole bezpieczeństwo uczniów 
jest najważniejsze i musi być 
zapewnione, odpowiada za nie 
dyrektor placówki – mówi E. 
Banasik.

Wypadki w szkołach się zda-
rzają i nie są niczym nowym, 
natomiast pobicie ucznia przez 
osobę z zewnątrz to zdecydowa-
nie poważniejsza sprawa. Nigdy 
do takich sytuacji nie powinno 
dochodzić. 

(zz)

17-latek pobity na terenie szkoły

reakcji ze strony mieszkańców 
Łęczycy. Znajomi, ale nawet obcy 
ludzie w sklepie czy na ulicy pod-
chodzą do mnie i gratulują udziału 
w programie. To naprawdę bardzo 
miłe i sprawia mi dużo radości. 
Mimo braku wygranej, czuję dużą 
satysfakcję.

Pani Aneta prowadzi szkolenia 
z zakresu BHP, ppoż. i pierwszej 
pomocy, a więc praca zawodowa 
nie ma wiele wspólnego z muzyką, 
która jest niekwestionowaną pasją 
łęczycanki.

Żeby wziąć udział w programie 
najpierw trzeba przejść elimina-
cje. Składa się na nie wypełnienie 
kwestionariusza osobowego, oraz 
sprawdzenie wiedzy muzycznej. 
Wygląda to podobnie jak w pro-
gramie – najlepsi przechodzą dalej.

(zz)
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Sieć sklepów Biedronka 
przyznała rację argu-

mentom SM „Łęczycanka” i zgodziła 
się oddać część pieniędzy za remont 
osiedlowej drogi wyremontowanej 
przez spółdzielnię. Z uliczki między 
blokami przy ul. ZWM 1 i 1a oraz 
Biedronką na Nowym Mieście ko-
rzystają nie tylko mieszkańcy. Jeżdżą 
nią też tiry przywożące zaopatrzenie 
do marketu.

Droga została wyremontowana 
wiosną. Wykonano chodniki i miej-
sca parkingowe oraz wylano nową 
warstwę asfaltu. Cała inwestycja spół-
dzielni mieszkaniowej wyniosła 98 
tys. zł. W ubiegłym tygodniu na konto 
„Łęczycanki” wpłynęło 36 900 zł od 

Roln i c y 
z gminy 

Łęczyca nie kryją zde-
nerwowania z powodu 
zalanych łąk. Jak mówią, 
to wina braku bieżącej 
konserwacji rowów me-
lioracyjnych. Kanał pół-
nocny przebiegający m.in. 
przez sołectwo Kozuby i 
Dobrogosty powinien być 
porządnie oczyszczony.

- Łąki są skoszone a teraz 
stoi na nich woda. Wszystko 
płynie, to przez brak odpo-

wiedniej melioracji. Jak można było 
do tego dopuścić? – pytają rolnicy, 
którzy liczą, że Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń wodnych w 

Nerwy rolNików

biedronka się dorzuciła

Biedronki w ramach współfinansowa-
nia remontu. 

- Nasze rozmowy z firmą zakończy-
ły się sukcesem. Biedronka wpłaciła 

prawie 1/3 kosztów inwestycji – po-
twierdza Jarosław Pacholski, prezes 
zarządu SM.

(zz)

ulicą za biedronką często jeżdżą ciężarówki z zaopatrzeniem

listy w krzakach
Łęczyca Całą stertę korespon-

dencji wyrzuconej 
przed jednym z bloków przy ul. 
Zachodniej znalazł radny Zenon 
Koperkiewicz. Listy adresowane 
na różne nazwiska, i różne adresy, 
w tym koperty z banków i ZUS le-
żały wśród krzewów. - To skandal, 
żeby prywatne listy mieszkańców 
rzucone były w krzaki – bulwersuje 
się samorządowiec.

- Zdenerwowałem się. Jedna z 
sąsiadek zaczęła wyciągać papiery, 
chcieliśmy zrobić porządek. Kiedy 
okazało się, że są to listy, byłem w 
szoku. Wszystkie koperty z ban-
ków i ZUS-u były rozdarte, ktoś 
ewidentnie w nich grzebał. Było 
też wiele nieotwartych listów, w 
nich pewnie były m.in. rachunki. 
Ubodło mnie to, bo kiedyś czekałem 
na ważne pismo, które do mnie 
nie dotarło. Wśród tej wyrzuconej 
korespondencji na pewno też były 
jakieś ważne informacje lub do-
kumenty – relacjonuje 

radny, który od razu 
spakował listy w 
reklamówkę 
i zawiózł je 
na pocztę. 
- Przeka-
załem listy 
p r a c o w -
n icy zaj -
mującej się 
reklamacjami. 
Oczekuję, że 
sprawa zostanie jak 
najszybciej wyjaśniona. Ktoś zwyczaj-
nie wyrzucił prywatną koresponden-
cję mieszkańców, to oburzające.

Póki co nie wiadomo, jak listy znala-
zły się w przyblokowych krzakach. Czy 
wyrzucił je tam któryś z listonoszy? A 
może ktoś ukradł listy, po czym je wy-
rzucił? Jedno jest pewne – nie powinny 
się tam znaleźć.

Co było w wyrzuconych listach?
- Nie wiem tego, ponieważ nie 

zaglądałem do kopert. Nie mogłem 
tego zrobić, bo nie były 
przecież adresowane do 
mnie. Ale jeżeli były to 
pisma z banków i ZU-
S-u, to na pewno były 
ważne dla adresatów – 

dodaje Z. 
Koperkie-
wicz.

Czeka-
my na od-
powiedź 
rzecznika 

Listy leżały wśród zieleni pod 
blokiem przy ul. zachodniej

wśród wyrzuconej 
korespondencji 
były m.in. pisma 
z banków, 
zus-u czy firm 
ubezpieczeniowych

prasowego Poczty Polskiej w tej 
sprawie.

(zz)

Łodzi profesjonalnie podejdzie do 
tematu i zrobi porządek z niedroż-
nymi rowami.

(zz)
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Duża inwestycja gminy witonia
Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014 – 2020 gmina Witonia realizuje duże przedsięwzięcie inwestycyjne. 
W sześciu gminnych budynkach dobiegają końca prace realizowane w ramach zadania 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie 
Gminy Witonia”. Remont przeszły dwa budynki w Witoni (Ośrodek Zdrowia przy ul. 
Szkolnej 5/7 oraz Dom Nauczyciela przy ul. Szkolnej 4A), budynek świetlicy wiejskiej 

w Oraczewie oraz budynki mieszkalne w: Gledzianowie, Gozdkowie i Kucharach. 
Inwestycja w ramach RPOWŁ 2014-2020 (Konkurs zamknięty dla naboru RPLD.04.02.
02-IŻ.00-10-001/15) potrwa do końca października br.
Wykonawcą inwestycji w gminie Witonia jest firma P. P. H. U. SOCHBUD s. c. Oktawian 
Grzeszczak, Krystian Nowicki, ul. Polna 7, 96-500 Sochaczew. 
Wartość zadania po przetargu wynosi 2 846 820,51 zł.

W ramach prac termomodernizacyjnych, w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej 
5/7 wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, przeprowadzono docieplenie ścian 
zewnętrznych, dachu, stropodachów oraz stropu nad piwnicami. Dodatkowo, wybudowa-
no wewnętrzną instalację C.O. i instalację PV oraz wykonano zewnętrzne przyłącze gazu.

W Budynku mieszkalnym w Gozdkowie 2 przeprowadzono docieplenie dachu, stro-podachu oraz ścian zewnętrznych. Wymienione zostały okna i drzwi wejściowe do budynku. Wykonano także wewnętrzną kotłownię na biomasę wraz z instalacją C.O.

W budynku mieszkalnym Dom Nauczyciela przy ul. Szkolnej 4A zakres prac re-

montowych obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie 

stropodachu i stropu nad piwnicami. Wymieniono także instalację centralnego 

ogrzewania.

Budynek mieszkalny w Gledzianowie 23 podobnie jak inne, został docieplony z ze-
wnątrz oraz na stropodachu. W budynku są nowe okna i drzwi. Dom zyskał także 
nową instalację centralnego ogrzewania zasilaną z wewnętrznej kotłowni na biomasę. 

Świetlica wiejska w Oraczewie 16 Została całkowicie odnowiona. Termomodernizacja 
objęła docieplenie ścian zewnętrznych wraz z poszyciem dachowym. Wymieniona zo-
stała stolarka okienna i drzwiowa. Budynek będzie również ogrzewany z wewnętrznej 
kotłowni na biomasę. 

witonia 

gozdków

gledzianów

oraczew

witonia 

kuchary

Budynek mieszkalny w miejscowości Kuchary 51 został kompletnie docieplony 

(ściany zewnętrzne, dach, stropodachy). Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 

W budynku wykonano wewnętrzną kotłownię na biomasę wraz z wewnętrzną 

instalacją C.O.
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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, 

vice-przewodniczący zarządu okręgowego 
Prawa i Sprawiedliwości

poseł na sejm rp 
marek matuszewski 

– przewodniczący 
zarządu okręgowego 

Prawa i Sprawiedliwości

senator rp 
maciej łuczak 

– koordynator okręgowego 
zespołu samorządowego

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

skandal z udziałem 
łęczyckiej policji

Grzegorz Olejniczak, który jest 
rzekomym sprawcą kolizji, od kilku 
miesięcy walczy o swoje dobre imię. 
Łęczycka policja wytypowała go 
jako sprawcę kolizji, który uciekł 
z miejsca zdarzenia. Sprawa jest o 
tyle bulwersująca, że pan Grzegorz 
w czasie wspomnianego wypadku 
przebywał w swoim mieszkaniu w 
Grodzisku Mazowieckim. Fizycznie 

nie mógł być uczestnikiem kolizji. 
Sprawę nagłośniła kilka dni temu 
telewizja. Dotarliśmy do rzekome-
go sprawcy.

Jak to się zaczęło?

Do kolizji w Łęczycy doszło 18 

grudnia ubiegłego roku. Pan Grzegorz 
tego dnia odebrał telefon od swojego 
brata mieszkającego w Daszynie. Brat 
poinformował pana Grzegorza, że do 
ich domu przyjechała policja. Funkcjo-
nariusze powiedzieli, że pan Grzegorz 
kilkanaście minut temu brał udział w 
kolizji i uciekł z miejsca zdarzenia. 

- Rozmawiałem z tym policjantem, 
powiedziałem, że jestem w swoim 

domu w Grodzisku Mazowiec-
kim i nie brałem udziału w 
żadnej kolizji, bo jestem 120 km 
od Łęczycy – mówi pan Grze-
gorz. - Za chwilę zadzwoniłem 
ponownie do brata, żeby jeszcze 
porozmawiać z policjantami. 
Powiedziałem im, że niedaleko 
mojego domu w Grodzisku jest 
komisariat i żeby przysłali kogoś 
na oględziny mojego samocho-
du. Policjant odparł, że on wie 
jak się takie sprawy załatwia. Na 
oględziny nikt nie przyjechał. 

Myślałem, że sprawa jest zamknięta. 

Próba wyłudzenia odszkodowania?

Na kilka dni przed terminem, w 
którym pan Grzegorz miał się sta-
wić w Łęczycy na przesłuchanie w 
charakterze podejrzanego, pod jego 

domem w Grodzisku Mazowieckim 
kręcił się podejrzany samochód na 
łęczyckich numerach rejestracyjnych, 
który za mężczyzną pojechał też pod 
miejsce pracy.

- Jestem przekonany, że przyjechali 
tylko po to, żeby uszkodzić mój samo-
chód. Wtedy bym nie udowodnił, że 
nie brałem udziału w kolizji, bo auto 
byłoby uszkodzone. Mieli pecha, bo 
mieszkam na zamkniętym osiedlu a 
w pracy wjechałem na parking. Nie 
mogli nic zrobić – relacjonuje rzekomy 
sprawca kolizji. - Dla mnie jest to zwykła 
próba wyłudzenia odszkodowania. 
A nawet jeśli doszło do tej kolizji, to 
podejrzewam, że kryją prawdziwego 
sprawcę zdarzenia.

Pana Grzegorza obciążają zeznania 
pokrzywdzonej, która stwierdziła na 
początku sprawy, że auto, które w nią 
uderzyła było grafitowe, w dodatku 
kombi. Samochód pana Grzegorza jest 
czarnym sedanem. Kobieta nie była też 
pewna numeru rejestracyjnego auta 
sprawcy kolizji.

- Moim zdaniem ta pani powinna 
odpowiadać za składanie fałszywych 
zaznań. Na początku mówiła, że spraw-
ca miał samochód grafitowy, później 
zmieniła zdanie, że auto jednak było 
czarne – dodaje pan Grzegorz.

Miażdżące dowody

W międzyczasie pan Grzegorz wy-
stąpił do firmy, w której ma ubezpie-
czony swój samochód. Opisał sprawę i 
zablokował wypłatę odszkodowania ze 
swojej polisy. Samochód dodatkowo na 
prośbę pana Grzegorza został dokład-
nie sprawdzony przez rzeczoznawców, 
łącznie z pomiarem grubości lakieru. 
Ich opinia nie pozostawia złudzeń 
– samochód Grzegorza Olejniczka 
nigdy nie brał udziału w żadnej kolizji. 
Ponadto, w sądzie ujawniono dane 
przekazane przez operatora telefonii 
komórkowej, z których jednoznacznie 
wynika, że w czasie kolizji telefon pana 
Grzegorza logował się do nadajnika w 
Milanówku. Mężczyzna fizycznie nie 
mógł być więc w tym czasie w Łęczycy.

Na ostatniej rozprawie mieli stawić 
się policjanci prowadzący śledztwo. 
Niestety, do sądu dostarczyli pismo, że 
są w terenie i wykonują ważne czynno-
ści służbowe. Reporterowi tv Pawłowi 
Kaźmierczakowi nie udało się poroz-
mawiać w sądzie z pokrzywdzoną w 
kolizji kobietą, która uciekła. Następna 
rozprawa, już piąta, ma odbyć się w 
tym tygodniu.

Policja nabrała wody w usta

Na wypowiedź przed tele-
wizyjną kamerą nie zgodzi-
ła się Agnieszka Ciniewicz, 
rzeczniczka łęczyckiej policji 
odsyłając reportera tv do sądu, 
gdzie są akta sprawy. Próbo-
waliśmy skontaktować się z 
komendantem KPP w Łęczy-
cy, niestety też bezskutecznie. 

- Dla mnie to jest śmieszne. 
Odmawiają wypowiedzi, bo teraz 

nie wiedzą jaką wersję przyjąć. Nie 
spodziewali się, że ktoś w końcu ich 
zdemaskuje i sprawa wyjdzie na jaw. 
Być może takie praktyki w policji w 
Łęczycy były już wcześniej i się uda-
wały. Ja nie odpuszczę, bo walczę o 
moje dobre imię. Nie pozwolę, żeby 
ktoś mnie bezkarnie pomawiał. Ja 
nawet nie wiem, gdzie w Łęczycy 
znajduje się ulica na której miałem 
spowodować kolizję. To jest zwykły 
przekręt – mówi pan Grzegorz. - 
Straciłem przez to masę nerwów 
i własne zdrowie, ale może dzięki 
temu już żaden właściciel pojazdu 
z rejestracją ELE nie zostanie w coś 

takiego wkręcony.
(zz)

grzegorz olejniczak uważa, że został 
wrobiony w kolizję 

w tym tygodniu 
odbędzie się 
kolejna rozprawa biegły 

rzeczoznawca stwierdził, że auto pana grzegorza nie brało udziału w kolizji 
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Poddębice Poddębice 

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 

odznaczeni 
rolnicy 

panele 
szkoleniowe

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.

REGIONALNE ŚWIĘTO ROLNIKÓW

Czy podwykonawcy 
– Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych oraz Ekomel, któ-
rzy z ramienia firmy Markbud (firma 
wygrała przetarg) wykonują roboty 
na ul. Zielonej, dobrze wywiązują 
się ze swoich zadań? Mieszkańcy z 
obawą patrzą na spowolnienie robót 
i pytają, czy droga zostanie oddana 
do użytku w terminie.

Inwestycja jest priorytetem dla władz 
miasta. Modernizacji jednej z głów-
nych arterii w Poddębicach z uwagą 
przyglądają się mieszkańcy. Niektórzy 

uważają, że prace powinny przebiegać 
w szybszym tempie. 

- Są dni, że nie widać w ogóle ro-
botników. Poza tym niektóre odcinki 
są robione, a niektóre pozostawione. 
Przecież tak nie powinno być. Jak już 
się kładzie chodnik, to na całej dłu-
gości. A tak niestety nie jest. W wielu 
miejscach zamiast nowej kostki zalega 
piach – usłyszeliśmy od jednego z 
poddębiczan. 

Zbigniew Prawda, kierownik bu-
dowy, przyznaje, że niektóre prace 

mogłyby być zrealizowane szybciej. 
- Niestety, na pewne rzeczy nie mam 

wpływu. Mam na myśli chociażby 
wystające z ziemi instalacje gazowe. 
Już prawie dwa tygodnie prosimy 
gazowników ze Zgierza, aby przy-
jechali i obniżyli te studzienki. I nic. 
Rury wystają, a my nie możemy w tych 
miejscach położyć nowego chodnika – 
mówi kierownik. 

Nasz reporter rozmawiał na miejscu 
również o zastoju na odcinku od ul. 
Złotej (dawna 22 Lipca) do ul. Polnej. 

Wandale uszkodzi-
li znak drogowy, 

który informował kierowców o 
nakazie skrętu w prawo. Teraz po-
nownie można wyjeżdżać z placu 
targowego i skręcając w lewo w 
ulicę Konopnickiej dojechać do 
pl. Kościuszki. 

Kierowcy, którzy od miesięcy 
walczyli o usprawnienie ru-
chu na tym odcinku, nie kryją 
emocji. 

- Uliczka jest wąska. Nieraz 
auta stoją po obydwu stronach 
drogi. Ulica Konopnickiej po-
winna być jednokierunkowa. 
Ale wiadomo, jak nie ma znaku 
to jest pełna dowolność. Kierow-
cy znów jeżdżą jak chcą – mówi 

pan Paweł. 
O komentarz poprosiliśmy w 

poddębickiej drogówce.
- Skontaktuję się z urzędem mia-

sta, aby znak został naprawiony. 

Z Konopnickiej znów na plac

Po to został ustawiony, aby na ul. 
Konopnickiej jeździło się lepiej – 
mówi kom. Robert Granosik, na-
czelnik wydziału prewencji i ruchu 
drogowego. 

(ps)

Na zieloNej iNwestycja wyhamowała

niektóre prace trzeba było 
wstrzymać z powodu wystających 
studzienek gazowych 

najwolniej przebiegają prace 
między ul. złotą a polną. w ub. 
wtorek na drodze był jeszcze stary 
asfalt i chodnik

ruszyła budowa zatoczki autobusowej

- Na tym odcinku prace prowadzi 
już inna ekipa – usłyszeliśmy. 

Jak się dowiedzieliśmy, przetarg 
na modernizację ul. Zielonej wygrała 
firma Markbud. Jednak roboty wyko-
nują firmy: PRD i Ekomel. Ta ostatnia 
firma jest odpowiedzialna właśnie za 
odcinek na którym jeszcze we wtorek 
znajdował się na drodze stary asfalt.

- Wkrótce asfalt zostanie zerwany 
– zapewniał Henryk Guźniczak. - 
Rzeczywiście jesteśmy odpowiedzialni 
za ten odcinek remontowanej drogi 
i mogę powiedzieć, że zdążymy ze 
wszystkimi pracami. Niedługo weź-
miemy się także za remont chodników. 
Kończymy już roboty z nową zatoczką 
autobusową. 

Termin zakończenia prac na Zielonej 
przewidziano w połowie listopada.

tekst i fot. (ps)
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Poddębice 

Uniejów 

Druhowie z Jednostki Operacyj-
no-Technicznej Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Poddębic brali udział 
w usuwaniu skutków sierpniowej 
nawałnicy w gminie Sośno, woj. 
kujawsko-pomorskie.

- Dzięki inicjatywie jaka wypłynęła 
wśród druhów OSP Poddębice oraz 
dużym wsparciu i akceptacji pomysłu 
przez burmistrza Poddębic Piotra Sęcz-
kowskiego pojechaliśmy w te miejsca, 
które śledziliśmy w przekazach tele-
wizyjnych. Dopiero będąc na miejscu 

Coraz częściej zda-
rza się, że kupcy mają za nic przepisy i rozstawiają swoje kramy na chodniku. Piesi nie mogą korzystać z trotuaru i muszą wchodzić na ulice. Tak jest na przykład na placu Ko-ściuszki. W tej sprawie odebrali-śmy telefon od zdenerwowanej mieszkanki. 

- W środy i soboty jeden z kup-ców stawia kram z ciuchami na chodniku na początku ulicy Ko-nopnickiej. Zastawia kompletnie chodnik a piesi chodzą po ruchliwej ulicy. Czy nic w tej sprawie nie moż-na zrobić? Gdzie jest policja? - pyta nasza czytelniczka.
Jak się dowiedzieliśmy, policjanci interweniowali już w tej sprawie niejednokrotnie. Nakładane były 

Zapowiadał się niezwykle i taki właśnie był I Integracyjny Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego 

„Połączeni pasją”. Turniej ściągnął do Uniejowa samych wyjątkowych zawod-
ników, trenerów oraz gości. Zmagania piłkarskie na Kompleksie Boisk im. 
Włodzimierza Smolarka odbywały się w trzech grupach sprawnościowych. 
Pierwsza, to wyróżniające się w województwie łódzkim drużyny olimpiad 
specjalnych, druga grupa to zespoły dwunastolatków (U-12) z klubów i 
akademii piłkarskich z województwa łódzkiego. Trzecią grupę stanowili 
podzieleni na dwie ekipy (Północ i Południe) zawodnicy reprezentacji Polski 
AMP Futbol Polska którzy w ubiegłym tygodniu przebywali na zgrupowaniu 
w Uniejowie. We współzawodnictwie wzięło udział około 150 osób. Na 
zakończenie Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej został rozegrany Mecz 
Przyjaźni pomiędzy uczestnikami turnieju i zespołem złożonym z drużyny 
Przyjaciół  i zaproszonych gości VIP. 

HaNdel Na CHodNiku

handel bardzo często odbywa się na chodniku

mandaty. Jednak kupiec nie przej-muje się sankcjami i w najlepsze prowadzi biznes. Czyżby kary były dla niego zbyt małe? Piesi liczą na skuteczniejsze działania policji.- Mogę potwierdzić, że policjanci nakładają mandaty za handel na chodniku – mówi kom. Robert Granosik, naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego KPP w Poddębicach. - Ustaliliśmy z urzędem miasta, że handel może odbywać się w tym miejscu jedynie do granicy ogrodzenia. Kupcy nie mogą zajmować chodnika. Jeśli przepisy będą łamane, to zamiast mandatów będziemy kierować przeciwko kupcom sprawy do sądu. Wówczas grzywny z całą pewno-ścią będą dotkliwe. 
(ps) 

integracja na boisku 

Piłkarka ambasadorką Uniejowa
Najbardziej znana sportsmen-
ka gminy Uniejów stała się ofi-
cjalną ambasadorką Uniejowa.

Pochodząca z Pęgowa zawod-
niczka swoje pierwsze kroki 
na boisku stawiała w drużynie 
Orlęta Wielenin. Tam jej wielki 
talent dostrzegł trener i nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
Piotr Kozłowski. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej przeniosła 

Europie do lat 17. W czerwcu 2015 
podpisała dwuletni kontrakt z 
VfL Wolfsburg.

Na mocy podpisanej umo-
wy piłkarka będzie promować 
Uniejów między innymi na 
swoich profilach i portalach 
społecznościowych. W ramach 
podpisanej umowy zawodniczka 
przeprowadzi również spotkania 
z uczniami szkół z terenu gminy. 

się do Konina, gdzie rozpoczęła 
treningi w Medyku Konin, z 
którym w sezonach 2013/2014 i 
2014/2015 zdobyła Mistrzostwo 
i Puchar Polski. W czerwcu 2013 
roku na Mistrzostwach Europy 
do lat 17 piłkarka zdobyła wraz 
z reprezentacją Polski U-17 zło-
ty medal. Otrzymała również 
nagrodę UEFA Under-17 Golden 
Player dla najlepszej piłkarki w 

brawa dla druhów

widać skalę zniszczeń i ogromną 
potrzebę pomocy na jaką nadal czekają 
mieszkańcy ogarniętych potężną burzą 
terenów– mówi druh Albert Jagieło.

- Jestem bardzo dumny, że w na-
szych szeregach są tacy druhowie, 
których zdecydowanie można nazwać 
prawdziwymi społecznikami, szybko 
zorganizowali się w grupę i nikt nie py-
tał co z tego będzie miał – mówi z kolei 
druh Tomasz Kapituła, prezes OSP w 
Poddębicach. - Mimo upływu czasu od 
wystąpienia nawałnicy, należy podkre-
ślić, że nie była to wycieczka, ale czas 
wypełniony ciężką pracą w różnych 
miejscach wspomnianej gminy. Mogę 
zdradzić, że już dziś rozmawiamy o 
kolejnej pomocy.

były policjant boi się więzienia
Poddębice Nie ma się co dzi-

wić, że zwolniony 
ze służby w policji funkcjonariusz 
nie chce iść za kratki. W najbliższą 
środę odbędzie się w Łodzi roz-
prawa apelacyjna. Sprawa budzi 
ogromne emocje. Mężczyzna 
uprawiał bowiem seks z 13-latką!

Przypomnijmy, że mieszka-
niec jednej z miejscowości pod 
Poddębicami pracował jako poli-
cjant i w tym czasie utrzymywał 
kontakty seksualne z małoletnią 
dziewczynką. Wówczas uczennica 
miejscowego gimnazjum miała 13 
lat, policjant 25. Znajomość szyb-
ko przerodziła się w płomienny 
romans. Mężczyzna przyznał się 
do kontaktów seksualnych z ma-
łoletnią. Otrzymał wyrok 2 lat i 6 
miesięcy więzienia. 

- Muszę powiedzieć, że dobrze 
oceniam wyrok sądu. Nie było 
wyroku w zawieszeniu i to jest po-
zytywne zważywszy na czyn tego 
człowieka. Wykorzystał przecież 
dziecko – mówi Marek Wojtysiak, 
zastępca prokuratora rejonowego w 
Poddębicach. - Sprawa trafiła do pro-
kuratury, po zgłoszeniu przez matkę 
13-latki. Gimnazjalistka przyznała, 
że zakochała się w starszym od siebie 

mężczyźnie. Znajomość zaczęła się od 
wysyłania smsów, e-maili, rozmów in-
ternetowych na gadu-gadu i facebooku. 
13-latka i mężczyzna są daleką rodziną, 
ale nie w linii prostej. 

W trakcie przesłuchania prokuratura 
ustaliła, że mężczyzna kilka razy obco-
wał z małoletnią.

Matka dziewczyny, która pracuje 
w systemie dwuzmianowym, nie 

prokurator wojtysiak pozytywnie ocenia wyrok skazujący byłego 
policjanta. teraz czeka na orzeczenie w tej sprawie sądu w łodzi. czy 
mężczyzna trafi za kratki? do sprawy powrócimy. 

miała możliwości, aby przypilnować 
córki. Liczyła jednak na to, że córka 
zakończy znajomość z 25-latkiem. Po 
tym, jak zastała parę w mieszkaniu, 
pojechała do rodziny mężczyzny. 
Perswazja nic nie dała a znajomość 
stawała się coraz bardziej zażyła. 

Były policjant (który ma kilkuletnie 
dziecko) jest już rozwodnikiem. 

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 252: Fałsz się nie zatai.
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* Proboszcz ruga kościelnego: 
- Wyznaczył pan ślub i pogrzeb na tę 
samą godzinę. 
Musimy teraz przesunąć, albo jedno, 
albo drugie. 
Kościelny drapie się za uchem i 
oświadcza z szelmowskim błyskiem 
w oku: 
- Przesuńmy pogrzeb. Zmarły, już się nie rozmyśli. 

* * *
* Do domu sławnego polityka przychodzą dziennikarze. 
Drzwi otwiera im jego syn. 
- Twój tata jest w PSL, PO, czy PiS? - pytają. 
- Mój tata jest teraz w WC. 

* * *
* Kumpel mówi do kumpla w knajpie: 
- Doprawdy, nie rozumiem tego! Wystarczy jeden malut-
ki drink, żebym się upił. 
-Serio?! Tylko jeden?! - dziwi się kumpel.  
- Tak. I to zwykle ósmy... 

* * *
* Mała Zosia siedziała w ogrodzie, zasypując dołek, kiedy 
przez siatkę zajrzał sąsiad. Zainteresował się, co porabia 
dziewczynka: 
- Co tam robisz, Zosiu? 
- Moja złota rybka właśnie umarła - odpowiada Zosia, nie 
spoglądając nawet w stronę sąsiada - właśnie ją grzebię. 
- To bardzo duża dziura jak na złotą rybkę, nie uważasz 
? - dziwi się sąsiad. 
- To dlatego, że rybka jest wewnątrz twojego durnego 
kota. 

* * *
* - Krzychu, co sprezentowałeś żonie na rocznicę ślubu? 
- Wycieczkę na Kanary. 
- Nieźle! A ona tobie? 
- Poleciała. 

* * *
* Na lekcji geografii: 
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od 
południa - mówi nauczycielka. 
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się 
Jasio. 

ZUPA JARZyNOWA
Składniki:
ćwiartka kurczaka
1/2 szklanki ryżu
2 marchewki
1 brokuł
natka pietruszki
1/2 cebuli
3 ziemniaki
1 ząbek czosnku
sól
pieprz 
Etapy przygotowania:

Kurczaka zalać litrem wody. Go-
tować 20 minut. Posiekać czosnek 
i cebulę. Marchewki i ziemniaki 
pokroić w kostkę. Podzielić bro-
kuł na różyczki. Do gotującego 
się bulionu dodać warzywa i ryż. 
Przykryć. Gotować 20 minut pod 
przykryciem. Przed podaniem 
posypać posiekaną natką. 

SPAGHETTI Z PULPECIKAMI 
W SOSIE POMIDOROWyM

Składniki:
Spaghetti – 250 g
Listki bazylii 
Pulpety:
Mięso mielone wołowe/wieprzo-
we – 400 g
Parmezan – ok. 2 łyżki
Czosnek – 2 ząbki
Jajko – 2 szt.
Bułka tarta – 3 łyżki
Oregano, sól, pieprz
Sos:
Cebula – 1 szt.
Czosnek – 3 ząbki
Oliwa – 1 łyżka

Przecier pomidorowy – 700 g
Cukier – szczypta
Oregano, sól, pieprz
Mleko – 100 ml
Etapy przygotowania:
Wszystkie składniki do wykonania 
pulpetów umieszczamy w jednym 
naczyniu, dokładnie mieszamy i 
ugniatamy. Z powstałej masy for-
mujemy małe kuleczki, układamy 
je na folii aluminiowej i wkładamy 

do lodówki. Makaron gotujemy 
według zaleceń na opakowaniu.  
Oliwę i masło rozgrzewamy na 
patelni, dodajemy posiekaną 
cebulę i czosnek i delikatnie pod-
smażamy. Dodajemy przecier 
pomidorowy, mleko, pół szklanki 
wody i delikatnie doprawiamy 
oregano. Do sosu dodajemy 
pulpety i pozostawiamy na ok 
30 minut. Doprawiamy solą, 
pieprzem i szczyptą cukru. Ca-
łość podajemy z makaronem, 
parmezanem oraz bazylią.

OMLET NA SŁODKO
Składniki:
3 żółtka
5 białek
1 łyżeczka mąki kukurydzianej
dżem
100 g cukru
1 łyżeczka mąki pszennej
2 łyżki masła
Etapy przygotowania:
Utrzeć żółtka z cukrem, białka 
ubić na pianę. Dodać do żółtek. 

Wymieszać mąkę pszenną i ku-
kurydzianą i wsypać do masy. 
Delikatnie wymieszać. Stopić 
w rondelku masło i przelać do 
małego naczynia żaroodporne-
go. Wylać przygotowane ciasto 
na masło. Przykryć pokrywką i 
wstawić do nagrzanego do 200 
°C piekarnika. Piec ok. 7 min, 
aby omlet uzyskał złoty kolor. 
Przełożyć usmażony omlet na 
talerz. Rozsmarować na środku 
marmoladę i złożyć na pół. Poda-
wać także ze świeżymi owocami.
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W gminie Daszyna święto plonów obchodzono 10 września. Przy okazji dożynkowej zabawy, zorganizo-
wano uroczystość dla strażaków z OSP. W 60 rocznicę powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 
strażacy – jubilaci pożegnali stary sztandar i przyjęli nowy. Obchody święta plonów przebiegały w uro-
czystej i zarazem radosnej atmosferze.  Nie brakowało atrakcji zorganizowanych w zabytkowym parku. 

Dożynki w Daszynie
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Ozorków 

Ozorków 

lokatorzy się denerwują 

reklama

Prace remontowe 
w kamienicy przy 

ul. Kościelnej 3 budzą emocje. 
Opłaty za mieszkania w tym 
budynku wzrosły o połowę w 
związku z inwestycją grzewczą. 
Jednak, jak do tej pory w żad-
nym lokalu nie zainstalowano 

jeszcze kaloryferów. Lokatorzy 
z obawą myślą o zimie. Tym 
bardziej, że kilka miesięcy temu 
zdemontowane zostały piece. 

- To skandal – uważa Stanisław 
Ziemniak, jeden z lokatorów. - 
Jak można płacić za ogrzewanie, 
którego nie ma. W tej chwili za 
43-metrowe mieszkanie muszę 
płacić 550 złotych, bo doszły 
koszty centralnego ogrzewania. 
Moja siostra, która w innym 
bloku mieszka w mieszkaniu o 
pow. 65 mkw. i ma centralne płaci 

Nasi czytelnicy po-
informowali redak-

cję o ławkach przy ul. Starzyń-
skiego, które są przestawiane 
w inne miejsca. Tak dzieje się 
na przykład z ławkami usta-
wionymi w pobliżu popularnej 
„Stodoły”. 

- Jeszcze wczoraj ławka przy 
domu handlowym odwrócona 
była w stronę ulicy a dziś stoi 
w innym miejscu i na dodatek 
zwrócona jest w stronę targowiska 
miejskiego. Jestem pewna, że robią 

to chuligani, którzy piją alkohol – 
uważa jedna z mieszkanek. 

Urząd miasta wie o problemie.
- Ławki są sukcesywnie prze-

stawiane na swoje miejsca przez 
pracowników gospodarczych, 
jednak w niektórych przypad-
kach ławki uporczywie „zmie-
niają” miejsce. Za pośrednictwem 
informacji przekazanych przez 
redakcję UM apeluje o nieprze-
stawianie ławek usytuowanych 
na terenie Ozorkowa. 

(stop) 

„wędrujące” ławki

płacą za ogrzewanie, 
którego nie mają...

tyle samo. Przed tymi wszystkimi 
pracami mieszkanie kosztowało 
mnie o ponad połowę mniej. Mogę 
śmiało powiedzieć, że jestem tym 
wszystkim zbulwersowany.

Katarzyna Piaskowiak również 
nie szczędzi słów krytyki pod adre-
sem ekipy remontowej. 

- Praktycznie ich tutaj nie widać. 
Nie ma się więc co dziwić, że prace 
tak się ślimaczą. Najgorsze jest to, 
że kilka miesięcy temu kazali nam 
już pozdejmować piece. Noce są już 
chłodne i gdyby w mieszkaniu był 
taki piecyk, to można byłoby trochę 
napalić. Niestety, jest inaczej. Na-
prawdę boimy się, czy zdążą z tym 
wszystkim. 

- Obawa faktycznie jest – dodaje 
Janina Pietrzak.

Lokatorzy powiedzieli nam, że 
martwią się nie tylko tym, czy na 
czas założone zostaną kaloryfery. Jak 
usłyszeliśmy, nie jest pewne czy wy-
mienione zostaną okna i docieplone 
poddasze.

Ekipę remontową zastaliśmy w 
pobliskim bloku, który także jest 
modernizo-
wany. 

-  N i e 
ma obaw, 
zdąży my 
– usłyszeli-
śmy. - Ale 
proszę jesz-
cze zadzwonić 
do  n a sz ego 
szefa.

Arkadiusz 
Piekarski, nad-
zorujący prace, 
jest optymistą.

- Nie wiem, 

czym lokatorzy się martwią. Ter-
min zakończenia prac przypada 
na koniec września. Na pewno 
do tego czasu we wszystkich 
mieszkaniach założone zostaną 
kaloryfery. Jeśli chodzi o stare 
okna, to wymienione zostaną te 
na klatce i w piwnicy. Nie potrafię 
natomiast w tej chwili konkretnie 
odpowiedzieć na pytanie, co z 
poddaszem. 

Lokatorzy mają nadzieję, że wszyst-
kie zapowiedziane wcześniej prace 
zostaną zrealizowane – łącznie z 
dociepleniem poddasza. 27 września 
inwestycja powinna być zakończona. 

Urząd odniósł się do polemiki dot. 
kosztów za centralne ogrzewanie. 

- Mieszkańcy płacą zaliczkowo; 
koszty za c.o. są ujęte w rachunkach 
przez cały rok po to, by faktury w 
sezonie grzewczym nie były bardzo 
wysokie. Taka metoda płatności jest 
powszechnie stosowana w całym 
kraju, zarówno w zasobach komu-
nalnych, jak i spółdzielniach miesz-
kaniowych, wspólnotach mieszka-
niowych, prywatnych budynkach 

– informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza. 

(stop) 

pan stanisław nie ukrywa zdenerwowania z powodu przeciągających się 
prac. pyta, kiedy w mieszkaniu będzie miał kaloryfer. 

instalacja grzewcza nie jest 
jeszcze rozprowadzona 

Lokatorzy tej kamienicy obawiają się, czy robotnicy zdążą na czas z zakończeniem prac 
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lokatorka prosi o poMoC 

W Borszynie młody kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu po czym uderzył w drzewo.
- 28-letni kierowca vw miał w organizmie 2,12 promila alkoholu – mówi mł. asp. Magdalena Czar-nacka, rzecznik prasowy KPP w Zgierzu. - Samochodem jechał sam. Został przetransportowany do szpitala. Za spowodowanie zagrożenia na drodze będzie uka-rany mandatem. Poza tym grozi mu odebranie prawa jazdy za kierowanie autem pod znacznym wpływem alkoholu. 

(stop)

Plastikowe butelki charaktery-
styczne dla towaru oferowanego 
w melinach walają się na placu 
Kościuszki, tuż przy kościele NMP. 
W butelkach resztki alkoholu. 
Można się domyślać, że niele-
galny handel alkoholem kwitnie. 
Warto dodać, że to, co nalewane 
jest w butelki, to najczęściej 
pobieżnie oczyszczony spirytus 
przemysłowy. Może on zawierać 
śmiertelnie trujący metanol, ra-
kotwórczy chloroform, czy glikol. 

Kary za handlowanie nielegal-
nym alkoholem mogą być bardzo 
dotkliwe. Mówimy tutaj o “oszu-
kiwaniu państwa” i stwarzaniu 
realnego zagrożenia dla zdrowia, 
a nawet życia człowieka. Kodeks 
karny skarbowy przewiduje wielo-
milionowe grzywny i 3 lata pozba-
wienia wolności dla sprzedających. 
Taka sama kara grozi kupującym! 

W jaki sposób za-
interesować miesz-

kańców problematyką związaną 
z uzależnieniem? Może dobrym 
pomysłem jest zaangażowanie 
młodzieży z lokalnych szkół i 
prezentacja prac plastycznych o 

- Boimy się wycho-
dzić z domu z po-

wodu tej nierównej nawierzchni 
– powiedzieli nam lokatorzy 
kamienicy przy ul. Kościelnej 4. 

Grażyna Karolak opiekuje się 
synem, który ma wiotkość mięśni. 

- Codziennie przeżywam stres, 
gdy razem z synem idziemy po 
tych dziurach. W naszej kamienicy 
na niepełnosprawność uskarżają 
się jeszcze dwie starsze lokatorki. 
Uważam, że wyrównanie terenu 
przed bramą oraz w przejściu do 
lokali jest bardzo ważne – słyszymy 
od pani Grażyny. 

Z kolei Jadwiga Król już kilka 
razy przewróciła się na nierówno-
ściach przed kamienicą. 

- Jest niebezpiecznie. Naprawdę 
boję się tędy chodzić, ale przecież 
innej możliwości nie ma.

Niektórzy lokatorzy deklarują 
samodzielny remont wejścia. 

- Wystarczy, aby miasto dało 

Groźny wypadek 
pod ozorkoweM

„lewy” alkohol 
w centrum Parzęczewa 

Dodatkowo nielegalni sprzedawcy 
mogą spodziewać się zarzutu bez-
pośredniego narażenia człowieka 
na niebezpieczeństwo utraty ży-
cia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu.

(stop)

„Nie nuda” na placu 
złych skutkach palenia 
papierosów, picia alkoholu 
czy też zażywania narkoty-
ków. Właśnie w ten sposób 
postąpili młodzi ludzie z 
klubu działającego przy 
Monarze - „Nie nuda”. 

- W Ozorkowie nieste-
ty istnieje pro-
blem związany 
z używkami 
wśród młodzieży – mówi 
Magdalena Buczkowska, 
wychowawca z Klubu 
Profilaktyki. - Widać to 
wyraźnie na przykładzie 
rysunków. Nawet ucznio-
wie klas szóstych szkoły 

podstawowej wiedzą już co to są 
dopalacze. Na pracach przedstawione 
również zostały inne uzależnienia, 
zmora naszych czasów. Mam na 
myśli uzależnienie od komputera lub 
telefonu komórkowego. 

(stop)

z kamienicy wprost w dziurę

Lokatorzy czekają na wyrównanie terenu

pani grażyna 
prowadzi 
niepełnosprawnego 
syna 

nam niezbędne materiały. Ja wy-
równam ten teren, bo aż przykro 
patrzeć na tych starszych ludzi 
bojących się chodzić po tych dziu-

rach – usły-
szeliśmy od 
Jarosława 
Kowalskie-
go. 

- Do UM 
nie wpły-

nęły głosy na ten temat, 
ale informacja zostanie 
przekazana zarządcy 
nieruchomości, czyli 
OPK, w sprawie wy-
równania terenu – odpo-
wiada Izabela Dobrynin 
z ozorkowskiego magi-
stratu.. 

(stop)

Ozorków Elżbieta Poprawka 
otrzymała z Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej 
zasiłek w kwocie 317 złotych. 
Zdaniem ośrodka kwota powinna 
wystarczyć bezrobotnej i schoro-
wanej kobiecie na 3 miesiące. 

- Nie mogę pracować ze względu 
na chore serce. Nie widzę na jedno 
oko, mam problemy z ciśnieniem. Ja 
tych wszystkich chorób nie wymy-
ślam. Mam od lekarza dokument, że 
nie jestem zdolna do pracy. Gdyby tyl-
ko to zależało ode mnie, to już dawno 
podjęłabym jakąkolwiek pracę, żeby 
tylko nie klepać biedy – mówi ze 
łzami w oczach pani Elżbieta. 

Wysłaliśmy maila do ośrodka po-
mocy z pytaniem, czy podopiecznej 
można by przyznać większy zasiłek. 

„Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ozorkowie informuje, że 

każda osoba zgłaszająca się o pomoc 
otrzymuje decyzję administracyjną, 
na którą zgodnie z pouczeniem w niej 
zawartym służy odwołanie do SKO 
w Łodzi w ciągu 14 dni. Ośrodek roz-
patruje każdą sprawę indywidualnie 
zgodnie z podaniem i obowiązującymi 
przepisami ustawy o pomocy społecz-
nej” - czytamy w odpowiedzi.

Ozorkowianka mieszka w zrujno-
wanym lokalu socjalnym przy ul. Li-
stopadowej. Skarży się na brak toalety, 
wody, prądu, centralnego ogrzewania. 
Boi się nadchodzącej zimy z powodu 
wypadających okien.

- Czasami to sobie myślę, że już lepiej 
byłoby mi na cmentarzu. Chociaż 
miałabym spokój. A teraz ciągłe zmar-
twienia. Mieszkam w fatalnych warun-
kach. Jest robactwo. W prowizorycznej 
łazience połączonej z kuchnią stoją 

jedynie miski. Stare okna są 
nieszczelne. 

O sytuacji E. Poprawki 
rozmawialiśmy w magi-
stracie. Urząd zadeklarował 
pomoc. Na razie częściową, 
ale na pewno potrzebną. 

- Miasto na bieżąco re-
montuje zasób komunalny. 
Pieniądze na remonty po-
chodzą z czynszów oraz 
środków z budżetu miasta. 
Z przykrością stwierdza-
my, iż część najemców nie 
płaci czynszu, jak również 
nie korzysta z programu 
odpracowania swojego za-

dłużenia. Liczba bieżących remontów 
byłaby większa, gdyby więcej osób 
płaciło czynsz.  Jeśli chodzi o problem 
p. Poprawki, to w lokalu zostały wy-
mienione drzwi wejściowe, a teraz w 
możliwie krótkim czasie zostaną wy-
mienione okna – informuje Dominik 
Gabrysiak.

(stop)

urząd obiecuje wymianę starych 
okien

Musi przeżyć za 100 zł 

- jak mam wyżyć za 100 zł 
miesięcznie? - pani elżbieta nie 
może opanować łez

Lokatorka pokazuje prowizoryczną łazienkę 
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W budynku Szkoły 
Podstawowej nr 

5 przy ulicy Cegielnianej zain-
stalowano platformę schodową 
dla osób niepełnosprawnych. 
Burmistrz Jacek Socha i na-
uczyciele ze szkoły zabiegali o 
montaż platformy, która ułatwi 
przemieszczanie się po placów-
ce osobom niepełnosprawnym. 
Łączny koszt montażu platfor-
my wyniósł 63.685,71 zł . Środki 
finansowe na realizację zadania 
pochodziły z budżetu miasta 

Czytelnicy zwrócili 
uwagę na fakt, że po 

powiatowych dożynkach zorgani-
zowanych na terenie Zespołu Szkół 
brakuje znacznych fragmentów 
szkolnego ogrodzenia. Przed świę-
tem rolników ogrodzenie zostało w 
kilku miejscach rozebrane. Jeszcze w 
ub. tygodniu na teren szkoły każdy 
i bez najmniejszych problemów 
mógł wejść.

Niektórzy byli zaskoczeni, że do-
żynki odbyły się na szkolnym terenie. 
W tej sprawie skontaktowaliśmy się z 
urzędem gminy.

- Dożynki powiatowo-gminne ze 
względu na duży zasięg imprezy i 
spodziewaną dużą liczbę uczestników 
zostały zorganizowane na terenie 
przy Szkole Podstawowej w Parzę-
czewie. Teren ten był wybrany ze 
względu na bezpieczeństwo uczest-

Kierowcy już prawie 
2 tygodnie czekają 

na naprawę zapadniętej w miejscu 
studzienki ulicy Targowej. Urząd 
gminy obiecywał szybki remont.

- Wjazd na ul. Targową został za-
bezpieczony niezwłocznie po otrzy-
maniu informacji o uszkodzonym 
przepuście, zlecono jego naprawę 
– informowała Marta Gmerek.

W ub. tygodniu, gdy ponownie po-
jechaliśmy na miejsce, wciąż na dro-
dze tkwił prowizoryczny pachołek.

(stop)

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. JÓZEFA W OZORKOWIE 

2. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  
MUZYKI KAMERALNEJ 

„DIALOGI”  

niedziela, 01.10.2017, godz.18.30 
Koncert inauguracyjny  

Gabriela Wodiczko - sopran 
Aleksandra Mańkowska - saksofon  

Łukasz Mosur - organy 
 

niedziela, 08.10.2017, godz. 18.30 
Koncert zespołu „Apus duo” 

Dawid Biwo - bas 
Daria Kubik - klawesyn 

 

niedziela, 15.10.2017, godz. 18.30 
Koncert finałowy  

Marta Czarkowska- sopran 
Dominika Przech - skrzypce 

Orkiestra „Arte positiva” 

WSTĘP WOLNY 

Kościół p.w. św. Józefa w Ozorkowie, Plac Jana Pawła II 5  

Sponsorzy: 

POD PATRONATEM  BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA 

Prowadzenie koncertów -  MAŁGORZATA ŁYCZAKOWSKA 
Dyrektor artystyczny -  MARCIN SÓWKA 

ogłoszenjie

Po dożynkach szkoła bez ogrodzenia 
Parzęczew

Parzęczew

Ozorków 

ników (teren nad zalewem jest zbyt 
mały i nieprzystosowany do takiej 
liczby uczestników) i dobre rozwią-
zania komunikacyjne. Wszystkie spra-
wy organizacyjne były uzgodnione z 
Komendą Powiatową Policji w Zgie-
rzu oraz Państwową Strażą Pożarną 
w Zgierzu – mówi Marta Gmerek 
z UG. - Stare ogrodzenie (zardzewiała 
siatka), które zostało rozebrane, zostanie 
wymienione na nowe.

(stop)

Platforma w szkole 

oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 

targowa z przeszkodą

Na Górnej pytają o pontony...
Ozorków Opady deszczu to 

dla mieszkańców 
ulicy Górnej powód do dużego 
stresu i nerwów. Jak usłyszeli-
śmy, za każdym razem po gwał-
townych opadach ulica zamienia 
się w rzekę. Wówczas najlep-
szym środkiem komunikacji 

byłby ponton lub kajak – mówią z 
przekąsem ozorkowianie. 

W sprawie problemów do redakcji 
napisał Wiesław Wichliński. Poprosił 
w imieniu wszystkich mieszkańców 
o interwencję. 

- Proszę spojrzeć. Jest już kilka 
dni po ulewie a na drodze wciąż 

jest ogromna kałuża. Nie muszę 
chyba mówić, jak wygląda ulica 
krótko po opadach. Nasze proble-
my zaczęły się tuż po tym, jak w 
ulicy pojawiła się 
kanalizacja sani-
tarna. W wielu 
miejscach droga 
ma zagłębienia. 
Poza tym jest źle 
wyprofilowana. 
Woda z ulicy 
spływa wprost 
na podwórka i 
zalewa piwni-
ce – mówi pan 
Wiesław. 

Zygmunt Ku-
biak potwierdza słowa sąsiada.

- Już nie mam siły od tych cią-
głych podtopień. Kiedyś woda spły-
wała swobodnie w stronę schodów, 
w kierunku ulicy Partyzantów. 

ogromne 
kałuże na 
górnej to 
częsty widok 

A teraz gro-
madzi się 
w zapadli-
skach lub 
leci wprost 
n a  domy. 
C z e k a m y 
tutaj na kon-

kretny remont. Mamy nadzieję, że 
miasto weźmie pod uwagę nasze 
postulaty. 

W. Wichliński ma zamiar zebrać 
wśród mieszkańców ul. Górnej 

podpisy ws. potrzeby modernizacji 
drogi.

- Petycję przekażę w urzędzie 
miasta – słyszymy. 

„UM zna sprawę, w tym roku 
planowane jest utwardzenie na-
wierzchni destruktem, natomiast 
docelowo droga ma być ujęta w 
realizowanym w Ozorkowie kil-
kuletnim programie modernizacji 
dróg gruntowych” - czytamy w 
odpowiedzi magistratu. 

tekst i fot. (stop)

woda po 
opadach 
zalewa 
podwórka 
i piwnice 
domów 
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Suszone figi korzystnie wpływa-
ją na pracę wątroby, a dzięki du-
żej zawartości błonnika regulują 
pracę układu pokarmowego, a 
także obniżają poziom choleste-
rolu we krwi. Są bogate w potas, 
który zapobiega obrzękom. Figi 
mają właściwości odtruwające, 
przeciwutleniające, a także 
przeciwbakteryjne i przeciwpa-
sożytnicze.

Łyżkę suszonego ziela fiołka 
trójbarwnego zalej wsyp do 
szklanki, zalej wrzącą wodą, 
przykryj i pozostaw na 15 minut 
w cieple. Potem należy prze-
cedzić i osłodzić miodem albo 
cukrem. Miksturę należy przelać 
do termosu i pić po trochu w 
ciągu całego dnia.

Fiołek trójbarwny jest skutecz-
ny także w połączeniu z innymi 
ziołami:

- lipą i czarnym bzem - po łyżce 
suszonych kwiatów lipy, suszonych 
kwiatów bzu czarnego i suszonego 
ziela fiołka trójbarwnego zalać 2 
szklankami wrzątku. Mieszankę 
należy parzyć 15 parzyć 15 minut, 
a potem przecedzić i wlać do ter-
mosu. Napar pić po pół szklanki co 
2 godziny.

- rumiankiem i malinami - po łyż-
ce suszonego ziela fiołka, suszonych 
kwiatów rumianku i suszonych 
malin zalać 2 szklankami wrzącej 
wody i gotować 10 minut na małym 
ogniu. Potem przecedzić. Tak przy-
gotowany wywar należy pić po pół 
szklanki co dwie godziny

Kapusta - najlepiej kiszona; 
oprócz licznych przeciwutlenia-
czy, witamin i minerałów zawiera 
siarkę (podobnie jak brokuły i 
czosnek), która usprawnia pracę 
wątroby i wspomaga oczysz-
czanie organizmu z substancji 
toksycznych. Dzięki obecności 
błonnika kapusta pobudza jelita 
do pracy, a ponieważ zawiera 
probiotyki, wzbogaca mikroflorę 
układu pokarmowego w dobre 
bakterie, dzięki czemu poprawia 
trawienie i reguluje wypróżnienia. 
Przy zaparciach warto pić sok z 
kiszonej kapusty.

Wybierając olej do pielęgnacji 
skóry twarzy należy zwrócić 
uwagę na wchodzące w jego 
skład kwasy. Do skóry tłustej, 
mieszanej i ze skłonnością do 
trądziku wybieramy tzw. ‘’suche 
oleje’’, które nie pozostawia-
ją tłustego filmu na skórze i 
wchłaniają się natychmiast po 
aplikacji. Zawierają też kwas 
linolowy, linolenowy lub gam-
ma-linolenowy. Skóra sucha 
wymaga zaś stosowania olejów, 
które zostawiają na skórze war-
stwę ochronną i zawierają takie 
kwasy jak oleinowy, stearyno-
wy, palmitynowy, mirystynowy, 
arachidowy lub laurynowy.

 
Olej arganowy 

nie tylko do twarzy

Przyspiesza gojenie, ma działa-
nie przeciwzapalne i łagodzące. 
Odbudowuje barierę hydrolipi-
dową naskórka i stanowi źródło 
cennych ceramidów. Reguluje 
również pracę gruczołów łojo-
wych. Olej może być stosowany 
do każdego rodzaju skóry, ale 
jest polecany do pielęgnacji skóry 
dojrzałej (poprawia nawilżenie i 
elastyczność skóry, zwalcza wolne 
rodniki), suchej i podrażnionej.

Olej z opuncji chroni skórę

Ma działanie przeciwzmarszcz-
kowe, wyraźnie nawilża skórę, 
poprawiając jej napięcie i koloryt. 
Działa antyoksydacyjnie, wzmac-
nia barierę lipidową, łagodzi po-
drażnienia i sprzyja regeneracji. 
Może być stosowany do pielę-
gnacji skóry oczu. Jest polecany 
do pielęgnacji skóry dojrzałej, o 
obniżonej elastyczności, suchej 
oraz wymagającej regeneracji. 
Mogą go stoso-

Zielona herbata reguluje tra-
wienie i wspomaga metabolizm 
wątrobowy, a obecne w niej 
katechiny przyśpieszają spalanie 
tłuszczów. Zawiera polifenole 
wymiatające toksyczne wolne 
rodniki tlenowe, chroniąc przed 
nowotworami i chorobami układu 
krążenia, skutecznie oczyszcza 
też organizm ze szkodliwych 
produktów przemiany materii. 
Aby wydobyć z herbaty jej cenne 
właściwości, zalej listki wodą o 
temperaturze ok. 80°C.

kapusta

Wymieszaj łyżkę oliwki do ciała 

lub oliwy z oliwek, łyżkę cukru 

lub startych migdałów (muszą 

być wyjątkowo dobrze zmielone 

lub starte, ponieważ zbyt duże i 

ostre kawałki podrażnią skórę) 

i filiżankę soku z cytryny. Mie-

szankę wcieraj przez kilka minut 

w dłonie, potem umyj je ciepłą 

wodą i wmasuj krem odżywczy. 

Peeling rób raz na tydzień.

zabieg na dłonie 
- peeling z oliwek i migdałów

zielona herbata

Fiołek trójbarwny na przeziębienie

zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą 
katar i uporczywy kaszel

figi

olejki do twarzy, naturalna pielęgnacja. 
jak dobrać olejek do potrzeb skóry?

wać również osoby o cerze tłustej i 
problematycznej.

Olej jojoba szybko się wchłania

Nie zmienia pH skóry i zachowu-
je jej kwaśny odczyn. Ma właściwo-
ści zmiękczające i zawiera naturalny 
filtr przeciwsłoneczny. Jest polecany 
zarówno do pielęgnacji skóry wraż-
liwej, suchej (odbudowuje barierę 
lipidową), jak i tłustej ze skłonno-
ścią do trądziku (ma działanie 
antybakteryjne, może zmniejszać 
przetłuszczenie skóry).

Olej marula łagodzi 
podrażnienia

Olej marula silnie nawilża, 
wzmacniając barierę lipidową 

naskórka. Roz-
jaśn ia  skórę 
wokół blizn po 
wypryskach, 
w s p o m a g a 
leczenie roz-
stępów. Goi 
stany zapalne, 
redukuje za-
czerwienienie 
i  zm n ie jsza 
obrzęk. Może 
być stosowany 
na skórę po-
drażnioną po 
zabiegach ko-
smetycznych. 

WARTO WIEDZIEć 
Olej nie zawsze ratuje skórę

Oleje są często przedstawiane jako panaceum na 

wszelkie problemy z włosami i skórą, zwłaszcza 

suchą. To w końcu tłuszcze, więc powinny wpływać 

na nią zbawiennie.
Niestety, problem w tym, że są one płynne. Kon-

systencja sprawia, że oleje są silnymi środkami 

oczyszczającymi. Oznacza to, że olej wiąże lipidy 

znajdujące się w skórze i je usuwa. Efekt jest taki, 

że skóra staje się coraz bardziej sucha. Lepiej więc 

nie stosować ich solo, a jedynie jako dodatkową 

warstwę pod lżejszy krem lub balsam.

skóra lubi olejki, nawet ta, która naturalnie się tłuści i błyszczy. oleje 
wpływają zbawiennie na skórę - nawilżają, oczyszczają i wygładzają. 
kluczowy jest jednak dobór olejków do naturalnych potrzeb 
wymagającej skóry twarzy

Jest rekomendowany do skóry 
dojrzałej, ze skłonnością do trą-
dziku i podrażnionej. Może być 
stosowany w okolicach oczu i do 
pielęgnacji dłoni oraz włosów.

Olej z pestek malin 
jest uniwersalny

Ma właściwości antyoksydacyj-
ne oraz antyseptyczne, łagodzi 
podrażnienia i sprzyja gojeniu 
ranek. Jest przeznaczony do skóry 
podrażnionej i przesuszonej. Ze 
względu na szereg właściwości 
może być także stosowany do 
skóry dojrzałej. Nie zatyka porów, 
reguluje wydzielanie sebum i ma 
właściwości antybakteryjne, więc 
mogą po niego sięgać również oso-
by o skórze tłustej i trądzikowej.
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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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

reklama

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

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


SPRZEDAM działki budow-

lane 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

PILNIE SPRZEDAM -  ładne, 
przytulne mieszkanko po re-

moncie, umeblowane,  52 m², II 
piętro - Ozorków 
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, 
48,40 m², II  piętro. 
Tel.: 513-273-272

Sprzedam mieszkanie, pow. 55 
m² w Ozorkowie lub zamienię na 

kawalerkę. Tel.: 603-044-492

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

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

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

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech. 

Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam biurko oraz szafkę 
– cena 130 zł do negocjacji. 

Tel.: 737-464-166

Sprzedam kocioł CO stalowy 
na drewno i węgiel, używany. 

Tel.: 737-464-166

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 wo-
reczków, maszynę do obcinania 
cebuli lub 3 silniki do niej osob-
no, niską przyczepę – wywrotkę 
w dobrym stanie, kuchnię polską 
Grudziądz oraz 2 rowerki dziecin-
ne w dobrym stanie w tym jeden 

to BMX Puma mały. 
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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Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

REPERTUAR
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TANI WTOREK 19.09
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BUENO CZWARTEK 21.09

NIEDZIELA 17.09

 PONIEDZIAŁEK 18.09

Gm. Grabów

SOBOTA 09.09

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

REPERTUAR
  08.09-14.09.2017
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Sołectwa decy-
dują o przezna-

czeniu środków finansowych 
stanowiących tzw. odpis z po-
datku rolnego. W Starej Sobótce 
pieniądze podzielono na doposa-
żenie placu zabaw w miejscowej 
podstawówce oraz na termomo-
dernizację wiejskiej strażnicy.

Jak się okazało, remont budyn-
ku strażnicy przerósł finansowe 
możliwości. Pieniędzy z funduszu 
sołeckiego na wiele nie wystarczyło. 

- Zwróciliśmy się do rady gminy 
o pomoc finansową w wysokości  
20 tys. zł. - mówi Apolinary Hefto-
wicz, sołtys Starej Sobótki.

Radni pozytywnie rozpatrzyli 
prośbę mieszkańców i podjęli 
uchwałę w sprawie przyznania 
sołectwu pomocy finansowej.

Jak informuje skarbnik gminy 
Iwona Mokrzycka –Lis, koszt ter-
momodernizacji strażnicy wyniesie 
łącznie 32 tys. zł.

(mku)

realizuJą Budżet 
oBywatelSki

radni znów byli na „Nie”
Gm. Grabów S t a n o w c z e 

„nie” powie-
dzieli radni gminy Grabów 
Strategii  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, 
pomysłowi włączenia Domu 
Dziennego Pobytu Senior 
Wigor w struktury organiza-
cyjne GOPS oraz planowi za-
opatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 
dla gminy Grabów. Podczas 
sesji, którą podzielono aż na 
trzy dni absurdalnych sytu-
acji nie brakowało. 

Jeszcze w poniedziałek, pod-
czas pierwszego dnia sesji 
podjęto uchwałę o przyjęciu 

do realizacji budowy dróg gmin-
nych w Borucicach, Piaskach I i 
II, Smolicach, Borkach i Ksawe-
rówku. 

Mniej zgodnie było już w na-
stępnym dniu tej samej sesji, w 
środę, kiedy radni nie przyjęli 
uchwały w sprawie Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecz-
nych. Nieskuteczną okazała się 
argumentacja kierownika GOPS, 
że bez tego dokumentu gmina 
nie będzie mogła występować 
o dotacje i środki zewnętrzne 
na pomoc społeczną. Podobny 
los spotkał projekt uchwały w 
sprawie wcielenia DDPS Wigor 
w strukturę GOPS.

- Wójt nie pytał rady, kiedy 
wydawał zarządzenie, na mocy 
którego przeniósł siedzibę GOPS 
do budynku byłej przychodni - 
argumentował radny Andrzej 
Starczyński. - Teraz niech też 
wyda zarządzenie.

- Myśleliśmy o tym, co ważne 
dla ludzi - przekonywała Jadwi-
ga Soja, kierownik GOPS. Prze-
cież jako pomoc społeczna mamy 
obrót finansowy rzędu 7 mln zł i 
dlatego musi być odrębna księgo-
wość, to są pieniądze publiczne.

- Wójt nie myślał o pieniądzach 
publicznych, kiedy zatrudniał 
swojego zastępcę. Jako jedyna gmi-
na w powiecie łęczyckim utrzymu-
jemy takie stanowisko, nie stać nas 
na to. Wójt mówi, że ma najniższą 
pensję spośród wójtów chyba w 
całym kraju, może tak, ale dlacze-
go nie powie, że mamy jako gmina 
najdroższą obsługę prawną? - do-
dał radny Henryk Pabin.

Następnym dniem obrad miał 
być czwartek 14 września, nieste-
ty obrady nie doszły do skutku z 
powodu braku quorum. 

Jak się okazało, rezygnację 
postanowił złożyć wiceprzewod-
niczący rady gminy Józef Droz-
dowski. Czy nie wytrzymał cią-
głych sprzeczek w samorządzie?

- Złożyłem pisemną rezygnację 
z pełnienia funkcji wiceprze-
wodniczącego rady z dniem 30 
września. To jest moja decyzja i 
nie chcę jej komentować - usły-

kierownik gops próbowała przekonać radnych, aby podjęli potrzebne uchwały

józef drozdowski (z lewej) złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rg

szeliśmy od samorządowca.
Sytuacja w gminie Grabów 

najpewniej uspokoi się dopiero 
po przyszłorocznych wyborach 

samorządowych. Póki co, cią-
głe konflikty nic dobrego nie 
przynoszą.

(mku)
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wino jak piwoPekin zakazuje... rowerów lustereczko, podwój przecie... 

krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

Dyscyplina 
musi być. 
Pistolet 
zamiast 
linijki?

Ilość spożywanego pokarmu można kontrolować, 
zwracając uwagę na wielkość porcji. Para brytyjskich 
projektantów wymyśliła więc zastawę naczyń i sztućców 
Half/Full, która dzięki zastosowaniu luster mami oczy, że 
jedzenia jest więcej niż w rzeczywistości.  „W najbliższej 
przyszłości zmiana klimatu wpłynie na globalną produkcję 
jedzenia. Kiedy wyobrazimy sobie, że kiedyś niedobory 
pokarmu będą większe, powinniśmy się zapytać, jak już 
teraz przystosować swój apetyt i tryb życia” - przekonują 
Saki Maruyama i Daniel Coppen ze Studia Playfool.
W każdym elemencie zestawu Half/Full - 2 talerzach, 
kubku, misce, nożu, widelcu i łyżce - występuje powierzch-
nia odbijająca, przez co porcja wygląda na większą. Wg 
młodych Brytyjczyków to wystarczy, by wywołać wrażenie 
sytości i zmniejszyć ilość zjadanego pokarmu.

Pekin to kolejne chińskie miasto, które zakazuje zwięk-
szania floty rowerów firmom zajmującym się ich wy-
pożyczaniem. Obecnie w stolicy Chin działa 15 takich 
przedsiębiorstw, a mieszkańcy Pekinu mają do dyspozycji 
2,4 miliona rowerów, które mogą pożyczać.
Usługi wypożyczania rowerów stały się w Chinach tak 
popularne, że zalegające ulice jednoślady stały się poważ-
nym problemem. Rowery są często porzucane i tysiącami 
zalegają na skwerach oraz ulicach. Chiński rower miejski 
działa inaczej niż znamy to z polskich miast. Tam jednoślady 
wyposażono w moduły GPS, wiadomo więc, gdzie który 
rower się znajduje. Użytkownik za pomocą smartfonu płaci 
za korzystanie z roweru i go odblokowuje. Po skończonej 
przejażdżce może zostawić rower w dowolnym miejscu.

Filip Decroix, 49-letni winiarz stworzył wino, które sma-
kuje jak piwo. Ma nadzieję, że przypadnie ono do gustu 
lubiącym piwo Belgom. Musujące białe wino z piwną 
goryczką powstało w wyniku połączenia chardonnay z 
belgijskimi chmielami. Prace nad doskonaleniem trunku 
zajęły rzemieślnikowi rok, ale najwyraźniej się opłaciło, bo 
sommelierzy wyrażają się o nim nad wyraz pochlebnie. 
Ponieważ ustalenie właściwej kombinacji wina i chmielu, 
nie jest proste, Belg przeprowadził wiele eksperymentów. 
W kwietniu udało mu się uzyskać ostateczną recepturę.
Ustalenie, jaka odmiana chmielu byłaby najlepsza, okazało 
się tak ważne, że wypróbował ich aż 13, nim zdecydował 
się na połączenie konkretnych dwóch. 

Próg 
zwalniający 
w Rosji

Wędkowanie 
w markecie

W trasie 
koncertowej

Teraz nawet 
Azor się mnie 
przestraszy 

Teściowa 
zaparkowała


