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Mieszkaniec 
nagrał policjantkę!
„Nie pracowała, jak 
należy”... 

W mieście Niemal 
Wybuchła paNika. 
czy w łęczycy doszło 

do skażenia wody?

Za co ludzie obrazili się na proboszcza?

Łukasz Rzepecki ukarany za 
brak partyjnej lojalności

W komisariacie policji w Ozorkowie doszło do 
niecodziennej sytuacji. Ryszard Dulanowski 
kamerą z telefonu komórkowego nagrał jedną z 
funkcjonariuszek. Mężczyzna krytykuje policjantkę za 
– jak sam to określił – partaninę w robocie. Wcześniej 
złożył skargę w prokuraturze na działania miejscowej  
  policji. W czym jest problem?

więcej str. 10

Ponad 40 
milionów zł

 dla Poddębic

Monika Kilar 
- Błaszczyk 

a sprawa stadionu

str. 7

str. 3
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Łęczyca

Łęczyca, Grabów

Zakaz handlu: sejmo-
wa komisja przyjęła, że 

sklepy będą zamknięte w co drugą 
niedzielę.

Sejmowa podkomisja stała ds. 
rynku pracy przyjęła obywatelski 
projekt ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. Najważniejsza 
poprawka dotyczy liczby niedziel 
wolnych od handlu. Ograniczenie 
handlu obowiązywałoby nie w każ-

Ograniczenie handlu w niedziele 
dą niedzielę, jak chce Solidarność, 
ale w drugą i czwartą niedzielę 
miesiąca. 

W obywatelskim projekcie ustawy, 
nad którym pracuje podkomisja za-
kaz handlu nie obowiązywał tylko w 
ostatnie niedziele stycznia, czerwca, 
lipca oraz sierpnia, kolejne dwie nie-

dziele przypadające przed świętami 
Bożego Narodzenia oraz ostatnią 
niedzielę Świąt Wielkanocnych. 

Kilka niedzielnych wyjątków
Posłowie utrzymali wyłączenie 

z zakazu stacji paliw płynnych, 
kwiaciarni, placówek prowa-
dzonych przez właściciela, ap-

tek i punktów aptecznych, a także 
“placówek handlowych, których 
przeważająca działalność polega na 
sprzedaży pamiątek, upominków i 
dewocjonaliów”.

Posłowie popierają pomysł, by 
handel w niedziele był możliwy 
w sklepach i platformach inter-

Teresa Zasada
- Są zawody, w których nie da się nie 
pracować w niedziele i święta: lekarze, 
pielęgniarki, kierowcy, dlaczego więc 
nie mogą pracować sprzedawcy, skoro 
wybrali sobie taki zawód? Kto nie chce, 
to nie zrobi zakupów w niedzielę czy 
święto, ale są ludzie, którym zostaje 
na to tylko dzień świąteczny. Jakie 
mają wyjście? Żadnego, muszą iść do 
sklepu. Dlatego uważam, że każdy 
powinien mieć wybór. Nakazywanie i 
zakazywanie już kiedyś było.

netowych, w strefach wolnocło-
wych oraz w punktach, w których 
przeważająca działalność polega 
na sprzedaży prasy. Posłowie chcą 
zezwolenia na handel w niedziele 
także w placówkach pocztowych, 
hurtowniach farmaceutycznych, w 
zakładach leczniczych dla zwierząt.

Zakaz handlu w niedziele zostanie 
wprowadzony 1 stycznia 2018 r. 

(mku)

Reporter pyta: Co mieszkańcy myślą o niedzielnych zakazach handlu?

Barbara Olejniczak
- Myślę, że dla wielu osób możliwość 
handlowania w dni świąteczne jest 
ważna. Chodzi zarówno o konsumen-
tów jak i przedsiębiorców. Polska jest 
wolnym państwem i powinno być 
tak, że oferta handlowa pozostaje bez 
zmian. Ludzie sami zadecydują, kto 
ma iść do kościoła a kto do marketu. 
Rząd nie powinien z góry narzucać 
swojej woli, to nie te czasy. 

Ewa Doliwa-Otrębska
- Uważam, że w tej sprawie ludzie 
powinni decydować sami. Stosowanie 
rozwiązań poprzez wydawanie naka-
zów czy zakazów jest w mojej ocenie 
zamachem na wolność wyboru, do 
czego każdy człowiek ma prawo. To 
są fundamentalne zasady demokra-
cji i żadna władza nie powinna ich 
naruszać. Przeciwnicy handlowania w 
niedziele, nich po prostu nie chodzą w 
ten dzień do sklepów.

Krzysztof  Porczyński
- Osobiście nie robię zakupów w dni 
świąteczne, staram się to robić od 
poniedziałku do piątku, ale absolutnie 
nie krytykuję tych, którzy robią to z 
wyboru czy też z konieczności. Ludzie 
maja różne sytuacje życiowe i często 
są zmuszeni do pójścia na zakupy 
właśnie w dni świąteczne. Dlatego 
ograniczenie, bądź uniemożliwienie 
do korzystania z prawa wyboru nie 
jest dobrym rozwiązaniem.

Józef Jabłoński
- Moim zdaniem, wreszcie ktoś po-
szedł po rozum do głowy. Człowiek 
pracuje cały tydzień, także w soboty 
to chyba jeden wolny dzień w tygo-
dniu mu się należy. Jak nie wprowa-
dzą czegoś odgórnie, to ludzie ciągle 
będą kupowali, a handlujący ciągle 
pracowali, bo właśnie w niedzielę 
zabraknie komuś np. soli. Tak jest 
zawsze i jest to złe, bo niedziela jest 
niedzielą a nie dniem roboczym.

Coraz bliżej 1 
listopada. Na 

cmentarzach i w kwiaciarniach ruch z 
dnia na dzień jest coraz większy. Ro-
dziny zmarłych już myślą o zniczach 
i kwiatach. Niektórzy rozpoczęli też 
porządkowanie grobów.

Mało jest w polskiej tradycji świąt, 
które budują tak specyficzną atmosferę. 
Przygotowania do tego dnia zaczynają 
się na długo przed samym świętem. 
Ludzie kupują wiązanki i znicze, żeby 
uczcić pamięć o swoich bliskich. Jest już 
w czym wybierać. Pod cmentarzem w 
Łęczycy zniczy nie brakuje, kwiaciarnie 

też naszykowały bogaty asortyment.
- Staram się, aby nie powtarzać 

wzorów, każda wiązanka jest inna, 
bo ludzie szukają ciekawych rozwią-
zań - mówi Małgorzata Stańczyk, 
właścicielka kwiaciarni w Łęczycy. - 
Staram się trafiać nawet w najbardziej 
wyrafinowane gusty klientów. Zain-
teresowanie wiązankami oczywiście 
jest już duże.

Równie dużą różnorodność wzorów, 
kształtów i kolorów można znaleźć 

w kwiaciarni Małgorzaty Pawlak w 
Grabowie.  

- Ceny wiązanek są zróżnicowane, w 
zależności od wielkości i rodzaju uży-
tych kwiatów. Klienci już przychodzą, 
oglądają, kupują. Wiele osób nie chce 
czekać na ostatnią chwilę, teraz wybór 
jest jeszcze duży – zapewnia M. Pawlak.

Ceny dużych wiązanek wahają się 
w granicach od 80 do 130 zł, tańsze też 
można kupić, ale są już zdecydowanie 
mniejsze. Na łęczyckim targu wiązanki 
są w cenie od 35 zł.

Wiele osób w ubiegłym tygodniu 
sprzątało groby bliskich. 

(mku)

Przygotowania do Święta Zmarłych

Małgorzata Stańczyk robi 
wyszukane wiązanki. Uważa, 
że każda musi być wyjątkowa i 
niepowtarzalna

- Wybór kwiatów jest duży, każdy 
znajdzie coś, co mu się spodoba – 
mówi Małgorzata Pawlak 

Ze sprzątaniem grobów bliskich nie ma co czekać do ostatniej chwili

co wypada księdzu a co parafianom
Gm. Łęczyca Żywa dyskusja 

rozpoczęła się po 
mszy żałobnej odprawionej w ubie-
głym tygodniu w parafii w Topoli 
Królewskiej. Wielu osobom ksiądz 
proboszcz zza ołtarza zwracał 
uwagę na ich spóźnialstwo, co dla 
wielu było bardzo zaskakującym i 
niecodziennym zachowaniem jak 
na duchownego. 

Z redakcją skontaktowała się osoba, 
która uczestniczyła w pożegnaniu 
zmarłego.

- Dla mnie to nie jest normalna sytu-
acja, że ksiądz wyłapuje spóźnialskich 
zamiast prowadzić mszę. Spóźniło się 
kilka osób po 10, 15, czy 20 minut, ale 
trzeba zwrócić uwagę, że było sporo 
osób przyjezdnych np. z Łodzi. Rolą 
księdza jest zapraszanie do kościoła a 
nie zniechęcanie ludzi czy robienie im 
wstydu. Takie zachowanie zwłaszcza 
na pogrzebie jest nie na miejscu. Dla 
mnie było to obraźliwe – usłyszeliśmy.

Kamil Leśniewski, proboszcz pa-
rafii z Topoli Królewskiej, nie ukrywa 
zaskoczenia taką opinią. 

- Zamiast pytać, czy księdzu wy-
pada zwrócić uwagę spóźnialskim, 
czy nie lepiej zadać pytanie, czy wy-

pada spóźniać się na mszę 
świętą, bez względu czy 
jest to msza pożegnalna, 
czy też nie. Odpowiedź 
jest oczywista. Takim za-
chowaniem okazuje się 
brak szacunku dla zmar-
łego, jego rodziny i dla 
samego Pana Boga. Jeżeli 
ktoś przychodzi 10 minut 
przed końcem mszy, to 
czy jest to odpowiednie 
zachowanie? Tłumacze-
nie, że spóźniłem się, bo 
np. były korki w drodze 
z Łodzi nie jest żadnym 
usprawiedliwieniem, bo jadąc na 
pogrzeb, korki należy przewidzieć 
– usłyszeliśmy od proboszcza. - Nie 
miałem zamiaru urazić, czy obrazić 
osób, które spóźniły się na pogrzeb, 
chciałem je tylko powitać i to robiłem. 
Jeżeli faktycznie ktoś poczuł się urażo-
ny, to niech przyjdzie do mnie i poroz-
mawia, dlaczego przyjechał za późno 
na mszę. Jeżeli powód spóźnienia 
rzeczywiście nie zależał od tej osoby, 
lub nie można było tego przewidzieć, 
to ja tę osobę szczerze przeproszę.

Ksiądz proboszcz zwraca też uwagę 

na fakt, że co niedziela do kościoła 
przychodzi około 20% zadeklarowa-
nych katolików. Na pogrzeby przy-
chodzi ich znacznie więcej. Niestety 
często tylko dlatego, że po prostu tak 
wypada. Niektóre osoby godzinę 
rozpoczęcia mszy świętej traktują jak 
początek „schodzenia się” do kaplicy. 
Faktem jest, że ciągłe otwieranie 
drzwi, stukanie obcasami czy robienie 
szumu w kościele zwyczajnie prze-
szkadza duchownemu oraz wiernym 
zagłębionym w modlitwie. 

(zz)

Ciechocinek promował się w Łęczycy
W starostwie powiatowym odbyło 
się spotkanie z przedstawicielem 
dziecięcego szpitala uzdrowisko-
wego w Ciechocinku. Miało ono 
na celu przybliżenie działalności 
uzdrowiska, ale przede wszystkim 
poinformowanie mieszkańców 
o możliwości otrzymania nawet 
100% dofinansowania na pobyt i 
leczenie dziecka.
NFZ umożliwia skorzystanie z le-
czenia uzdrowiskowego, jakie jest 

finansowane w 100 %, jednak w wie-
lu przypadkach lekarze pierwszego 
kontaktu nie informują pacjentów o 
możliwości leczenia uzdrowiskowe-
go dziecka, dopóki ci nie zapytają o 
to wprost. Kuracja dziecka w sanato-
rium możliwa jest na podstawie waż-
nego skierowania poświadczonego 
przez oddział NFZ. Wystarczy wraz 
z lekarzem rodzinnym wypełnić druk 
wniosku na leczenie uzdrowiskowe, 
a następnie przesłać do odpowied-

niego oddziału wojewódzkiego NFZ. 
Odpowiedź powinna nadejść w cią-
gu 30 dni od daty złożenia wniosku. 
Z usług szpitala uzdrowiskowego 
mogą korzystać dzieci od 3 do 18 
roku życia. 
Piątkowe spotkanie w starostwie 
zostało zorganizowane z inicjatywy 
Tomasza Olczyka, komendanta stra-
ży miejskiej w Łęczycy oraz radnego 
powiatowego.

(zz)
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Łęczyca 

Do Moniki Kilar-Błasz-
czyk - wykonującej 

zadania i kompetencje burmistrza 
Łęczycy oraz do Pawła Kuleszy, 
przewodniczącego rady miejskiej, 
wpłynęło pismo podpisane m.in. 
przez dyrektorów szkół, nauczy-
cieli wf-u, przedstawicieli MKLA i 
radnych klubu „Dla Łęczycy”, w 
którym proszą o uwzględnie-
nie remontu stadionu miej-
skiego w przyszłorocznym 
budżecie. 

O remoncie stadionu po-
wiedziano już wiele, ale jak 
do tej pory wiążące decyzje 
nie zapadły. Autorzy pisma 
podnoszą ważną rolę stadionu 
miejskiego w życiu uczniów 
łęczyckich szkół, w rozwijaniu 
sportowych umiejętności, w 
treningach łęczyckich sportow-
ców oraz doskonałą lokalizację 
stadionu. Zwracają też uwagę na zły 
stan techniczny m.in. urządzeń lek-
koatletycznych.

- Przebudowa stadionu miejskie-
go jest konieczna i bezdyskusyjna. 
Miasto nie może po raz kolejny 
zmarnować szansy, jaką dostało. 
Rezygnacja z remontu stadionu 
oznacza zwrot 1,5 mln zł do mini-
sterstwa, co byłoby w mojej ocenie 
kompromitacją. Kilka lat temu już 
była możliwość pozyskania spo-
rych pieniędzy na ten cel, Łęczyca 
była na trzecim miejscu w Polsce, 

ale ówczesny burmistrz nawet nie 
złożył dokumentów, żeby te środki 
pozyskać – przypomina Mirosław 
Andrysiak, prezes MKLA Łęczyca. 
- W radzie miasta pojawiają się głosy, 
żeby przenieść stadion, dla mnie jest 
to co najmniej pomysł nietrafiony. 
Przecież na stadion przychodzą 
uczniowie z naszych szkół, mówimy 

o młodzieży, która ma na nim lekcje. 
Ponadto, sportowcy z naszego klubu 
zdobyli już ponad 100 medali na mi-
strzostwach Polski a nawet nie mają 
porządnego stadionu do treningów.

Podobne zdanie ma radny Zenon 
Koperkiewicz.

- Łęczycę stać na tę inwestycję. 
Finansowanie można rozłożyć na 
trzy lata. Konieczność przebudowy 
stadionu powinna być dla całej rady 
bezdyskusyjna, niestety jest inaczej. 
Stąd ten apel – dodaje radny Z. Ko-
perkiewicz.

O problemie, jakim jest przebu-
dowa stadionu, rozmawialiśmy z 
Moniką Kilar-Błaszczyk.

- Stadion miejski jest tematem 
priorytetowym, ale też bardzo zło-
żonym. Ja jestem jak najbardziej „za” 
i widzę dużą potrzebę przebudowy 
stadionu. Uważam jednak, że nale-
ży zastanowić się nad rozmachem 

tej inwestycji, bo w mia-
stach wielkości Łęczy-
cy buduje się stadiony 
za połowę tej kwoty. 
Obecny projekt prze-
budowy stadionu za-
kłada wydatkowanie 
10 mln zł, to ogromna 
suma. Nie chcę też w 
tym momencie mówić, 
że przeniesienie stadio-
nu jest złym pomysłem, 
bo miasto miałoby wie-
le korzyści budując sta-

dion w nowym miejscu. Wiem 
jednak, że ze względu na młodzież 
szkolną obecna lokalizacja jest 
dobra – mówi M. Kilar-Błaszczyk. 
- Powinniśmy dużo rozmawiać, 
może zdecyduję się na konsultacje 
społeczne w tym temacie. Warto 
chyba przeanalizować zmniejszenie 
obecnego projektu. Wiem jak ważny 
jest sport w życiu młodego człowie-
ka i mam nadzieję, że wspólnie z 
radą miasta wybierzemy najlepsze 
rozwiązanie. 

(zz)

W parku miejskim od 
czasu przejścia orka-

nu Ksawery wciąż leżą powalone 
drzewa i złamane konary. Jak się 
okazuje, Zieleń Miejska nie może 
nic w parku zrobić bez decyzji 
konserwatora zabytków.

Park jest zabytkowy, dlatego nawet 
na pocięcie i wywiezienie powalonych 
drzew potrzebna jest zgoda pracow-
nika urzędu ochrony zabytków. Jak 
mówi Karol Niewiadomski, dyrektor 
„Zieleni”, wkrótce powinny rozpocząć 
się porządki w parku.

(zz)

Coroczne święto edu-
kacji to już określo-

na tradycja wpisana na stałe w 
harmonogram zdarzeń  szkół i 
organów prowadzących.  

11 października w łęczyckim sta-
rostwie odbyła się uroczystość Dnia 
Edukacji Narodowej, podczas której 

starosta, na wnioski rad pedagogicz-
nych, dyrektorów szkół oraz kierow-
nika wydziału oświaty, przyznał 
nagrody 11 pedagogom. Ponadto, 8 
pedagogów, którzy zdali egzamin 
na stopień nauczyciela mianowanego 
otrzymało akty mianowania. 

(mku)

Nagrody dla nauczycieli

Kiedy uprzątną miejski park?

apelujemy o remont stadionu!
- To jest za dużo pieniędzy – odpowiada burmistrz 
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Gm. Grabów, Łęczyca - Musiałam 
uciekać z 

dziećmi do Łęczycy, bo teściowa 
zatruła mi życie – mówi w ostrych 
słowach Małgorzata Rytkowka. 
- To wszystko nieprawda, moja 
matka ma zszargane nerwy – 
kwituje jej bratowa. Obie strony 
zupełnie inaczej przedstawiają 
rodzinne problemy. 

Jak usłyszeliśmy, w tej rodzinie 
nigdy nie było serdeczności. Konflikt 
przybrał na sile po śmierci teścia 
Małgorzaty Rytkowskiej.

- Zaczęło się od sprawy spadkowej. 
Mąż po ojcu dostał część domu, ale 
jego rodzina chciała, żeby się zrzekł 
spadku. Teściowa nas wyzywała, 
krzyczała, na moje dzieci mówiła 
„bachory”. Znosiłam to ponad 20 lat. 
W końcu powiedziałam dość. Rok 
temu zabrałam dwie najmłodsze cór-
ki i uciekłam do Łęczycy – opowiada 
M. Rytkowska. - Ostatnio, kiedy po-
jechaliśmy po nasze rzeczy teściowa 
rzuciła się na mnie z kamieniem. 
Bramę zamyka na kłódkę, żeby nie 
można było wejść. Gdyby tego było 
mało, wykuła dziurę między swoim 
a naszym mieszkaniem i wstawiła 
sobie drzwi. Grzebią w naszych rze-
czach. Nie wiem, czy nic nie poginie. 
Wezwałam policję, ale stwierdzili, że 
interwencja jest bezpodstawna, bo 
męża nie powinno tam być. Co my 
mamy za prawo? A ci ludzie? Jak tak 
można, żeby matka syna traktowała 
gorzej jak obcego.

W sądzie odbyła się rozprawa. 
Mąż pani Małgorzaty ma się wy-
prowadzić i wymeldować z domu 
w zamian za zadośćuczynienie 
finansowe w wysokości 25 tys. zł.

- Najpierw niech mi zapłacą, a 

dopiero później 
się wymelduję. 
Jeżeli zrobiłbym 
to wcześniej, to 
już w ogóle nie 
mógłbym nawet 
wejść do domu. 
Właśnie porząd-
kuję moje rzeczy 
i muszę je gdzieś 
zabrać. To są dro-
gie sprzęty i co ja 
mam z tym zro-
bić? Mam na po-
dwórku kontener, 
chcę go przewieźć 
na moją działkę i 
chyba będę mu-
siał tam spać. Na 
szczęście pracuję 
w delegacji i nie 
ma mnie miesiąc, 
czasem dłuże j  
– dodaje Andrzej 
R y t k o w s k i .  
- Moja rodzina 
już tak ma, że 
musi z kimś wal-
czyć. Jak nie z ob-
cymi, to ze swoimi. Jest to przykre 
i krzywdzące. Jak matka może tak 
traktować syna.

Natalia, 10-letnia córka państwa 
Rytkowskich, powiedziała nam, że 
boi się babci, która często krzyczy 
na jej rodziców. Dziewczynka cieszy 
się, że teraz mieszkają w Łęczycy.

Matka Andrzeja Rytkowskiego 
odmówiła rozmowy z redakcją. 
Skontaktowała się z nami natomiast 
jej córka.

- To co mówią Małgorzata i An-
drzej nie jest prawdą. Jak można tak 
kłamać? Mama jest starszą osobą a 

W środę odbyły się w Łodzi testy 
sprawności fizycznej w piątej ka-
tegorii konkursu na najlepszego 
strażaka 2017 roku w wojewódz-
twie łódzkim.

W teście brał udział m.in.  mł. 
asp. Grzegorz Sobiński, strażak 
z KP PSP w Łęczycy. W kategorii 
„SEMI SENIOR” (zawodnicy w 
wieku do 34 lat) zajął I miejsce 
i został najsprawniejszym stra-
żakiem PSP województwa łódz-
kiego w tej kategorii wiekowej.  
Wyniki uzyskane przez mł. asp. 
Grzegorza Sobińskiego: bieg na 50 

Na łęczyckim zalewie 
znów można zoba-

czyć parę łabędzi. Ptaki wróciły 
na zalew, po wakacyjnej nie-
obecności. 

Co roku w okresie jesiennym 
otrzymujemy maile i telefony 
dotyczące łabędzi, które „nie 
odleciały do ciepłych krajów”, 
w związku z czym osoby infor-
mujące o takich przypadkach 
oczekują zapewnienia ptakom 
właściwej opieki. Uspokajamy 
– na terenie Polski zimuje kil-
kanaście tysięcy łabędzi i jest 
to z jawisko cał-
k o w i c i e 

normalne. Bodźcem do prze-
mieszczenia łabędzi na tereny 
cieplejsze jest brak pożywienia 
w miejscu przebywania i znacz-
ne obniżenie temperatury –z 
tego powodu w razie ciepłych 
jesieni można obserwować dłuż-
sze niż zazwyczaj przebywanie 
ptaków w rejonie lęgowisk lub 
pierzowisk.

Łabędzie przystosowane są do 
znoszenia trudnych warunków 
zimowych – zdrowy dorosły 
osobnik może przetrwać bez 
pożywienia nawet 4 tygodnie. 

Sołtysi kontra wójt

Ostra krytyka Tomasza Pietrzaka 
Gm. Grabów Z niejedną kry-

tyczną opinią 
musiał się zmierzyć wójt Tomasz 
Pietrzak podczas ostatniej sesji rady 
gminy Grabów. Istotne uwagi na 
temat pracy urzędu i władzy wyrazili 
sołtysi obecni na sesji.

Sołtys z Borucic, Zenon Czekalski 
nie zapomina o skutkach letnich 
nawałnic, które skoncentrowały się 
przede wszystkim na terenie jego 
sołectwa.

- Do 15 października trwa zbiórka 
publiczna do puszek na rzecz po-
szkodowanych rolników, jestem prze-
wodniczącym komitetu, siłą rzeczy 
staram się być na bieżąco z tematem 
odszkodowań, szczególnie tych, które 
dotyczą nawałnicy czerwcowej. Czy 
coś już wiadomo w tej sprawie? Dla-
czego gminna komisja szacująca straty 
nie wpisała do protokołu stopnia znisz-
czenia budynków gospodarczych? 
- dopytywał sołtys.

Zastępca wójta, Krzysztof Ogórek, 
nie odpowiedział sołtysowi na to py-
tanie, natomiast chciał wiedzieć, kto z 
Agencji Modernizacji i Restrukturyza-
cji Rolnictwa udziela takich informacji.

- To nie ma znaczenia, ale jeżeli jest 
to prawda, to rolnicy z naszego terenu 
są stratni. Można było uzyskać ok. 
10 tys. zł tytułem odszkodowania za 
zniszczone budynki służące do pro-
dukcji rolnej.

W innej kwestii wypowiadał się 
sołtys z Kotkowa, Maciej Pochylski. 
Chodziło o kontrowersyjne, zdaniem 
sołtysa, wpisy jakich dokonał wójt 
Tomasz Pietrzak  pod adresem miesz-
kańców sołectwa na swoim portalu 
społecznościowym.

- Pan obraził mieszkańców - mówił 
sołtys. - Jest mi wstyd, że mamy takie-
go wójta, jest pan bezczelny, jest pan 
beznadziejny.

Wójt Pietrzak nie dopatrzył się takich 
znamion w swoich wpisach.

- Każdy ma prawo wyrażać swo-
je opinie i nie mam zamiaru pana 
przepraszać - podsumował włodarz 
z Grabowa. 

O jakie wpisy wójta chodziło? Oto 
fragment wspomnianego tekstu wło-
darza Grabowa: „Nie przez przypadek 
pisałem przy 39 sołectwach koszenie, 
poza jednym, które zanegowało to, 
a przynajmniej ja to tak odebrałem - 
Kotków. Można też być zawiedzionym, 
bo akurat ta miejscowość swego czasu 
popisała się mordobiciem, co wyróżni-
ło ją ze wszystkich sołectw”. „Gdybym 
takich herezji nasłuchał się w całej 
gminie, to odniósłbym wrażenie, że 
żyję na innej planecie”.

Podczas ostatniej sesji radni roz-
patrywali skargi. Trzy pierwsze, na 
działalność przewodniczącego RG 
Czesława Krawczyka i wiceprzewod-
niczącego rady Józefa Drozdowskiego 

wniósł do wojewody łódzkiego 
wójt Tomasz Pietrzak. Dotyczyły 
niewłaściwego, w ocenie skarżącego, 
sposobu zwołania sesji w zakresie 
niepowiadomienia sołtysów oraz 
niezgodnej z prawem  procedury 
zastosowanej przy procedowaniu 
wniosku grupy radnych w sprawie 
odwołania z funkcji przewodniczą-
cego rady Czesława Krawczyka.

Na tym nie było końca emocji, bo w 
dalszej kolejności radni mieli zdecy-
dować o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu 
rezygnacji z funkcji wiceprzewodni-
czącego rady Józefa Drozdowskiego. 
Do głosowania w tej sprawie jednak 
nie doszło, gdyż radna Małgorzata 
Matusiak w imieniu pozostałych za-
apelowała do wiceprzewodniczącego 
o wycofanie rezygnacji, na co radny 
wyraził zgodę. 

(mku)

Strażak z Łęczycy najlepszy 
w województwie

m – 6,4 s, podciąganie na drążku – 
24 razy, bieg na 1000 m – 2,53 min.  
Dla jednostki taki strażak to spore 
wyróżnienie.
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Ogromna dziura przy garażach
Łęczyca 

Łęczyca 

Aż strach patrzeć 
na olbrzymią dziurę 

w szczycie jednego z bloków 
przy ul. Dworcowej. Najpraw-
dopodobniej jest to zarwana 
studzienka telekomunikacyjna. 
Dziura znajduje się na terenie 
przy garażach, oby nikt w nią 
nie wpadł. Na szczęście została 
widocznie oznaczona słupkami.

(zz)

Łabędzie wróciły na zalew

- Jest mi wstyd, 
że mamy 
takiego wójta! 
– mówił Maciej 
Pochylski, 
sołtys Kotkowa

– mówi pani Małgorzata

oni jeszcze dokładają jej zmartwień. 
To oni są konfliktowi. Wyrok sądu 
jest jasny, najpierw Andrzej opuści 
dom, a dopiero później dostanie 
pieniądze. To oni robią ciągłe pro-
blemy i kłócą się z naszą matką, jak 
tak można? - usłyszeliśmy. - We-
zwali do mamy policję nie mając do 
tego żadnych podstaw. W dodatku 
Małgorzata od ponad roku tu nie 
przebywa. Ostatnio nawet rzuciła 
się na naszą matkę. Gdyby wypełnili 
zapisy wyroku sądu, sami uniknęli-
by teraz tych wszystkich awantur.

(zz)

Na zdjęciu 
Małgorzata 
Rytkowska z 
córką Natalią. 

Teściowa to diablica
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Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

LGD „Ziemia Łęczycka” po-
wstała w 2015 roku. W jej skład 
weszły cztery samorządy: mia-
sto Łęczyca  i  gminy  wiejskie  
-  Łęczyca, Grabów, Daszyna. 
Były perspektywy i plany na 
rozwój lokalnych społeczno-
ści. Tylko były, bo Strategia 
Rozwoju Lokalnego nie zyskała 
uznania, a tym samym pienię-
dzy. Środki, które grupa miała 
„na start” są wydawane na 
pracowników. 

Minęły dwa lata, w czasie 
których zmienił się zarząd, ale 
nie zmieniła się sytuacja stowa-
rzyszenia. Siedziba biura LGD 
mieszcząca się w ratuszu miej-
skim też jest zamknięta, mimo 
informacji zamieszczonej na 
drzwiach, według której biuro 
powinno być czynne we wtorki 
i czwartki. 

- 17 sierpnia br. WSA w Łodzi 
ponownie rozpatrywał naszą 
sprawę, tym razem z korzystnym 
finałem po stronie LGD. Niepra-
womocny jeszcze wyrok sądu 
z 31 sierpnia br. uznał skargę 
stowarzyszenia za uzasadnioną 
i uchylił uchwałę komisji ds. 
Wyboru Strategii i Rozwoju Lo-
kalnego, co oznacza, że pojawiła 
się szansa na pozyskanie środ-
ków finansowych na realizację 
projektów – mówi Mirosław 

Od 3 października w 
Łęczycy zmieniły się 

dwie nazwy ulic. Mimo że urząd 
informował o tym nawet na swo-
jej stronie internetowej, w rzeczy-
wistości niewiele się zmieniło. Na 
ulicach wciąż są ich stare nazwy.

Choć temat zmiany nazw ulic, w 
myśl ustawy dekomunizacyjnej, był 
omawiany już dawno, a stosowna 
uchwała została podjęta przez radę 
miejską, nikt nie pomyślał, żeby na 
ulicach od razu zamocować tabliczki 
ze zmienionymi nazwami. I tak, dalej 
jest ulica H. Sawickiej oraz ZWM.

Przypomnijmy, że ulica „Związku 
Walki Młodych” została zmieniona 
na ulicę Związku Walki Zbrojnej a 
ulica H. Sawickiej jest teraz ulicą 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Zmiana nazwy dokonana na pod-

W końcu - można by 
powiedzieć widząc fir-

mę wynajętą przez Polskie Koleje 
Państwowe do porządkowania 
działek wzdłuż torów wąskoto-
rówki. Działki należące do PKP 
ostatnio sprzątane były wiosną, 
choć nie w takim zakresie.

Tym razem PKP zleciło większą 
robotę. Wyciętych zostało wie-
le drzew rosnących przy torach 
dawnej kolejki, zwłaszcza starych 
topoli. Wiele z nich było już mocno 
spróchniałych i zagrażały bezpie-
czeństwu przechodniów. W piątek 
firma miała już cztery przyczepy 
pełne pociętego drewna.  Poza tym 
wycinane są krzaki i rozdrabniane 

Może miasto kupi gu-
mofilce? - Takie pyta-

nie padło z ust jednego z miesz-
kańców osiedla Królów Polskich, 
podczas spotkania  z pełniącą 
obowiązki burmistrza, Moniką 
Kilar-Błaszczyk. 

Wtorkowe spotkanie to kolejna 
odsłona rozpaczliwych działań po-
dejmowanych przez mieszkańców 
osiedla „Królów”, którzy walczą 
o remont gruntowych dróg we-
wnętrznych. Wciąż bezskutecznie. 

- Była już u nas na wizji pani bur-
mistrz, potem próbowaliśmy przed-
stawić obraz naszej sytuacji podczas 
sesji rady miasta, ale nie dopuszczono 
nas głosu - mówił jeden z uczestników 
spotkania. - Teraz jeszcze raz prosimy 
o zrozumienie naszej sytuacji.

Inny mieszkaniec mówił o tym, że 
osiedle istnieje już 10 lat i jak do tej 
pory nikt tam nawet nie sprząta. A 
efekt pracy równiarki określił jako 
pieniądze wyrzucone w błoto.

NOwe NaZwy uliC 
– tylkO w teORii

Na ulicy H. Sawickiej i ZWM zmiany 
nazw nie widać

stawie ustawy nie ma wpływu na 
ważność dokumentów.

(zz)

LGD Nie wypaLiŁo

Na zdjęciu prezes LGD Mirosław 
Ryśkiewicz
Ryśkiewicz, prezes LGD. - W 
chwili obecnej składki wpłacane 
przez poszczególne samorządy 
są zawieszone, a LGD korzysta 
ze środków z tzw. pakietu starto-
wego,  czyli  120 tys. zł. Pieniądze 
te są wykorzystywane na obsługę 
administracyjną stowarzyszenia 
i na pensję prezesa w wysokości 
2,5 tys. zł miesięcznie.

Warto zauważyć, że wyrok 
sądu korzystny dla LGD nie jest 
jednoznaczny z pozyskaniem 
pieniędzy, gdyż środki finan-
sowe dla poszczególnych grup 
zostały już rozdysponowane. 
Grupa może liczyć jedynie na 
środki z innej puli. 

(mku)

PKP robi porządki

gałęzie. Porządki podjęte przez PKP 
są odpowiedzią na pismo wysłane 
przez straż miejską ze stanowczą 
prośbą o rozpoczęcie konkretnych 
działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i estetyki na dział-
kach należących do spółki.

(zz)

Rozżaleni mieszkańcy u burmistrz 

- Rozumiem państwa tok my-
ślenia, ale spróbujcie zrozumieć i 
mnie. Nie jesteście jedyni. Zgłosi-
łam waszą sprawę i na komisję, i 
na sesję, ale decyzję w sprawach 
inwestycyjnych podejmuje rada, a 
ta była negatywna - odpowiadała 
burmistrz. 

- Złożyłem do budżetu na 2018 
wniosek o naprawę nawierzchni i 

budowę zjazdu na osiedle królów - 
dodał radny Krzysztof Razik.

Na to mieszkańcy odparli, że liczą 
na gruntowny remont w przyszłym 
roku, ale na teraz potrzebne są cho-
ciaż doraźne działania. Pomysłów 
zgłoszono wiele, ale które z nich, w 
jakim stopniu i czy w ogóle zostaną 
zrealizowane?

(mku)

Skażenie w zakładzie, 
co z wodą w mieście?
Łęczyca Doszło do skażenia 

wody – przekazywali 
sobie informację mieszkańcy. 
Rozdzwoniły się telefony w 
łęczyckiej stacji Sanepid-u oraz 
PGKiM.

Niepokój pojawił się wraz z 
informacją o zanieczyszczeniu 
wody w innym mieście oraz w 
jednym z zakładów na terenie 
łęczyckiej podstrefy ekonomicz-
nej. Dodatkowo czwartkowa 
przerwa w dostawie wody w 
całym mieście jeszcze podsyciła 
niepokój. 

- Od samego początku tej spra-
wy, była zupełna dezinformacja 
– mówi Wojciech Frankowski, 
dyrektor Sanepidu w Łęczycy. - 
Po pierwsze dlatego, że w jednej 
z gazet pojawił się artykuł  na 
temat skażenia wody w mie-
ście, ale nie w Łęczycy, tylko w 
Gostyninie. Ludzie czytają, jak 
się okazuje nagłówki i to wy-
starczyło, aby powstała swego 
rodzaju panika. Niezależnie od 
wszystkiego, przeprowadzili-

- W mieście niemalże wybuchła panika – mówi szef łęczyckiego Sanepid-u
śmy na wszelki wypadek badanie 
wody pod względem przydatności 
do spożycia i absolutnie nie po-
twierdziły się obawy mieszkań-
ców.  Po drugie, prawdą jest, że 

był problem z wodą 
na terenie jednego z 
zakładów w Łęczycy. 
Najprawdopodobniej 
podczas prowadzenia 
prac budowlanych 
została uszkodzona 
rura i doszło do ska-
żenia, ale podkre-
ślam, że jest to wy-
łącznie problem do-
tyczący tej firmy a nie 
miasta. Po trzecie, w 
czwartek przez okres 
około godziny była 
przerwa w dosta-
wie wody w całym 
mieście z powodu 
awarii. Sprawą zajął 
się PGKiM, usterka 
została usunięta, ale 
jak to zwyczajowo 

bywa, tuż  po włączeniu wody, 
bywa ona lekko rdzawa. Fakt ten 
spowodował kolejną falę telefo-
nów od mieszkańców. Niemniej 
jednak, pragnę wszystkich uspo-
koić, woda w Łęczycy nadaje się 
do picia i nie zawiera groźnych 
szczepów bakterii. 

Informację tę potwierdza Ja-
nusz Muszyński, prezes PGKiM 
w Łęczycy.

Problem z przydatnością wody 
do spożycia wystąpił wyłącznie 
na terenie zakładu w podstrefie 
ekonomicznej. Niestety nikt z 
firmy nie udzielił nam informacji 
na ten temat.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
pracownicy zakładu zostali 
poinformowani o problemie a 
na kranach wisiały kartki, aby 
nie używać wody do celów 
spożywczych. Przypuszczalnie 
w wodzie pojawiły się bakterie 
e-coli. Zakład nie zgłosił sprawy 
do Sanepidu.

(mku)

Mieszkańcy 
obawiali się, że 
woda w Łęczycy 
nie nadaje się 
do spożycia
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Uniejów 

Gm. Zadzim 

Poddębice 

Poddębice 

Sąd w Poddębi-
cach nie wydał 

w ub. czwartek wyroku ws. 
Włodzimierza O., byłego wójta 
Zadzimia, Kazimiery W., byłej 
skarbnik gminy oraz urzędnika 
Sławomira W. Cała trójka odpo-
wiada za oszustwa finansowe. 
W proceder wyciągania pienię-
dzy z gminnej kasy zaangażo-
wane były jeszcze inne osoby 
– przeważnie właściciele firm 
budowlanych, świadczących 
usługi dla gminy. 

- Przewód sądowy został wzno-
wiony. Zaszła bowiem koniecz-
ność przepytania oskarżonych 
w części z innych przepisów niż 

to jest w akcie oskarżenia. Nie 
wszyscy oskarżeni stawili się na 
rozprawie, poza tym przesłucha-
ny będzie jeszcze jeden świadek. 
Termin następnej rozprawy wy-
znaczony został na 9 listopa-
da – mówi Beata Młynarczyk, 
przewodnicząca poddębickiego 
zamiejscowego wydziału karnego 
Sądu Rejonowego w Łasku.

Afera zbulwersowała miesz-
kańców regionu. Były wójt wy-
korzystywał swoje stanowisko 
w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowych i z całą pewnością 
przekroczył swoje uprawnienia. 

- Włodzimierz O. polecił swo-
jemu podwładnemu Marianowi 

U., aby poświad-
czył nieprawdę, 
że malowanie 
ścian hydroforni 
w Kłoniszewie  
a także uzupeł-
nianie tynku i 
malowanie ścian 
hydroforni w Za-
dzimiu było do-
konane zgodnie 
z fakturami Vat 
wystawionymi 
przez właściciela 
firmy Jana K. W 
rzeczywistości 
prace te wykony-
wali pracownicy 
interwencyjni – 
informuje sędzia 

B. Młynarczyk. - Następnie fak-
turami tymi Włodzimierz O. po-
służył się zatwierdzając środki na 
remont w kwocie prawie 5 500 zł. 

Jak się dowiedzieliśmy były 
wójt zatwierdził też środki do 
wypłaty za faktury wystawione 
przez przedsiębiorcę Marka B. 
Jerzy M. poświadczył, że urzą-
dzenia i opony zostały nabyte 
przez urząd na kwotę 8 945 zł. W 
sumie Włodzimierz O. dokonał 
oszustwa na prawie 15 tysięcy zł. 

Były wójt Zadzimia odpowia-
da z art. 231 kodeksu karnego 
(nadużycie uprawnień przez 
funkcjonariusza), paragraf 2 
(osiągnięcie korzyści majątkowej 
lub osobistej). Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

Z kolei Kazimiera W., była 
skarbnik urzędu gminy w Zadzi-
miu, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej będąc bezpośrednim 
przełożonym Sławomira W., ob-
sługującego kasę, nie dopełniła 
obowiązku nadzoru nad prze-
strzeganiem przez kasjera zasad 
rozliczeń pieniężnych, gotówki 
zgromadzonej w kasie urzędu 
oraz nad prawidłowym obiegiem 
dokumentów będących podstawą 
rozliczania pieniędzy pobranych 
z kasy. Zezwalała na dokonywa-
nie przez kasjera wypłat gotówki 
z kasy na podstawie kserokopii 
dowodów księgowych, co umoż-
liwiło kasjerowi wypłatę z kasy 

Z samochodów za-
parkowanych na 

pl. Kościuszki, tuż przed kościołem 
św. Katarzyny, sprzedawane są 
narkotyki. Do procederu dochodzi 
głównie w weekendy – twierdzą 
czytelnicy, którzy w sprawie skon-
taktowali się z redakcją.

- Zastanawiające jest to, że sprze-
daż narkotyków trwa już jakiś czas 
i w mieście jest o tym głośno, a nasza 
policja nic z tym nie robi. Powiem 
szczerze, że moim zdaniem nasza po-
licja kompromituje się bezradnością w 
walce z dilerami. Naprawdę nie trzeba 
tu geniusza, czy też jakiegoś super de-
tektywa, aby zobaczyć jak i gdzie od-
bywa się handel narkotykami. Jestem 
już starszym człowiekiem, lubię sobie 
pospacerować wieczorami. Widzę, 
głównie w piątki, soboty i niedziele, 
jak z samochodów sprzedawane są 

narkotyki – mówi poddębiczanin, 
który wolał nie zdradzać swoich per-
sonaliów. - Łatwo się domyślić, co tam 
się dzieje. Młodzi podchodzą do aut, a 
kierowca samochodu przez otwartą 
szybę bierze pieniądze i przekazuje 
do ręki małe zawiniątka. Przecież nie 
sprzedaje aspiryny. To jasne jak słońce.

Kolejny nasz rozmówca również 
jest zaniepokojony informacjami o 
sprzedaży w mieście narkotyków. 

- Wiadomo, że takie informacje 
przekazywane są z ust do ust. W 
mieście jest głośno o sprzedaży nar-
kotyków. Podobno, niedawno uczeń 
jednej z miejscowych szkół trafił z po-
wodu zażycia dopalaczy do szpitala w 
Poddębicach – słyszymy od kolejnego 
mieszkańca. - Jestem zaniepokojony 
tym, że tak łatwo można w moim 
mieście sprzedawać narkotyki. Sam 
mam dziecko w wieku szkolnym. Coś 

Czy już zagłosowałeś na swojego faworyta w Budżecie Obywatelskim 
województwa łódzkiego na 2018 rok? Oddaj głos na projekt zgłoszo-
ny przez mieszkańców Uniejowa i okolic: „SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO 
MUZYKI” KOD ZADANIA: Z 465 

Lokatorzy budynku 
przylegającego do 

placu targowego nie kryją zado-
wolenia z naprawy ogrodzenia. 
Przez kilka lat prosili urząd miasta 
o remont i narzekali na niepro-
szonych gości, którzy przez dużą 
dziurę w uszkodzonym płocie 
wchodzili na podwórko. 

- Nasze problemy z płotem już 
się skończyły, jednak mamy teraz 
kolejny kłopot. Chodzi o dziurawe 
dachy komórek. W tej sprawie 
zadzwoniliśmy do PUK – usłysze-
liśmy od jednej z lokatorek domu. 

Uniwersytet Trzecie-
go Wieku działający 

przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury zainaugurował kolejny 
rok akademicki. Naukę na uczelni 
podjęło 184 seniorów, którzy po 
same brzegi wypełnili salę rycer-
ską uniejowskiego zamku. 

Zanim 20 nowych słuchaczy ode-
brało legitymacje, obecnych i „świe-
żych” studentów powitała gorąco 
Urszula Urbaniak – prezes zarzą-
du Uniejowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Burmistrz Józef 
Kaczmarek omówił najistotniejsze 
problemy, z którymi boryka się sa-

morząd podczas realizacji inwestycji 
– zarówno tych uzdrowiskowych jak 
i infrastrukturalnych i komunalnych. 
Żeby jednak wykład nie miał jedynie 
negatywnego brzmienia – burmistrz 
w swoim wystąpieniu opowiedział 
także o szansach, które sprzyjają 
rozwojowi uzdrowiska. Wśród nich 
wymienił m.in.: niepowtarzalną 
jakość wody solankowej z Uniejowa, 
lokalizację strefy uzdrowiskowej 
poza częścią zurbanizowaną miasta, 
dobrą współpracę z urzędem mar-
szałkowskim i urzędem wojewódz-
kim czy szanse rozwoju produktów 
regionalnych.

Zagłosuj na uniejowski projekt!

Studenci – seniorzy 
rozpoczęli naukę 

Płot naprawiony, ale dachy dziurawe
- Dziury załatamy – mówi jeden 

z pracowników komunalki. - To 
żaden problem. 

Pracownicy poddębickiej komu-
nalki już niedługo pożegnają się 
z firmą, która kończy działalność. 
Zapytaliśmy ich o to, czy znajdą 
nową pracę.

- Na szczęście rynek pracy już 
się trochę zmienił. Ofert jest więcej. 
Myślę, że nie będzie tak źle – patrzy 
z optymizmem pracownik z któ-
rym rozmawialiśmy. 

Przypomnijmy, że z pracą poże-
gna się 19 osób. Niestety, nie wszy-

scy pracownicy patrzą z nadzieją w 
przyszłość. Niektórzy obawiają się 
bezrobocia. Póki co, nie wiadomo 
jaka firma zastąpi PUK. 

(ps)

Narkotyki przed kościołem?
Zaniepokojeni mieszkańcy informują 

Czy na placu przed kościołem 
sprzedawane są narkotyki?
trzeba zrobić z tym handlem. To nie 
może dłużej trwać. 

Próbowaliśmy skontaktować 
się z prezesem Poddębickiego 
Centrum Zdrowia, aby zapytać o 
pacjentów, którzy mają trafiać do 
placówki. Szef PCZ nie odbierał 
jednak telefonu. 

O komentarz poprosiliśmy pod-
dębicką policję. Czekamy na odpo-
wiedź. 

(ps)

Miał być wyrok, będzie kolejna rozprawa

Były wójt 
Zadzimia 
jest 
oskarżony 
o oszustwa 
finansowe

określonych kwot pie-
niędzy.

Kazimiera W. za-
n iecha ła  pon adto 
kontroli terminowego 
odprowadzania przez 
kasjera pieniędzy z 
kasy na rachunek 
bankowy urzędu i za-
niechała sprawdzania 
stanu kasy w związku 
z nieterminowym od-
prowadzaniem z kasy 
gotówki do banku, 
co doprowadziło do 
powstania niedoboru 
gotówki w kasie na 
łączną kwotę ponad 
131 tysięcy złotych. 

Grozi jej do 10 lat 
pozbawienia wolno-
ści. 

(ps)
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materiał  promocyjny

Ta informacja z pewnością ucie-
szy mieszkańców. Gmina otrzy-
mała dużą dotację na rewitaliza-
cję kompleksu geotermalnego. 
Powstać ma Centrum Rekreacji 
i Wodolecznictwa. Szkoda je-
dynie, że w planach jest jedynie 
rozbudowa i modernizacja bu-
dynków. Póki co, nie ma mowy 
o nowym basenie lub zadaszeniu 
istniejących basenów. 

Gmina Poddębice zrewitalizuje 
obiekty przy basenach w ramach 
projektu pn. „Przeciw wyklucze-
niu – Kraina Bez Barier w Poddę-
bicach – rewitalizacja kompleksu 
geotermalnego”. 

Poddębice zajęły drugie miejsce 
na liście projektów, które otrzyma-
ły dofinansowanie na rewitalizację 
i rozwój potencjału społeczno-go-
spodarczego regionu. Do miasta 
trafi 41,4 milionów złotych na 

rewitalizację kompleksu geoter-
malnego.

- Jest to największa dotacja, 
jaką do tej pory udało się nam 
pozyskać. Z rąk marszałka woje-
wództwa odebrałem umowę na 
dofinansowanie zadania - infor-
muje burmistrz Piotr Sęczkowski.

Przyznane środki dają miastu 
ogromną szansę dalszego rozwoju. 
Poddębice mają już doświadczenie 
w rewitalizacji swojego obszaru. W 
ostatnich dziesięciu latach gmina 
zrewitalizowała m.in. centrum 
Poddębic, kompleks pałacowo
-parkowy, czy osiedle 500-lecia. 
W ramach Programu Rewitalizacji 
Gminy Poddębice na lata 2016-2023 
prowadzona jest inwestycja przy 
ul. Zielonej.

Rewitalizacja kompleksu geoter-
malnego to zadanie dużo większe i 
droższe. Jego wartość szacunkowa 

Jak długo trzeba czekać na to, 
aby w mieście w końcu zaczął 
działać monitoring? – takie py-
tanie zadaje sobie wielu poddę-
biczan. Odkąd policja zmieniła 
swoją siedzibę, nie ma podglądu 
z kamer. 

Zapytaliśmy ponownie o pro-
blem sierżant Sylwię Kaźmierczak 

z KPP, która zastępuje rzecznika 
policji. - Postaram się jak najszybciej 
odpowiedzieć na pytanie, ale proszę 
pamiętać, że na odpowiedź mam 14 
dni – usłyszeliśmy. 

Z urzędu miasta również nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi ws. nie-
działającego monitoringu. 

(ps)

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (19 października) oraz Tygodnia Mediacji (16-20 października) Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do włączenia się w inicjatywę polubow-nego rozwiązywania sporów.
Celem jest propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów, mediacji oraz włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, mediatorów, sędziów, a także współpracy pomiędzy środowiskami, a wymiarem sprawiedliwości. Obchody te będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.
Do rozwiązywania problemów nie trzeba angażo-wać sądu – można rozwiązać je poprzez rozmowę, kompromis i ugodę. Mediacja wprowadza obok sprawiedliwej kary - sprawiedliwość naprawczą jako właściwą formę odpowiedzialności za uczynioną krzywdę czy wyrządzoną szkodę.
Wszystkie osoby zainteresowane postępowa-

niem mediacyjnym mogą zgłosić się do Komendy 

Powiatowej Policji w Poddębicach, ul. Targowa 22.
Poniżej wyznaczone terminy dyżurów w jed-

nostce:
16.10.2017r. – godz. 9:00-14:00 – mł. asp. Przemysław Pasternak, tel. (+ 43) 6782203
17.10.2017r. – godz. 14:00-18:00 – asp. Barbara Jasnos, tel. (+43) 6782252
18.10.2017r. – godz. 9:00-14:00 – asp. Barbara Jasnos,19.10.2017r. – godz. 9:00-14:00 – mł.asp. Przemysław Pasternak,
godz. 14:00-18:00 – st. post. Marta Kosobudzka, tel.(+43) 6782238
20.10.2017r. – godz. 9:00-14:00 – mł. asp. Przemysław Pasternak
W Międzynarodowym Dniu Mediacji, t j. 19.10.2017 roku podczas dyżurów w KPP Poddę-bice uczestniczyć będą mediatorzy powiatowi. Jednocześnie w czasie trwania „Tygodnia Media-cji” będzie możliwość telefonicznego kontaktu z mediatorem.

DrOga DaliKów – HuTa BarDZyńsKa 
– granice powiatu już gotowa

Dzięki dobrej współpracy samo-
rządów udało się zrealizować 
ważną dla mieszkańców, nie tylko 
naszego powiatu,  przebudowę 

drogi Dalików - Huta Bardzyńska 
(granica powiatów: poddębickie-
go i zgierskiego). 

Prace drogowe na długości 7,5 
km obejmowały: wy-

konanie nowej na-
wierzchni, przebu-
dowę chodników, 
poszerzenie jezdni, 
budowę poboczy 
udrożnienie rowów, 
usunięcie zakrza-
czeń i odtworzenie 
istniejących przejść 
dla pieszych jak i wy-
znaczenie nowych, a 

także utworzenie nowych miejsc 
przystankowych dla autobusów. 
Wykonawcą robót była firma Sidrog 
Sp. z o.o. Z Błaszek. Na przebudowę 
przeznaczono kwotę ponad 3 630 000 
zł,  w tym dofinansowanie ze środ-
ków wojewody łódzkiego wyniosło 
1 335 000 zł. Zadanie dofinansowane 
było również: przez gminę Dalików 
w kwocie 605 000 zł.; gminę Pęczniew 
w ramach współpracy i wzajemnego 
dofinansowania – 90 000 zł;  gminę 
Parzęczew w powiecie zgierskim w 
wysokości 100 000 zł. Otrzymano 
również wsparcie finansowe od 
urzędu marszałkowskiego w Łodzi 

w wysokości 
prawie 233 000 
zł, natomiast 
p o z o s t a ł ą 
kwotę stano-
wił udział wła-
sny powiatu. 

Ta długo wyczekiwana przez miesz-
kańców obu powiatów inwestycja 
poprawia bezpieczeństwo jej użyt-
kowników.

- Chcę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy dołożyli pienię-
dzy do budowy tej drogi, dzięki temu 
mamy nowy „Trakt Parzęczewski” 
tym razem z Dalikowa. Szczególnie 

dziękuję wójtowi Nowakowskiemu 
z gminy Parzęczew i jego radzie, 
bo zdobyli się na wielkoduszność 
dokładając nam 100 000 zł, mimo że 
są z innego powiatu. Zawsze twier-
dziłem, że „efektywna współpraca 
jest korzystna dla wszystkich” – 
powiedział Ryszard Rytter, starosta 
poddębicki.

Po co do sądu? lepiej się dogadać 

poDDębiCe wCiąż 
beZ moNitoriNGu 

ponad 40 milionów na 
geotermalny kompleks!

sięga prawie 60 milionów złotych.
W wyniku analizy problemów 

społecznych i negatywnych zja-
wisk występujących na terenie 
gminy Poddębice, dokonanej na 
etapie opracowywania Programu 
Rewitalizacji, projekt               pn. 
„Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez 
Barier w Poddębicach - rewitalizacja 
kompleksu geotermalnego” wska-
zano jako kluczowy dla osiągnięcia 
zakładanych celów rewitalizacji.

Przedmiotem projektu jest przy-
wrócenie funkcji rekreacyjnej i 
nadanie funkcji rehabilitacyjnej zde-
gradowanym obszarom, poprzez 
utworzenie Centrum Rekreacji i 
Wodolecznictwa.

- Funkcjonowanie zrewitalizo-
wanych obiektów będzie oparte na 
wykorzystaniu istniejącej w mieście 
infrastruktury geotermalnej, pozy-
skującej wody o bardzo dobrych 
właściwościach. Rewitalizacja kom-
pleksu stanowić będzie naturalne 
rozwinięcie wykorzystania istnie-
jących zasobów i poszerzy ofertę 

Zmodernizowany ma zostać m.in. kompleks sportowo – hotelowy 

Burmistrz Piotr Sęczkowski odbiera z rąk marszałka umowę 

rekreacyjną - dodaje burmistrz.
Działania inwestycyjne obejmą 

przebudowę i rozbudowę starych 
budynków: szatniowo-świetlico-
wego, hotelowego oraz restauracji, 
powstanie małej architektury, 

dróg i parkingów, infrastruktury 
technicznej, a także dostosowanie 
obiektów do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Planowany termin 
realizacji to 2020 rok.
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 256: Nie rusz tego, co nie twoje.
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* Zięć zwraca się do teściowej: 
- Mamusiu, wychodzę. Kupić coś? 
- Mieszkanie sobie kup! 

* * *
* Siedzi facet na brzegu Nilu i łowi 
ryby. Upał, skwar, duchota, a tu jesz-
cze ryby nie biorą. Siedzi godzinę, dwie i 
nic. Po jakimś czasie podpływa leniwie krokodyl i pyta: 
- Co, gorąco? 
- Uhm..... 
- I duszno? 
- Uhm.... 
- A popływać nie masz ochoty? 

* * *
* Mama do Jasia: 
- Wiesz, ta dziewczyna, którą przyprowadziłeś, jest 
bardzo ładna i miła, ale wysyłając cię po osiemnastkę, 
miałam na myśli śmietanę. 
* * *
* - Tato, lubisz grillowane warzywa? 
- A czemu miałbym nie lubić? Oczywiście, że lubię. 
- To dobrze, bo ogródek nam się pali. 

* * *
* Waldek łyknął 50 gram wódki “na odwagę”, ale niezbyt 
mu to pomogło podczas rozmowy z funkcjonariuszem 
drogówki. 

* * *
* Przyszli świadkowie Jehowy. 
Opowiadali o konieczności czynienia dobrych uczynków. 
Zaproponowałem im, żeby wynieśli śmieci 
Poszli obrażeni. 

* * *
* Fotograf podczas robienia zdjęć ślubnych: 
- A teraz chciałem jeszcze zrobić jedno zdjęcie Szczęśliwej 
Pary – Panny Młodej z Mamusią. 

ZUPA Z DYNI
Składniki:
250 g piersi kurczaka
1 mała papryczka chili
5 cm świeżego imbiru
500 g dyni
1 puszka mleka kokosowego o po-
jemności 400 ml
200 ml bulionu (patrz przepis str. 160) 
lub wody
świeża kolendra
2 cebule
2 ząbki czosnku
ostra papryka
słodka papryka
Etapy przygotowania:
Kurczaka pokrój w kostkę o boku 2 
cm. Imbir obierz i drobno pokrój. Tak 

samo przygotuj chili. Kurczaka włóż do 
miski, dodaj imbir, chili, po 1/2 łyżeczki 
słodkiej i ostrej papryki, odrobinę soli i 
pieprzu. Całość wymieszaj i odstaw. Dy-
nię obierz  i pokrój w kostkę, uprzednio 
pozbywszy się pestek. Czosnek i cebulę 
obierz i drobno pokrój. Przysmaż je na 
oliwie z oliwek i po chwili dodaj dynię. 
Smaż przez 2 minuty. Do dyni wlej 
bulion lub wodę, a gdy się zagotuje, 
dodaj mleko koksowe. Miksuj całość 
blenderem aż do uzyskania gładkiej 
konsystencji. Na patelni rozgrzej odro-
binę oliwy i smaż na niej kurczaka ok. 4 
minut. Podsmażonego kurczaka dodaj 
do zupy. Gotuj ją na małym ogniu przez 
5 minut i dopraw do smaku. Gotowy 
krem z dyni podawaj ze świeżą kolendrą. 

PLASTRY WIEPRZOWE Z CEBULĄ 
DYMKĄ I SAŁATKĄ COLESLAW

Składniki:
8 plastrów wieprzowych
60ml papryki kajeńskiej lub gorącego 
ostrego sosu (chutney)
1/4 główki zielonej kapusty
1/4 małej czerwonej kapusty
2 marchewki
2 duże cebule dymki

około 100ml pikantnego majonezu
30ml (1,5 łyżki) sułtankek
Etapy przygotowania:
Połóż plastry mięsa na blaszce do 
pieczenia i grilluj do momentu aż się 
przypieką po każdej stronie. Posmaruj 
je obficie ostrym sosem (chutney), gdy 
są wciąż gorące.
W międzyczasie poszatkuj zieloną i czer-
woną kapustę. Obierz marchewki i potnij 
je specjalną obieraczką lub zetrzyj na 
tarce. Potnij cebule dymki na trzy części, 
a następnie na drobne paski. Wymieszaj 
razem składniki sałatki coleslaw, a na-
stępnie dodaj majonez i sułtanki. Dobrze 
wymieszaj, żeby wszystkie składniki 
połączyły się ze sobą. W razie potrze-
by dodaj 

trochę więcej majonezu. Podawaj obok 
mięsa.

SERNIK NOWOJORSKI
Składniki:
Na tortownicę o średnicy 22 cm
Spód:
250 g herbatników lub kruchych ciastek 
(mogą być z czekoladą)
100 g masła
Masa serowa:
1 kg twarogu (gotowego, na sernik, w 
wiaderku)
3 jajka
3 czubate łyżki mąki pszennej
150 ml śmietanki kremówki
200 g cukru
Polewa:
100 g białej czekolady
100 g kwaśnej śmietany
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka cukru pudru
Etapy przygotowania:
Tortownicę wysmaruj masłem i wyłóż 
papierem do pieczenia. Ciasteczka 
zmiksuj razem z masłem i połóż na 
dno tortownicy. Podpiecz spód przez 
15 minut w piekarniku nagrzanym 

do 180 stopni. Gdy spód będzie w 
piekarniku, przygotuj masę serową. 
Do dużej miski włóż cały twaróg i 
miksując go na wolnych obrotach, 
dodawaj po jednym jajku. Następnie 
dodaj cukier, mąkę i kremówkę, cały 
czas miksując. Masę serową wylej 
na podpieczony spód. Piecz sernik 
około godziny w temperaturze 180 
stopni. Przygotuj polewę. W małym 
garnku rozpuść czekoladę, dodaj sok 
z cytryny, cukier puder i śmietanę, 
mieszając energicznie, aż utworzy 
się gładka masa. Tak przygotowaną 
polewą polej gorący sernik. Wstaw 
sernik do lodówki przynajmniej na 
4 godziny, aby stężał. 
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W piątek w łęczyckich szkołach obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, pracownicy administracyjni, liczne grono 
rodziców, a także emerytowani pracownicy szkół i przedszkoli. Nauczyciele oraz pracownicy oświaty 
usłyszeli słowa podziękowania za trud i poświęcenie wkładane w proces wychowania najmłodszych 
mieszkańców Łęczycy. Uczniowie każdej ze szkół zaprezentowali program artystyczny.

Dzień nauczyciela w łęczycy
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złożył Skargę do prokuratury 

Ozorków Jedna z mieszkanek przesłała do redak-cji pytanie dot. powalonych przez wichurę drzew w parku. Czytelniczka pyta, gdzie trafia drewno z wycinki, czy urząd ma w planach przekazywanie drewna dla najbiedniejszych mieszkańców zajmujących lo-kale z piecami?

„Nadwyżka drewna po wycince trafia do potrzebujących wg wska-zań MOPS. Dotyczy to wycinki/usuwania powalonych drzew prze-prowadzanej przez pracowników gospodarczych UM. W przypadku, gdy robi to firma zewnętrzna, to ona dysponuje drewnem” - czytamy w odpowiedzi magistratu.
(stop) 

Ryszard Dulanowski 
bardzo krytycznie 

wypowiada się o miejscowej po-
licji. Jego zdaniem funkcjonariu-
sze nie podejmują konkretnych 
działań. Mieszkaniec złożył skargę 
na policję w prokuraturze. Po za-

wiadomieniu został wezwany do 
miejscowego komisariatu. Tam 
nagrał jedną z policjantek. 

- Zdenerwowała mnie – przyznaje 
mężczyzna. - Zostałem wezwany na 
pewno w związku z moją skargą, 
aby wyjaśnić sprawę. Usłyszałem 
od funkcjonariuszki, że mam po-
kazać potwierdzenia policyjnych 
interwencji. Zdębiałem. To ja mam 

policjantce pokazywać 
jakieś potwierdzenia? Przecież wzy-
wałem policjantów i odpowiednie 
dokumenty poświadczające inter-
wencje powinny być w komisariacie. 
Uważam, że policjantka chciała po 
prostu zamieść sprawę pod dywan 
a ze mnie zrobić idiotę. Zaczęła wy-
czytywać jakieś kody spraw, które 
związane były jedynie z błahymi 
powodami interwencji. A ja od dłuż-
szego czasu wymagam od naszej po-
licji konkretnych działań w związku 
z poważniejszymi sprawami. 

Pan Ryszard wyjął z kieszeni tele-
fon komórkowy i zaczął nagrywać 
policjantkę.

- Muszę powiedzieć, że była zasko-
czona. Zmieniła od razu ton swoich 
wypowiedzi, choć nadal żądała ode 
mnie jakichś potwierdzeń. Twierdzi-
ła, że nie ma żadnych zgłoszeń. Po-
wiedziała, abym zgłosił się do niej za 

dwa dni. Do tej funkcjonariuszki już 
nie poszedłem. Przekazałem jedynie 
dzielnicowemu, żeby dowiedział się 
o co chodzi z tymi dokumentami.

R. Dulanowski twierdzi, że jego 
życie zamieniło się w koszmar odkąd 
wdał się w spór ze swoimi sąsiadami. 
Dlatego – jak usłyszeliśmy – często 
wzywa policję. 

- Jestem w konflikcie z dwoma 
młodymi sąsiadami. Kradną i 
dewastują moje mienie. Praktycz-
nie nie ma dnia, aby coś się nie 
wydarzyło. Wszystko zaczęło się 
od tego, że zostałem posądzony o 
zarysowanie auta jednego z tych 
chłopaków. A później był już efekt 
domina. Sąsiedzi ukradli mi prze-
mysłową szafę chłodniczą, którą 
trzymałem obok budynku. Była 
mi potrzebna, bo miałem w niej 
owoce i warzywa na handel. Była 
też kradzież narzędzi z komórki, 
zniszczenie agregatu od lodówki, 
dewastacja mojego samochodu. 
Choć trudno w to uwierzyć przeje-
chany również został samochodem 
mój kogut, którego trzymałem na 
sznurku. Od tak, dla zabawy. Za 
każdym razem, jak była kradzież 
lub jakieś zniszczenie, dzwoniłem 
na policję. Funkcjonariusze przy-
jeżdżali, rozmawiali z sąsiadami, 
robili notatki. I na tym się kończyło. 
Żadnych sankcji, a sąsiedzi śmieją 
mi się w twarz.

Oskarżani przez pana Ryszarda 
młodzi mężczyźni, nie byli zbyt 
rozmowni. 

- Mamy już go dosyć. Ile razy moż-
na dzwonić na policję bez powodu. 
To jakieś szaleństwo. My nic nie 
robimy – usłyszał reporter. 

Mł. asp. Magdalena Nowacka, 
rzecznik prasowy policji w Zgierzu, 
przekazała nam, że ozorkowska 
policja od 2015 roku prowadziła 11 
postępowań w sprawach o wykro-
czenia zgłoszonych przez Ryszarda 
Dulanowskiego. 

reklama

Co z drewnem z wycinki?

W komisariacie nagrał policjantkę

Pan Ryszard twierdzi, że samochód zdewastowali mu sąsiedzi 

- Tu nie da 
się spokojnie 
mieszkać – 
słyszymy od 
mężczyzny 

- Nagrałem policjantkę, chciała 
zrobić ze mnie idiotę – twierdzi R. 
Dulanowski 

- Wszystkie te postępowania są 
odnotowane w policyjnym syste-
mie. Być może doszło do jakiegoś 
nieporozumienia. Nie wydaje mi 
się jednak, aby policjantka celowo 
okłamała pana, który przyszedł 
do komisariatu. Jeżeli jednak ten 

pan ocenia źle pracę policjantki, to 
powinien złożyć pisemne zażalenie. 
Wówczas komendant komisariatu 
będzie mógł przeprowadzić postę-
powanie w tej sprawie – informuje 
rzeczniczka zgierskiej policji. 

tekst i fot. (stop)
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wiele Szumu o ogrzewanie 

- Jestem lojalny przede wszystkim 
wobec moich wyborców – po-
wiedział „Reporterowi” Łukasz 
Rzepecki, który niedawno został 
wyrzucony z klubu parlamentar-
nego PiS. Jakie będą dalsze losy 
najmłodszego parlamentarzysty, 
który wywodzi się z Ozorkowa?

Informacje o wyrzuceniu posła 
Rzepeckiego z klubu PiS oraz zawie-
szeniu go w prawach członka partii 
obiegły w ub. tygodniu całą Polskę. 

- Jestem zaskoczony. O wyklucze-
niu mnie z klubu PiS dowiedziałem 
się z mediów – powiedział poseł 
naszemu dziennikarzowi. - Jest mi 
przykro, bo nie mogłem przedsta-
wić swoich racji. 

O młodym pośle zrobiło się gło-
śno już w lipcu, kiedy to nie poparł 
projektu PiS dotyczącego opłaty 
paliwowej. Rzepecki znalazł się też 
w gronie trzech posłów PiS, którzy 
nie brali udziału w głosowaniu 
nad ustawą o Sądzie Najwyższym. 
Poseł wyjaśnił, że choć popiera re-
formę sądownictwa, wyjął kartę do 

Najbardziej medial-
nym przedszkolem 

w mieście z całą pewnością 
była ostatnio placówka przy 
Zgierskiej. Termomodernizacja 
„trójki” wzbudziła wiele emocji. 
Wszystko przez brak centralne-
go ogrzewania. 

- Faktycznie, byliśmy bardzo 
medialni – mówi z uśmiechem 
Małgorzata Rajska, dyrektor PM. 
- Teraz już mogę pozwolić sobie 
na pewien dystans, bo wreszcie 
mamy centralne ogrzewanie. 
Zostało uruchomione w środę po 
południu. 

Przypomnijmy, że remont przed-
szkola przeciągnął się głównie z 
powodu procedur. Na prace prze-
znaczone zostały unijne pieniądze. 
Umowa z urzędem marszałkow-
skim nie została podpisana w 
terminie, w jakim chciały władze 
miasta. To opóźnienie spowodo-
wało, że ekipa remontowa rów-
nież wystartowała z poślizgiem. 
Jednak prawdziwym powodem 
do nerwów było podejście zakładu 
gazowniczego. 

- Już nie zliczę, ile wykonałam 
telefonów do gazowników. Z 
naszej strony było już wszystko 
przygotowane a z zakładu gazow-
niczego wciąż nie mogłam usły-
szeć, kiedy odkręcą kurek z gazem. 
Dlatego o interwencję poprosiłam 
burmistrza. Poskutkowało. Dzię-
kuję burmistrzowi za pomoc. 
Jednocześnie chciałam sprostować 
niektóre informacje pojawiające się 
w gazetach i rozgłośniach, że ma-
luchy marzły. W przedszkolu nie 
było zimno. Włączone elektryczne 
grzejniki olejowe wystarczyły, by 
temperatura powietrza wyniosła 

20 – 21 stopni C. 
Reporter odwiedził przedszko-

le na krótko przed przyjazdem 
gazowników. Rzeczywiście, nie 
można było powiedzieć, aby dzieci 
miały zimno. 

- Proszę spojrzeć, niektóre malu-
chy są w krótkim rękawku. Perso-
nel też jest ubrany lekko. Pomimo 
tych wszystkich problemów dali-
śmy sobie radę – dodaje M. Rajska. 

Warto wspomnieć, że interwen-
cje ws. przedszkola podjęli również 
radni powiatowi o których także 
jest ostatnio głośno – Lidia Elert i 
Dominik Gabrysiak. W ubiegłoty-
godniowym numerze opisaliśmy 
ostrą polemikę powiatowych sa-
morządowców dot. DPS. Tam też 
chodziło o centralne ogrzewanie. 

Radna powiatowa na facebooku 
tak informowała o DPS-ie i przed-
szkolu. 

„Szanowni Państwo, informuję, 
że centralne ogrzewanie w DPS w 
Ozorkowie zostało uruchomione 
06.10.2017 r., a mieszkańcy domu 
nie marzli nawet przez chwilkę 
(mieli zapewnione alternatywne 
ciepło). Inaczej jest w Przedszkolu 
Miejskim Nr 3, dlatego apeluję do 
Pana Gabrysiaka żeby zajął się 
brakiem ogrzewania w przed-
szkolu, które jest pod władaniem 
jego pracodawcy Burmistrza Jacka 
Sochy. Czyżby Pan Gabrysiak nie 
był zainteresowany zdrowiem i 
dobrem dzieci? Uczestniczyłam 
w spotkaniu z Panią Dyrektor, 
która powiedziała, że przyłącze 
gazowe nie może być użytkowane 
i nie może określić kiedy zostanie 
włączone centralne ogrzewanie. 
Wobec powyższego zapropono-
wałam swoją pomoc w postaci 

Przybywa chętnych 
do strzelania z ostrej 

broni palnej. Nie trzeba mieć po-
zwolenia. Organizacją zajmują się 
profesjonaliści posiadający wszyst-
kie wymagane pozwolenia. 

- W naszym kole strzeleckim 
„Komunalni” jest już ok. 100 osób 
– informuje Krzysztof Kindela, 
sędzia Polskiego Związku Strzelec-
twa Sportowego. - Spotykamy się w 
każdą sobotę. Przychodzą młodzi i 
starsi mieszkańcy, którzy strzelanie 
traktują jako pasję, odreagowanie 
od problemów dnia codziennego. 

Dowiedzieliśmy się, że na 50 
strzałów trzeba wyłożyć 20 złotych. 

(stop)

reklama

strzelają w lasku Miejskim 

Posłowi już nie 
po drodze z Pis

głosowania. Łukasz 
Rzepecki podpadł też 
partii za to, że podczas 
posiedzenia sejmowej 
komisji głosował za 
uchyleniem immu-
nitetu Dominikowi 
Tarczyńskiemu (też PiS). Rzeczniczka 
PiS Beata Mazurek argumentowała 
wówczas, że Rzepecki “nadużył za-
ufania wyborców PiS”.

Formalny rozwód z PiS Łukasz 
Rzepecki ogłosił w ub. piątek. Prze-
szedł do klubu Kukiz 15. 

„Niestety partia PiS oderwała 
się od rzeczywistości, nie chciała 
realnego programu proobywatel-
skiego i propaństwowego, dlatego 
zdecydowałem się przejść do ruchu 
Pawła Kukiza” - cytuje wypowiedź 
Rzepeckiego na swoim Twitterze 
Klub Kukiz’15.

- Witamy chłopaka sprawiedliwego 
i prawego, pana Łukasza Rzepeckie-
go, bardzo się cieszę, że zasili szeregi 
naszego klubu. Bardzo się cieszę, że 
będziemy mieli w klubie człowieka, 

który realizuje obietnice wyborcze, 
człowieka, który jest wierny swoim 
wyborcom - mówił Kukiz. 

Ł. Rzepecki, zanim zasiadł w sej-
mowych ławach, uprawiał lokalną 
politykę. Od samego początku 
swojej kariery konsekwentnie dążył 
do celu. Swoją przygodę z polityką 
zaczął w bardzo młodym wieku. Był 
radnym w Ozorkowie, gdzie miesz-
kają i pracują jego rodzice. 

- Mam szczególny sentyment do 
Ozorkowa. Jestem dumny ze swoich 
rodziców. Nigdy mi nie mówili, 
jak mam uprawiać politykę. Mają 
do mnie zaufanie. Teraz również 
nie usłyszałem od nich słów, że na 
przykład robię coś źle – słyszymy 
od posła „banity”. 

(stop)

przedszkole medialne nr 3

Dyrektor „trójki” wskazuje na termometr. Przed przyjazdem 
ekipy z zakładu gazowniczego na termometrze było 21 stopni C

zakupu przeze mnie dodatkowych 
źródeł ciepła tzw. “farelek” oraz 
interwencję u burmistrza miasta. 
W trosce o zdrowie dzieci pozostaję 
w kontakcie z rodzicami oraz Panią 
Dyrektor Miejskiego przedszkola” - 
czytamy. 

D. Gabrysiak, jak się dowiedzieli-
śmy, często odwiedzał przedszkole. 

- Cieszę się, że w przedszko-
lu działa centralne ogrzewanie. 
Wcześniej też było ciepło, a dzieci 
wcale nie chorowały i nie chorują. 
To jest najważniejsze – mówi radny 
powiatowy. 

(stop) 

Przedszkole reporter odwiedził w środę. Maluchy w salach miały ciepło 
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ogłoszenie

W centrum miasta, 
na chodniku przy ul. 

Starzyńskiego, przez kilka do-
brych minut leżał zaniedbany 
mężczyzna. Większość prze-
chodniów nie zwracała uwagi na 
bezdomnego. Po jakimś czasie 
jeden z ozorkowian pomógł 
jednak podnieść się kloszardowi. 
Bezdomny – jak się okazało – jest 
byłym funkcjonariuszem służby 
więziennej.

- Pracowałem w Zakładzie Karnym 
w Garbalinie. Niektórzy mówią o 
mnie, że byłem klawiszem. Ja wiem, 
że to nie jest zbyt dobrze odbierane. 
Zwolniłem się stamtąd – powiedział 
naszemu reporterowi Bogdan S., 
bezdomny z Łęczycy.

Co się stało, że pan Bogdan wiedzie 
teraz takie życie? Tym bardziej, że 
otrzymuje dość sporą emeryturę.

- No tak, pieniądze mam – na do-
wód swoich słów mężczyzna wycią-
gnął pomięty plik banknotów. - Tak 
się ułożyło, że musiałem rozstać się z 

żoną. Przy-
znaję, że 
ruszyłem 
w drogę. 
Teraz je -
s t e m  w 
Ozorkowie. 
Wstyd po-
w ied z ieć, 
ale śpię gdzie 
popadnie. 
Ostatnią noc 
spędzi łem 
na śmietniku. 
Ale niektórzy 
mi pomagają. 
Na przykład 
n i e d a w n o 
otrzymałem 
za darmo kebab. Po drugiej stronie 
ulicy dali mi szklankę wody.

Bezdomny poprosił reportera o 
pomoc. 

- Proszę zadzwonić na policję. 
To też są funkcjonariusze – usły-
szeliśmy.

Dzielnicowi z Ozorkowa z pomocą 
przewodników psów policyjnych 
przeszukali dwa punkty na terenie 
Ozorkowa, gdzie zabezpieczyli 
łącznie ponad 100 gramów środ-
ków odurzających, 4 krzewy ko-
nopi indyjskich oraz alkohol bez 
polskich znaków akcyzy. Mundu-
rowi zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy usłyszeli zarzuty posiadania, 
uprawy i sprzedaży narkotyków, za 
co grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Dzielnicowi realizując swoje obo-
wiązki ustalili, że dwóch mężczyzn z 
Ozorkowa może posiadać substancje 
odurzające. Z pomocą przewodników 
psów policyjnych, skontrolowali 
dwa wytypowane punkty. Podczas 
przeszukania pierwszej posesji w 
mieszkaniu policjanci znaleźli 22 
litry alkoholu bez polskich zna-
ków akcyzy oraz 51 torebek tzw. 
dilerek z ponad 92 gramami suszu 
roślinnego. Wstępne badanie po-
twierdziło, że była to marihuana. 
Dalsze skrupulatne przeczesywanie 
posesji doprowadziło policjantów za 
budynki gospodarcze znajdujące się 
na podwórku. Tam funkcjonariusze 
znaleźli 4 krzewy konopi indyjskich. 
24-letni właściciel nielegalnych sub-
stancji został zatrzymany. Mężczyzna 

był zaskoczony, że policja w ogóle 
wpadła na jego trop. Kilka godzin 
później dzielnicowi przeprowadzili 
kontrolę drugiego wytypowanego 
punktu, gdzie w biurku 25-latka, w 
metalowej kasetce znaleźli 6,83 gra-
mów haszyszu oraz ponad 1 gram 
marihuany. Nielegalne substancje 
zostały zabezpieczone, a mężczyzna 
zatrzymany. Obaj podejrzewani noc 
spędzili w celi zgierskiego aresztu, 
usłyszeli już zarzuty posiadania 
środków odurzających. Dodatkowo 
24-latek usłyszał zarzut uprawy kono-
pi indyjskich za co grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności. W przypadku 
drugiego podejrzanego policjanci 
zebrali materiał dowodowy, który 
dał podstawy do przedstawienia 
dodatkowego zarzutu sprzedaży 
środków odurzających. Według 
ustaleń policjantów mężczyzna ten 
sprzedawał 1 gram haszyszu za kwo-
tę 30zł. Za takie przestępstwo grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności. 
Prokurator zadecydował o zastoso-
waniu wobec podejrzanych dozoru 
policyjnego. Śledczy zabezpieczyli 
od podejrzanych łącznie 2560zł na 
poczet przyszłych kar. W sprawie 
zabezpieczonego alkoholu zostanie 
przeprowadzone odrębne postępo-
wanie karno-skarbowe.

Narkotyki w melinie 

rusZa PrZeBuDOwa 
ul. POłudniOwej

Jak informuje urząd miasta dziś 
(16 października) rusza długo 
oczekiwana przebudowa ul. 
Południowej. Prace rozpoczną 
się od rozbiórki starego mostu. 

Ul. Południowa zostanie za-
mknięta dla samochodów i pie-
szych na odcinku od marketu Bie-
dronka do ul. Unii. Skrzyżowanie 
Południowa/Kochanowskiego/
Unii także będzie wyłączone z 
ruchu. W weekend zostaną usta-
wione znaki ze zmianą organizacji 
ruchu. W ul. Południową będzie 
można wjechać od ul. Zgierskiej 
do Biedronki i od ul. Nowy Rynek 
do ul. Unii. Tramwaj linii 46 będzie 
jeździł bez zmian. Przebudowa 
Południowej wraz z mostem to 
jeden z etapów dużej inwestycji 
drogowej, realizowanej w tym i 
przyszłym roku. Tegoroczne prace 
obejmują remontowaną obecnie 
ul. Maszkowską, przebudowę 
Południowej oraz rozpoczęcie 
budowy ronda u zbiegu Połu-
dniowej/Wyszyńskiego/Średniej 
Zgierskiej/Maszkowskiej. Naj-
większym przedsięwzięciem jest 
budowa nowego mostu; obecny 
ma niewystarczającą nośność i w 

związku z tym nie ma możliwości, 
by samochody ciężarowe, jadące 
np. do zakładów ozorkowskiej 
podstrefy Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej mogły jechać 
od ul. Zgierskiej ul. Południową, 
Unii Europejskiej i Lipową. Poza 
tym, by TIR-y mogły ze Zgier-
skiej czy Wyszyńskiego skręcić 
w Południową, potrzebne jest 
rondo; ułatwi to ruch w mieście i 
umożliwi samochodom powyżej 
30 ton korzystanie z przebudo-
wanej ul. Południowej. W ramach 
przebudowy ul. Południowej, 
poza budową nowego mostu, zo-
stanie wybudowana nowa, szersza 
jezdnia, chodnik po jednej stronie, 
ścieżka rowerowa (łącząca ścieżkę 
na Unii Europejskiej i na Wyszyń-
skiego), kanalizacja deszczowej, 
a także zostanie przebudowane 
skrzyżowanie Południowa/Unii 
Europejskiej/Kochanowskiego. 
Przypomnijmy; koszt realizacji 
inwestycji wynosi ponad 17 mln 
zł  i jest dofinansowany w 85% 
z funduszy unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014 – 2020.

Funkcjonariusze przyjechali do... 
byłego funkcjonariusza

Nie trzeba było długo czekać na przyjazd policjantów. 
- Dziękujemy za zgłoszenie, zoba-czymy w jaki sposób możemy panu pomóc – powiedział reporterowi policjant. 

(stop)

Bezdomny poprosił 
reportera, aby zadzwonił po 

policjantów 
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Jeżówka (echinacea) to roślina, której właściwości 
lecznicze odkryli Indianie. Stosowali ją w leczeniu 
trudno gojących się ran odniesionych na po-
lowaniach, oparzeń, kaszlu, bólu zęba, gardła i 
głowy, przeziębień, odry, rzeżączki, powiększenia 
migdałów oraz jako antidotum w przypadkach 
ukąszenia przez węża, owady lub innych zatruć. 
Współczesna fitoterapia poleca jeżówkę na prze-
ziębienie, trądzik czy opryszczkę. Wiele z tych 
właściwości echinacei zostało potwierdzonych 
w badaniach naukowych. Obecnie ze swojego 
działania leczniczego najbardziej znana jest 
jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea). Ap-
teczne specyfiki przygotowuje się także na bazie 
dwóch innych gatunków jeżówki - wąskolistnej 
(E. angustifolia) i bladej (E. Pallida).

Jeżówka (echinacea) na wzmocnienie 
odporności

W medycynie naturalnej jeżówka (zwłaszcza 
purpurowa) jest uważana za jeden z najcen-
niejszych środków podnoszących odporność 
organizmu. Echinacea zalecana jest nie tylko 
osobom zdrowym, by zapobiec ewentualnym 
infekcjom, lecz także w stanach wyczerpania i 
osłabienia organizmu (np. podczas długotrwa-
łego podawania antybiotyków).

Jeżówka (echinacea) na przeziębienie

Przyjmowanie jeżówki w czasie przeziębienia 
skraca czas trwania choroby o półtora dnia - 
szybciej ustępują kaszel, ból głowy i wydzielina 
z nosa. 

Jeżówka na opryszczkę i oparzenia

Współczesna fitoterapia poleca stosowanie 
jeżówki w leczeniu opryszczki, egzemy, atopo-
wego zapalenia skóry, oparzeń, ran i owrzodzeń 
podudzi. Maść z sokiem ze świeżego ziela 
jeżówki purpurowej była stosowana w leczeniu 
stanów zapalnych skóry i innych ww. schorzeń. 
Jeżówka jest przydatna także w pielęgnacji 
każdego rodzaju cery, gdyż wykazuje właści-
wości regenerujące, przeciwzmarszczkowe, 
wygładzające, nawilżające, ochronne m.in. przed 
promieniami UV. 

Raz, dwa razy w tygodniu mocz 
stopy w letniej wodzie z dodat-
kiem oliwki lub specjalnego pre-
paratu do stóp. Następnie użyj 
tarki do stóp pokrytej papierem 
ścierającym - jedna strona tarki 
powinna być mocniejsza, a druga 
słabsza. Zaczynaj ścierać naskórek 
na piętach grubą tarką i na końcu 
delikatnie wygładzaj skórę, aby 
pozbyć się zadziorów. Delikatnie 
ścieraj też boki stóp i całą podeszwę 
stopy. Jeśli źle reagujesz na tarkę do 
stóp, kup specjalny peeling - efekt 
nie jest równie spektakularny, ale 
częste złuszczanie pomoże pozbyć 
się martwego naskórka i zanie-
czyszczeń.

Następnie osusz dokładnie stopy, 
odsuń ręcznikiem skórki i nałóż 
na paznokcie oliwkę. Całe stopy 
wysmaruj grubą warstwą tłustego 
kremu i załóż cienkie skarpetki. 
Zobaczysz, jak szybko krem wsiąka 
w skórę. Jeśli po pewnym czasie 
zauważysz, że nadmiar kremu zo-
staje na powierzchni skóry, możesz 

Wypadanie włosów jesienią to fizjo-logiczna norma - zwykle tracisz około 50 włosów dziennie, jesienią - trochę więcej, nawet do 100. Jeśli jednak wy-padanie włosów zamiast się zmniejszać, narasta, najwyższy czas pospieszyć włosom na ratunek. Oto sposoby na prawidłową pielęgnację włosów jesienią.

Jak powstrzymać wy-
padanie włosów? Pięć kroków
Do jesiennego wypadania 
włosów należy podejść w 
kilku etapach:
zmień dietę - uzupełnij 
ją o nienasycone kwasy 
tłuszczowe (oliwa z oli-
wek, same oliwki, pestki 
słonecznika, pestki dyni 
- również cenne źródło 
cynku), co drugi dzień 
zjadaj sporą ilość białka 
rybiego w różnej postaci, 
witaminy i owoce. Nie bój 
się mrożonek - mają dużo 
wartości odżywczych. 
Skróć włosy o dobre pięć centymetrów (dla panów dobrym rozwiązaniem byłoby 

obcięcie włosów na zapałkę, a w niektórych przypadkach na zero). 
Zmniejsz użycie suszarki do niezbędnego minimum (tylko, jeśli używasz gorącego nawiewu. Chłodne i letnie powietrze nie 

niszczy włosów i możesz 
je suszyć w ten sposób 
codziennie) podobnie 
postępuj z urządzeniami 
prostująco-zakręcającymi. 
Nawilżaj włosy. Przed 
umyciem włosów (np. 
przygotowując kolację) 
nałóż na nie nawilżającą 
maskę lub ulubiony ole-
jek - trzymaj na włosach 
ok. godziny. Po umyciu 
nałóż na długość włosów 
jedynie lekką odżywkę. 
Dbaj o skórę głowy. Re-
gularnie wykonuj delikat-
ne peelingi skóry głowy, 
myj ją delikatnie bardzo 
łagodnymi preparatami i 
dbaj o jej nawilżenie. Jeśli 
masz problemy z prze-
tłuszczaniem się skóry 
głowy, wtedy nie wyko-nuj masaży, nie spłukuj głowy gorącą wodą i nie zażywaj gorących kąpieli. Rozgrzana skóra poci się i tłuści. 

Składniki:
• 1 kg owoców róży
• 0,75 l spirytusu 96 proc.
• 0,5 l wódki 40 proc.
• 0,5 l jasnego miodu
• 0,5 l wody
• 5 goździków
•  po łyżeczce suszonej mięty i su-

szonego kwiatu rumianku
Sposób przygotowania:
Owoce umyj, osusz, włóż na dobę 
do zamrażarki. Ponakłuwaj szpilką, 
wsyp do słoja, dodaj zioła, zalej 
spirytusem. Postaw w cieple na 
4–6 tygodni, co kilka dni wstrzą-
sając słojem. Przecedź, mocno 
wyciskając sok z owoców. Odstaw 
na tydzień i kilka razy przefiltruj. 

lecznicza nalewka z dzikiej róży

Miód wymieszaj z ciepłą wodą, 
podgrzej i zbierz szumowiny. 
Gdy wystygnie, dodaj wódkę i 
połącz z nastawem. Nalewka musi 
dojrzewać w chłodnym miejscu 
minimum 2 miesiące.

Domowa regeneracja stóp po lecie

Stopy po lecie są wysuszone i 
obolałe. Ciągłe opalanie, chodzenie 
w klapkach i kąpiele w słonej 
wodzie niszczą skórę stóp. Zadbaj o 
nie jesienią

zmienić go na lżejszy lub po prostu 
nakładać go mniej.

Cały rytuał ratowania stóp wy-
konuj wieczorem, nawet przed 
snem. Po zabiegach pielęgnacyj-
nych stopy potrzebują odpoczyn-
ku. Połóż się do łóżka lub na kana-
pie i podłóż pod stopy poduszkę, 
aby poprawić krążenie zmniejszyć 
obrzęk stóp.

sPrawDZONe sPOsOBy Na wyPaDaNie wŁOsów jesieNią
jeŻówKa (eCHiNaCea) na przeziębienie i nie 

tylko. Właściwości lecznicze jeżówki 

Włosy wypadają codziennie, ale nawet tego nie zauważamy. Jesienią, gdy wypadanie się nasila, mamy wrażenie, że jest to związane z chorobą,a to proces całkowicie normalny 

Jeżówki nie należy podawać dzieciom 
poniżej 12. roku życia. Może wywołać 
alergię! 
Przetwory z jeżówki często są podawane tak-
że przeziębionym dzieciom. Jednak badacze 
z The Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA), czyli Brytyjskiej 
Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów 
Ochrony Zdrowia, przekonują, że dzieci, które 
nie skończyły 12 lat, nie powinny ich spoży-
wać. Jeżówka może być bowiem przyczyną 
alergii. Uczulenie może mieć postać wysypki, 
świądu, obrzęku twarzy, a nawet trudności w 
oddychaniu czy po potencjalnie śmiertelnego 
wstrząsu anafilaktycznego.

Jak spalić tłuszcz bez wysiłku? 
Sposobów na to, jak spalić 
tłuszcz bez wysiłku, jest zaska-
kująco wiele. Aby spalić tłuszcz 
bez wykonywania ćwiczeń nale-
ży podkręcać metabolizm dietą, 
wykonywać masaże pobudzają-
ce krążenie krwi, a zamiast jazdy 
samochodem wybierać spacer. 
Chcesz poznać więcej trików na 
spalanie tłuszczu bez ćwiczeń? 
Sprawdź nasze sposoby na to, 
jak schudnąć bez wysiłku.

1. Aby schudnąć, pij dużo wody
Stała temperatura wewnątrz ciała 
człowieka wynosi 36,6 stopni. 
Podczas picia wody metabolizm 
przyspiesza, ponieważ organizm 
musi ją wstępnie ogrzać. Ogrzanie 
jednego grama wody pozwala 
spalić jedną kalorię. Wypijając 
szklankę zimnej wody organizm 
spala aż około 10 kilokalorii bez 
żadnego wysiłku, a po spożyciu 
butelki wody możemy pozbyć się 
aż 50 kcal. A
by jeszcze bardziej wpłynąć na 
spalanie tłuszczu bez wysiłku 
powinno się pić szklankę zimnej 
wody na czczo o poranku. Można 
dodać do niej świeżo wyciśnięty 
sok z cytryny – to dodatkowo po-
zytywnie wpłynie na spalanie ka-
lorii oraz pobudzi nasz organizm.

2. Spaceruj
Wybierając się na godzinny spacer, 
możesz stracić aż 240 kcal. Pod tym 
pojęciem kryje się wszelka forma, 
często niezauważalnego, ruchu 
na co dzień. Zamiast schodów ru-
chomych wybieraj zwykłe schody, 
zanim wsiądziesz do komunikacji 
miejskiej, aby przejechać dwa 
przystanki – przejdź je pieszo, a 
samochód zastąp jazdą na rowe-
rze. W ten często niedostrzegalny 

sposób możesz spalić więcej tłusz-
czu bez żadnego wysiłku, niż my-
ślisz. Wystarczy 10 minut spaceru 
dziennie, aby znacznie wpłynąć na 
tempo przemiany materii, ponie-
waż jest to wydatek energetyczny 
o wartości 40 kalorii. Jeśli uda ci 
się przejść pieszo dłuższy odcinek, 
możesz spalić kalorie o wartości 
nawet jednego posiłku - 1 godzina 
spaceru w ciągu całego dnia to aż 
240 utraconych kilokalorii!

3. Dodawaj do potraw papryczkę 
chili
Kapsaicyna zawarta w papryczce 
chili znacznie wpływa na szybkość 
tempa metabolizmu. Jedząc jedną 
łyżeczkę papryczki chili każdego 
dnia spalamy ok. 25 kcal. Inne 
przyprawy, które mogą pomóc 
spalić tłuszcz bez ćwiczeń to 
imbir, pieprz Cayenne, kurkuma, 
cynamon. Te produkty wpływają 
na zwiększenie termogenezy 
organizmu, czyli podwyższenie 
temperatury ciała. Wówczas or-
ganizm będzie musiał dążyć do 
utrzymania swojej stałej tempe-
ratury, co będzie kosztowało go 

dużo energii. W ten sposób spalisz 
tłuszcz bez żadnego wysiłku.

4. Stosuj naprzemienny masaż 
zimną i ciepłą wodą
Polewanie ciała wodą o zmiennej 
temperaturze świetnie wpływa na 
polepszenie krążenia krwi w orga-
nizmie. Taki wodny masaż może 
ujędrnić skórę i pomóc w walce z 
cellulitem, a więc znacznie przy-
czynić się do spalenia nadmiaru 
tłuszczu.

5. Stosuj dietę bogatą w białko i 
pełnoziarniste produkty
Jak spalić tłuszcz bez wysiłku? 
Przede wszystkim jedząc zdrowe 
i pełnowartościowe produkty. Pod-
stawowym aspektem, nad którym 
należy się skupić, jest dostarczanie 
odpowiedniej ilości pełnowarto-
ściowego białka i produktów z 
pełnego przemiału (węglowoda-
nów złożonych). Aby je strawić, 
organizm zużywa znacznie więcej 
energii niż po spożyciu np. wę-
glowodanów prostych, z których 
energia jest wykorzystywana w 
ekspresowym tempie.

Możesz spalać kalorie nie forsując się na treningach - jednak aby 
zauważyć efekty, musisz trzymać dietę
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 

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

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

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

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

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

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe rolnicze.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Kierowca kat. B, C, C+E
Prawo jazdy kat. B, C, C+E, 
świadectwo kwalifikacji.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
Miejsce pracy: Daszyna

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, znajomość 
języka ukraińskiego.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz części do maszyn rolniczych, 
prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Sprzedawca
Chęć do pracy, obsługa 
kasy fiskalnej, mile widziane 
doświadczenie.
FHU Sklep Spożywczy „OLIWIA”
Magdalena Cywińska
Chorki 9
99-150 Grabów
tel. 508 273 962

Pracownik ochrony
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności umiarkowany
„AJG” Security Technology Sp. z o.o.

Ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
Miejsce pracy: Łęczyca
Tel. 42 714-01-84

Pomoc magazyniera
Wykształcenie średnie, mile 
widziana książeczka zdrowia.
MK INTERIM Sp. z o.o.
ul. L. Rydygiera 11 m. 220, 
Warszawa
Praca w Łęczycy
tel. 720 800 206
e-mail: biuro@mkinterim.pl

Kucharz
Wykształcenie gastronomiczne 
mile widziane, wymagane 
doświadczenie oraz książeczka 
sanepid.
P.P.H. GAL 
ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
tel. 607 935 903
Praca w Witaszewicach

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, badania sanitarno-
epidemiologiczne mile widziane.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Operator maszyn włókienniczych
Wykształcenie zawodowe.
P.P.H.U. ADAX Ryszard Adamiak
Wróblew 25
95-035 Ozorków
tel. 42 718 64 53

Kasjer-sprzedawca
Mile widziana obsługa kasy 
fiskalnej, mile widziana 
książeczka sanepid, mile widziane 
doświadczenie w branży 
spożywczej.
Dino Polska SA
ul. Ostrowska
63-700 Krotoszyn
tel. 665 941 451
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, 2 lata doświadczenia 
na podobnym stanowisku, 
aktualna książeczka sanepidowska.
GRAM SADECCY Sp. j.
Kostrogaj 21
09-400 Płock
tel. 24 721 50 14
Praca w Łęczycy.

Elektryk
Wykształcenie elektryczne mile 

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

widziane, wymagane uprawnienia 
oraz doświadczenie.
IMP POLOWAT 
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00 

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz rzeczy
Miratrans Sp. z o.o.
Sierpów 33
95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38

Robotnik budowlany
Doświadczenie w zawodzie.
Usługi Remontowo-Budowlane
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Przeczyca
tel. 602 584 680
Praca na terenie Polski

Ciastowy
Książeczka zdrowia, wymagane 
doświadczenie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie.
Zakład Krawiecki Andrzej Sieradzki

Błonie 104, 99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Sprzedawca – magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, mile 
widziane uprawnienia na wózki 
widłowe, prawo jazdy kat. C.
Giełda Rolna „ZOLA” 
Ignaczak Sp. j.
ul. Wschodnia 4, 99-335 Witonia
tel. 604 16 08 03

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne lub 
pokrewne, sumienność, dbanie o 
porządek.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65, 99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Piekarz-cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i chleba.
PPHU „MAKS” Krzysztof 
Zimnowłocki
ul. Wąska 1, 99-210 Uniejów
tel. 608 028 369
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie min. średnie, mile 
widziane doświadczenie w dziale 
sprzedaży.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

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

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Łęczycy, 48 m², ul. 
Dominikańska. Tel.: 601-359-
015 lub 663-816-334

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy 
lokal o pow. 91,40 m² przy ul. 
Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 lub 
506-856-382

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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 o pow. 60,67 m², parter w 
Ozorkowie lub zamienię na M-3 
własnościowe do 40 m², parter. 
Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam 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 działkę budowlaną 
2250 m² w centrum Witoni – ogro-
dzona – media. Tel.: 698-514-708

Lokal do wynajęcia, ul. Panieńska1. 
Tel.: 515-666-270

Wynajmę warsztat samochodowy 
w Łęczycy. Tel.: 533-455-287 lub 
24-721-59-67

WYNAJMĘ PLAC (skład opałowy). 
Tel.: 733-315-392

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

SPRZEDAM – szafa z lat 30-tych. 
Tel.: 515-666-270

Sprzedam piec C.O., poj. 1,2 + 
dmuchawa, komputer. Tel.: 696-
538-588

SPRZEDAM agawę – średnia. Tel.: 
515-666-270

Sprzedam sieczkarnię, , dojarkę + 
2 konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam silnik 5,5 kW z szajbą na 
pas z podstawką na kółkach, nowy 
wózek do wożenia woreczków, 
maszynę do obcinania cebuli lub 
3 silniki do niej osobno, kuchnię 
polską Grudziądz oraz 2 rowerki 
dziecinne 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
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Szanowni Czytelnicy, wspólnie z kinem Górnik 
w Łęczycy rozdajemy zaproszenia na seanse. 

Wystarczy, że zadzwonicie BEZPOŚREDNIO DO 
KINA GÓRNIK (pod numer telefonu 24 722 20-46). 

Kino przyjmuje zgłoszenia już od poniedziałku 
od 8 rano. Odbierając darmowe zaproszenie należy 

okazać poniższy kupon w kasie kina.
Uwaga, liczba darmowych zaproszeń ograniczon

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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Przypominamy, mieszkańcy po-
wiatu łęczyckiego mogą zagło-
sować na 3 zadania z naszego 
regionu, wśród których są projekty 
przewidziane do realizacji na tere-
nie powiatu łęczyckiego.

Każdy mieszkaniec może zagło-
sować maksymalnie na 3 zadania, 
poprzez wypełnienie karty do 
głosowania do 22 października 
i złożenie jej w wyznaczonym 
punkcie lub wysłaniu pocztą na 
adres Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. 

W powiecie łęczyckim zgłoszono 
następujące zadania:

- Kultura łączy pokolenia - 
łódzkie bez barier. Projekt zakłada 
realizację wyjazdów zorganizo-
wanych dla ok. 150 osób z terenów 
wiejskich do łódzkich teatrów i 
filharmonii. Cel główny to stwo-
rzenie możliwości skorzystania z 
zasobów kultury, wyrównywanie 
szans edukacyjnych, przygotowa-
nie do świadomego, aktywnego i 
odpowiedzialnego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym i społecznym.

- Piątka z kultury. Zadanie obej-
muje cykl warsztatów interdyscypli-
narnych dedykowanych dzieciom i 
młodzieży szkolnej w wieku 10-15 lat 
z gminy Piątek oraz pobliskich gmin. 

- Ławeczki historyczne. Projekt za-
kłada wspieranie tożsamości regionu 
poprzez elementy małej architektury. 
Zaistnienie czterech elementów, na-
wiązujących do postaci związanych 
z legendami lub prawdziwą historią 
miasta, usytuowanych wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 703, ma wpłynąć na 

W Szkole Podstawowej nr 1 w 
Łęczycy nie brakowało czarów, 
magicznych trików, znikania 
i pojawiania się, unoszenia w 

powietrzu oraz złudzeń optycz-
nych. Było też dużo emocji oraz 
zdziwienia przeplatanego za-
chwytem. Takie czary to nie tylko 

Złodziej uprowadził krowę z pola 
i chciał ją sprzedać w ubojni. 
Dzięki szybkiej reakcji policji, 
zwierzę z powrotem trafiło do 
właściciela. Złodziejowi grozi do 
5 lat więzienia. 

Zgłoszenie o kradzieży krowy o 
wartości około 4 tys. zł wpłynęło do 
łęczyckiej komendy 10 paździer-
nika. Zwierzę zniknęło z obory w 
miejscowości Sułkowice Drugie 
(gm. Piątek). Na miejsce dotarł 
patrol dzielnicowych z tego rejonu. 
Kiedy policjanci zauważyli, że ślady 
krowy i złodzieja prowadzą przez 
pobliskie pola w kierunku miejsco-
wości Piątek, ruszyli tym tropem. W 
trakcie kontroli podejrzanego busa 
okazało się, że siedzi w nim 34-letni 
złodziej i dwóch mężczyzn zajmują-

cych się sprzedażą bydła do ubojni. 
Sprawca przyznał, że to on ukradł 
krowę po czym przeprowadził zwie-
rzę ponad 7 km przez pola i ukrył w 
łąkowych zaroślach, by ostatecznie 
sprzedać zwierzę do ubojni. Wszyscy 
trzej mężczyźni zostali zatrzymani 
a sprawca kradzieży doprowadził 
do miejsca, w którym ukrył krowę. 
Zmęczone i przerażone zwierzę 
trafiło do właściciela. 

CHCiaŁ ukraŚć krowę

Magiczne chwile w szkole

zabawa. Iluzjonista wyjaśnił, że 
do pokazów wykorzystuje złu-
dzenia jakim ulega nasz wzrok i 
wiedzę z zakresu fizyki. Była to 
także świetna dydaktyczna za-
bawa. Uczniowie współtworzyli 
widowisko dzielnie asystując 
iluzjoniście. Sami nie wiedzieli, 
że takie talenty w nich drzemią.

Tekst i fot. UM Łęczyca 

które projekty będą zrealizowane?
polepszenie walorów turystycznych 
regionu. 

- Forum rolno-spożywcze podre-
gionu północnego oraz utworzenie 
e-platformy kontaktowej dla pro-
ducentów rolnych i nabywców pło-
dów rolnych. Główne założenie to 
zwiększenie zbytu płodów rolnych 
produkowanych w obrębie podre-
gionu północnego ze szczególnym 
uwzględnieniem warzyw i owoców. 

- Subregionalne Centrum Zdro-
wego Seniora. Projekt zakłada pro-
wadzenie profilaktyki prozdrowotnej 
wśród osób starszych, w szczegól-
ności w zakresie schorzeń układu 
kostno-stawowego, układu mięśnio-

wego, krwionośnego oraz chorób 
otępiennych. 

- Wycinka drzew rosnących w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 703 oraz 
702 przebiegających przez gminę 
Piątek. Cel projektu to wycinka 278 
szt. drzew przydrożnych, rosnących 
w ciągu dróg wojewódzkich nr 703 
oraz nr 702 na odcinkach przebie-
gających przez gminę Piątek oraz 
wykonanie nasadzeń kompensa-
cyjnych. Drzewa przeznaczone do 
wycinki są suche, obumarłe, obu-
mierające, uszkodzone, pochylone, 
niestabilne, posiadające uszkodzony 
system korzeniowy, co stwarza duże 
zagrożenie dla użytkowników dróg. 
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ryż był znany już bardzo dawno temuraki monitorują jakość wody koloseum bardziej dostępne

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

Taki żarcik Stop piratom 
drogowym

Pościg za 
księżniczną

Prawdziwy 
facet przy 
kominku

Specjalny 
plac zabaw 
otwarty

Pokaz 
stringów

Po raz pierwszy od ponad 40 lat można zwiedzać 4. i 5. 
kondygnację Koloseum. W październiku nowe rejony 
będą uwzględniane w standardowych wycieczkach, a 
od 1 listopada chętni, maksymalnie 25-osobowe grupy, 
zabukują trasę obejmującą wyłącznie najwyższe poziomy. 
Odnowione kondygnacje zaprezentowano we wtorek, 3 
października. Oprócz nich turyści będą mogli podziwiać 
nieudostępnianą nigdy dotąd galerię. Korytarz zachował 
się szczególnie dobrze, dlatego nawet niewprawne oko 
dostrzeże tu pozostałości 6 starożytnych toalet. Efekty 
prac remontowych obejrzał minister kultury Dario Fran-
cheschini. W czasach Cesarstwa miejsca z najwyższych 
kondygnacji były przeznaczone dla plebejuszy. Teraz 
warto się tu udać, bo ze szczytu budowli roztacza się 
piękny widok na Forum Romanum, Palatyn i resztę 
Wiecznego Miasta.

Browar Protivin z kraju południowoczeskiego zatrudnił 
raki do monitorowania jakości wody wykorzystywanej w 
zakładzie. Raki, które szybko reagują na zmiany w śro-
dowisku, umieszczono w akwariach. Przepompowuje się 
przez nie wodę z browarnianego ujęcia. Na skorupiakach 
umieszczono czujniki na podczerwień, które monitorują 
tętno i przemieszczanie. Dane są analizowane przez 
komputer. - Gdy co najmniej 3 raki zaczynają się poruszać 
albo coś dzieje się z ich pulsem, wiemy, że zmieniły się 
parametry wody. Możemy działać szybko, bo wyniki są 
już po 3 minutach - wyjaśnia Michal Voldrich z browaru. 
System wodny został zaprojektowany i opatentowany 
przez naukowców z Wydziału Rybołówstwa i Ochrony 
Wód Uniwersytetu Południowoczeskiego. Starożytni mieszkańcy Amazonii już przed 4000 lat od-

kryli, w jaki sposób manipulować dzikim ryżem, by dawał 
on większe plony i miał większe ziarno. Jednak wiedza ta 
została utracona, gdy po przybyciu kolonizatorów doszło 
do zdziesiątkowania populacji Ameryki. Naukowcy z Wiel-
kiej Brytanii i Brazylii znaleźli pierwsze dowody dotyczące 
udomowienia ryżu w Amazonii. Odkryto je na rozległych 
moczarach w pobliżu rzeki Guaporé w brazylijskim stanie 
Rodonia. Mieszkańcy Amazonii udomowili zatem ryż 
znacznie później niż mieszkańcy Azji, którzy zajmowali się 
jego uprawą przed ponad 8000 lat, ale wcześniej niż udo-
mowiono ryż w Afryce (przed 2000 lat). Przeprowadzone 
badania pokazują również, jak ważne dla rozwoju wcze-
snego osadnictwa były mokradła i lasy tropikalne nizin 
Ameryki Południowej. Wiemy przecież, że ich mieszkańcy 
udomowili też orzeszki ziemne, papryczki chili i maniok.


