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Na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. Maszkowską doszło pod 

Ozorkowem do groźnego wypadku. Kierowca ciężarówki zignorował 

czerwone światło i wjechał w autobus pracowniczy. W kolizji 

uczestniczył też opel corsa. W sumie poszkodowanych zostało 11 osób. 

Dwie pasażerki autobusu trafiły do szpitala. Czytaj na str. 12

str. 11

Konflikt o drogę 
Zarząd jednej z ogólnopolskich firm 

działających w Łęczycy ostro krytykuje 
lokalną władzę

Rekordowy sezon grypowy. 
W przychodniach tłumy

Krzysztof Lipiński 
składa odwołanie 
od wyroku

Poddębicka 
afera 
z rodzinami 
zastępczymi

Linia 46 do 
likwidacji?

Czy w 
Ozorkowie 
zdrożeje 
woda?

CiężarówKa 
uderzyła 
w autobus!

Chwile grozy na obwodniCy
ultimatum 

dla łęCzyCKiej 
władzy
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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Z ciekawą inicja-
tywą wystąpili do 

władzy samorządowej mieszkań-
cy Topoli Królewskiej. Aby pamięć 
o poległych podczas I i II wojny 
światowej była wiecznie żywa, 
postanowili dołożyć wszelkich 
starań, żeby pomnik znajdujący 
się na cmentarzu parafialnym 
został odnowiony.

Obecnie to miejsce pamięci naro-
dowej nie prezentuje się najlepiej. 
Upływ czasu robi swoje.

- Do prac polegających na oczysz-
czeniu i zabezpieczeniu cegły, z 
której zbudowano główną bry-
łę pomnika przystąpimy, mam 

nadzieję, wczesną wiosną. Są to 
roboty typowo techniczne i wy-
magają odpowiednich warunków 
atmosferycznych - mówi Andrzej 
Jastrzębski, przewodniczący komi-
tetu powołanego na rzecz odnowy 
pomnika. - Wszystkie działania, 
zgodnie z ochroną cmentarzy i 
miejsc pamięci, objął nadzorem 
Łódzki Konserwator Zabytków. Pod 
jego kierunkiem muszą odbywać się 
wszelkie prace remontowo-konser-
watorskie. 

Uzupełnieniem działań zmie-
rzających do ocalenia pamięci o 
poległych jest inicjatywa Zarządu  
Głównego Związku Legionistów 

O tych dwóch ważnych dniach w 
roku z całą pewnością nie wolno 
zapominać. Babcie i dziadkowie 
są zaraz po rodzicach najważ-
niejszymi osobami, które bez-
granicznie kochają. - Z babcią 
zawsze trzeba się liczyć – mówi z 
uśmiechem Apolonia Kowalska, 
95-letnia babcia i prababcia z 
Łęczycy.

Pękła główna rura zasilająca w 
ulicy Belwederskiej na wysokości 
hali sportowej przy SP nr 1

Łęczycanie bez wody
W czwartek wieczorem w łęczyc-
kich kranach nie było wody. To 
za sprawą pękniętej głównej rury 
zasilającej w ulicy Belwederskiej. 
Zanim zlokalizowano awarię, 
PGKiM musiał zamknąć cały 
wodociąg.

W godzinach wieczornych gwał-
townie zaczął wzrastać pobór wody, 
a ciśnienie wciąż spadało. Z począt-
ku nie było wiadomo, w którym 
miejscu doszło do awarii. Kiedy pra-
cownicy wodociągów zorientowali 
się, że pękła żeliwna rura w ulicy 
Belwederskiej, odkręcili wodę dla 
pozostałej części miasta i przystąpili 
do pracy. Usuwanie awarii trwało 
całą noc. Dopiero rano zakończyły 
się prace. 

(zz)

Na rynku zbożowym śmieci i błoto
Falę krytyki pod ad-
resem władz miasta 

usłyszeliśmy na ul. Poznańskiej. 
Mieszkańcom nie podobają się 
warunki na tzw. rynku zbożo-
wym, czyli nieutwardzonym 
terenie, gdzie mimo trudnych 
warunków odbywa się handel. 

- Jak władza się nie wstydzi? 
Mieszkam tu od 30 lat i nic się nie 
zmieniło. Przy obfitych opadach 
deszczu stoi woda, przy suchej, 
wietrznej pogodzie mamy swe-
go rodzaju burze piaskowe. Nie 
wspomnę już o połamanym płocie 
i banerach reklamowych, które bar-
dziej przypominają szmaty – mówi 
jedna z mieszkanek.

- Jak władza traktuje rolników 
handlujących na tym terenie? - za-
stanawia się inny mieszkaniec z ul. 
Poznańskiej. - Przecież kupcy wno-
szą opłaty targowe, a są zmuszeni 
wjeżdżać w błoto, nie wspomnę 
już o zapewnieniu podstawowych 
warunków sanitarnych.    

W dodatku, na placu targowym 
ktoś urządził sobie dzikie wysypi-
sko śmieci. O komentarz poprosili-
śmy urząd miasta.

- Teren ten nie stanowi własności 

gminy miasta Łęczyca. Jest to wła-
sność osób fizycznych. Właściciele 
ww. terenu zamieszkiwali poza 
granicami kraju, a ich spadkobiercy 
nie uregulowali dotychczas stanu 
prawnego działki. Pomimo, że 
teren nie jest własnością miasta 
pracownicy Jednostki Budżetowej 
„Zieleń Miejska”, widząc podrzu-
cane śmieci, cyklicznie uprzątają 
wspomnianą działkę. W ostatnim 
czasie teren ten został posprzątany, 
a wszystkie śmieci wywiezione, 
niestety dzień później osoby nie-
znane podrzuciły kolejne worki 
śmieci, które również zostały za-
brane przez pracowników. Aby za-
pobiec niewłaściwemu zachowaniu 
osób nagminnie wywożących na 
wspomniany plac odpady, a także 
załatwiających potrzeby fizjologicz-
ne, pracownicy JB „Zieleń Miejska” 
wycięli krzaki, które umożliwiały 
im wykonywanie ww. czynności 
– informuje Wioletta Stefaniak, 
kierownik wydziału promocji, 
oświaty, kultury i sportu. 

Miasto nie może też naprawić 
uszkodzonego płotu ani bramy a 
na właścicieli terenu próżno czekać.

(mku)

Chcą odnowić pomnik

Polskich i ich Rodzin w Łodzi. 
Chodzi o ufundowanie tablicy 
pamiątkowej w 104 rocznicę dzia-
łań II batalionu 1 Pułku Piechoty 
Legionów Polskich. Tablica zostanie 
umieszczona na froncie budynku 
szkoły w Topoli Królewskiej.

(mku)

Wczoraj Dzień Babci, dzisiaj Dzień Dziadka

Na zdjęciu Apolonia Kowalska

Pani Apolonia, podobnie jak inne 
babcie cieszy się całym sercem, kie-
dy odwiedzają ją wnuczęta. Wie, że 
jest przez nie kochana i wie, że jest 
potrzebna.

- Kiedyś nie obchodziło się Dnia 
Babci tak jak teraz. To miłe, że mamy 
swoje święto. Ja mam to szczęście, 
że cała rodzina mieszka w Łęczycy. 
Mam dwie wnuczki – Małgosię i 
Monikę oraz pięcioro prawnucząt 
– Artura, Agatę, Gabrysię, Ninę i 
Dominikę. Często i chętnie mnie 
odwiedzają. Kiedy przychodzą 
wszyscy, serce mi się raduję i z przy-
jemnością patrzę, jak się krzątają 
po mieszkaniu. Z dziewczynkami 
mam umowę, że zanim wyjdą za 
mąż, to mają obowiązek przedsta-
wić mi swojego wybranka i ja muszę 
go zaakceptować. Jedna z prawnu-
czek jest zaręczona, bardzo mnie to 
cieszy i mam nadzieję, że doczekam 
się praprawnuka – usłyszeliśmy od 
pani Apolonii. - Bardzo się kochamy 
i szanujemy. Moje wnuki wiedzą, że 
babcia jest bardzo ważna i zawsze 
trzeba liczyć się jej zdaniem. To 
babcia zawsze wysłucha a z racji 
swojego wieku i doświadczenia ży-
ciowego, najlepiej potrafi doradzić.

Pani Apolonia, mimo skończo-
nych 95 lat cieszy się doskonałym 
zdrowiem. Nie przyjmuje żadnych 
leków, nie choruje i od ponad 50 
lat nie była u lekarza. Ma świetną 
pamięć, ogromną wiedzę i cenne 
wspomnienia. W dodatku jest ciepłą 
i kochającą osobą. Taka babcia to 
najprawdziwszy skarb.

(zz)

rekordowy sezon grypowy 
Nowe wirusy i bakterie 
atakują. Szerzy się nie-

typowe zapalenie płuc - groźniejsze 
od dotąd znanego. W przeciągu 
ostatnich dni liczba chorych wzra-
stała lawinowo. Lekarze na brak 
pacjentów nie mogą narzekać. 
Sezon wzmożonych zachorowań, 
niestety jest w pełni. 

- Ludzie chorują na potęgę - 
mówi Barbara Ulężałka, lekarz 
medycyny rodzinnej. - Zaczyna 
się całkiem niewinnie. Najpierw 
jest tylko katar, lekki kaszel, ale 
nie łudźmy się. Infekcja postępu-
je w szybkim tempie. Niestety, 
niektórzy lekceważą te objawy i 
chodzą do pracy czy szkoły, a to 
już prosta droga, żeby na dobre 
się rozchorować. W tym roku 
pacjenci uskarżają się praktycznie 
na wszystko. 

Już przy pierwszych objawach 
choroby najlepiej pozostać w 

domu. Tzw. wyleżenie infekcji 
i zastosowanie popularnych le-
ków przeciwgrypowych często 
pomaga. W przypadku nasilenia 
się objawów, wizyta u lekarza jest 
konieczna. Nierzadko w leczenie 
włączyć trzeba antybiotyk.

B. Ulężałka przypomina, jak 
chronić swój organizm.

- Najlepszym sposobem ustrze-
żenia się przed zachorowaniem 
na grypę czy choroby grypopo-
dobne jest profilaktyka. Spacery 
są owszem bardzo wskazane, ale 
pamiętajmy, jeżeli przemoczymy 
obuwie, o co nietrudno przy takiej 
pogodzie, zmieńmy je natychmiast 
po powrocie do domu. Istotna 
też jest ochrona głowy. Nośmy 
koniecznie czapki, bo przez skórę 
głowy tracimy najwięcej ciepła. 
Ubierajmy się na tzw. cebulkę i 
łykajmy witaminę C w różnych 
postaciach – mówi internistka.

(mku)

Ulężałka

przychodnia.chorzy

Dr B. Ulężałka potwierdza, że liczba chorujących mieszkańców jest teraz 
bardzo duża

Łęczyca
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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

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Ponad 100 mieszkań-
ców oszukanych przez 

Gabrielę B. z Łęczycy ma nadzieję, 
że sprawy ciągnące się w niektó-
rych przypadkach od 2014 roku 
w końcu zostaną wyjaśnione. 
Chodzi o pożyczki, które 57-let-
nia mieszkanka zaciągała na 
tzw. „słupy” dysponując danymi 
osobowymi pokrzywdzonych. 
Niektórzy mają na swoim koncie 
po kilka kredytów, których nigdy 
nie brali. Sprawa rusza z miejsca 
dzięki interwencji Przemysława 
Błaszczyka, senatora RP.

O sprawie pisaliśmy już w Repor-
terze. Podczas spotkania z kilkoma 
oszukanymi mieszkańcami usły-
szeliśmy falę krytyki pod adresem 
łęczyckiej prokuratury, która zda-
niem pokrzywdzonych, nie miała 
pomysłu, jak rozwiązać sprawę 
oszustki i pomóc mieszkańcom. W 
problem zaangażował się też radny 
miejski Zenon Koperkiewicz, który 
w oficjalnym piśmie prosił senatora 
P. Błaszczyka o interwencję w spra-
wie opieszałości łęczyckiej policji i 
prokuratury.

Senator Przemysław Błaszczyk 
zadeklarował wówczas, że sprawy 
nie zostawi. 15 stycznia dostał od-
powiedź z Prokuratury Krajowej. 

Teraz to Prokuratora Okręgowa w 
Łodzi ma zbadać akta postępowań 
prowadzonych do tej pory przez 
prokuraturę łęczycką.

- Postępowania te są prowadzone 

nieprawidłowo, w sposób chaotyczny 
i bez koncepcji, a nadto dotknięte są 
poważnymi uchybieniami – czytamy 
w odpowiedzi Krzysztofa Sieraka, 
zastępcy Prokuratora Generalnego.

W piśmie poddano również w 
wątpliwość opinię biegłych co 
do stanu zdrowia psychicznego 
Gabrieli B. Stwierdzona niepoczy-
talność zwalniała ją z obowiązku 
uczestnictwa w czynnościach pro-
cesowych i spowodowała zawie-
szenie prowadzonych w jej sprawie 
postępowań. Z tego samego powo-
du wobec oszustki nie zastosowano 
tymczasowego aresztu. Może się 
okazać, że opinia ta nie była za-
sadna.

„W toku aktualne prowadzo-
nych działań procesowych kwestie 
poczytalności podejrzanej oraz 
możliwości jej udziału również 
będą wymagały zweryfikowania 
badaniami przez innych biegłych 
sądowych z zakresu psychiatrii”.

Sprawa Gabrieli B. z Łęczycy zo-
stała objęta nadzorem służbowym 
przez Prokuraturę Okręgową w 
Łodzi, pozostaje również w zain-
teresowaniu Prokuratury Regio-
nalnej w Łodzi oraz Departamentu 
Postępowania Przygotowawczego 
Prokuratury Krajowej. Prokurator 
Rejonowy z Łodzi zlecił także 
wszczęcie postępowania służbo-
wego wobec prokuratora z Łęczycy, 
który zajmował się sprawą oszustki.

(zz)

Straż miejska w ubie-
głym tygodniu zaczę-

ła działania ukierunkowane na 
wyeliminowanie wykroczeń na 
ulicy Belwederskiej. W miejscach, 
gdzie na jezdni jest podwójna linia 
ciągła, czyli przy przedszkolu nr 2, 
oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą 

Jak co roku mieszkańcy 
Łęczycy udowodnili, że 

szlachetność i empatia nie są im 
obce, a każdy łęczycanin wrzucają-
cy datek do puszki ma serce o wiele 
większe i bardziej czerwone niż 
otrzymywana tego dnia naklejka. 
Mieszkańcy pobili ubiegłoroczny 
rekord. Wolontariusze zebrali o 
ponad 10 tys. zł więcej niż w 2017 
roku.

W sztabie miejskim zebrano 38 
183,05 zł, natomiast wolontariuszom 

zrzeszonym przy Zespole Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej udało się uzbierać 
7 025,38 zł, co łącznie daje kwotę 45 
208,43 zł. W ubiegłym roku podczas 
25 Finału WOŚP łęczycanie wrzucili 
do puszek 35 tys. zł. 

Podczas tegorocznego finału fun-
dacja WOŚP zdecydowała o tym, by 
wyrównać szanse leczenia noworod-
ków na podstawowych oddziałach 
neonatologicznych poprzez dopo-
sażenie ich w specjalistyczny sprzęt 
ratujący życie i zdrowie dzieci. 

10 tys. zł więcej niż rok temu

łamane są przepisy 

Straż miejska codziennie będzie 
pouczać kierowców, aby nie 
parkowali wzdłuż podwójnej 
ciągłej na ulicy Belwederskiej

Inni kierowcy łamią przepisy 
omijając zaparkowane przy 
przedszkolu samochody

Ozorkowską notorycznie łamane są 
przepisy.

Wzdłuż podwójnej ciągłej parkowa-
nie jest zabronione, bo zmusza innych 
użytkowników drogi do przekracza-
nia linii i tym samym popełniania 
wykroczeń. Kiedy wzdłuż chodnika 
zaparkowane są pojazdy, nie ma moż-
liwości, żeby inni kierowcy podwójnej 
ciągłej nie przekroczyli. Problem w 
tym, że przedszkole nr 2 nie posiada 
parkingu.

- Jeżeli ktoś parkuje przy przedszkolu 
na ulicy Belwederskiej to powinien 
wiedzieć, że jest to zabronione. Każ-
dego dnia w tym miejscu jest wiele 
zaparkowanych pojazdów. Za takie 
wykroczenie grozi mandat karny w 
wysokości od 100 do 500 zł oraz jeden 
punkt karny – wyjaśnia Tomasz Ol-
czyk, komendant łęczyckiej straży miej-
skiej. - Odbieraliśmy dużo sygnałów o 

nieprawidłowym parkowaniu w tym 
rejonie miasta. Sprawa ta była również 
poruszona przez radnych miejskich 
podczas ostatniego posiedzenia ko-
misji rady miasta. W początkowych 
dniach będziemy tylko pouczać kie-
rowców, aby nie parkowali wzdłuż 
podwójnej ciągłej, jeśli sytuacja nie 
ulegnie poprawie, zaczniemy karać 
kierowców mandatami.

(zz)

Sprawą oszustki zainteresowała 
się Prokuratura Krajowa

Przy Przedszkolu nie ma Parkingu

Senator P. 
Błaszczyk 
interweniował 
ws. oszustki
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Sygnalizacja świetlna, 
rondo czy dodatkowe 

oznakowanie przejścia dla pie-
szych? Nad takimi rozwiązaniami na 
skrzyżowaniu ulic M. Konopnickiej 
z Kaliską zastanawiali się podczas 
wtorkowej komisji wspólnej radni 
miejscy. W obradach uczestniczyli 
przedstawicie KPP w Łęczycy, Po-
wiatowego Zarządu Dróg i Straży 
Miejskiej.

- Na dzisiejsze spotkanie zaprosiłem 
przedstawicieli Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, niestety w odpowiedzi 
otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź, 
że termin spotkania wyklucza możli-
wość uczestnictwa w komisji – mówił 
radny Wojciech Wojciechowski, 
prowadzący obrady.

Nieobecność na spotkaniu zarząd-
cy praktycznie wykluczyła podjęcie 
konkretnych decyzji zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa na drodze 
703 biegnącej przez miasto i krzyżu-
jącej się z ulicami Wojska Polskiego i 
Marii Konopnickiej. Są to, jak zgodnie 
określili radni miejscy, najbardziej 
niebezpieczne punkty w mieście, 
gdzie dochodzi do wielu wypadków 
drogowych z udziałem pieszych.

Dwa lata walki o pieniądze dla 
LGD „Ziemia Łęczycka” zakoń-
czyły się sukcesem. Pod koniec 
ubiegłego roku prezes Mirosław 
Ryśkiewicz podpisał umowę na 
sfinansowanie celów i zadań 
określonych w strategii stowa-
rzyszenia. LGD otrzymała 4,5 
mln zł.

W czwartek odbyło się walne 
zgromadzenie członków stowa-
rzyszenia. M.in. ustalono  składki 
członkowskie. W skali roku gmina 
Daszyna zapłaci 5 tys. zł, gminy 
Grabów i Łęczyca po 10 tys. zł i 
miasto Łęczyca – 15 tys. zł. 

Mirosław Ryśkiewicz, prezes 
LGD wymienia na co grupa wyda 
przyznane pieniądze.

- Połowa z tych środków, czyli 
2 mln 250 tys. zł będzie przezna-
czona na podejmowanie działal-
ności gospodarczej jak również 
rozwijanie już istniejących pod-

miotów, tworzenie nowych miejsc 
pracy i innowacyjność. Pozostałe 
pieniądze z puli zostaną prze-
znaczone na projekty związane 
z ochroną środowiska, rozwojem 
infrastruktury kulturalnej, tury-
stycznej i rekreacyjnej, promocją 
produktów i usług lokalnych 
oraz szkoleniami – mówi M. Ryś-
kiewicz. - Mamy też obowiązek 
jako Lokalna Grupa Działania, 
prowadzenia biura do marca 2023 
roku, w związku z czym walne 
zebranie przeznaczyło na ten cel 
kwotę 1 mln 125 tys zł. Obecnie 
biuro mieści się w ratuszu miej-
skim, ale będziemy zmuszeni 
pomyśleć o większej powierzchni. 
Przewiduję, że do końca lutego 
będą trwały sprawy zatwierdza-
nia dokumentacji, co oznacza, 
że na początku marca będziemy 
mogli ogłosić konkursy.

(mku)

Krzysztof Lipiński 
złożył w Sądzie Re-

jonowym w Łęczycy odwołanie 
od wyroku z 31 października 
ub. roku. Wierzy, że sąd drugiej 
instancji wyda inne orzeczenie.

Przypomnijmy, sąd w Łęczycy 
uznał burmistrza K. Lipińskiego 
winnym zarzucanych mu czynów, 
czyli przekroczenia uprawnień, żą-
dania korzyści majątkowej i płatnej 
protekcji. Skazał go na rok pozba-
wienia wolności w zawieszeniu 
na trzy lata oraz orzekł czteroletni 
zakaz sprawowania funkcji pu-
blicznych. K. Lipiński nie zgadza 
się z wyrokiem.

- Jestem niewinny i zamierzam 
udowodnić to przed sądem dru-
giej instancji. Łęczycki sąd wydał 
wyrok na podstawie tego samego 
materiału dowodowego, a nawet 
mniejszego, co prokuratura w 
Łodzi, która w 2015 roku sprawę 
umorzyła. W mojej ocenie sąd w 
Łęczycy nie był obiektywny, był 
głuchy na argumenty obrony. 
Uważam też, że w grę wchodzi 
aspekt polityczny. Wpisał się w nią 
lokalny polityk, który ma wpływy. 
W konsekwencji jego żona teraz 
rządzi Łęczycą – mówi Krzysztof 
Lipiński. - Sam wyrok też jest za-

Policjanci z Łęczycy 
zatrzymali 31-letnie-

go mężczyznę, który okradał 
samoobsługowe myjnie samo-
chodowe. Sprawca włamywał 
się do automatów wrzutowych 
i kradł z nich kasetki z bilonem 
i żetonami. Oszacowano, że 
łącznie zrabował blisko 1500 zł. 

Od początku stycznia  kry-
minalni policjanci otrzymywali 
zgłoszenia dotyczące włamań do 
automatycznych myjni samocho-
dowych znajdujących się na terenie 
miasta. Do jednej z nich włamano 
się trzykrotnie. Celem sprawcy były 

automaty wrzutowe uruchamiają-
ce myjnie oraz odkurzacze. Działał 
zawsze pod osłoną nocy. Łącznie 
zdołał ukraść blisko 1500 zł, jednak 
zniszczenia jakich dokonał, wielo-
krotnie przekroczyły tę kwotę. Pra-
cując nad sprawą funkcjonariusze 
przeanalizowali zebrane dowody 
i wpadli na trop włamywacza. 
Okazało się, że za serią włamań 
stał 31-letni mieszkaniec powiatu 
łęczyckiego. Mężczyzna został za-
trzymany. Usłyszał pięć zarzutów 
kradzieży z włamaniem, za co gro-
zi kara nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Z redakcją skontak-
towała się synowa 

76-letniej mieszkanki, która wal-
czy z jednym z łęczyckich sklepów 
o odszkodowanie. Jak usłysze-
liśmy, przez zepsutą klamkę w 
drzwiach wejściowych do sklepu, 
starsza pani przewróciła się na 
chodnik i złamała rękę. 

- Moja teściowa wychodziła ze 
sklepu, chciała zamknąć drzwi a 
klamka została jej w ręku. Teściowa 
przewróciła się na chodnik. Prze-
chodzący obok mężczyzna pomógł 
jej się podnieść. Teściowa wróciła 
do tego sklepu, pokazała wyrwa-
ną klamkę i powiedziała, co jej się 
stało. Ekspedientka tylko odparła, 
żeby teściowa włożyła klamkę do 
drzwi, bo inni klienci nie wejdą. 
Okazało się, że ręka jest złamana, 
a w tym wieku wiadomo, że kości 
już tak się nie zrastają. Skontakto-
wałam się z właścicielem sklepu, 
usłyszałam, że mam napisać ofi-
cjalne pismo – relacjonuje Agieszka 
Ch. (nazwisko znane redakcji). 
- Pismo oczywiście złożyłam. W 
odpowiedzi przeczytałam, że nie 
ma podstaw twierdzić, że to przez 
zepsutą klamkę moja teściowa 
złamała sobie rękę.

Pani Agnieszka złożyła więc ko-
lejne pismo. Jako dowód przedsta-
wiła listę z podpisami 16 osób, które 
potwierdzają, że klamka w sklepie 
była zepsuta. 

- Jak się okazało, to też nie jest 
żaden dowód. Dziwi mnie takie 

podejście. Przecież sklep jest ubez-
pieczony. Uważam, że szefostwo 
powinno przyznać się do błędu i 
zadbać o bezpieczeństwo klien-
tów. Mamy dwóch świadków tego 
wypadku, mam nadzieję, że uda 
mi się ich przekonać, aby oficjalnie 
potwierdzili co stało się przed tym 
sklepem – dodaje synowa poszko-
dowanej.

O sprawie naszej czytelniczki 
rozmawialiśmy z kierowniczką 
sklepu.

- Ta sytuacja nie jest wcale taka 
oczywista. Gdyby były niezbite do-
wody na to, że przez zepsutą klamkę 
klientka przewróciła się i złamała 
rękę, nie dyskutowalibyśmy. Sklep 
jest ubezpieczony i w sprawie wy-
płaty odszkodowania ubezpieczyciel 
również musi mieć pewność, że do 
wypadku doszło z winy sklepu. Na 
miejsce nie została wezwana policja 
ani pogotowie i z tego co wiem, 
klientka do szpitala zgłosiła się 
dopiero po kilku godzinach od rze-
komego zajścia a do mnie informacje 
o tej sprawie dotarły jeszcze później. 
Podpisy, że klamka była zepsuta nie 
są potwierdzeniem, że przez nią 
doszło do złamania ręki. O tym, że 
była wyrwana wiedzieliśmy. Bardzo 
często dochodzi do tego uszkodzenia 
i za każdym razem naprawiamy 
szkodę. Teraz klamka jest oczywiście 
naprawiona – usłyszeliśmy. - Do-
póki nie ma świadków zdarzenia, 
naprawdę trudno jest wyrokować. 

(zz)

Okradał myjnie samochodowe
Łęczyca

Łęczyca

Gm. Grabów

Łęczyca

Łęczyca

lgd dostała pieniądze

Zepsuta klamka powodem złamanej ręki?

Co z feralnym skrzyżowaniem?

- Temat zainstalowania sygnali-
zacji świetlnej czy budowy ronda 
na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej z 
ulicą M. Konopnickiej nie jest nowy. 
Wielokrotnie zastanawialiśmy się 
nad takimi rozwiązaniami - za-
uważył radny Paweł Kulesza. - Z 
mojej wiedzy wynika, że w 2015 roku 
Urząd Marszałkowski w Łodzi za-
bezpieczył środki na budowę ronda, 
ale wówczas burmistrz Krzysztof 
Lipiński zrezygnował z wykonania 
tego zadania.

Informację tę potwierdziła wykonu-
jąca zadania i kompetencje burmistrza 
Monika Kilar-Błaszczyk.

- Rzeczywiście, w 2015 roku miasto 
wycofało się z realizacji tego zadania, 
toteż ponownie jeszcze w ubiegłym 

roku skierowałam pismo do marszałka 
z prośbą o zabezpieczenie pieniędzy 
na wykonanie tej inwestycji. Niestety 
do dnia dzisiejszego nie otrzymali-
śmy żadnej informacji - mówiła M. 
Kilar-Błaszczyk.

Komendant łęczyckiej policji zauwa-
żył, że najszybszym rozwiązaniem, 
aby zwiększyć bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniu przy magistracie, mo-
głoby być dodatkowe oznakowanie 
przejść dla pieszych poprzez zainsta-
lowanie oświetlenia LED i pulsujących 
sygnalizatorów. 

Temat ma zostać wznowiony na 
najbliższej sesji rady miasta, na którą 
ponownie zostaną zaproszeni przed-
stawiciele ZDW w Łodzi.

(mku)

Krzysztof lipiński złożył odwołanie

Wyrok ws. Krzysztofa Lipińskiego jeszcze się nie uprawomocnił. Odwołanie 
od wyroku burmistrz złożył w piątek

stanawiający. Kara pozbawienia 
wolności na rok w zawieszeniu jest, 
można powiedzieć, symboliczna. 
Czteroletni zakaz pełnienia funkcji 
publicznych miał wyeliminować 
mnie ze startu w najbliższych wy-
borach samorządowych.

K. Lipiński wierzy, że sąd okrę-
gowy go uniewinni, a sprawa 

będzie prowadzona rzetelnie i 
obiektywnie. Odwołanie zostało 
złożone prawie 3 miesiące po 
ogłoszeniu wyroku, z uwagi na 
fakt, że pisemne uzasadnienie 
wyroku zostało dostarczone do 
zainteresowanego dopiero w 
styczniu.

(zz)

Łęczyccy policjanci przedstawili 
zarzuty właścicielowi sklepów na 

terenie gminy Grabów, który ukrywał w nich wyro-
by tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Wartość 
podatku akcyzowego oszacowano na blisko 3200 
złotych.

16 stycznia kryminalni łęczyckiej komendy wraz z 
funkcjonariuszami Urzędu Celno - Skarbowego reali-
zując działania skierowane przeciwko przestępczości 
gospodarczej ustalili, że w wytypowanych sklepach 
spożywczo - przemysłowym na ternie gminy Grabów 
może być przechowywana kontrabanda. Podczas reali-
zacji mundurowi potwierdzili swoje wcześniejsze usta-
lenia zabezpieczając 3680 sztuk papierosów bez polskich 

znaków akcyzy. 49 – letni właściciel nielegalnego towaru 
usłyszała zarzuty posiadania wyrobów tytoniowych bez 
polskich znaków akcyzy.

kontrabanda w sklePach
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Łęczyca

Łęczyca

Niespełna tydzień mi-
nął od zamontowa-

nia słupków przy przejściu dla 
pieszych na skrzyżowaniu ulic 
Kaliskiej i Wojska Polskiego. Kil-
ka dni temu jeden z kierowców 
prawdopodobnie słupka nie za-
uważył i w niego wjechał. Słupki 
zostały zamontowane przez służ-
by Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
aby kierowcy wyjeżdżający spod 
parkingu przy kinie nie łamali 
przepisów wjeżdżając w poprzek 
pasów. 

(zz)

słupek już uszkodzony

W czwartek słupek został 
wyprostowany

Koniec z wjazdem od Kowalskiej
Mimo że na placu T. 
Kościuszki obowiązuje 

zakaz wjazdu (nie dotyczy zaopa-
trzenia), to kierowcy często łamią 
przepisy. Zazwyczaj pojazdy wjeż-
dżały od ulicy Kowalskiej między 
betonowymi słupkami. Już tak 
się nie uda.

Wielokrotnie zdarzało się, że kie-
rowcy samochodami podjeżdżali 
pod bankomat i do sklepów. W 
ubiegłym tygodniu miasto posta-
wiło dwa betonowe kosze na śmieci 
pomiędzy słupkami. Już żaden 
samochód się nie przeciśnie. 

(zz)

Magistrat daje nagrody
Łęczyca

Łęczyca
Łęczyca

Urząd miejski wydał 
ponad 70 tys. zł na 

nagrody roczne dla pracowni-
ków. To ponad 12 tys. zł więcej 
niż w roku poprzednim.

„Wszyscy pracownicy urzędu 
miejskiego w Łęczycy otrzymali 
na koniec roku nagrody w na-
stępującej wysokości: pracow-
nicy – 1000 zł brutto, zastępcy 
kierowników – 1500 zł brutto, 
kierownicy – 2000 zł brutto, 
sekretarz/skarbnik – 2500 zł 
brutto. Kwota otrzymanej na-
grody była proporcjonalna do 
liczby przepracowanych dni w 
roku ubiegłym. Pomniejszenie 
bazowych kwot związane było 

z liczbą dni, w których pracow-
nik pozostawał niezdolny do 
pracy (np. absencje chorobowe)”  
- informuje Wioletta Stefaniak, 
kierownik wydziału promocji, 
oświaty, kultury i sportu.

W 2017 roku 64 pracowników 
otrzymało nagrody na łączną 
kwotę 70 230 zł brutto. Dla 
porównania, w roku 2016 na 
nagrody roczne dla 66 pracow-
ników urząd przeznaczył 58 538 
zł brutto.

Kwota przeznaczona na na-
grody roczne nie jest mała, zwa-
żywszy, że pracownikom urzędu 
przysługują także „trzynastki”.

(zz)

Niektórzy właściciele posesji 
przy ulicy Staromiejskiej 

nie muszą odśnieżać chodników przy 
swoich płotach, tak jak pozostali. Dla-
czego? Podczas remontu ulicy w 2014 
roku wzdłuż kilku działek zrobiono pas 
zieleni tak, że chodnik nie przylega do 
nieruchomości. Ten drobny szczegół 
zwalnia mieszkańców z uciążliwego 
obowiązku przenosząc go na pracow-
ników „Zieleni Miejskiej”.

Sprawa odśnieżania wcale nie jest taka 
oczywista, bo nie każdy dokładnie zna 
przepisy. Halina Augustowska, miesz-
kanka ulicy Staromiejskiej zwróciła się 
w tej sprawie do redakcji.

- Kto ma uprzątnąć zalegający na chod-
nikach śnieg? - usłyszeliśmy. - Chodniki 
na innych ulicach są odśnieżane, a u nas 
nie można przejść. Kto za to odpowiada?

„Właściciel nieruchomości odpowie-
dzialny jest za uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-

ków położonych wzdłuż nieruchomo-
ści, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną cześć drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomo-
ści. Większość posesji położonych przy 
ul. Staromiejskiej spełnia ww. zapis, co 
oznacza, że do uprzątnięcia wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń z chodników zo-
bowiązani są właściciele nieruchomości, 
natomiast w przypadku nieruchomości 
oddzielonych od chodnika pasem ziele-
ni, za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń odpowiedzialni są 
pracownicy Jednostki Budżetowej „Zieleń 
Miejska”, którzy cyklicznie wykonują ww. 
czynności.” - czytamy w odpowiedzi 
nadesłanej przez magistrat.

W dniu, w którym redakcja podjęła 
interwencję, pracownicy „Zieleni” zaczęli 
odśnieżać chodniki przy ul. Staromiej-
skiej.

(mku)

Kto ma odśnieżać przy Staromiejskiej?

Pracownicy ZM odśnieżają chodniki przy ulicy Staromiejskiej, ale tylko te, które od posesji oddziela pas zieleni

Łęczyca Na pewno nie takiego 
obrotu spraw spodzie-

wał się zarząd ogólnopolskiej firmy 
Marma Polskie Folie. Na początku 
kwietnia ub. roku przedstawiciele 
firmy odwiedzili Łęczycę, by z 
władzą rozmawiać o planowanej 
inwestycji. Warunki przedstawio-
ne przez firmę okazały się, jak do 
tej pory, nie do spełnienia przez 
miasto. 

Marma Polskie Folie to producent 
folii ogrodniczych, budowlanych 
i opakowaniowych. Firma chciała 
zainwestować duże pieniądze w za-
kład produkcyjny na terenie Łęczycy. 
Nieoficjalnie mówiło się o inwestycji 
rzędu około 100 mln zł. Jednym z 
najważniejszych warunków, który 
decydował o rozpoczęciu produkcji 
w Łęczycy, była kwestia drogi dojaz-
dowej do terenów Marmy przy ul. 
Lotniczej. Zarówno przedstawiciel 
producenta folii, jak i inni przedsię-
biorcy działający przy spornej drodze, 
od lat proszą w magistracie, by miasto 
wykupiło drogę dojazdową do ich 
działek. Do czterech dużych firm 
prowadzi gruntówka w fatalnym 
stanie, w dodatku jest ona własnością 
prywatną. Przedsiębiorcy już nie raz 
apelowali – „jeśli nie umożliwicie 
nam dostępu do drogi publicznej, 
zamkniemy nasze firmy”.

Lata mijają, zmieniają się kolejni 

- Ten samorząd nie sprzyja rozwojowi 
– mówi dyrektor Marmy

włodarze, a sprawa do dziś nie jest za-
łatwiona. Zarząd Marmy ma już dosyć.

- Nasza firma istnieje od prawie 30 
lat. Ciągle się rozwijamy i chcemy dalej 
inwestować. Były poważne plany, żeby 
zainwestować w Łęczycy, przenieść tu 
część produkcji. Na początek daliby-
śmy około 50 miejsc pracy, docelowo 
oczywiście więcej. W Łęczycy mamy 
grunty i hale. Jedyną przeszkodą jest 
brak dostępu do drogi publicznej. Nie 
można prowadzić firmy, do której 
nie ma zapewnionego publicznego 
dojazdu. Rozmawialiśmy o tej sprawie 
w łęczyckim magistracie i nic. Ile moż-
na czekać na załatwienie tak prostej 
sprawy? Ten samorząd absolutnie nie 
sprzyja rozwijaniu naszej firmy, wręcz 

Firma Marma w Łęczycy posiada ogromne hale magazynowe i 2,64 ha 
gruntów

przeciwnie, będziemy się zwijać. 
Płacimy niemałe podatki do miej-
skiej kasy i mamy prawo oczekiwać 
załatwienia chociaż tak prostego 
tematu – mówi Mirosław Gawle, 
dyrektor ds. handlowych w firmie 
Marma. - Jeżeli do końca lutego wła-
dza nie podejmie konkretnej decyzji 
i nie ureguluje kwestii dojazdu do 
naszych terenów, to niestety, ale wy-
cofujemy się z Łęczycy. Znaleźliśmy 
już korzystną ofertę na południu 
Polski. Poczekamy jeszcze te półtora 
miesiąca.

M. Gawle podkreśla, że firma 
mimo napotykanych trudności wo-
lałaby ruszyć z produkcją w Łęczycy 
z uwagi na posiadane już hale i grun-
ty. Zarząd jednak w nieskończoność 
nie zamierza czekać. Marma płaci 
rocznie 123 tys. zł podatku od nieru-
chomości, obecnie nie prowadzi już 
w Łęczycy żadnej działalności. Nic 
więc dziwnego, że przy tak biernym 
podejściu kolejnych włodarzy, inwe-
stycja przejdzie miastu koło nosa. 

Obok sprawy drogi, firma chciała 
również, aby jej grunty zostały 
włączone do łęczyckiej podstrefy 
ekonomicznej. 

O komentarz do sprawy firmy 
Marma poprosiliśmy urząd miasta. 
Na razie nie otrzymaliśmy żadnej 
odpowiedzi.

(zz)
Działające przy ul. Lotniczej firmy od lat zabiegają o to, żeby miasto 
wykupiło jedyną drogę dojazdową do ich posesji. Droga ta jest 
własnością kilku właścicieli

Pociąg potrącił łabędzia
Przy torach kolejowych 
w pobliżu ogródków 

działkowych Gwarek pociąg potrącił 
łabędzia. O tej nietypowej sytuacji 
strażników miejskich powiadomił 
jeden z mieszkańców, który znalazł 
poturbowanego ptaka. 

Z krwawiącym dziobem i pościera-
nymi nogami łabędź został zawieziony 
do ośrodka w Łagiewnikach, gdzie ma 
szansę wrócić do zdrowia. 

Łabędzie z łęczyc-
kiego zalewu nie 
odleciały na zimę. 
Szkoda, bo woda w 
zalewie w znacznej 
mierze zamarzła. 
Ptaki nie mają gdzie 
pływać. Jedynie 
przy mostku tafla 
wody nie jest skuta 
lodem. Jeśli jednak 
przyjdzie większy 
mróz z łabędziami 
będzie problem. 

(zz) 
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W ramach konkursu pn. “Rozwój 
gospodarki turystycznej”, ogłoszo-
nego przez urząd marszałkowski, 
zarząd województwa łódzkiego 
przyznał dofinansowanie najlep-
szym projektom turystycznym z re-
gionu. Z łącznej puli środków (147,6 
mln zł) przeznaczonych na ten cel w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, aż jedna piąta, czyli 
ponad 34 miliony złotych, zostanie 
zainwestowana na terenie gminy 
Uniejów. Łączna szacowana war-
tość wszystkich siedmiu projektów 
inwestycyjnych, które uniejowski 
samorząd zamierza zrealizować 
przed końcem 2020 roku, wynosi 
65,8 mln zł.

Plany inwestycyjne obejmują za-
równo modernizację lub rozbudowę 
obecnej infrastruktury turystycznej, 
jak i zagospodarowanie zupełnie 
nowych przestrzeni do rekreacji na 
terenie miasta. Lista zwycięskich 
projektów wraz z zakresem przewi-
dzianych w ramach inwestycji prac 
wygląda bardzo obiecująco. Oto ich 
krótka charakterystyka:

Termy Uniejów markowy produkt 
turystyki uzdrowiskowej – rozbudo-
wa kompleksu basenowego: projekt 
obejmuje budowę zewnętrznego, 
wielofunkcyjnego basenu solanko-
wego, wyposażonego w dodatkowe 
atrakcje oraz urządzenia do masażu. 
Całkowita wartość projektu to 12,9 
mln zł, a przyznane na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości 6,3 mln zł 
pozwoli na sfinansowanie połowy 
kosztów inwestycji.

Rozwój uzdrowiska Uniejów 
poprzez rozbudowę oraz dostoso-
wanie do nowych funkcji istniejącej 
infrastruktury turystycznej: projekt 
obejmuje budowę nowego budynku 
basenowego wraz z instalacjami i 
wyposażeniem, w którym znajdą się 
m.in.: strefa wypoczynku i zabawy dla 
dzieci, tężnia solankowa, kino 9D, taras 
z leżankami, część gastronomiczna 
oraz dodatkowe szatnie. Całkowita 
wartość projektu przekracza 13 mln 
zł, natomiast kwota dofinansowania 
ze środków unijnych to 6,3 mln zł.

Budowa parku tematycznego Far-
ma Alka z elementami infrastruk-
tury turystycznej jako uzupełnienie 
kompleksu Termy Uniejów: Farma 
Alka będzie interesującym punktem 
na nowej mapie turystycznej Uniejowa 
– zarówno dla zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży,  jak i nieco starszych 
gości uzdrowiska. W kompleksie bu-
dynków, który najprawdopodobniej 
powstanie w bliskim sąsiedztwie 
Zagrody Młynarskiej, zostaną wy-
odrębnione cztery strefy tematyczne 
i wiodąca przez nie ścieżka edukacyj-
na, obrazująca proces powstawania 
produktów spożywczych od przy-
słowiowego ziarenka do bochenka. 
Dodatkową atrakcją będzie piąta część 
obiektu - strefa animacji dla dzieci, ze 
studiem telewizyjnym umożliwiają-
cym nagrywanie materiałów wideo. 
Całkowita wartość projektu to kwota 
ok. 10,5 mln zł, która zostanie wsparta 
środkami w ramach RPO wojewódz-
twa łódzkiego w wysokości ponad 
6,2 mln zł.

Intensyfikacja gospodarki tury-
stycznej w uzdrowisku Uniejów 
poprzez budowę tężni solankowej 
wraz z pijalnią wody termalnej: 
projekt obejmuje budowę tężni so-
lankowej i pijalni wód termalnych 
wraz z zagospodarowaniem oto-
czenia tych obiektów przy pomocy 
elementów małej architektury. Na 
terenie wokół tężni powstanie 
pasaż spacerowy przypominający 
molo, wyposażony w oświetlenie 
wieczorne, ławki, siedziska, kosze, 
tablice informacyjne, plansze edu-
kacyjne, etc. Zarówno szacowana 
całkowita wartość inwestycji (ok. 
11 mln zł), jak i wysokość przewi-
dzianego dofinansowania (6,3 mln 
zł) są zbliżone do poprzedniego 
projektu.

Wykorzystanie potencjału gmi-
ny Uniejów do nadania nowych 
funkcji turystycznych: projekt obej-
muje adaptację dawnego posterunku 
wodnego, sąsiadującego z Domem 
Pracy Twórczej, do pełnienia funkcji 
turystyczno – noclegowej. Ponadto, w 
ramach inwestycji jest przewidziane  
zadaszenie tarasu w Zamku Arcybi-
skupów Gnieźnieńskich oraz zago-
spodarowanie wnętrza zabytkowego 
parku zamkowego. Całkowita wartość 
projektu to prawie 6,5 mln zł, przy 
dofinansowaniu inwestycji kwotą w 
wysokości 2,2 mln zł.

Przeciwdziałanie degradacji 
środowiska na terenie Nadwar-
ciańskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu w Uniejowie 
poprzez budowę i modernizację 

34 MILIONY DOFINANSOWANIA DLA UNIEJOWA

Jeden z projektów przewiduje budowę zewnętrznego, wielofunkcyjnego basenu solankowego, wyposażonego w dodatkowe atrakcje oraz urządzenia do masażu.

infrastruktury turystycznej. 
Ten projekt, z uwagi na duży 
obszar oddziaływania będzie 
realizowany przez uniejowski 
samorząd w partnerstwie z La-
sami Państwowymi. Zakres prac 
przewidzianych do realizacji przez 
gminę Uniejów zawiera: montaż 
oświetlenia w pozostałej części 
parku zamkowego, wykonanie 
nasadzeń, montaż małej archi-
tektury (ławki, kosze na śmieci, 
pergole, tablice informacyjne, sto-
jaki na rowery), budowę ozdobnej 
kładki oraz modernizację alejek 
parkowych.  Pozostała część prac 
zawartych w projekcie będzie re-
alizowana przez Lasy Państwowe. 
Nadleśnictwo Turek, prowadzące 
inwestycję, wytyczy nową ścieżkę 
dydaktyczną oraz zmodernizuje 
odcinek już istniejącego traktu, 
dostosowując go do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz wzbogaci 
go o nowe atrakcje z dodatkowy-
mi przystankami edukacyjnymi. 
Wartość całego projektu przekra-

cza 4 mln zł, przy dofinansowaniu 
kwotą 2,4 mln zł.

Spycimierski gród atrakcją 
turystyki kulturowej i ludowej 
Uzdrowiska Uniejów. Ostatni z 
dofinansowanych w ramach kon-
kursu projektów obejmuje budowę 
obiektu mieszczącego ekspozycje 
multimedialne dotyczące historii 
spycimierskiego grodu oraz dwuwie-
kowej tradycji układania kwietnych 
dywanów na święto Bożego Ciała. 
W planowanym centrum promocji 
w Spycimierzu będzie można wziąć 
udział w warsztatach samodzielnego 
układania podobnych kobierców czy 
odbyć wirtualny spacer po miejsco-
wości. Znajdzie się tam również punkt 
informacji turystycznej oraz sklepik z 
pamiątkami. Ponadto,  ramach pro-
jektu powstanie ścieżka rowerowa na 
odcinku Spycimierz – Uniejów, która 
zwiększy dostępność miejscowości 
dla zwiedzających. Całkowita wartość 
spycimierskiego projektu to 7,8 mln 
zł, natomiast kwota przyznanego do-
finansowania przekracza 4,6 mln zł.

Mieszkańcy kry-
tykują kierowców, 

którzy wcale nie zwracają uwagi 
na miejsca, w których parkują 
swoje samochody. Niedawno 
przed jednym z supermarketów 
zaparkowany został samochód 
wprost przed drzwiami wej-
ściowymi. Jak usłyszeliśmy, na 
parkingu było w tym dniu sporo 
wolnego miejsca. 

- Jakby mogli, to wjechaliby do 
supermarketu autem – denerwuje 
się Paweł Witczak. - Zresztą ten 
problem jest niestety w wielu miej-
scach w Poddębicach. Bezmyślni 

Pod topór poszło wiele spróch-
niałych topoli przy drodze krajo-
wej nr 72 na odcinku Poddębice 
– Aleksandrów Łódzki. Najwięcej 
wyciętych zostało starych i wyso-
kich drzew, które stanowiły duże 
zagrożenie dla bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Kierowcy nie 
ukrywają zadowolenia z powodu 
wycinki.

- Nareszcie – mówi pan Bogdan, 
który trasą do Poddębic jeździ 
często. - Szczególnie przy silnych 

podmuchach wiatru jechałem tędy 
z duszą na ramieniu. Kiedyś byłem 
świadkiem jak jedna z topól runęła 
pod wpływem wichury. Na szczę-
ście drzewo nie spadło na drogę, 
tylko poleciało w kierunku pól. 

Wycinka ma być kontynuowana. 
Kierowcy muszą przez jakiś czas 
zwracać uwagę na pracujących 
robotników. Tym bardziej, że nie-
które wycięte konary leżą tuż przy 
drodze. 

(ps)

wycinają toPole 

Parkują, gdzie popadnie

kierowcy parkują na chodnikach, 
tak że nie można nimi przejść. Zo-
stawiają samochody na trawnikach. 
Zajmują miejsca przeznaczone dla 
niepełnosprawnych. Można by 
mnożyć przykłady. 

(ps)

Ośrodek dla bezdomnych zapełniony
Gm. Poddębice W całym kraju 

policja wraz ze 
strażnikami miejskimi nasila ak-
cję związaną z przeszukiwaniem 
pustostanów, w których mogą 
nocować bezdomni. Przymrozki 
mogą być dla takich osób za-
bójcze. W Poddębicach kilka dni 
temu funkcjonariusze natrafili na 
bezdomnego w pustostanie przy 
ul. Łódzkiej. Skrajnie wycieńczony 
i przemarznięty mężczyzna został 
przewieziony do ośrodka w Felik-
sowie. 

W okresie zimowym ośrodek dla 
bezdomnych ma wielu podopiecz-
nych. W tej chwili w ośrodku przeby-
wają 33 osoby. To o kilku podopiecz-
nych więcej, od oficjalnej liczby miejsc 
określonej dla tej placówki. 

- Zima rządzi się swoimi prawami 
i zawsze przyjmuje się więcej osób – 
mówi Leszek Ośmiałowski, dyrektor 
ośrodka w Feliksowie. - Nigdy nie 
odmawiamy pomocy szczególnie w 
tak trudnym okresie. Zdajemy sobie 
sprawę, że minusowe temperatury 
są dla bezdomnych bardzo niebez-
pieczne. 

Dyrektor powiedział Reporterowi, 
że do ośrodka przyjmowani są nie tyl-
ko bezdomni, ale też samotne matki z 
dziećmi lub ofiary przemocy.

- Takie sytuacje były w latach ubie-
głych. W ośrodku mamy pokój in-
terwencyjny dla takich osób. W tej 
chwili w placówce w głównej mierze 
przebywają bezdomni, ale są również 
i tacy, którzy potrzebują pomocy ze 
względu na swoją niepełnosprawność 
i nieporadność życiową – słyszymy od 

dyrektora. 
Dowiedzieliśmy się, że najstarszy 

podopieczny ośrodka w Feliksowie 
przekroczył siedemdziesiątkę. Naj-
młodszy ma dwadzieścia kilka lat. 

Nie jest tajemnicą, że są wśród 
bezdomnych i tacy, którzy traktują 
ośrodek jako schronienie czasowe. 

- Przede wszystkim zimą przycho-
dzą do nas po pomoc. Tacy bezdomni 
trudno się asymilują, bo najczęściej nie 
potrafią na przykład zerwać ze swoim 
alkoholowym nałogiem. Po prostu 
jedynie zimowe warunki wymuszają 
na nich to, aby zgłosić się do ośrodka. 
Zdarzają się również podopieczni, 
którzy z ogromnymi oporami przyj-
mują informacje o wspólnej pracy na 
rzecz ośrodka. Najlepiej, gdyby nic nie 
robili i tylko odpoczywali. Ale pobyt 
w ośrodku, to również obowiązki i 
nauka samodzielności – zauważa szef 
placówki. 

Niedawno do ośrodka policja przy-
wiozła 36-letniego bezdomnego z 
pustostanu przy ul. Łódzkiej. 

Policjanci z poddębickiej komendy 
w okresie zimowym sprawdzają 
miejsca w których mogą przebywać 
osoby bezdomne lub nieporadne ży-
ciowo. To właśnie takie systematyczne 
kontrole pozwalają na dotarcie do 
osób potrzebujących pomocy. Podczas 
takiego patrolu, w dniu 15 stycznia po 
godzinie 15.00 w Poddębicach przy 
ulicy Łódzkiej policjanci na terenie jed-
nego z pustostanów zastali siedzącego 
36-latka. Mężczyzna był wyczerpany i 
wyraźnie potrzebował pomocy.

Pamiętajmy!
Kiedy temperatura na zewnątrz 

Policja sprawdza pustostany w 
których mogą przebywać bezdomni 

materiał promocyjny

gwałtownie spada, nie zapominajmy, 
że są osoby, które mogą potrzebować 
naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i 
alarmujmy policję za każdym razem, 
kiedy ktoś jest narażony na wychło-
dzenie organizmu. Wystarczy jeden 
telefon, aby uratować komuś życie. 
Policjanci zwracają się do wszystkich 
z apelem o to, aby nie byli obojętni 
na czyjąś krzywdę. Chodzi tu oczy-
wiście o osoby, które mogą cierpieć 
z powodu zimna. Należy pamiętać, 
że na wychłodzenie organizmu są 
szczególnie narażeni bezdomni, 
osoby starsze i osoby nietrzeźwe prze-
bywające na dworze. Jeśli widzimy 
takiego człowieka, nie wahajmy się 
zadzwonić na numer alarmowy aby 
powiadomić o tym funkcjonariuszy. 
Każde takie zgłoszenie jest natych-
miast sprawdzane.

W Komendzie Powiatowej Policji w 
Poddębicach funkcjonuje całodobowa 
służba dyżurna gdzie można bezpo-
średnio zgłaszać się do policjantów 
bądź przekazywać informacje te-
lefonicznie pod numer telefonu 43 
678-94-11, 997 lub 112. Pamiętajmy 
też o możliwości wskazania miejsc 
za pośrednictwem aplikacji „Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

(ps)
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Najprężniej działające w regio-
nie rodziny zastępcze nie chcą 
już współpracować z powiatem. 
Wypowiedziały umowy i posta-
nowiły sprzymierzyć się z Łodzią. 
Starosta Ryszard Rytter nie ukry-
wa swojego negatywnego zdania 
o decyzji rodzin zastępczych. 
Sprawą zainteresował się poseł 
Piotr Polak. 

- Rodziny zastępcze przyszły 
niedawno do mojego biura, aby 
porozmawiać o problemie – usły-
szeliśmy od parlamentarzysty. - 
Obiecałem, że postaram się pomóc. 
Chodzi przede wszystkim o relacje, 

PoddębiCKa afera 
z rodzinami zastęPCzymi

Rodziny zastępcze problem 
zgłosiły posłowi Piotrowi Polakowi 

Piotr Rydzewski, dyr. MOPS w 
Łodzi, ma nadzieję, że łódzki 
samorząd zagłosuje za przejęciem 
rodzin zastępczych z powiatu 
poddębickiego

które na linii powiat rodziny 
zastępcze są niezwykle trud-
ne. Doszło do tego, że strony 
praktycznie przestały ze sobą 
rozmawiać. A przecież tu 
chodzi o dobro dzieci. 

Jak się dowiedzieliśmy, 
umowy z powiatem poddę-
bickim wypowiedziały już 
dwie zawodowe rodziny 

zastępcze. Trzecia rodzina, która nie 
ma statutu zawodowej, również nie 

chce współpracować z powiatem. 
Czwartej rodzinie zawodowej umo-
wa z powiatem kończy się w lutym. 
Rodzina nie zamierza przedłużać 
współpracy i podobnie jak inne ro-
dziny chce porozumieć się z Łodzią. 

- Starosta robi wszystko, aby 
utrudnić nam działanie – twierdzi 
jedna z rodzin zastępczych. - Ta sy-
tuacja trwa już od kilku lat. Napraw-

dę trudno jest zrozumieć, że gdy w 
rodzinach zastępczych są wolne 

miejsca na przyjęcie dzieci, 
to powiat robi wszystko, 
by dzieci do takich rodzin 
nie trafiły. Starosta w tym 
konflikcie nas oczernia i 
argumentuje, że chodzi 
nam przede wszystkim o 
zyski. Tak nie jest. 

Starosta Ryszard Rytter 
zupełnie inaczej podchodzi 
do konfliktu.

- Dla mnie również liczy 
się dobro dzieci. I zupełnie oczywi-
ste jest, że rodziny zastępcze, które 
właśnie u nas zostały wyszkolone, 
powinny przyjmować dzieci  głów-
nie z naszego powiatu. Jest dla 
mnie również jasne, że powiat musi 
dysponować kilkoma miejscami 
wolnymi w takich rodzinach dla 
dzieci z powiatu poddębickiego, 
a nie przyjmować dzieci spoza 
naszego regionu. Przyznaję, że pro-
wadzę rozmowy, aby ten konflikt 
rozwiązać. 

O trudnej sytuacji mówi też 
Małgorzata Matynia, prezes łódz-
kiego Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa.

- Wiemy o tym, że współpraca 
rodzin z powiatem poddębickim 
nie układa się dobrze. Rodziny za-
stępcze zwróciły się do nas, aby to 

miasto Łódź było odpowiedzialne 
za działalność rodzin zastępczych, 
które wypowiedziały umowy z 
powiatem poddębickim. My nie 
widzimy żadnego problemu. 

Podobnego zdania jest Piotr Ry-
dzewski, dyrektor MOPS w Łodzi. 

- Zadzwonił do mnie wicestaro-
sta powiatu poddębickiego, Piotr 
Binder, który oświadczył, że po-
wiat zgadza się na to, aby rodziny 
zastępcze rozpoczęły współpracę z 
Łodzią. W tej sprawie będą musieli 
wypowiedzieć się jeszcze łódzcy 
radni miejscy. Jestem przekonany, 
że samorząd zagłosuje za przeję-
ciem tych rodzin – usłyszeliśmy.

Do sprawy powrócimy. 
(ps)

Rodziny zastępcze 
narzekają na 
współpracę z PCPR

Rozmowa z Ryszardem Rytterem, starostą poddębickim
Redakcja: Czy powiat poddębicki 
zgodzi się na współpracę tych ro-
dzin z Łodzią? 

Starosta: - Tak, o ile miasto Łódź 
wystąpi z propozycją stosownego 
porozumienia, o którym mowa w 
art. 54 ust. 3a, 3b i 3c1 oraz art. 60 ust. 
22 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z 
późn. zm.) i pod warunkiem, że dzieci 
z naszego powiatu, które są obecnie 
w nich umieszczone pozostaną tam 
nadal.

Co się stanie jeżeli te rodziny nie 
będą już współpracowały z po-
wiatem? 

- Powiat będzie musiał zastąpić te 
rodziny nowymi.  Zrobimy wszystko, 
aby utrzymać dotychczasową skutecz-
ność systemu rodzinnej pieczy zastęp-
czej. Skuteczność tą potwierdza mię-
dzy innymi fakt, iż na dzień 1.01.2018 
r. w pieczy instytucjonalnej (w tzw. 
domach dziecka) umieszczonych jest 
tylko 3 dzieci z terenu powiatu poddę-
bickiego (na 68 objętych pieczą), przy 
czym jedno z dzieci umieszczone jest 
w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej w związku z problemami natury 
wychowawczej, a nie dysfunkcją 
środowiska rodzinnego.  

Czy powiat nie będzie miał proble-
mów z wyszukaniem dla potrzebu-
jących dzieci rodzin zastępczych z 
terenu powiatu?

- Oczywiście, że tak. Dotych-
czasowy system rodzinnej pieczy 
zastępczej tworzony był od wielu 

lat a obecnie rodziny, które wszech-
stronnie wyszkoliliśmy, objęliśmy 
wsparciem i zainwestowaliśmy 
w ich doposażenie i utrzymanie, 
zerwały współpracę. Tym samym 
zrujnowany został  z wysiłkiem zbu-
dowany „Program rozwoju pieczy 
zastępczej na terenie powiatu pod-
dębickiego”. Jednak  cały czas, sys-
tematycznie prowadzimy szeroką 
akcję propagującą rodzicielstwo za-
stępcze i poszukujemy kandydatów 
na rodziców zastępczych. Faktem 
jest, że efekty tych działań są często 
niewspółmierne do poświęconego 
czasu i wysiłku. Średnio pozysku-
jemy rocznie 2-3 kandydatów na 
rodziny zastępcze, jednak zdarza 
się, że część tych rodzin rezygnuje na 
etapie badania predyspozycji i mo-
tywacji do pełnienia roli rodziców 
zastępczych lub na etapie szkolenia 
czy nawet po otrzymaniu  wymaga-
nych uprawnień.

Jak długo trwał konflikt  tych 
rodzin z powiatem?

- W naszej ocenie nie było konfliktu 
z tymi rodzinami aż do czasu otrzy-
mania przez nie propozycji miasta 
Łódź. Powiat na bieżąco współpracuje 
ze wszystkimi rodzinami zapewniają-
cymi opiekę dzieciom pozbawionym 
jej w rodzinach biologicznych. Za-
znaczyć należy, że na dzień 30.06.2017 
r. na terenie powiatu funkcjonowały: 
1 rodzina zastępcza zawodowa, 2 
rodzinne domy dziecka, 13 rodzin za-
stępczych niezawodowych, 26 rodzin 
zastępczych spokrewnionych, zaś na 
dzień 1.01.2018 r. stan ten  wynosił: 

1 rodzinny dom dziecka, 14 rodzin 
zastępczych niezawodowych, 28 ro-
dzin zastępczych spokrewnionych. 
Współpraca z rodzinami „skonflikto-
wanymi” przebiegała w następujący 
sposób:

pierwsza z tych rodzin od 2006 
roku funkcjonowała jako rodzina 
zastępcza niezawodowa, w 2012 r. 
zawarto z nią umowę o pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej zawo-
dowej  a w 2013 r. umowę o prowa-
dzenie rodzinnego domu dziecka, 
umowa podpisana była na okres od 
01.02.2013 r. do 31.01.2018 r. – od dnia 
01.02.2018 r. zamierzano przedłużyć 
okres jej obowiązywania na kolejne 
5 lat, jednak z dniem 01.12.2017 r. 
rodzina rozwiązała umowę;

druga rodzina od 2005 roku pełniła 
funkcję rodziny zastępczej zawodowej 
a od 2013 r. funkcję prowadzącego 
rodzinny dom dziecka; umowa pod-
pisana została na okres od 01.03.2013 r. 
do 28.02.2018 r.  – z dniem 01.03.2018 r. 
zamierzano przedłużyć okres jej obo-
wiązywania na kolejne 5 lat, rodzina 
ta nie rozwiązała umowy jednak                                   
w rozmowie deklaruje „przejście” do 
samorządu łódzkiego;

trzeciej rodzinie w latach 2002-2004 
r. powierzono prowadzenie pogoto-
wia rodzinnego opiekuńczego  a w 
2013 r. podpisano z nią umowę na 
pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, umowa obowiązywała 
w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2017 
r. – z dniem 28.09.2017 r. przedłużona 
została  na kolejne 4 lata a z dniem 
07.12.2017 r. została rozwiązana przez 
tą rodzinę; 

czwarta rodzina od  2012 r. pełni 
funkcję rodziny zastępczej niezawo-
dowej i z początkiem 2018 r. zamierza-
no zlecić jej pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej. 

Co było przyczyną konfliktu?
- Rodziny zastępcze podjęły decy-

zje na skutek działań miasta Łódź a 
szczególnie ze względu na oferowanie 
im lepszych warunków finansowych. 
Rodziny te obecnie próbują tłumaczyć 
swoje decyzje  nieprawdziwymi 
informacjami o konfliktach i  braku 
współpracy z naszym powiatem.

Czy nie było możliwości poro-
zumienia?

- We wszystkich rodzinach dekla-
rujących „przejście” do samorządu 
łódzkiego, jeszcze na długo przed 
powzięciem przez nas przedmiotowej 
informacji, tj. w okresie od 4.09.2017 r. 
do 31.10.2017 r. przeprowadzone zosta-
ły kontrole, wynikające z  przepisu art. 
38 b. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o pieczy zastępczej (planowe kontrole 
zarządu powiatu). W czasie tych kon-
troli żadna z rodzin nie informowała 
o jakichkolwiek problemach, prze-
ciwnie wszystkie podkreśliły: dobrą 
współpracę z PCPR, właściwe wspar-
cie, brak uwag co do wypłacanych 
świadczeń. Powyższe potwierdzają 
protokoły pokontrolne. W trakcie kon-
troli żadna z rodzin nie nadmieniła za-
miaru „przejścia” do samorządu łódz-
kiego. Podkreślić należy, że zadaniem 
PCPR jest wszechstronne wspieranie 
rodzin zastępczych i w tym aspekcie 
rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc 

w skutecznym rozwiązywaniu poja-
wiających się problemów, wsparcie w 
sytuacjach trudnych wychowawczo, 
kształtowanie pozytywnych relacji po-
między rodzicami zastępczymi, dzieć-
mi i ich rodzinami biologicznymi. 
Często problemy rozwiązywane są we 
współpracy z zarządem powiatu. Jed-
nak, jak wskazano wyżej, rodziny nie 
informowały  nas o swoich zamiarach 
i nie zgłosiły żadnych problemów, w 
związku z czym nie mieliśmy możli-
wości podjęcia jakichkolwiek działań 
zapobiegających obecnej sytuacji.

Kto jest winien sytuacji zaprze-
stania przez rodziny zastępcze 
współpracy z powiatem poddę-
bickim? 

- Nie chciałbym nikogo oceniać, 
niemniej jednak miasto Łódź,  oferując 
wynagrodzenia za pełnienie funkcji 
rodziny zastępczej zawodowej i pro-
wadzenie rodzinnego domu dziecka 
wyższe niż określone w ustawie o 
pieczy zastępczej utrudniło nam re-
alizowanie współpracy z rodzinami 
zastępczymi.

Starosta 
Ryszard 
Rytter nie 
zgadza się 
z zarzutami 
rodzin 
zastępczych
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 268: Lepszy rydz niż nic.
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* Przychodzi budowlaniec do majstra: 
- Panie majstrze łopata mi się złamała! 
- To się oprzyj o betoniarkę! 

* * *
* Rozmowa kumpli:  
- Podobno seks jest świetnym sposo-
bem na sen.  
- Na pewno. Moja zasypia, jak tylko o tym wspomnę. 

 * * *
* Przychodzi pijany małżonek do domu. Zdenerwowana 
żona pyta:  
- Będziesz jeszcze pił?  
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza:  
- Będziesz jeszcze pił?  
Mąż dalej nic.  
- Odpowiedziałbyś w końcu, czy będziesz jeszcze pił?  
Na co mąż:  
- No dobra, kurde, polej! 

* * *
* W restauracji oburzony klient mówi do kelnera: 
- W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa. Nie 
dajecie żadnego wyboru! 
- Owszem, dajemy. Może pan zamówić albo nie. 

* * *
* - Powiedz mi, Tomasz, dlaczego często odwiedzasz 
swój klub nocny z żoną? 
- Ponieważ jest to jedyny lokal, który jest jeszcze otwarty, 
kiedy moja żona skończy się ubierać i malować. 

* * *
* Noc poślubna. Pan młody stanął w oknie, gapi się i 
wzdycha. W końcu panna młoda pyta co się dzieje. A on: 
- mówią że noc poślubna jest taka piękna, a tu leje i leje... 

* * *
* Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 

KReM Z KOPRU WŁOSKIeGO 
I PIeCZAReK

Składniki:
2 duże bulwy kopru włoskiego
1 por (biała część)
3 ząbki czosnku
4 duże pieczarki
3 łyżeczki ziołowych ziarenek 
smaku
1 serek topiony 100 gram
1 duża łyżka gęstej kwaśnej śmie-
tany
sól , chili
etapy przygotowania:
Bulwy kopru umyć, odkroić zielone 
części, i zachować do dekoracji. 

Fenkuł przekroić wzdłuż i pokroić 
jak cebule. Masło roztopić, wrzucić 
koper smażyć na wolnym ogniu, aż 
zrobi się rumiany. W trakcie smażenia 
dodać pokrojony por i rozgnieciony 
czosnek, delikatnie posolić i chwile 
razem podsmażyć. Na końcu dodać 
pokrojone pieczarki wszystko razem 
dusić ok. 5-10 minut. Do warzyw wlać 
litr wrzącej wody dodać ziarenka sma-
ku i gotować ok. 10 min. Pod koniec 
gotowania włożyć serek i poczekać 
aż się rozpuści. Wyłączyć gaz, dodać 
śmietanę, przyprawić chili, przelać do 
blendera i zmiksować. Zupę podawać 
z grzankami posypaną zielonymi 
listkami kopru lub koperkiem można 
także na wierzchu położyć kilka pa-
sków cienko pokrojonej szynki.

MAKARON Z JAGNIęCINą 
I śWIeżyMI POMIDORAMI

Składniki:
300g makaronu penne
20ml oliwy z oliwek
1 posiekana cebula
500g kiełbasek jagnięcych

1-2 czerwonych papryczek chilli, 
pokrojonych i bez pestek
2-3 pomidory, pokrojone i bez pestek
30ml (6 łyżeczek) pokrojonej świeżej 
mięty i pietruszki
etapy przygotowania:
Ugotuj makaron w dużym garnku 
z posoloną wodą do momentu, aż 
będzie al dente. Następnie odsącz 
wodę z makaronu i odłóż go na bok. 
Rozgrzej olej na patelni i smaż cebulę 
w małej ilości tłuszczu (sauté) do 
momentu, aż będzie miękka. Dodaj 
kiełbaski i smaż od pięciu do ośmiu 
minut lub do momentu, gdy będą już 
gotowe. Wyciągnij je i pokrój w pla-
sterki, a następnie połóż ponownie 
na patelni i dodaj chilli. Smaż przez 

minutę. Dopraw do smaku solą i 
czarnym pieprzem. Potem dodaj 
kiełbaski do makaronu, wraz z po-
krojonymi świeżymi pomidorami i 
świeżymi ziołami. Podawaj od razu.

BABeCZKI KAJMAKOWe
Składniki:
2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
200 g masła, zimnego
2 żółtka
1/4 szklanki cukru pudru
1 czubata łyżka kwaśnej śmietany 
18%
ok. ½ kg fasoli do obciążenia babe-
czek podczas wypiekania 
masa kajmakowa czekoladowa - 
opakowanie 380 g 
orzechy, morele, migdały, rodzynki 
do ozdoby
50 g wiórek kokosowych do obsy-
pania babeczek 
etapy przygotowania:
Wszystkie składniki umieścić w 
naczyniu i szybko zagnieść. Z ciasta 
uformować kulę, spłaszczyć, owinąć 
folią, schłodzić w lodówce przez 30 

minut. Ciasto można też wyrobić 
w malakserze. Schłodzone ciasto 
rozwałkować na grubość około 2 
-3 mm, szerokim kubkiem wycinać 
koła, umieszczać je w formie na 
muffinki, wylepić dokładnie dno i 
boki, dociskając. Wysypać na każ-
dą babeczkę ziarna fasoli i piec w 
temperaturze 190ºC przez około 
10-15 minut, do zezłocenia się 
ciasta. Wyjąć i ostudzić. Następnie 
wypełnić każdą z babeczek kaj-
makiem czekoladowym i ozdobić 
ulubionymi bakaliami i obsypać 
wiórkami kokosowymi. Na koniec 
schłodzić przed podaniem ok. 30 
min. w lodówce. 
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W sobotę wszyscy łęczyccy maturzyści bawili się w najlepsze na swoich studniówkowych balach. Po-
lonez, występy artystyczne i tańce do samego rana skutecznie pozwoliły zapomnieć o zbliżającej się 
wielkimi krokami maturze. Przedstawiamy zdjęcia maturzystów z ZS im. Jadwgi Grodzkiej w Łęczycy. 

ach, co to był za bal



10 22 STYCZNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny decyzja urzędu wojewódzkiego

Ozorków Ozorków 

Gm. Ozorków 

TAśMA PRZeD SZKOŁą

Od pewnego czasu 
ostrzegawcza bia-

ło-czerwona taśma codziennie 
rano wiązana jest przed wej-
ściem do Szkoły Podstawowej 
nr 2. 

- Niestety, mamy problem z nie-
którymi zmotoryzowanymi rodzi-
cami uczniów, którzy podjeżdżają 
zbyt blisko do budynku szkoły. 
To stanowi duże zagrożenie dla 
uczniów. Nieraz kierowca może 
nie zauważyć przechodzącego 
obok ucznia. Dlatego jest ta taśma, 
aby uniemożliwić parkowanie aut 
blisko wejścia – tłumaczy dyrektor 
Ewa Skrupska. 

Rozwiązaniem byłoby poszerze-

Wojewoda łódzki, 
stwierdził nieważ-

ność uchwały rady miejskiej w 
sprawie odmowy zatwierdze-
nia wieloletniego planu rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2017 – 2019. Grzegorz 
Stasiak, prezes Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go, nie ukrywa, że spodziewał 
się takiego rozstrzygnięcia. 

Zdaniem wojewody prze-
prowadzona ocena zgodności 
z prawem niniejszej uchwały, 
pozwoliła stwierdzić, że rada 
miejska w Ozorkowie, odmawia-
jąc zatwierdzenia wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych, naruszyła prawo 
w sposób istotny. Rozstrzy-
gnięcie nadzorcze może zostać 
zaskarżone do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.

- Taryfa na wodę i ścieki na 
2018 r. w mojej ocenie powin-
na być zatwierdzona w myśl 
obowiązujących na tamten 
czas przepisów prawa – uważa 
Grzegorz Stasiak, prezes OPK.  
- Przypominam, że od 12 grud-
nia 2017 r. weszła w życie ustawa 
znowelizowana o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę, która zobo-
wiązuje organ wykonawczy do 
przekazania dokumentacji doty-
czącej zatwierdzenia omawianej 
taryfy do organu regulującego, tj 
. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, Krajo-
wy Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Dowiedzieliśmy się, że magi-
strat przekazał już pełną doku-
mentację związaną z przedmio-
tową taryfą do Polskich Wód. Co 
teraz? Czy cena wody i ścieków 
wzrośnie?  

- Z analizy i porównania wy-

O co chodzi?...

nie przyszkolnego parkingu. Czy 
jest na to szansa?

„Temat ewentualnej rozbudowy 
parkingu był poruszany, ale na 
chwilę obecną nie zapadły żadne 
konkretne decyzje w tej sprawie” 
- czytamy w informacji przesłanej 
przez ozorkowski magistrat. 

(stop)

Zawiedziony interwencją policji 
Czy pies ma większe prawa od człowieka?

Czesław Mrozek 
z Sierpowa nie 

może zrozumieć tłumaczenia poli-
cji, która twierdzi, że w jego sprawie 
nic nie może zrobić. Mężczyzna od 
dawna skarży się na psa sąsiadów, 
który załatwia się w pobliżu jego 
studni przez co woda do spożycia 
zatruta została bakteriami e-coli. 

- Już w ub. roku zgłosiłem policji 
problem. Miesiące mijały, a ja nie wi-
działem aby funkcjonariusze przyje-
chali na miejsce i rozmawiali z moim 
sąsiadem – usłyszeliśmy.

Sprawa nie jest prosta. Pies sąsiadów 
pana Czesława załatwia się na ogro-
dzonym, prywatnym terenie. Studnia 
znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie – 
zdaniem mieszkańca Sierpowa – leży 
dużo psich kup. 

- Uważam, że funkcjonariusze po-
winni zobligować sąsiada, by sprzątał 
kupy po swoim psie – mówi zdenerwo-
wany Cz. Mrozek. 

Okazuje się, że policjanci zajęli się 
sprawą.

- Pojechaliśmy na miejsce i rozma-

wialiśmy z sąsiadami pana Mrozka. 
Prawo nie zostało złamane. Pies zała-
twia się na terenie prywatnym. Nieste-
ty, sąsiedzi nie potrafią się porozumieć. 
Druga strona sporu obarcza winą pana 
Mrozka, który ma być konfliktowy – 
mówi o interwencji mł. asp. Anna Sęk 
z KPP w Zgierzu. 

- Jeśli tak, to pójdę do sądu. Czy pies 
ma być ważniejszy od człowieka? – 
pyta zdegustowany działaniami policji 
Czesław Mrozek. 

(stop)

Pan Czesław skarży się na 
działania policji. Ma zamiar szukać 
sprawiedliwości w sądzie

rada Podjęła złą deCyzję

Czy woda w Ozorkowie zdrożeje? O tym zadecydują „Polskie Wody”

nikają jasne przyczyny wzrostu 
cen, które były zaproponowane 
na ubiegłorocznej sesji. Odnoto-
waliśmy znaczny spadek zużycia 
wody, znaczny wzrost kosz-
tów zagospodarowania osadów 
pościekowych powstających w 
procesie oczyszczania ścieków 
na oczyszczalni ścieków. Poza 
tym jest też konieczność ekono-
miczna zgodna z ustawą o ra-
chunkowości ewidencji kosztów 
ogólnozakładowych w przedsię-
biorstwie takim jak spółka OPK 
w Ozorkowie – mówi o powodach 
zaproponowanej pod koniec ub. 
roku podwyżki G. Stasiak. - Na 
pytanie jakie będą ceny wody i 
ścieków w 2018 r. i latach 2019 
oraz 2020 ( taryfa trzyletnia) moż-
na w tym momencie stwierdzić, 
że zadecydują o tym przepisy 
nowej ustawy.

Mieszkańcy z niepokojem cze-
kają na decyzję ws. ustalenia 
nowej taryfy na wodę i ścieki. 
Może się bowiem okazać, że cena 

znacznie wzrośnie.
Do decyzji wojewody odniósł 

się również burmistrz Jacek 
Socha.

- Stało się to, co wcześniej 
przewidywałem; uważałem, 
że uchwała rady miejskiej nie 
ma oparcia w obowiązujących 
przepisach prawa. Potwierdzili 
to radcowie prawni, którzy od-
mówili parafowania projektu 
uchwały. Rada zdecydowała 
większością głosów podjąć taką 
uchwałę. Niezależnie od tego, w 
jaki sposób radni ustosunkowali 
się do rozstrzygnięcia wojewody, 
na najbliższej sesji w porządku 
obrad znajdzie się wieloletni plan 
dotyczący inwestycji wod – kan, 
przygotowany przez spółkę OPK. 
Uchwalenie tego planu jest w in-
teresie mieszkańców, ponieważ to 
mieszkańcy czekają na inwestycje 
ujęte w tym planie i mam nadzie-
ję, że tym razem zostanie on przez 
radę miejską podjęty. 

(stop)
ogłoszenie
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ogłoszenie

walka 
kibiców
na hasŁa 

Nasilają się antagoni-
zmy między kibicami 

drużyn piłkarskich. Najwyraźniej 
widać to po hasłach wymalowa-
nych na elewacjach. Bohomazów 
jest coraz więcej. W walce na ma-
lunki fani futbolówki nie oszczę-
dzają nawet znaków. Mieszkańcy 
twierdzą, że do Ozorkowa przy-
jeżdżają kibice z Łodzi, którzy na 
murach zostawiają ślady swojej 
działalności. 

(stop)

Ozorków Choć o niepewnej 
przyszłości linii 46 

mówi się już od dawna, to jeszcze 
nigdy nie było aż tak dużego za-
grożenia jej likwidacji. Powodem 
jest trwająca właśnie analiza trakcji. 
Jeśli okaże się, że stan techniczny 
trakcji zagraża bezpieczeństwu 
pasażerów, to linia najprawdopo-
dobniej zostanie zlikwidowana. 

W Ozorkowie wielu mieszkańców 
wie o przeprowadzanej przez MPK 
analizie od której zależy, czy tram-
waje dalej będą kursować. Niektórzy 
są pewni, że linia zostanie zlikwido-
wana. 

-  M ó j 
znajomy 
jest motor-
niczym. 
Jeździ na 
tej linii. Po-
wiedział 
mi, że po-
dobno za-
padła już 
de c yz ja 
o likwi-
dacji linii 
46 – usły-
szeliśmy 
od ozor-
kowian-
ki przy 
jednym z 
przystan-
ków tramwajowych. 

Trzeba przyznać, że w mieście 
zdania na temat linii są różne. Z re-
guły starsi mieszkańcy chcą, by linia 
została. Młodsi, którym zależy na 
czasie, nie mają sentymentów.

- Jest mi to obojętne, czy tramwaje 
dalej będą czy też nie. I tak korzystam 
z busów. Do Łodzi jadę szybko i kom-
fortowo. Linii 46 nie ma co żałować. 
Są z nią tylko same problemy – uwa-
ża 22-letni Tomasz, który codziennie 

linia 46 do likwidacji?
busami dojeżdża na studia. 

Natomiast dla Małgorzaty Pieńko 
likwidacja 46 byłaby dużą stratą. 

- Często korzystam z tej linii – mówi 
pani Małgorzata. - Młodzi chwalą sobie 
busy, ale jak na drodze będzie korek, to i 
tak muszą stać. A tramwajami się jedzie 
i warunki na drodze są pasażerom szy-
nowców obojętne. Chodzi też o aspekt 
ekonomiczny. Tramwaje są dużo tańsze 
niż autobusy. Moim zdaniem linia 46 
powinna nadal funkcjonować. 

Mieczysław Walczak korzystał z 
tramwajów, gdy z Ozorkowa dojeżdżał 
do jednego z łódzkich szpitali. 

- Jeździłem do 
pracy tramwaja-
mi codziennie. 
Teraz jestem na 
emeryturze. Nie 
wiem tak szczerze 
mówiąc, co bym 
wybrał. Zarów-
no tramwaje, jak 
i autobusy mają 
swoje plusy, jak 
i minusy. Jedno 
jest pewne. Linia 
46 jest związana 
z Ozorkowem. To 
kawał historii.

Na  w y n i k i 
analizy stanu 
technicznego sieci 
trakcyjnej trzeba 
jeszcze trochę po-

czekać. Wnioski będą kluczowe dla 
decyzji o utrzymaniu ciągłości prze-
wozów lub ich zawieszeniu. Jak podaje 
biuro prasowe MPK w Łodzi niedługo 
znane mają być wyniki ekspertyzy. 

Burmistrz Jacek Socha zapewnia, że 
podejmie wszelkie działania, które za-
pewnią dalsze funkcjonowanie tej linii. 

- Nie wyobrażam sobie, aby miała 
ona zostać zlikwidowana. Jesteśmy, 
jako samorząd, gotowi nawet w tym 
roku wydatkować kwoty na remont 

Trwa analiza techniczna trakcji. Może się okazać, że linia 46 zostanie 
zlikwidowana 
trakcji na terenie naszego miasta. 
Mamy taką sytuację finansową, która 
pozwoli nam na wprowadzenie no-
wego zadania inwestycyjnego. Jestem 
przeciwnikiem zaciągania kredytów, 
ale na taki cel jesteśmy skłonni nawet 
wziąć kredyt.

Oczywiście Ozorków nie leży w 
bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi, 
zatem ten remont, by miał sens, 
musi być też podjęty przez sąsiednie 
gminy. My ze swojej strony wysto-
sujemy pismo do MPK, że jesteśmy 
gotowi przeprowadzić remont w 
niezbędnym zakresie w granicach 
Ozorkowa. Nie może dojść do sytu-
acji, w której nie będzie komunikacji 
publicznej. Dla mnie priorytetem jest 
utrzymanie linii tramwajowej 46. Z 

M. Walczak jeździł tramwajami do pracy 
w Łodzi 

M. Pieńko jest zwolenniczką linii 46

informacji MPK wynika, że łączny 
koszt remontu linii, czyli torowisko 
plus trakcja to ok. 160 mln zł. Na sam 
Ozorków przypada z tej kwoty ok. 
30 mln zł. Czekam na potwierdze-
nie spotkania z ministrem rozwoju; 
być może uda nam się pozyskać 
dofinansowanie w ministerstwie 
rozwoju, ponieważ, biorąc pod 
uwagę wielkość kosztów, bez do-
finansowania nie udźwigniemy 
finansowo modernizacji linii. Będę 
podejmować wszelkie działania, 
by ratować 46. Nie mam jednak 
wpływu na sytuacje niezależne ode 
mnie, czyli na to, jak do sprawy po-
dejdą sąsiednie samorządy – mówi 
burmistrz.

tekst i fot. (stop)
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OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 01.02.2018 roku przetargi ustne nieograniczone  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium

w zł

Bema 6 m 52 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
36,60 69 594,00 2 500,00

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

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

Nowy Rynek 10 m 49 III piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
39,53 84 912,00 2 500,00

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

przedpokój
46,01 82 409,00  2 500,00

Przetargi rozpoczną się 01.02.2018 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

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

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 31.01.2018 r. ustalonego
wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 01.02.2018r.”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

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

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

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76  lub (42) 718-50-87.

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

ogłoszenie

47 tys. 930 zł i 49 gr. zebrano w 
Ozorkowie podczas 26 Finału 
Wielkiej Orkiestry świątecznej 
Pomocy, który w Ozorkowie 

tradycyjnie trwał dwa dni: w 
sobotę, 13 stycznia, rozpoczął się 
koncertem „Dorośli Dzieciom” w 
Miejskim Ośrodku Kultury, nato-
miast w niedzielę, 14 stycznia, Or-
kiestra „zagrała” w hali sportowej. 

Dramatyczne chwile 
na długo pozostaną w 

pamięci uczestnikom wypadku na 
skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. 
Maszkowską. Kierowca samochodu 
ciężarowego wjechał na skrzyżowa-
nie na czerwonym świetle. Doszło 
do zderzenia trzech samochodów. 
To cud, że nikt nie zginął. 

Dochodziła godzina 15. W czwart-
kowe popołudnie z nieba zaczął sypać 
śnieg, na 

drogach było wyjątkowo ślisko. Wia-
domo, że 55-letni kierowca ciężarówki 
na łęczyckich numerach rejestracyj-
nych zignorował czerwone światło. 
Wjeżdżając na skrzyżowanie zaczął 
jednak gwałtownie hamować. Nie 
zapobiegło to zderzeniu z autobusem 
pracowniczym.

- Samochód cięża-
rowy uderzył w bok 
autobusu, który wje-
chał na skrzyżowanie 
od strony Helenowa. 
Następnie w ciężarów-
kę uderzył jeszcze opel 
corsa, którego kierowca 
jechał Maszkowską 
od strony Ozorkowa  
– opisuje wypadek 

asp. Sła-
womir 
Góral z 
KPP w Zgierzu. 

Oplem kierował 
22-letni kierowca. Za 
kierownicą autobusu 
siedział 54-latek. 

- W sumie w tym 
wypadku wzięło 
udział 46 osób – doda-
je policjant. - 11 osób 
zostało lekko poszko-
dowanych, natomiast 
dwie pasażerki auto-
busu musiały zostać 

przewiezione do szpitala. 
Panie, które najbardziej ucierpiały w 

tym zdarzeniu, są w wieku 20 i 43 lat. 
Siedziały w autobusie pośrodku, aku-
rat w tym miejscu, w które uderzyła 
ciężarówka. Jak się dowiedzieliśmy, 
ich życiu nic nie zagraża. Autobus 

przewoził pracowników 
ze Strykowa. 

- Tak szczerze mó-
wiąc, to miałam jakieś 
dziwne przeczucie jak 
wsiadałam do autobu-
su. Może to była wina 
pogody. Na drogach 
szklanka i jeszcze do-
datkowo ta śnieżyca. 
Ucierpiała moja kole-
żanka, mam nadzieję, 
że szybko dojdzie do 
zdrowia – usłyszeli-
śmy od jednej z roz-

Policja bada okoliczności zdarzenia do którego doszło 
w środę przed 22. Nie wiadomo, czy 51-letni mężczyzna 

chciał popełnić samobójstwo i wyskoczył z okna na drugim piętrze 
jednego z bloków przy ul. Lotniczej, czy też był to nieszczęśliwy wy-
padek. Ustalono, że 51-latek był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna 
przeżył, z wieloma urazami został przewieziony do szpitala. 

Porządnie sypnęło 
w ubiegły wtorek. 

W południe miasto utonęło w 
białym puchu. Zrobiło się zim-
no, temperatura spadła poniżej 
zera. Dokuczał silny wiatr. Po-
dobna pogoda utrzymywała się 
praktycznie przez cały tydzień. 
Zarówno kierowcy, jak i piesi 
musieli uważać. Drogi i chodniki 
były śliskie. 

- Drogowcy znów zaspali – na-
rzekali ozorkowianie. 

Trzeba jednak przyznać, że 
opady śniegu były gwałtowne i 
to tłumaczy firmę odpowiedzial-
ną za odśnieżanie. Poprosiliśmy 
urząd miasta o komentarz. 

„Zimowe utrzymanie dróg 
publicznych: powiatowych, gmin-
nych, wewnętrznych, chodników 
i miejsc postojowych w granicach 
administracyjnych Ozorkowa w 
sezonie 2017/2018 realizuje Za-
kład Instalacji Sanitarnych i CO 
Budownictwo Ogólne i Drogowe 

Jacek Jańczyk w Ozorkowie. 
Firma dysponuje 2 piaskarkami, 
3 pługami śnieżnymi, 2 kopar-
ko-ładowarkami i 2 traktorka-
mi z pługiem i posypywarką 
do odśnieżania chodników. 16 
stycznia w akcji odśnieżania 
brały udział 2 piaskarki, 3 pługi 
śnieżne i 2 traktorki. Usługa 
została wykonana należycie, 
zgodnie z kolejnością odśnieżania 
określoną w umowie” - czytamy 
w odpowiedzi magistratu. 

(stop)

Wyskoczył czy wypadł z okna?

woŚP w ozorkowie 

zima zaatakowała  

Ozorków 

W usuwaniu śnieżnego puchu dobrze radzą sobie dmuchawy 

W ub. wtorek śnieg zasypał miasto

Aż 46 osób brało udział w wypadku!
Ozorków 

trzęsionych pasażerek autobusu. 
Na miejsce wypadku przyjechały 

wszystkie służby – pogotowie ra-
tunkowe, policja i straż pożarna. Tuż 
po karambolu skrzyżowanie było 
nieprzejezdne. Później ruch na trasie 
Łódź – Łęczyca był wahadłowy. Pro-
blemy z przejazdem trwały na tym 
odcinku przez kilka godzin. 

Kierowcy samochodu ciężarowego 
odebrane zostało prawo jazdy. Sprawę 
prowadzi prokuratura. Sprawca wy-
padku może odpowiadać za spowo-
dowanie zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym – za co grozi mu 
grzywna w wysokości 5 tysięcy zł 
oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 
okres 36 miesięcy. Prokuratura może 
jednak postawić 55-latkowi o wiele 
poważniejszy zarzut. Za spowodo-
wanie katastrofy w ruchu lądowym 
można pójść za kratki nawet na 10 lat. 

Kierowcy wszystkich samocho-
dów biorących udział w wypadku 
byli trzeźwi. 

(stop) 

55-letni kierowca ciężarówki 
wjechał na skrzyżowanie na 
czerwonym świetleDo szpitala trafiły dwie 

pasażerki autobusu 

Uszkodzony 
bok autobusu 
pracowniczego 

Utrudnienia z przejazdem przez skrzyżowanie trwały kilka godzin 
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Imbir jest jedną z tych roślin, 
bez których wiele narodów 
nie wyobraża sobie życia . 
Właściwości lecznicze imbiru 
są powszechnie wykorzysty-
wane w Azji .  Dla każdego 
Azjaty imbir to podstawowy 
dodatek do potraw i bardzo 
skuteczne lekarstwo na prze-
ziębienie (herbata z imbirem), 
mdłości (napar z imbiru) czy 
bóle miesiączkowe (plastry 
korzenia imbiru).

Zrób to koniecznie

Aromatyczny napar z imbiru 
Składniki: ok. 5 cm obranego korze-
nia imbiru, miód, mleko
Zagotować pół litra wody, imbir 
pokroić na małe kawałki, wrzucić do 
wrzątku, gotować pod przykryciem 
przez 15 minut. Odcedzić, dodać 1-2 
łyżki miodu, pół szklanki mleka. Na-
par z imbiru podawać w filiżankach.

Kawa z imbirem 
Składniki: 2 filiżanki kawy z ekspre-
su, 2 łyżeczki miodu, 2-3 szczypty 
mielonego imbiru, mleko lub bita 
śmietana.
Miód utrzeć z imbirem i zalać kawą. 
Podawać z bitą śmietaną lub ubitym 
mlekiem.

Szybka sałatka z imbirem 
Składniki: 300 g wędzonego łososia 
(najlepszy to ten na wagę, wędzony 
na zimno), pół pęczka natki pietrusz-
ki, 2 łyżki majonezu, 3 łyżki gęstej 
śmietany, 5 cm obranego korzenia 
imbiru, sól, pieprz.
Natkę i imbir posiekać. Łososia 
pokroić na ok. 3-centymetrowe 
kawałki. Majonez wymieszać ze 
śmietaną, posolić i popieprzyć. Po-
łączyć wszystkie składniki. Sałatkę 
włożyć na 20 minut do lodówki. 
Podawać z białym pieczywem lub 
waflami ryżowymi oraz białym 
winem.

Dbanie o cerę mieszaną jest pro-
blematyczne - musimy dobrać 
odpowiednie preparaty do miejsc 
przetłuszczonych (znajdują się 
one w tzw. strefie T, obejmują-
cej czoło, nos i brodę) i inne do 
miejsc suchych. Jeśli masz cerę 
mieszaną, możesz korzystać ze 
wszystkich rodzajów peelingów. 
Najlepiej sprawdzi się nakładana na 
całą twarz maseczka peel-off i deli-
katny ziarnisty peeling - czyli scrub. 
Peeling ziarnisty polega na tym, że 
skóra jest złuszczana przez zawarte 
w kosmetyku drobinki. Mogą być 
one różnej wielkości - syntetyczne (z 
polietylenu) lub naturalne (ze sprosz-
kowanych pestek brzoskwiń i moreli, 
zmielonych łupin orzechów, otrębów, 
soli mineralnych lub kryształków cu-
kru). Ten rodzaj peelingu nakłada się 
na zwilżoną twarz i przez kilka minut 
wykonuje się masaż, za pomocą deli-

katnych i kolistych ruchów. Następnie 
spłukuje się wodą, stosuje się tonik 
i nakłada krem nawilżający. Skórę 
w strefie T powinno się masować 
intensywniej. Eksfoliację wykonuj w 
ten sposób raz w tygodniu.

Domowy peeling odpowiedni dla 
cery mieszanej
Składniki:
2 łyżki świeżej żurawiny, 
2 łyżki płatków owsianych, 
łyżka oliwy z oliwek, 
łyżeczka soku z cytryny, 
łyżeczka miodu. 
Blenderem zmiksuj umytą żurawinę i 
płatki owsiane (możesz dodać odro-
binę wody). Dodaj pozostałe skład-
niki i dokładnie wymieszaj. Potem 
nałóż na twarz i przez kilka minut 
delikatnie masuj skórę, zwłaszcza w 
strefie T. Spłucz letnią wodą, oczyść 
twarz tonikiem i nałóż krem.

Ekstrakt z pestek grejpfrutaWyciąg z pestek grejpfruta to naturalny antybiotyk. Jest bogaty w bioflawonoidy, witaminę C i wiele innych cennych substancji. W medycynie naturalnej stosuje się go w profilaktyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego (wrzody żołądka lub dwunastni-cy, stany zapalne błony śluzowej), zakażeniach dróg oddechowych, jamy ustnej i skóry, a także jako środek podnoszący odporność organizmu. Naukowcy z Teksasu przekonują, że wyciąg z pe-stek grejpfruta potrafi zwalczyć ponad 800 różnych szczepów 

wirusów i bakterii, 100 szczepów grzybów oraz sporą liczbę paso-żytów. Zalecana dawka olejku to 2 krople na łyżeczce płynu (dla dzieci o połowę mniej) na dobę.

Jaki peeling 
wybrać 
do CERY 
MIESZANEJ?

chrzan

świeży korzeń chrzanu ma działanie bakterio- wiruso- i grzybobójcze, które zawdzię-cza substancjom, takim jak fitoncydy lizozym i alkohol fenyloetyl. Chrzan w postaci syropu sprawdzi się zwłaszcza w przebiegu infekcji dróg od-dechowych. Syrop z chrzanu ma działanie wykrztuśne i odkażające górne drogi od-dechowe. Można go także za-stosować w uciążliwym kaszlu oraz zapaleniu oskrzeli.

Cudowny imbir

Imbir m.in. ułatwia trawienie, łagodzi mdłości i bóle miesiączkowe, leczy 
przeiębienie i migrenę, ma właściwości odkażające, zwiększa koncentrację

Kiwi - właściwości i wartości odżywcze
Kiwi to owoc, który posiada licz-
ne właściwości, m.in. przeczysz-
czające, odchudzające, a także 
odżywcze, dzięki czemu znalazł 
zastosowanie w kosmetyce. Jed-
nak nie wszystkie osoby mogą 
się przekonać o działaniu tego 
egzotycznego owocu. Kiwi może 
być bowiem przyczyną alergii. 

Kiwi na obniżenie ciśnienia

Kiwi może się przyczynić do obni-
żenia ciśnienia tętniczego krwi. Bada-
ni, którzy spożywali 3 kiwi dziennie, 
mieli ciśnienie skurczowe średnio o 3,6 
mmHg niższe niż u pozostałych. Nic 
dziwnego - kiwi jest skarbnicą potasu. 
W 100 g znajduje się aż 312 mg tego 
obniżającego ciśnienie pierwiastka. 
Poza tym przeprowadzone badania 
pokazały, że owoce kiwi, włączone 
do zwykłej diety, hamują sklejanie 
się płytek krwi (a tym samym mogą 
zapobiegać zakrzepom). Ponadto ob-
niżają poziom trójglicerydów.

Kiwi a cukrzyca

Kiwi mogą spożywać cukrzycy, 
ale w ograniczonych ilościach (ok. 
200 g na dobę). Indeks glikemiczny 
(IG) kiwi = 50.

Kiwi a nowotwory

Specjalista ds. żywienia z Ro-
wett Research Institute wyka-
zał, że 

codzienne zjadanie kiwi może 
chronić DNA przed uszkodze-
niami, które niekiedy prowadzą 
do rozwoju nowotworów. Co 
więcej, mogą wspomagać na-
prawę uszkodzonego DNA. W 
owocach kiwi wykryto także 
substancje, które niszczą ko-
mórki nowotworowe raka jamy 
ustnej.

Kiwi na przeziębienie

Kiwi to doskonałe źródło 
witaminy C - w 100 g znajdują 
się aż 93 mg tej witaminy. Tym 
samym jedno kiwi (waży śred-
nio 95 g) pokrywa 100 proc. 
dziennego zapotrzebowania 
na kwas askorbinowy. Warto 
wiedzieć, że kiwi znajduje się 
w czołówce owoców zawierają-
cych witaminę C. 

Kiwi na przejedzenie

Po kiwi warto sięgać po sytym, 
ciężkostrawnym posiłku, zwłasz-
cza jeśli był bogaty w białko 
(mięso lub mleko) - przekonują 
naukowcy z Massey University w 
Nowej Zelandii. Odkryli oni, że 
kiwi zawiera enzym, który uła-
twia trawienie białek i zmniejsza 
uczucie przejedzenia i dyskom-
fortu po posiłku.

Kiwi poprawi kondycję oczu

Kiwi to doskonałe źródło lute-
iny oraz zeaksantyny, związków 
występujących w ludzkim oku. 
Chronią one przez rozwojem 
zaćmy i zwyrodnienia plamki 
żółtej.

Kiwi na zaparcia

Kiwi to także sprawdzony spo-
sób na zaparcia. Swoje właściwo-
ści przeczyszczające zawdzięcza 
przede wszystkim zawartości 
błonnika.

Kiwi na odchudzanie

Dzięki zawartości błonnika 
i pozytywnemu wpływowi na 
przemianę materii, kiwi można 
włączyć do diety odchudzającej, 
tym bardziej że jest niskokalorycz-
ne (61 kcal/100 g).

Kiwi warto 
jeść, mają 
wiele wartości 
odżywczych

Kiwi można 
dodać np. 
do sałatki 
owocowej albo 
zrobić zdrowy 
koktajl 



14 22 STYCZNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny oferty Pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

Pracownik obszaru 
produkcyjnego
Chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków.
HTL – STREFA S.A.
ul. Lotnicza 21H
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 92 88

Pracownik magazynowy
Gotowość do podjęcia pracy.
HR GLOBAL GROUP Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel. 691 552 501
Praca w Strykowie/Dobra

Masarz
Chęć do pracy.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 34a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania.
Firma „KO-MAR”
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy lub Piątku

Operator wózków 
widłowych
Dobra organizacja, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków widłowych.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
PHU Henryk Krysiak
ul. Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
tel. 601 326 206

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe lub 
średnie handlowe, obsługa kasy 
fiskalnej, książeczka zdrowia, 6 m-cy 
doświadczenia.
PPUH „WIK-DOŚ”
ul. Spółdzielcza 2
99-335 Witonia
tel. 503 027 933

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542 lub 24 721 23 07

Pielęgniarka środowiskowa 
/ środowiskowo-rodzinna / 
rodzinna
Wykształcenie średnie lub wyższe 
pielęgniarstwo, specjalizacja jak 
wyżej, mile widziane doświadczenie.
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „SALMED”
Stara Sobótka 18
99-150 Stara Sobótka
tel. 503 028 096

Pizzerman
Chęć do pracy, książeczka zdrowia.
Mała Gastronomia
Ireneusz Rosolak
ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
tel. 506 170 859

Fryzjer damsko-męski
Wykształcenie w kierunku 
fryzjerstwa lub kurs fryzjerski, mile 
widziane doświadczenie.
Salon Fryzjerski Damsko-Męski 
ANNA
Anna Kowal-Nowakowska
ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
tel. 693 449 522 lub 731 431 522

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze, umiejętność 
konstrukcji odzieży oraz odszywania 
wzoró1, min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „ELIZABETH” Export-Import
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 507 085 169
Praca w Łęczycy

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie min. podstawowe, 
1 rok doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Umiejętność szycia, 1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Kominiarz
Wykształcenie zawodowe 
kominiarz, uprawnienia czeladnika 
lub mistrza.
Twój Kominiarz Robert Bandurski
ul. Łowiecka 16B/16
64-920 Piła
tel. 794 393 906
Praca w Łęczycy i okolicach

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B
e-mail: praca@k-flex.pl 

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B
e-mail: praca@k-flex.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

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



elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawowode, uprawnienia do 1 kV, 
mile widziane doswiadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Agent-sprzedawca
Wykształcenie zasadnie zawodowe 
– sprzedawca, obsługa kasy 
fiskalnej, praca na komputerze, mile 
widziane doświadczenie.
„SPOŁEM” PSS MAZUR
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel.24 721 24 82

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynach 
szwalniczych.

PPHU „KAROLA” 
Grzegorz Pawłowski
ul. Słowackiego 42, 99-100 Łęczyca
tel. 502 734 261

Sprzedawca
Umiejętności handlowe, mile 
widziane doświadczenie w handlu.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. Orzeszkowej 1, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76

Mechanik
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88

Kredyty 
dla każdego  

Łęczyca Przedrynek 8 lokal 3.1

tel 600-808-390

Zabezpieczenie medyczne imprez. 
Odtrucia poalkoholowe. Kroplów-
ki. Tel.: 600-134-566

Warsztat samochodowy Leszcze 113 
zatrudni mechanika. Tel.: 609-562-154

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

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

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², parter w Ozorkowie. 
Tel.: 42-277-25-94

Wynajmę, sprzedam mieszkanie 
pow. 55 m² w Ozorkowie lub 
zamienię na kawalerkę. Tel.: 603-
044-492

Sprzedam dom w Daszynie 200 
m². Tel.:  723-461-053

Sprzedam 2,94 ha, piłę spalinową 
STHIL. Tel.: 697-257-194

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

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

reklama



1522 STYCZNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyiii sPotkanie karnawałowe

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • (  24 253-59-67,  
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

ogłoszenie

W związku ze zbliżającymi się feria-
mi zimowymi policjanci podejmują 
działania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa dzieci wypoczywa-
jących w czasie ferii. Dużą uwagę 
mundurowi zwracają na kontrolę 
autokarów i kierowców, wiozących 
dzieci na zimowy wypoczynek.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim dzieciom i młodzieży 
w ciągu trwających ferii zimowych 
jest priorytetem dla polskiej policji. 
Istotnym elementem naszej troski 
o bezpieczeństwo są kontrole au-
tokarów, wiozących najmłodszych 
na zimowy wypoczynek. W czasie 
takiej kontroli policjanci sprawdzają 
trzeźwość kierowców, dokumenty i 
stan techniczny pojazdów.

Łęczyccy policjanci w miarę 

możliwości będą dokonywać kon-
troli autobusów bezpośrednio w 
miejscach zbiórek uczestników 
wyjazdów po uprzednim zgłosze-
niu pisemnym kierowanym do 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji 
w Łęczycy lub telefonicznie na nr 
telefonu 24 721 11 11 w godzinach 
7.30 – 15.30

W ciągu tylko jednej doby na dro-
gach powiatu łęczyckiego doszło 
do siedmiu zdarzeń drogowych. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 
przyczyną czterech było niedosto-
sowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze.

18 stycznia około godziny 17.40 na 
drodze W-703 w kierunku miejscowo-
ści Piątek, doszło do zdarzenia drogo-
wego w którym kierujący skodą zjechał 
z jezdni i uderzył w przydrożne drze-
wo. Kierowca był trzeźwy, osób ran-
nych nie było. Tego samego dnia około 
godz. 18:00 w miejscowości Gieczno, 
na drodze W-702, kierujący passatem 
zjechał z jezdni do przydrożnego rowu. 
Do takiego samego zdarzenia doszło 
około godz. 18:30 w Wilczkowicach na 
drodze W-703. Kierowcy byli trzeźwi. 
Osób rannych nie było. Do najbardziej 
niebezpiecznego doszło około godz. 
8:20 w miejscowości Ambrożew (gm. 

Góra św. Małgorzaty), gdzie zderzyły 
się dwa samochody osobowe. Na szczę-
ście nikt nie doznał poważnych obrażeń 
ciała. Kierowcy byli trzeźwi. 

Wciąż na naszych drogach panują 
trudne warunki. Zła nawierzchnia 
dróg połączona z opadami atmosfe-
rycznymi znacznie wydłuża drogę 
hamowania pojazdu. Łatwiej też kieru-
jącym wpaść w poślizg i nie zapanować 
nad samochodem. Policjanci apelują o 
dostosowanie prędkości jazdy do wa-
runków panujących na drodze.

Policjanci uczą seniorów bez-
piecznych zachowań przez cały 
rok. Przy okazji Dnia Babci i 
Dziadka przypominają o pod-
stawowych zasadach i apelującą 
do osób mających codzienny 
kontakt z seniorami o wyczulanie 
ich na zagrożenia.

W trosce o bezpieczeństwo 
osób starszych policjanci sys-
tematycznie podejmują różne 
działania edukacyjne zwiększa-
jące świadomość tych osób co 
do różnych zagrożeń, także w 
ruchu drogowym. Rozmawiają z 
seniorami w kościołach, podczas 
spotkań Uniwersytetu III Wieku, 
w trakcie wizyt w domach dzien-
nego pobytu, domach pomocy 
społecznej, centrach aktywnego 
seniora, w radach osiedli, spół-
dzielniach mieszkaniowych, ale 
także w rozmowach przeprowa-
dzanych bezpośrednio na ulicy.

Funkcjonariusze wyczulają na 
działania złodziei kieszonkowych 
oraz przestępców działających 
metodą „na wnuczka” i „na po-
licjanta”. Uczą jak postępować, 
aby nie stać się ofiarą a także 
jak zachować się i co zrobić gdy 
już do tego dojdzie. Ważnym 
tematem poruszanym w trakcie 
spotkań jest także pierwsza po-
moc. Mundurowi pokazują jak 
wykonać masaż serca i sztuczne 
oddychanie. Funkcjonariusze 
często prezentują podstawowe 
techniki samoobrony. Uczą w 
jaki sposób seniorzy mogą się 
bronić przed napastnikiem, któ-
ry np. chce wyrwać im torebkę. 
Zawsze istotnym punktem jest 

bezpieczeństwo osób starszych 
w ruchu drogowym. Policjanci 
przypominają, jak bezpiecznie 
przechodzić przez jezdnię oraz o 
konieczności noszenia elementów 
odblaskowych, które ratują życie.

Autokary do kontroli

Fatalny czwartek na drogach

Z tROSKI O DZIADKóW I bAbCIE 
NIE tYlKO Z OKAZJI ICh śWIętA

„Baw się razem z 
nami” – to hasło te-

gorocznego balu karnawałowego 
pod patronatem burmistrza Jacka 
Sochy zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Je-
dynki” i Zespół Szkół Specjalnych 
w Ozorkowie. W imprezie, która 
odbyła się 19 stycznia uczestni-
czyli uczniowie ZSS oraz innych 
placówek oświatowych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych z Ozor-
kowa i okolicznych miejscowości.

Wśród gości, zaproszonych na bal, 
znaleźli się m.in. sekretarz miasta 

Kolorowe stroje na parkiecie
Ozorków 

Mariusz Ostrowski, przedstawiciele 
starostwa powiatowego w Zgierzu i 
rady powiatu, w tym radny Domi-
nik Gabrysiak oraz przedstawiciele 
instytucji i firm, które wspierają sto-
warzyszenie i ZSS. Kilkugodzinna 
zabawa taneczna sprawiła radość i 
młodszym i starszym, była tez do-
skonałym sposobem na integrację. 
Z pewnością na uwagę zasługiwały 
karnawałowe stroje - dzięki nim na 
parkiecie można było spotkać księż-
niczki, elfy, zwierzątka, a także wiele 
postaci z filmów i bajek.

Info i fot. UM Ozorków
POD PARAGRAFeM
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

minął niezwykle ciepły rok w usa

- Kasa, albo 
ugryzę

jeden z największych diamentów co ludzie mówią przez sen?

Miniony rok był trzecim najcieplejszym rokiem w historii 
USA. Temperatury były o 1,4 stopnia Celsjusza wyższe 
od średniej. Cieplejsze były jedynie lata 2012 i 2016. Na 
terenie USA regularne pomiary temperatury prowadzone 
są od 123 lat. Dzięki temu wiemy, że w tym okresie pięć 
najcieplejszych lat przypadło w ciągu ostatniej dekady. W 
2017 roku w każdym z 48 kontynentalnych stanów USA 
średnie temperatury były wyższe od przeciętnej i jest to 
trzeci rok z rzędu, gdy występuje takie zjawisko. Dla pięciu 
stanów, Arizony, Georgii, Nowego Meksyku oraz Północnej 
i Południowej Karoliny, był to najgorętszy rok w historii. 
Na Alasce ostatni grudzień był rekordowo ciepły. Średnia 
wieloletnia temperatura w grudniu wynosi dla tego stanu 
-7 stopni. Warto przypomnieć, że rekordowo wysokie 
temperatury zanotowano w USA pomimo niedawnego 
ataku zimy.

W kopalni diamentów w Lesoto znaleziono kamień o 
wadze 910 karatów. To piąty największy bezbarwny dia-
ment wysokiej jakości, jaki kiedykolwiek znaleziono. O 
odkryciu poinformowała firma Gem Diamonds, do której 
należy kopalnia w Lesoto. Od czasu gdy w 2006 roku firma 
Gem Diamonds nabyła kopalnię, wydobyto tam jedne z 
najpiękniejszych kamieni na świeci, w tym 603-karatowy 
Lesotho Promise (poprzedni rekordowo duży diament). 
Obecnie znaleziony diament o wyjątkowo wysokiej jakości 
jest największym kamieniem, znalezionym w tej kopalni. 
Kamieniowi nie nadano jeszcze nazwy. Specjaliści sza-
cują, że surowy bezbarwny kamień, o ile nie ma w nim 
większych inkluzji, może zostać sprzedany za około 40 
milionów dolarów. Zespół francuskich naukowców zbadał, co ludzie mówią 

przez sen. Okazało się, że większość kwestii ma negatywny 
charakter, pojawia się też sporo przekleństw. W ramach 
eksperymentu akademicy obserwowali i nagrywali 232 
śpiących ochotników. Większość próby (59%) stanowili 
mężczyźni. Francuzi poprosili ochotników o spędzenie 2 
nocy w laboratorium. Uczeni doliczyli się 883 dźwiękowych 
epizodów, z których 59% stanowiły niewerbalne odgłosy, 
w tym mamrotanie, krzyki, szepty i śmiech. Wystąpiło też 
3349 zrozumiałych wyrazów. Najczęstszym słowem było 
„nie”; padało ono aż 4-krotnie częściej niż w czasie czu-
wania. Przekleństwo k...a było jeszcze bardziej popularne, 
bo pojawiało się średnio aż 800 razy częściej niż na jawie. 
Mężczyźni mówili przez sen częściej niż kobiety i używali 
więcej przekleństw. 

Dlatego w Biedronce 
ciągle brakuje koszyków

O co by tu się dzisiaj 
przyczepić?

pojazd utrudniający ruch należy unieruchomić aby 
nadal ten ruch utrudniał

Ale odlot Człowiek w żelaznej 
masce


