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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Przez najbliższe dwa 
tygodnie uczniowie 

mają labę od nauki. Propozycji 
na spędzenie wolnego czasu jest 
całkiem sporo.

Jak co roku, ofertę tematycz-
ną przygotował dom kultury w 
Łęczycy. Tegoroczna zimowa 
przerwa pozwoli dzieciom bliżej 
poznać odległą, afrykańską kultu-
rę. W programie „Hakuna matata, 
czyli Afryka w środku zimy” zna-
lazło się poznawanie zapachów, 
smaków, instrumentów muzycz-
nych, zabaw i gier afrykańskich. 
Nie zabraknie egzotycznego tańca, 
masek i ozdób. Zaplanowano też 

wyjazd do zoo, teatru i wyjście 
do kina.

Muzeum na zamku w Łęczycy 
zaprasza z kolei na cykl spotkań pod 
nazwą „Zamkowe ferie”. Uczestnicy 
podczas zajęć poznają muzealne 
sekrety, o których nie mieli pojęcia. 
Na pewno będzie ciekawie.

Na wspólne gry i zabawy za-
prasza także oddział dla Dzieci i 
Młodzieży Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Łęczycy. 
Będą zajęcia literacko-plastyczne, 
turniej gier x-box a nawet karaoke.

Alternatywą dla zajęć w placów-
kach będzie miejskie lodowisko. 
Dzieci i młodzież z Łęczycy mogą 
bezpłatnie w okresie ferii  w godzi-
nach od 10.00 do 16.00 korzystać ze 
ślizgawki. Warunkiem jest okaza-
nie legitymacji szkolnej. 

Niektórzy już wiedzą, że na 
lodowisku będą częstymi gośćmi. 
Emilka Czekalska z Borucic (gm. 
Grabów) ferie ma zaplanowane.

- Na pewno nie będę się nudzić. 
Nie wyjeżdżamy daleko, ale rodzi-
ce obiecali, że będziemy jeździć na 
lodowisko do Łęczycy. Pojedziemy 
też razem ze starszym rodzeń-
stwem do kina. Najważniejsze jest 
też to, że nie będę musiała rano 

Związek emerytów, 
rencistów i inwali-

dów w Łęczycy z trudem wiąże 
koniec z końcem. Budżet nie 
jest z gumy, składni członkow-
skie są bardzo niskie, wsparcia 
finansowego z zewnątrz jest 
tyle co nic a świadczenia re-
gulować trzeba. 

Opłaty za wodę, prąd, śmieci i 
ciepło pochłaniają znaczną część 
składek członkowskich. 

- Za sam prąd płacimy około 
200 zł. To naprawdę dużo, a w 

rzeczywistości zużywamy mię-
dzy 8 a 10 kW. Problem w tym, 
że nasz licznik zarejestrowany 
jest na działalność gospodarczą, 
dlatego mamy droższą energię. 
Pisaliśmy już w tej sprawie nie 
raz do operatora, mimo to ni-
czego nam nie zmienili. Nie ma 
kto nam pomóc w załatwieniu 
tej sprawy – mówi Konstanty 
Krauczunas, skarbnik związku 
emerytów i rencistów w Łęczy-
cy. - Jedyne środki zewnętrzne, 
jakie dostajemy, to 300 zł rocznie 
z jednego z łęczyckich banków. 
Ja miesięcznie dostaję 20 zł za 
sprawowanie funkcji skarbnika, 
20% ze składek odprowadzamy 
do oddziału głównego w Płocku, 
po 5% rocznie prowizji dostają 
skarbnicy w gminach, którzy 
zbierają składki członkowskie.

Związek liczy obecnie 340 
członków, w tym 136 mieszkań-
ców Łęczycy. Składka wynosi 
średnio 2,5 zł miesięcznie. 

- W latach wcześniejszych 
pisaliśmy do urzędu miasta 
pismo z prośbą o sfinansowanie 
nam autokaru na organizowane 

Z a j m u j ą  m i e j s c a 
parkingowe i szpe-

cą. Samochody -reklamy są 
również w Łęczycy. Nawet jeśli 
od dawna stoją w tym samym 
miejscu i „wrastają” w miejsce 
postoju, niewiele można z 
nimi zrobić.

Jednym z przykładów jest 
reklamowy samochód zaparko-
wany od kilku miesięcy przed 
łę c z yc k i m Domem Pomo c y 
Społecznej. Mimo że znajduje 
się w pasie drogowym, a za 
umieszczenie takiej reklamy 
należy zapłacić, służby mają 
związane ręce.

- Zgodnie z ustawą o ruchu 
drogowym, możemy zająć się 
autem, które stwarza zagro-
żen ie d la m ieszkańców lub 
środowiska. Jeśli wyciekają z 
niego płyny eksploatacyjne, ma 
wybite szyby, urwane lusterka, 
koła bez powietrza, wówczas 
mamy prawo taki pojazd zgod-
nie z prawem usunąć. Również 
brak tablic rejestracyjnych daje 
podstawę do tego typu działań. 
Można wówczas domniemy-
wać, że pojazd jest porzucony. 
Niestety, kiedy samochód jest 
wizualn ie w dobrym stanie 
technicznym, stoi prawidłowo 
zapa rkowa ny,  wówczas  n ie 
mamy możliwości interwencji. 
Nawet jeśli mieszkańcy będą 
nas informować o aucie od kil-
ku tygodni nie opuszczającym 
miejsca parkingowego, to i tak 
będzie ciężko udowodnić przed 
sądem ten fakt. Właściciel może 
zakomunikować, że np. korzy-
stał z niego nocą i jego pojazd 
wcale nie jest porzucony. Nasza 
interwencja zostanie wówczas 
uznana za bezzasadną – wy-

Rabusie nie próżnują i 
byli w ostatnim czasie 

mocno aktywni. Sklepy na te-
renie miasta są zagrożone a ich 
właściciele mocno zaniepokojeni. 
Od Świąt Bożego Narodzenia od-
notowano aż trzynaście włamań i 
siedem prób włamania. Były też 
próby wtargnięcia do mieszkań.

Policja ma pełne ręce roboty. Od 
ponad miesiąca przyjmuje zgłosze-
nia o włamaniach do sklepów.

- W okresie świąt doszło do 8 
kradzieży z włamaniem oraz 6 
przypadków usiłowania włamania. 
Celem sprawcy były głównie pla-
cówki handlowe na terenie Łęczycy. 
W ostatnim czasie odnotowano 
5 kradzieży z włamaniem i jeden 
przypadek usiłowania włamania 
do myjni samochodowych działa-
jących na terenie miasta Łęczycy. 
Czynów tych dokonały dwie rożne 
osoby. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, iż straty jakie ponieśli właściciele 
lokali handlowych to blisko 11 tysię-
cy złotych – informuje asp. Mariusz 
Kowalski p.o. oficera prasowego.

Obaj sprawcy zostali już zatrzy-
mani przez policję. Nie oznacza to 
jednak, że lokalni przedsiębiorcy 
mogą czuć się w pełni bezpieczni. 

- Jak nie ci, to inni mogą się wła-
mać. Przecież takich złodziei nie 
brakuje. W naszym sklepie akurat 
włamania nie było, ale wiemy o 
tej serii. Myślimy o dodatkowym 
zabezpieczeniu sklepu i monito-
ringu – usłyszeliśmy od właściciela 
jednego ze sklepów spożywczych. 
- Towar, jaki mogą ukraść to nie 
jedyne straty. Zazwyczaj dochodzi 
jeszcze wybita szyba lub uszkodzo-
ne drzwi. I oczywiście czas stracony 
na załatwianie formalności, cho-
ciażby na policji. Lepiej na zimne 
dmuchać.

Wszyscy mieszkańcy powinni 
mieć się na baczności. Redakcja czę-
sto jest informowana o oszustach, 
próbujących wtargnąć do mieszka-
nia. Niedawno taki przypadek miał 
miejsce przy ul. Zachodniej.

- Dwóch obcych ludzi pukało 
do mojego mieszkania, kiedy nie 
otwierałam, szarpali za klamkę. 
Przestraszyłam się nie na żarty. 
Kiedy krzyczałam, że wezwę po-
licję, uciekli. Spotkało mnie to już 
dwa razy w niedużym odstępie 
czasu. Apeluję do mieszkańców, 
uważajcie, komu otwieracie drzwi 
– powiedziała nam jedna z Czy-
telniczek.

Policja potwierdza, że jest infor-
mowana również o próbach wtar-
gnięcia do mieszkań oraz innych 
oszustwach.

- Otrzymujemy zgłoszenia o 
próbach oszustw jak i drobnych 
kradzieżach. Oszustwa, które są 
zgłaszane dotyczą najczęściej za-
kupów dokonywanych na inter-
netowych portalach aukcyjnych. 
Do drobnych kradzieży dochodzi 
na terenie palcówek handlowych 
(dyskontów) działających na terenie 
miasta Łęczycy jak i całego powiatu. 
W ubiegłym roku odnotowaliśmy 
dwa zgłoszenia działania metodą 
na policjanta i wnuczka – dodaje 
asp. M. Kowalski. - Podczas wyko-
nywania stałych zadań, prowadzi-
my również działania profilaktycz-
ne mające na celu przeciwdziałać 
takim zdarzeniom. Informacje 
były umieszczane na internetowej 
stronie naszej jednostki. Działania 
profilaktyczne prowadzą również 
dzielnicowi podczas spotkań ze 
społeczeństwem. 

(zz)

Uwaga na włamywaczy i oszustów

Policja zatrzymała włamywaczy do 
sklepów 

Marny związkowy budżet

O finansach związku emerytów 
i rencistów w Łęczycy ze 
skarbnikiem rozmawiał radny   
Zenon Koperkiewicz

Związek emerytów i rencistów 
w Łęczycy liczy łącznie 340 
członków
przez nas wycieczki. Z uwagi 
na to, że nie jesteśmy organi-
zacją pożytku publicznego, 
wsparcia nie dostaliśmy – do-
daje K. Krauczunas.

Związek wiele nie oczekuje. 
- Gdybyśmy dostali rocznie 

tysiąc złotych, to skakalibyśmy 
z radości - mówi z uśmiechem 
Bożena Ociepa, prezes związ-
ku. - Dla nas to ogromna suma. 
Napiszę do magistratu prośbę o 
wsparcie nas, seniorów. Warto 
próbować. Może rada miasta 
lub pani burmistrz pozytywnie 
nasz wniosek rozpatrzy.

(zz)

rozpoczęły się ferie

Emilia Czekalska na pewno będzie 
jeździć na łyżwach
wstawać – przyznaje uczennica.

Z kolei Ania Nikodemska ze 
Szłap (gm. Grabów) cieszy się z 
wyjazdu w góry.

- Nawet gdybym chciała to nie 
będę się nudzić, bo tylko kilka dni 
będę w domu a potem z bratem i 
rodzicami wyjeżdżamy w góry. 
Do takiej pięknej miejscowości 
blisko Białki Tatrzańskiej. Od lat 
tam jeździmy, jest zawsze super. 
Szusujemy na nartach i to jest 
wspaniałe – mówi Ania.

(zz), (mku)Ania Nikodemska ferie spędzi w 
górach

Mobilne reklamy – co z nimi zrobić?

jaśnia Tomasz Olczyk, komen-
dant straży miejskiej w Łęczycy.                                  

S a m o c h o d y-  r e k l a m y  s ą 
opłacalne. Koszt zakupu sa-
mochodu czy przyczepy re-
klamowej oscyluje wokół kilku 
tysięcy złotych. Wykupienie 
legalnej reklamy w miejskiej 
przestrzeni publicznej to po-
dobna stawka, ale w wymiarze 
miesięcznym.

- Straż miejska jest zobowią-
za na do nat ych m iastowego 
usunięcia samochodów, które 
z ag ra ża ją  b ez pie c z eń st w u. 
Natom iast  jeżel i  sa mochód 
„wrasta” w parking, a le ma 
numery rejestracyjne, proce-
dura jest nieco inna. Najpierw 
szukamy właściciela takiego 
samochodu. Jeżeli się znajdzie, 
prosimy, aby się z nami skon-
taktował. Jeżeli takiego kon-
taktu przez dłuższy czas nie 
ma, pojazd zostaje usunięty na 
koszt właściciela auta. Często 
zdarza się tak, że posiadacze 
wraków, po naszym upomnie-
niu, sami usuwają samochody 
– dodaje T. Olczyk.

(zz)
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

[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

Kilka tablic z anty-
rządowymi hasłami pojawiło się w sobotę na placu Tadeusza Kościuszki. Zostały umieszczone około południa na kwietnikach i koszach na śmieci. 

„W budżecie nie ma pieniędzy na służbę zdrowie”, „P. Jaki zaro-zumiały, prymitywny gnojek”, „W budżecie na 2018 r. brak pieniędzy na dodatki dla emerytów”, „Kiedy nastąpi dekomunizacja partii PiS?”, 

„Sklerotyczna satrapia Kaczyńskiego nie ma przyszłości”, - to hasła, które pojawiły się na plakatach. 
Jak udało nam się dowiedzieć od naocznych świadków, plakaty roz-wieszały dwie kobiety. Kolejne dwie dołączyły do nich po jakimś czasie. Przyjechały samochodem na łódzkich numerach rejestracyjnych. Antyrządo-we hasła zostały szybko zdjęte przez policjantów.
W Łęczycy najbardziej znanym 

Drzewa powalone w 
miejskim parku pod-

czas letniej wichury dopiero w 
ubiegłym tygodniu zostały po-
cięte. Problemem była ogromna 
topola, oraz drzewa zwalone do 
zbiornika wodnego i na mostek.

Do usunięcia drzew została wy-
najęta firma zewnętrzna. Zieleń 
Miejska nie dysponuje specjali-
stycznym sprzętem, potrzebnym 
do zabrania tak dużych drzew, poza 
tym, z uwagi na ich gabaryty, pra-
cownicy ZM nie poradziliby sobie 
z ich wyciągnięciem.

Zieleń Miejska w związku z wy-
najęciem firmy zewnętrznej nie po-
niosła żadnych kosztów. W ramach 
rozliczenia za wykonaną usługę, 
firma otrzymała część drewna. Dru-
ga jego część została przekazana na 
rzecz schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Łęczycy. 

- Pragnę serdecznie podziękować 
firmie, która zgodziła się na taką 
formę rozliczenia, szczególnie, że 
Zieleń Miejska pozyskuje o wiele 
więcej drewna niż wynika to z 
naszego zapotrzebowania, dlatego 
możliwość skorzystania z tej formy 

rozliczenia, była dla nas bardzo ko-
rzystna. Jak wiadomo, każdy budżet 
ma swoje ograniczenia. Niestety, 
często dotykające Łęczycę anomalia 
pogodowe, narażają finanse Zieleni 
Miejskiej na niezaplanowane wy-
datki. Dzięki temu zaoszczędzone 
pieniądze zostaną wykorzystane na 
dodatkowe zadania, które wpłyną 
na poprawę estetyki naszego miasta 
– mówi Sylwia Doniak, zastępca 
dyrektora „Zieleni”.

Uszkodzony mostek przy alta-
nie ma zostać naprawiony przez 
pracowników Zieleni Miejskiej do 
końca lutego.

(zz)

Na sesję miejskiego 
samorządu przyszli 

mieszkańcy ulicy 57 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej. Apelowali o prze-
znaczenie pieniędzy na remont 
dziurawej drogi. 

Mieszkańcy od wielu lat zwracali się 
do władz miasta o naprawę ulicy. Na jej 
gruntowej części dziur i nierówności 
jest naprawdę dużo. Podczas ostatniej 
sesji miejskiej Monika Kilar-Błaszczyk, 
wykonująca zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy, wnioskowała o 
wprowadzenie do porządku obrad 
uchwały w sprawie przeznaczenia 120 
tys. zł na remont ulicy. Z tą inicjatywą 
nie zgodził się m.in. przewodniczący 
rady miasta Paweł Kulesza.

- Nie jestem przeciwny przepro-
wadzeniu remontu ulicy 57 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej, apeluję jed-
nak, aby wstrzymać się z podjęciem 
decyzji przynajmniej na okres jednego 
miesiąca. 

Innego zdania był radny Marcin 
Zasada.

- Skoro na razie nie będzie współ-
finansowania inwestycji na drodze 
powiatowej i te pieniądze wracają do 
budżetu, to na co czekać? - pytał radny.

Ostatecznie, większością głosów 
radni zadecydowali o przeznaczeniu 
120 tys. zł na remont nieutwardzonej 
części nawierzchni ulicy 57 Pułku Pie-
choty Wielkopolskiej. W zakresie robót 
ujęte zostanie wykonanie nawierzchni 
z kostki brukowej, wykonanie chodni-
ków, zjazdów do posesji oraz odwod-
nienie drogi.

Podczas czwartkowej sesji dyskuto-
wano również o Otwartej Strefie Ak-
tywności, która zostałaby urządzona 
za budynkiem szkoły podstawowej 
nr 4 oraz o budowie siłowni w SP nr 
3, montażu drabinek i ścianki wspi-
naczkowej w SP nr 4, doposażeniu sali 
gimnastycznej w SP nr 1.  

- Otwarta Strefa Aktywności po-
wstałaby na terenie położonym za 
budynkiem szkoły podstawowej nr 
4. Wkład miasta na budowę obiektu 
wyniósłby 33 tys. zł, resztę środków w 

wysokości 100 tys. zł pozyskalibyśmy 
z projektu złożonego do LGD -wyja-
śniała Krzysztofa Łuczak, pracownik 
magistratu. - Podobnie wkład miasta 
na urządzenie i doposażenie sal gim-
nastycznych przy szkołach podstawo-
wych wyniósłby 30 tys. zł, o pozostałe 
środki będziemy występować do 
urzędu marszałkowskiego. Termin 
składania projektu upływa z dniem 31 
stycznia br.

Obie uchwały zostały podjęte więk-
szością głosów. 

(mku)

Pocięli drzewa za darmo

Mostek będzie naprawiany w lutym

Jedno z drzew runęło do zbiornika wodnego

Antyrządowe plakaty w mieście

politykiem Prawa i Sprawiedliwości 
jest senator Przemysław Błaszczyk, 
jego żona, Monika Kilar-Błaszczyk 
po wyznaczeniu przez premier 
Beatę Szydło, wykonuje zadania i 
kompetencje burmistrza Łęczycy.

(zz)

Wygrana walka o remont drogi 

emeryci.związek2

Emeryci.związek1
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Gm. Grabów

Grabów

Z redakcją skon-
taktowała się 

Daria J., samotna matka czwórki 
małych dzieci. Jej sytuacja miesz-
kaniowa jest dramatyczna. Do 22 
lutego musi opuścić wynajmowa-
ne obecnie mieszkanie. Nie ma 
gdzie się podziać i prosi wójta 
gminy Łęczyca o pomoc.

- Nikt nie chce wynająć mieszka-
nia matce z małymi dziećmi. Już 
wszędzie szukałam, pytałam. Na 
liście oczekujących o przyznanie 
mieszkania socjalnego w gminie 
Łęczyca jestem od czterech lat. Cze-
kałam cierpliwie, bo rozumiem, że 
takich mieszkań brakuje. Ale teraz 
naprawdę nie mam co zrobić. Czy 
mam iść z dziećmi pod most? - pyta 
samotna matka. - Byłam w czwar-
tek u wójta Jacka Rogozińskiego. 
Powiedział mi, że gmina ma jedno 
mieszkanie socjalne w razie takich 
przypadków jak mój. Obiecał, że 
pomoże.

Pani Daria ucieszyła się, że będzie 
miała dach nad głową. Jej radość nie 
trwała jednak długo. 

- Poszłam do urzędniczki zajmują-
cej się mieszkaniami. Zapytałam o to 
mieszkanie socjalne. Była zdziwiona, 
że wójt mi o nim powiedział, bo jak 
stwierdziła, to mieszkanie zostało 
przyznane poza kolejnością komuś 

innemu – relacjonuje młoda matka. 
- Byłam w szoku. To w jaki sposób 
rozdaje się te mieszkania? Chyba w 
całej gminie nie ma rodziny, która jest 
w gorszej sytuacji niż ja.

O sprawę zapytaliśmy wójta 
gminy Łęczyca.

- To mieszkanie nie może być 
zajęte. Być może zostało tymcza-
sowo zarezerwowane dla rodziny, 
której lokal mieszkalny będziemy 
musieli wyremontować, wyjaśnię tę 
sprawę. W każdym bądź razie tak 
jak obiecałem, postaram się pomóc 
samotnej matce. Rozumiem jej sy-
tuację i szczerze współczuję – mówi 
J. Rogoziński. - Wyjaśnię sprawę 
mieszkania socjalnego i osobiście 
wezmę udział w posiedzeniu komisji 
mieszkaniowej, żeby przedstawić 
argumenty za przyznaniem miesz-
kania samotnej matce.

***
W sprawie mieszkań w Gawron-

kach, bo również tam znajduje się 
lokal socjalny o który stara się sa-
motna matka, przyszedł do redakcji 
jeden z mieszkańców gminy.

- Dowiedziałem się, że jedno z 
mieszkań, które było niedawno 
gruntownie remontowane pochło-
nie z budżetu gminy ogromne 
pieniądze, chodzi o około 50 tys. 
zł. Podczas remontu 6 lat temu 

zrobili fuszerkę i teraz ściany są 
zawilgocone – mówi mieszkaniec 
Gawronek.- Gmina ma inne wolne 
mieszkania, może przenieść tam tę 
rodzinę a mieszkanie tak zostawić, 
po co od razu robić tak kosztowny 
remont? Poza tym, ta rodzina 
nie należy do biednych. Wszyscy 
pracują i na pewno stać ich na 
wynajęcie mieszkania. Czy gmina 
nie sprawdza dochodów rodzin, 
którym przyznaje mieszkania?

W odpowiedzi urzędu gminy w 
tej sprawie, wójt Jacek Rogoziński 
wyjaśnia, że mieszkanie o które 
pyta nasz czytelnik nie jest lokalem 
socjalnym, a mieszkalnym, co zu-
pełnie zmienia stan rzeczy.

„Zasób mieszkaniowy Gmi-
ny Łęczyca składa się z lokali 
mieszkalnych oraz jednego lokalu 
socjalnego. W przypadku lokali 
mieszkalnych – niebędących lokala-
mi socjalnymi – umowa o odpłatne 
używanie lokalu mieszkalnego 
wchodzącego w skład mieszka-
niowego zasobu gminy, zgodnie 
z przepisami prawa, może być 
zawarta wyłącznie na czas nieozna-
czony, chyba że zawarcia umowy 
na czas oznaczony żąda lokator, 
lecz zawarcia umowy nie można 
uzależniać od złożenia przez lo-
katora przedmiotowego żądania. 

O fatalnych warun-
kach mieszkaniowych 

mówi Magdalena Olejniczak z 
Grabowa. Jej czteroosobowa 
rodzina zajmuje ciasne miesz-
kanie na poddaszu komunalnej 
kamienicy. W dodatku za dach 
mają samą blachę, bez docieple-
nia ani izolacji.

- Ile ciepła ucieka górą, kiedy 
jest wichura wieje niemiłosiernie. 
A podczas pamiętnego w naszej 
gminie gradobicia o mały włos zo-
stalibyśmy bez dachu. Jak dogrzać 
takie mieszkanie? Na klatce scho-
dowej też jest przenikliwe zimno 
– pokazuje na „sufit” mieszkania, 
który jednocześnie jest dachem 
kamienicy pani Magdalena.

Rzeczywiście, na  poddaszu, 
gdzie usytuowane jest jedno z 
mieszkań widać tylko gołą blachę 
a z okna cieknie woda. Dodać do 
tego można przeraźliwy ziąb na 
klatce schodowej i strome schody. 
Pani Magdalena wraz z mężem i 
dwójką dzieci mieszka w lokalu o 
powierzchni 21 metrów kwadra-
towych. 

- Od trzech lat chodzę do gmi-
ny i proszę o możliwość zajęcia 
pomieszczenia za ścianą, które 
stoi puste od dawna. Lokator 
wynajmuje mieszkanie w innym 
miejscu. Niestety, ciągle słyszę, że 
jak lokatorzy płacą czynsz, to nic 
nie da się zrobić. A dodam, że w tej 
kamienicy, nie tylko ten lokal jest 
pusty. Na całym pierwszym piętrze 
lokatorzy są tylko na papierze. Nikt 
tam nie przebywa, ale formalnie 
nic nie można zrobić. Przecież to 
są mieszkania komunalne, jeżeli 
ktoś nie mieszka to gmina powinna 

rozwiązać umowę najmu – uważa 
mieszkanka. - Sytuacja jest do-
datkowo trudna, bo należałoby 
przeprowadzić tu remont. Poza 
wspomnianym już dachem, najbar-
dziej niebezpieczne są drewniane, 
strome schody. Gmina nie propo-
nuje mieszkańcom wykupienia 
tych lokali, nie wiem dlaczego. 
Sami też nie remontują kamienicy. 
Czy mamy mieszkać w ruinie?

Na niebezpieczne schody narze-
ka kolejna lokatorka.

- Jak ja mam przynieść węgiel 
z parteru? - pyta Bożena Brzo-
stowicz. - Jestem osobą chorą, nie 
mogę dźwigać. Władza w ogóle 
się tą sytuacją nie interesuje, wójt 
był raz, popatrzył i na tym się 
skończyło.

W urzędzie gminy Grabów do-
wiedzieliśmy się, że mieszkania w 
kamienicy nie będą sprzedawane, 
zaplanowano jednak remont, nie-
stety nie w tym roku. 

- Lokale w kamienicy przy ulicy 
Mickiewicza pozostaną mieniem 
komunalnym, a remont jest zapla-
nowany na 2019 rok - słyszymy 
od Agnieszki Raj, pracownika 
urzędu.

(mku)

Niezgoda mię-
dzy sąsiadami doprowadziła do postępowania administracyjnego, którego celem jest wyjaśnienie która ze stron kon-fliktu naruszyła prawo.

Sąsiedzi z Kozub nie mogą dojść do porozumienia. Każdy jest przekona-ny o swojej racji. Problemem jest m.in. woda zalewająca pole. 
- W końcu niech to wszystko się wyjaśni, mamy tego dosyć. Swoje rowy i przepusty sąsiad zasypał a wodę puścił synowi w pole, to nie może tak być - denerwuje się Jan Mikołajczyk, ojciec właściciela pola.Sąsiad państwa Mikołajczyków, Łukasz Jóźwiak złożył wniosek o przeprowadzenie oględzin na miej-scu domniemanej samowoli.

- Niczego tu nie zmieniałem. To pan Mikołajczyk zasypał przepust i teraz woda płynie w pole – uważa Ł. Jóźwiak.
Sprawa okazała się dość złożona, wobec czego w miejscowości Kozu-by, w okolicy spornego wjazdu na pole przeprowadzono wizję lokalną, w której uczestniczyli zwaśnieni sąsiedzi jako strony sprawy, przed-stawiciele starostwa powiatowego w Łęczycy oraz Jacek Rogoziński, wójt gminy Łęczyca. 

- Na wniosek pana Jóźwiaka pro-wadzimy postępowanie wyjaśniające, które ma odpowiedzieć na pytanie czy doszło tu do samowoli budowla-nej polegającej na budowie wjazdu na pole pana Mikołajczyka - informuje Piotr Skonieczka, obecny podczas wizji lokalnej pracownik starostwa powiatowego w Łęczycy. - Sprawa zasypania przepustu, jak również drogi dojazdowej do pola to tematy na oddzielne postępowania. Teraz, po przeprowadzeniu wizji będziemy 

analizować dokumentację, aby móc orzec o stanie faktycznym spornego wjazdu.
Wójt Jacek Rogoziński potwierdził, że gmina wyraziła zgodę jedynie na zajęcie pasa drogowego przez pana Mikołajczyka.
- Jeżeli chodzi o szczegóły, to mogę tylko z przykrością powiedzieć, że większość tego typu spraw jak ta, to spadek odziedziczony po po-przednim wójcie. Jak widać droga tutaj liczy tylko 4 metry szerokości. Gmina zorganizowała spotkanie z tutejszymi rolnikami, właścicielami nieruchomości o przeznaczenie ich części na budowę drogi, niestety nie wyrazili zgody.

Na wspomnianej drodze dwa sa-mochody osobowe mają kłopot, aby się wyminąć. Problem jest też z wjaz-dem ciężkim sprzętem na pole. To był powód, dla którego pan Mikołajczyk wybudował wjazd.
- Syn wjeżdżał kombajnem, ma-szyna jest ciężka i utknęła w rowie, a potem trzeba było wyciągać – dodaje J. Mikołajczyk.
Zwaśnieni sąsiedzi przerzucają się argumentami, tyle tylko, że to dalej nie wyjaśnia sprawy. Na decyzję po wizji lokalnej trzeba jeszcze poczekać. 

(mku)

W parafii Ko-
ścioła Staroka-

tolickiego Mariawitów w Nowej 
Sobótce odbyło się nabożeństwo 
ekumeniczne. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele różnych wyznań 
- kapłan Mateusz M. Felicjan 
Szymkiewicz (proboszcz parafii 
w Nowej Sobótce), ks. Julian Ko-
piński (proboszcz parafii polsko-
katolickiej w Kotłowie), o. Ryszard 
Paweł Kozłowski (franciszkanin 
pochodzący z rzymskokatolickiej 
parafii w Starej Sobótce), ks. Szy-
mon Czembor (proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskich w 
Płocku, Kutnie i Łowiczu) oraz ks. 
Michał Koktysz z Kościoła Ewan-
gelicko-Reformowanego.

Uroczyste nabożeństwo odbyło 
się w ramach Tygodnia Powszechnej 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tuż 
po nabożeństwie, w sali OSP w Sta-
rej Sobótce odbył się koncert kolęd. 
Zaprezentowali się: chór A’Cappella 
z Gminnego Centrum Sportu i 
Rekreacji w Krośniewicach, zespół 
folklorystyczny „Ługowianki” z 
Duetem Wioletty i Mariusza z Łodzi. 

Nabożeństwo ekumeniczne to 
nabożeństwo odprawiane wspólnie 
między chrześcijanami różnych 
wyznań. Daje ono wiernym okazję 
do wzajemnego poznania się oraz 
do przezwyciężania uprzedzeń i 
niezrozumienia. 

(mku)

czy gmina przyzna mieszkanie? 
Gm. Łęczyca

Wójt Jacek Rogoziński musi zmagać się z problemami lokalowymi 
mieszkańców gminy

W kwestii sytuacji materialnej 
rodzin już zamieszkujących w 
budynkach komunalnych, gmina 
nie ma podstaw prawnych żąda-
nia od najemców dokumentów 
świadczących o ich sytuacji ma-
terialnej. Lokal ten, który obecnie 
wymaga remontu w miejscowości 
Gawronki został oddany w najem 
na czas nieoznaczony. W chwili 
podpisywania umowy najmu jego 
stan techniczny nie wskazywał na 
istnienie wady technologicznej, 
która ujawniła się podczas jego 
użytkowania. W 2012 roku gmina 
wykonała termomodernizację 
budynku w Gawronkach oraz 
przebudowę, która polegała na 
wykonaniu odrębnych wejść do 
każdego z lokali mieszkalnych. 
Drugim etapem było wykończenie 

wolnych lokali i przystosowanie 
ich do zamieszkania. W obrębie 
przedmiotowego lokalu przed 
zmianą sposobu użytkowania bu-
dynku zlokalizowane były szkolne 
toalety. W trakcie wieloletniego 
użytkowania obiektu doszło do 
znacznego zawilgocenia ścian fun-
damentowych oraz ścian przyzie-
mia i posadzek w tej części budyn-
ku. Z uwagi na stan, w jakim obec-
nie znajduje się lokal mieszkalny, 
konieczne jest wykonanie remontu. 
Nadmienię, że jest to jedyny lokal 
mieszkalny znajdujący się w zasobie 
mieszkaniowym gminy Łęczyca, 
w którym pojawił się problem tak 
dużego zagrzybienia i zawilgo-
cenia” - czytamy w odpowiedzi 
wójta gminy Łęczyca.

(zz)

Modlitwy o jednośćSąsiedzki konflikt w Kozubach
Gm. Łęczyca

Na zdjęciu od lewej: Sławomir Mikołajczyk, Piotr Skonieczka, Łukasz Jóźwiak

Komunalna kamienica to ruina 

od lat czekają na remont

Na zdjęciu Magdalena Olejniczak z 
synem
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Przez pękniętą rurę, 
pokój w mieszkaniu 
na parterze wymaga 
dużego remontu

interWencja służb na poznańskiej

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Policja, straż miejska, 
pogotowie, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej interweniowały w kamienicy 
przy ulicy Poznańskiej. Życie jed-
nej z lokatorek było zagrożone.

Potrzeba było aż dwukrotnej 
interwencji miejskich służb, żeby 
58-letnia mieszkanka zdecydowała 
się pojechać do szpitala. Mieszka-
jąca samotnie kobieta z powodu 
problemów zdrowotnych przez 
tydzień nie wychodziła z domu. 
Gdyby nie zalane mieszkanie 
sąsiadów, sama nie wezwałaby 
pomocy.

- Odebraliśmy zgłoszenie od 
jednego z mieszkańców kamienicy 
przy ulicy Poznańskiej o zalanym 
mieszkaniu. Kiedy funkcjonariu-
sze pojechali na miejsce, zastali 
straszny widok. W mieszkaniu na 
pierwszym piętrze, znajdowała się 
kobieta, która niewątpliwie potrze-
bowała pomocy. W rozmowie ze 
strażnikami powiedziała, że od 
ponad tygodnia nie wychodziła z 
domu, ma problemy z nogą, była 
też posiniaczona. W dodatku na 
podłodze pełno było psich od-
chodów. Mieszkanka miała dwa 
dorosłe psy i jedno szczenię, któ-
rych nie wyprowadzała. Drugiego 
szczeniaka znaleźliśmy martwe-
go – relacjonuje Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej w 
Łęczycy. - Zawiadomiliśmy Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej i 
wezwaliśmy pogotowie. Psy prze-
kazaliśmy pracownikom Zieleni 
Miejskiej, którzy przewieźli je do 
schroniska.

Następnie 58-latką zajął się pra-
cownik socjalny. 

- Po informacji przekazanej 
nam przez strażników miejskich 
poszliśmy na miejsce. Pracownik 
ośrodka skontaktował się z ro-
dziną kobiety i podjął wszystkie 
niezbędne czynności, żeby pomóc 
podopiecznej – mówi Iwona Por-
czyńska, kierowniczka MOPS-u. 

Dorota Czerwińska z ośrodka 

Od dłuższego czasu 
mówi się o remoncie 

wiaduktu na ulicy Lotniczej. Inwe-
stycja miała być realizowana przez 
starostwo powiatowe w Łęczycy 
przy współfinansowaniu z miasta. 
Póki co inwestycja nie ruszyła z 
miejsca. 

- W budżecie powiatu łęczyckiego 
przewidywana jest do realizacji in-
westycja drogowa obejmująca drogę 
powiatową Nr 2520E, tj. ulicę Belwe-
derską i Lotniczą - węzeł komunika-
cyjny przy wiadukcie PKP. Środki 
na ten cel to kwota 636 000 zł. Gmina 
miasto Łęczyca miała przeznaczyć 
kwotę 183 tys. zł. Zadanie to było 
zgłoszone o dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na rok 2016-2019. Wniosek ten został 
pozytywnie oceniony, lecz otrzyma-
na liczba punktów nie wystarczyła, 
by z określonego limitu środków 
finansowych skorzystać. Obecnie 
trwają ustalenia z władzami powiatu 
i miasta o ewentualnym wykonaniu 
tego zadania w mniejszym zakresie, 
niż obejmował wniosek składany 
do wojewody łódzkiego – informuje 
starostwo powiatowe w Łęczycy.

Wieloletni pracownicy 
Zieleni Miejskiej nie 

kryją rozgoryczenia. Jednostka 
wciąż nie wypłaca dodatku stażo-
wego w formie, jak sama nazwa 
wskazuje – dodatku do pensji za-
sadniczej. Stażowe wliczane jest w 
minimalną krajową, co jest krzyw-
dzące dla wielu pracowników.

Jak usłyszeliśmy, w jednostce nic 
nie zmienia się od lat. Stażowe po-
winno być dodatkiem do minimalnej 
płacy, tymczasem stanowi jej część.

- To jest naprawdę niesprawiedli-
we. Świeżo zatrudniony pracownik 
dostaje 2100 zł brutto, bo tyle musi, 
taka jest minimalna krajówka. Pra-
cownicy z wieloletnim stażem dosta-
ją tyle samo. Czy ktoś w końcu zajmie 
się tym tematem i nasz dodatek 
stażowy zostanie uwolniony? Czy 
pani burmistrz zrobi z tym porzą-

dek? - pytają pracownicy ZM.
Monika Kilar-Błaszczyk, wyko-

nująca zadania i kompetencje bur-
mistrza Łęczycy przyznaje, że póki 
co sytuacja się nie zmieni. Próbuje 
jednak załagodzić zdenerwowanie 
pracowników i planuje spotkanie w 
tej sprawie.

- Z przykrością muszę poinfor-
mować, że na tę chwilę „uwolnienie 
dodatku stażowego” dla pracowni-
ków Jednostki Budżetowej „Zieleń 
Miejska” nie jest możliwe, jednakże 
dołożę wszelkich starań, aby rozwią-
zać problem wynagrodzeń w JBZM. 
W najbliższej przyszłości planuję 
spotkanie ze skarbnikiem miasta 
i dyrektorem „Zieleni Miejskiej” 
w celu wypracowania konsensu-
su, który zadowoli pracowników 
jednostki oraz nie będzie stanowić 
zbyt dużego obciążenia dla budżetu 

miasta - mówi M. Kilar-Błaszczyk.
Pracownicy ZM w rozmowie z 

Reporterem powiedzieli również, że 
w ich ocenie, nagrody roczne jakie 
otrzymali, przyznane były niespra-
wiedliwie.

- Jedni dostali 500 zł brutto a inni 
ponad tysiąc. Co ciekawe, więcej 
otrzymali ci, którzy dłużej byli na 
chorobowym. Gdzie tu sprawiedli-
wość? - pytają. 

Urząd miejski informuje, że jak co 
roku pracownicy Zieleni Miejskiej 
otrzymują nagrody uznaniowe. 
Głównym kryterium stosowanym 
przy ich przyznawaniu jest zaanga-
żowanie wkładane w wykonywane 
prace oraz przejawianie własnej 
inicjatywy. O wysokości nagrody 
decyduje dyrektor w porozumieniu 
z bezpośrednim przełożonym. O 
obiektywnej ocenie pracowników i 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce przeprowadził kontrolę zwolnień lekarskich. 14% skontro-lowanych przypadków w naszym województwie zostało zakwestio-nowanych. Kontrola nie ominęła Łęczycy.
Jak informuje Monika Kiełczyń-ska, regionalny rzecznik ZUS w województwie łódzkim, w ramach kontroli zwolnień lekarskich prze-prowadzonych w 2017 r. w woj. łódz-kim, oddziały ZUS zakwestionowały sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich i zasadność ich wystawia-nia w sumie w 14 % skontrolowanych przypadków. W wyniku kontroli zwolnień oraz obniżenia zasiłku z powodu nieterminowego przekaza-nia zwolnienia, w Funduszu Ubez-pieczeń Społecznych pozostało ok. 2 mln zł. Wydano ok. tysiąc decyzji o cofnięciu prawa do zasiłku choro-

bowego za cały jego okres wskazany na zwolnieniu lekarskim. Drugim ro-dzajem kontroli przeprowadzanych przez oddziały są kontrole zasadności wystawiania zwolnienia lekarskiego. Kontrola przeprowadzana jest przez lekarzy orzeczników ZUS. Szacunkowa liczba przeprowa-dzonych kontroli na terenie Łęczycy i powiatu łęczyckiego w 2017 r. wy-nosi 65. ZUS nie podaje dokładnych danych, ile zwolnień spośród 65 skontrolowanych w naszym regionie zostało zakwestionowanych.Zwolnienia do kontroli typowane są przez ZUS na drodze losowania, ale także wskazywane w przypadku powtarzających się krótkotrwałych zwolnień, po ustaniu tytułu do ubezpieczenia czy też na skutek skła-danych przez pracodawców wnio-sków o zweryfikowanie zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego.
(zz)

- Ta awaria uratowała życie sąsiadki 
– mówią lokatorzy

pomocy społecznej przyznaje, 
że warunki w mieszkaniu pod-
opiecznej były fatalne. Dziwi się 
jednak, że ośrodek nie dostał do 
tego czasu żadnego sygnału, że 
u kobiety działo się coś niepoko-
jącego.

- Lokatorka nie radziła sobie w 
ostatnich dniach. Nie wiemy, z 
jakiego powodu nagle zaniemo-
gła. Nikt z rodziny, ani sąsiadów 
nie zawiadomił o tym ośrodka. 
Podczas wielu wcześniejszych 
wywiadów środowiskowych i 
moich wizyt u podopiecznej, 
uskarżała się jedynie na nawra-
cający ból nogi, ale była osobą w 
pełni samodzielną, jeszcze pod 
koniec grudnia osobiście była 
w naszym ośrodku. Kobieta, 
niestety odmówiła hospitaliza-
cji. Kiedy byłam u niej na drugi 
dzień, to był piątek, mieszkanie 
było już dokładnie posprzątane, 
a podopieczna czuła się lepiej. 
Rodzina zapewniła, że pomoże 
kobiecie – usłyszeliśmy.

Wydawało się, że sytuacja jest 
już opanowana, ale w sobotę 
mieszkanie na parterze znów zo-
stało zalane. Właściciel ponownie 
zgłosił sprawę do służb. Okazało 
się, że powodem zalania jest 
pęknięta rura w ścianie, zajęli się 
nią pracownicy PGKiM-u. Służby 
ponownie odwiedziły 58-latkę. 

- Podopieczna trafiła do szpi-
tala w niedzielę. Na bieżąco 

monitorowałam sprawę. W ciągu 
tygodnia załatwiałam formalno-
ści, aby po wypisie kobieta miała 
zapewnione usługi opiekuńcze i 
pomoc żywieniową. W ZOZ-ie 
miała zostać do połowy obecne-
go tygodnia, jednak w piątek do-
stałam telefon, że pani wypisała 
się na własną prośbę – dodaje D. 
Czerwińska

W miniony weekend siostry 
58-latki zapewniły ośrodek po-
mocy społecznej, że zaopiekują 
się chorą. Od tego tygodnia do 
lokatorki z ulicy Poznańskiej przy-
chodzić będzie opiekunka.

Sąsiedzi kobiety z którymi roz-
mawialiśmy uważają, że gdyby nie 
zalane mieszkanie na parterze i in-
terwencja służb, 58-latka mogłaby 
nie przeżyć.

- My nie możemy powiedzieć 
na sąsiadkę złego słowa. To, że 
nadużywała alkoholu to była jej 
prywatna sprawa, nigdy nie było 
żadnych nieprzyjemności, poza 
tym, że psy często załatwiały 
się na klatce schodowej. Wydaje 
nam się, że ona już miała dosyć. 
Załamała się jakiś czas temu po 
śmierci partnera. Chyba chciała 
już tylko położyć się i umrzeć 
– usłyszeliśmy w kamienicy.  
- Zawiadamiając służby o zala-
nym mieszkaniu, sąsiedzi ura-
towali jej życie. 

(zz)

Przebudowy wiaduktu nie będzie?

Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie 
miasta, w tej sprawie odbyło się 
spotkanie Wojciecha Zdziarskiego, 
starosty łęczyckiego z Moniką Ki-
lar-Błaszczyk, wykonującą zadania i 
kompetencje burmistrza.

- W związku z brakiem rozstrzy-
gnięcia co do dalszych losów tej 
inwestycji, środki finansowe prze-
znaczone na współfinansowanie 
zadania wróciły do budżetu i będą 
przeznaczone na inne zadania - wy-
jaśniła podczas czwartkowej sesji 
M. Kilar-Błaszczyk. - W sytuacji, 
kiedy powiat określi zakres i koszt 
inwestycji wrócimy do tematu prze-
znaczenia pieniędzy na realizację tej 
inwestycji drogowej.

Obecnie trwają ustalenia doty-
czące nowego zakresu prac na ulicy 
Lotniczej.

(mku)

zUs kontroluje zwolnienia

Stażowego jak nie było, tak nie ma

wysokości wynagrodzeń ma świad-
czyć fakt, iż pracownicy oceniani 
byli analogicznie w latach ubiegłych 
przez poprzednich dyrektorów. 

- Na początku pragnę zapewnić, 
że żaden z pracowników nie został 
pokrzywdzony przy przyznawaniu 
gratyfikacji, co ważne wszyscy pra-
cownicy otrzymali nagrody, które 
są nie tylko premią za wykonaną w 
ubiegłym roku pracę, ale stanowią 

także zachętę do jeszcze solidniej-
szego jej wykonywania. Rozumiem, 
że mogą pojawiać się głosy nieza-
dowolenia wśród osób, które otrzy-
mały nagrodę w niższej wysokości, 
jednak za każdym razem proszę, by 
uczciwie spojrzeć w lustro i zadać 
sobie pytanie, o zaangażowanie w 
wykonywaną pracę – mówi Karol 
Niewiadomski, dyrektor ZM. 

(zz)

Monika Kilar – Błaszczyk o problemach pracowników planuje porozmawiać ze skarbnikiem i szefem Zieleni Miejskiej
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Na terenie gminy kolportowane jest pismo, które zdaniem Józe-
fa Kaczmarka, burmistrza Uniejowa, godzi w jego dobre imię a 
także niesłusznie negatywnie przedstawia uniejowski samorząd. 
W piśmie anonimowi autorzy podpisani jako uniejowscy opozy-
cjoniści w złym świetle przedstawiają lokalną władzę. Burmistrz 
zdecydował się złożyć w tej sprawie do prokuratury doniesienie o 
możliwości popełnienia przestępstwa. Zdaniem włodarza pismo 
stanowi niedozwoloną agitację wyborczą i narusza prawa organów 
gminy Uniejów. 

Mieszkańcy ko-
mentują ogłosze-

nie burmistrza Piotra Sęczkow-
skiego informujące, że z dn. 1 
lutego przestają funkcjonować 
tymczasowe przystanki komuni-
kacyjne przy ul. Przejazd 23. 

W zamian ustanowione zostały 
docelowe przystanki komunika-
cyjne: Zielona/Zajezdnia (przy 
zbiegu ulic Zielonej i Targowej), 
Zielona/Wspólna (poprzednio ul. 
Świerczewskiego), Zielona/Polna. 

Burmistrz poinformował rów-
nież, że przewoźnicy w swoich roz-
kładach jazdy uwzględnili przysta-
nek komunikacyjny w Poddębicach 
przy ul. Łęczyckiej na wysokości 
bloku przy ul. Krasickiego 1, w 
celu obsługi podróżnych z osiedla 
„Północ”.

- Nie jestem z tego powodu zado-
wolona, że przystanki przy Prze-
jazd zostaną zlikwidowane – usły-
szeliśmy od jednej z mieszkanek. 
- Na Targową jest spory kawałek. Ta 
zmiana nie jest przemyślana. 

Z kolei kolejna poddębiczanka, 
którą zapytaliśmy o zdanie, uwa-
ża, że likwidacja przystanków jest 
dobrym posunięciem władz miasta. 

- Owszem, z ulicy Przejazd znik-
ną przystanki, ale w zamian po-
jawią się nowe przy ul. Zielonej a 
także Łęczyckiej. Ludziom, to nigdy 
się nie dogodzi. Przystanków jest 
teraz więcej, a te na Przejazd były 
niebezpieczne – uważa pani Maria. 

Czas pokaże, czy mieszkańcy w 
pełni zaakceptują zmiany w komu-
nikacji miejskiej. 

(ps)

Do miejskiego par-
ku przychodzą na 

spacery opiekunowie dużych i 
agresywnych psów – skarżą się 
mieszkańcy. Niedawno jeden z 
takich psów zaatakował mło-
dą matkę z małym dzieckiem. 
O sprawie zrobiło 
się głośno w mo-
mencie, gdy matka 
na jednym z portali 
społecznościowych 
podziękowała swo-
im wybawcom. 

„Chciałam podzię-
kować spacerującej 
dziś w parku parze za 
pomoc, której udzie-
lili mi i mojemu ma-
lutkiemu synkowi w 
odpędzeniu od nas 
błąkającego się  psa. 
Wyszłam z kilkunastomiesięcznym 
dzieckiem na sanki, kiedy w pewnej 
chwili pojawił się obok nas duży, 
łaciaty pies myśliwski. Szedł za nami, 
podbiegał do sanek, nie był przyjazny, 
warczał na nas i za nic nie mogłam 

sobie poradzić. Chwyciłam w biegu 
dziecko na ręce i zaczęłam szukać 
wzrokiem kogokolwiek wołając po-

mocy. Byłam 
całkowicie 
bezradna. W 
parku pusto, 
ja sama z ma-
luszkiem na 
rękach i da-
leko od wyj-

ścia. Na szczęście nie-
opodal przechodziła 
para (jedyni ludzie w 
całym parku), którzy 
mnie usłyszeli i na-
tychmiast pomogli. 
Chłopak zabrał nasze 
sanki, dziewczyna 
kijem odpychała psa 
i jakoś doszliśmy do 
wyjścia, zamykając 

tego dziwnego towarzysza za furtką. 
Szczerze, to nigdy się chyba tak nie 
bałam. Jeszcze raz dziękuję tej parze. 
Gdyby nie oni nie wiem jakby się to 
skończyło” - czytamy. 

Jak usłyszeliśmy od poddębiczan, 

ZmIany na PrZejaZD

Za kilka dni przystanki na ul. 
Przejazd zostaną zlikwidowane 

Burmistrz Uniejowa powiadomił prokuraturę 

z agresywnym psem do parku

Niektórzy właściciele psów 
ignorują zakaz 

W parku również zimą spotkać można wielu wypoczywających 

park miejski stał się teraz miejscem 
szczególnie chętnie odwiedzanym 
przez właścicieli dużych psów. 

- Wypuszczanie takiego psa swo-
bodnie na osiedlu jest na pewno 
dużym kłopotem i związane jest 
dla właściciela ze sporym ryzykiem. 
A tak, można przyjść do ogrodzo-
nego parku, w którym o tej porze 
roku nie ma dużo ludzi i puścić 
swobodnie pupilka – mówi jedna z 
mieszkanek. 

Jednak w parku, nawet zimą, 
również są spacerujący. I to oni są 
narażeni na ataki agresywnych psów. 
Szkoda, że niektórzy właściciele psów 
nie zwracają na to uwagi i ignorują 
zakazy.

Mieszkańcy zwracają także uwagę, 
że w miejskim parku częściej po-
winna pojawiać się policja. Niestety, 
kamery monitoringu nie wpływają 
na zwiększenie bezpieczeństwa 
wypoczywających w tym miejscu. 

(ps)

Niedawno matkę 
z dzieckiem 
zaatakował w parku 
agresywny pies

ogłoszenie
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Spółdzielnia mieszkaniowa w 
Poddębicach została niedawno 
poinformowana przez spółdziel-
nię mieszkaniową w Turku o 
opłatach za deszczówkę i topnie-
jący śnieg, które mają zostać tam 
wprowadzone. Telefon odebrał 
Tomasz Tabaczyński, skarbnik 
poddębickiej SM, który nie krył 
zaskoczenia taką wiadomością. 

- Usłyszałem, że w Turku spół-
dzielnia ma zostać obarczona 
nowymi opłatami, m.in. za topnie-
jący śnieg z dachów, chodników i 
ulic. Te kwoty są bardzo duże. W 
pierwszej chwili trudno mi było 
w to uwierzyć, ale sprawdziłem w 
internecie informacje na ten temat 
i faktycznie w niektórych miastach 
w Polsce takie opłaty są już wpro-
wadzane. Tak szczerze mówiąc, 
to jestem zaniepokojony takimi 
doniesieniami. Przecież wprowa-
dzenie takich dodatkowych opłat 
niesie za sobą skutki dużych pod-
wyżek dla spółdzielców. 

Sławomir Gławęda potwierdza, 
że wie o sprawie. Rozmawiał ze 
skarbnikiem o telefonie ze spół-
dzielni w Turku. 

- Szczegółów nie znam, ale 
skarbnik podzielił się ze mną in-
formacją. To jest dla nas zupełnie 
nowe zagadnienie. Nie potrafię 
odpowiedzieć na pytanie, czy w 
Poddębicach takie opłaty mogą zo-

stać wprowadzone – usłyszeliśmy 
od szefa SM. 

Zdzisław Jezierski, prezes spół-
dzielni mieszkaniowej „Tęcza” w 
Turku, rzeczywiście skontaktował 
się z poddębicką spółdzielnią. 

- U nas nowe opłaty za topniejący 
śnieg z dachów zostały już wpro-
wadzone w życie. Z moich obliczeń 
wynika, że koszty związane z 
takim podatkiem wzrosną o jakieś 
300 procent. Zadzwoniłem do 
poddębickiej spółdzielni, bo byłem 
ciekawy jak w regionie ościennym 
wygląda sytuacja i czy podobne 
opłaty nie są już naliczane.

Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy, nie ukrywają że są zdu-
mieni wiadomościami o podatku 
za deszczówkę i topniejący śnieg.

Warto przypomnieć, że rząd 
PiS zapowiadał już wcześniej 
wprowadzenie takich opłat, 
które mają stymulować  przede 
wszystkim oszczędność wody 
i racjonalne jej wykorzystanie. 

Trudno uwierzyć w to co się 
stało. Jeden z pracowników 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Poddębicach znalazł w rurze 
przepompowni ścieków w Swo-
rawie płód dziecka. Jak udało 
nam się ustalić płód mierzył pra-
wie 30 centymetrów. Wynika z 
tego, że dziecko mogło już mieć 
8 miesięcy. Prokuratura wraz z 
policją prowadzą intensywne 
śledztwo, które ma ustalić w 
jaki sposób płód znalazł się w 
kanalizacji i czy dziecko żyło w 
momencie, gdy zostało wrzuco-
ne do ścieków. 

We wtorek w południe rozpo-
częto na przepompowni ścieków 
w poddębickiej Sworawie czysz-
czenie. Ostatnie takie prace były 
miesiąc temu. Dlatego wiadomo, 
że płód nie mógł znajdować się 
w ściekach dłużej niż 4 tygodnie. 

Łatwo się domyślić, w jak 
ogromnym szoku był pracownik 

MPWiK, który podczas rutynowej 
pracy natknął się na płód. Ośmio-
miesięczne dziecko leżało w rurze 
przy tzw. sicie ściekowym. W tym 
miejscu odpady stałe oddzielane są 
od ścieków płynnych. Na miejsce 
szybko przyjechali policjanci a 
także prokurator. 

- Oczywiście, przesłuchany 
został od razu pracownik, który 
zobaczył w kanalizacji płód. Na 
miejscu przez kilka godzin praco-
wał zespół specjalistów, wykonane 
zostały niezbędne czynności, za-
bezpieczono ślady, przesłuchano 
również innych pracowników 
przepompowni. Prokurator przy-
jechał do przepompowni razem 
z lekarzem medycyny sądowej. 
Płód trafił do łódzkiego Zakładu 
Medycyny Sądowej, gdzie odbę-
dzie się sekcja zwłok na podstawie 
której ustalić będzie można wiek 
dziecka oraz odpowiedzieć na 
pytanie czy było żywe, gdy trafiło 
do kanalizacji – informuje Jolanta 

Szkilnik, rzecz-
nik prokuratu-
ry okręgowej w 
Sieradzu. 

Sekcja zwłok 
m o ż e  t a k ż e 
pomóc w od-
powiedzi a py-
tanie, czy płód 
został usunię-
ty w wyniku 
aborcji lub spę-
dzenia „domo-
wym sposo-

To wzbudza kontrowersje 

opłaty za deszczówkę 
i topniejący śnieg

Jak przewidują autorzy usta-
wy, dochód z nowych podatków 
wyniesie blisko 5 miliardów zło-
tych rocznie, które zostaną prze-
znaczone na utrzymanie PGW 
„Wody Polskie” oraz na zanie-
dbane śródlądowe drogi wodne, 
czy bezpieczeństwo powodziowe.

Nie ma co ukrywać, że jak 
zawsze w takich przypadkach, 
wprowadzenie nowych podatków 
odbije się na kieszeniach zwykłych 
obywateli czego nie ukrywają 
nawet autorzy projektu. 

Eksperci odpowiedzialni za 
oczyszczanie wód opadowych 
przekonują, że płacenie za desz-
czówkę czy topniejący śnieg ma 
sens tylko wtedy, kiedy te ścieki 
opadowe są oczyszczane, zanim 
znów wrócą do środowiska. Waż-
ne jest, aby zatrzymywana desz-

czówką, a dokładniej ścieki opado-
we, były oczyszczone, zanim trafią 
do wód gruntowych, rzek, jezior 
i stawów. Przede wszystkim po-
winna zostać zminimalizowana 
w nich ilość metali ciężkich oraz 
innych groźnych substancji.

Poza metalami ciężkimi, sub-
stancjami ropopochodnymi, w 
deszczu jest również bardzo groźny, 
rakotwórczy benzo(a)piren. Deszcz 
te wszystkie substancje wypłukuje 
z powietrza oraz z powierzchni, na 
których się osadzają i przez to jest 
tak szkodliwy.  Najgorszy skład ma 
deszczówka spadająca przez pierw-
sze 15 minut opadów. Eksperci nie 
wahają się twierdzić, że jej skład jest 
gorszy od zawartości ścieków ko-
munalnych, czyli mówiąc wprost: 
szamba.

(ps)

Opłata za topniejący śnieg? Tak, to jest możliwe...

Na zdjęciu prezes SM w 
Poddębicach, Sławomir Gławęda 

bem”. Niewykluczone, że doszło do 
poronienia. Na razie prokuratura 
nie chce (lub nie jest w stanie) nic 
powiedzieć o płci dziecka. 

Policjanci, w tym samym dniu 
w którym znaleziono płód, rozma-
wiali też z właścicielami domów 
w Sworawie. Próbowano się do-
wiedzieć, czy ktokolwiek wiedział 
lub słyszał o kobiecie w ciąży, która 
mieszkała w okolicy i miała wkrót-
ce urodzić. Funkcjonariusze, jak 
na razie, nie ustalili tego, czy płód 
został wrzucony do kanalizacji 
w Sworawie. Zdaniem śledczych 
wcale nie jest pewne, że płód został 
wrzucony do kanalizacji na terenie 
gminy. Możliwe, że ciało dziecka 
zostało wrzucone do kanalizacji w 
zupełnie innym miejscu a w Swo-
rawie pojawiło się dopiero teraz. 
Policjanci wraz z pracownikami 
kanalizacji ustalają listę potencjal-
nych miejsc, w których płód mógł 

zostać umieszczony, oraz 

drogi, jaką mógł pokonać. 
Powiadomione zostały też oko-

liczne szpitale oraz przychodnie 
zdrowia, gdzie dokonuje się spraw-
dzenia kart ciąży kobiet będących 
w połogu. Na razie bez efektu. 

W przepompowni w Sworawie 
gromadzone są zbiorczo ścieki z 
systemu kanalizacyjnego. Wejścia 
do tego systemu pochodzą m.in z 
indywidualnych gospodarstw do-
mowych, ale 
także z wy-
stępujących 
studzienek 
kanalizacyj-
nych. 

Mieszkań-
cy są zbul-
wersowani 
i nie mogą 
zrozumieć, 
j a k  m at k a 
mogła dopu-
ścić się takie-

go czynu.
- Przecież takie dziecko, nawet 

jakby wcześniej przyszło na świat, 
miałoby szansę przeżyć – mówi 
wstrząśnięta pani Agata z Poddę-
bic. - Sama mogłabym się zaopie-
kować takim bobaskiem. Płakać 
mi się chce. 

O wynikach śledztwa będziemy 
informować na łamach Reportera. 

(ps)

Płód dziecka w kanalizacji! Płód miał 
najprawdopodobniej 
ok. 8 miesięcy 

Dziecko zostało 
znalezione w ściekach 

Prok. Jolanta Szkilnik 
mówi o trwającym 
intensywnym 
śledztwie 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 269: Lepszy rydz niż nic.

UŚMieCHnij się
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* Siedzą dwie blondynki “na kawie” i 
plotkują.  
- Wiesz kocham naturę - mówi jedna.  
- Tak? To dziwne, szczególnie po tym 
co z tobą zrobiła... 

* * *
* Kowalski siedzi na kozetce u psy-
chiatry.  
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś 
mieszka. 
- Dlaczego pan tak sądzi? 
- Bo żona nosi tam jedzenie. 

* * *
* Góral przyprowadził swoja żonę będąca w ciąży na 
badania okresowe. Lekarz zbadał gaździnę, przyjął ho-
norarium, pożegnał. Do gabinetu wchodzi mąż i pyta o 
zdrowie żony. Lekarz odpowiada:  
- No cóż, u waszej żony jest ciąża pozamaciczna.  
Chłop zbladł i nerwowo sięga po portfel.  
- Nie trzeba, gazdo, żona już płaciła.  
- Panie doktorze, macie tu 100 tysięcy, i nie mówcie niko-
mu, że pozamaciczna, bo jeszcze chłopy mnie wyśmieją, 
żem nie trafił tam, gdzie trzeba. 

* * * 
* Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak wygląda 
praca dyrektora. Po chwili pyta Jasia:  
- A ty czemu nic nie piszesz?  
Na to Jasiu odpowiada:  
- Czekam na sekretarkę. 

* * * 
* Przychodzi facet do lekarza i mówi:  
- Panie doktorze, nie piję, nie palę, nie używam; czy w 
związku z tym będę dłużej żył?  
- Teoretycznie - tak, ale po co?! 

* * *
* Żona wysyła męża-policjanta do sklepu po zapałki:  
- Tylko kup dobre zapałki, żeby się dobrze paliły - dodaje.  
Po kwadransie policjant wraca, kładzie pudełko na stole i 
mówi zadowolony:  
- Bardzo dobre zapałki. Wypróbowałem w sklepie. 
Wszystkie się palą. 

KAPUŚNIAK 
DOSKONAŁy

Składniki:
2 litry wody
3 kostki bulionu warzywnego
0,5 kg kapusty
2 średnie marchewki
2 średnie cebule
200 g boczku
4 duże ziemniaki
przyprawy: papryka słodka, ty-
mianek, kminek, sól, pieprz

Etapy przygotowania:
Wodę zagotować, rozpuścić w 

niej kostki rosołowe. Ziemniaki i 
marchewkę obrać i pokroić w kost-
kę wrzucić do bulionu, gotować 
razem ok. 15 min. Kapustę pokroić, 
dorzucić do garnka, lekko posolić, 
gotować razem. Boczek pokroić w 
kostkę, przysmażyć na patelni. Cebu-
lę pokroić drobno, dorzucić do bocz-
ku. Jeśli nie był zbyt tłusty i tłuszczu 
wytopiło się z niego niewiele, można 
dodać łyżkę oleju. Smażyć razem 
aż cebula się lekko przyrumieni. Do 
garnka z kapuśniakiem dodać cebulę 
i boczek, dorzucić szczyptę pieprzu, 
po pół łyżeczki kminku, tymianku i 
papryki. Posolić do smaku i gotować 
jeszcze kilka minut na małym ogniu.

PORTUGALSKI GULASZ RyBNy 
Z WARZyWAMI

Składniki:
1 duży pomidor (lub 2 mniejsze)
1 czerwona cebula (lub zwykła)
1/2 selera
1 marchew
3-4 ziemniaki
1 czerwona papryka

1 papryczka chilli
1 filet z suma (może być również 
dorsz, miętus, etc.)
200 ml białego wytrawnego wina
garść natki pietruszki
sól
pieprz
oliwa extra vergine

Etapy przygotowania:
W cataplanie lub rondlu ułóż kolejno 
warstwami: pokrojone pomidory, 
półtalarki cebuli, marchew posiekaną 
w cienkie plasterki, seler pokrojony w 
cienkie plasterki, ziemniaki pokrojone 
w cienkie pla-

sterki, pokrojoną paprykę i chilli oraz 
grubo posiekaną natkę pietruszki. 
Dopraw solą i pieprzem. Na wierzchu 
ułóż przekrojony na dwie części filet 
z ryby. Wlej wino i porządny chlust 
oliwy. Zamknij cataplanę lub przykryj 
rondel i gotuj około 20 minut. Zdejmij 
z ognia i odczekaj kilka minut. Poda-
waj na gorąco.

CIASTO RyŻOWE 
EWy WAChOWICZ

Składniki:
300 g ryżu do risotto
1¾ l mleka
250 ml wody
150 g cukru
5 jajek
szczypta soli
3 łyżki likieru pomarańczowego
skórka otarta z pomarańczy
DO PODANIA:
filety z pomarańczy
listki mięty

Etapy przygotowania:
Ryż wsypać do garnka, zalać mle-

kiem i wodą, posłodzić i gotować 
na wolnym ogniu przez ok. 45 
minut. Odstawić do wystudzenia. 
Żółtka oddzielić od białek. Do żół-
tek dodać likier i skórkę otartą z po-
marańczy. Wymieszać i połączyć z 
wystudzonym ryżem. Białka ubić ze 
szczyptą soli. Delikatnie wymieszać 
z masą ryżową. Przełożyć do tor-
townicy (wysmarowanej masłem 
i wysypanej mąką kukurydzianą; 
średnica foremki 28 cm). Piec 
przez 1 godzinę w temp. 160 st. C.  
Wystudzić. Udekorować filetami z 
pomarańczy oraz miętą. 
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Uczniowie ZSP nr 1 bawili się 20 stycznia podczas swojej studniówkowej imprezy. Bal zorganizowano w 
Leźnicy Wielkiej. Przedstawiamy zdjęcia z zabawy do białego rana.

Studniówka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy
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Ozorków 

ogłoszenie

Decyzje podjęte 
przez MPK w Łodzi 

z pewnością nie są po myśli pasa-
żerów korzystających z linii 46. Od 
4 lutego tramwaje nie będą kurso-
wały do Ozorkowa. Przyczyną jest 
fatalny stan trakcji oraz torowiska. 
Temat wzbudza ogromne emocje. 
Radni dyskutowali o problemie 
podczas ostatniej sesji miejskiej. 

Linia 46 zostanie zawieszona. Czy 
to oznacza stopniową likwidację? 
Władze Ozorkowa robią wszystko, 
aby do tego nie dopuścić. 

- Linia 46 zostanie 4 lutego zawie-
szona, ale zapewniam mieszkańców, 
że nie oznacza to likwidacji. 25 stycz-
nia na spotkaniu w siedzibie MPK 
przedstawiono wyniki ekspertyzy 
stanu technicznego na całej długości 
linii; od Łodzi do Ozorkowa, i okazało 
się, że jest na tyle zły, że trzeba linię za-
wiesić na czas niezbędnego remontu. 
4 lutego zostanie uruchomiona komu-
nikacja zastępcza, czyli autobus Z46 
– mówi burmistrz Jacek Socha. - W 
ciągu kilku miesięcy zawieszenia linii 
tramwajowej wspólnie z władzami 
gminy Zgierz, miasta Zgierz, Łodzi 
i przewoźnika – spółki MPK podej-
miemy decyzję o zakresie i sposobie 
finansowania niezbędnego remontu. 

Włodarz miasta mówi o dwóch 
wariantach - albo niezbędna naprawa 
sieci na całym jej przebiegu za kilka 
milionów złotych. W tym wariancie 
Ozorków musiałby wydać 900 tys. zł.

- Jesteśmy w stanie zrobić to na-
tychmiast, ponieważ finanse miasta 
pozwalają na taki wydatek. 

Drugi wariant to kompleksowa 
przebudowa, której koszt wynosi 160 
mln zł, z czego na Ozorków przypada 
36 mln zł. To olbrzymia kwota. Zwra-
caliśmy się wielokrotnie do marszałka 
województwa łódzkiego o spotkanie i 
omówienie problemu. Do tej pory nie 
mieliśmy żadnej pomocy z tej strony, 

jednak mam nadzieję, że obecna 
sytuacja spowoduje, że marszałek za-
angażuje się w tę sprawę – słyszymy 
od burmistrza. 

Jasne jest, że bez pomocy funduszy 
unijnych tak kosztowny, komplekso-
wy remont nie będzie możliwy. Jeśli 
Ozorków otrzymałby to dofinanso-
wanie, to musiałby zabezpieczyć 8-9 
mln zł jako wkład własny. Władze 
miasta zapewniają, że są w stanie 
znaleźć takie pieniądze.

- Sytuacja finansowa miasta jest 
stabilna, w ostatnich latach znaczą-
co obniżyliśmy zadłużenie i w tej 
chwili możemy nawet wziąć duży 
kredyt, który zostanie przeznaczony 
na remont linii. Podkreślam, że jako 
miasto jesteśmy gotowi w każdej 
chwili, choćby dziś, desygnować 
każdą kwotę, która będzie niezbędna, 
na przeprowadzenie remontów w 
wymaganym przez MPK zakresie. 
Jednakże wyraźnie muszę zaznaczyć; 
nie będzie to miało żadnego sensu w 
momencie, kiedy inne samorządy, 
przez których teren przebiega linia, 
nie przeznaczą odpowiednich środ-
ków na remont linii na ich terenie. Nie 
byłoby żadnego problemu, gdybyśmy 
bezpośrednio graniczyli z Łodzią. 
Wówczas nikt z mieszkańców nie 
usłyszałby nawet o problemie z 
tramwajem, ponieważ na bieżąco 
przeprowadzalibyśmy konieczne 
prace – twierdzi J. Socha. - Jeszcze raz 
zaznaczam; możemy już dziś przeka-
zać MPK 900 tys. zł, możemy też zna-
leźć 9 mln zł, tylko że wydatkowanie 
jakichkolwiek kwot, większych czy 

mniejszych, 
na remont li-
nii w Ozorkowie w sytuacji, gdy inne 
gminy tego nie zrobią, jest bezsen-
sowne. Możemy zainwestować na-
wet kilka milionów w modernizację 
na naszym terenie, tylko co z tego, jeśli 
okaże się, że inni takich środków nie 
przeznaczą i tramwaj i tak nie będzie 
jeździł. 

Burmistrz Ozorkowa mówi, że po 
stronie MPK i pozostałych samorzą-
dów jest wola, by utrzymać tramwaj. 
13 lutego w siedzibie MPK odbędzie 
się kolejne spotkanie, na którym 
ustalone mają zostać szczegóły i 
harmonogram działań.

- Muszę dodać, że w ciągu ostat-
nich kilku lat Ozorków zawsze, jeśli 
taki był wniosek MPK, znajdował 
dodatkowe środki konieczne na 
utrzymanie linii w granicach miasta. 
Przypomnę, że m.in. wydatkowa-
liśmy dodatkowe ok. 100 tys. zł na 
remont wiaduktu tramwajowego na 
Bzurze, by 46 nadal mogło jeździć do 
ul. Cegielnianej. Dla mnie prioryte-
tem jest zachowanie linii tramwajo-
wej. Kilka lat temu, gdy miasto Łódź 
zamierzało zerwać porozumienie 
i nie chciało współfinansować 46, 
wspólnie z mieszkańcami stanowczo 
przeciwko temu protestowałem i 
udało się tramwaj utrzymać. Jestem 
w stanie zrobić wszystko, by linię 
46 zachować, jednak jako burmistrz 
Ozorkowa nie mam wpływu na 
decyzję pozostałych samorządów w 
tym zakresie.

(stop)

Główne prace przy 
moście zbliżają się 

do końca. Trwa porządkowanie 
terenu, w ub. tygodniu wycią-
gane były ogromne korzenie 
ściętych wcześniej topól. Koparki 
wyrównują koryto rzeki, wzmac-
niane są skarpy. Po pracach wy-
kończeniowych robotnicy będą 
musieli przystąpić do wykonania 
kanalizacji deszczowej a także po-
łożenia na ul. Południowej jezdni 
i chodników wraz ze ścieżkami 
rowerowymi. Nowy most jest 
większy i wyższy od poprzednie-

go. Zakończenie prac związanych 
z przebudową ul. Południowej i 
budową obu rond zaplanowano 
w połowie tego roku. 

(stop)

Most jUż stoi 

Długotrwała awaria 
Ozorków Nasi czytelnicy py-

tają, dlaczego od 
wielu tygodni przy wjeździe do 
MOK ustawiona jest barierka 
chroniąca miejsce awarii. Czy 
do prac remontowych nie 
można było przystąpić 
już wcześniej? Grzeorz 
Stasiak, prezes OPK, wy-
jaśnia, że awaria wcale 
nie jest taka łatwa do 
usunięcia. Ponadto po-
trzeba było zwrócić się 
o pozwolenie na prace 
do MPK (awaria jest tuż 
przy torowisku) a także 
starostwa powiatowego 
w Zgierzu (droga po-

wiatowa). 
- Kanalizacja zarwała się na 

głębokości 4 metrów. Pod koniec 
tygodnia przystąpimy do usuwa-
nia awarii – usłyszeliśmy w ub. 
środę od szefa komunalki. 

(stop)

TraMWaje do zajezdni
W trasę wyruszą autobusy

W przyszłym 
tygodniu 
autobusy 
mają zastąpić 
tramwaje 
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Ozorków 

OGŁO S Z E N I E

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

Władze Ozorkowa 
otrzymały dotację na 

zakup wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w miej-
skich szkołach podstawowych. 
Wysokość dotacji to 100% kwoty 
wnioskowanej – 18 264 zł. 

Środki zostały przeznaczone 
na zakup m. in. wyrobów me-
dycznych, aparatów do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, ta-

blic do badania wzroku, środ-
ków opatrunkowych, apteczek 
pierwszej pomocy oraz stolików 
zabiegowych do gabinetów pro-
filaktyki zdrowotnej w Szkole 
Podstawowej nr 2 z Oddzia-
łami Integracy jnymi, Szkole 
Podstawowej nr 4 z Oddziała-
mi Integracyjnymi oraz Szkole 
Podstawowej nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ozorkowie. 

Mirosław Burski, 
konserwator od-

powiedzialny m.in. za naprawę 
domofonów, w ostrych słowach 
wypowiada się o wspólno-
cie mieszkaniowej jednego z 
bloków przy ul. Westerplatte. 
- Zostałem okradziony – mówi 
wprost. - Coś takiego przytra-
fiło mi się pierwszy raz w życiu. 

Do redakcji zadzwonił Andrzej 
P. (nazwisko do naszej wiado-
mości), lokator bloku w którym 
zepsuł się niedawno założony 
domofon. 

- Od prawie 
m i e s i ą c a 
wydzwa-
niam do 
konser-
wat o -
r a  w 
s p r a -
w i e 
t e g o 
domo -
f o n u . 
Krew mnie 
zalewa, bo ile 
można czekać na 
naprawę. Jestem lek-
ceważony. Konserwator działa z 
ramienia OPK i chyba będę musiał 
udać się do komunalki – mówi 
zdenerwowany mężczyzna. 

Okazuje się, że sprawa ma 
podwójne dno. Konserwator 
przyznaje, że wie o zepsutym 
domofonie. Jednak – jak usły-
szeliśmy – z bardzo konkretnej 
przyczyny zwleka z naprawą. 

- Zostałem okradziony na tysiąc 
złotych przez wspólnotę mieszka-
niową tego bloku. Malowałem dla 
nich klatki i zakładałem domo-
fony. Najwięcej problemów było 
z tym malowaniem. Wspólnota 
była wiecznie niezadowolona. A 
to z odcienia farby, a to z jakichś 
wyimaginowanych niedoróbek. 
To była po prostu celowa robota. 
Za pieniędzmi czekałem 4 mie-
siące, a gdy przyszło do wypłaty, 
to usłyszałem, że dostanę tysiąc 
złotych mniej. Musiałem się na 
to zgodzić, bo inaczej w ogóle nie 
otrzymałbym wynagrodzenia za 

W okresie ferii zimowych na lodowisku przy hali sportowej w 

Ozorkowie prowadzona będzie bezpłatna nauka jazdy na łyżwach. 

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku, w go-

dzinach 11.00 – 13.00, a poprowadzi je Jolanta Baryła – trenerka 

Miejskiego Klubu Łyżwiarskiego w Łodzi. 

LeKCje za darMo 

Lepiej wyposażone gabinety 

Konflikt o pieniądze 

Konserwator nie naprawia, 
bo został okradziony?

Pan Andrzej czeka na 
naprawę domofonu. 

Twierdzi, że nic nie wie o 
zaległych pieniądzach dla 

konserwatora

swoją pracę – słyszymy od Miro-
sława Burskiego. 

Problemem jest zaskoczony 
Grzegorz Stasiak, prezes Ozor-
kowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. 

- Nikt z lokatorów nie informo-
wał nas o tej sprawie. Również 
pan konserwator nie zgłaszał 
problemu – mówi G. Stasiak. - Po-
mimo tego postaram się pomóc, 
bo domofon powinien zostać 
możliwie szybko naprawiony. 
Proszę przekazać lokatorowi, 
żeby zadzwonił do konserwatora 
ponownie. Natomiast sprawy 
związane z umową pomiędzy 
konserwatorem a wspólnotą są 
poza przedsiębiorstwem komu-
nalnym. 

Pan Andrzej, gdy poinformo-
waliśmy go o zarzutach konser-
watora, odparł, że nic nie wie o 
niewypłaconej części wynagro-
dzenia. 

(stop)

Ozorków Ozorków 
Mieszkańcy osiedla 
mówią o tajemni-

czym wypadku do którego 
doszło niedawno w jednym z 
bloków przy ul. Lotniczej. Do 
tej pory niewiele wiadomo o 
przyczynach zdarzenia. 

51-latek w niewyjaśnionych oko-
licznościach spadł, wyskoczył lub 
został wypchnięty z okna? Wersji 
tego dramatu jest kilka. Policja 
wciąż nie może przesłuchać po-
szkodowanego, który w śpiączce 
leży w szpitalu i walczy o życie. 

- Wyjaśniamy okoliczności tej 
sprawy. Nie możemy przesłuchać 
poszkodowanego, nie ma z nim 
kontaktu. Jest w bardzo złym 
stanie. Ma połamane żebra, na 
dodatek ma zaawansowaną ro-
zedmę płuc. Podłączony jest pod 
specjalistyczną aparaturę. Mamy 
nadzieję, że niedługo uda się z tym 
pacjentem zamienić choć kilka 
słów, aby dowiedzieć się, co się 
stało – mówi asp. Sławomir Góral 
z KPP w Zgierzu. 

Wypadek nie został do końca 
wyjaśniony a niektórzy mieszkań-
cy już przedstawiają swoją wersję 
wydarzeń. Na osiedlu przy ul. 
Lotniczej rozmawialiśmy z kilko-
ma osobami. 

- Słyszałam o tym nieszczęściu. 
Znam dobrze tych ludzi – mówi 
pani Wanda, która prosi o ano-
nimowość. - Pięćdziesięciolatek 
związał się z młodszą partnerką. 
Nie wiem, czy są jeszcze razem. 
W każdym razie mężczyzna dość 
często przebywa w tym mieszka-
niu. Z tego co wiem, to lubi sobie 
wypić. 

Słowa ozorkowianki potwier-
dza policjant. Dowiedzieliśmy się, 
że 51-latek feralnego dnia wypił 
sporo alkoholu. 

- Mamy świadków, którzy po-
twierdzają, że mężczyzna miał 
omamy. Podobno rozmawiał na 
balkonie z dziećmi stojącymi pod 
blokiem, które rzekomo zobaczył 
z balkonu pierwszego piętra. 
Sprawdzamy też taką wersję 
wydarzeń – dodaje aspirant ze 
zgierskiej policji. 

Niektórzy w swoich domysłach 
idą bardzo daleko. Sugerują nawet, 
że doszło do zabójstwa. 

- Podobno była tam duża awan-
tura. Kobieta wypchnęła awan-
turującego się mężczyznę – twier-
dzi jedna z mieszkanek osiedla na 
Lotniczej. 

Nasz reporter rozmawiał z byłą 
żoną 51-latka. 

- Jestem ubezwłasnowolnio-
na, dlatego nie mogę zbyt dużo 
powiedzieć – usłyszeliśmy od 
przestraszonej pani Agnieszki. 
- Rozstałam się już z nim, bo 
za dużo pił. Ale przychodził 
do mnie. Tego dnia też był. Pił 
alkohol. Około 22 położyłam się 
spać. Nie wiem, co się stało. Może 

poprawiał antenę na balkonie. 
Nie wypchnęłam go. Owszem, 
często się kłóciliśmy. Ale nie w 
tym dniu, w którym wypadł z 
okna. Jest mi smutno. Byłam u 
Zbigniewa w szpitalu. Nie mo-
głam z nim porozmawiać. Nie 
odzyskał przytomności. 

Matka pani Agnieszki żałuje, 
że jej córka utrzymywała stały 
kontakt z 51-latkiem. 

- Mówiłam jej, żeby po rozwo-
dzie nie wpuszczała już go do 
mieszkania. Przeczuwałam, że 
może być z tego jakieś nieszczęście. 
No i proszę. Mam nadzieję, że 
przeżyje. Dla mnie i mojej córki to 
ogromny dramat. 

O komentarz poprosiliśmy też 
sąsiadów.  

- Tak, to prawda. Często z tego 
mieszkania dochodziły odgłosy 
awantur. Nie wiemy, dlaczego 
doszło do tego wypadku – powie-
dzieli nam lokatorzy bloku przy 
Lotniczej. 

(stop)

Mężczyzna, pomimo rozwodu, często odwiedzał swoją byłą żonę. Do dramatu doszło w mieszkaniu na pierwszym piętrze. 

Walczy o życie 
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Zadymienie było 
duże. Strażacy 
musieli użyć 
dmuchawy 

ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA 
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na 

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
będących własnością Gminy Miasto Ozorków

1. Niezabudowana działka gruntu nr 119/2 o powierzchni 1564 m2 w obrębie geodezyjnym 1, 
położona w Ozorkowie przy ul. Nowej 7. Wraz z przedmiotowa działką gruntu sprzedaje się 
udział w wysokości 1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną. 
Powyższe działki gruntu objęte są księga wieczystą nr LD1G/0013374/4 prowadzoną przez V 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak 
jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji 
gruntów i budynków działka zaliczona jest do gruntów ornych (RIIIa). Cena działki gruntu nr 119/2 
wynosi 86020,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/3 części działki gruntu nr 119/1 wynosi 9375,00 
zł. Razem cena nieruchomości wynosi 95395,00 zł. Wadium wynosi 9500,00 zł.
2. Niezabudowana działka gruntu nr 119/3 o powierzchni 1160 m2 w obrębie geodezyjnym 1, położona 
w Ozorkowie przy ul. Nowej 7. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 
1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną. Powyższe działki gruntu 
objęte są księga wieczystą nr LD1G/00013374/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działka 
zaliczona jest do gruntów ornych (RIIIa). Cena działki gruntu nr 119/3 wynosi 63800,00 zł. Cena 
udziału w wysokości 1/3 części działki gruntu nr 119/1 wynosi 9375,00 zł. Razem cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi 73175,00 zł. Wadium wynosi 7300,00 zł.
3. Niezabudowana działka gruntu nr 119/4 o powierzchni 1205 m2 w obrębie geodezyjnym 1, położona 
w Ozorkowie przy ul. Nowej 7. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 
1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną. Powyższe działki gruntu 
objęte są księgą wieczystą nr LD1G/00013374/4 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działka 
zaliczona jest do gruntów ornych (RIIIa). Cena działki gruntu nr 119/4 wynosi 66275,00 zł. Cena 
udziału w wysokości 1/3 części działki gruntu nr 119/1 wynosi 9375,00 zł. Razem cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi 75650,00 zł. Wadium wynosi 7600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2018 roku w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100:

działka nr 119/2 o powierzchni 1564 m.kw. o godz. 10:00
działka nr 119/3 o powierzchni 1160 m.kw. o godz. 10:40
działka nr 119/4 o powierzchni 1205 m.kw. o godz. 11:20

Wadium należy wpłacić do dnia 20.02.2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: 
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143. 

Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku 
przez Urząd Miejski w Ozorkowie.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, 
stronie internetowej www.umozorkow.pl, na BIP-ie tut. Urzędu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem 
Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, tel. 42 710-31-22, 

strona internetowa www.umozorkow.pl.

Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej oraz burmistrz Ja-
cek Socha rozmawiają o wspólnej 
inwestycji związanej z uruchomie-
niem w mieście systemu kontrolu-
jącego stan powietrza pod kątem 
zanieczyszczeń. Choć projekt jest 
w bardzo wczesnej fazie, wzbudza 
ogromne zainteresowanie. Szcze-
gólnie mieszkańcy ulic położonych 
blisko strefy przemysłowej chcie-
liby mieć możliwość sprawdzenia 
jakości powietrza. 

Mówi się o tym, aby w Ozorkowie 
założyć czujniki w różnych miejscach 
– nie tylko na Staszica, Zachodniej 
czy Sikorskiego, czyli w najbliższym 
rejonie ozorkowskiej podstrefy. Cho-
dzi nie tylko o kontrolę działających 
zakładów, ale też stały monitoring 
pod kątem smogu. Szczególnie zimą 
ten problem jest odczuwalny przez 
mieszkańców. 

- Jest jeszcze w naszym mieście 
wiele kominów, które w okresie 
zimowym strasznie kopcą. Brakuje 
kontroli. Na dobrą sprawę nie wiado-
mo, czym się pali w piecach. Znając 
życie, to niektórzy wrzucają do ko-
tłów co się da. Dlatego powietrze jest 
trujące. To wspaniały pomysł z tymi 
czujnikami jakości powietrza – mówi 
Anna Pawlak. 

Informacje płynące ze spółdzielni 
mieszkaniowej nie są jeszcze zbyt 
konkretne. Władze SM w Ozorko-
wie dopiero rozpoczęły rozmowy 
z burmistrzem miasta i – jak usły-
szeliśmy – na tym etapie trudno 
jest jeszcze mówić o klarownych 
planach. Nie sprecyzowano jeszcze 
miejsc w których miałyby zostać 
ustawione czujniki, ani tego, czy 
wyniki pomiarów mogłyby być 
odczytywane bezpośrednio przez 
spacerujących mieszkańców. Mon-
taż takich monitorów z odczytem 
z pewnością znacznie podniósłby 
koszty uruchomienia całego sys-
temu. 

- Owszem, były już pierwsze 
rozmowy z burmistrzem o stacji 
meteo – mówi Piotr Piętka, szef SM 
w Ozorkowie. - To dopiero począ-
tek planowania takiej inwestycji. 
Mieszkańcy muszą uzbroić się w 
cierpliwość, na konkrety przyjdzie 
jeszcze czas. 

Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa, również wypowia-
da się w podobnym tonie.

- Burmistrz jest jak najbardziej 
przychylny temu projektowi i mamy 
nadzieję, że uda się go wcielić w życie 
w niedalekiej przyszłości.

(stop)

Wzrasta liczba po-
szkodowanych osób 

w wyniku nieuczciwych sprze-
dawców ogłaszających się w 
internecie. Miejscowy komisariat 
policji coraz częściej jest powiada-
miany o takich sprawach. Niedaw-
no policjanci z Ozorkowa przyjęli 
zawiadomienie o kolejnym inter-
netowym oszuście. Nieuczciwy 
sprzedawca za pośrednictwem 
portalu „Przecenione net” ofe-
rował do sprzedaży dwa zasilacze 

Uwaga na 
internetowych 
oszustów

komputerowe. Pokrzywdzony za-
płacił 414 zł, jednak zamówionego 
towaru nie otrzymał. Bezskutecz-
nie domagał się zwrotu pieniędzy. 
Krótko po przelaniu kwoty konto 
oszusta zniknęło z portalu inter-
netowego. 

Wspólne plany spółdzielni i miasta 

W Ozorkowie monitorowany smog

Według wstępnych planów czujniki jakości powietrza mają zostać 
zainstalowane m.in. na Staszica i Zachodniej

na sygnale do bezdomnych Spacerująca w lasku miejskim matka z dzieckiem zobaczyła 
unoszące się nad zrujnowanym budynkiem kłęby dymu. 

Zadzwoniła po strażaków, przeczuwając, że w takim przypadku trzeba 
reagować natychmiast. 

Dwa wozy strażackie 
na miejscu pojawiły 

się szybko. Już z daleka było widać 
skąd w niebo wzbija się siwy dym. 
To bezdomni rozpalili ognisko w 
budynku w którym przed laty or-
ganizowane były kolonie. 

- Po raz pierwszy tej zimy otrzy-
maliśmy takie zgłoszenie. To do-
brze, że ludzie reagują na takie 
sytuacje. Bezdomni nawet nie zdają 
sobie sprawy, jak zabójczy jest czad 
– usłyszeliśmy od dowódcy akcji. 

Strażacy dość szybko ugasili 
ognisko. Na szczęście płomienie nie 
rozprzestrzeniły się w pomieszcze-
niu w którym było sporo różnego 
rodzaju śmieci. Bezdomni bagate-

lizowali zagrożenie. 
- Nic złego nie mogło się stać 

– przekonywali. - Ognisko roz-
paliliśmy na betonie. Chcieliśmy 
podgrzać sobie obiad. 

Ryszard i Ireneusz upodobali 
sobie pustostan ze względu na cichą 
okolicę. Mężczyźni nie przejmują 
się fatalnym stanem technicznym 
budynku. Nawet mrozy nie są im 
straszne. 

- W nocy było na pewno kilka 
kresek poniżej zera. To nic. Mamy 

Pustostan jest w 
fatalnym stanie 
technicznym 

Bezdomni rozpalili ognisko, bo 
chcieli podgrzać sobie obiad 

Policjanci namawiali mężczyzn do 
pobytu w ośrodku dla bezdomnych

koce, jest nam ciepło. Nie chcemy 
iść do ośrodka.

Po strażackiej akcji na miejsce 
przyjechali także policjanci. 

- Na pewno nie jest łatwo namó-
wić do umieszczenia w ośrodku 
dla bezdomnych. Ale będziemy się 
starać – powiedział reporterowi w 
drodze do radiowozu funkcjona-
riusz. 

(stop)
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Oczyszczanie twarzy domowymi 
sposobami jest doskonałą alterna-
tywą dla drogeryjnych kosmetyków. 
Mleczko kosmetyczne domowej 
roboty, tonik wykonany z ziołowego 
wywaru i peeling z otrębów migda-
łowych skutecznie oczyszczą skórę i 
przygotują ją do dalszych zabiegów 
pielęgnacyjnych. 

Domowe sposoby na oczyszczanie 
twarzy: cera normalna

Cera normalna ma niewielkie pory, 
jest gładka o matowym połysku, 
dlatego nie wymaga specjalistycznej 
pielęgnacji. Oczyszczanie twarzy na-
leży zacząć od demakijażu mleczkiem 
domowej roboty, by następnie przejść 
do tonizacji.

Przepis na tonik z miodem

Lekko podgrzej 100 ml wody de-
stylowanej (można ja kupić w drogerii 
lub hipermarkecie). Następnie rozpuść 
w niej łyżkę miodu oraz 15 ml soku z 
cytryny. Ostudzony roztwór przelej do 
butelki kosmetycznej i dobrze wstrzą-
śnij. Jeśli twoja skóra jest zmęczona, 
dodaj jeszcze 25 ml żelu z aloesu, który 
działa na skórę nawilżająco, a także 
uspokajająco i kojąco.

Osoby z cerą normalną, zamiast 
peelingu, mogą wypróbować domową 
maskę oczyszczającą. 

Przepis na domową maseczkę 
oczyszczającą

4 łyżki stołowe śmietany wymieszaj 
z kilkoma kroplami soku z cytryny. 
Mieszankę dobrze wetrzyj w skórę i 
pozostaw na 20 minut. Potem zmyj 
maseczkę letnią wodą mineralną i 
dodatkowo opłucz twarz zimną.

Domowe sposoby na oczyszcza-
nie twarzy: cera sucha, wrażliwa, 

naczynkowa

Cera sucha charakteryzuje się osła-
bioną pracą gruczołów łojowych, przez 
co traci wilgotność i tłuszcz, a w 
konsekwencji staje się sucha. Dlatego 
oczyszczenie cery suchej, a także cery 
wrażliwej i cery naczynkowej, należy 
rozpocząć od demakijażu mleczkiem 
nawilżającym, np. z owoców avocado 
i mleka, które jest bogate w lecytynę 
- substancję, która nawilża i ułatwia 
wchłanianie substancji aktywnych 
zawartych w kosmetykach.

Przepis na mleczko kosmetyczne 
z avocado

W 100 ml lekko ogrzanej wody róża-
nej rozpuść 20 g odtłuszczonego mleka 
w proszku i 1 łyżkę miodu. Następnie 
dodaj 20 ml olejku z owoców avocado, 
20 ml olejku migdałowego i dokładnie 
wymieszaj. Całość przelej do sterylnej 
butelki kosmetycznej (można ją kupić 
w drogeriach) i silnie wstrząśnij. Od-
staw w chłodne miejsce.

Przepis na tonik różany

Kolejnym etapem oczyszczania cery 
suchej jest tonizacja. Tonik domowej ro-
boty odświeży, oczyści oraz zmiękczy 
skórę, a także intensywnie ją nawilży 
i skutecznie złagodzi wszelkie po-
drażnienia. Ponadto przywróci skórze 
naturalne, kwaśne pH.

Garść płatków róży umieść w ma-
łym garnku i zalej wodą (do momentu 
przykrycia płatków). Przykryj garnek 
pokrywką i gotuj na małym ogniu do 
momentu, aż woda nabierze koloru 
płatków róży i zauważysz olejek uno-
szący się na wodzie (zazwyczaj ok. 45 

minut). Przecedź 
płyn i pozostaw 
do wystygnięcia. 

Następnie przelej do butelki kosme-
tycznej. Tak przygotowany tonik włóż 
do lodówki. Jego termin ważności mija 
po 4 dniach.

Podstawę dobrego oczyszczania 
skóry stanowi również peeling. Cerze 
suchej, a szczególnie naczynkowej, 
zaleca się kremowy peeling enzyma-
tyczny, którego formuła jest oparta na 
aktywnym działaniu złuszczającym 
kwasów owocowych (używaj go tylko 
raz w tygodniu). Tego typu peeling 
można kupić w każdej drogerii. Po 
oczyszczeniu skóry suchej, należy się-
gnąć po maseczkę nawilżającą. 

Przepis na maseczkę 
winogronową

Rozgnieć kilkanaście owoców wino-
gron. Powstałą papkę wsmaruj w twarz 
i szyję. Pozostaw na skórze ok. 15 minut. 
Następnie zbierz masę chusteczką lub 
wacikiem i przetrzyj skórę tonikiem. 
W celu pielęgnacji cery wrażliwej i 
naczynkowej, polecamy uspokajającą 
maseczkę z siemienia lnianego.

Łyżkę siemienia lnianego rozpuść 
w odrobinie wody i całość gotuj kilka 
minut do powstania gęstej masy. Po 
ostudzeniu nałóż maseczkę na twarz 
i odczekaj 20 minut. Następnie umyj 
twarz letnią wodą mineralną.

Olejek z opuncji jest jeszcze w 
Polsce mało znany, choć w nie-
których krajach jego właściwości 
odkryto wiele wieków temu. Jego 
uzyskiwanie jest długotrwałym i 
trudnym procesem, co wpływa 
na dość wysoką cenę, nie brakuje 
jednak jego zwolenników. Jakie 
zastosowanie ma olejek z opuncji 
w kosmetyce?

Właściwości olejku z opuncji

W olejku z opuncji znajduje się 
wiele substancji, które pomogą 
pielęgnować twarz i ciało. Jego 
właściwości i działanie sprawiają, 
że stosować może go każdy. Jest to 
również kosmetyk w pełni natural-
ny, więc nie powinien wywoływać 
alergii nawet u osób o wrażliwej 
cerze. Szczególnie zaleca się sto-
sowanie go przez osoby starsze, 
ponieważ niekiedy jest nazywany 
naturalnym botoksem.

Kwas linolowy Omega 6 to niena-
sycony kwas tłuszczowy, który nie 
jest produkowany przez organizm 
człowiek, dlatego musi być pobie-
rany z otoczenia. Jego działanie 
sprawia, że skóra jest bardziej na-
wodniona, nawilżona i elastyczna. 
Warto wspomnieć, że kwas lino-
lowy zawarty w olejku z opuncji 
wzmacnia warstwę lipidową skóry, 
dzięki czemu lepiej się goi i łatwiej 
regeneruje po podrażnieniach.

Podobne właściwości mają za-
warte w opuncji fitosterole, uczest-
niczące w regulacji procesów we-
wnątrzkomórkowych, dzięki czemu 
pobudzają regenerację i gojenie 
naskórka. Wzmacniają barierę na-
skórkową, w efekcie hamują utratę 
wody ze skóry. Warto podkreślić, 
że działają łagodząco i przeciwa-
lergicznie, poprawiają również 
elastyczność i gęstość skóry, co 
sprawia, że olejek z opuncji ma 
działanie przeciwzmarszczkowe. Z 
kolei osoby, które mają problemy z 
tłustą cerą, docenią to, że ten natu-
ralny kosmetyk normalizuje pracę 

gruczołów łojowych.
Zawarta w olejku witamina E w 

postaci gamma-tokoferolu zapo-
biega przedwczesnemu niszczeniu 
i starzeniu się skóry, ponieważ ma 
silne działanie antyoksydacyjne, 
dzięki czemu chroni przed działa-
niem wolnych rodników.

Zastosowanie olejku z opuncji

Produkt nadaje się do stosowania 
przy każdym rodzaju cery. Jego wła-
ściwości pielęgnujące i odświeżające 
sprawiają, że warto stosować go 
podczas codziennej toalety. Wystar-
czy po umyciu twarzy przetrzeć ją 
wybranym hydrolatem, a następnie 
odrobinę olejku rozgrzać między 
palcami, po czym delikatnie wkle-
pać go w lekko wilgotną skórę.

Drugim popularnym zastoso-
waniem olejku z opuncji jest przy-
gotowanie dwufazowego płynu 
do demakijażu. Wystarczy do 
żelu hialuronowego dodać kilka 
kropel olejku (mniej w przypadku 
cery tłustej, więcej, gdy mamy cerę 
suchą), wymieszać palcami i deli-
katnie masując, wklepać w skórę. 
W ten sposób pozbędziemy się 
makijażu, jednocześnie ujędrniając 
i odżywiając skórę.

Nie zaszkodzi również dodać 
kilku kropel olejku do kremu na-
wilżającego. Dzięki swoim właści-
wościom olejek wzmocni działanie 
kremu, a dodatkowo ułatwi jego 
nałożenie dzięki nadaniu mu bar-
dziej płynnej konsystencji.

Zima to trudny czas dla wło-sów. Mroźne powietrze, częste zmiany temperatury i wiatr sprawiają, że włosy stają się matowe, łamliwe i niezdyscy-plinowane. 
Wielu z nas unika czapek, które rujnują ułożone wcześniej fryzu-ry. To błąd, bo nakrycia głowy chronią włosy przed niską tem-peraturą. Czapka rzeczywiście oznacza również problemy, takie jak elektryzowanie się włosów Po zdjęciu czapki włosy często się elektryzują. Żeby temu zapobiec, przede wszystkim wybierajmy nakrycia głowy wykonane z na-turalnych włókien. Pamiętajmy również, by po każdym pra-niu płukać czapkę w płynie do płukania. Same włosy możemy po zdjęciu nakrycia głowy deli-katnie spryskać wodą w sprayu lub delikatnym, nawilżającym 

Co robić, by włosy się 
nie elektryzowały?

lakierem. Pamiętajmy również o stosowaniu szczotki do włosów z naturalnego włosia i nakładaniu odżywek lub balsamów, które wygładzają powierzchnię włosów i pośrednio zapobiegają ich elek-tryzowaniu się.

Olejek z opuncji - właściwości i 
zastosowanie w kosmetyce

Szare mydło: zastosowanie i właściwości

Szare mydło było stosowane już 
przez nasze babcie, później na chwi-
lę o nim zapomniano, teraz jednak 
znów święci triumfy. Wszystko ze 
względu na jego zastosowanie i 
właściwości.

Nie uczula

A raczej uczula mniej niż inne mydła. 
Szare mydło jest hipoalergiczne, a 
przedrostek “hipo-” w języku grec-
kim oznacza “mniej” i przyjęło się 
go używać wobec produktów mniej 
uczulających niż inne. Może więc być 
stosowane przez osoby z wrażliwą, 
a także przetłuszczającą się skórą. U 
posiadaczek i posiadaczy skóry suchej 
może doprowadzić do nadmiernego 

wysuszenia, jednak stosowane razem 
z balsamami, kremami nie będzie 
powodować takich skutków ubocz-
nych. W dodatku szare mydło jest 
natybakteryjne.

Działa łagodząco i regenerująco

Szare mydło posiada także właści-
wości łagodzące, dlatego poleca 
się używanie go do przyspieszania 
procesu gojenia ropiejących ran, 
skaleczeń, obrzęków, wyprysków 
- oczywiście zawsze tylko jako uzu-
pełnienie właściwego leczenia, a nie 
jego główny element. Ze względu na 
swoje właściwości łagodzące szare 
mydło polecane jest nawet świeżo 
upieczonym mamom na oddziałach 

położniczych - do przemywania 
krocza po porodzie.

Pielęgnuje ciało i włosy

Szarym mydłem nie musimy myć 
wyłącznie dłoni - świetnie się ono 
sprawdzi jako środek do całego cia-
ła. Także do włosów - otwiera łuski 
włosowe, dzięki czemu składniki 
odżywcze mogą się dostać w głąb 
włosa. Warto jednak pamiętać, że 
bez zastosowania odżywki lub 
maski nawilżającej włosy po myciu 
wyłącznie szarym mydłem mogą 
być wysuszone.

Zastosowanie szarego mydła

Szare mydło używane jest przede 
wszystkim według swojego pierwot-
nego przeznaczenia - do mycia ciała, 
a czasem także włosów. Stosują je 
bardzo chętnie alergicy, osoby z cerą 
trądzikową. Można je wykorzystać 
również w domu, przy szeregu róż-
nego rodzaju prac.

Wywabianie plam

Szare mydło świetnie sprawdzi się jako 
środek piorący - nie tylko do ubrań, 
ale również wykładzin, podłóg z pły-
tek, terakoty, linoleum. Szare mydło 
może być wykorzystywane zarówno 
do prania ręcznego, jak i kładzione 
bezpośrednio na plamę.
Ważne: Szare mydło dobrze sprawdzi 
się jako środek do prania dziecięcych 
ubranek. Wystarczy zetrzeć je na tarce 
o dużych oczkach, rozpuścić w gorącej 
wodzie, a następnie otrzymaną “mik-
sturę” umieścić w bębnie pralki.

TO CI SIę PRZyDA
Przepis na kąpiel dla dłoni lub stóp

Oczywiście z użyciem szarego mydła 

- świetnie sprawdzi się w przypadku 

odcisków na stopach czy podrażnień 
na dłoniach.
Składniki:

4 litry wody (ciepłej) 
1 łyżka stołowa szarego mydła 

Sposób przygotowania:
Wystarczy w misce wody umieścić 

łyżkę szarego mydła - mieszając tak 

długo, aż wytworzy się emulsja. 
Dłonie lub stopy moczymy 

10-15 minut i gotowe.

doMoWe sPosoby na oczyszczanie TWarzy

Maseczka ze 
śmietany i 
cytryny odżywi 
skórę
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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 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

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

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

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynach 
szwalniczych.
PPHU „KAROLA” 
Grzegorz Pawłowski
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 734 261

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
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

Technolog-konstruktor
Wykształcenie średnie - 
mechanika/budowa maszyn, 
znajomość AutoCad lub 
Creo(ProEnginer), mile widziana 
znajomość języka angielskiego
ŁZG S.A.
ul. Kopalniana 9, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41

Pracownik produkcji
Chęć do pracy
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25, 99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Operator maszyn włókienniczych
Wykształcenie zasadnicze
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Kelner - barman
Chęć do pracy, mile widziana 
znajomość języka angielskiego w 
stopniu podstawowym
Restauracja „Królewska”
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca
Tel. (24) 388-75-01

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



Pomoc magazynowa
Wykształcenie średnie, mile 
widziana książeczka sanepidowska
MK INTERIM
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Miejsce pracy w Łęczycy
Tel. 720-800-206
e-mail: biuro@mkinterim.pl

Ślusarz
Wykształcenie zawodowe, 
znajomość czytania dokumentacji 
technicznej, 3 m-ce 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku 
ŁZG Łęczyca S.A.
Ul. Koplaniana 9
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-34-41
e-mail: kadry@lzgsa.pl

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – gastronomiczne mile 
widziane, książeczka sanepidowska, 
wymagane doświadczenie
P.P.H. „GAL”
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel. 607-935-903

Operator Maszyny 
Zaawansowanej (dział 
Automatów Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, mile 
widziana umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy oraz 
sumienne i staranne wykonywanie 
obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Ustawiacz (dział Automatów 
Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, mile 
widziana umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy oraz 
sumienne i staranne wykonywanie 
obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88

Kredyty 
dla każdego  

Łęczyca Przedrynek 8 lokal 3.1

tel 600-808-390

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

Kupię mieszkanie w Łęczycy, maks. 
50 m². Tel.: 721-409-815

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

Sprzedam mieszkanie 48 m² w blo-
ku, w Daszynie. Tel.: 505-517-768

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 schody modułowe – 
wys. max 2,90, szyby dekoracyjne 
do kuchni. Tel.: 662-012-556

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

Sprzedam saladerę – duża ilość. 
Tel.: 504-877-572

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

Sprzedam silnik 5,5 kW z szajbą 
na pas z podstawką na kół-
kach, nowy wózek do wożenia 
woreczków, maszynę do ob-
cinania cebuli lub 3 silniki do 
niej osobno, kuchnię polską 
Grudziądz oraz 2 rowerki dzie-
cinne w dobrym stanie w tym 
jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.

reklama
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Łęczyca

Łęczyca Młodzież z „Grodz-
kiej” gościła ponad 

250 uczniów najstarszych klas 
okolicznych szkół podstawo-
wych. Okazją był Dzień Eu-
ropejski zorganizowany jako 
podsumowanie projektu „Po-
przez język angielski i techniki 
informatyczne do skuteczniej-
szej edukacji”, finansowanego 
z funduszy europejskich w ra-
mach Programu Operacyjnego 
„Wiedza Edukacja Rozwój”. W 
projekcie wzięło udział dwu-
dziestu trzech nauczycieli z 
„Grodzkiej”. Za granicą i w kraju 
szkolili się w zakresie nowo-
czesnej dydaktyki, a rezultaty 
kształcenia zaprezentowali za-
proszonym gościom.

Pierwszym punktem programu 
było zaprezentowanie współpracy 

Grupa lekkoatletów MKLA Łę-
czyca wzięła udział w mityngu 
kwalifikacyjnym w Aleksandro-
wie Łódzkim. Najlepiej zaprezen-
towała się reprezentacja skocz-
ków wzwyż. Zwyciężył z nowym 
rekordem życiowym (187 cm) 
Kamil Zatyka, drugie miejsce za-
jął Paweł Rybarczyk (179 cm), na 
czwartym uplasował się Dominik 
Nowakowski (171 cm). 

Drugie miejsce w konkursie 
pchnięcia kulą juniorów młodszych 
zajął Adrian Walczak (12.98 m), piąty 
był Szymon Osowski (11.60 m). Obaj 

poprawili rekordy życiowe.W pchnię-
ciu kulą juniorek młodszych na trze-
cim miejscu uplasowała się Gabriela 
Flejszman(10.36 m), ustanawiając tym 
samym nowy rekord życiowy. Julia 
Kołdrzak była najlepsza w konkursie 
młodziczek (10.35 m). Tutaj także padł 
rekord życiowy. Nasi zawodnicy 
równie dobrze zaprezentowali się w 
trójskoku. Kamil Zatyka zajął trzecie 
miejsce (12.29 m), czwarty był Domi-
nik Nowakowski (11.94 m). Martyna 
Tomes wywalczyła trzecią lokatę w 
rywalizacji dziewcząt.

(and)

Doskonale zaprezen-
towali się na halowym 

Mityngu w Łodzi lekkoatleci MKLA 
Łęczyca. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują tyczkarze. Podopieczni 
trenera Roberta Kubiaka zademon-
strowali bardzo wysoką formę bijąc 
po raz kolejny własne rekordy Okrę-
gu Łódzkiego. Adrian Mikołajczyk 
był najlepszy wśród juniorów (4.40 
m), a Krystian Nowakowski okazał 
się najlepszym juniorem młodszym. 
Obaj zajmują aktualnie drugie miej-
sca w tabelach Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki.

Do wysokiej formy powraca Kata-
rzyna Ignatowicz. W skoku wzwyż 
uzyskała minimum kwalifikacyjne 
na Halowe Mistrzostwa Polski (163 
cm).Wynik ten dał jej trzecią lokatę. 
Rekordy Łęczycy w biegach średnich 

rekordowe skoki tyczkarzy

poprawili biegacze: Bartosz Subocz 
przebiegł 600 m w 1.28.42 min, a Ma-
teusz Grabski na 2000 m uzyskał czas 
6.00.56 min. Obaj trenują pod okiem 
trenera Łukasza Kwapkowskiego.

Rekordy życiowe ponownie po-
prawili wszyscy płotkarze w bie-
gu na 60 m przez płotki. Adam 
Jaśkiewicz był trzeci (8.51 s), Jakub 
Florczak czwarty (8.52 s i 8.45 – 
eliminacje), Maciej Kamiński piąty 
(8.56 s), Paweł Rybarczyk (8.99 s).

(and)

Łęczyccy lekkoatleci w Aleksandrowie Łódzkim

szkoła z dwunastoma europejskimi 
gwiazdkami

po wejściu do naszej szkoły zostali 
podzieleni na piętnastoosobowe 
grupy, zostali poprowadzeni 
przez przydzielonych im prze-
wodników (uczniów szkoły), do 
pomieszczeń, w których czekały 
na nich zadania. Np. na sali gim-
nastycznej należało zatańczyć 
taniec belgijski (oczywiście z 
pomocą naszych uczniów). W 
innych pomieszczeniach, czekali 
już nauczyciele. Na najlepsze 
grupy czekały nagrody zakupione 
ze środków europejskich. Były 
to krówki reklamujące projekt i 
łęczycką szkołę. Ich walory sma-
kowe zostały wysoko ocenione 
przez zwycięzców. Odbierając 
nagrody, wszyscy przyznali do 
mikrofonu, że świetnie się bawili. 
Po feriach w ZS im. J. Grodzkiej 
zorganizowany zostanie jeszcze 
jeden Dzień Europejski. 

Info: K. Andrzejczak

z ośmioma szkołami partnerskimi. 
Uczennice klasy maturalnej, które 
już dwukrotnie brały udział w wy-
mianie międzynarodowej, opowie-
działy o swoich doświadczeniach 
i zilustrowały to krótkim filmem. 
Następnie uczniowie, którzy zaraz 

350 osób z całej Polski wzięło 
udział w IV księżycowym crossie 
- ogólnopolskim biegu pod pa-
tronatem burmistrza Jacka Sochy. 
Biegacze wystartowali o 16.19 
czyli po zachodzie słońca i mieli 
do pokonania półmaraton lub 
ćwierćmaraton ulicami Ozorkowa 
i ścieżkami Lasu Grotnickiego. 
Bieg poprzedziła rozgrzewka na 
terenie boiska przy SP2. 

Organizatorem biegu jest MO-
NAR, a w tym roku wśród kibiców 
znalazł się m.in. Jerzy Górski - pol-

ski sportowiec, biegacz, triathloni-
sta, mistrz świata w podwójnym 
Ironmanie w Huntsville z 3 wrze-
śnia 1990. 

Jerzy Górski latach 1969-1982 był 
narkomanem, kilkakrotnie również 
przebywał w więzieniu, był w bardzo 
złym stanie fizycznym. Jego przemia-
na zaczęła się w 1984 r. w Monarze. 
W ciągu sześciu lat intensywnego 
treningu pod okiem m.in. Antoniego 
Niemczaka osiągnął poziom sporto-
wy, pozwalający mu wygrać Double 
Ironman w Huntsville. Biografia 

Jerzego Górskiego jest tematem filmu 
„Najlepszy”, jednego z najlepszych 
filmów 2017 r, laureata Złotych Lwów 
Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni.

W Ozorkowskim biegu biorą 
udział podopieczni Monaru oraz 
wszyscy miłośnicy biegania. Celem 
biegu jest promocja zdrowego stylu 
życia, zdrowej rywalizacji i promo-
cja Ozorkowa. Partnerem Monaru 
przy organizacji imprezy są Urząd 
Miejski, CSiR Wodnik i SP2.

Tekst i fot. UM Ozorków

Księżycowy cross w Ozorkowie

SUKCESy ŁęCZyCKIEJ MŁODZIEŻy
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Biblioteka książek porzuconych 

Reklamówki się 
skończyły

szczekający pociąg największy wodospad w Polsce

Pracownicy służb oczyszczania z Ankary otworzyli biblio-
tekę publiczną, w której znajdują się wyłącznie książki 
uratowane przed wysypiskiem. Gdy wieść gminna się 
rozniosła, ludzie zaczęli przekazywać książki osobiście. 
,Początkowo ze zgromadzonego w byłej cegielni księ-
gozbioru mogli korzystać tylko pracownicy firmy i ich 
rodziny. Kolekcja jednak stale rosła, podobnie zresztą jak 
zainteresowanie lokalnej społeczności, ostatecznie więc 
we wrześniu ubiegłego roku biblioteka otworzyła swoje 
podwoje dla wszystkich.Chętni mogą wybierać spośród 
przeszło 6 tysięcy tytułów, które reprezentują przeróż-
ne gatunki literackie. Szczególnie popularny jest dział 
dziecięcy z komiksami. Utworzono też specjalną sekcję 
poświęconą badaniom naukowym. Woluminów jest tak 
dużo, że książki zaczęto wypożyczać do szkół, więzień czy 
projektów edukacyjnych. Trzeba też było utworzyć etat i 
zatrudnić kogoś do obsługi biblioteki.

Japoński pociąg wyposażono w głośnik, z którego odtwa-
rzane są odgłosy parskania jelenia i szczekania psa. Ma 
to zapobiec kolizjom ze zwierzyną płową.Jak tłumaczą 
przedstawiciele Kolejowego Instytutu Badań Technicznych, 
3-s parskanie przyciąga uwagę jeleni, a 20-s szczekanie 
psa powinno je wystraszyć i zmusić do ucieczki.Naukowcy 
zauważyli, że gdy dźwięk odtwarzano nocą, kiedy jelenie 
gromadzą się przy torach, liczba zaobserwowanych zwie-
rząt spadła o połowę. Jeśli rozwiązanie okaże się skuteczne, 
głośniki zostaną zainstalowane także w miejscach, gdzie 
zazwyczaj spotyka jelenie. Uprzedzając ewentualne za-
strzeżenia, kolej podkreśla, że nie pojawią się one w pobliżu 
siedzib ludzkich. Wielka Siklawa, czyli najwyższy i największy wodospad w 

Polsce znajduje się w Tatrach Wysokich. Spływa z progu 
ściany Stawiarskiej i oddziela on Dolinę Pięciu Stawów 
od Doliny Roztoki. Rekordowy polski wodospad zasila 
potok wypływający z Wielkiego Stawu i w zależności od 
aktualnego poziomu wody spada w dół dwoma, a czasem 
nawet trzema strugami. Najbardziej okazale prezentuje 
się na wiosnę, gdy topnieją śniegi oraz latem, podczas 
dużych ulew. Urokliwie wygląda też w pełnym lipcowym 
i sierpniowym słońcu, gdy w rozpylonych kroplach mieni 
się kolorowa tęcza. Największy i najwyższy wodospad 
w Polsce ma około 70 metrów wysokości, czyli tyle ile 
20-piętrowy budynek. Nachylenie ściany, po której spływa 
wodospad wynosi 35°, a wysokość progu to około 64-70 
m. Spadająca z tak dużej wysokości woda powoduje spory 
hałas, dlatego Wielką Siklawę słychać z dużej odległości. 

Wakacje na 
bezludnej wyspie

Schody dla 
niepełnosprawnych

Ktoś zapomniał 
PIN-u

Tak wygląda 
żona... gdy mąż 
rozmawia przez 
telefon

Firmowa fryzura


