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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Wydeptaną ścieżkę 
przy ul. Ozorkowskie 

Przedmieście trudno nazwać 
chodnikiem, ale codziennie cho-
dzi po niej wielu mieszkańców. 
Trzeba być jednak ostrożnym, 
bo przy jednej ze studzienek 
telekomunikacyjnych jest nie-
mała dziura. Chwila nieuwagi i 
o skręcenie kostki nie trudno.

Na niebezpieczne miejsce zwró-
cił uwagę czytelnik. Jan Miko-
łajczyk nie godzi się z tym, że 
zarządca drogi może zapominać 
o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa.

- Niebezpiecznie w Łęczycy jest 
nie tylko dla samochodów, piesi też 
nie mają lekko. Podam jako jeden 
z wielu przykładów ulicę Ozor-
kowskie Przedmieście. Głęboka 
dziura przy wieku od studzienki 
w centralnej części nazwijmy to 
chodnika. Teraz jakieś resztki płyt 

Tylko dwa dni pracowa-
li w ubiegłym tygodniu 

urzędnicy ze starostwa powiatowego 
w Łęczycy. Urząd zamknięty 1 listopada 
nikogo nie dziwił, ale nieczynny był też 
we wtorek i czwartek. Dlaczego?
- To chyba jakiś żart. Rozumiem, że 
wolne jest w środę, bo jest Wszystkich 
Świętych, ale dziś jest wtorek, dlaczego 
urzędnicy nie pracują? Zastanawia się 
nasza czytelniczka, która w tej sprawie 
zadzwoniła do redakcji.
Rzeczywiście, we wtorek i czwartek 
można było pocałować klamkę a na 
szybie drzwi wejściowych zamieszczono 
informację starosty o dniach wolnych od 
pracy, czyli 31 października i 2 listopada. 
Co ciekawe, wpisano też 7 października 
jako dzień pracy starostwa powiatowe-
go, szkoda tylko, że informacja o pracu-
jącej sobocie już nikomu się nie przyda.
Dlaczego pracownikom starostwa 
zrobiono dodatkowe dwa dni wolnego 
podczas kiedy inne urzędy i instytucje 
pracowały cały tydzień z wyłączeniem 
tylko 1 listopada?
- Według przepisów Kodeksu Pracy, 
jeżeli święto przypada w sobotę, pra-
cownik ma prawo odebrać dzień wolny 
w innym terminie. W związku z tym, 
że 11 listopada przypada w sobotę, 
pracownicy odbierają wolne 2 listo-
pada. Drugi wolny od pracy dzień, 31 
października jest z kolei rekompensatą 
za Hubertusa, który w tym roku był 
obchodzony w sobotę, 7 października 
- wyjaśnia Ireneusz Barański, sekretarz 
powiatu łęczyckiego.

(mku) 

Sąd Rejonowy w Łęczycy wydał wyrok w sprawie oskarżonego o żądanie korzyści majątkowych oraz przekrocze-nie uprawnień funkcjonariusza publicznego burmistrza Łęczy-cy Krzysztofa Lipińskiego.
Przypomnijmy, proces w tej sprawie rozpoczął się w pierw-

szym półroczu br., w sprawie przesłuchano wielu świadków a najbardziej istotnym dowo-
dem w sprawie, jak podkreślali w końcowych wystąpieniach oskarżyciele, były nagrania z rozmów zawieszonego bur-
mistrza z pokrzywdzonymi: Teresą Budzińską i  Janem Budzińskim.

Sąd po zapoznaniu się ze spra-
wą, uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i za-
sądził łączną karę pozbawienia wolności na okres 1 roku zawie-
szając jej wykonanie na 3 lata, czteroletni zakaz pełnienia funk-
cji publicznych, karę grzywny w wymiarze 250 stawek po 20 zł i obciążenie kosztami sądowymi.

W uzasadnieniu sąd podnosił, że popełnienie przez K. Lipiń-
skiego przestępstw określonych w akcie oskarżenia nie budzi 

Członkowie rad nadzorczych 
mie j sk ic h  spó łek  dec y z ją 
Moniki Kilar-Błaszczyk, wy-
konującej zadania i kompe-
tencje burmistrza Łęczycy, 
zostal i  odwołani .  Czy po-
ciągnie to za sobą również 
wymianę prezesów Przedsię-
biorstwa Energetyki Ciepl-
nej oraz Przedsiębiorstwa 
Gospodark i  Komunalne j  i 
Mieszkaniowej w Łęczycy? 
Można się tego spodziewać.

Kiedy zmien ia się władza 
s a m o r z ądowa ,  r o s z ady  n a 
stanowiskach, t ym bardzie j 
w miejskich spółkach są tylko 
kwestią czasu. Monika Kilar
-Błaszczyk z tą decyzją czekała 
trzy miesiące, jak mówi, to i 
tak za długo.

-  Nie  ma w t y m n ic  n ad-
z w y c z a j n e g o .  O d w o ł a ł a m 
cz łon ków rad n ad zorcz yc h 
miejskich spółek, których po-
woływanie leży w kompetencji 
burmistrza. W PGKiM są to 3 
osoby z 5-osobowego składu 
rady nadzorcze j  a  w PEC-u 
3 osoby z czterech.  Jednym 
z powodów było niedostoso-
wanie przez obie rady nad-
zorcze sposobu zatrudnienia 
prezesów do obowiązujących 
obecnie przepisów. Umowy o 
pracę powinny być w czerwcu 
zmienione na kontrakty mene-
dżerskie. Chodzi też o kwestię 
zaufania do rad nadzorczych. 

lipiński uznany za 
winnego

Burmistrz Krzysztof Lipiński zapowiada odwołanie od wyroku 

wątpliwości.
Od wyroku 

p r z y s ł u g u j e 
odwołanie do 
Sądu Okręgo-
wego w Łodzi 
w terminie 7 
dni od wydania 
postanowienia. 
Krzysztof Lipiń-
ski zapowiada 
apelację.

- Na pewno 
będziemy wystę-
pować o uzasad-
nienie wyroku w 
celu wniesienia 
apelacji do sądu 
w Łodzi - oświad-
czył K. Lipiński 
przedstawicielom 
mediów po opuszczeniu sali sądowej. - Uważam, że wyrok łęczyckiego sądu jest dla mnie krzywdzący, głównie z tego powodu, że nagrania stanowiące fundament oskarżenia i wydania wyroku skazującego są wątpliwe w zakresie autentyczności. Przypomnę, że są one nieoryginal-ne, nieczytelne a jeden z ekspertów przypuszcza nawet, że mogą być montowane. Wnioskowaliśmy też z moim obrońcą o to, aby proces  nie 

odbywał się w łęczyckim sądzie z uwagi na fakt, że obrońca posiłko-
wy jest mężem sędzi z wydziału karnego tutejszego sądu, niestety, nie uwzględniono naszego wnio-
sku. Oświadczam, że jestem nie-
winny i zamierzam tego dowodzić w sądzie wyższej instancji.

(mku)

Zmiany w miejskich spółkach
Nowych członków powołam 
w najbliższym tygodniu – ko-
mentuje M. Kilar-Błaszczyk.  
- Prezesów powołują i odwołu-
ją rady nadzorcze. Jeszcze nie 
wiem, czy dojdzie do zmian na 
tych stanowiskach, może tylko 
na jednym. Zobaczymy. 

Decyzję o wymianie człon-
ków rad nadzorczych mocno 
krytykuje Zenon Koperkie-
wicz, radny miasta.

- Pani Monika Kilar-Błasz-
cz yk n ie  jest  bu r m ist rzem, 
tylko osobą wykonującą zada-
nia i kompetencje burmistrza. 
Uważam, że z tego właśn ie 
względu nie powinna doko-
nywać zmian personalnych. 
Gdyby  w yg ra ła  w yb or y  to 
co innego. W mojej ocenie, z 
punktu etycznego nie jest to 
w porządku – komentuje sa-
morządowiec. - Jeżeli dojdzie 
do zmiany prezesów, będzie 
to duży błąd. Należy patrzeć 
na kompetencje ludzi, ich do-
świadczenie i predyspozycje 
zawodowe a nie na sympatie 
polityczne.

Prezesem PGKiM od połowy 
grudnia 2014 roku jest Janusz 
Mu sz y ń sk i ,  k tór y  z a st ąpi ł 
Jana Chuckiego. PEC-em za-
rządza Cezariusz Grabowicz 
od 25 maja 2016 roku po od-
wołaniu z funkcji prezesa Jana 
Budzińskiego.

(zz)

Ratusz podupada 
coraz bardziej

Piękny zabytkowy bu-
dynek ratusza stojący 

w samym sercu miasta już tylko z 
daleka wygląda przyzwoicie. Na 
elewacji jest coraz więcej pęknięć 
i odpadającego tynku a przez 
brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza w pomieszczeniach 
jest wilgoć, tworzy się grzyb. 
Miasto pieniędzy na remont nie 
ma, a deklaracje starań o środki 
zewnętrzne na ten cel pojawiły się 
już prawie dwa lata temu. Do tej 
pory nic się nie zmieniło.

Generalny remont budynku 
ratusza został zakończony w 2008 
roku. To stosunkowo niewiele czasu 
jak na tak dużą degradację. Można 
więc podejrzewać błędy w sztuce 
budowlanej podczas prac remon-
towych. Teraz jest już za późno 
na ewentualne zgłaszanie napraw 
pogwarancyjnych. Pozostaje tylko 
szukanie pieniędzy na ekspertyzy 
i prace naprawcze. 

- Niestety, aby dziś rozpocząć 

prace remontowe, które przywrócą 
prawidłowe funkcjonowanie bu-
dynku, należy wykonać ekspertyzę 
w tym zakresie. Wiąże się to z ko-
niecznością wydatkowania dużych 
środków finansowych. Takie środki 
będziemy próbowali pozyskiwać z 
zewnątrz, m.in. z urzędu marszał-
kowskiego województwa łódzkiego 
i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Łodzi – informuje Wio-
letta Stefaniak, kierownik wydziały 
promocji, kultury, oświaty i sportu w 
UM. - Znany jest nam problem stanu 
technicznego ratusza, a konkretnie 
piwnic budynku. Zawilgocenie po-
mieszczeń jest najprawdopodobniej 
wynikiem błędów popełnionych 
podczas generalnego remontu ratu-
sza w latach 2005-2008. 

Jeśli kolejna władza miasta za-
niecha próby ratowania jednego z 
najważniejszych łęczyckich zabyt-
ków, niedługo przyjdzie się za niego 
wstydzić.

(zz)

Starostwo ma 
wolne, petenci 
zdenerwowani

Niebezpiecznie na Ozorkowskim Przedmieściu
Łęczyca prześwitują przez zarośniętą trawę. 

Fakt ten zgłaszałem na policję już 
ponad 2 miesiące temu, ale jak 
do tej pory, nie ma żadnej reakcji 
– dodaje J. Mikołajczyk. - Jeżdżę 
po mieście niemalże codziennie. 
Rozumiem, że nic nie dzieje się 
z dnia na dzień, ale fakt w jakim 
stanie są miejskie ulice zaczyna być 
co najmniej niepokojący.

(mku)
- Idąc ulicą 
Ozorkowskie 
Przedmieście, można wpaść w niezłą 

dziurę – mówi pan Jan
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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

[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.

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

W czasie trwania policyjnej akcji 
Znicz 2017 (od 27 października 
do 2 listopada) policja odnoto-
wała w powiecie łęczyckim 2 
wypadki drogowe, w których 
ranne zostały 3 osoby. Doszło 
do 16 kolizji. Policjanci zatrzy-
mali też 2 osoby prowadzące 
pod wpływem alkoholu. Bilans 
z tego roku jest ponad dwu-
krotnie gorszy od ubiegłorocz-
nego.

W 2016 roku, w ciągu sze-
ściu dni akcji Znicz, na te-
renie powiatu łęczyckiego 
doszło do jednego wypadku 
drogowego i sześciu kolizji 
drogowych. Policjanci za-
trzymali jednego nietrzeź-
wego kierowcę. 

O bezpieczeństwo na dro-
gach powiatu łęczyckiego 
dbało 100 policjantów.

Agnieszka Ciniewicz, 
oficer prasowy z Ko-

mendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy na własną prośbę prze-
niosła się do komendy w Łodzi. 
Teraz pracuje u swojego dawne-
go szefa, insp. Pawła Karolaka, 
który do czerwca 2016 roku był 
komendantem policji w Łęczycy.

Mł. asp. Agata Bierzyńska, która 
obecnie zastępuje oficera prasowe-
go, potwierdza zmiany personalne 
w komendzie.

- Policjantka, która pełniła funk-
cję oficera prasowego w KPP 
w Łęczycy na własną prośbę z 
dniem 1 listopada przeniosła się 
do KMP w Łodzi, gdzie pełnić 
będzie inne powierzone jej przez 
komendanta obowiązki. Rotacje 
na stanowiskach są naturalnymi 
zmianami kadrowymi – informuje 
A. Bierzyńska.

Można przypuszczać, że decyzja 
rzeczniczki mogła mieć związek 
ze skandalem z udziałem łę-
czyckiej policji. Chodzi o sprawę 
mieszkańca Grodziska Mazowiec-
kiego, który został zamieszany 
w kolizję drogową w Łęczycy. 
Wówczas rzeczniczka odmówiła 
wystąpienia przed kamerami a 
telewizyjnego reportera odesłała 
po komentarz do sądu. Ekspert 
wypowiadający się w programie 
mocno skrytykował zachowanie 
oficera prasowego łęczyckiej ko-
mendy.

(zz)

Rzeczniczka 
zrezygnowała

Łęczyca

Raport po Wszystkich Świętych

Gm. Góra św. Małgorzaty

Ks. Piotr Nowak, proboszcz 
parafii w Tumie wysłał oficjalne 
pismo do premier Beaty Szydło, 
w którym deklaruje chęć przy-
jęcia pomnika papieża Polaka. 
Pomysł zrodził się po tym, jak 
sąd we Francji nakazał usunięcie 
krzyża z przestrzeni publicznej. 

7-metrowy pomnik Jana Pawła 
II stoi we francuskiej miejsco-
wości Ploërmel. Niestety, musi z 
niej zniknąć. Tum jest idealnym 
miejscem, gdzie mógłby stanąć po-
mnik Wielkiego Polaka. Proboszcz 
tumskiej parafii już wie, gdzie 
dokładnie ustawiłby monument.

- W 1967 roku prymas Polski, 
kard. Stefan Wyszyński oraz Ka-
rol Wojtyła, ówczesny arcybiskup 
krakowski na łące przy zabytkowej 
Archikolegiacie koncelebrowali 
mszę świętą podczas uroczystości 
z okazji Millenium Chrztu Polski. 
W tym roku obchodziliśmy 50-le-
cie tego wydarzenia. Z tej okazji 
kard. Dziwisz wręczył naszej 
parafii sutannę Ojca Świętego Jana 
Pawła II. W miejscu, gdzie odpra-
wiona była msza święta 50 lat temu 
stanąłby pomnik z Ploërmel, to 
miejsce jakby na niego czekało – 
mówi ks. Piotr Nowak. 

Chęć przyjęcia pomnika Jana 

Pawła II 
zadekla-
r o w a ł o 
k i l k a 
s a m o -
rządów, 
a l e  t o 
ks. Piotr 
Nowak 
jest je-
d y n y m 
duchownym, który wyszedł z taką 
inicjatywą.

- Oczywiście nie będziemy się bić 
o pomnik Ojca Świętego, ale uwa-
żam, że należy działać tu i teraz. 
Dlatego napisałem list do premier B. 
Szydło i czekam na odpowiedź. Mój 
pomysł spotkał się z dużą sympatią 
parafian.

Jan Paweł II mówił jasno: broń-
cie krzyża. Dlatego dla katolików 
niepojęte jest stanowisko sądu fran-
cuskiego, który nakazuje usunięcie 
krzyża. Nie jest to jednak pierwsza 
kontrowersyjna decyzja Francji. 
Rok temu w gminie Publiers nad 
jeziorem Genewskim, decyzją sądu 
usunięto figurę Matki Boskiej. Ks. 
Piotr Nowak chce zapobiec kolejnej 
takiej sytuacji. 

- Krzyż jest symbolem miłości, 
miłosierdzia i zbawienia. Wpisuje 
się w każdy czas i miejsce. Decyzja o 
jego usunięciu z przestrzeni publicz-

W tumskiej parafii od czerwca znajduje się sutanna św. Jana Pawła II

Proboszcz chce PrzyJąć 
PomnIk PAPIeżA 

nej w Ploërmel to 
jeden z najprzeraź-
liwszych znaków 
czasu – dodaje 
proboszcz parafii 
w Tumie.

(zz)

Na łące przy murach zabytkowej świątyni w tumie 50 lat temu Karol Wojtyła koncelebrował mszę świętą podczas uroczystości z okazji Millenium Chrztu Polski. W miejscu, gdzie stał wówczas polowy ołtarz, teraz mógłby stanąć pomnik Wielkiego Polaka
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Gm. Łęczyca
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Pracownicy urzędu 
miejskiego nie będą 

już jeść drugiego śniadania przy 
biurkach między obsługiwaniem 
petentów. Sekretarz miasta Re-
nata Brygier wyszła z propozycją 
utworzenia pokoju socjalnego. 

W pomieszczeniu znajdują się 
meble kuchenne, zlewozmywak, 
lodówka, mikrofalówka, czajnik 
elektryczny, zmywarka oraz stół z 
krzesłami. 

Pomysł zrobienia kuchni w urzę-
dzie miasta pracownicy przyjęli z 
entuzjazmem. Koszt wyniósł około 
7 tys. zł.

(zz)

Zawieszanie nekrolo-
gów na drzewie bu-

dzi skrajne emocje. Czy drzewo 
jest odpowiednim miejscem do 
umieszczania informacji o ostat-
nim pożegnaniu?

Przy wejściu na łęczycki cmen-
tarz od ul. Belwederskiej co jakiś 
czas pojawiają się nekrologi. Nie-
którzy uważają, że tak nie powinno 
być.

- Przy głównym wejściu jest 
tablica, na której wiszą nekrologi. 
Są też na wielu tablicach w mie-
ście. Nie rozumiem, po co jeszcze 
przyczepia się je na drzewie? Skoro 
przy tylnym wejściu na cmentarz 
nie ma odpowiedniej tablicy, to 
tego rodzaju informacje w ogóle 
nie powinny być tam umieszczane 

W poprzednim wy-
daniu Reportera pi-saliśmy o fatalnym stanie drogi gruntowej prowadzącej do ogrodu działkowego „Irys”. Chodzi o wjazd od ul. Słowackie-go. Niestety dziury są tak duże, że działkowcy po prostu boją się, że mogą uszkodzić sobie samochody a przy jesiennych opadach deszczu, nawet trudno przejść bez kaloszy. Czy miasto poprawi stan gruntówki? Dosta-liśmy odpowiedź urzędu miasta w tej sprawie. 

„Doraźnie droga będzie wy-równywana przez pracowników Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy, aby zapew-nić użytkownikom możliwość bezpiecznego przejazdu. Doce-lowo, po zakończeniu inwestycji polegającej na budowie budynku przeznaczonego dla Środowisko-wego Domu Samopomocy, pla-nujemy generalny remont drogi. 

Droga gminna w 
Pilichach jest nie-

przejezdna. Problemem są nie 
tylko ostatnie opady deszczu, 
które zamieniły drogę w błotniste 
bagno, ale też ogólny fatalny stan 
gruntówki. Przez brak przejazdu 
narasta sąsiedzki konflikt, który 
załagodzić może tylko... rów-
niarka.

- Nie mam już siły chodzić do 
urzędu gminy. Tyle razy prosiłem 
o pomoc, obiecywali przysłać rów-
niarkę, ale na tym się skończyło. A 
ja, żeby dojechać do własnego pola 
muszę nadkładać drogi, bo tutaj nie 
da się przejechać - mówi Henryk 
Michałowski, rolnik z Pilich.

Trudno nie przyznać racji panu 
Henrykowi. Patrząc na wskazany 
teren nie bardzo wiadomo, gdzie jest 
droga a gdzie pole. Gminna pseudo 
- droga w najwęższym miejscu ma 
szerokość około półtora metra.

- Na dodatek sąsiad, aby nie wjeż-
dżać w jego pole wyorał bruzdę, któ-
ra w tej chwili wypełniona jest wodą. 
Nie przejadę tędy żadną maszyną. 
Najgorsze w tym wszystkim jest 
to, że ja kosztem własnego gruntu 
zrobiłem sobie prywatny przejazd, 
żeby mieć bezpośredni dojazd do 
drogi gminnej, i co z tego, jak i tak 
nie mogę skorzystać z tego skrótu – 
dodaje H. Michałowski. 

Rolnik z Pilich czuje się pokrzyw-
dzony, ale sąsiad Zbigniew Strzał-
kowski też ma swoje racje.

- Przecież nie mogę się zgodzić na 
to, aby H. Michałowski wjeżdżał w 
moje pole i niszczył zasiewy. Skoro 
właściciel gruntu z drugiej strony 
spornej drogi nie przestrzega prawa 
własności, to ja też nie mogę godzić 
się na niszczenie mojego mienia - 
twierdzi Strzałkowski.

Wszyscy nawzajem mają do siebie 
pretensje, powołują się na mapy, 
pomiary geodezyjne, ale w żaden 
sposób nie rozwiązuje to konfliktu, 
który z dnia na dzień przybiera na 
sile. 

B y ł y 
zakład 

karny wciąż nie 
znalazł nabywcy. 
Wbrew pojawia-
jącym się ostatnio 
pogłoskom, nie 
ma nawet osoby 
poważnie zasta-
nawiającej się nad 
kupnem nieru-
chomości. 

Jak informuje 
starostwo powiatowe w Łęczycy, 
w przeszłości była jedna osoba 
zainteresowana nabyciem byłe-
go zakładu karnego. Planowała 
utworzyć w nim  hotel. Jak udało 
nam się dowiedzieć, sporą prze-
szkodą w planach biznesmena 
była mieszcząca się w części 
nieruchomości siedziba „Ziele-
ni Miejskiej”. Zainteresowany 
kupnem byłego więzienia nie 
wyobrażał sobie uruchomienia 
luksusowego hotelu z koparkami 
za płotem. Pojawiło się zatem 
pytanie, czy starostwo będzie 
podejmowało kroki, aby ode-
brać „Zieleni” zajmowaną przez 

Hotelu w więzieniu nie będzie

jednostkę część nieruchomości. 
Okazuje się, że nie.

„W związku z wykorzystywa-
niem przez miasto Łęczyca daro-
wanej nieruchomości (budynek 
administracyjny) na cel wskazany 
w umowie darowizny, starostwo 
nie podjęło żadnych działań w 
sprawie odwołania darowizny” - 
czytamy w odpowiedzi starostwa. 

Prób sprzedaży dawnego za-
kładu karnego było już wiele. 
Wszystko wskazuje na to, że 
nieruchomość dalej będzie stra-
szyć swoim wyglądem i pustymi, 
odrapanymi murami.

(zz)

– uważa nasza czytelniczka. - W 
moje ocenie drzewo nie jest wła-
ściwym miejscem do zawieszania 
nekrologów. To taki brak szacunku 
dla zmarłego i jego rodziny.

(zz)

magistrat odpowiada 

Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o cierpliwość i wyrozu-
miałość” - czytamy w odpowiedzi magistratu.

Niestety nie wiemy, kiedy zo-
stanie przeprowadzone doraźne równanie nawierzchni. Biorąc też pod uwagę problemy przy budowie nowej siedziby ŚDS i wątpliwość, czy inwestycję w ogóle uda się zakończyć, deklara-
cja gruntownego remontu drogi wydaje się być utopią.

(zz)

Urzędnicy mają kuchnię

wójt obiecuje pomóc

- Sąsiad wykopał rów, nie da się 
przejechać – mówi H. Michałowski

- Dlaczego mam się godzić na to, 
żeby sąsiad niszczył moje uprawy? 
– pyta Z. Strzałkowski

Sprawę można załatwić w bardzo 
prosty sposób – równając drogę.

- Ten konflikt nie może dłużej 
trwać. Podjąłem decyzję o poprawie-
niu nawierzchni drogi za pomocą 
równiarki. Niestety, w tej chwili 
praca maszyny przy tak intensyw-
nych opadach deszczu mija się z 
celem, czekamy na poprawę aury 
– zapewnia Jacek Rogoziński, wójt 
gminy Łęczyca.

Już od soboty pogoda jest ładna 
i bez deszczu. Podobnie ma być w 
tym tygodniu. Może gmina wyko-
rzysta ten czas na wysłanie równiar-
ki do Pilich, bo tak sprzyjającej aury 
może już w tym roku nie być.

(mku)

Ceny ostro w górę
Łęczyca Ceny jaj rosną w 

ekspresowym tem-
pie. Masło też zdrożało niemal 
dwukrotnie w porównaniu z 
ubiegłym rokiem. Podwyżka 
niedługo ma objąć także m.in. 
pieczywo.

Wzrost cen jajek spowodował, 
że zabrakło ich w niektórych skle-
pach. W łęczyckiej Biedronce regał 
z jajami świeci pustkami. Firma 
tłumaczy braki dynamicznymi 
zmianami na rynku jaj w Polsce. O 
jakie zmiany chodzi? Polskie jajka 
idą na eksport, bo na Zachodzie 
wykryto w jajach pestycydy. Za-
chód bierze nasze jaja na pniu. W 
efekcie Polacy za jaja płacą więcej. 
Na szczęście jajek nie brakuje na 
targu i w punkcie sprzedaży.

- Mamy jajka cały czas w sprze-
daży, ale rzeczywiście są droższe. 
Najtańsze jajko kosztuje teraz 54 
gr, wcześniej kosztowało 40 gr. To 
spora podwyżka. Większe jaja są w 
cenie 70 gr/szt., to więcej o 10 gr niż 
jeszcze półtora tygodnia temu. Jajko 
wiejskie jest po 80 gr - mówi pani 
Monika, z punktu sprzedaży jajek 
w Łęczycy. - Klienci najczęściej ku-

pują średniej wielkości jajka. Wzrost 
cen nie przełożył się na sprzedaż. 
Kto ma kupić, to i tak kupi. Myślę, 
że kiedy ustabilizuje się sytuacja na 
rynku, cena znów będzie niższa. 

Według Agencji Rynku Rolnego, 
także cena masła poszybowała w 
górę o około 70% na przestrzeni 

roku. Do wzrostu kosztów przy-
czyniły się m.in. okoliczności na 
światowym rynku oraz niskie ceny 
odtłuszczonego mleka w proszku, 
które powstaje przy okazji produk-
cji masła. Eksperci zapowiadają, 
że droższe może być też pieczywo.

(zz)

W piątek w Biedronce przy ul. 
Sienkiewicza jajek nie było

Cena jaj jest wyższa średnio o 10-15 
groszy

Nekrolog na drzewie. 
Czy to właściwe miejsce?
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ogłoszenie

Łęczyca 

Serdecznie zapraszam
na uroczyste obchody

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

godz. 11.30 - okolicznościowy program artystyczny 

w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy

godz. 12.00 - Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny

godz. 13.00  - przemarsz na Plac Tadeusza Kościuszki

                   

11 Listopada 2017r.
                   Plac Tadeusza Kościuszki

                   godz. 13.10 - wystąpienia okolicznościowe

                   • Apel Poległych

                   • złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej

                   • Polski taniec narodowy - POLONEZ 

                   w wykonaniu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego 

                   im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

                   godz. 13.50 - zakończenie uroczystości

Wykonująca zadania i kompetencje

Burmistrza Miasta Łęczyca

Monika Kilar - Błaszczyk

Po zakończeniu uroczystości wszystkich obecnych zapraszam na gorącą żołnierską grochówkę

Organizator:             Urząd Miejski w Łęczycy

W wydziale promo-
c j i ,  oświat y,  kul-

tur y i  spor tu łęcz yck iego 
urzędu miasta zwiększyła się 
liczba pracowników. Miasto 
już od dawna szukało kan-
dydata, który objąłby wakat. 

- Pani Monika Gering została 
zatrudniona na stanowisko in-
spektora w wydziale promocji, 
oświaty, kultury i sportu w 
wyniku czwartego konkursu. 
Pierwszy i drugi konkurs nie 
został rozstrzygnięty, ponie-
waż złożone oferty nie speł-
n i ł y  w y m ag a ń  for m a l nyc h 
zawartych w ogłoszeniu, na-
tomiast w ramach t rzeciego 
konkursu nie wpłynęła żadna 
oferta – in formuje Wiolet ta 
Stefaniak, kierowniczka wy-
działu. - Zakres obowiązków 
pracownika jest określony na 
podstawie potrzeb pracy wy-
działu, a jednocześnie zadań 
określonych w ogłoszeniu o 
kon ku rsie  na sta now isko z 
zakresu oświaty.

M. Gering wcześniej praco-
wała jako inspektor w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Ło-
dzi. Kierowała też telewizją 
kablową w Zgierzu. Ukończyła 
filologię polską.

(zz)

Nowy 
pracownik 

magistratu
- rządzi bez wygranych 

wyborów – mówi k. lipiński 
- sprzątam po nim bałagan 

– odpowiada m. kilar-błaszczyk

Wykonująca zadania i kompetencje burmistrza Łę-
czycy, Monika Kilar – Błaszczyk, nie szczędzi ostrych 
słów pod adresem burmistrza Krzysztofa Lipińskiego. 
- To jest jakaś fobia K. Lipińskiego na moim punkcie – 
mówi. Czarę goryczy przepełniła wypowiedź K. Lipiń-
skiego w rozmowie z dziennikarzami po wtorkowym 
ogłoszeniu wyroku w jego sprawie.

Krzysztof Lipiński udzielił dzien-
nikarzom szerokiego wywiadu. 
Przypomniał o oświadczeniu złożo-
nym przez senatorów Błaszczyka i 
Łuczaka do ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobry, w którym prosili o 
„przeanalizowanie opisanej sytuacji i 
objęcie szczególnym nadzorem postę-
powania w sprawie złożenia zażalenia 
na postanowienie Prokuratury Rejo-
nowej Łódź-Bałuty w sprawie odmo-
wy wszczęcia śledztwa”. Chodziło 
oczywiście o postępowanie w sprawie 
burmistrza Krzysztofa Lipińskiego. 

- Prokuratura łódzka 30 grudnia 

2015 roku umarza 
śledztwo, uznając na 
podstawie tych sa-
mych dowodów, ja-
kie zostały zebrane w 
czasie tego procesu, a 
może nawet i więk-
szych. (...) Bodajże 28 
kwietnia 2016 roku 
na komisji senackiej, 

senator Przemysław Błaszczyk zgłasza 
wniosek do ministra Ziobro, że w Łę-
czycy dochodzi do nieprawidłowości. 
A 1 czy 2 czerwca, miesiąc po tym, 
ta sama sędzina, która mnie dzisiaj 
skazała, uchyla postanowienie pro-
kuratury łódzkiej. To są ważne fakty. I 
później poleciało, bo musiało polecieć. 
W tej chwili żona pana senatora Prze-
mysława Błaszczyka pełni obowiązki 
burmistrza królewskiego miasta 
Łęczyca bez wygranych wyborów. 
Być może to jest główny cel polityki. Ja 
jestem niewinny i wierzę głęboko w to, 
że w wyższej instancji wygramy spra-
wę – komentował Krzysztof Lipiński.

Ta wypowiedź wywołała niemałe 
oburzenie zasiadającej obecnie w fo-
telu burmistrza Łęczycy żony senatora 
Przemysława Błaszczyka. 

- Pan Lipiński chyba nie wie o czym 
mówi, poza tym, że od pewnego cza-
su ma jakąś fobię na moim punkcie. 
Ja nie jestem matką chrzestną jego 
problemów. Sam jest sobie winien. To 
nie ja wysyłałam go po „pożyczkę”, od 
której wszystko się zaczęło. To nie ja ka-

załam mu powołać sterowalnego 
zastępcę burmistrza z Łowicza. To 
Lipiński wygrał wybory i miał moż-
liwość kierowania miastem tak, żeby 
było dobrze, ale to on sam tę szansę 
zaprzepaścił. Zgodziłam się przyjąć 
nominację na stanowisko wykonującej 
zadania i kompetencje burmistrza 
Łęczycy z uwagi na to, że startowałam 
w wyborach, że podjęłam wyzwania 
i przede wszystkim dlatego, że około 
półtora tysiąca mieszkańców mi 
zaufało. To nie była dla mnie łatwa de-
cyzja – miałam pracę, ponadto byłam 
radną powiatową, wybraną właśnie 
z miasta – musiałam ze wszystkiego 
zrezygnować, bo czułam się odpowie-
dzialna za Łęczycę. Teraz naprawiam 
w istocie błędy popełnione przez K. 
Lipińskiego w zarządzaniu miastem, 
sprzątam jego bałagan i nie pozwolę 
oczerniać siebie w ten sposób – mówi 
M. Kilar-Błaszczyk.

Wykonująca zadania i kompetencje 
burmistrza wskazuje, jej zdaniem, licz-
ne zaniedbania lub błędy popełnione 
przez K. Lipińskiego w czasie dwóch 
lat rządzenia miastem.

- Mogłabym długo wymieniać, ale 
podam tylko kilka przykładów. Są 
wśród nich m.in.: ogromna kwota 
przeznaczona z budżetu miasta na 
pełnomocników (ponad 150 tys. zł 
w 2016 r.), bez których urząd może 
funkcjonować bez problemów; zakup 
gruntów rolnych na powiększenie 
podstrefy ekonomicznej, które obec-

nie są bezużyteczne i nie można ich 
włączyć do terenów ŁSSE; niedofi-
nansowany budżet miasta z prze-
znaczeniem na etaty dla opiekunek 
socjalnych z MOPS; przez około dwa 
miesiące miasto zostało bez włodarza 
(A. Rokicki, zastępca burmistrza przez 
długi czas przebywał na zwolnieniu 
lekarskim po czym złożył rezygnację, 
w tym czasie nie można było m.in. 
wprowadzać pieniędzy pozyskanych 
z dotacji do budżetu); rezygnacja z 
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 
Kaliskiej z Konopnicką (a projekt został 
już wykonany i opłacony przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich); zmarnowana 
szansa otrzymania około 20 mln zł 
na odbudowę zamku królewskiego; 
niedokończona budowa Środowisko-
wego Domu Samopomocy, na którą 
nie było decyzji o pozyskiwaniu źródeł 
dalszego finansowania; „Zieleń Miej-
ska” pozostawiona w budynku, który 
niezwłocznie powinien być remonto-
wany. Tak przerażający obraz Łęczycy 
zostawił pan Lipiński, który teraz mnie 
próbuje obarczyć winą za jego własne 
decyzje – dodaje M. Kilar-Błaszczyk.

(zz)
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Poddębice W połowie grudnia 
zapaść ma wyrok w toczącym się od ponad dwóch lat głośnym procesie dot.  organizacji ćwiczeń z karate combat, podczas których Ania Płoszyńska doznała trwałego kalectwa. Dziewczyna złamała kręgosłup upadając na ziemię z wysokości kilku metrów. 

- Myślałem, że to będzie już ostatnia rozprawa. Jednak sąd za-
decydował o powołaniu biegłego z zakresu medycyny, który ma się wypowiedzieć o tym, jakich obrażeń Ania mogłaby uniknąć gdyby organizator pamiętał o za-

bezpieczeniach. Dla mnie jest jasne, że gdyby na ziemi były chociażby rozłożone materace, to moja córka kręgosłupa by nie złamała – mówi Krzysztof Płoszyński.
Przypomnijmy, że Maciejowi G. - właścicielowi szkoły karate i zna-

nemu sportowcowi a także byłemu radnemu – grozi rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Takie same zarzuty prokuratura stawia instruktorowi karate. Zadość-
uczynienie miałoby wynieść po dwieście tysięcy złotych od każdego z oskarżonych. 

(ps)

Chyba w żadnym innym mieście 
w regionie nie ma aż tylu anty-
rządowych haseł, 
jak w Poddębicach. 
Wystarczy zaled-
wie kilkuminuto-
wy spacer, aby na-
tknąć się na poroz-
klejane na słupach, 
ogrodzeniach i 
znakach drogo-
wych treści z ostrą 
krytyką polityków 
PiS oraz ich sym-
patyków. 

W centrum mia-
sta natknęliśmy się 
na kilka negatyw-
nych informacji o 

W Poddębicach krytyka PiS

Mariuszu Błaszcza-
ku, ministrze spraw 
wewnętrznych i ad-
ministracji. Kryty-
kowana jest przede 
wszystkim jego refor-
ma służb munduro-
wych. 

Niektóre naklejki 
ośmieszają „ojca dy-

rektora”, czyli słynnego redemp-
torystę Tadeusza Rydzyka a także 
posłankę z wachlarzem – Krystynę 
Pawłowicz. Większość nalepek w 
sposób bezpośredni atakuje pro-
gram PiS. 

(ps)

Ogłoszenie wyroku w grudniu

Gm. Uniejów Z raną po -
strzałową klat-

ki piersiowej został w sobotę 
rano znaleziony w fiacie uno 
zaparkowanym przy drodze w 
Woli Przedmiejskiej 14-letni 
chłopiec. Było już za późno na 
ratowanie jego ży-
cia. Z nieoficjalnych 
źródeł dowiedzieliśmy się, 
że doszło do nieszczęśliwego 
wypadku. W aucie leżała dubel-
tówka i amunicja. Chłopiec był 
pasjonatem myślistwa. 

Tuż po godz. 6.50 rano mun-
durowi otrzymali zgłoszenie o 
makabrycznym odkryciu w Woli 
Przedmiejskiej. Jeden z okolicz-
nych mieszkańców podczas spa-
ceru zauważył zaparkowane obok 
drogi auto. Gdy podszedł bliżej, na 
przednim siedzeniu ujrzał ciało 
chłopca. Miał ranę postrzałową w 
okolicy mostka. Policjanci w aucie 
znaleźli dubeltówkę i amunicję. 
Mundurowi ustalili, że osoba, 
która zginęła to 14-latek ze wsi 
spod Uniejowa. Broń należała do 
jego ojca. 

- Śledztwo prowadzone jest wie-
lotorowo. Musi odnosić się zarówno 
do wersji samobójczego pozbawie-
nia życia, jak również do narażenia 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia i nieumyślnego 
spowodowania śmierci – mówi 
prok. Jolanta Szkilnik, rzecznik 
prokuratury okręgowej w Sieradzu. 

Szok! martwy 14-latek w samochodzie 

- W najbliższych dniach przeprowa-
dzona zostanie sekcja zwłok 14-latka. 
Zabezpieczyliśmy broń a także po-
jazd. Prowadzone są także czynności 
procesowe dla analizy ostatniego 
okresu życia 14-latka. 

Dramat wstrząsnął mieszkańcami, 
tragedia jest szeroko komentowana. 
Niektórzy twierdzą, że chłopiec, który 
był pasjonatem myślistwa wykradł 
broń ojcu i sam wybrał się na polo-
wanie. Podczas sprawdzania broni w 
samochodzie, dubeltówka wypaliła. 

Inni z kolei wypowiadają się, że 
14-latek pojechał na polowanie z 
kolegą i  miał zostać przez niego 
postrzelony. Kolega miał uciec z 
miejsca zdarzenia. 

Policja wraz z prokuraturą nie 
udzielają szczegółowych informacji. 

(ps)

Samochód, w którym było ciało martwego 14-latka, zaparkowany był 
przy tej drodze 
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Poddębice

62-latek wywiózł swojego psa 
do lasu i tam przy pomocy kija 
zabił zwierzę a następnie zako-
pał. Przyznał się do czynu. Tłu-
maczył, że pies nie był dobrze 
wychowany i miał z nim sporo 
kłopotów. 

Jak długo właściciel biednego 
psa musiał okładać go kijem, aby 
zabić? Z całą pewnością pies bar-
dzo cierpiał, zanim zdechł. 

- Sprawca jest mieszkańcem 
jednej z miejscowości pod Poddę-
bicami – mówi Marek Wojtysiak, 
zastępca prokuratora rejonowego 
w Poddębicach. - O zdarzeniu 
być może nigdy byśmy się nie 
dowiedzieli, gdyby nie czujność 
inspektoratu weterynarii. 

Prokurator przyznał, że wła-
ściciel psa (dużego mieszańca) na 
krótko przed uśmierceniem czwo-
ronoga przyszedł do weterynarza 
z prośbą o uśpienie zwierzęcia. 

- Oczywiście weterynarz uznał, 
że psa nie uśpi. Bo i po co? Pies 
był zdrowy, młody, a więc nie 
było żadnych przesłanek na taki 
zabieg. Służby weterynaryjne 
zapamiętały mężczyznę, który 

W Łódzkim Domu Kultury od-
była się II gala wręczenia nagród 
sejmiku województwa łódzkiego 
w dziedzinie kultury za szczególne 
osiągnięcia w zakresie twórczości 
artystycznej oraz upowszechnia-
nia i ochrony dóbr kultury. Celem 
pomysłodawcy konkursu – prze-
wodniczącego sejmiku Marka Ma-
zura, było uhonorowanie twórców, 
artystów, wydarzeń oraz projektów 
kulturalnych, które w sposób wy-
jątkowy wnoszą wkład w rozwój 
kultury województwa łódzkiego, 
promując region w Polsce i poza 
jej granicami. W tym roku wśród 
nagrodzonych znalazła się orkiestra 
dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Spycimierzu, która z rąk Marka 
Mazura oraz marszałka wojewódz-
twa łódzkiego – Witolda Stępnia 
otrzymała nagrodę pieniężną w 
wysokości 6 tys. złotych.

Policjanci pracujący nad serią kradzieży z domków 
letniskowych zatrzymali 20-letniego mieszkańca 

powiatu zgierskiego, który kradł elektronarzędzia i sprzęt bu-

dowlany z terenu powiatu poddębickiego. 
W wyniku skrupulatnej pracy policjantów ustalono kolejne 

dwie osoby biorące udział w tym procederze. Po przeszukaniu 

pomieszczeń  24-letniej mieszkanki powiatu zgierskiego oraz 

jej 32-letniego kompana, w jednym z budynków gospodarczych 

ujawniono część skradzionego sprzętu w postaci szlifierek, klu-

czy, wiertarek, spawarek a także 35 litrów spirytusu bez polskich 

znaków akcyzy. Dodatkowo w mieszkaniu przestępczej pary 

zabezpieczono susz konopi indyjskich w ilości 1,3 kg o wartości 

około 40 tysięcy złotych. Wszyscy zostali zatrzymani i osadzeni 

w policyjnym areszcie. Odzyskane mienie wróciło do właściciela. 

Teraz sprawcy odpowiedzą za kradzieże i dodatkowo za posiadanie 

suszu konopi indyjskich. 

Rozpoczął się remont ul. Łącznej 
i Cichej w Uniejowie. Łączniki 
między ulicami Kilińskiego i bł. 
Bogumiła zyskają nawierzchnię 
z kostki betonowej. Całkowity 
koszt przebudowy obu odcin-
ków wyniesie 142.048,42 zł. 
Inwestycja jest realizowana ze 
środków zewnętrznych przy-
znanych gminie przez wojewodę 
łódzkiego. Roboty rozpoczęto 
na ulicy Łącznej od rozbiórki 
istniejącej nawierzchni z trylinki. 
Następnie, po przeprowadzeniu 
robót ziemnych, zostanie poło-
żona konstrukcja nawierzchni z 
kostki o długości 66 metrów i 
zmiennej szerokości minimum 
4 metrów. W przypadku ul. Ci-
chej, która w istniejącym stanie 
posiada nawierzchnię gruntową, 
wykonawca od razu może przejść 
do przygotowania terenu pod 

Kryptonimem „Woda 2017” nazwano 
ćwiczenia jednostek straży pożarnych 
z terenu województwa łódzkiego 
przeprowadzone w Uniejowie. W ma-
newrach wzięło udział kilkudziesięciu 
druhów z jednostek ochotniczych i 
państwowych straży pożarnych. Ćwi-
czenia, zorganizowane przez Komendę 
Wojewódzką PSP w Łodzi, obserwowali 
i podsumowali: bryg. Grzegorz Janow-
ski, zastępca łódzkiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz st. 
bryg. Jacek Grzelakowski, komendant 
PSP w Poddębicach.
W ćwiczeniach wzięło udział 10 jedno-
stek z powiatu poddębickiego (w tym 
Uniejów, Spycimierz oraz Wilamów) i 
16 z Centralnego Obwodu Operacyj-
nego Łódzkiej Brygady Obwodowej. 
Na terenie województwa łódzkiego 
– rozkazem łódzkiego komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej została powołana Łódzka Bry-
gada Odwodowa (ŁBO), w skład której 
wchodzi m.in.: sztab brygady, batalion 
Centralnego Odwodu Operacyjnego 
oraz kompanie gaśnicze i specjalistycz-
ne grupy ratownicze Wojewódzkiego 
Odwodu Operacyjnego.

Remont dróg w Uniejowie 

konstrukcję z kostki betonowej. 
Powstanie tam droga o długości 
67 metrów i zmiennej szerokości 
minimum 2 metrów.

pRzestępcze tRio

Nagroda 
dla orkiestry 

Woda 2017 
w Uniejowie 

bestIAlstwo Pod PoddębIcAmI

bez żadnych powodów chciał uśpić 
psa. Mężczyzna postanowił jed-
nak, że nie odpuści i pozbędzie się 
psa nawet w tak bestialski sposób, 
jakim niewątpliwie jest skatowanie 
kijem. Pojechał z psem do lasu, bił 
go kijem aż pies zdechł.  Zakopał 
go później w dole – informuje prok. 
M. Wojtysiak. - 

62-latek nie zamierzał ukrywać, 
tego co zrobił. Tłumaczył, że pies 
sprawiał mu duże problemy. Czę-

sto uciekał, rzucał się na innych.
- To oczywiście nie usprawiedli-

wia czynu. Przecież właściciel psa 
mógł go oddać do schroniska lub 
jakiegokolwiek stowarzyszenia, 
które psem na pewno by się zaopie-
kowało – dodaje z-ca prokuratora 
rejonowego w Poddębicach.

Mężczyźnie za uśmiercenie psa 
ze szczególnym okrucieństwem 
grozi do 3 lat więzienia. 

(ps) 

warto pamiętać o przeglądach 

Niebezpieczny czad 
Poddębice Głośnych echem 

odbiła się w re-
gionie informacja o zatru-
ciu czadem pięcioosobowej 
rodziny. Na szczęście dla 
podtrutych tlenkiem węgla 
dramatyczna sytuacja zakoń-
czyła się na wizycie w szpita-
lu i rutynowych badaniach. 
Poważniejszych skutków dla 
zdrowia nie było. Czy tego 
zdarzenia można było unik-
nąć? Czy rodzina pamiętała 
o przeglądzie przewodów 
kominowych?

Problem wynikający z koniecz-
ności takich przeglądów polega 
głównie na tym, że niektórzy 
właściciele domów zbyt rzadko 
dzwonią po kominiarzy. Później, 
taka niefrasobliwość może zakoń-
czyć się tragedią. Tlenek węgla nie 
jest wyczuwalny, dlatego jest tak 
niebezpieczny. 

Tlenek węgla (czad) - jest gazem 
powstających w wyniku niepełne-
go spalania węgla oraz substancji 
organicznych przy niedostatecz-
nym dopływie tlenu. Jego wykry-
cie możliwe jest wyłącznie przy 
pomocy specjalnych urządzeń 
pomiarowych. 

Jest gazem - nie posiada sma-
ku, zapachu, barwy, nie szczy-
pie w oczy i nie “dusi w gardle”, 
wiąże się z hemoglobiną two-
rząc tzw. karboksyhemoglobinę 
i uniemożliwia przenoszenie 
tlenu przez co powoduje nie-
dotlenienie organizmu. Ma też 
charakter wybuchowy, w po-
wietrzu pali się niebieskawym 
płomieniem. Jest nieco lżejszy 
od powietrza (gęstość 0,967), 

przez co łatwo przenika przez 
ściany, stropy i warstwy ziemi. 

Należy pamiętać o tym, aby:
- rozmieścić czujniki tlenku wę-

gla w części domu, w której sypia 
twoja rodzina. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dodatkowe czuj-
niki warto umieścić w każdym 
pomieszczeniu 

- uchylić okno w mieszkaniu, 
gdy korzystasz z jakiegokolwiek 
źródła ognia (pieca gazowego z 
otwartą komorą spalania, kuchen-
ki gazowej lub węglowej), 

- nie zasłaniać kratek wentyla-
cyjnych i otworów nawiewnych, 

- przy instalacji urządzeń i sys-
temów grzewczych korzystać z 
usług wykwalifikowanej osoby, 

- dokonywać okresowych prze-
glądów instalacji wentylacyjnej i 
przewodów kominowych oraz ich 
czyszczenia 

- systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otworu, 
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic 
nie zakłóca wentylacji kartka po-

winna przywrzeć do ww. otworu 
lub kratki, 

- często wietrzyć pomieszczenie, 
w którym odbywa się proces spa-
lania (kuchnie, łazienki wyposa-
żone w termy gazowe), a najlepiej 
zapewnić, nawet niewielkie, roz-
szczelnienie okien 

Miejscowa spółdzielnia miesz-
kaniowa oraz miasto mają obo-
wiązek przeglądu instalacji wen-
tylacyjnej w nieruchomościach, 
którymi zarządzają, nie rzadziej 
niż raz w roku.

(ps)

Należy pamiętać o przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 259: Nie ma ogrodu bez chwastu.
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* Spotyka się dwóch żuli: 
- Co u ciebie, Władziu? 
- Jakoś leci, właśnie obchodzę dzień 
koła. 
- Co to za święto? 
- No, piję na okrągło. 

* * *
* Rozmawiają dwie aktorki, jedna mówi: 
- Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać, a on 
doprowadzi mnie do Oskara. 
- I co? Masz go? - pyta druga. 
- Tak, wkrótce pójdzie do szkoły. 

* * *
* Mocno napruty gość wsiada do taksówki i mówi do 
taksówkarza:  
- Na dworzec! Ale to bardzo szybko!  
Na to taksówkarz:  
- Proszę pana, ale my już jesteśmy na dworcu!  
Na co zdziwiony pijaczek wyjmuje z kieszeni 50 złotych i 
mówi:  
- Masz! Ale na drugi raz nie jedź tak szybko! 

* * *
* W sądzie: 
- Czy świadek wie, kto zabił ofiarę? 
- Nie, wysoki sądzie. 
- Czy świadek zdaje sobie sprawę, jaka jest kara za kłam-
stwo pod przysięgą? 
- Znacząco mniejsza, niż za morderstwo, wysoki sądzie. 

* * *
* - Mamo, dzieci w szkole mi dokuczają, bo według nich 
pochodzę z mafijnej rodziny. 
- Nie przejmuj się. Jutro pójdziemy do szkoły i jakoś to 
załatwimy. Zrobimy tak, żeby wyglądało na wypadek... 

* * *
* Teściowa rozmawia z zięciem: 
- Skoro mnie tak nienawidzisz, to dlaczego postawiłeś 
moje zdjęcie na kominku? 
- Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia...

ZUPA Z FENKUŁU I SELERA 
PO WŁOSKU

Składniki:
duży fenkuł
1/2 dużego selera
duży ziemniak
2 duże korzenie pietruszki
mała cebula
2 ząbki czosnku
1 i 1/2 l bulionu warzywnego
2 liście laurowe
po 1/2 szklanki oliwy i gęstej 
śmietany
posiekany koperek
pieprz, sól

Etapy przygotowania:
Seler, ziemniak, cebulę i pietruszki 
obrać, wypłukać, osuszyć i po-
siekać. Fenkuł oczyścić i drobno 
pokroić. W rondlu rozgrzać oliwę 
i obsmażyć na niej rozdrobnione 
warzywa. Zalać wszystko bulio-
nem, dodać liście laurowe i go-
tować około 35 min. Następnie 
liście laurowe usunąć, a zupę 
zmiksować z dodatkiem czosnku 
i zagotować. Na końcu zaciągnąć 
ją śmietaną, doprawić do smaku 
solą i pieprzem, delikatnie posypać 
koperkiem. Podawać z rumianymi 
grzankami.

KOTLETy WIEPRZOWE 
Z SyROPEM KLONOWyM

Składniki:
4 kotlety schabowe
20ml oleju
1 drobno posiekana cebula
100ml syropu klonowego
45ml octu jabłkowego
45ml sosu Worcester
purée ziemniaczane oraz warzywa 

gotowane na parze, do podania jako 
dodatek 

Etapy przygotowania:
Podsmaż kotlety z obu stron na 
gorącej patelni. Umieść brytfannę w 
piekarniku. Rozgrzej olej w rondelku 
i smaż cebulę w małej ilości tłuszczu 
(sauté) do momentu, aż będzie mięk-
ka. Dodaj syrop, ocet, sos Worcester 
i dopraw solą i świeżo zmielonym 
czarnym pieprzem. Wymieszaj, aby 
wszystkie składniki się połączyły 
i gotuj na małym ogniu. Wylej na 
kotlety i umieść we wcześniej na-
grzanym piekarniku. Piecz przez 25 
minut lub do momentu, aż kotlety 

będą gotowe. Podawaj z purée 
ziemniaczanym oraz warzywami 
gotowanymi na parze. Temperatura 
piekarnika: 200 °C

ZAWIjAńCE Z BANANEM, 
MANGO I KOKOSOWyM 

GANAChE
Składniki:
Ganache:
410 ml mleka kokosowego 
80 ml cukru brązowego 
7,5 ml imbiru w proszku 
240 g pokrojonej czekolady 
Sajgonki:
8 kawałków ciasta na sajgonki w 
kształcie kwadratów
2 banany, pokrojone wzdłuż na pół, 
a następnie na ukos 
1 średniej wielkości mango, pokro-
jone na paski 
1 jajko, ubite
olej roślinny do głębokiego sma-
żenia

Etapy przygotowania:
Rozgrzej olej do 190°C. Do garnka 

dodaj mleko kokosowe, cukier i 
imbir, a następnie zagotuj. Zdejmij 
z ognia i dodaj czekoladę, a potem 
ubijaj do momentu, aż się rozpuści 
i masa będzie gładka. Sos można 
zrobić wcześniej. Ułóż ciasto na 
sajgonki w kształcie diamentów 
przed sobą. Ułóż kawałek banana 
i dwa kawałki mango wzdłuż ścian 
ciasta. Zacznij je zwijać, zakładając 
na siebie boki przy końcu, po-
smaruj jajkiem i zaklej. Powtórz 
te czynności z pozostałą ilością 
ciasta. Smaż na rozgrzanym wcze-
śniej oleju do momentu, aż będą 
chrupiące i uzyskają złoty kolor. 
Podawaj na gorąco z kokosowym 
ganache.
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„Żyjemy po to, aby umrzeć, umieramy po to, aby żyć”, powiedział w swojej 
homilii proboszcz parafii Siedlec podczas mszy odprawionej na cmentarzu  
1 listopada. Zaduma, wspomnienia o bliskich zmarłych oraz zastanawianie się 
nad istotą życia i przemijania towarzyszyły mieszkańcom całego regionu w 
dzień Wszystkich Świętych. Pomniki na cmentarzach pełne były różnobarw-
nych kwiatów i zapalonych lampek. Tego dnia na nekropoliach panowała 
wyjątkowa atmosfera.

za nami Święto zmarłych

Motyw krzyża często 
pojawia się na zniczach

Na grobach zapalono 
wiele zniczy

Pod cmentarzem w Łęczycy 
nie brakowało chryzantem

Pamiętamy o 
zmarłych bliskich
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„znIszczylI mI dom. 
bArdzo to PrzeżyłAm”

Ozorków To bezpreceden-
sowa sprawa. Eki-

pa gazownicza, która kładła sieć 
na remontowanej ul. Maszkow-
skiej, zrujnowała dom Marianny 
Płuciennik. 

Tego dnia pani Marianna  nie 
zapomni do końca życia. Gdy 
wyszła przed swój dom, prze-
żyła ogromny szok.

- W wielu miejscach w elewa-
cji powstały potężne pęknięcia. 
Dom wyglądał tak, jakby zaraz 
miał się zawalić. Myślałam, że 
dostanę zawału – wspomina 
ozorkowianka. 

Od kilku tygodni na Masz-
kowskiej trwa gruntowny re-
mont. Wymieniane są stare pły-
ty chodnikowe, wylewany asfalt 
na drogę. Gazownicy, w feralny 
dzień w bliskiej odległości od 
prywatnego budynku, robili 
wykop pod instalację.

- Również byliśmy zaskocze-

ni, gdy dom zaczął pękać. Prze-
cież nie naruszyliśmy konstrukcji 
domu. To nie jest nasza wina. Pod-
czas tych prac zauważyliśmy, że 
budynek praktycznie nie posiada 
fundamentów. Był postawiony na 
kamieniach, bez odpowiedniej 
zaprawy. To wszystko wyleciało 
spod domu i dlatego ściany zaczę-
ły się rozpadać – usłyszeliśmy od 
robotników z łódzkiego zakładu 
gazowniczego. 

M. Płuciennik przyznaje, że 
dom jest stary. Nie ukrywa jed-
nak, że ma żal do pracowników o 
niezachowanie ostrożności. 

- Moim zdaniem, gdyby byli 
bardziej uważni, to nie doszłoby 
do tego. Przecież widzieli, że dom 
ma już swoje lata. Nie ukrywam, 
że cała ta sytuacja kosztowała 
mnie wiele zdrowia. Przez pierw-
szych kilka nocy nie mogłam 
zasnąć. Po prostu bałam się, że 
dom się zawali – mówi pani Ma-

rianna. - Ekipa przeprosiła mnie 
za wszystko i obiecała pomoc 
przy remoncie. 

Jak się dowiedzieliśmy, szef 
gazowników wynajął budow-
lańców ze Zgierza, którzy zabrali 
się za naprawę uszkodzonego 
budynku. 

- Obiecaliśmy pani , że dom 
będzie w jeszcze lepszym sta-
nie, niż był. Przede wszystkim 
zrobiliśmy nowy fundament, 
specjalnymi klamrami zabezpie-
czyliśmy elewację. Wzmocnili-
śmy też dach – wymienia Michał 
Kacperski.

Fachowcy wyceniają swoją 
robotę na 20 – 25 tysięcy złotych. 
Kto zapłaci za remont domu?

- Oczywiście, że my – za-
pewnia Mariusz Szczepański, 
kierownik gazowników z Łodzi. 
- Poniesiemy wszelkie koszty, bo 
poczuwamy się do winy. Po raz 
pierwszy odkąd wykonujemy 
takie prace, czyli od ponad 16 lat, 
zdarzyło się nam coś podobnego. 

Czy jednak prace naprawcze 
domu, nie zostały wykonane 
zbyt szybko? Jaka jest opinia w 
tej sprawie inspektora nadzoru 
budowlanego?

- Inspektor był na miejscu i 
zgodził się na ten remont – od-
powiada kierownik.

Inspektor nadzoru budowla-
nego mógłby inaczej podejść do 
sprawy. Wówczas remont Masz-
kowskiej zostałby wstrzymany 
na kilka ładnych miesięcy. 

Lokalna władza uspokaja. 
„Powiatowy Inspektor Nad-

zoru Budowlanego w obecności 

Pracownicy ze Zgierza remontują uszkodzony dom 

Pani Marianna ma nadzieję, że budynek zostanie dobrze naprawiony 

właścicielki budynku, 
przedstawicieli urzędu 
miejskiego w Ozorkowie 
oraz firmy prowadzącej 
prace budowlane doko-
nał kontroli obiektu. In-
spektor nadzoru stwier-
dził, że uszkodzenia nie 
zagrażają bezpieczeń-
stwu i nie ma potrzeby 
wyłączenia budynku 
z użytkowania. Firmę 
zobowiązano do zabez-
pieczenia konstrukcji i 
naprawy wyrządzonych 
szkód. Naprawę zleco-
no wyspecjalizowanej 
firmie i obecnie trwają 
prace związane z usu-
nięciem szkód. Działa-
nia te nie mają wpły-
wu na prowadzone na 
Maszkowskiej prace 
związane z przebudo-
wą ulicy” - czytamy w 
informacji przesłanej 
przez magistrat. 

tekst i fot. (stop)

Pomimo przeszkód 
trwa inwestycja na 
Maszkowskiej
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tramwaje nie kursują

reklama

Ozorków

Ozorków Przy ul. Mielczarskiego 
zlikwidowały się dwa 

sklepy, natomiast przy ul. Zachodniej 
działalność zakończył jeden sklep. 
Właściciele zlikwidowanych punk-
tów szukają chętnych do przejęcia 
interesu, ale wznowieniem osie-
dlowego handlu praktycznie nikt 
nie jest teraz zainteresowany. Skle-
pikarze nie radzą sobie z ogromną 
konkurencją, jaką są markety. 

W mieście – o czym mówią sami 
sklepikarze – bardzo trudno prowadzi 
się handel. Nawet, gdy ma się stałych 
klientów, zysk jest mizerny. Jak usły-
szeliśmy, wszystkiemu winne są duże 
sieci handlowe.

- Nasz sklepik ogólnospożywczy 
prowadziliśmy z mężem od prawie 

18 lat – mówi Iwona Mrowińska. 
- Kłopoty zaczęły się w momencie, 
gdy w Ozorkowie zaczęły działać 
markety. Najpierw jeden, potem 
drugi, trzeci... Małe sklepy nie  mają 
szans z takimi gigantami. Nie może-
my zaproponować aż takich niskich 
cen. I tak zeszliśmy maksymalnie 
z cen, jednak prowadzenie handlu, 
gdzie praktycznie wychodzi się na 
zero a nieraz trzeba dołożyć, mija się z 
celem. Na szczęście znaleźliśmy stałą 
pracę i już nie musimy się martwić o 
przyszłość. 

Krzysztof Kindela przez kilka 
lat prowadził sklep monopolowy 
naprzeciwko zlikwidowanego sklepu 

państwa Mrowińskich. Też musiał 
zwinąć żagle.  

- Prawda jest taka, że markety wy-
kańczają drobny handel na osiedlach 
– twierdzi pan Krzysztof. - Próbowa-
liśmy się utrzymać, ale nie dało rady. 
Drobny handel ginie w Ozorkowie w 
przyspieszonym tempie. Warto zwró-
cić uwagę, że polski przedsiębiorca 
musi odprowadzać mnóstwo podat-
ków, natomiast markety i dyskonty 
mają ulgi lub są w ogóle zwolnione z 
płacenia różnych należności. To nie jest 
sprawiedliwe, to jest dziki kapitalizm. 
Szkoda, że w naszym mieście nie po-
piera się rodzimego handlu. 

(stop)

Pani Wiesława co 
wtorek nie może 

doczekać się roznosicieli rekla-
mowych gazetek. Nie jest jedy-
ną taką osobą w mieście. Coraz 
większa liczba mieszkańców 
odwiedza sklepy z już z góry 
wytypowanymi towarami do 
zakupu. Liczy się tylko jedno – 
produkt musi być przeceniony. 

- Co tydzień robię obowiąz-
kową lekturę gazetek rekla-
mowych – mówi z uśmiechem 
ozorkowianka. - Wybieram sobie 
kilka przecenionych produktów 
i idę na zakupy. Nie patrzę na 
inny towar, tylko na ten, który 
jest tani. W ten sposób w ciągu 
miesiąca udaje mi się zaoszczę-
dzić sporo pieniędzy. 

Handlowcy potwierdzają, że 
wśród klientów jest pokaźna 
grupa tych, którzy na zakupy 
wybierają się według ustalonych 
wcześniej reguł. 

- Zazwyczaj mają w ręku 
reklamową gazetkę – mówi 
jeden ze sprzedawców. - Kierują 
się od razu po dany produkt w 
promocji. Nie są zainteresowani 

innymi artykułami.
Łatwo się domyślić, że amato-

rzy promocyjnych produktów, 
to przeważnie ludzie, którzy nie 
mają wypchanego portfela. To 
tłumaczy, dlaczego nie mogą 
doczekać się roznosicieli rekla-
mowych gazetek. 

- Niektórzy wypatrują nas z 
okien. Ledwo włożymy gazetki 
do skrzynek, to już po chwili lo-
katorzy są na dole. Już w drodze 
do mieszkań przeglądają pro-
dukty, które zostały przecenione 
lub są w promocji – mówią roz-
nosiciele gazetek reklamowych. 
- Szczególnie starsi mieszkańcy, 
głównie samotnie mieszkający 
emeryci, mówią o towarach z 
gazetek reklamowych. A to, że 
cukier kupili poniżej dwóch 
złotych lub schab z 30-procen-
towym rabatem. Przyjeżdżamy 
do Ozorkowa z Łodzi i co wtorek 
wielu mieszkańców wita nas 
szczerym i serdecznym uśmie-
chem. 

(stop)

czekają na super okazje

łowcy promocji

Niektórzy lokatorzy wyczekują 
roznosicieli ulotek 

osiedlowe sklepiki upadają

Sklep ogólnospożywczy działał przez wiele lat 

Przy Mielczarskiego został też 
zlikwidowany monopolowy

Pasażerowie wypatrują autobusów
Ozorków Zamiast tramwajów 

linii 46, autobusy za-
stępcze. Być może pasażerowie 
nie odczuliby większych pro-
blemów związanych z brakiem 
szynowców, gdyby nie jedno... jak 
usłyszeliśmy, autobusy kursują, 
jak chcą. 

Tramwaje przestały jeździć od ub. 
poniedziałku. Powodem jest awaria 
podstacji w Emilii.

Na przystankach brakuje rozkła-
dów jazdy autobusów zastępczych. 
Przez cały tydzień pasażerowie 
wypatrujący autobusów mocno się 
denerwowali. 

- Stoję już tu od prawie 40 minut. 

Nie ma jakiejkolwiek informacji w 
jakich godzinach można się spo-
dziewać autobusu. To naprawdę 
może człowieka wyprowadzić z 
równowagi. Tym bardziej, że aura 
nie sprzyja takiemu długiemu 
oczekiwaniu na przyjazd au-
tobusu – usłyszeliśmy na 
przystanku przy ul. Wy-
szyńskiego. 

Podobnych krytycz-
nych opinii nie brakowało.

- Tramwaje kursowały 
częściej i co najważniejsze, 
wiadomo było o której 
można się ich spodziewać. 
A z tymi autobusami jest 

spore zamieszanie – mówi kolejna 
ozorkowianka. 

„Burmistrz Jacek Socha 
kontaktował się w sprawie 
czasowego zawieszenia kur-

sowania tramwajów 46 z wła-
dzami MPK i samorządowcami 

ze Zgierza i gminy Zgierz. Ze 
wstępnych informacji, uzyskanych 

od MPK wynika, że w I połowie 

listopada tramwaje wznowią kursy, 
natomiast oficjalnej informacji z kon-
kretną datą dotychczas burmistrz 
nie otrzymał” - informuje urząd 
miasta”. 

Z ostatniej chwili: od dziś tram-
waje mają już kursować.

(stop)
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VI OZORKOWSKIE  
ŚPIEWANIE PATRIOTYCZNE 

„Płynie Wisła, płynie...” 

11 listopada 2017, godz. 17.00  

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W OZORKOWIE 

ul. Wyszyńskiego 43a, 95-035 Ozorków 

WSTĘP WOLNY 

ogłoszenie

na zachodniej konflikt o pręty!
Ozorków 

Ozorków 

Z po -
w o d u 

stalowych prętów 
wbitych tuż przy 
ulicy zadzwo-
niła do redakcji 
zdenerwowana 
czytelniczka. Z 
kolei inny zmo-

gdy postanowiłem 
pobierać od kierow-
ców parę groszy za 
możliwość ustawie-
nia tam auta – mówi 
biznesmen. - To nie 
są duże stawki i z 
każdym potrafię się 
dogadać. Oczywi-
ście nie wszystkim 
się to podoba. Jeden 
z kierowców mi 
naubliżał i zapo-
wiedział, że znisz-
czy te pręty. I tak 
robi, zrywa taśmę 
a pręty wygina. Ale ja się nie ugnę. 
Sporo mnie kosztowała budowa 
tego parkingu, płacę podatki. Z 
tych miejsc parkingowych mogą 
za darmo korzystać wynajmujący 
pobliskie pomieszczenia, a inni 
chętni powinni zapłacić. 

Przedsiębiorca odniósł się rów-
nież do słów naszej czytelniczki. 

- Parking nie jest chodnikiem i 

GaRaż RozeBRaNy
Garaż stojący w nie-
typowym miejscu, 

bo w pobliżu przystanku i 
zatoczki przy ul. Sikorskiego, 
został rozebrany. Nasi czytelni-
cy kilka tygodni temu nie kryli 
zaskoczenia, że w tym miejscu 
ktoś postawił garaż. Kierowca, 
aby skorzystać z tego zadaszo-
nego miejsca, musiał przeje-
chać przez zatoczkę, wjechać 

złote gody w leśmierzu 
Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu po raz pierwszy w historii był 
miejscem uhonorowania „Złotych Par” z terenu gminy Ozorków. „Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wręczał jubilatom wójt gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski w towarzystwie przedstawiciela Urzędu 
Stanu Cywilnego w Ozorkowie Marka Ludwiczaka. 

toryzowany mieszkaniec skarżył 
się na pręty, przez które nie mógł 
zaparkować samochodu. W czym 
jest problem?

- Przez te pręty można się zabić. 
Są wygięte i wieczorem jak się 
tamtędy przechodzi, to po prostu 
człowiek może się na nie nadziać 
– usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. 

- Jeszcze niedawno mogłem tam 
parkować, a teraz są pręty i taśma 
– mówił z kolei zdenerwowany 
kierowca. 

Dlaczego pręty wzbudzają tyle 
emocji i kto jest odpowiedzialny 
za ogrodzenie przyulicznego 
parkingu. Okazuje się, że teren 
jest prywatny a przedsiębiorca 
wie o zarzutach niektórych miesz-
kańców. 

- Konflikt zaczął się w momencie, 

nie można z niego korzystać jak 
z chodnika. Jeśli ta pani tamtędy 
by nie przechodziła, to nie skar-
żyłaby się na to, że może nadziać 
się na pręt. Zresztą nie mam 
wpływu na zachowanie wandali. 
Martwi mnie tylko, że niektórzy 
nie szanują czyjejś własności. 

(stop)

Przebudowano przej-
ście dla pieszych na 

ul. Lotniczej, na wysokości wejścia 
do pływalni “Wodnik”. Na jezdni 
pomalowano biało-czerwone pasy, 
natomiast na chodniku przy pasach, 
z jednej i z drugiej strony ulicy, 
ustawiono podświetlane znaki dro-
gowe. Poza pomalowaniem pasów i 
ustawieniem znaków, zamontowano 
system czujników ruchu pieszych, 
znajdujących się w obrębie przej-
ścia. Koszt przebudowy przejścia 
to 30 tys. zł, z czego 25 tys. miasto 
pozyskało jako dofinansowanie z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w ramach Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych Za-
chowań “Razem Bezpieczniej”. Pracownicy remontują-

cy most na ul. Południo-
wej zrobili sobie przed 1 listopada 
dzień wolny. Na miejscu zastaliśmy 
jedynie ochroniarza.
- Chłopaki pojechali na cmentarze. 
Jednak widać, że jak już pracują, to 
naprawdę przykładają się do robo-
ty – usłyszeliśmy. - Podobno mają 
wydłużyć dzień pracy i pracować na 
dwie zmiany. 
Kierownik robót na łamach naszej 
gazety zapewniał niedawno, że 
zadanie na Południowej traktuje 
priorytetowo. Twierdził, że nowy 
most powinien być gotowy do końca 
tego roku. 

(stop) 

Ozorków 

Ozorków 

Nowe przejście 
na Lotniczej 

Zniknął most 
i robotnicy 
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na wysoki krawężnik i ominąć 
w bliskiej odległości stojący na 
trawniku znak. 

(stop)
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Dynia to wspaniałe warzywo 
sezonowe, które nie tylko 
pięknie wygląda, ale i wybor-
nie smakuje. Dynia zawiera 
wiele witamin, minerałów 
składników odżywczych, któ-
re mają zbawienny wpływ na 
nasz organizm - w tym skórę. 
Maseczka z dyni jest ideal-
nym pomysłem, jeśli chcesz 
odświeżyć cerę, nadać jej 
zdrowego koloru, nawilżyć 
lub odtłuścić.

Przepis na klasyczną 
maseczkę z dyni

Kawałki dyni muszą być 
rozgrzane - dlatego przed 
położeniem na twarz włóż 
je na 40 minut do piekarni-
ka. Kiedy będą już gorące 
ugnieć je widelcem, aż na-
biorą konsystencji purrée. 
Następnie odstaw dyniową 
maseczkę i  poczekaj aż 
wystygnie. Jeśli osiągnęła 
już temperaturę pokojową 
czas na kolejny krok - wbij 
do masy białko jajka i do-
kładnie wymieszaj.

Zdarza się, że dynia wy-
wołuje reakcję alergiczną, 
dlatego przed nałożeniem 
jej na twarz możesz wy-
konać szybki test. Nałóż 
nieco maseczki na ramię 
i pozostaw na 15 minut. 
Jeśli w tym czasie nie za-
uważysz żadnej wysypki 
ani nie poczujesz swędze-
nia czy pieczenia, możesz 
śmiało nakładać specyfik 
na twarz!

W mocnym wywarze czarnej 
herbaty zanurz dwa gotowe 
kompresy (sterylne kupisz w 
aptece) i połóż je na 10 - 15 mi-
nut na powiekach. To świetny, 
domowy, sposób na piekące, 
zaczerwienione i podpuchnięte 
oczy. Do kompresu możesz także 
wykorzystać zaparzone torebki 
herbaty - skutecznie działają i na 
ciepło, i po schłodzeniu na górnej 
półce w lodówce.

Ten problem dotyka wiele 
osób. jeśli jesteś jedną z nich, 
twoje paznokcie są kruche, 
miękkie i przede wszystkim 
często się łamią, oznacza to, że 
najprawdopodobniej stosujesz 
niewłaściwą dietę lub na pa-
znokcie zadziałały szkodliwe 
czynniki zewnętrzne.

Domowe sposoby na łamliwe 
paznokcie

1. Olejek rycynowy - Jednym 
ze sposobów na domową kurację, 
zapobiegającą łamaniu się pa-
znokci jest zastosowanie olejku 
rycynowego. To lekarstwo nie 
tylko na włosy, ale również i 
uszkodzone paznokcie. Olejek 
rycynowy należy wcierać w płyt-
kę paznokcia oraz skórki wokół 
paznokci dwa razy dziennie.

2. Kąpiel w oliwie z oliwek 
- Do kolejnych domowych spo-
sobów zapobiegających łamaniu 
się paznokci należy zaliczyć 
ich kąpiel w oliwie z oliwek z 
odrobiną cytryny. Jak ją przygo-
tować? Do podgrzanej oliwy z 
oliwek dodajemy odrobinę soku 
z cytryny. Następnie moczymy 

dłonie przez kilka minut. Po tym 
czasie osuszamy ręce i smaruje-
my je kremem. Dzięki takiemu 
zabiegowi nasze paznokcie będą 
wzmocnione.

3. Ocet jabłkowy - Kolejnym 
sposobem na łamliwe paznokcie 
jest ocet jabłkowy, który jest bo-
gaty w takie składniki jak: wapń, 
żelazo, potas, magnez. Podczas 
kuracji z zastosowaniem octu 
jabłkowego należy zmieszać ze 
sobą jednakowe ilości octu oraz 
wody. W tak przygotowanej mik-
sturze moczone paznokcie będą 
mocniejsze. Oprócz wzmocnie-
nia płytki paznokcia, ocet jabłko-
wy zwalcza również zakażenia 
oraz wszelkie infekcje paznokci.

4. Olejek herbaciany - Do do-
mowych sposobów walki z łam-
liwymi paznokciami zaliczamy 
także olejek herbaciany. W celu 
przygotowania kuracji z jego 
zastosowaniem należy zmieszać 
ze sobą pół łyżeczki witaminy 
E z kilkoma kroplami olejku 
herbacianego. Tak przygotowa-
ną mieszkankę wsmarowujemy 
w każdy paznokieć, delikatnie 
masując płytkę przez kilka mi-

nut. Po kilku minutach należy ją 
spłukać oraz wytrzeć dłonie do 
sucha. Taką kurację powtarzamy 
dwa razy dziennie przez miesiąc.

5. Siemię lniane - Jako domo-
wy sposób na walkę z łamliwymi 
paznokciami stosuje się również 
siemię lniane. Do dwóch łyżek 
siemienia lnianego wlewamy 
pół litra gorącej wody i odsta-
wiamy na kilka minut w celu 
zaparzenia, po czym zanurzamy 
paznokcie na około 20 minut. 
Tego typu kuracja wzmacnia 
płytkę paznokcia oraz regeneruje 
zniszczone dłonie.

6. Odżywka z czosnku - Wśród 
sposobów na łamliwe paznokcie 
możemy również wyróżnić od-
żywkę z czosnku. Rozgniatamy 
ząbek czosnku, dodając do niego 
łyżeczkę oliwy z oliwek. Tak 
przygotowaną odżywkę wma-
sowujemy w płytkę paznokcia. 
Po kilku minutach zmywamy 
wszystko ciepłą wodą.

7. Piwo - Tak! Zastosowanie 
piwa to także jeden ze sposobów 
walki z daną dolegliwością. Z ra-
cji tego, iż piwo zawiera biotynę, 
fosfor, selen oraz potas, stosując 

Trwała na rzęsy to zabieg ko-
smetyczny, który powoli wy-
rasta na dużą konkurencję 
dla zalotki, również służącej 
podkręceniu rzęs. Na czym kon-
kretnie polega trwała na rzęsy?

Trwała na rzęsy ma dokładnie 
taki sam cel, jak trwała ondulacja 
wykonywana na głowie - ma pod-
kręcić włosy. Zabieg można wy-
konywać zarówno na krótkich, jak 
i na długich rzęsach, choć na tych 
ostatnich efekt będzie oczywiście 
bardziej spektakularny. Trwała 
rzęs utrzymuje się około 6-8 
tygodni, a ich wygląd można do-
datkowo poprawić stosując hennę. 

jak się robi trwałą na rzęsach?
Przygotowanie

Gdy już znajdziesz się u kosme-
tyczki, przygotuje ona rzęsy do 
zabiegu poprzez otłuszczenie ich 
solą fizjologiczną lub olejkiem ry-
cynowym i przeczesanie specjalną 
szczoteczką. Wybierze również 
odpowiedni wałek do zabiegu 
- tak, do kręcenia rzęs również 
używa się wałków, tyle że, w po-
równaniu z tymi używanymi do 
włosów na głowie, miniaturowych.

Nałożenie wałeczka na rzęsę
Następnie następuje nałoże-
nie wałeczka na oko. Najpierw 
jednak rzęsy zostają nasączone 
specjalnym preparatem. Wałeczek 
zostaje nagięty tak, by dopasować 
się do kształtu powieki. Rzęsy do-
ciska się do wałeczka najczęściej 
za pomocą małego drewnianego 
patyczka. Od samego początku 

zabiegu do jego końca pozosta-
jemy z zamkniętymi oczami.

Nałożenie żelu
Na rzęsy nakładane są dwa rodzaje 
żelu. Najpierw taki, który zmienia 
strukturę rzęs i otwiera ich łuski - z 
żelem tym należy pozostać na rzęsach 
na około 10 minut. Następnie kosme-
tyczka nakłada na rzęsy utrwalacz, 
który zamyka ich strukturę w nowym 
- pokręconym - kształcie. W tej pozycji 
również należy pozostać 10 minut. 
Zarówno po pierwszym, jak i drugim 
etapie nakładania żelu kosmetyczka 
osusza patyczek za pomocą wacików. 
Chroni to oko przed dostaniem się do 
niego użytych substancji.

Usunięcie wałeczka
To już ostatni etap trwałej na rzęsy. 
Wałeczek zostaje z nich usunięty 
poprzez delikatne naciągnięcie 
powiek i odwinięcie go do góry. 
Zabieg trwa około godziny.

tRwała Na Rzęsy

ILE KOSZTUjE TRWAŁA NA RZęSy?  
Jak w przypadku każdego zabiegu kosmetycznego, jego cena zależy 
od miejsca wykonania (miasta, renomy salonu, w którym ma być 
wykonywany), jednak zazwyczaj mieści się ona w przedziale od 50 
do 80 zł. Często wykonywana jest razem z henną i wtedy jej koszt 
wzrasta nawet do 100 zł.

Trwała na rzęsy najlepszy efekt 
daje na długich i prostych rzęsach 

Kompresy na 
piekące oczy

Łamliwe paznokcie: domowe sposoby na walkę z nimi

je do pielęgnacji, sprawimy, iż na-
sze paznokcie będą mocniejsze.

8. Aloes - Aloes to roślina, 
która wykazuje właściwości 
przeciwbakteryjne, grzybobójcze 
a także regenerujące. Możemy 
stosować go jako jeden z czyn-
ników codziennej pielęgnacji. 
Podczas kuracji aloesem należy 
pocierać przeciętym kawałkiem 
liścia płytkę paznokcia oraz skór-
ki wokół paznokci.

Paznokcie mogą się stać łamliwe 
m. in. wtedy, gdy przeżywasz duży 
stres

Przepis na domową maseczkę do twarzy z dyni 
- maseczka na trądzik, suchą i tłustą skórę

Przepis na maseczkę 
z dyni na trądzik

Garść łuskanych (niesolo-
nych) pestek dyni dokładnie 
rozgnieć w moździerzu lub 
zblenduj malakserem. Do pe-
stek dodaj jogurt naturalny 
gęsty - najlepiej jedną małą 
łyżeczkę. Maseczka musi być 
gęsta, więc na początku dodaj 
niewielką ilość jogurtu i dołóż 
w razie potrzeby. Tak przygoto-
waną mieszankę nałóż na całą 
twarz lub jedynie w rejonach, 
które dotknięte są zmianami 
trądzikowymi. Maseczkę trzy-
maj przez 15-20 minut i zmyj 
letnią wodą.

Maseczka z dyni poprawia 
odcień cery i wyrównuje jej 
koloryt. Maseczka dyniowa jest 
szczególnie polecana dla osób z 
bladą, zszarzałą cerą

Przepis na maseczkę z dyni dla tłustej skóry

50 g miąższu dyni (1/4 kostki masła) wymieszaj z jednym jajkiem i 
odrobiną soku jabłkowego lub żurawinowego. Zamiast jajka możesz 
dodać łyżeczkę cynamonu. Jednolitą papkę nałóż dokładnie na całą 
powierzchnię twarzy (omijając okolice oczu) i trzymaj przez 15-20 
minut. Maseczkę zmyj dokładnie letnią wodą.

Uwaga! Cynamon może uczulać i podrażniać skórę. Jeśli po-
czujesz pieczenie i swędzenie na skórze, od razu zmyj maseczkę 
z twarzy.
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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
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 
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

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

Szwaczka
Umiejętność szycia.
P.P.H.U. Aneta Filipiak
ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
tel. 602 193 505

Elektryk 
Wykształcenie elektryczne, 
uprawnienia do 15kV, wymagane 
doświadczenie.
P.P.H.U. ADAX Ryszard Adamiak
Wróblew 25
95-035 Ozorków
tel. 42 718 64 53

Pracownik produkcji
Chęć do pracy.
P.P.H.U. ADAX Ryszard Adamiak
Wróblew 25
95-035 Ozorków
tel. 42 718 64 53

Pracownik ogólnobudowlany
Chęć do pracy, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, wymagane 
doświadczenie.
MAG-BUD Arkadiusz Michalak
ul. Łąkowa 31
95-035 Ozorków
tel. 600 269 304

Ślusarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, znajomość czytania 
dokumentacji technicznej, min. 3 
m-ce doświadczenia.
ŁZG S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342
e-mail: kadry@lzgsa.pl

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny Małgorzata 
Gibska
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Kierowca C + E
Prawo jazdy kat C+ E, świadectwo 
kwalifikacji, badania lekarskie, 
psychotesty, karta kierowcy
MARKO – TRANSPORT Sp. z o.o.
Ul. 57 Pułku Piechoty Wlkp. 29

99-100 Łęczyca
Tel. 603-377-661
Praca na terenie kraju

Mechanik
Wykształcenie mechaniczne, 
umiejętność naprawy pojazdów 
mechanicznych, prace 
konserwujące
MARQS Mechanika Pojazdowa
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-646
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Kierowca autobusu
Umiejętność kierowania busem/ 
autokarem, prawo jazdy kat. D
MARQS Usługi Autokarowe
Marek Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-708
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Piekarz
Umiejętność wypieku pieczywa, 
doświadczenie w zawodzie 
piekarza
Piekarnia Cukiernia
Krzysztof Rosiak
Ul. Kościelna 8
99-120 Piątek
Tel. 668-839-008

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe lub 
zawodowe, umiejętność szycia, 
min. 6 m-cy doświadczenia
Usługi Krawieckie
Henryka Leśniewska
Leźnica Mała 114
99-100 Łęczyca
Tel. 666-810-145

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub 
wyższe – pielęgniarka, dyplom 
pielęgniarki, aktualne prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki.
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

Przedstawiciel 
handlowy
Wykształcenie min. średnie, 2 lata 
doświadczenia.
PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
CV na adres e-mail: praca@
proautomatic.pl
Praca w Łęczycy

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie 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



SPRZEDAM działki budowlane 
o powierzchni 1200 m² - BOCZKI. 

Nr tel.693-437-660

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 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 

remoncie, umeblowane,  
52 m², II piętro - Ozorków 

Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², 

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

Sprzedam działkę 
600 m² w Ozorkowie – tanio. 

Tel.: 512-897-907

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

lub 24-721-59-67

Niepełnosprawny pilnie potrzebuje 
pralki, wirówki, telewizora. 

Tel.: 507-548-383

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech. 

Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam łuskarkę do bobu. 
Tel.: 24-389-02-24

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

POLOmarket w Poddębicach zatrudni pracowników na stanowisko:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy
- darmową opiekę medyczną
-  bogaty pakiet socjalny (m.in. paczki i bony świąteczne, wyprawka dla 

pierwszoklasisty)
- NOWY SYSTEM WYNAGRODZEŃ

Co możemy Ci zaproponować?

KASJER-SPRZEDAWCA

ZADZWOŃ: 518 010 312

jEDNOLITy PLIK KONTROLNy
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że

w dniach 7, 14, 21 i 28 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie 
tut. Organu podatkowego odbędą się spotkania informacyjno-eduka-
cyjne w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego, którego obowiązek 
złożenia od 1 stycznia 2018 roku dotyczyć będzie wszystkich czynnych 
podatników podatku od towarów i usług.
W przypadku osób zainteresowanych takim spotkaniem prosimy o te-
lefoniczny kontakt z Panią Mariolą Palczewską nr tel. 24 721 40 63 w. 37 
celem ustalenia terminu spotkania.
Sprawę prowadzi: Mariola Palczewska, Samodzielny Referat Obsługi 
Bezpośredniej, tel. 247214063 w. 37

Kredyty 
dla każdego  

Łęczyca Przedrynek 8 lokal 3.1

tel 507-017-833
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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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        PIĄTEK 08.09

TANI WTOREK 12.09

ŚRODA 13.09

BUENO CZWARTEK 14.09

NIEDZIELA 10.09

 PONIEDZIAŁEK 11.09

6.11 - 9.11.2017 r. 

SOBOTA 04.11

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

REPERTUAR
  03.11-09.11.2017

www.kinogornik.pl
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        PIĄTEK 03.11

TANI WTOREK 07.11

ŚRODA DLA SENIORA 08.11

BUENO CZWARTEK 09.11

NIEDZIELA 05.11

 PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 06.11

Zakres realizacji projektu przewiduje wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych oraz zakup wyposażenia w celu adaptacji XIX – wiecznego budynku byłej plebanii na obiekt, w którym zlokalizowana 
będzie Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie oraz filia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Głównym celem inwestycji jest rozwój zasobów kultury w Gminie Uniejów oraz wzrost partycypacji w kulturze 
mieszkańców Gminy Uniejów oraz regionu łódzkiego. Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę ok. 2 mln złotych, z czego niemal połowę (937 909,36 zł) pokryje dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budynek dawnej plebanii w 
Uniejowie, w którym nową sie-
dzibę znajdą miejsko-gminny 
ośrodek kultury i biblioteka, 
wreszcie doczekał się rozpoczę-
cia prac. W pierwszej kolejności 
jednak wykonawca zajmie się 
rozbiórką dachu i gruntownym 
remontem murów budynku. 
Dopiero na tak wzmocnionej 
podstawie, ekipa remontowa 
przystąpi do przebudowy i ada-
ptacji obiektu na potrzeby dzia-
łalności instytucji kultury.

Położony u zbiegu ulic Ireny Bo-
jakowskiej i Kościelnickiej budynek 
mieszkalny probostwa parafii w 
Uniejowie został wzniesiony w XIX 
w. Kiedy po latach użytkowania 
okazał się zbyt mały, by pomieścić 
administrację dekanatu, głębiej 
w podwórzu postawiono drugi, 
większy. Od momentu przepro-
wadzki stara plebania funkcjono-
wała jako salka do katechezy i spo-
tkań z wiernymi. Z czasem, kiedy 

stan techniczny budynku przestał 
na to pozwalać, pomieszczenia wy-
korzystywano jako przechowalnię 
mebli i elementów zdobienia po-
chodzących z Kolegiaty.

Pomysł na zagospodarowanie 
budynku, uwzględniający jego 
pierwotne przeznaczenie oraz 
wartość historyczną, narodził 
się z potrzeby znalezienia nowej 
siedziby dla gminnych instytucji 
kultury. Pozytywna reakcja ks. 
Infułata oraz zgoda Kurii Włocław-
skiej dały zielone światło staraniom 
o przywrócenie dawnej świetno-
ści murom plebanii, w których 
powstanie wspólna przestrzeń 
dla miejsko-gminnego ośrod-
ka kultury i biblioteki miejskiej. 
Parafia oddała gminie budynek 
wraz z przylegającym terenem w 
długoletnią dzierżawę. Władze sa-
morządowe natomiast, podjęły się 
przeprowadzenia w nim remontu 
i zagospodarowania obiektu, zgod-
nie z zawartym porozumieniem. 

Inwestycja będzie dofinansowana 
środkami unijnymi w ramach RPO 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020.

W ramach przebudowy obiektu 
powstaną nowe podłogi, posadzki, 
ściany działowe, nadproża okien 
i drzwi, a także strop parteru. 
Na tym etapie będzie można do-
kończyć przebudowę dachu z 
nową konstrukcją więźby oraz 
pokryciem, w którym znajdą się 
okna wyłazowe. Kiedy budynek 
będzie już zabezpieczony przed 
opadami, rozpoczną się prace 
murarskie wewnątrz pomieszczeń, 
wymiana stolarki drzwiowej oraz 
drewnianej stolarki okiennej, a 
także wykonanie wszystkich no-
wych przyłączy do budynku oraz 
sieci – energetycznej, ciepłowniczej 
i wodociągowej.

Zmiana sposobu użytkowania 
budynku będzie polegać na wy-
znaczeniu nowego układu funkcjo-
nalnego (zmiana liczby i wielkości 

pomieszczeń), powstaną schody, z 
których będą mogły korzystać tak-
że osoby poruszające się na wózku, 
a w elewacji szczytowej (od strony 
ul. Ireny Bojakowskiej) zostanie 
zainstalowany bibliomat. Dzięki 
temu urządzeniu czytelnik będzie 
mógł zwrócić książkę bez potrzeby 
wchodzenia do budynku, nawet 
poza godzinami otwarcia czytelni.

Nowy budynek będzie wyposa-

żony w udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych: pochylnię oraz 
schodołaz, pozwalające dostać się 
do środka i na wyższą kondygna-
cję. W toaletach zaś, wezwanie po-
mocy poruszającym się na wózku 
umożliwi instalacja przyzywowa. 
W ramach projektu wykonawca 
zbuduje nowy wjazd na posesję i 
parking wewnątrz podwórza i za-
aranżuje skwer urządzonej zieleni.

Remont dawnego budynku plebanii 
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placki lizać!Największa wyspa lalekNajwiększa puszka kawioru 

Wielu z nas kawior kojarzy się z luksusem. Dubaj również 
budzi skojarzenie z przepychem. A jeśli połączymy ze 
sobą te dwie rzeczy, z takiego połączenia może wyjść 
tylko rekord Guinnessa. Firma AmStur i kucharze jed-
nego z najsłynniejszych hotelowych drapaczy chmur na  
świecie, Burj al-Arab, doprowadziły do wyprodukowania 
największej puszki kawioru na świecie. Rekordowa puszka 
kawioru zawiera aż 17,82 kilogramów tego specjału, pro-
dukowanego na co dzień przez firmę AmStur, czołowego 
amerykańskiego producenta kawioru. Rekordowa puszka 
delikatesu została nazwana „Mashenomak” na cześć 
Wielkiego Białego Jesiotra pojawiającego się w rdzennie 
amerykańskich legendach. Kawior AmStur produkowany 
jest z ikry białego jesiotra, co, jak twierdzi producent, czyni 
go najbardziej ekologicznym kawiorem świata.

Istnieje pewne miejsce w Meksyku, konkretniej 28 km na 
południe od Mexico City, gdzie znajduje się wyspa nawie-
dzonych lalek. Miejsce trafiło do księgi Rekordów Guinnes-
sa dzięki największej liczbie nietypowych „mieszkańców”. 
Wyspa zamieszkana jest przez tysiące starych i nowych 
lalek, bardziej przypominających postacie z filmu „Laleczka 
Chucky”, niż urocze dziecięce zabawki. Większość z nich 
zwisa z drzew i krzewów, niektóre porozrzucane są po 
ziemi, jedne lalki są nowe, a inne lekko podniszczone lub 
całkowicie rozpadające się. Wszystko to wpływa na dość 
upiorny obraz wyspy, która mimo to chętne odwiedzana 
jest przez turystów żądnych wrażeń. Widok takich postaci 
niepokoi już za dnia, a co dopiero po zmroku.

W Olszewnicy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
gminie Borki Radzyńskie miało miejsce ustanawianie Re-
kordu Polski na najwięcej osób jedzących placki ziemnia-
czane jednocześnie. Wydarzenie to odbyło się w ramach 
„Spotkań z Folklorem”, imprezy organizowanej w głównej 
mierze przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z okazji 
dokopin ziemniaka. Gmina Borki wraz z mieszkańcami 
oraz zaproszonymi gośćmi, liczbą 171 osób, ustanowiła 
oficjalny Rekord Polski na najwięcej osób jedzących placki 
ziemniaczane jednocześnie. Można powiedzieć, że „Spo-
tkania z Folklorem” mają charakter imprezy kulinarnej. Jej 
kluczowym elementem jest degustacja potraw z ziem-
niaka. Wśród dań znalazły się m.in.: placki ziemniaczane, 
knedle, pyzy, zupy i sałatki ziemniaczane. 

Wskazówka dla 
podróżnych

A nikt miał go 
nie znaleźć

- Nie za ciężkie?
-  Dam radę, tylko pomóż 

mi to obrócić w stronę 
szkoły!

Byle kto nie 
usiądzie

Po wyjściu z tygrysiej 
klatki


