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Za co 
prZeprasZa 
burmistrZ?

Burmistrz przeprosił rodziców dzieci

Kolejna afera 
w łęczyckiej policji

Mieszkańcy 
domagają się 

remontu

Niedoszły 
samobójca 

z Zachodniej

Szok! Ćwiczą 
karate na 
dachu ruiny

baraki popłynęły

Drogowe rewolucje 
w oZorkowie. 
Będzie nowy most i rondo...

uwaga na 
kieszonkowców!
kradną na 
targowisku

Jacek socha, burmistrz 
ozorkowa, znalazł się w bardzo 

niekomfortowej sytuacji z powodu 

opóźnionych prac remontowych 

przedszkola miejskiego nr 3. miał 

jednak odwagę, aby przeprosić. 

czy powinien? robotnicy zrzucają 

winę na magistrat. o poślizgu, 

który denerwuje wszystkich czytaj 

na str. 10
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Łęczyca

W kwietniu Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lo-
kalnych „Labor” z Chorek (Gm. 
Grabów) zwróciło się z prośbą 
do starosty łęczyckiego o roz-
ważenie możliwości utworzenia 
domu dziecka na terenie po-
wiatu łęczyckiego. Mimo moż-
liwości i warunków, placówki 
nie będzie.

Na terenie powiatu łęczyckiego 
nie ma domu dziecka, dlatego 
stowarzyszenie „Labor” wyszło z 
taką inicjatywą.

- Zanim złożyliśmy wniosek, 
rozmawialiśmy z kierownikiem 
PCPR w Łęczycy Anną Olczak, 
wicestarostą Krystyną Pawlak i 
kierownikiem wydziału edukacji 
Edwardem Banasikiem - mówi  
Anna Chmielecka, prezes sto-
warzyszenia „Labor”. - Zanim 
przekonaliśmy się do pomysłu 
utworzenia domu dziecka, my-
śleliśmy o utworzeniu Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego, 
wystąpiliśmy nawet w tej sprawie 
o opinię do Ośrodka Kierowania 
Nieletnich w Warszawie i  uzy-
skaliśmy pozytywną odpowiedź. 
Kiedy jednak  zaproponowano  
nam rozważenie prowadzenia pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej 
jako zadanie zlecone przez powiat 
w drodze konkursu, podjęliśmy 
decyzję podjęcia się tego zadania.

- Członkowie naszej organizacji 
zdecydowali, że to dobry pomysł, 
bo ukierunkowany na dzieci z po-
wiatu łęczyckiego - dodaje Halina 
Nijakowska, wiceprzewodnicząca 
komisji rewizyjnej stowarzysze-
nia. - W naszym powiecie nie ma 
domu dziecka a ponad 30 dzieci 
przebywa obecnie w tego typu 
instytucjach usytuowanych w całej 
Polsce. Powołując taką placówkę 
w naszym powiecie stwarzamy 
dla dzieci możliwość częstszego 
kontaktu z rodziną.

Sprawa ustaleń trwała od kwiet-
nia do końca sierpnia. Ostatecznie 
skończyło się na niczym.

- Opracowywaliśmy kolejne 
dokumenty, rozpoczęliśmy pro-
cedurę przygotowania obiektu do 
odbioru przez Państwową Straż 
Pożarną i Sanepid ponosząc w 
związku z tym pewne koszty. 
Zapowiadało się, że dojdziemy do 
porozumienia i starostwo stwo-
rzy szansę na przystąpienie do 
konkursu - komentuje prezes A. 
Chmielecka. - Ostatecznie starosta 
oświadczył, że powiat nie będzie 
ogłaszał konkursu, argumentu-
jąc decyzję kierunkami polityki 
państwa, która optuje w kierunku 
rodzinnej pieczy zastępczej.

O przesłanki takiego postano-
wienia w sprawie, zwracamy się z 
pytaniem do starostwa powiato-

To był wieczór pełen emocji. 
Policja, straż pożarna oraz pogo-
towie ratunkowe przyjechały na 
ulicę Zachodnią po zgłoszeniu 
dotyczącym próby samobójczej.

Mężczyzna usiadł na parapecie 
okna na czwartym piętrze na osie-
dlu Medyk i krzyczał, że chce się za-
bić. Sąsiedzi zadzwonili na policję.

- Na miejsce natychmiast zostali 
skierowani policjanci, którzy bez-
zwłocznie podjęli negocjacje. Męż-
czyzna groził, że jeśli tylko spróbują 
się zbliżyć on wyskoczy. Dyżurny 
komendy policji do pomocy skiero-
wał też zastępy straży pożarnej oraz 
załogę pogotowia ratunkowego. Kie-

dy pod blok na sygnałach podjechał 
wóz strażacki a desperat na moment 
odwrócił uwagę od policjantów, ci 
natychmiast wykorzystali sytuację i 
wbiegli do klatki schodowej. Chcieli 
niezauważeni podejść jak najbliżej 
desperata dlatego zdjęli nawet buty 
i po ciemku, bardzo cicho dotarli do 
niedoszłego samobójcy – relacjonuje 
mł. asp. Agata Bierzyńska z KPP w 
Łęczycy. - Sprawnie ściągnęli go z pa-
rapetu i przekazali zespołowi załogi 
pogotowia ratunkowego. 

Na szczęście udało się uniknąć 
tragedii. Desperata zabrano do 
szpitala psychiatrycznego. 

(zz)

To już pewne – spół-
dzielnia mieszkanio-

wa „Łęczycanka” postawi 4-pię-
trowy blok przy ul. Kaliskiej. W 
połowie ubiegłego tygodnia 
sprzedano ostatnie mieszkania. 

35 mieszkań i 5 lokali użytko-
wych już znalazło nabywców. 
Wszystkie jako odrębna własność 
z prawem do gruntu. Mimo, że 
spółdzielnia planowała sprzedaż 
mieszkań do końca roku, już może 
przygotowywać się do procedur 
przetargowych. Zainteresowanie 
było większe niż oczekiwano. 

Jarosław Pacholski, prezes „Łę-
czycanki”, nie kryje satysfakcji, że 
budowa bloku jest już jak najbar-
dziej realna. 

- Cieszymy się, że było tak duże 
zainteresowanie mieszkaniami w 
planowanym do budowy bloku 
przy ul. Kaliskiej. W Łęczycy dawno 
nie powstał żaden nowy budynek 
mieszkalny i da się zauważyć, że 

popyt na mieszkania jest spory 
– komentuje prezes. - Będziemy 
chcieli jak najszybciej wystartować 
z wszelkimi formalnościami. Myślę, 
że początek budowy można pla-
nować na wiosnę przyszłego roku 
a bezpieczny termin zakończenia 
całej inwestycji to około 12 miesięcy.

Chyba wiele osób do końca nie 
wierzyło, że spółdzielni uda się 
sprzedać wszystkie mieszkania. 
Atmosferę podgrzewała dodatkowo 
sytuacja w radzie miejskiej. Niektórzy 
radni jeszcze kilka dni temu mówili, 
że działkę przy ul. Kaliskiej należy 
„Łęczycance” odebrać, żeby miasto w 
przyszłości wybudowało tam lokale 
socjalne. Trudno zrozumieć, dlaczego 
budowa nowego bloku dla 35 rodzin 
z Łęczycy może się nie podobać. 
Zwłaszcza, że po jego wzniesieniu do 
kasy miasta będzie wpływał większy 
podatek, już nie tylko od gruntu, ale i 
od nieruchomości.

(zz)

Niedoszły samobójca 
z zachodNiej

wszystkie mieszkania sprzedane

Blok naprzeciwko poczty będzie nowoczesny. Pomieści 35 mieszkań i 5 
lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze

Chcieli utworzyć Dom Dziecka

Na zdjęciu Anna Chmielecka, 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych 
„Labor”

wego w Łęczycy.
Odpowiedź potwierdza słowa 

prezes Chmieleckiej dotyczące 
polityki państwa. Powiat nie ma 
w planach utworzenia placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej. 
Co ciekawe, za każde dziecko 
przebywające w tego typu insty-
tucjach na terenie kraju, powiat 
łęczycki płaci średnio ok. 3700 
zł. Miesięcznie są to więc spore 
kwoty odprowadzane do innych 
powiatów.

(mku)

wyremontowane buDynki 
toną w wodzie 
Łęczyca Remont łęczyckich 

baraków, czyli bu-
dynków socjalnych przy ul. 
Kopalnianej, jest jedną z waż-
niejszych miejskich inwestycji. 
Budynki zostały odnowione, 
wymieniono drzwi wejściowe, 
częściowo okna i podłączono 
mieszkania do miejskiej sieci 
centralnego ogrzewnia. Nie-
stety nie wszystko wygląda tak 
kolorowo jak nowe elewacje 
budynków. Po opadach deszczu 
w ubiegłym tygodniu, podwórka 
przy ul. Kopalnianej znalazły się 
niemalże całkowicie pod wodą. 

Mieszkańcy nie mogli dostać 
się do swoich komórek, między 
budynkami też nie było przejścia, 
nawet do sklepu trzeba było cho-
dzić dookoła. 

- Teraz jest popołudnie i w 
niektórych miejscach już woda 
wsiąkła, ale rano nie mogłem 

dostać się do ulicy, żeby 

pójść do sklepu. Musia-
łem się wrócił i iść od 
Górniczej – mówi jeden 
z mieszkańców. - Woda 
stoi na podwórkach, 
mury namiękają, zaraz 
wszystko, ten cały re-
mont szlag trafi.

Podobne zdanie ma 
wielu mieszkańców z którymi roz-
mawialiśmy przy ul. Kopalnianej. 

- Żeby przejść do sąsiada w 
innym budynku trzeba stąpać po 
prowizorycznej kładce z desek, 
którą sami zrobiliśmy. Jest trage-
dia – mówi Andrzej Andrysiak. 
- Wszystko jest zalane.

- Od strony szkoły nr 4 jesteśmy 
niemalże odcięci. Woda jest ponad 
kostki a to i tak jest już nieźle. Rano 
podwórka wyglądały jak jezioro 
– przyznaje Monika Pawłowska. 
- Dzieci z domu wychodzą w kalo-
szach, inaczej się po prostu nie da.

Choć, jak usłyszeliśmy, pro-
blem z kałużami po 
większych opadach był 
zawsze, nigdy nie było 
podobnej sytuacji jak 
teraz.

- Problem się nasilił 
po remoncie. Kiedyś 
ziemia była ubita, a 
podczas prac rozkopali 
podwórka, żeby zrobić 
przyłącza do sieci C.O. 
Poza tym jeździły cięż-

kie samochody. Dlatego teraz tak 
to wszystko wygląda. Nie mam 
nawet możliwości, żeby dostać się 
do komórki – dodaje Anna Choj-
nacka. - Wszyscy mamy nadzieję, 
że podwórka też zrobią. Podniosą 
teren i utwardzą, bo budynki po 
remoncie wyglądają naprawdę 
ładnie.

Mieszkańcy przyznają, że w 
ich rejonie trudno było spotkać 
pracowników chociażby z Zieleni 
Miejskiej. Żalą się, że nawet trawa 
nie była przyzwoicie koszona.

- My jesteśmy tą gorszą częścią 
miasta, dlatego jesteśmy pomijani. 
Gdyby nie pieniądze zewnętrzne, 
to nawet tego remontu by nie 
było – usłyszeliśmy od kolejnego 
lokatora.

Sytuacja przy ul. Kopalnianej 
rzeczywiście nie wygląda cieka-
wie. Trudno dziwić się mieszkań-
com, że mają pretensje do miasta 
za to, że po wyjściu z mieszkania, 
niemalże od razu wpadają w 
kałuże. 

(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

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
                                Czynne:  od 9.00 do 17.00, sobota  9.00 do 14.00
Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20

Czynne pn.-pt.: 10 - 18, sob.: 9 - 14

Łęczyca W ub. poniedziałek 
odbyło się spotka-

nie parlamentarzystów Prawa i 
Sprawiedliwości z mieszkańcami 
powiatu łęczyckiego w ramach 
spotkań ,,Rozmowy o Polsce”. 
Na zaproszenie senatora PR Prze-
mysława Błaszczyka, do Łęczycy 
przyjechali: senator RP Maciej 
Łuczak oraz posłowie Marek Ma-
tuszewski i Waldemar Buda.

Jako pierwszy głos zabrał poseł 
Waldemar Buda, który w swoim 
przemówieniu omówił problemy 
z Trybunałem Konstytucyjnym 
oraz programem 500 plus. Za-

znaczył również, że dużym i 
ważnym wydarzeniem jest refor-
ma wymiaru sprawiedliwości. 
Głos zabrali także zgromadzeni 
goście oraz włodarze gmin po-
wiatu łęczyckiego. Pytania do-
tyczyły małych przedsiębiorstw, 
które zmagają się z problemem 
pozyskiwania pracowników. Nie 
brakowało również pytań o dwu-
kadencyjność dla wójtów i burmi-
strzów. Kolejną poruszoną sprawą 
były problemy rolników, którzy 
stracili swoje plony podczas na-
wałnic, jakie przeszły nad naszym 
regionem. 

Rozmawiali o Polsce
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Mieszkańcy domagają się remontu
Łęczyca Mieszkańcy ulicy 57 

Pułku Piechoty Wiel-
kopolskiej mają już dosyć fatalnego 
stanu ulicy, którą codziennie jeżdżą. 
Nie była remontowana od wielu lat. 
W tej sprawie radny Krzysztof Razik 
zainicjował spotkanie mieszkańców 
z radnymi w magistracie.

- Nie może tak być, że ludzie nie 
mają zapewnionych przyzwoitych 
warunków, żeby dojechać do swoich 
domów - komentuje radny Krzysz-
tof Razik. - Tę sprawę zgłaszałem 
razem z mieszkańcami już od 2014 
roku, niestety nieskutecznie. Obecny, 
bardzo mokry rok przepełnił już cza-
rę goryczy. Trzeba z tym coś zrobić.

Tę samą opinię w imieniu miesz-
kańców dziurawej ulicy przedsta-
wiła Anna Turkowska, prosząc 
jednocześnie łęczycki samorząd o 
zainteresowanie się sprawą i pod-
jęcie jakichkolwiek działań w tym 
temacie.

- Ja jestem w bar-
dzo trudnej sytu-
acji. Mieszkam na 
końcu ulicy, gdzie 
teren wyraźnie się 
obniża - mówił 
Krzysztof Waw-
rzyniak, kolejny 
mieszkaniec. - Po 
każdym deszczu 
woda opadowa 
zalewa mi działkę 
i piwnicę, bo ka-
nalizacja nie jest w 
stanie odebrać ta-
kich ilości opadów.

P r z e wo d n i -
czący komisji, 
Wojciech Wojcie-
chowski stwierdził, że o tej sprawie 
jak do tej pory nie było mowy.

Z taką opinią stanowczo nie zgo-
dził się radny K. Razik. Odparł, że 
każdego roku mieszkańcy składali 

Mieszkańcy przyszli do urzędu miasta w sprawie remontu ulicy

Radny K. Razik z pismami wysyłanymi do urzędu w sprawie remontu ulicy

pisma do urzędu miasta, na które 
nie było żadnej reakcji ze strony 
samorządu.

- Podkreślam, że ulica istnieje już 
ok. 50 lat - mówił kolejny mieszka-
niec. - I do tej pory nie była remon-
towana. Czy naprawdę tak dużo 
kosztuje położenie utwardzonej 
nawierzchni na odcinku ok. 60 
metrów?

W odpowiedzi, wykonująca 
zadania i kompetencje burmistrza 
miasta Monika Kilar-Błaszczyk 
zadeklarowała, że remont ulicy 
będzie przyjęty do realizacji w 
najbliższym czasie. Oby słowa 
znalazły pokrycie w działaniu, bo 
jesienią, zwłaszcza deszczową, nie 
da się przejść suchą nogą przez ul. 
57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

(mku)
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Łęczyca
Nie dość, że na składach opa-
łu ceny węgla są wyższe niż 
rok temu, to w dodatku jest 
go mało. Sprawdziliśmy jak 
wygląda sytuacja z opałem w 
składach węgla w Borucicach i 
w Topoli Królewskiej.

- Ceny opału rzeczywiście 
wzrosły. Jeszcze w sierpniu za 
tonę węgla kamiennego, tzw. 
kostki, trzeba było zapłacić od 860 
zł do 880 zł. Obecnie cena wzrosła 
o ok. 60 zł – 80 zł. Podobnie kształ-
tuje się sytuacja jeżeli chodzi o 
ekogroszek, tu cena wzrosła o ok. 
70 zł. Miału, w chwili obecnej w 
ogóle nie posiadamy w sprzedaży 
- mówi Elżbieta Więtczak, wła-
ścicielka punktu sprzedaży. - W 
porównaniu z rokiem ubiegłym 
dostawy opału są rzadsze. 

Nie lepiej wygląda sytuacja w 
kolejnym składzie węglowym w 
Topoli Królewskiej.

- Węgla z polskich kopalni, za-
równo kostki jak i orzecha w ogóle 
obecnie nie posiadamy w sprze-

Projekt modernizacji 
stadionu miejskiego 

zaistniał jeszcze za rządów bur-
mistrza K. Lipińskiego. W tej 
sprawie odbyto wiele spotkań, 
omówiono szereg koncepcji i jak 
do tej pory brak jest jednoznacz-
nego rozstrzygnięcia.

Wątpliwości, jak dało się słyszeć 
podczas czwartkowej komisji wspól-
nej rady miasta, związane są głównie 
z koniecznością wydatkowania 
niemałej kwoty budżetowych pie-
niędzy. Bo jak się ostatecznie okazało, 
dofinansowanie w wysokości 50% 
całej kwoty jest niemożliwe. 

- W obecnej sytuacji będę podej-
mować działania zmierzające do 
realizacji modernizacji stadionu i 
zamku. We wtorek jedziemy z pa-
nią skarbnik do Warszawy, do mi-
nisterstwa sportu. Będziemy nego-
cjować. Całość wniosku na obiekt 
sportowy to koszt 10 mln 243 tys. zł 
bez remontu budynku i trybun dla 
widzów. Będziemy skłaniać się ku 
rozłożeniu realizacji tej inwestycji 
na 3 lata, jak również zabiegać o 

dodatkową pomoc finansową ze 
strony ministerstwa - informowała 
Monika Kilar-Błaszczyk, pełniąca 
obowiązki burmistrza Łęczycy.

Pomysł władz nie spotkał się z 
entuzjastycznym przyjęciem ze 
strony radnych.

- A co ulicą M. Konopnickiej, 
zalewami czy skrzyżowaniem Ka-
liska – Konopnickiej? - pytał radny 
Wojciech Wojciechowski.

- Remont ulicy M. Konopnickiej 
jest przewidziany do realizacji na 
dwa lata, 2018 – 2019 i zamyka się 
w kwocie ok. 4,5 mln zł - poinfor-
mowała skarbnik miasta.

- W obecnej sytuacji nas jako 
miasta nie stać na budowę stadio-
nu, to pomyłka. Jako samorząd 
my się ośmieszamy – skwitował 
Paweł Kulesza, przewodniczący 
rady miasta.

W związku z tą wypowiedzią 
radny Marcin Zasada prosił o kon-
sultowanie z radnymi wszystkich 
poczynań związanych z projektem 
modernizacji stadionu miejskiego.

(mku)

ciągłe Niewiadome 
ws. stadioNu

z lasu do Łęczycy
Po sześciu latach mieszkania 
w leśnym szałasie pod Leśmie-
rzem Katarzyna Bartosik w 
końcu cieszy się, że ma dach 
nad głową. Wprawdzie trudno 
mówić o przyzwoitych warun-
kach mieszkaniowych, bo wraz 
z konkubentem żyją bez prądu 
i ciepłej wody, ale przynajmniej 
nie boi się kolejnej zimy w lesie.

O rodzinie państwa Bartosików 
pisaliśmy w Reporterze trzy lata 
temu. Małżeństwo mieszkało w 
szałasie po tym, jak z domu wyrzucił 
ich ojciec pani Katarzyny. Czekali na 
przydział mieszkania socjalnego z 
gminy Ozorków. Niestety pan Barto-
sik był schorowany. Zmarł dwa lata 
temu. Nie doczekał się mieszkania.

- Mąż miał słabe zdrowie, do 
tego mieszkanie w szałasie mu nie 
pomagało. Kiedy odszedł, przycho-
dziłam do Łęczycy na pieszo z lasu 
i zbierałam puszki. Tak poznałam 
jego imiennika, też Henryk. Od sło-
wa do słowa i się zapoznaliśmy. Z 
czasem zaproponował mi, żebym 
u niego zamieszkała – mówi pani 
Katarzyna. - Zameldował mnie u 
siebie, dostajemy pomoc z opieki. 
Razem wychodzimy na prostą. 
Mieszkanie było zadłużone, nie 
mamy prądu ani ciepłej wody, 
ale załatwiamy już te sprawy. Ze 
zbierania puszek możemy dorobić 
parę groszy na chleb.

Katarzyna Bartosik ze łzami w 
oczach wspomina czasy, kiedy 
mieszkała w szałasie. 

- To były nieludzkie warunki. 
Kiedy ukradli nam butlę gazową, 

nawet nie było jak się ogrzać zimą. 
Od tego czasu mam odmrożone 
palce u stóp – wspomina p. Ka-
tarzyna. - Teraz mieszkam w Łę-
czycy. Życie wygląda już zupełnie 
inaczej, tylko przykro, że mój mąż 
już jest na tamtym świecie.

Pani Bartosik w Łęczycy ko-
rzystała też przez krótki czas 
z pomocy sióstr zakonnych. 
Dostawała od nich ciepłe posił-
ki. Cieszy się i ma nadzieję, że 
rozdział pod nazwą „mieszkanie 
w szałasie” jest w jej życiu zakoń-
czony na dobre.

(zz)

zwariowali na punkcie „Świeżaków”
Łęczyca Niby zwykłe pluszaki 

a ludzie oszaleli na 
ich punkcie. Dla wielu osób zdo-
bycie pluszaka z Biedronki ura-
sta do rangi sporego problemu. 
W Pułtusku doszło nawet do 
włamania i kradzieży naklejek. 

W Łęczycy, pod internetowymi 
ogłoszeniami „Oddam naklejki” 
lub „Sprzedam naklejki” na jed-
nym z portali społecznościowych, 
w krótkim czasie pojawiają się 
lawiny komentarzy. Chętnych 
na dodatkowe naklejki, które 
można wymieniać na popularne 
pluszaki „Świeżaki” z Biedronki, 
nie brakuje.

Wśród komentarzy przeważają 
oczywiście takie jak „Oddaj je 
mnie”, „Jestem chętna”, „Ja chcę”, 
ale są też bardziej desperackie, 
w których ludzie powołują się na 
chore dzieci, inni piszą, że już 
obiecali dziecku, kolejni proponują 
pieniądze za oddanie naklejek. 
„Handlowanie” naklejkami oczy-
wiście też jest. Jeden z internautów 

proponuje 4 naklejki w cenie 10 zł. 
Ten wpis, a może bardziej cena, 
wywołały oburzenie niektórych 
mieszkańców:

„Przesada... Nawet naklejki są 
sprzedawane”, „To już są jakieś 
jaja. Do psychiatry proponuję się 
udać w jak najszybszym czasie.”, 
„żenada”, „kpina” - to kilka ko-

mentarzy dotyczących sprzedaży 
naklejek. 

Rzeczywiście, chyba trudno zro-
zumieć obsesję na punkcie warzyw 
– maskotek, która ogarnęła ludzi w 
całej Polsce, bo przecież w każdym 
sklepie zabawkowym pluszaków 
jest co niemiara.

(zz)

Cena węgla poszła w górę

Tomasz Więtczak potwierdza, że dostaw w tym roku jest mniej

- My węgiel jeszcze mamy – pokazuje Tomasz Kupis

daży. Dysponujemy orzechem z 
importu - mówi Roman Durys, 
pracownik składu handlowego. - 
W naszym składzie można kupić 
miał. Cena, w zależności od kalo-
ryczności kształtuje się od 639 do 
559 zł za tonę.

Rosnące ceny, brak w dosta-
wach. Czy można już mówić o 
kryzysie na rynku materiałów 
opałowych? 

- Nie do końca, na tę sytu-
ację składa się jak zawsze kilka 
czynników. Przede wszystkim 
nagłaśnianie informacji o brakach 
węgla w polskich kopalniach. A 
ludzie mają już we krwi, że jeżeli 
usłyszą informację o kryzysie, to 
chcą się zabezpieczyć i kupują na 
zapas. U nas węgiel jeszcze jest – 
dodaje Tomasz Kupis, pracownik 
składu.

(mku)
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Góra św. 
Małgorzaty

Już prawie dwa miesią-
ce trwa remont łączni-

ka między ulicą M. Konopnickiej a 
Dominikańską. Mieszkańcy choć 
są zadowoleni z remontu, zaczy-
nają się już niecierpliwić, a wyko-
nawca ma jeszcze 5 tygodni na 
roboty drogowe w tym miejscu.

- Zamknięcie tej uliczki powoduje 
spore utrudnienia i to jest fakt. Fajnie, 
że ulica będzie w końcu wyrównana, 
ale moim zdaniem trochę za długo to 

trwa. Ulica na remontowanym odcin-
ku przecież długa nie jest – komentuje 
nasz czytelnik. - Kiedy zakończy się 
ta inwestycja?

Roboty rozpoczęły się na począt-
ku sierpnia. Kostka brukowa jest 
już położona na więcej niż połowie 
odcinka. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że powoli widać ko-
niec remontu. Termin zakończenia 
zadania mija 31 października.

(zz)

Już po raz drugi Gimnazjum w Nowym Gaju 
zorganizowało zbiórkę krwi dla chorego ucznia. 
Wczorajsza niedzielna wakcja była potrzebna, 

żeby pomóc chłopcu.
- Jakub Kubiak jest uczniem trzeciej klasy naszego gimnazjum. 
Krew jest potrzebna, bo chłopiec choruje na białaczkę. Staramy 
się pomagać, zbiórkę organizujemy już po raz drugi – usłyszeliśmy 
od Renaty Barylskiej, wicedyrektor gimnazjum w Nowym Gaju. 
Potrzebna jest każda grupa krwi, żeby bank krwi mógł uzupełnić 
braki. Krew można oddawać w dowolnym punkcie krwiodawstwa, 
także mobilnym, należy tylko podać nazwisko osoby, dla której 
chcemy podarować krew. 

(zz)

Strefa płatnego parko-
wania przed urzędem 

miasta funkcjonuje od prawie roku. 
Nietrudno nie zauważyć, że zwy-
czajnie się nie przyjęła. Parkuje w 
niej niewiele samochodów, zupełnie 
inaczej jest na pobliskich ulicach. 
Tam znalezienie wolnego miejsca 
graniczy z cudem.

Radni miejscy mają pomysł na to, 
żeby ze strefy korzystało więcej pe-
tentów. 

- Od kiedy oddano parking do użyt-
ku, nigdy nie był zajęty więcej niż w 
połowie - mówił radny Wojciech Woj-
ciechowski podczas wtorkowej komisji 
gospodarki i mienia rady miasta.

Czy dobrym rozwiązaniem będzie 
wydłużenie darmowego czasu par-
kowania do 55 minut? W tej sprawie 
członkowie komisji pozytywnie za-
opiniowali projekt uchwały, został on 
przyjęty jednogłośnie. Taka zmiana na 
pewno i tak nie przekona tych, którzy 
po prostu nie potrafią korzystać z 
bramek.

Obecnie za darmo można parkować 
przez pół godziny. Przekroczenie tego 
czasu kosztuje odpowiednio: za pierw-
szą godzinę - 1,50 zł, za drugą – 1,70 zł, 
za trzecią - 2 zł.

(mku)

Kilka drewnianych rzeźb 
stojących pod zamkiem 

niedługo czeka taki sam los jak wi-
tacze z wizerunkiem diabła Boruty 
stojące swego czasu przy wjazdach 
do miasta. O szlachcicu witającym 
przyjezdnych już dawno zapomnia-
no, przez brak konserwacji rzeźby 
się po prostu zniszczyły. O  rzeźby 
na placu Przyjaźni też nikt nie dba 
w należyty sposób a właściwie w 
ogóle nie są zabezpieczane. Brak 
konserwacji powoduje, że drewno 
staje się czarne, namięka wodą 
deszczową i rzeźby pękają. Wy-
glądają już nieestetycznie i będzie 
coraz gorzej. Szkoda.

(zz)

Sąd uniewinnił Grze-
gorza Olejniczaka, 

mieszkańca Grodziska Mazo-
wieckiego, obwinianego przez 
łęczycką policję za spowodowanie 
kolizji i ucieczkę z miejsca zdarze-
nia. O sprawie pana Grzegorza 
pisaliśmy w Reporterze tydzień 
temu. 

Jak się okazało, podczas piątej 
już rozprawy zapadł wyrok unie-
winniający. Choć to dobra wiado-
mość, do żadnej z rozpraw w ogóle 
nie powinno dojść, bowiem pana 
Grzegorza w czasie wspomnianej 
kolizji drogowej nie było nawet w 
pobliżu Łęczycy. Rzekomy sprawca 
od samego początku mówił, że zo-
stał wrobiony w tę kolizję. Dowody 
przedstawione przez G. Olejniczaka 

były nie do podważenia. Znalazły 
się wśród nich opinie rzeczoznawcy 
potwierdzające, że samochód pana 
Grzegorza nigdy nie brał udziału 
w żadnym zdarzeniu drogowym 
oraz dane od operatora telefonii 
komórkowej potwierdzające logo-
wanie telefonu pana Olejniczaka do 
nadajnika pod Warszawą w czasie, 
gry doszło w Łęczycy do kolizji. 
Ponadto, oskarżyciel posiłkowy, 
czyli funkcjonariusz łęczyckiej po-
licji, wniósł o uniewinnienie pana 
Grzegorza.

Grzegorz Olejniczak stracił przez 
bezpodstawne oskarżenia sporo 
zdrowia. Jak nam powiedział, nie 
wyklucza wystąpienia na drogę 
sądową.

(zz)

Kuba potrzebuje pomocy 

kiedy koniec remontu?

Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31 października

zmienią zasady 
na płatnym 
parkingu?

rzeźby 
niszczeją

Finał bulwersującej sprawy

Zapadł wyrok ws. Grzegorza 
Olejniczaka, który zdemaskował 
„nieprofesjonalne” działania 
łęczyckich policjantów

KwP prześwietli 
łęczycką komendę

Wydział kontroli Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
przyjrzy się pracy komendan-
ta powiatowego z Łęczycy. 
Doniesienia, które pojawiły 
się kilka dni temu w lokalnych 
mediach dotyczą rzekomego 
stosowania nieregulamino-
wych kar przez szefa łęczyckiej 
jednostki. Wśród nich miałoby 
być polecenie... biegania wokół 
biurka.

Aż trudno uwierzyć, żeby po 
nagłośnionym tydzień temu skan-
dalu z udziałem łęczyckiej policji, 
już pojawił się następny. Czy 
komendant policji w Łęczycy, 
który stanowisko objął w czerwcu 
ubiegłego roku, mógłby dopu-
ścić się poniżania, zastraszania 
i krzyczenia na podwładnych? 
Sprawę bada wydział kontroli 
oraz psycholodzy z komendy 
wojewódzkiej. Póki co, pierw-
sze ustalenia nie potwierdzają 
doniesień. Przesłuchani zostali 
naczelnicy wydziałów. Co ważne, 
sami policjanci na komendanta do 
przełożonych się nie poskarżyli. 

- Do Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Łodzi nie wpłynęły do 
tej pory żadne skargi od funk-
cjonariuszy KPP w Łęczycy na 
komendanta. W związku z su-
gestiami wynikającymi z pytań 
nadesłanych przez dziennikarza 
komendant wojewódzki policji w 
Łodzi podjął decyzję o zweryfiko-
waniu ich przez wydział kontroli 
KWP w Łodzi. Nikt z naczelników 
nie potwierdził opisanej sytuacji – 
informuje Joanna Kącka, rzecznik 

KWP w Łodzi. - Komendant wo-
jewódzki Andrzej Łapiński zlecił 
zdiagnozowanie sytuacji związa-
nej z szeroko rozumianą atmosferą 
pracy wydziałowi psychologów 
KWP w Łodzi. 

Chcieliśmy porozmawiać z ko-
mendantem policji w Łęczycy o 
rzekomym mobbingu, którego 
miałby się dopuścić. Szef łęczyckiej 
policji telefonu nie odbierał.

(zz)

W parku miejskim odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Indywi-
dualnych Biegach Przełajowych. 
Najlepsi okazali się reprezen-
tanci Zespołu Szkół im. Jadwigi 
Grodzkiej. 

W kategorii dziewcząt bezkon-
kurencyjna była Julita Dębowska 
z kl. II DLO. Trzecie miejsce zajęła 
“pierwszaczka” Wiktoria Balcerzak 
- kl. I DLO, a na 5 miejscu znalazła 
się Barbara Stasiak z kl. I DLO. Cała 
trójka będzie reprezentować szkołę 
i powiat łęczycki na Mistrzostwach 
Wojewódzkich w Uniejowie 28 

września. W pierwszej dziesiątce 
dobiegły jeszcze trzy reprezentantki 
„Grodzkiej”, tym samy dając szkole 
zdecydowane zwycięstwo w kla-
syfikacji dziewcząt.  
W kategorii „chłop-
ców”, zdecydowane 
zwycięstwo odniósł 
Mateusz Kaczmarek 
z kl. III DLO. 3, 4 i 
5 miejsce również 
zajęl i  uczniowie 
„Grodzkiej: Patryk 
Balcerzak z kl. III 
BLO, Hubert Bauer 

z kl. I TIN oraz Kamil Malinowski 
z III BLO. Chłopcy również będą 
reprezentować  szkołę w Uniejowie.

Fot. i info: ZS im. JG w Łęczycy

i miejsce „grodzkiej” w Drużynowych Biegach Przełajowych
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reklama

77-latek i jego o 4 lata młodsza 
żona zginęli w wypadku drogo-
wym w miejscowości Tarnowa. Ze 
wstępnych ustaleń policji wynika, 
że siedzący za kierownicą nissana 
77-latek nie ustąpił na skrzyżo-

Tragedia pod Poddębicami 

waniu pierwszeństwa kierującej 
oplem. Siła uderzenia była bardzo 
duża, kierowcy i pasażerki nissa-
na nie udało się niestety urato-
wać. 44-letnia kierująca oplem 
trafiła do szpitala w Poddębicach.

AuteM po 
bulwArze

Poddębice Niektórzy kierow-
cy nie przejmują się tym, że bulwar nad Wartą to miejsce zarezerwowane dla pie-

szych. Wjeżdżają samochodami na trakt, aby uniknąć korków i świateł ulicznych. Może gdyby policja była bardziej czujna, nie dochodziłoby do takich sytuacji. 
(ps)

mobilny 
Kamper zaparkował w centrum miasta 

Poddębice Po raz pierwszy 
przyjechał do miasta 

kamper belgijskiej agencji pośred-
nictwa pracy. Pojazd zaparkował w 
centrum, jednak nie wzbudził zbyt 
dużego zainteresowania. Zaskocze-
nia nie ukrywał Damian Lemański.

- O naszym przyjeździe informowa-
ło wiele ogłoszeń. Sam zadbałem o to, 
aby informacje pojawiły się w różnych 
punktach w mieście. Spodziewałem 
się dużego zainteresowania, tym bar-
dziej, że ten typowo rolniczy region 
ma problemy jeśli chodzi o zakłady 
pracy oferujące zatrudnienie. W po-
wiecie poddębickim stopa bezrobocia 
wciąż jest stosunkowo wysoka i dlate-
go jestem zdziwiony, że w ciągu kilku 
godzin zajrzała do kampera jedynie 
jedna osoba – usłyszeliśmy. 

Pan Damian nie ukrywał, że tak 
niskie zainteresowanie ofertą może 
wpłynąć na to, iż po raz drugi mo-
bilny pośredniak nie pojawi się już w 
Poddębicach.

- Będę musiał to przedyskutować w 
naszej łódzkiej centrali. Zobaczymy. 

Jakie oferty pracy 
były przygotowane w 
kamperze dla bezro-
botnych mieszkańców?

- W zasadzie więk-
szość ofert pracy dotyczy 
Zgierza – informuje do-
radca. - Poszukiwany jest 
na przykład magazynier, 
pakowacz, barwiarz. W 
Aleksandrowie Łódzkim 
jedna z firm poszukuje 
operatora maszyn. Z Pod-
dębic nie mamy żadnych ofert. 

D. Lemański zapewniał, że wszyst-
kie oferty pracy są atrakcyjne. Wpraw-
dzie pierwsze umowy (o dzieło lub 
zlecenia) są na okres miesiąca, jednak 
już te następne mają być podpisywane 
na dłuższy okres. Doradca twierdził, 
że średnia pensja to 2 tysiące zł na rękę. 

Czy małe zainteresowanie ofertą 
wynika z braku zaufania do takiej 
formy pozyskiwania pracowników? 
O problemie pisaliśmy niedawno w 
Reporterze. Wówczas mieszkańcy 
skarżyli się na firmy pośrednictwa 

pracy, które – zdaniem naszych roz-
mówców – nie zawsze grają fair. Do-
minowały opinie, że pośrednicy chcą 
jedynie zarobić na bezrobotnych. 

O przyjazd mobilnego pośredniaka 
zapytaliśmy kilku mieszkańców. 

- Nie dziwię się, że mało osób się 
tym interesuje. Agencje pośredniczące 
w znalezieniu pracowników są raczej 
ukierunkowane na własny zysk – uwa-
ża jeden z poddębiczan. - Przeważnie 
oferują tzw. umowy śmieciowe, które 
niekiedy są podpisywane jedynie na 
okres tygodnia a później znów odna-

PośredniaK 
wiane lub nie. Lepiej już poszukać 
sobie pracy na własną rękę lub po-
czekać na oferty bezpośrednio od 
pracodawców.

(ps)

Damian Lemański nie 
ukrywał zaskoczenia  

fo
t. p

ol
icj

a
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Poddębice Ponad 3 lata trwał 
spór pomiędzy mia-

stem a właścicielami działki na której 
stoi stary młyn. Wyrok jest korzystny 
dla miasta. Głównym powodem 
konfliktu były nieścisłości dot. wła-
sności działek. 

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku 
wydawało się, że przedsiębiorcy 
dojdą do porozumienia z lokalną 
władzą. 

- Mój ojciec naprawdę chciał poro-
zumieć się z burmistrzem – mówiła 
wówczas Agata Felicka, która miesz-
ka w domku przy młynie. - Mamy 
już dosyć tych sporów. Poszło jednak 
o to, że miasto zaniża cenę naszego 
wkładu w ten teren. Porozumienie 
miało polegać na tym, że zrzeknie-
my się działki naprzeciwko młyna 
a otrzymamy teren za młynem. Na 
takim interesie wyszlibyśmy, jak 
Zabłocki na mydle. Musielibyśmy 
dołożyć ponad 40 tysięcy zł. 

Nie jest tajemnicą, że miasto od daw-
na planowało przez tereny przylegające 
do młyna wybudować drogę. Jest 
niemal pewne, że po wygranej sprawie 
droga powstanie. 

- Myśleliśmy, żeby odwołać się od 
wyroku do Strasburga. Jednak kwota 
sporu jest zbyt mała. Myślę, że miasto 
i tak będzie musiało nam zapłacić 
odszkodowanie za fakt, że koło mły-
na przebiegać będzie droga – uważa 
A. Felicka. - Będziemy się również 
domagać zwrotu poniesionych na-
kładów finansowych w ten teren. To 
około pół miliona złotych. 

Stary młyn, jak pierwotnie zakładali 
właściciele nieruchomości, nie będzie 
przekształcony w dom starców. Taka 
inwestycja zostanie zrealizowana w 
innym regionie. 

- Przedmiotem sporu sądowego, 
trwającego od 2014 roku pomiędzy 
gminą Poddębice a państwem B. 
były działki stanowiące własność 
gminy. Wpis do księgi wieczystej po-
twierdza, iż gmina jest właścicielem 
nieruchomości, stanowiącej przedmiot 
żądania. Pozwanym nie przysługuje 
upoważnienie do władania nierucho-
mością. Sąd rejonowy w Łasku nakazał 
państwu B. wydanie terenu gminie 
Poddębice. Sąd II Instancji, tj. Sąd 
okręgowy w Sieradzu, oddalił apelację 

państwa B., a więc utrzymał w mocy 
rozstrzygnięcie korzystne dla gminy. 
Wyrok jest prawomocny i podlega 
wykonaniu. Jeśli dłużnicy dobrowolnie 
nie wydadzą nieruchomości, sprawa 
trafi do komornika sadowego. Obecnie 
poddębicki samorząd złożył wniosek 
o wydanie klauzuli wykonalności. 
Przedmiotowy teren jest ważny dla 
gminy Poddębice, ponieważ działka 
nr 5/3 znajdująca się przy ul. Kiliń-
skiego stanowi drogę gminną, która 
służy rolnikom do dojazdu do łąk 
nad rzeką Ner. Tędy można również 
dojechać do miejscowości Klemen-
tów – mówi Magdalena Jaworska z 
poddębickiego urzędu.

(ps)

Sąd okręgowy w Sieradzu wy-
znaczył na 22 listopada termin 
rozprawy apelacyjnej byłego 
policjanta, który został skazany 
za seks z 13-latką. 

Mieszkaniec jednej z miej-
scowości pod Poddębicami 
pracował jako policjant i w tym 
czasie utrzymywał kontakty 
seksualne z małoletnią dziew-
czynką. Wówczas uczennica 
miejscowego gimnazjum miała 
13 lat, policjant 25. 

O planowanej rozprawie ape-
lacyjnej pisaliśmy w ubiegłotygo-
dniowym numerze. Przypomnij-
my, że zwolniony funkcjonariusz 
odwołał się od wyroku skazu-

jącego go na 2 lata i 6 miesięcy 
więzienia.

- Sprawa trafiła do prokuratury, 
po zgłoszeniu przez matkę 13-latki 
– mówi Marek Wojtysiak, zastęp-
ca prokuratora rejonowego w Pod-
dębicach. - Gimnazjalistka przy-
znała, że zakochała się w starszym 
od siebie mężczyźnie. Znajomość 
zaczęła się od wysyłania smsów, 
e-maili, rozmów internetowych na 
gadu-gadu i facebooku.

Jak się dowiedzieliśmy, rozpra-
wa została odroczona ze względu 
na fakt, że jeszcze nie wszystkie 
dokumenty trafiły w tej sprawie 
do sądu. 

(ps)

Na zaproszenie miasta partner-
skiego Mórahalom, przedstawi-
ciele gminy Uniejów, uczniowie 
Zespołu Szkół w Uniejowie wraz 
z opiekunami, rycerze z Unie-
jowskiej Akademii Rycerskiej, 
przedstawiciele Urzędu Miasta 
oraz jednostek podległych gmi-
nie gościli  na Węgrzech.

Wycieczka była formą nagrody, 
wspartą finansowo przez burmi-
strza Uniejowa, dla uczniów wyróż-
niających się wysokimi wynikami 

w nauce oraz dla członków Akade-
mii Rycerskiej za zaangażowanie i 
reprezentowanie gminy na licznych 
wydarzeniach.

Co roku w Mórahalom organizo-
wana jest konferencja z udziałem 
miast partnerskich, w tym delegacji 
z Uniejowa. Celem spotkań jest wy-
miana doświadczeń w dziedzinach 
związanych z wodami geotermal-
nymi, ekologią oraz dyskusja o 
bieżących sprawach i problemach.

rozprawa byłego 
policjanta odroczona

z wizytą w mórahalom

Mieczysław Szcześniak w Uniejowie 
Występ grupy integracyjnej z 
Mieczysławem Szcześniakiem 
oraz jego muzykami to kolejne 
artystyczne przedsięwzięcie, które 
będzie miało miejsce w Uniejo-
wie. Wcześniej młodzież mogła 
wystąpić z zespołem Raz Dwa 
Trzy (2014 – Dajmy sobie siły), Ja-
nem Trebunia-Tutką, Mirosławem 
Kowalikiem i zespołem Jazgot 
(2015/2016 – Melodio radość 
daj), Moniką Kuszyńską, Jakubem 
Raczyńskim, Rafałem Stępniem i 
Pawłem Serafińskim (2016 – Ży-
ciem swym nauczaj). Grudniowy 
koncert z Mieczysławem Szcze-
śniakiem będzie podsumowaniem 
projektu pn. Niebo chodzi po zie-
mi. Warsztaty przygotowujące do 
koncertu realizowane są w Miejsko 
– Gminnym Ośrodku Kultury w 
Uniejowie. Praca nad repertuarem 
artysty oraz wspólny występ to 
kolejna, niewątpliwie arcyciekawa 
muzyczna przygoda dla młodych 
mieszkańców. Podczas zajęć, tra-

dycyjnie już, akompaniować będą 
lokalni instrumentaliści. Realiza-
torem projektu jest Uniejowskie 
Stowarzyszenie Aktywni. Wsparcie 
finansowe na to zadanie stowa-
rzyszenie otrzymało z budżetu 
województwa łódzkiego w wyniku 
konkursu ofert.

Czy to koniec sporu?

Miasto wygrało proces

Jest już prawie pewne, że droga przy młynie powstanie 

Poddębice bez monitoringu
Po przeprowadzce policji do 
nowego gmachu zapomnia-
no o miejskim monitoringu. 
Wcześniej obraz z kamer trafiał 
na monitory zainstalowane w 
dyżurce starej komendy. Nowa 
siedziba  nie została wyposażo-
na w taki podgląd i tym samym 
monitoring póki co nie spełnia 
swojej funkcji.

- Faktycznie, w nowej komen-
dzie nie ma podglądu z kamer 
monitoringu – potwierdza kom. 

Robert Granosik, naczelnik wy-
działu prewencji i ruchu drogowe-
go KPP w Poddębicach. 

Policjant nie chciał skomentować 

sprawy. Nie wiedział również, 
kiedy uruchomiony zostanie pod-
gląd. Nie ma co ukrywać, że to 
spore niedopatrzenie. Kamery są 
w tej chwili jedynie niepotrzeb-
nymi atrapami. W mieście rośnie 
liczba zdarzeń, które być może 
szybko byłyby wyeliminowane 
przy sprawnie działającym mo-
nitoringu. 

Ostatnio dość często informo-
waliśmy o pijanych delikwentach 
śpiących na ławkach. Dochodziło 
do sytuacji, że osoby po spożyciu 
kładły się na ławkach znajdujących 
się tuż pod kamerą monitoringu. 
Teraz już wiadomo, dlaczego nie 
było spodziewanych reakcji ze 
strony odpowiednich służb. 

Władze miasta zupełnie inaczej 
widzą problem. 

„Do Urzędu Miejskiego w Pod-
dębicach nie wpłynęła informacja 
o przesiadywaniu osób w sta-
nie nietrzeźwym na ławkach w 

centrum miasta. W przypadku 
wystąpienia takiego zdarzenia, 
mieszkańcy mają prawo interwe-
niować dzwoniąc pod numer alar-
mowy 112 lub zgłaszając problem 
na policję. Miejski monitoring jest 
skuteczny i wielokrotnie pomógł 
w interwencjach. Obecnie trwa 
rozeznanie możliwości i kosztów 
z tym związanych, przeniesienia 
monitoringu do nowego budynku 
policji w Poddębicach” - informuje 
magistrat.

tekst i fot. (ps)

Centrum miasta – póki co – nie posiada monitoringu

Kamery są, ale co z tego...

To ostatnio dość częsty widok
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 253: Każdy rad sobie folguje.
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- Jak świętujesz sukcesy? 
- Piję. 
- Ale ty bez przerwy pijesz… 
- Bo jestem urodzonym zwycięzcą. 

* * *
Rozmawiają dwaj kumple: 
- Wymień czterech polskich prezydentów. 
- Wałęsa, Kwaśniewski, Duda i Havel. 
- To Czech. 
- A właśnie, że nie, bo czterech. 

* * *
Lekarz odwiedza pacjenta. 
- Czy chory jadł dzisiaj rosół, tak jak zaleciłem? 
- Jadł! 
- Z apetytem? 
- Nie, z ryżem. 

* * *
Wyjazd integracyjny. Para budzi się w hotelowym łóżku. Dziew-
czyna wstaje i mówi: 
- Ta cała integracja jest bez sensu. 
- Jak to? Nie podobało ci się? 
- Podobało, ale chodzi o to, żeby lepiej się poznać. 
- No, chyba już bardziej poznać się nie da - śmieje się facet.  
Dziewczyna oblewa się rumieńcem na samo wspomnienie i 
mówi dalej: 
- Ale ja nadal nie wiem, z jakiego jesteś działu, ani jak masz na 
imię. 
- Taki szczegół można szybko nadrobić. Jestem Romek i pracuję 
jako kelner w tym hotelu. 

* * *
- Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznajmia Jasiu w 
szkole.  
- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę - mówi wycho-
wawczyni.  
Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się na lekcjach.  
- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka.  
- Nie wiem, jeszcze nie pisała.  
- To gdzie ona jest?  
- W Niemczech. 

* * * 
Mój dziadek jest weteranem II wojny światowej. Podczas bitwy 
o Anglię zniszczył 8 niemieckich samolotów. Zdecydowanie 
najgorszy mechanik w historii Luftwaffe.

ROZGRZeWAJąCA CZOSNKOWA
Składniki:
6 szklanek wywaru z włoszczyzny i 
mięsa
10 ząbków czosnku
2 średnie cebule
2 łyżki sklarowanego masła
1/3 szklanki śmietany 18-proc.
ew. 2 łyżki startego sera tylżyckiego
po 1/2 łyżeczki tymianku i suszonych 
listków czosnku niedźwiedziego
maggi
pieprz i sól 

etapy przygotowania:
Cebulę obrać, posiekać. Czosnek 
przecisnąć przez praskę. W rondlu 
rozgrzać masło, dodać cebulę i krótko 

smażyć, mieszając. Potem dołożyć czo-
snek i, mieszając, jeszcze chwilę smażyć. 
Następnie wlać do rondla gorący wywar 
z mięsa i włoszczyzny (nie z kostki bu-
lionowej), wsypać tymianek, przykryć i 
gotować ok. 20 min. Śmietanę rozpro-
wadzić kilkoma łyżkami gorącego wy-
waru z rondla i, mieszając, wlać do zupy. 
Posypać zupę czosnkiem niedźwiedzim, 
doprawić pieprzem, maggi i solą (można 
przed rozlaniem na talerze zmiksować 
zupę z częścią jarzyn z wywaru). Gorącą 
zupę można oprószyć żółtym serem. 
Podawać z drobnymi grzankami z peł-
noziarnistego pieczywa lub z groszkiem 
ptysiowym. Zupa jest też smaczna z 
pokrojonymi w kostkę i ugotowanymi 
w niej ziemniakami. 

STeK W SOSIe POMARAńCZOWyM
Składniki:
2 duże pomarańcze
25 g masła
4 steki z polędwicy wołowej po 175 g
pieprz
6 łyżek bulionu wołowego
1 łyżka octu balsamicznego

listki natki pietruszki do przybrania
sól

etapy przygotowania:
Z jednej pomarańczy cienko obieramy 
skórkę, z drugiej odkrawamy 4 plastry do 
przybrania. Z obu owoców wyciskamy 
sok. Na patelni o grubym dnie rozta-
piamy masło i smażymy na nim steki 
na średnim ogniu przez około 1 min z 
każdej strony, aż się zrumienią i zetną. 
Zdejmujemy steki z patelni, doprawiamy 
solą i pieprzem, odstawiamy w ciepłe 
miejsce. Na patelnię wlewamy sok z 
pomarańczy, bulion i ocet. Gotujemy 
na małym ogniu przez 2 minuty. Sos 
doprawiamy solą i pieprzem. Ponownie 

przekładamy steki na patelnię do sosu 
i ostrożnie je podgrzewamy przez 2 
minuty. Przekładamy na ciepłe talerze 
i podajemy przybrane plasterkami 
pomarańczy, skórką pomarańczową i 
natką pietruszki. 

CIASTO Z ORZeChAMI
Składniki:
Ciasto:
150 g miękkiego masła
2 łyżki jasnego syropu klonowego
100 g zwykłego białego cukru
150 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
25 g kakao 
2 jajka
skórka pomarańczowa
sok z 1 pomarańczy 
Polewa:
tabliczka czekolady mlecznej
2 łyżki śmietanki
2 garście orzechów włoskich

etapy przygotowania:
Zmiksować miękkie masło z syropem 
klonowym i cukrem na dość gładką 

masę (kryształki cukru mogą być nadal 
wyczuwalne). Mąkę, proszek do pie-
czenia oraz kakao przesiać przez sito 
i wymieszać w osobnej misce. Dodać 
łyżkę sypkich produktów do masła, 
cały czas miksując, a następnie dodać 
jajko. Potem kolejne 2 łyżki sypkich 
i jeszcze następne jajko. Na koniec 
wsypać pozostałe sypkie składniki i 
dolewać stopniowo sok pomarań-
czowy. Przełożyć masę do formy i piec 
45 minut (+ ewentualnie dodatkowe 
5 minut, jeśli ciasto tego wymaga). Po 
tym czasie należy wyłączyć piekarnik, 
zostawiając ciasto w środku, do czasu 
wystygnięcia. Czekoladę połamać na 
kawałki, włożyć do garnka, dodać 
śmietankę i roztopić na jednolitą masę. 
Polewę wyłożyć na ostudzone ciasto i 
przybrać orzechami włoskimi.
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Dzień przedszkolaka w ozorkowie Ponad 400 dzieci ze wszystkich ozorkowskich przedszkoli (pięciu 

przedszkoli miejskich, przedszkola Sióstr Urszulanek i przedszkola „Mini 

Maluch”) bawiło się 20 września w hali Sportowej na Ogólnopolskim 

Dniu Przedszkolaka. Najmłodszym życzenia szczęścia i uśmiechu skła-

dali m.in. burmistrz Jacek Socha oraz panie dyrektorki i nauczycielki 

z przedszkoli. Organizatorem imprezy było Przedszkole Miejskie nr 5.
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Ozorków 

przedszkole wciąż remontowane 

reklama

Pracujący przy re-
moncie przedszkola 

nr 3 robotnicy winę za poślizg 
zrzucają na magistrat. - Z dużym 
opóźnieniem podpisana została 
umowa i dlatego na teren we-
szliśmy późno – usłyszeliśmy 
na miejscu. Lokalna władza 
tłumaczy jednak, że odpowie-
dzialność za przeciągające się 
prace leży po stronie urzędu 
marszałkowskiego. Wszystko 
przez procedury związane z 
pozyskiwaniem unijnych pienię-
dzy. Biurokratyczny galimatias 
to jedno, nerwy rodziców malu-
chów to druga kwestia związana 
z termomodernizacją.

Przedszkole Miejskie nr 3, przy 
ul. Zgierskiej, jest pierwszym z 
pięciu miejskich ozorkowskich 
przedszkoli, objętych projektem 
„Kompleksowa termomoderni-
zacja budynków użyteczności 
publicznej Miasta Ozorków” re-
alizowanym w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. W przyszłym roku 

prace będą prowadzone w PM nr 
4 i PM nr 5, natomiast w 2020 r. w 
PM nr 1 i PM nr 2.

- Mam nadzieję, że przy termo-
modernizacji kolejnych przedszko-
li nie będzie takich problemów 
– mówi otwarcie burmistrz Jacek 
Socha. – Po pierwsze są to nowsze i 
mniejsze budynki. Po drugie, dzię-
ki temu, że umowa z marszałkiem 
województwa, podpisana wiosną 
tego roku, dotyczy całego projektu, 
możemy już teraz przystępować 
do wszystkich procedur, w tym 
przetargów, dotyczących termo-
modernizacji kolejnych placówek.

Burmistrz Ozorkowa nie zamie-
rza chować głowy w piasek. Trzeba 
przyznać, że należą mu się słowa 
pochwały za to, iż zdobył się na 
słowo „przepraszam”. 

- Bardzo przepraszam dzieci, 
ich rodziców i pracowników PM 
3 za niedogodności wynikłe z 
tego powodu – dodaje burmistrz. 
– Dopiero w trakcie prac okazało 
się, że remont tego budynku wy-
maga więcej czasu, niż zakładali 
projektanci, którzy przygotowali 

dokumentację projektową.
Prace termomodernizacyjne PM 

nr 3 rozpoczęły się w lipcu od de-
montażu starej instalacji grzewczej 
wewnątrz budynku i likwidacji 
węglowej kotłowni. Zainstalowa-
no nowy system grzewczy i nową 
kotłownię gazową, pomalowano 
ściany i sufit, zamontowano nowe 
lampy oraz przeprowadzono inne 
drobne prace budowlane.

Robotnicy docieplili ściany bu-
dynku, stropodach i dach, stropy i 
ściany piwnic. Następnym etapem 
będzie malowanie elewacji. 

Prace w pomieszczeniach, w 
których przebywają dzieci, już się 
zakończyły. Pierwotnie zakładano, 
że remont wewnątrz budynku 
uda się zakończyć do 1 wrze-
śnia, jednak przeprowadzenie 
dodatkowych, koniecznych prac, 
wydłużyło ten termin. Trzeba za-
znaczyć, że Przedszkole Miejskie 
nr 3 mieści się w starym budynku 
z lat 50-tych, w którym nigdy nie 
przeprowadzono kapitalnego 
remontu, dlatego poza pracami 
termomodernizacyjnymi, zdecy-

obsuwa Denerwuje 
wsZystkich 

Remont przedszkola – jak zapewniają robotnicy – niedługo się zakończy

dowano także o wymianie starej 
instalacji elektrycznej i hydrau-
licznej. Ponieważ dokumentacja 
projektowa powstała w oparciu o 
stare plany, podczas remontu eki-
pa co chwila natrafiała na różnego 
rodzaju „niespodzianki”. Okazało 
się, że przez wiele lat dokonywano 
różnych przeróbek, które nie zo-
stały uwzględnione w planach, a 
które wymusiły przeprowadzenie 
dodatkowych robót budowlanych. 
Wydłużyło to remont o kilkana-
ście dni. Dzieci przez pierwsze 
dni września uczęszczały do Miej-
skiego Ośrodka Kultury, gdzie 
odbywały się zajęcia przedszkol-
ne, natomiast do PM 3 wróciły 18 
września.

Zgodnie z umową wykonawca 
na zakończenie wszystkich prac 
ma czas do 15 października, jed-
nak najprawdopodobniej remont 
zakończy się wcześniej. Przyłącze 
gazowe do nowej kotłowni ma 
zostać zainstalowane przez Polską 
Spółkę Gazowniczą najpóźniej do 
końca tego miesiąca.

Całkowita wartość projektu 
to 2,5 mln zł. Dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego stanowi 2,1 mln zł. 
Wkład własny Miasta Ozorków 
wynosi 400 tys. zł.

Koszty związane z remontem 
PM3 wyniosły ponad milion 
złotych.

tekst i fot. (stop)

78 lat minęło od pamiętnego września 1939 roku, 
kiedy to miała miejsce największa bitwa kampanii 
wrześniowej – Bitwa nad Bzurą. Na polach Modlnej i 
okolic życie oddało 142 żołnierzy, którzy spoczywają 
na tamtejszym cmentarzu wojennym. Corocznie 
organizowane uroczystości patriotyczno-religijne 
dla oddania hołdu bohaterom poległym w obronie 
Ojczyzny odbywają się z udziałem wojska, społe-
czeństwa, miejscowych władz oraz wielu zapro-
szonych delegacji. 20 września br. obchodzono 78 
rocznicę “Bitwy nad Bzurą” w Modlnej. Mszę świętą 

w intencji poległych żołnierzy spoczywających na 
modleńskim cmentarzu odprawił w miejscowym 
kościele proboszcz parafii pw. “Bożego Ciała” w 
Modlnej ks. Piotr Bratek. 

obchody 78 RoczNicy bitwy z wizytą u jubilatów 
Dobry zwyczaj odwiedzania przez wójta Toma-
sza Komorowskiego par małżeńskich z terenu 
gminy Ozorków z co najmniej 60-letnim stażem 
wspólnego pożycia - znakomicie się przyjął wśród 
seniorów. Kolejni jubilaci zostali uhonorowani 
przez wójta.
Tym razem na okoliczność 60 rocznicy ślubu 
wójt Komorowski odwiedził pary małżeńskie: 
Hoła Zofia i Stanisław Hoła z Cedrowic Parceli, 
Stanisława i Zygmunt Jędrzejczak z Leśmierza, 
Wiesława i Jan Kaźmierczak z Sierpowa.
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Ozorków 

duże inwestycje droGowe

Najpierw Maszkow-
ska, później Połu-

dniowa. Właśnie ruszyły prace 
nad przebudową układu komu-
nikacyjnego w mieście. Masz-
kowska ma być remontowana 
do końca listopada. Natomiast na 
początku października rozpocząć 
ma się remont Południowej. 

Do końca października mają 
potrwać prace związane z moder-
nizacją jezdni natomiast do końca 
listopada zakończyć ma się remont 
całej ulicy Maszkowskiej na odcinku 
od obwodnicy do ul. Wyszyńskiego. 

W sierpniu drogowcy rozpoczęli 
prace od usunięcie krawężników, w 
drugiej połowie września zamknęli 
ulicę dla ruchu, by sfrezować na-
wierzchnię jezdni i przystąpić do 
ułożenia nowej. Jednak nie przez 
cały czas remontu Maszkowskiej 
ulica będzie nieprzejezdna; za-
mknięcia będą czasowe, np. podczas 
wylewania asfaltu, natomiast kiedy 
to tylko będzie możliwe ruch na 
jezdni będzie dopuszczony.

W listopadzie drogowcy będą 
budować nowy chodnik z kostki, 
ścieżkę rowerową. Być może ekipy 
remontowe będą pracować także 
w następnych tygodniach, ale nie 
będą to już prace związane z prze-
budową Maszkowskiej; w ciągu 
najbliższych tygodni w tym rejonie 
miasta Polska Spółka Gazownicza 
Oddział w Łodzi prowadzić będzie 
roboty związane z rozbudową sieci 
gazowej. Mogą one potrwać do 
końca roku, jednak jak zapewniają 
gazownicy, nie powinny mocno 
utrudniać ruchu na Maszkowskiej.

- Prowadzenie tych dwóch in-
westycji w tym samym czasie jest 
skomplikowane, ale dołożę wszel-
kich starań, aby jak najszybciej 
mieszkańcy mogli zacząć korzystać 
z nowej drogi, chodnika i ścieżki 
rowerowej oraz podłączyć swoje 
domy do sieci gazowej – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

Na początku października eki-
py budowlane pojawią się na ul. 
Południowej, by przystąpić do 

rozbiórki mo-
stu na Bzurze. 
Nowy most 
ma być przy-
stosowany 
do przejazdu 
tirów, podob-
nie jak cała 
ul. Południo-
wa, której re-
mont także 
rozpocznie 
się w tym 
roku. 

Drogowcy nie zamkną Połu-
dniowej na całej długości; dojazd 
od strony ul. Zgierskiej do super-
marketu i posesji usytuowanych 
u zbiegu Zgierskiej i Południowej 
będzie zachowany.

Kolejnym elementem przebudo-
wy układu drogowego w tym rejo-
nie miasta będzie budowa ronda u 
zbiegu ulic: Zgierska, Wyszyńskie-
go, Maszkowska, Południowa, Śred-
nia. Według wykonawcy budowa ta 
rozpocznie się jeszcze w tym roku. 
Podczas realizacji całej inwestycji 
przejezdność ciągiem ulic: Zgierska, 
Wyszyńskiego ma być zachowana, 
choć nie da się uniknąć utrudnień; 
podczas prac przy budowie ronda 
trzeba będzie wprowadzić ruch 
wahadłowy.

Inwestycja to I etap projektu pn. 
„Przebudowa układu komunikacyj-
nego w Ozorkowie w celu zapew-
nienia bezpośredniego połączenia 
ze strategicznymi centrami logi-
stycznymi”. Projekt realizowany 
jest w partnerstwie z powiatem 
zgierskim i jest dofinansowany 
w 85% z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014 – 2020.

II etapem inwestycji będzie re-
alizowana w 2018 r. przebudowa 
ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, 
Stypułkowskiego, Łęczycka wraz z 
chodnikami.

Całkowita wartość inwestycji - 
obu etapów - wynosi 17 mln 160 
tys. zł 

(stop)

Miejscowi amatorzy 
spożywania 

procentów znaleźli sobie 
miejsce, gdzie mogą oddawać 
się swoim nałogom. To wrak 
renault ustawiony na parkingu 
przy starym cmentarzu. W 
rozbitym samochodzie na 
poddębickich numerach 

Pijackie libacje przy cmentarzu

rejestracyjnych pełno jest 
pustych butelek po alkoholu. 
Auto z daleka rzuca się w oczy, 
dlatego dziwne, że policja nie 
zainteresowała się wrakiem. O 
sprawie chcieliśmy porozmawiać 
z rzeczniczką policji. Nie 
odbierała jednak telefonu. 

(stop)

Nietypowy problem z lodówką
Ozorków 

Ozorków 

Wojciech K. (nazwi-
sko do wiadomości red.) poprosił o interwencję ws. lodówki, którą kupił w jednym z lokalnych sklepów agd. 

- Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem – usłyszeliśmy od naszego czytelnika. - Po zakupie ustawiłem pracę lodówki na naj-wyższy poziom, czyli siódemkę. Myślałem, że lodówka po osią-gnięciu danej temperatury po prostu się wyłączy i urządzenie będzie automatycznie utrzymy-wało temperaturę. Po to przecież jest termostat. Okazało się jednak, że lodówka pracowała cały czas, przez kilka godzin. Sprężarka się strasznie nagrzała. Musiałem wyłączyć lodówkę, zadzwoniłem do serwisu. Fachowiec wymienił termostat. Po naprawie ponownie włączyłem lodówkę na maksy-malny poziom i znów to samo. Sprężarka grzała jak piecyk elek-tryczny.
Pan Wojciech zawiózł lodówkę do sklepu agd. Powiedział sprze-dawcom o problemie. 
- W sklepie przekonywano mnie, że nie można ustawiać lodówki na najwyższy poziom, bo wtedy uruchamia się „turbo chłodzenie”. To jakiś absurd. Nie zgodziłem się z taką argumenta-cją i zażądałem opinii głównego serwisu. 

Poszliśmy razem z panem 
Wojciechem 
do sklepu.

- Czekamy teraz na odpowiedź z Warszawy. Decyzja ws. tej lodówki niedługo zapadnie – po-wiedzieli sprzedawcy naszemu reporterowi. 
Następnego dnia Wojciech K. zadzwonił do redakcji. 
- Jest już decyzja. To dziwne, bo najpierw serwis w Warszawie uznał, że lodówka jest w porząd-ku. Jednak później odebrałem telefon od przedstawicieli pro-ducenta, którzy powiedzieli mi, iż zwrócą pieniądze za lodówkę. Być może, gdyby nie interwencja redakcji, to nadal musiałbym się męczyć z tym urządzeniem. Dziękuję. 

(stop)

Pan Wojciech otrzyma zwrot 
pieniędzy za – jego zdaniem – 
wadliwą lodówkę 

KRadNą Na taRgowisKu

uwaga na kiesZonkowców!
Pani  Stan i s ława 
twierdzi, że będzie 

teraz szczególnie uważać podczas 
robienia zakupów na miejskim 
targowisku. Niedawno została 
tam okradziona. Nie ona jedna. 
Kieszonkowców nie brakuje. 

- To była chwila – mówi starsza 
ozorkowianka. - Złodziej sprytnie 
wyjął mi portfel z kieszeni. Gdy 
chciałam zareagować opryszek już 
uciekał. Miał jasną kurtkę i włosy 
ciemny blond. Był młody. Całe 
szczęście w portfelu nie miałam 
dużo pieniędzy, tylko 30 złotych. 
Nie miałam też dokumentów. Nie 
poszłam na policję. Uważam, że 

zgłoszenie kradzieży i tak nic by 
nie dało. 

Mieszkańcy skarżą się na miej-
scową policję. Twierdzą, że w 
mieście w ogóle nie ma pieszych 
patroli. 

- W dni targowe policjanci powinni 
pokazać się kilka razy na targowisku. 
Wówczas kieszonkowcy na pewno by 
się przestraszyli. A tak, robią co chcą 
i okradają głównie starsze osoby. Po 
prostu trzeba liczyć na siebie. Portfel 
będę już trzymać w wewnętrznej 
kieszeni kurtki, torbę na pewno będę 
miała zamkniętą – słyszymy od pani 
Stanisławy. 

(stop) 

Pani Stanisława została 
okradziona na targowisku. 
Przestrzega innych przed 
kieszonkowcami Podczas zakupów trzeba uważać na złodziei

Nowy most i rondo!

Ulica Maszkowska ma być remontowana do końca listopada 

Na początku października 
rozpocząć ma się remont 
ul. Południowej 
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Na brak oświetle-
nia ulicznego skar-

żą się na Reja. Mieszkańcy mó-
wią też o innych problemach. 
Narzekają na gruntową drogę, 
która jest nierówna.

- Na osiedlu buduje się coraz 
więcej domków jednorodzin-
nych. Inwestujemy w ten teren i 
oczekujemy od miasta niezbęd-
nych inwestycji – usłyszeliśmy. 

Jaki jest komentarz urzędu 
miasta?

- Ulica Reja wraz z innymi jest 
ujęta w projekcie przygotowa-
nym przez miasto pn. „ Budowa 
i modernizacja oświetlenia dro-
gowego na terenie Gminy Miasto 
Ozorków”, którego koszt wynosi 
492 tys. zł i który ma szansę na 
dofinansowanie z funduszy 
unijnych w wysokości 340 tys. 
zł w ramach Strategii Rozwoju 
Łódzkiego Obszaru Metropolital-
nego. Obecnie projekt znajduje się 
na liście rezerwowej wniosków 
zakwalifikowanych do dofinan-
sowania – mówi Izabela Dobry-

nin, rzecznik burmistrza.
Magistrat odniósł się również 

do problemów związanych z 
korzystaniem z drogi gruntowej. 

- Od kilku lat w Ozorkowie 
realizowany jest program moder-
nizacji dróg gruntowych. W tym 
roku w ramach tego programu 
modernizowana jest ul. Wschod-
nia. Nie ustalono jeszcze, jakie 
gruntówki będą objęte moderni-
zacją w najbliższych latach, więc 
w tej chwili jest za wcześnie, by 
informować, czy na ul. Reja asfalt 
pojawi się w przyszłym roku, czy 
w latach następnych – usłyszeli-
śmy od rzeczniczki.

(stop) 

Zgierscy kryminalni zatrzymali 
32-letniego mężczyznę podej-
rzanego o kilka prób włamań 
do urządzeń przyjmujących 
opłaty w samochodowych myj-
niach samoobsługowych. W 4 
przypadkach zatrzymany nie 
pokonał zabezpieczeń urzą-
dzeń lub został odstraszony 
przez uruchomiony alarm. W 
1 przypadku włamał się do 
kasetki, jednak nie było w niej 
pieniędzy. Uszkodzenia jakie 
spowodował zostały oszaco-
wane na prawie 15 tysięcy zło-
tych. Łodzianin usłyszał już 5 
zarzutów usiłowania włamania 
i uszkodzenia mienia.

Wszystko wydarzyło się w 
ciągu jednej nocy. Łodzianin 
jeździł wspólnie ze swoją part-
nerką i znajomym samochodem 
po salonach z automatami do 
gier. Zmieniając lokale do gry 
przemieszczali się pomiędzy 
różnymi punktami, m.in. stacjami 
paliw w Zgierzu i Ozorkowie. 
Podczas tego nocnego rajdu męż-
czyzna wykorzystując nieuwagę 
partnerki oraz stan upojenia 
alkoholowego swojego znajome-

go kilkukrotnie przy pomocy 
śrubokręta próbował włamać 
się do urządzeń przyjmujących 
pieniądze w samoobsługowych 
myjniach samochodowych oraz 
innych podobnych urządzeniach. 
2 takie próby przeprowadził w 
Ozorkowie, a 3 w Zgierzu. Tylko 
1 próba zakończyła się sukcesem, 
gdyż podejrzany zdołał włamać 
się do urządzenia, w którym jed-
nak nie było żadnych pieniędzy. 
Pozostałe próby się nie powiodły, 
gdyż 32-latek nie mógł pokonać 
zabezpieczeń  lub wystraszył go 
uruchomiony alarm. Pomimo, że 
nic nie zostało skradzione łodzia-
nin spowodował uszkodzenia 
urządzeń o łącznej wartości 14,5 
tysiąca złotych. Funkcjonariusze 
zajmujący się sprawą w ciągu 
kilku dni ustalili kto był sprawcą 
tego niszczycielskiego rajdu. Kry-
minalni zatrzymali mężczyznę 
w jego mieszkaniu. 32-latek noc 
spędził w celi zgierskiego aresztu. 
Usłyszał już 5 zarzutów o usiło-
wanie kradzieży z włamaniem 
oraz uszkodzenie mienia za co 
grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Niedokończona in-
westycja TBS-u przy 

ul. Średniej stała się ulubionym 
miejscem do treningów miło-
śników sztuk walk – twierdzą 
okoliczni mieszkańcy. Na dachu 
pustostanu młodzież ćwiczyć 
ma karate, niszcząc przy okazji 
kominy. 

- Już kilka razy widziałem jak na 
dachu tego budynku młodzi ludzie 
urządzali pokazówki. Kopali w ce-
glane kominy i wydawali dzikie 
okrzyki. Później brali cegły, które 
wypadły i rzucali nimi na dół. 
Oczywiście te sytuacje są naganne 
i nie mają z karate nic wspólnego. 
To jest zwykła dewastacja – mówi 
jeden z mieszkańców. 

O szkielecie stojącym od lat 
przy ul. Średniej pisaliśmy już w 

- Ile razy można ro-
bić remont? - pytają 

państwo Chojnaccy. - My, musimy 
co roku. Przez ten dziurawy dach 
woda leci z sufitu po ścianach na 
podłogę. Dłużej tego nie wytrzy-
mamy. Tak nie da się mieszkać. 

Iwona Chojnacka rozkłada bez-
radnie ręce, gdy mówi o lokatorskim 
problemie. Po każdych opadach 
deszczu jest nerwowo. Na zawil-
goconych ścianach szybko pojawia 
się grzyb. 

- Przed nami jesienna słota. Nawet 
nie chce mi się myśleć, jaki znów 
będziemy przeżywać stres. W czasie 
opadów chodzę po mieszkaniu z 
miską i podstawiam ją tam, skąd 
leci. Mój mąż biega za mną ze szma-
tą i ściera strużki wody ze ściany. 
Jednak całej tej wody przecież nie 
sposób zebrać. Co roku musimy 
robić remont mieszkania. Malujemy 
ściany i sufity. Co z tego, gdy wciąż 
mamy wilgoć. Robi się grzyb – mówi 
rozżalona pani Iwona. 

Jak usłyszeliśmy, państwo Choj-
naccy byli już w sprawie dziura-

wego dachu 
w urzędzie 
m i a s t a . 
Lokatorzy 

do ozoRKowa 
Po łatwe PieNiądze

Na Reja jest ciemNo

Czekają na lampy

KArAte NA DAChu!
tego jeszcze Nie było

Reporte-
rz e.  To 
n ieb ez -
pieczne 
miejsce, 
które nie 
z o s t a ło 
n a leż y-
c i e  z a -
bezpie -
czone. Młodzież bez większych 
problemów przedostaje się na 
teren przez zniszczone ogrodzenie 
z siatki. 

- Ryzyko zabaw w tym pustosta-
nie jest bardzo duże – dodają miesz-
kańcy okolicznych ulic. - Nie ma 
tam poręczy przy schodach, brakuje 
zabezpieczeń przy balkonach. Nale-
żałoby z tym coś zrobić. Ta ruina nie 
tylko straszy swoim wyglądem, ale 

jest także poważnym zagrożeniem 
dla zdrowia a nawet życia.

- Burmistrz Jacek Socha wielo-
krotnie poruszał temat niedokoń-
czonego budynku w rozmowach 
z właścicielem, czyli zgierskim 
TBS. Na chwilę obecną TBS nie 
przedstawił miastu rozwiązania 
tej sprawy – mówi Izabela Dobry-
nin z UM w Ozorkowie. 

(stop)

PoMóżCie! zalewa 
nam mieszkanie!

twierdzą, że burmistrz obiecał im 
pomoc. 

- Wciąż czekamy na generalny 
remont dachu kamienicy. Mieliśmy 
nadzieję, że te prace będą wykona-
ne na początku tego roku. Później 
była nadzieja na remont w okresie 
wakacji. Niestety, było jedynie tylko 
doraźne łatanie dachu. To nic nie 
dało. Dach wciąż przecieka.

W Ozorkowie starych kamienic 
nie brakuje. W wielu komunalnych 
budynkach lokatorzy skarżą się na 
dziurawe dachy. Czy w tym roku 
przeprowadzony zostanie remont 
dachu kamienicy przy ul. 
Zgierskiej? Państwo Choj-
naccy bardzo na to liczą. 
Co na to urząd?

„W planie remontów w 
zasobie komunalnym jest 
ww. dach. Jest on w złym 
stanie i jego remont jest 
konieczny. Naprawę wy-
ceniono na 44 tys. zł, UM 

Państwo Chojnaccy czekają na remont dziurawego dachu

W zawilgoconym 
mieszkaniu jest 

grzyb 

wybrał już wykonawcę remontu, 
jednak na chwilę obecną nie ma za-
bezpieczonych środków na te prace. 
Zaplanowany na ten rok budżet 
został już wyczerpany ze względu 
na dużą liczbę przeprowadzonych 
koniecznych napraw dachów, komi-
nów, instalacji i innych. W tej chwili 
w UM trwają prace nad pozyska-
niem dodatkowych środków na 
tego typu zadania. Jeśli takie środki 
się znajdą, remont zostanie przepro-
wadzony w tym roku” - czytamy w 
odpowiedzi magistratu. 

tekst i fot. (stop)

Być może naprawa 
dachu będzie jeszcze 

w tym roku 
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Dla osób, które przeszły zawał mię-
śnia sercowego prawidłowe odży-
wianie jest tak samo istotne, co re-
gularne przyjmowanie leków. Co i jak 
jeść, aby serce po zawale nabrało sił?

DIeTA po zawale – krok po kroku
Szczegółowe zalecenia w diecie kardio-
dologicznej różnią się od siebie. Przy 
ustalaniu diety, lekarz bierze pod uwagę 
nie tylko stan serca i jego naczyń po za-
wale, ale także inne schorzenia pacjenta, 
np. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 
2, nadwagę lub otyłość. Dlatego też, jeśli 
jesteś po zawale, korzystaj systematycz-
nie z konsultacji w poradni dietetycznej, 
aby zmieniać swoją dietę wraz z postę-
pami w leczeniu.

Jest jednak pewien zbiór uniwer-
salnych porad żywieniowych, do 
których powinien zastosować się 
każdy „zawałowiec”.
1. Nie przejadaj się
Zaplanuj na cały dzień 5-6 posiłków w 
regularnych odstępach czasu, co 3-4 
godziny. Posiłki powinny być niewielkie, 
a ich kaloryczność rozłożona równo-
miernie na cały dzień. Unikaj dokładek 
i przekąsek między posiłkami. Wypeł-
niony ponad miarę żołądek utrudni ci 
oddychanie i prawidłowe dotlenienie 
serca. 
2. Zapomnij o kofeinie
Zwłaszcza w pierwszym okresie po 
zawale. Wyklucz z diety wszystkie 
napoje, które podnoszą ciśnienie 
krwi, a więc kawę, czarną herbatę, 

Składniki:
4 łyżeczki wazeliny, 
1 łyżeczka parafiny, 
4 łyżeczki oleju kokosowego, 
4 białe lub różowe cukierki (mogą 
być też w innych kolorach, jeśli 
wolisz). 
Sposób przygotowania:
Przygotuj plastikową, przezroczystą 
torebkę i umieść w niej parafinę, a 
następnie dodaj olejek kokosowy, 
wazelinę i rozpuszczone cukierki. 
Rozetrzyj wszystkie składniki w to-
rebce, tak by uzyskać jednolitą masę. 
Nalej gorącą wodę do przezroczy-
stej miseczki i włóż do niej torebkę 

ze składnikami. Poziom wody musi 
zakrywać znajdujące się w niej 
składniki. Ciepło sprawi, że wszyst-
kie składniki idealnie się połączą i 
stworzą jednorodną, gładką masę. 
Kiedy uzyskasz już jednolitą masę, 
wyciśnij zawartość torebki do przy-
gotowanego wcześniej czystego 
opakowania. Do tego celu świetnie 
będą się nadawać małe zakręcane 
słoiczki. Możesz też przelać całą 
zawartość do pustego, czystego 
opakowania po kremie do twarzy. 
Napełnione opakowania włóż do 
lodówki, by masa uzyskała odpo-
wiednią konsystencję.

Przetwory z popularnej jarzębiny, 
czyli jarzębu pospolitego, mają 
dużo witamin i substancji, które 
pomagają uporać się z zaparciami i 
wzdęciami. Ale nie tylko. Kwiaty ja-
rzębiny mają działanie moczopęd-
ne, a owoce mogą być stosowane 
w profilaktyce arteriosklerozy, 
pomagają przy kamicy nerkowej 
i żółciowej, a także łagodzą po-
drażnienia wątroby. Zobacz, kiedy 
zbierać jarzębinę na przetwory.

Właściwości lecznicze 
kwiatów i owoców jarzębiny

Kwiaty jarzębiny zawierają karote-
noidy, antocyjany, kwasy organicz-
ne – mają działanie moczopędne 
i rozwalniające, ale dość łagodne i 
najczęściej stosowane są u dzieci. 
Bardziej wszechstronne właściwości 
mają owoce, w których poza kwasa-
mi organicznymi i karotenoidami są 
substancje garbnikowe, gorycze, wę-
glowodany (najważniejszym z nich jest 
alkohol cukrowy – sorbitol), a także 
dużo witaminy C oraz prowitaminy A. 
Dzięki temu mogą być stosowane w 
profilaktyce arteriosklerozy i choroby 
nadciśnieniowej. Mają też właściwości 
moczopędne, stymulują pracę jelit, 
działają przeciwzapalnie na błony 
śluzowe żołądka i jelit, łagodzą po-
drażnienia wątroby. Pomagają przy 

Olej z kiełków pszenicy to uni-
wersalna substancja, która zna-
lazła zastosowanie zarówno w 
produkcji kosmetyków natural-
nych, jak i w terapii relaksacyjnej, 
np. w masażu. Wysoka zawartość 
witaminy e sprawia, że olej z 
kiełków pszenicy ma właściwo-
ści regenerujące, wygładzające 
i wzmacniające, a nawet odmła-
dzające. Z kolei jogurt naturalny 

jest bogatym źródłem witamin 
z grupy B, odpowiedzialnych za 
utrzymywanie dobrej kondycji 
włosów. Zawarte w nim kwas 
mlekowy, białko, wapń, cynk, 
potas i magnez sprawiają, że 
maseczka zyska właściwości 
odżywcze i nawilżające.

Sposób przygotowania masecz-
ki do włosów: 3 łyżki jogurtu 

Olej kokosowy doskonale na-wilża skórę, a w połączeniu z sodą tworzy odżywczy peeling lub oczyszczająco-nawilżającą maskę. Mieszając składniki weź pod uwagę swój typ cery - do skóry wrażliwej używaj więcej oleju, do tłustej więcej sody.Podstawową maskę stworzysz mieszając równe ilości składni-ków: do jednej łyżki sody dodaj jedną łyżkę oleju kokosowego. Gotową mieszankę nałóż na całą powierzchnię twarzy i zostaw na 

Woda brzozowa to używany w 
kosmetyce roztwór soku z brzozy i 
alkoholu etylowego. Znana jest od 
dawna ze swoich właściwości pobu-
dzających porost włosów. Dowiedz 
się, jakie właściwości kosmetyczne 
ma woda brzozowa i jak stosować ją 
na skórę i włosy.

Kosmetyczne zastosowanie wody 
brzozowej

Ze względu na zawartość alkoholu, nale-
ży obserwować efekty stosowania wody 
brzozowej i przerwać jej stosowanie w 
przypadku nadmiernego przesuszenia 
skóry. Stosując wodę brzozową jako 
wcierkę na skórę głowy, unikaj jej kon-
taktów z włosami. Delikatnie wmasuj 
preparat opuszkami palców w skórę i 
pozostaw bez spłukiwania na noc lub 
co najmniej na kilka godzin.
Można eksperymentować z użyciem 
wody, stosować ją przed myciem lub po 
myciu, a nawet na drugi dzień po myciu 
włosów. Stosując wodę brzozową raz 
na dwa dni, efektów w postaci nowych 
włosków możesz się spodziewać po 
miesiącu.
Wodę brzozową na cerę stosować 

Przepis na maseczkę z sody z olejem kokosowym

kilkanaście minut, a następnie zmyj letnią wodą. Możesz również dodać więcej sody i wykonać deli-katny peeling skóry twarzy.

przepis na domowy błyszczyk do ust

Woda brzozowa na włosy i skórę. 
Zastosowanie wody brzozowej w kosmetyce

Woda brzozowa może mieć 
też zbawienny wpływ na cerę, 
szczególnie cerę trądzikową

można również jako tonik do regular-
nego przemywania skóry lub stosować 
jako okład na miejsca problematyczne 
np. piegi i przebarwienia. Buteleczka 
klasycznej wody brzozowej kosztuje ok. 
5 zł i powinna starczyć na miesiąc. W 
drogeriach i aptekach można kupić też 
kosmetyki z zawartością soku z brzozy 
oraz suplementy diety z betuliną.
Wodę brzozową można zrobić sa-
memu w domu: 100 g suszonych liści 
brzozy zalej 100 ml mocnego alkoholu 
(powyżej 60%), przelej do ciemnej bu-
telki i odstaw w chłodne miejsce. Woda 
brzozowa gotowa będzie po 10 dniach, 
co kilka dni butelkę należy wstrząsnąć i 
odcedzić płyn.

efekty stosowania wody brzozowej 
to przede wszystkim:

• poprawa kondycji włosów, 
• zapobieganie wypadaniu włosów, 
•  stymulowanie porostu nowych wło-

sów, 
•  pielęgnacja cery trądzikowej, łojoto-

kowej i tłustej, 
•  łagodzenie podrażnień i zmian skór-

nych, 
•  łagodzenie stanów zapalnych skóry, 
• oczyszczenie i nawilżenie cery, 
• rozjaśnienie przebarwień i piegów.

Maseczka do włosów z olejem z kiełków pszenicy i jogurtem
naturalnego zmieszaj z kilkoma 
kroplami olejku z kiełków pszeni-
cy i łyżeczką soku z cytryny. Przy-
gotowaną mieszankę wmasuj we 
włosy i pozostaw ją na 15 minut. 
Po tym czasie dokładnie spłucz 
maseczkę. Mieszkanka idealnie 
nadaje się do wygładzania wło-
sów wysuszonych promieniami 
UV, bo ich nie obciąża, tylko 
odżywia.

Jarzębina: właściwości zdrowotne. 
Przetwory z jarzębiny

kamicy nerkowej i żółciowej 
oraz w przewlekłych zaburze-
niach trawiennych.

Pij napar jarzębinowy przy 
problemach z pęcherzem

Łyżkę rozdrobnionych owo-
ców jarzębiny zalej szklanką 
letniej wody, doprowadź do wrzenia 
i podgrzewaj przez 5 minut pod przy-
kryciem. Odstaw na 15 minut, przecedź. 
Pij 2-3 razy dziennie po pół szklanki jako 
lek przeciwbiegunkowy i moczopędny.

Jarzębina ułatwia 
wypróżnianie

Łyżkę rozgniecionych owoców jarzębiny 
zalej szklanką zimnej wody i zostaw na 
noc pod przykryciem. Rano przecedź. 
Popijaj w ciągu dnia przy problemach z 
wypróżnieniem.

Kiedy zbierać jarzębinę 
na przetwory?

Kwiaty jarzębiny zbiera się na początku 
kwitnienia, ścinając całe kwiatostany – 
po wysuszeniu ociera się je z szypułek 
na sitach; prawidłowo przygotowane 
kwiaty powinny zachować białą barwę. 
Natomiast zbiór owoców jarzębiny 
przeprowadza się, kiedy zaczynają one 
dojrzewać i uzyskują czerwoną barwę. 

Owoce jarzębiny wchodzą 
w skład wielu mieszanek 
ziołowych. Najpopularniejsze są 
te o działaniu przeczyszczającym, 
moczopędnym i przeciwzapalnym

Ścina się całe baldachy, a owoce 
oddziela się już po ususzeniu. Na 
przetwory – galaretki, dżemy – świe-
że owoce należy przetrzymać przez 
1–2 dni w zamrażalniku lub zbierać 
je dopiero po jesiennych przymroz-
kach – mają wtedy łagodniejszy smak 
i są mniej gorzkie. Zawierają za to 
mnóstwo witaminy C, więc mogą być 
bardzo smacznym uzupełnieniem 
kuracji antyprzeziębieniowych.

dieta po zawaLe 
– co i jak jeść, aby wesprzeć 

obolałe SERCE?
napoje gazowane z kofeiną i energe-
tyczne, a nawet karmelki z kofeiną. 
3. Zmień technikę gotowania potraw
Patelnie i naczynia do smażenia 
w głębokim tłuszczu lub panierce 
oraz duszenia nie będą co już po-
trzebne. Wyciągnij na wierzch garnki 
do gotowania, parowary do goto-
wania na parze i patelnie grillowe.  
4. Sól stosuj tylko w minimalnych 
ilościach 
Najlepsza dla ciebie dobowa dawka 
soli to 3,5 grama, czyli jedna płaska 
łyżeczka. Jak osiągnąć taki wynik, albo 
lepiej - jeszcze mniejszy? Oto kilka pro-
stych sposobów. Ryż, makaron, kasze 
lub ziemniaki, czyli produkty węglo-
wodanowe sól zawsze po ugotowaniu 
połową zwykłej porcji. Zachowają słony 
smak taki, jak podczas gotowania. Nie 
dosalaj potraw, które już są ugotowane. 
Nie używaj przypraw i kostek buliono-
wych złożonych w wielu składników, w 

tym także i soli. 
5. Ogranicz tłuszcz
Jedz jak najmniej produktów z na-
syconymi kwasami tłuszczowymi i 
kwasami tłuszczowymi trans. Unikaj 
więc tłustych mięs i wędlin, np. kieł-
basy, baleronu, boczku, pasztetu i 
pasztetowej, salami i parówek. Mo-
żesz za to śmiało zajadać się mięsem 
drobiowym oraz rybami morskimi. Te 
ostatnie zawierają kwasy tłuszczowe 
n-3 PUF, które normalizują ciśnienie krwi.  
6. Nie szarżuj z cukrem
Ogranicz do minimum nie tylko słody-
cze i napoje słodzone, ale także owoce, 
które zazwyczaj mają w sobie dużo 
cukrów. Jeśli jesteś po zawale, a dodat-
kowo masz nadwagę lub chorujesz na 
otyłość – twoja dzienna dawka cukru 
nie może przekraczać 300 gramów.  
7. A jeśli jesz węglowodany...
To te o niskim indeksie glikemicznym, 
czyli pieczywo pełnoziarniste i razowe, 
ryże: Basmati i brązowy, grube kasze 
(jęczmienną – pęczak, gryczaną) oraz 
makarony: razowy i gryczany.
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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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

ogłoszenie

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



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 

SPRZeDAM działki budowlane 
o powierzchni 1200 m² 

- BOCZKI. Nr tel.693-437-660

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 

przy ulicy Belwederskiej 42 
(przy sklepie „Kasia”).  

Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

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

placu Kościuszki 11 oraz nowy lokal 
o pow. 91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. 
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

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 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

Sprzedam kredens pokojowy z 

Cepelii – jasny orzech. 
Tel.: 42-277-25-94

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

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

Maglownica domowa na korbę 
– sprzedam. Tel: 500-336-322

Hak holowniczy, atest, 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 wo-
reczków, maszynę do obcinania 

cebuli lub 3 silniki do niej osobno, 
niską przyczepę – wywrotkę w 

dobrym stanie, młynek do czysz-
czenia zboża, kuchnię polską 

Grudziądz oraz 2 rowerki dziecin-
ne w dobrym stanie w tym jeden 

to BMX Puma mały. 
Tel.: 507-330-281.

Sprzedam Seat Toledo, 1999 rok, 
opłacony przegląd i OC, benzyna, 
gaz – niedrogo. Tel.: 507-330-281

Warsztat samochodowy Leszcze 
13 zatrudni mechanika. 

Tel.: 609-562-154

Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

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

Konstruktor odzieży z możliwością 
odszywania wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji 
odzieży, odszywania wzorów, 
doświadczenie 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie
Stanisława Brączkowska
ul. Kaliska 18, 99-100 Łęczyca
tel. 783 12 11 55
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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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Sąd Rejonowy w Łęczycy przychylił 
się do wniosku policji i prokuratury 
i zastosował tymczasowy areszt 
wobec 29 – latka, który napadł na 
ekspedientkę w sklepie.

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia 
2017 roku w godzinach wieczornych 
w sklepie spożywczym. Policjanci 
pracujący nad sprawą ustalili, że dwóch 
mężczyzn w wieku 29 i 31 – lat działając 
wspólnie i w porozumieniu napadli na 
ekspedientkę w sklepie. Kobieta została 

przewrócona i duszona a bandyci za-
brali z kasy 150 złotych. Funkcjonariu-
sze łęczyckiej komendy zawnioskowali 
w prokuraturze, aby ta wniosła do sądu 
o zastosowanie środka zapobiegawcze-
go w postaci tymczasowego aresztu 
wobec młodszego z zatrzymanych 
napastników. Sąd przychylił się do 
wniosków i wydał postanowienie o 
izolacji 29 – latka na najbliższe trzy 
miesiące. Wobec 31 – latka zastosowano 
dozór policyjny.

Na terenie oddziału prewencji 
policji w Łodzi odbyło się uroczy-
ste ślubowanie policjantów oraz 
wręczenie nagród i wyróżnień. 
Podczas tej uroczystości zostało 
też wręczone wyróżnienie dla 
policjanta z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy.

Podczas uroczystości wręczone 
zostały nagrody finansowe dla poli-
cjantów, którzy wyróżnili się pełniąc 
wzorowo służbę. Wśród nich za 
szczególne zasługi w służbie znalazł 
się funkcjonariusz z Komendy Powia-
towej Policji w Łęczycy - kierownik 
rewiru dzielnicowych w Piątku – st. 
asp. Sebastian Kieliszek. Został on 
wyróżniony nagrodą komendanta 
głównego policji nadinsp. dr Jarosła-
wa Szymczyka. Łęczycki policjant, 
kiedy w dniu 18 czerwca w miej-
scowości Krzyszkowice otrzymał 
informację od dyżurnego KPP w 
Łęczycy, iż młody mężczyzna po 
uprzednim zażyciu tabletek niezna-
nego pochodzenia zapowiedział 
próbę samobójczą twierdząc, że idzie 

się utopić w pobliskiej rzece Malina, 
udał się niezwłocznie wspólnie z 
policjantem OPI KPP w Łęczycy w 
rejon wskazany przez dyżurnego. 
Po krótkim opatrolowaniu nabrze-
ża rzeki Malina oraz znajdujących 
się nieopodal stawów hodowli ryb 
ujawnili znajdującego się w wodzie i 
trzymającego konara drzewa znane-
go mu mężczyznę. Mając na uwadze 

informację o zapowiedzi targnięcia 
się na życie tego mężczyzny st. asp. 
Sebastian Kieliszek zdjął mundur i 
wskoczył do rzeki w celu ratowania 
mężczyzny. W wyniku podjętych 
działań uratowano życie ludzkie. 
To zachowanie wskazuje na dużą 
empatię policjanta, właściwą postawę 
godną naśladowania.

Policjanci z Poddębic wraz ze-
społem pogotowia ratunkowego 
„Falck” spotkali się z uczniami 
oraz kadrą pedagogiczną. Tema-
tem przewodnim było omówienie 
zagrożeń wynikających z zażywa-
nia substancji psychoaktywnych 
w tym tak niebezpiecznych dopa-
laczy. Są to już kolejne działania 
profilaktyczne podejmowane 
przez funkcjonariuszy, aby uczu-
lić młodych ludzi i uświadomić 
im, że tego typu środki mogą 
powodować śmiertelne zatrucia.

Wynikiem współpracy dziel-
nicowego gminy Poddębic z ra-
townikami medycznymi „Falck” 
było spotkanie z młodzieżą oraz 
nauczycielami na temat dopalaczy. 
Dzielnicowy przestrzegał przed się-
ganiem po tego typu środki zwraca-
jąc szczególną uwagę na zagrożenia 
jakie niesie ze sobą zażywanie tych 
substancji, mundurowy edukował 

słuchaczy na temat odpowiedzial-
ności prawnej. Ratownik medyczny, 
który na co dzień ma styczność z 
tego typu sytuacjami, w trakcie 
prowadzonych rozmów podawał 
przykłady młodych ludzi, którzy 
kierowani ciekawością, bądź chęcią 
przypodobania się towarzystwu, 
spróbowali dopalaczy, a w kon-
sekwencji uzależnili się od nich, 
tracąc cenne zdrowie lub nawet 
życie, przypominając, że zażywa-
nie środków psychoaktywnych, a 
w szczególności dopalaczy może 
powodować śmiertelne zatrucie. 
Młodzieży w zrozumieniu tego 
trudnego tematu pomogła przygo-
towana prezentacja multimedialna, 
która wyjaśniała zagadnienia z 
zakresu poruszonego tematu, a 
zamieszczona grafika obrazowała 
zmiany jakie zachodzą w młodym 
organizmie po zażywaniu substan-
cji psychoaktywnych.

O dopalaczach z uczniami 

areszt dla 29-latka

policjant wskoczył do rzeki i uratował mężczyznę
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Na zjeżdżalni tylko samemuNajdłuższe rzęsy na świecietajna misja wojskowa

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

Firma SpaceX zdążyła jeszcze przed uderzeniem na Flory-
dę huraganu Irmina wynieść w przestrzeń kosmiczną tajny 
ładunek wojskowy. Za pomocą rakiety Falcon 9 na orbitę 
trafił pojazd X-37B. To niewielki bezzałogowy prom ko-
smiczny, który poleciał właśnie w swoją piątą tajną misję. 
Szczegóły misji są trzymane w tajemnicy.  Amerykańscy 
wojskowi oficjalnie mówią, że misje X-37B mają na celu 
prace nad rozwojem technologii pojazdów kosmicznych 
wielokrotnego użytku. Mogą się one przydać np. podczas 
odzyskiwania uszkodzonych satelitów, naprawiania ich w 
przestrzeni kosmicznej lub na Ziemi czy też sprzątania 
kosmicznych śmieci, których coraz więcej krąży wokół 
naszej planety. Oczywiście można też podejrzewać, że 
pojazd prowadzi misje szpiegowskie. Niewykluczone 
również, że służy on np. NASA do testowania mniejszej 
wersji załogowych promów kosmicznych.

Gdy 28 czerwca 2016 r. przedstawiciel Księgi rekordów 
Guinnessa zmierzył rzęsy You Jianxii z Szanghaju, okazało 
się, że najpokaźniejsze z nich mają aż 12,4 cm. Jak można 
się domyślić, Chinka pobiła wszystkich na głowę i została 
oficjalnie uznana za zdobywczynię tytułu osoby z najdłuż-
szymi rzęsami. Wydawcy edycji Księgi na 2018 r. przyznają, 
że kategoria “najdłuższe rzęsy na świecie” była jedną z 
najbardziej obleganych; zgłosiło się bowiem ponad 500 
chętnych do przejęcia “korony”. You Jianxia, była dyrektor 
funduszu inwestycyjnego, mówi, że jej rzęsy nie zawsze 
były takie długie. Wg niej, wpłynęła na to zmiana stylu 
życia (w 2013 r. zrezygnowała z biznesu na rzecz hodowli 
róż). Wtedy właśnie zauważyła, że rzęsy w lewym oku 
znacznie się rozrosły. Zjeżdżanie po ślizgawce na kolanach dorosłego może 

prowadzić do złamań nogi u małych dzieci. W latach 2002-
15 w USA na zjeżdżalniach doszło do 352.698 urazów u 
dzieci w wieku poniżej 6 lat. W wielu przypadkach były to 
właśnie złamania nogi.
Dr Charles Jennissen z Uniwersytetu Iowy zaprezentuje 
wyniki swoich badań nad urazami najmłodszych na pla-
cach zabaw na konferencji w Chicago. Jennissen zauwa-
żył, że w grupie poniżej 6 lat największy odsetek urazów 
występował u 12-23-miesięcznych dzieci. Najczęstszym 
urazem było złamanie (36%), zazwyczaj podudzia. W 
większości przypadków do takiego urazu dochodzi, gdy 
stopa dziecka zahaczy się o krawędź bądź spód ślizgawki, 
a potem wykręci się i wygnie do tyłu podczas siedzenia 
na kolanach dorosłego.

Jeszcze 
tylko 
przegląd i 
do kościoła

Lecę po 
socjal do 
Niemiec

Była piękna, 
inteligentna, 
zabawna... 
Po co 
trzeźwiałem


