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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Witonia

Łęczyca

Budynek dworca PKP 
po remoncie wygląda 

przyzwoicie, w przeciwieństwie do 
terenu  sąsiadującego z obiektem 
jak i stanu technicznego ulicy do-
jazdowej do dworcowego parkingu.

Podróżny dojeżdżający czy do-
chodzący do dworca kolejowego jest 
zmuszony do pokonania dziurawego 
jak sito odcinkiem ulicy.

- To żenujące, że nikt się tym nie 
zainteresuje ani miasto, ani zarząd 
spółki PKP - mówi Barbara Ulężał-
ka z Łęczycy. - Oprócz tak istotnych 
czynników jak możliwość poważne-
go uszkodzenia samochodu, albo co 
gorsza skręcenia nogi to jest jeszcze 
aspekt estetyki. Co może pomyśleć o 
gospodarzu, ktoś, kto jest gościem w 
naszym mieście? Ładny obiekt dworca 
usytuowany wśród krzaków, uszko-
dzonych fragmentów ogrodzenia i w 
dodatku z katastrofalnym dojazdem. 
Kto odpowiada za taki stan rzeczy?

Problem przedstawiliśmy Polskim 

Kolejom Państwowym. Aleksandra 
Grzelak z biura prasowego spółki 
informuje, że póki co remontu drogi 
prowadzącej do dworca nie będzie.

- Fragment drogi dojazdowej położo-
ny na działce nr 311/17 należy do PKP 
S.A. Pozostałe część ul. Belwederskiej 
została w 2016 r. przekazana na rzecz 
gminy. Do tej pory nie otrzymywali-
śmy żadnych sygnałów dotyczących 
złego stanu nawierzchni. W najbliż-
szym czasie PKP S.A. nie planuje napra-
wy drogi. Spółka przeanalizuje jednak 
możliwość przeprowadzenia remontu 
w późniejszym okresie - czytamy w 
odpowiedzi PKP.

Zarząd spółki kolejowej mieści się 
w Warszawie i trudno spodziewać się 
bieżących, systematycznych napraw. 
Lokalna władza z kolei nie jest wła-
ścicielem drogi, toteż szczególnie nie 
interesuje się tematem. Największy pro-
blem mają pasażerowie PKP, których 
sprawa dotyczy najbardziej.

(mku)

W ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem 

trzeba najeść się pączków i fawor-
ków. Tradycji się nie oszuka. Zresztą, 
kto chciałby zgezygnować z posma-
kowania takich pyszności? Tego 
dnia kalorii nie wolno liczyć, można 
natomiast bić rekordy w liczbie zje-
dzonych pączków.

Tradycyjne pączki z nadzieniem 
różanym, z marmoladą a może z toffi, 
wiśnią, adwokatem lub bitą śmieta-
ną? W czwartek wybór pączków w 
Łęczycy będzie naprawdę duży. Nie-
którzy potrafią przez cały rok nawet 
nie spoglądać na te słodkie pyszności, 
żeby w tłusty czwartek najeśc się ich za 

W ubiegłym tygodniu 
dwie studzienki kana-

lizacyjne były już w tak złym sta-
nie, że trzeba było zabezpieczyć 
je barierkami. 

Gdyby auto najechało na zapad-
nięte wieko studzienki w ulicy Bel-
wederskiej, kierowca miałby spory 
problem. Asfalt wokół wieka był 
już zapadnięty. Podczas większych 
opadów, studzienka nie odbierała 
należycie wody deszczowej, przez co 

tworzyła się ogromna kałuża. W pią-
tek pracownicy PGKiM-u wykonali 
niezbędne prace naprawcze. Jeszcze 
gorzej wygląda dziura przy stu-
dzience w ulicy M. Konopnickiej. Tuż 
przy skręcie w głąb osiedla również 
ustawiono barierki zabezpieczające 
wieko studzienki i powstałą tuż obok 
dziurę. W tym miejscu naprawy jesz-
cze nie było. Kierowcy muszą teraz 
naprawdę uważać. 

(zz)

O ogromnym szczę-ściu może mówić 40-letni kierowca osobowego opla, który w środę w nocy nie-uważnie wjechał pod pociąg towarowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Witoni. Jego pojazd został całkowicie zniszczony, a kierowca nawet nie potrzebował hospitalizacji.Bez żadnych obrażeń, ale z pew-nością w bardzo dużym stresie był 

40-letni kierowca, który chyba już do końca życia będzie pamiętał, że zatrzymać się i spojrzeć dwukrot-nie trzeba przed każdym przejaz-dem kolejowym. Tym razem się udało. 40-latek przejechał niemal przez całe tory, lokomotywa ude-rzyła w tył osobówki.
- 31 stycznia w miejscowości Witonia kierujący pojazdem opel corsa nie zachował należytej uwagi, nie zatrzymał się przed przejaz-

dem kolejowym ignorując znak STOP i doprowadził do zderzenia z lokomotywą jadącego pociągu towarowego. Samochód osobowy został totalnie zniszczony. Na całe szczęście lokomotywa nie jechała szybko i 40 letni sprawca kolizji nie odniósł obrażeń. Po zdarzeniu został ukarany mandatem karnym – informuje łęczycka policja.Kierowca opla był trzeźwy. 
(zz)

- O zrewitalizowa-
ny park trzeba dbać, 

tymczasem ławki są połamane i 
spróchniałe a w parku jest bała-
gan – usłyszeliśy od naszego Czy-
telnika, który nie kryje oburzenia, 
że Zieleń Miejska, jego zdaniem, 
o park nie dba należycie.

Mieszkaniec wskazuje na ławki 
wokół altany. Niektóre deski rze-
czywiście są spróchniałe. Z dwóch 
nie da się bezpiecznie korzystać. 
Jak usłyszeliśmy, ławki są w takim 
stanie już od kilkudziesięciu dni. 
Zapytaliśmy urząd miasta, kiedy 
planowana jest naprawa ławek. 
Czekamy na odpowiedź. Porządki 
w parku pełną parą ruszą z pewno-
ścią na wiosnę.

(zz)

Do dworca po wertepach

Droga dojazdowa do dworca PKP jest w fatalnym stanie

studzienki 
zapadają się 

na potęgę

Wieko studzienki w ulicy 
Belwederskiej zapadło się

W ulicy M. Konopnickiej obok studzienki zrobiła się dziura w asfalcie

Takie ławki 
to wstyd

Poszerzyli Parking

Łęczyca Parking przy ul. M. 
Konopnickiej 6 w 

końcu został poszerzony. W 
końcu, bo miejsc postojowych 
powinno być więcej od samego 
początku. Niestety przez brak 
porozumienia Zieleń Miejska 
robiła parking „na dwa razy”.

W wakacje pisaliśmy o niezro-
zumiałej decyzji magistratu, który 
nie porozumiał się ze spółdzielnią 
mieszkaniową „Łęczycanka” 
w sprawie połączenia działek i 
wykonania na nich ciągu miejsc 
postojowych. Mimo, że spółdziel-
nia była zainteresowana takim 
rozwiązaniem, a nawet przy-
gotowana na udział w kosztach 

utwardzenia miejsc parkingo-
wych, żadne oficjalne pismo z ma-
gistratu w tej sprawie nie wyszło. 
Zieleń zrobiła częściowy parking 
zostawiając pas zieleni, na którym 
i tak parkowały samochody. 

Jak mówi Jarosław Pacholski, 
prezes zarządu „Łęczycanki”, 
miasto zwróciło się do spółdzielni 
z pytaniem o możliwość posze-
rzenia parkingu dopiero około 
2 tygodnie po wykonaniu inwe-
stycji. Spółdzielnia oczywiście 
wyraziła zgodę. Kilka dni temu 
parking został powiększony. W 
kosztach utwardzenia terenu nie 
uczestniczyła „Łęczycanka”.

(zz)

Kilka dni temu parking powiększono o działkę SM

Auto zmiażdzone, kierowca bez szwanku

przed nami tłusty czwartek

wszystkie czasy. A zjeść pączka trzeba, 
chociażby jednego.

- Prponujemy naszym klientom 
dużą różnorodność. Pączki będą z na-
dzieniem różanym, śliwkowym, mo-
relowym, cytrynowym, wiśniowym, 
nawet z adwokatem i bitą śmietaną. 
Każdy w cenie 2,60 zł. Naprawdę warto 
spróbować każdego z nich – mówi z 
uśmiechem Karolina Marciniak z 
cukierni na pl. T. Kościuszki. - W sprze-
daży są też oczywiście faworki, w cenie 
7,20 zł za 100 gram. Klienci średnio w 

tłusty czwartek kupuja po kilkanaście 
pączków, firmy biorą oczywiście znacz-
nie więcej. 

Mieszkańcy bardzo chętnie próbują 
nowych smaków, jednak w tłusty 
czwartek największym zainteresowa-
niem cieszą się pączki klasyczne, czyli 
te z nadzieniem różanym. 

Tłusty czwartek rozpoczyna ostat-
nie dni karnawału, który potrwa do 
wtorku 12 lutego. Następny dzień, czyli 
Środa Popielcowa (13 lutego) oznacza 
początek Wielkiego Postu i oczekiwa-
nia na Wielkanoc. 

(zz)wypadek na przejeździe kolejowym
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Łęczyca
Łęczyca Jedna z mieszkanek, 

która zwróciła uwagę 
na odsetki naliczane za „nieter-
minową wpłatę” przez operatora 
energii miała rację. W jej przypad-
ku Energa dwukrotnie niesłusznie 
doliczyła do faktury dodatkowe 
kilkanaście groszy.

- Miałam z operatorem energii 
straszne problemy, tak jak wielu 
mieszkańców, kiedy przychodziły 
faktury „z kosmosu”. Dopiero nie-
dawno udało się wszystko wyjaśnić, 
dlatego teraz sprawdzam dokładnie 
faktury. Rachunki płacę praktycznie 
na drugi dzień po ich otrzymaniu. 
Dlaczego więc firma dolicza mi od-
setki? W poprzednim miesiącu było 
to 17 groszy (rachunek zapłaciłam 
5 dni przed upływem terminu), w 
tym miesiącu 3 gr (opłaty dokona-
łam 6 dni przed czasem) – mówiła 
pani Helena. - Chciałabym się do-
wiedzieć na jakiej podstawie Energa 
wyliczyła odsetki.

I Po oZdobAch
W ubiegłym tygodniu 
pracownicy Zieleni Miej-

skiej zdemontowali ozdoby bożo-
narodzeniowe z terenu miasta. Nie 
ma już dużej, kolorowej bombki, 
ramki do robienia zdjęć na jej tle ani 
iluminacji na miejskiej fontannie i 
na latarniach. Zostały jeszcze tylko 
lampki rozwieszone wokół placu T. 
Kościuszki. Urok Bożego Narodzenia 
wróci dopiero w grudniu.

(zz)

Ozdoby świąteczne z placu T. 
Kościuszki zostały zabrane w ub. 
tygodniu

Prawie nikt się nie zainteresował
Łęczyca Pod blokiem przy 

ulicy Dominikańskiej 
przez długi czas leżał nieprzy-
tomny mężczyzna. Reakcje prze-
chodzących ludzi były w większo-
ści takie same – obojętność. 

Miejsce, gdzie leżał mężczyzna 
jest często uczęszczane. Mimo to, 
większość przechodniów omijała 
człowieka leżącego na chodniku. 
Nie raz komentowali, że mężczy-
zna pewnie jest pijany. Nawet 

jeśli były takie przypuszczenia, 
to warto pamiętać, że jest środek 
zimy, choć bez tęgiego mro-
zu. Leżenie na wychłodzonym 
chodniku, dla zdrowia może się 
źle skończyć. Jedną osobą, która 
zaniepokoiła się losem mężczyzny 
była starsza kobieta.

- Może jednak coś mu się stało. 
Przecież nawet jeśli jest pijany, to 
może się zaziębić na tym betonie – 
powiedziała kobieta.

Na prośbę mieszkanki zadzwo-
niliśy na numer alarmowy. Oka-
zało się, że człowiek faktycznie był 
pijany. Został zabrany na szpitalny 
oddział ratunkowy.

Tym razem pomoc została udzie-
lona na czas i nie doszło do wychło-
dzenia organizmu. Przykre jest 
jednak to, że tak wiele osób nawet 
nie zainteresowało się leżącym na 
chodniku człowiekiem.

(mku)

Odsetki niesłusznie naliczone
W sprawie naszej Czytelniczki 

dostaliśmy odpowiedź od operatora 
energii.

„Przyczyną sytuacji, która spo-
tkała naszą klientkę, było zbyt 
późne powiadomienie jej o koszcie 
związanym z wystawieniem we-
zwania do zapłaty dla nieopłaconej 
w terminie wcześniejszej faktury. 
W wyniku błędu wpłata dokonana 
na poczet jednej z bieżących faktur 
przypisana została w systemie na 
rzecz pokrycia kosztów wspomnia-
nego wezwania, przez co rachunek 
pozostał w części nieuregulowany. 
Spowodowało to niesłuszne nali-
czenie dwóch not odsetkowych. 
Pragnę również zaznaczyć, że opłata 
związana z wystawieniem wezwa-
nia do zapłaty została przez naszą 
klientkę uiszczona terminowo, tuż 
po otrzymaniu wraz z rachunkiem 
informacji o koniecz-
ności jej uregulowania. 

Przepraszamy naszą klientkę za 
zaistniałą sytuację. Niesłusznie na-
liczone noty odsetkowe zostały już 
skorygowane, co ujęte zostanie w 
kolejnym okresie rozliczeniowym” 
- informuje Grzegorz Baran z biura 
prasowego Energa SA.

Wyjaśnienie firmy jest nieco 
skomplikowane i jak uważa pani 
Helena, nie do końca prawdziwe. 

- Nie dostałam żadnego wezwa-
nia do zapłaty a wszystkie faktury 
płaciłam i płacę w terminie. Już 
dostałam nową fakturę. Odliczyli 
mi te kilkanaście groszy. Mam 
satysfakcję, że przyznali mi rację. 
Powinni wiedzieć, że klienci są 
czujni – mówi nasza Czytelniczka.

Gdyby nie bystre oko mieszkanki i 
jej zainteresowanie tematem, sprawa 
pewnie nie zostałaby wyjaśniona.

(zz)

ToTalna ZniecZUlica
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Gm. Grabów

Podczas ostatniej 
sesji rady gminy 

Łęczyca najczęściej podnoszonym 
problemem była jakość dróg, 
zarówno gminnych jak i powia-
towych przebiegających przez 
gminę Łęczyca. Dużo opadów w 
ostatnim czasie nie sprzyja utrzy-
maniu dobrego stanu technicz-
nego dróg.

W zapytaniach i wnioskach zgła-
szanych przez radnych do wójta, 
najwięcej poruszało ten sam temat. 

- Jeszcze w listopadzie prosiłem o 
interwencję w sprawie drogi powia-
towej w Krzepocinie - mówił radny 
Jerzy Kazimierski. - Niestety do tej 
pory sprawą nikt się nie zaintereso-

wał. Nie apelowałem 
o jej naprawę a jedy-
nie o podjęcie działań 
w zakresie zmian w 
organizacji ruchu 
samochodów cię-
żarowych o dużym 
tonażu. Ze względu 
na podmokły teren 
nawierzchnia jest 
wprost rozjeżdżana 
przez ciężki sprzęt a 
poboczy praktycznie 
już nie ma.

W odpow iedzi 
na apel radnego 
Jacek Rogoziński, 
wójt gminy Łęczyca 

wyjaśnił, że z 
uwagi na to, że 
droga pozosta-
je w zarządzie 
Zarządu Dróg 
Powiatowych, 
to właśnie tam 
należy zgłosić 
problem. 

R ó w n i e ż 
radny Andrzej 
K r z y ż a n i a k 
mówił o złym 
stanie dorgi. 
Chodzi o na-
w i e r z c h n i ę 
drogi Leźnica 
Mała – Janków.

Za tydzień rozpoczy-
na się rekrutacja do 

publicznych przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i klas pierwszych 
szkół podstawowych. Dla rodzi-
ców to czas, na kompletowanie 
dokumentów i składanie wnio-
sków.

Postępowanie rekrutacyjne na 
wolne miejsca w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez 

miasto Łęczyca rozpoczynasię od 
dnia 12 lutego i trwać będzie do 
dnia 12 marca. W tych samych 
dniach należy składać dokumen-
ty ubiegając się o przyjęcie dziec-
ka do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i klas 
pierwszych szkół podstawowych. 
Rodzice mają do wyboru trzy 
przedszkola i trzy szkoły podsta-
wowe na terenie Łęczycy.

(zz)

W gminie Gra-
bów rozpoczęto remont dwóch strażnic OSP - w Chorkach i w Byszewie. Rada gminny na ten cel przeznaczyła 60 tys. zł.

- W ramach remontu zostaną wymienione dachy oraz stolar-ka okienna i drzwiowa. Każdy budynek użytkowany mniej czy bardziej intensywnie wymaga remontów. Stan techniczny obu 

strażnic był nie najlepszy - mówi Jarosław Głowacki sekretarz gminy Grabów.
Remont cieszy m.in. Jacka So-chackiego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach.- Wreszcie doczekaliśmy się na remont, to już był ostatni dzwonek. Deski w dachu były już naprawdę spróchniałe - mówi prezes.

(mku)

Spośród 14 233 
mieszkańców Łę-

czycy osób powyżej 60-tego 
roku życia jest 4 181. Od wie-
lu lat mówi się o starzeniu 
się społeczeństwa. Z myślą o 
dzisiejszych seniorach, którzy 
chcą żyć pełnią życia, powstała 
Karta Seniora Województwa 
Łódzkiego.

Karta to zbiór ulg i uprawnień 
oferowanych mieszkańcom wo-
jewództwa łódzkiego, którzy 
ukończyli 60 rok życia. Jej celem 
jest promowanie aktywności 
społecznej i poprawa jakości 
życia seniorów, wzmocnienie ich 
kondycji finansowej, a także za-
chęcenie osób 60+ do korzystania 
z dóbr kultury, edukacji i sportu 
na terenie naszego województwa.

– Karta umożliwia seniorom 
rozwój swoich zainteresowań. 
Z pewnością wielu łęczycan w 
przeszłości miało wiele pasji, na 
realizację których nie zawsze 
starczało czasu i które były przez 
nich odkładane na emeryturę. 
Dzięki Karcie seniorzy mogą 
wybrać się na spektakl do Teatru 
Wielkiego w Łodzi, obejrzeć wy-
stawę w Muzeum Sztuki czy wy-

słuchać koncertu w Filharmonii 
Łódzkiej, wypocząć w komplek-
sie Term w Uniejowie, odwiedzić 
Łęczycką Zagrodę Chłopską w 
położonym niedaleko od naszego 
miasta Kwiatkówku, a to jeszcze 
nie wszystkie miejsca, gdzie 
posiadacze karty mogą liczyć na 
ulgi – mówi wykonująca zadania 
i kompetencje burmistrza miasta 
Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk.

O wydanie Karty Seniora Wo-
jewództwa Łódzkiego może 
ubiegać się każda osoba, która 
ukończyła 60 rok życia i zamiesz-
kuje na terenie województwa 
łódzkiego. Karta wydawana jest 
na podstawie wniosku, który 
można otrzymać w siedzibie 
Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi lub pobrać 
ze strony www.rcpslodz.pl. Po 
wypełnieniu wniosku, należy 
przesłać go pocztą lub złożyć oso-
biście w siedzibie Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej (ul. 
Snycerska 8, 91-302 Łódź), które 
czynne jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
16.00. Karta wydawana jest w 
terminie do 15 dni roboczych.

Info: UM Łęczyca

seniorze, pomyśl o karcie

rusza rekrutacja

remontują strażnice

Na zdjęciu Jacek Sochacki

drogi w centrum zainteresowania radnych

Radny J. Kazimierski podczas sesji pytał o drogę w 
Krzepocinie

Na zdjęciu droga w Krzepocinie

- Zgodnie z podjętą przez radę 
uchwałą budżetową, w której prze-
znaczono środki na budowę, re-
monty i utrzymanie dróg gminnych 
będziemy kolejno realizować inwe-
stycje drogowe - wyjaśniał  wójt 
gminy Łęczyca.

Jak usłyszeliśmy od Janusza Ja-
godzińskiego, pracownika ZDP 
sprawa drogi w Krzepocinie znana 
jest urzędnikom.

- Będziemy zastanawiać się nad 
rozwiązaniem problemu. Wprowa-
dzenie całkowitego zakazu wjazdu 
dla samochodów ciężarowych raczej 
nie wchodzi w rachubę – mówi 
urzędnik.

(mku)

Mieszkańcy pytają o oświetlenie
Gm. Łęczyca W Prusinowicach 

obok przystanku 
autobusowego zamontowano 
lampę uliczną. Czy decyzja o tej 
lokalizacji była słuszna? Miesz-
kańcy z posesji oddalonych od 
głównej drogi po zmroku błądzą 
w ciemnościach. Jak mówią, nie 
czują się bezpiecznie.

Lampa została umiejscowiona 
obok przystanku, w opinii rady 
gminy, w trosce o bezpieczeństwo 
dzieci. Tak się jednak składa, że 
przystanek znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie zabudowań 
sołtysa i na ten właśnie szczegół 
wskazuje Marek Nitecki, miesz-
kaniec Prusinowic.

- To, że lampy umieszczone są 
wzdłuż drogi głównej, to bardzo 
dobrze. Podczas jazdy przez wieś, 
oświetlenie miejsc niebezpiecz-
nych, tak jak na zakręcie jest też 
bardzo wskazane. Nie rozumiem 
jednak dlaczego ustawia się lampę 
w miejscu, gdzie w mojej ocenie nie 
ma zagrożenia. Na dodatek, aby 
umieścić oświetlenie trzeba było 

wkopać dwa słupy, co na pewno 
niemało kosztowało. Na domiar 
złego pracownicy firmy wkopującej 
słup uszkodzili wodociąg – słyszy-
my od M. Niteckiego. - Szkoda, 
że gmina nie dostrzega potrzeby 
zainstalowania oświetlenia przy 
zabudowaniach samotnej, starszej 
kobiety mieszkającej tuż przy rzece.

- Wiele razy zgłaszałam problem 
do władz gminy i nic. Kiedy jeszcze 
żył mój syn zamontował lampę na 
podwórzu, ale na drodze bardzo by 
się przydała - mówi Bolesława Bo-
janowska mieszkająca w oddaleniu 
od głównej drogi we wsi.

Podobnego zdania jest Michał 
Jaszczak kolejny mieszkaniec 
Prusinowic.

- Ja także mieszkam daleko od 
szosy - mówi młody człowiek. - Kie-
dy zapada zmrok, strach wychodzić 
poza obręb gospodarstwa. Czy nie 

można zamontować większej liczby 
lamp?

Czy mieszkańcy oddaleni od 
drogi głównej mają szansę na 
oświetlenie?

- Oczywiście, jeżeli ci państwo 
zgłoszą się do urzędu na pewno 
rozpatrzymy sprawę. W odnie-
sieniu do obecnie zainstalowanej 
lampy, w pełni podzielam pogląd 
radnych. Oświetlenie w tym miej-
scu jest bardzo istotne z powodu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
16,5 tys. zł, a awarię usunie zakład 
energetyczny - wyjaśnia Jacek Ro-
goziński wójt gminy Łęczyca.

Gmina rozpatrzy wnioski, ale 
nie wiadomo, czy pozytywnie. 
Trudno dziwić się mieszkańcom, 
że po zmroku obawiają się o własne 
bezpieczeństwo.

(mku)

Bolesława Bojanowska twierdzi, że problem w urzędzie gminy zgłaszała 
już wielokrotnie

- Po zmroku aż strach wychodzić 
poza swoje gospodarstwo – mówi 
M. Jaszczak
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Łęczyca

W lokalnych mediach uaktywnił 
się ostatnio poseł Paweł Bejda, 
który zasiada w sejmowych ła-
wach z ramienia Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Przy głosowa-
niu nad poprawkami do budżetu 
odrzucono projekty posła doty-
czące przeznaczenia dodatkowych 
funduszy na inwestycje związane 
m.in. z powiatem łęczyckim. 

Dla posła Bejdy takie głosowanie 
było jednoznaczne i natychmiast 
zarzucił posłom Prawa i Sprawie-
dliwości, że ci „są dwulicowi”, za-
pominając o tym, że za tej kadencji 
rząd rzeczywiście pamięta o naszym 
powiecie. Czego nie można napisać 
o poprzedniej kadencji. 

Oburzenia słowami posła Bejdy 
nie kryje senator Przemysław Błasz-
czyk, który ruch „Ludowca” nazywa 
zagraniem pod publiczkę. 

- Pan poseł zachował się albo cy-
nicznie albo nie wie jak funkcjonuje 
budżet. Żadna z tych odpowiedzi nie 
stawia posła Bejdy w dobrym świe-
tle, ponieważ nawet nie wypada, aby 
poseł nie znał elementarnych rzeczy. 
Przede wszystkim w budżecie pie-
niądze są ograniczone, a poprawki 
zgłoszone przez pana posła były 
bardzo życzeniowe – mówi senator – 
Odrzucenie poprawek dla posła było 
jasne, że Prawo i Sprawiedliwość 
nie dba o mieszkańców, jak to poseł 
pięknie określił „małych ojczyzn”, co 
jest oczywiście nieprawdą. 

Senator przytacza tutaj przykład 

remontu Drogi Krajowej nr 91, który 
już niedługo ruszy, a który opiewa na 
kwotę ponad 36 mln zł. 

- Dzięki między innymi moim 
działaniom Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad prze-
kazała aneks do Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa mówiący o 
inwestycji zadania pn. „Rozbudowa 
drogi krajowej nr 91 w mieście 
Łęczyca”. To się dzieje na oczach 
posła Bejdy, który jeszcze w ostatnim 
kwartale 2015 roku był w Łęczycy i 
obiecywał mieszkańcom obwodnicę, 
a która jak wiemy nie powstanie. 
Teraz pan poseł chciał przesunąć 
400 tys. zł na przygotowanie doku-
mentacji projektowej, a chcę spytać, 
tylko retorycznie, bo odpowiedź 
jest jasna: gdzie pan poseł był, gdy 
zasiadał w Zarządzie Województwa 
Łódzkiego?

Innym przykładem jest kontrakt 
terytorialny i wpisany do niego pro-
jekt restauracji łęczyckiego Zamku. 
Kontrakt podpisało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
które projekt zarekomendowało do 
dofinansowania. 

- W ostatnim kwartale 2016 roku 
sprawa nabrała tempa i ostatecznie 
udało się ją dopiąć. To, czemu do 
prac nie doszło, proszę pytać ów-
czesnych włodarzy miasta i czemu 
nie zgłoszono projektu. Niemniej 
jest to fakt – to właśnie rząd Prawa 
i Sprawiedliwości zrobił wszystko, 
aby dbać o dziedzictwo kulturowe 

naszego regionu – mówi senator 
Błaszczyk. 

Ponadto, senator zwraca uwagę na 
przykład łęczyckiego szpitala i dofi-
nansowania wynoszącego prawie 
4 mln zł na poprawę wyposażenia 
i funkcjonowania Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego. 

- W październiku ubiegłego roku 
brałem udział w konferencji pra-
sowej z tej okazji. Nie spotkaliśmy 
się po to, aby poplotkować, ale po 
to, aby mówić o faktach. Fakt, może 
niewygodny dla pana posła, jest taki, 
że są to pieniądze z Ministerstwa 
Zdrowia, które na dofinansowania 
łącznie w całym kraju przeznaczyło 
194 mln zł – wymienia. 

Na koniec senator przytacza przy-
kład Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Łęczycka”, która dzięki po-
zyskanym pieniądzom, ma szansę 
na reaktywację i prężne działanie. 

- Chciałem zauważyć, że między 
innymi działania „Ludowców” i ko-
legów partyjnych pana posła Bejdy 
doprowadziły do tego, iż odrzucono 
jednym punktem Lokalną Strategię 
Rozwoju złożoną przez „Ziemię 
Łęczycką”. Tak właśnie wygląda 
dbałość o mieszkańców Łęczycy, ale 
na szczęście udało się wygrać batalię 
sądową i pozyskać prawie 6 mln zł 
– mówi senator – Dodatkowo, w tej 
właśnie sprawie napisałem list do 
pana posła z prośbą o interwencję, 
ale nie doczekałem się ani interwen-
cji ani odpowiedzi. 

Uwadze senatora nie umknęła 
także wcześniejsza działalność 
posła Bejdy. Tutaj senator wskazuje, 
że Paweł Bejda był wicewojewodą i 
zasiadał w Zarządzie Województwa 
Łódzkiego, które rozdysponowuje 
pieniądze na rozwój „małych oj-
czyzn”. 

- Z przykrością 
trzeba zauważyć, 
iż w okresie, kie-
dy pan poseł 
był wicewo-
jewodą oraz 
c z łon k iem 
Zarządu Wo-
jewództwa 
Łódzkiego i 
decydował 
o ogrom-
nych, unij-
nych pie-
n iądzach 
prz ez n a -
czanych na 
rozwój „małych ojczyzn”, nie potrafił 
wspomóc projektów związanych np. 
z Tumem czy szpitalem, a które sys-
tematyczne o takie dofinansowania 
zabiegają. 

Senator Przemysław Błaszczyk 
dodaje, że nie boi się diabła Boruty, 
tym samym odnosząc się do słów 
posła Bejdy, który wyraził nadzieję, 
że słynny rogacz „z piekła ich nie 
wypuści”. 

- Jest takie polskie powiedzenie, że 
krowa, która głośno ryczy, daje mało 

mle-
k a . 

P a n 
p o s e ł 
p o w i -

nien je 

zrozumieć. Krzyczenie i straszenie 
diabłem uważam za wybitnie nie-
taktowne zwłaszcza w przypadku, 
kiedy samemu niewiele się zrobiło. 
Zapewniam mieszkańców, że Prawo 
i Sprawiedliwość pamięta o miesz-
kańcach powiatu łęczyckiego i nie 
są to jedyne przedsięwzięcia, jakie 
planujemy zrobić na tym obszarze. 
Wszystko jednak musi być zaplano-
wane i rozważnie przeprowadzone 
– kończy senator. 

PoseŁ Bejda sTrasZy diaBŁem, senaTor BŁasZcZyk 
odPowiada: „jesT To nieTakTowne”

Problem złego stanu 
wielu chodników na 

terenie miasta poruszył podczas 
ostatniej sesji miejskiej Bogdan 
Siwiński. Mieszkaniec apelował 
do samorządowców, aby zadbali 
o bezpieczeństwo pieszych.  

- Chodniki w niektórych częściach 
miasta przypominają rumowisko. Są 
bardzo niebezpieczne, nierówne, w 
każdej chwili można stracić równo-
wagę i upaść. Jak mieszkańcy mają 
przejechać wózkiem dziecięcym czy 
rowerem? Dodam, że przecież ścieżek 
rowerowych nie ma, więc rowerzyści 

należy wyremontować 
chodniki – mówi mieszkaniec

Bogdan Siwiński podczas sesji 
mówił o złym stanie łęczyckich 
chodników
też korzystają z chodników. Jako przy-
kład najbardziej chyba niebezpieczne-
go miejsca podam chodnik na rogu 
ulic Belwederskiej i Związku Walki 
Zbrojnej - mówił Bogdan Siwiński.

Mężczyzna prosił o jak najszybszą 
reakcję służb miejskich. Podczas 
sesji Monika Kilar-Błaszczyk, 
wykonująca zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy obiecała zapo-
znać się z sytuacją i podjąć stosowne 
działania w tym zakresie. 

(mku)

Mieszkaniec wskazał na chodnik 
przy ulicy Belwederskiej w rejonie 
skrzyżowania z ulicą ZWZ

Łęczyca Wydarzenia z ostatnich 
dni są głośno komento-

wane przez mieszkańców. Najpierw 
w Kaliszu znaleziono zwłoki 49-let-
niego łęczycanina, później 72-latek 
z Łęczycy zabił się pod Sieradzem 
wjeżdzając pod prąd na drogę szyb-
kiego ruchu. - Co się dzieje? To jakaś 
czarna seria?- pytają zaniepokojeni 
mieszkańcy.

Policja wciąż wyjaśnia okoliczności 
tragicznego w skutkach wypadku, 
do którego doszło na trasie szybkiego 
ruchu S- 8 tuż za węzłem drogowym 
Sieradz Wschód. Wciąż nie wiadomo, 
dlaczego 72-letni Ryszard Ch. wjechał 
na S-8 pod prąd. Pewne jest to, że się 
pomylił i ta pomyłka kosztowała go 
życie. Obrał kierunek na Wrocław, a 
najprawdopodobniej planował jechać 
w stronę Łęczycy. Pasażer, z którym 
podróżował, w ciężkim stanie trafił 
do szpitala.  

Jak informuje sieradzka policja, do 
wypadku doszło 25 stycznia na trasie 
szybkiego ruchu S – 8 tuż za węzłem 
Sieradz Wschód w kierunku na 
Wrocław. Według wstępnych ustaleń 
kierujący oplem astrą 72 – letni miesz-
kaniec Łęczycy z nieustalonych 

przyczyn jechał pasem ruchu przezna-
czonym do jazdy w kierunku Wrocła-
wia pod „prąd”. W wyniku takiej jazdy 
doprowadził do czołowego zderzenia 
z prawidłowo jadą-
cym samochodem 
typu bus – oplem 
vivaro. Samochód 
ten pod wpływem 
siły uderzenia 
przewrócił się na 
bok, zatrzymując 
się kilkanaście 
metrów dalej. W 
efekcie zderzenia 
kierujący oplem astrą poniósł śmierć 
na miejscu, zaś podróżujący z nim 
pasażer został przewieziony do szpi-
tala. Również 7 obywateli Łotwy 
podróżujących busem z obrażeniami 
ciała hospitalizowano. Od kierowcy 
astry pobrano krew do badań. 

Rozmawialiśmy ze znajomym 
Ryszarda Ch. 

- Narawdę tak trudno uwierzyć w 
ten wypadek. Jak mogło do tego dojść? 
Jego śmierć to duża strata. Mieszkał 
przy ulicy Bitwy nad Bzudą z drugą 
żoną. Kobieta ma problemy z poru-

szaniem się, w dodatku 
wychowywali razem jej 
syna, który jest poważ-
nie chory. Ryszard był 
podporą tej rodziny – 
usłyszeliśmy. - Nikt nie 
przypuszczał, że doj-
dzie do takiej tragedii.

72-latek został po-
chowany na cmenta-
rzu w Ozorkowie.

Tragiczny wypadek i tajemniczy zgon
Wciąż wiele pytań jest także o ta-

jemniczy zgon w Kaliszu. W drugiej 
połowie stycznia w jednym z miesz-
kań znaleziono martwego Jarosława 

S., który był miesz-
kańcem Łęczy-
cy. Maciej Meler, 
rzecznik proku-
ratury okręgo-
wej w Ostrowie 
Wielkopolskim 
podkreśla, że klu-
czowe dla spra-
wy będą wyniki 
sekcji zwłok. To 
one mają dać od-

powiedź, dlaczego 49-latek zmarł.
- Wciąż prowadzone są czynności 

w tej sprawie. Również z uwagi na 
wskazania członków rodziny zleci-
liśmy przeprowadzenie sekcji zwłok. 
To nasz główny materiał dowodowy. 
Kiedy dostaniemy wyniki, zostaną 
podjęte dalsze decyzje oraz karno
-prawna ocena tego zdarzenia – in-
formuje prokurator M. Meler.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
Jarosław S. mieszkał w Łęczycy z 
partnerką, jego najbliższa rodzina ma 
dom pod Łęczycą. 49-latek dużo czasu 
spędzał poza miastem, pracował jako 
przedstawiciel handlowy jednej z sieci 
minimarketów. Kiedy od kilku dni 
nie kontaktował się z najbliższymi, 
członkowie rodziny zaniepokoili się. 
Poprosili by ktoś sprawdził miesz-
kanie w Kaliszu, gdzie przebywał 
ostatnio mężczyzna. Podejrzenia 
okazały się, niestety słuszne.

(zz)
Łęczycanin 
zderzył się 
czołowo z 
busem

Opel astra 72-latka 
został całkowicie 
zniszczony
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Poddębice 

Gm. Zadzim 

Gm. Poddębice

Przystanki komu-
nikacyjne przy ul. 

Przejazd 23 zostaną zlikwido-
wane z dn. 13 lutego, a nie jak 
wcześniej zapowiadał burmistrz 
Piotr Sęczkowski z dn. 1 lutego. 
O przesunięciu daty likwidacji 
przystanków burmistrz informuje 
w ogłoszeniu a jako przyczynę 
podaje przedłużające się proce-
dury zmian zezwoleń na wyko-
nywanie przewozów osobowych 
i informację od przewoźników o 
zmianie terminu.

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 również, 
że przewoźnicy w swoich rozkładach 
jazdy uwzględnili przystanek komu-
nikacyjny w Poddębicach przy ul. 
Łęczyckiej na wysokości bloku przy 
ul. Krasickiego 1, w celu obsługi po-
dróżnych z osiedla „Północ”.

(ps)

W s t ę p n e 
wyniki sekcji – o których mówi Jolanta Szkil-nik z prokuratury okręgowej w Sieradzu – wykazały, że płód wrzucony do kanalizacji (o spra-wie pisaliśmy w ub. tygodniu) jest płci męskiej. Pochodzi z ok. piątego miesiąca ciąży. Nie ma uszkodzeń mechanicznych ani cech dezintegracji ciała, nato-miast najprawdopodobniej nie miał możliwości przeżycia poza organizmem matki.

Jak wyjaśnia rzeczniczka sie-
radzkiej prokuratury, śledczy prowadzą wciąż czynności pro-
cesowe i operacyjne, które po-
zwolą ustalić, kto i w jakich okolicznościach umieścił płód w kanalizacji oraz kim jest matka dziecka. - Śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 157a KK, czyli uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu - mówi prok. Szkilnik.

Osobie, która do tego dopro-
wadziła grozić może do dwóch lat więzienia.

Przypomnijmy, że płód dziecka (na początku mówiło się, że płód ma ok. 8 miesięcy) znalazł w rurze przepompowni ścieków w Sworawie jeden z pracowników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pod-
dębicach. Wiadomo, że płód nie mógł znajdować się w ściekach dłużej niż 4 tygodnie. Policjanci, w tym samym dniu w którym znaleziono płód, rozmawiali też z właścicielami domów w Sworawie. Próbowano się dowie-
dzieć, czy ktokolwiek wiedział lub słyszał o kobiecie w ciąży, która mieszkała w okolicy i miała wkrótce urodzić. Funkcjonariu-
sze, 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 kanali-
zacji na terenie gminy. Możliwe, że ciało dziecka zostało wrzucone do kanalizacji w zupełnie innym miejscu a w Sworawie pojawiło się dopiero teraz. Policjanci wraz z pracownikami kanalizacji usta-
lają listę potencjalnych miejsc, w których płód mógł zostać umieszczony, oraz drogi, jaką mógł pokonać. 

Powiadomione zostały też oko-
liczne szpitale oraz przychodnie zdrowia, gdzie dokonuje się sprawdzenia kart ciąży kobiet będących w połogu. Na razie bez efektu. 

(ps)

To był chłopczyK...

Nasi czytelnicy pyta-
ją, czy nie za wcze-
śnie rozpoczęły się 
przycinki drzew na 
osiedlach.

- Martwię się tym, 
że jak przyjdzie mróz 
to krzewy i drzewa 
w miejscu przycinki 
będą miały głębokie 
rany. Później, jak się 
zrobi cieplej, to w 
tym miejscu będzie 
doskonała pożywka 
dla bakterii i zarod-
ników grzybów – 

słyszymy od pani Marii.
Pracownicy zapewniają, że tak 

wczesna zimowa przycinka nie 
zaszkodzi drzewom. 

- Warunek jest jeden. Taka przy-
cinka musi być prowadzona, gdy 
temperatura powietrza jest powy-
żej zera stopni Celsjusza. Dzień 
musi być suchy. Powodem, dla 
którego wykonujemy cięcie o tak 
wczesnej porze roku, jest to, że soki 
w tkankach roślin płyną wolnej 
niż na wiosnę, a więc nie będą wy-
ciekać z ran po cięciu – tłumaczą 
pracownicy. 

(ps)

ZlIkwIdują, Ale PóźnIej

Przystanki na Przejazd mają zostać zlikwidowane 13 lutego 

Jubileusz za jubileuszem
Aż pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy 

Uniejów będzie w tym roku świętowało jubileusze powstania. 

Najstarszą ze świętujących jest OSP Uniejów, która w czerwcu 

będzie uroczyście obchodziła 140-lecie istnienia.

Do grona stulatków dołączą OSP z Czepowa, Ostrowska i Orzeszko-

wa. 90 lat istnienia obchodziła będzie OSP Rożniatów.

3 czerwca (niedziela) - 100-lecie OSP Czepów

17 czerwca (niedziela) - 140-lecie OSP Uniejów

15 lipca (niedziela) - 100-lecie OSP Ostrowsko

22 lipca (niedziela) - 90-lecie OSP Rożniatów

25 sierpnia (niedziela) - 100-lecie OSP Orzeszków.

w Poddębicach 
pierwsze przycinki

mandat zapłacisz kartą 
Poddębice Policjanci z pod-

dębick ie j  ko -
mendy zostali wyposażeni w 
terminale płatnicze. Dzięki nim 
kierowcy, którzy za popełnione 
wykroczenie zostaną ukarani 
mandatem karnym, będą mo-
gli go opłacić podczas kontroli 
drogowej. Taka forma płatności 
z pewnością ułatwi i skróci czas 
postępowania mandatowego.

Rozporządzenie prezesa Rady 
Ministrów z 4 września 2017 

roku zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie 
nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wprowadziło 
nowe rozwiązanie umożliwiają-
ce płacenie kartą za popełnione 
wykroczenie w ruchu drogo-
wym bezpośrednio na miejscu 
zdarzenia. Jest to ułatwienie dla 
osób, które zostały ukarane man-
datem karnym. Już w trakcie 
prowadzonej przez policjantów 
kontroli drogowej mogą uiścić 
kwotę mandatu. Takie ułatwienia 
wprowadzone zostały od lutego.

30 stycz-
nia policjanci 
z poddębic-
kiej komen-
dy  o db yl i 
szkolenie w 
zakresie ob-
sługi termina-
li płatniczych. 
Urządzenia 
p r z y s t o s o -
wane są do 
a kceptowa -
nia płatności 
kartami oraz 

aplikacją płatni-
czą BLIK. Funkcjonariusze będą 
dysponowali 3 takimi urządze-
niami. Przypominamy, że oprócz 
nowej formy uiszczenia mandatu 
karnego, ukarani nadal do dyspo-
zycji mają możliwość opłacenia 
mandatu w tradycyjny sposób: 
przelewem lub wpłatą gotówko-
wą na poczcie na konto wskaza-
nego Urzędu Skarbowego.

(ps)
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Wójt gminy Za-
dzim Krzysztof 

Woźniak zawarł umowę na „ Zapro-
jektowanie oraz wykonanie robót 
budowlanych w zakresie rozbudowy 
oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Zadzim”. Wykonawcą wyło-
nionym w przetargu nieograniczonym 
została firma ECOL-UNICON Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku. Odrębną 
część zadania stanowi budowa dwóch 

nowych odcinków wodociągów w 
miejscowościach  Szczawno Rzeczyc-
kie i Kazimierzew.

Całość to niezwykle ważna in-
westycja, zarówno z tytułu potrzeb 
mieszkańców oraz konieczności wy-
pełniania przez gminę obowiązków 
prowadzenia oczyszczalni zgodnie z 
zasadami ochrony środowiska. Prze-
budowana oczyszczalnia będzie mogła 
przyjmować ścieki od indywidualnych 

i zbiorowych odbiorców, dziś wywo-
żonych do czyszczalni w gminach są-
siednich. To jednoznacznie zmniejszy 
koszty mieszkańców, jak i gminy.

 Całkowita wartość zadania  sta-
nowi kwotę 4 107 186,36 zł.

inwestycja w oczyszczalnię 
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Na bezpłatne 
badania mam-mograficzne przychodzi coraz więcej pań – usłyszeliśmy w mammobusie, który w ub. po-niedziałek zaparkował przed urzędem miasta.

To powód do radości, ale też zaniepokojenia. Zdaniem spe-cjalistów zmiany rakowe są nie-stety coraz częstsze. Wcześnie wykryte dają nadzieję na pełne wyleczenie. 

W miejscowości Stanisławów  do-
szło do tragicznego wypadku dro-
gowego, w którym śmierć poniosły 
dwie osoby. 

29 stycznia około godziny 9 w 
miejscowości Stanisławów w gminie 
Uniejów, na drodze W 473, kierujący 
renault megane z niewyjaśnionych 

Czy miasto wykorzysta?
Choć remont ul. 
Zielonej już dawno 

się zakończył, to na placu po 
byłym miasteczku ruchu dro-
gowego wciąż leżą góry starych 
materiałów budowlanych. To 
denerwuje lokatorów pobliskie-
go bloku oraz mieszkańców nie-
utwardzonych gruntówek. 

- Droga została wyremontowana, 
a w pobliżu jest gruzowisko które 
pomału zamienia się w dzikie 

wysypisko śmieci – usłyszeliśmy 
od jednego z lokatorów bloku. - Już 
dawno powinni to uprzątnąć. A 
przy bloku piętrzą się stare płyty 
chodnikowe, kostka brukowa i inne 
materiały budowlane. 

Z kolei ci, którzy mieszkają przy 
nieutwardzonych drogach, mają 
nadzieję, że zalegające materiały 
zostaną użyte przy utwardzaniu 
gruntówek. 

Czy oczekiwania mieszkańców 
pokrywają się z planami urzędu?

- Plac na którym przechowywane 
są materiały budowlane pochodzą-
ce z rozbiórek starych nawierzchni 
został częściowo uprzątnięty po-
przez wykonanie kruszenia mate-
riałów betonowych oraz odsianie 
od nich ziemi. Pozyskany gruz beto-
nowy zostanie niebawem wykorzy-
stany w celu wykonania bieżącego 
remontu na drogach gruntowych 
gminnych i wewnętrznych będą-
cych w zarządzie gminy Poddębice 
– informuje Emilia Kaczmarek, 
kierownik referatu promocji gminy  
i spraw społecznych.

(ps)

- Nasza firma jest znad morza. Do Poddębic przyjechaliśmy kolejny już raz. Na przestrzeni kilku lat obser-wujemy zwiększającą się liczbę pań, które poddają się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu. Myślę, że dziś nasz mammobus odwiedzi blisko 50 kobiet – mówi Ewelina Rębowska. - Na-leży pamiętać, że wcześnie wykryty rak piersi, a zwłaszcza ten bez przerzutów do węzłów chłonnych, jest praktycznie całkowicie wyleczalny. 
(ps)

BaDania PrzeD urzęDem 

zginął kierowca i pasażerka 

ostrożności, aby na naszych drogach 
nie dochodziło do niepotrzebnych 
tragedii. Również okres zimowy 
to czas szczególnie niebezpieczny 
zarówno dla kierujących jak i dla 
pieszych. Szybko zapadający zmrok, 
mgły, opady śniegu i deszczu, a co za 
tym idzie ograniczona widoczność 
sprawiają, że dla kierujących takie 
warunki pogodowe są zdradliwe.

(ps)
dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i uderzył czołowo w jadącego 
z przeciwnej strony tira. Śmierć na 
miejscu poniósł 38-letni mieszkaniec 
Sieradza, który kierował renault i 37-let-
nia pasażerka – mieszkanka powiatu 
zduńskowolskiego. Kierujący tirem 
56-letni mieszkaniec Kępna po zdarze-
niu został zakleszczony w pojeździe, 
ale nie doznał poważniejszych obra-
żeń. Badanie wykazało, że 56-latek był 
trzeźwy. Droga była do godziny 15.15 
całkowicie zablokowana, wytyczono 
objazdy drogą gminną w kierunku 
miejscowości Wielenin. Policjanci 
ustalają okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia.

Policjanci apelują!
Niedostosowanie prędkości do 

warunków drogowych, nadmierna 
prędkość, prowadzenie samochodu 
pod wpływem alkoholu, a także 
lekkomyślność kierowców to wciąż 
najczęstsze przyczyny zdarzeń 
drogowych. Policjanci apelują – 
zwolnijmy, zachowajmy maksimum 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 270: Głodny kija się nie boi.
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* Rozmawiają dwaj kumple: 
- Ty, jaki masz plan na poniedziałek? 
- Będę czekał na piątek. 

* * *
* * Do czego to doszło... Rodzice nie 
wierzą swoim dzieciom i używają 
zwierząt domowych do szukania nar-
kotyków w ich pokojach. Ja na szczęście nie muszę. Ufam 
mojej córce i córka także ma do mnie pełne zaufanie. 
Tak wynika z zapisów w jej szyfrowanym pamiętniku. 

* * *
* Żona do męża; 
- I rozsypałeś sól, będzie kłótnia. 
- Może się obejdzie bez... 
- O nie, już się nastawiłam! 

* * *
* Rozmowa dwóch znajomych: 
- Wiedziałeś o tym, że idiotów trzyma się w niepewno-
ści? 
- Ciekawe, nie wiedziałem. 
- A wiesz dlaczego? 
- Nie wiem. 
- Później ci powiem. 

* * *
* Białoruscy uczeni dowiedli, że największą ilość witamin 
zawierają apteki. 

* * * 
* Proboszcz pyta parafiankę: 
- Dlaczego pani nie zamówiła za zmarłego męża mszy 
świętej? Już nie mówię o gregoriance, ale chociaż jednej 
mszy? 
- Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak jest w niebie, 
to mu nie trzeba, jak w piekle, to mu nie pomoże, a jak w 
czyśćcu... ja go dobrze znam... wytrzyma. 

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

ZUPA Z BROKUŁAMi i SEREM
Składniki:
1 brokuł z łodygą 
2-3 średnie ziemniaki, pokrojone na 
dużą kostkę 
1 duża posiekana cebula 
1 czerwona papryka, pokrojona w 
kostkę 
1 duży ząbek czosnku, posiekany 
2 łyżki masła 
1 łyżeczka mielonego cuminu 
1 łyżeczka soli, mielony pieprz 
2 łyżki mąki 
3/4 szklanki pół na pół śmietanki 
kremówki i mleka 
15 dag startego ostrego sera cheddar 
3 szklanki rosołu 

Etapy przygotowania:
Odzieliś różyczki brokułowe od łodygi, 
podzielić je na mniejsze. Łodygę obrać i 
drobno posiekać. W 4 litrowym rondlu 
rozpuścić masło i dodać ziemniaki, 
cebulę, paprykę, łodygę brokuła i 
czosnek, prószyć na średnim ogniu 
około 10 minut aż cebula zmięknie. 
Dodać cumin, sól, pieprz i smażyć 

jeszcze przez kilka minut. Oprószyć mąką, 
i smażyć następne 2-3 minuty. Powoli 
dodać rosół i gotować na małym ogniu 
mieszając od czasu do czasu, aż ziemniaki 
będą miękkie, około 10 minut. Dodał mie-
szanką mleka i śmietany, ser i gotowac, aż 
ser sie rozpusci. Doprawić solą i pieprzem. 
W blenderze zmiksować okolo 2 szklanek 
zupy i wlać z powrotem do garnka, dodać 
różyczki brokuła i gotować jeszcze przez 
chwilę, aż zmiękną. 

GOŁąBKi BEZ ZAWiJANiA
Składniki:
1/2 kg mielonego mięsa drobiowego 
1/2 kg białej kapusty 
1 średniej wielkości biała cebula 
2 małe jajka 
1/2 szklanki surowego ryżu 
2 czubate łyżki drobno posiekanej natki 
pietruszki 
sól 
świeżo zmielony czarny pieprz 
około 1/3 szklanki oleju do smażenia 
sos pomidorowy: 
3 szklanki bulionu  
3 czubate łyżki przecieru pomidorowego 
1/2 szklanki słodkiej śmietanki 
1 łyżka słodkiej papryki w proszku (najle-
piej wędzonej)  

1 łyżka cukru 
sól 
świeżo zmielony czarny pieprz

Etapy przygotowania:
Zagotuj około 2 litrów wody. Kapustę 
drobno posiekaj lub zetrzyj na tarce o 
grubych oczkach. Dodaj do gotującej się 
wody, wymieszaj, gotuj przez minutę, 
przełóż na cedzak, przelej zimną wodą. 
Obraną cebulę pokrój na drobną kostkę. 
Na małej patelni rozgrzej łyżkę oleju, dodaj 
cebulę, lekko posól, smaż na średnim 
ogniu cały czas mieszając, aż się zeszkli 
(zajmie Ci to 2-3 minuty). Mięso przełóż do 
dużej miski, dodaj kapustę, cebulę, surowy 
ryż, natkę pietruszki i jajka. Dopraw solą i 
pieprzem. Wyrób na jednolitą masę (jeśli 
będzie rzadka, dodaj trochę tartej bułki). Z 
masy formuj podłużne kotlety. Obsmaż je 

krótko na gorącym oleju (tylko do zmiany 
koloru) z wszystkich stron. Sos przy-
gotuj poprzez dokładne wymieszanie 
wszystkich składników. Kotlety przełóż 
do dużej formy do zapiekania - muszą 
być w jednej warstwie. Zalej je sosem, 
tak by całkowicie je przykrył. Wstaw do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 
zapiekaj przez godzinę, aż jedna trzecia 
sosu odparuje. Podawaj z ziemniakami z 
wody i sałatą z sosem winegret. 

TiRAMiSU - PRZEPiS KLASyCZNy
Składniki:
6 żółtek 
6 czubatych łyżek cukru 
50 dag mascarpone 
4 łyżki amaretto (można zastąpić innym 
mocnym i wyrazistym alkoholem) 
około 20 biszkoptów “kocie języczki” 
1,5 szklanki mocnej kawy, świeżo zapa-
rzonej i całkowicie wystudzonej (może 
być rozpuszczalna) 
2 łyżki gorzkiego, naturalnego kakao 
opcjonalnie: 2 łyżki startej gorzkiej 
czekolady 

Etapy przygotowania:
Żółtka przekłóż do miski, dodaj cukier i 
ucieraj mikserem na najwyższych obro-

tach przez 8-10 minut, aż zamienią się 
puszysty kogiel-mogiel o barwie prawie 
białej. Do masy dodaj mascarpone i 
miksuj minutę, aż całkowicie połączy 
się z masą jajeczną. Do kawy dodaj 
amaretto. Biszkopty zanurz w zimnej 
kawie na 2-3 sekundy, następnie lekko 
nimi potrząśnij, usuń nadmiar płynu. 
W płaskim naczyniu ukłóż warstwę 
biszkoptów, zalej je 1/3 masy. Na niej 
ukłóż następną warstwę namoczonych 
biszkoptów, zalej kremem. Czynność 
jeszcze raz powtórz (liczba warstw zale-
ży od wielkości naczynia, czasem będzie 
ich więcej, czasem mniej, na górze ma 
być masa). Naczynie dokładnie owiń 
folią spożywczą i wstaw na co najmniej 
4 godziny (albo jeszcze lepiej na całą 
noc) do lodówki. Przed podaniem deser 
kokrój na kwadraty nożem zanurzonym 
na chwilę w gorącej wodzie i delikatnie 
wyjmij z naczynia. Każdą porcję posyp 
kakao i czekoladą. 



95 LUTEGO 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyFotorEportaŻ

Źr
ód

ło
: b

ist
ro

24
.p

l/
go

to
w

an
ie

/p
rz

ep
isy

/

 

In
fo

 i f
ot

.: D
K 

Łę
cz

yc
a,

 M
uz

eu
m

 na
 za

m
ku

 w
 Łę

cz
yc

y

Pierwszy tydzień ferii minął wyjątkowo szybko. W tym czasie uczestnicy zajęć w domu kultury i w 
muzeum na zamku w Łęczycy na nudę nie narzekali. W DK, na początek dzieci wykonały wielkie mapy 
Afryki pokazujące niesamowitą różnorodność Czarnego Lądu. Później dzieci bawiły się w afrykańskich 
kucharzy. Uczestnicy zrobili kokosowe ciasteczka shuku shuku, senegalski napój Bissap, kukurydzianą 
papkę Ugali i na koniec usmażyli placki bananowe. Dzieci wykonały też własne bębenki djembe i grze-
chotki, a potem wspólnie na nich zagrały w rytm prawdziwych bębnów, na koniec uczyły się afrykańskich 
tańców. Kulinarnych atrakcji nie zabrakło też w murach łęczyckiego zamku. Dzieci dowiedziały się, że 
diabeł Boruta przepada za domowymi pierogami z serem. Postanowiły więc uraczyć diabła jego ulu-
bionym smakołykiem. Ponadto uczestnicy zajęć przygotowali różnorodne ciastka, ciasteczka, rogaliki i 
babeczki, wymyślnie je dekorując. i wszystko byłoby dobre, smaczne i pyszne, gdyby nie diabeł, który 
jak zwykle zamieszał swoim ogonem i sprawił, że w wyrabianym przez dzieci cieście, zamiast cukru, 
znalazła się sól... W murach zamku dzieci poznały też tajniki pracy kustosza.

Ferie na półmetku

Każdy wykonał swój afrykański bębenek

Dzieci tańczyły afrykańskie tańce

Zamkowe tajemnice wciągnęły uczestników zajęć w muzeum

Dzieci same wykonały mapy Afryki

Prawdziwe bębny też były

Z ciasta powstawały wymyślne wzory ciasteczek
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WyCiąG Z OGŁOSZENiA
o i przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMiNy OZORKÓW
Informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudo-
wanej położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice i miejscowości 
Cedrowice-Parcela stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w 
użytkowaniu wieczystym Gminy Ozorków 

1.  Oznaczenie nieruchomości: działka nr 39/13 o pow. 0,1702 ha, 
zapisana w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00080643/1

2. Cena wywoławcza  – 32 000,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium – 3 200,00 PLN 
4.  Termin i miejsce i przetargu:  I Przetarg odbędzie się w dniu 9 

marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 
14 sala nr 1  o godz. 10.00.

Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 
8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 
aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
5 marca 2018 roku - włącznie).

5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o i przetargu: 
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 

14  w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cedrowice-Parcela.
6. Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach 
i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 
46 wew. 115, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 
wew. 113.

W centrum miasta, na placu Jana Pawła ii, 
można natknąć się na wizerunek Adolfa Hitlera. 
Wiele naklejek z podobizną Hitlera znalazło 
się na latarniach. Niektóre przyklejone zostały 
nawet na tablicy parafialnej kościoła św. Józefa. 

Szczególnie starsi mieszkańcy, którzy pamiętają 
jeszcze okropne czasy II wojny światowej, prze-
cierają oczy ze zdumienia. Nie mogą uwierzyć, 
że w ich mieście reklamuje się nazistowskiego 
zbrodniarza.

- Nie mam słów, aby to skomentować. Wyszłam 
na spacer i w oczy rzuciła mi się jedna z takich na-
klejek. Od razu poznałam, że to Hitler. O mało nie 
dostałam zawału. Mój Boże, przecież coś takiego 
nie powinno mieć nigdy miejsca – mówi zbulwer-
sowana pani Wiesława. 

Wizerunek Adolfa Hitlera znajduje się na białej 
naklejce. Charakterystyczna jest fryzura, która od 
razu kojarzy się z Hitlerem. W miejscu znamien-
nych hitlerowskich wąsów widoczny jest napis 
ONR wrócił. 

O naklejkach powiadomił już policję jeden z 
mieszkańców. 

- Zgłoszenie zostało przyjęte od starszego męż-
czyzny, który zauważył naklejkę z wizerunkiem 
Adolfa Hitlera na parafialnej tablicy. Policjanci od 
razu umówili się z tym panem w centrum miasta. 
Mieszkaniec pokazał jeszcze funkcjonariuszom 
inne miejsca w których znalazły się naklejki – rela-
cjonuje aspirant Sławomir Góral z KPP w Zgierzu. 
- Czyn kwalifikuje się pod przestępstwo związane 
z rozpowszechnianiem treści faszystowskich. Gro-
zi za to do 2 lat pozbawienia wolności. 

Policjant nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy 
miejski monitoring wychwycił sprawcę. Wiadomo, 
że policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu. 

W Ozorkowie takiej sprawy jeszcze nie było. Co 
oznacza skrót ONR? To Obóz Narodowo Radykal-
ny, stowarzyszenie zarejestrowane w Polsce od 
2012 roku. Skrajnie nacjonalistyczne ugrupowanie 
wzbudza dużo kontrowersji. 

- Po raz pierwszy spotykamy się z tym, aby w 
Ozorkowie rozklejane były naklejki z wizerun-
kiem Adolfa Hitlera. Jeśli chodzi o działalność 
narodowców, to kiedyś prowadzone było jedynie 
postępowanie w sprawie teledysku nawołującego 
do nienawiści na tle rasowym, który został nagrany 
przez jednego z mieszkańców Ozorkowa w Grot-
nikach – słyszymy od aspiranta S. Górala. - Była 

jeszcze sprawa pobicia Pakistańczyka.  
Ostatnio o narodowcach zrobiło się głośno w 

całym kraju za sprawą nagrania gloryfikującego 
Hitlera. Członkowie stowarzyszenia Duma i 
Nowoczesność zorganizowali urodziny ku czci 
Hitlera. Był tort i flagi ze swastyką, toasty ku czci  
dyktatora III Rzeszy.

Szef MSWiA podkreślił, że w Polsce nie ma 
przyzwolenia na propagowanie faszystowskiego, 
komunistycznego lub innego totalitarnego ustroju 
państwa. Nie ma również zgody na pojawianie się 
w przestrzeni publicznej symboliki faszystowskiej, 
komunistycznej lub innej totalitarnej.

Brygada Łódzka Obozu Narodowo Radykalnego 
ma swoją stronę w internecie z której można m.in. 
dowiedzieć się, że stowarzyszenie ma swoje od-
działy na terenie ponad 20 miast w województwie. 

Zadzwoniliśmy do ONR. Nikt nie odebrał tele-
fonu. W sprawie naklejek z Hitlerem wysłaliśmy 
też maila do narodowców. Odpowiedzi, póki co, 
nie ma. 

Burmistrz Jacek Socha od nas dowiedział się o 
sprawie. 

- Nie byłem wcześniej informowany o takich 
sytuacjach. Rok temu w styczniu został pobity 
obcokrajowiec – właściciel kebabu. Poza tym zda-
rzeniem urząd nie posiada informacji na temat 
innych zdarzeń na tle rasistowskim, czy też faszy-
stowskim, do których na przestrzeni ostatnich lat 
miałoby dojść w Ozorkowie. Z całą stanowczością 
podkreślam, że nie toleruję tego rodzaju zacho-
wań. Liczę na to, że policja w miarę szybko ustali 
sprawcę lub sprawców umieszczania w miejscu 
publicznym wizerunku Hitlera. 

(stop)

31 stycznia 2018 r. 
Ozorków złożył do 

Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. św. Jana Pawła 
ii z Oddziałami integracyjnymi w 
Ozorkowie”. 

- Remont obejmie pomieszczenie 
sali gimnastycznej i antresoli. W ra-
mach realizacji projektu przewiduje się 
wymianę podłogi, grzejników, drzwi, 
instalacji elektrycznej, pomalowanie 
ścian i sufitów, montaż wentylacji oraz 
wyposażenie sali gimnastycznej w 
niezbędne sprzęty sportowe, w tym: 
kotarę grodzącą boisko, konstrukcje 
do siatkówki i koszykówki, drabinki 
gimnastyczne, materace – mówi Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

Koszt realizacji zadania szaco-

Przykro było patrzeć 
na spór pomiędzy 

ojcem a dziećmi do którego do-
szło tuż pod oknami kamienicy w 
centrum miasta. Policjanci próbo-
wali załagodzić konflikt. Jednak z 
każdą minutą zwaśnione strony 
zaczęły się przerzucać coraz to 
mocniejszymi inwektywami. 

Poszło o stół i krzesła oraz inne 
drobne rzeczy wyniesione z miesz-
kania przez Antoniego K. (nazwi-
sko znane redakcji). 

- Przyjechałem z meblami do 
mojego drugiego mieszkania. Córka 
się na to nie zgodziła i zadzwoniła 
na policję. Twierdzi, że nie miałem 
prawa zabrać tych mebli. A to są 
przecież moje meble. Płakać mi się 
chce, gdy widzę jak postępuje córka. 
Właściwie ma teraz pretensje do 
mnie o wszystko, a głównie chodzi 
o pieniądze. Z synem już się prawie 
pogodziłem – powiedział nam pan 
Antoni. 

Jak usłyszeliśmy, dzieci mają żal 
do ojca o to, że związał się po śmierci 
matki z inną kobietą. Zaczęły się 
wojenki o majątek w postaci dwu-
pokojowego mieszkania. 

- Wszystko musiał rozstrzygnąć 
sąd. Musiałem udowadniać, że 

większa część mieszkania należy się 
mnie. Nie dało się z córką dogadać. 
Jej mąż też jest okropny. Wulgarny, 
często mnie wyzywa, chce mnie 
bić – skarży się na zięcia Antoni K.

- Szkoda gadać – dodaje Jadwi-
ga K., żona pana Antoniego. - Na 
wszystko są dokumenty. Mąż ku-
pował na raty meble i spłaca to do 
dziś. Mógł wynieść stół z tamtego 
mieszkania. Do tego typu nieporo-
zumień nigdy nie powinno docho-
dzić w rodzinie. Niestety, w takich 
czasach żyjemy że dla niektórych 
najważniejsze są pieniądze. 

Córka pana Antoniego nie chciała 
rozmawiać z naszym reporterem. 

(stop)

400 tysięcy zł na salę gimnastyczną 

Zajęcia klubu bokserskiego w sali gimnastycznej SP2

wany jest na 400 tysięcy zł. Miasto 
zawnioskowało o 100 tysięcy zł, tj. 
maksymalną kwotę dotacji jaką Urząd 
Marszałkowski może przeznaczyć na 
dofinansowanie zadania w zakresie 

rozwoju infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej dla jednego podmiotu.

Modernizację obiektu planuje się w 
okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. 

wielka  Draka o meBle
Pani Jadwiga 
pokazuje 
dokumenty 
zakupów na raty 

Antoni K. tłumaczy policjantowi, że miał prawo zabrać meble 

kto w ozorkowie 
promuje hitlera?

fo
t. 

UM
O
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W wielu miejscach 
w mieście wierzby 

wypuściły już pąki. 
Charakterystyczne oznaki wio-

sny można było zauważyć w ub. 
tygodniu na wierzbach m.in. w 
miejskim parku, na działkach czy 
też wierzbie rosnącej w pobliżu 
ciepłociągu pomiędzy ul. Traugutta 
a Konstytucji 3 Maja. Bazie raczej 
nie dotrwają do Wielkanocy (1 
kwietnia). Mieszkańcy są zaskocze-
ni widokiem kwitnących wierzb. 
Przyroda zwariowała – mówią 
ozorkowianie. Ciepłe jak na zimę 
noce i jeszcze cieplejsze dni, które 
mieliśmy ostatnio, powodują, że 
przyroda zachowuje się inaczej niż 
zwykle w środku zimy. Na gałąz-
kach wierzb pojawiają się bazie. Na 
wielu innych drzewach i krzewach 
można już dostrzec pączki. To, czy 
rozwój pąków zaszkodzi roślinom 
czy nie, zależy od konkretnego 
gatunku: dla zimowych to rzecz cał-
kiem normalna. Inaczej, gdy stożki 
wzrostu pojawiają się u roślin, któ-

Zmotoryzowani lo-
katorzy jednego z 

bloków przy ul. Sikorskiego od 
ponad pół roku walczą z osobą, 
która oblewa samochody trudną 
do usunięcia substancją. Miesz-
kańcy wydają krocie na usługi 
lakiernicze. Nie wiedzą, gdzie 
mają szukać pomocy. Twierdzą, 
że policja jest w tej sprawie 
bezradna. 

- Nie tylko policja była informo-
wana o niszczeniu samochodów. 
Zgłosiliśmy też ten problem spół-
dzielni mieszkaniowej i urzędowi 
miasta. W tej sprawie niestety nikt 
nic nie zrobił. Kilka dni temu kolej-
ne auto zostało oblane farbą. Mamy 
już tego dość – mówi ozorkowian-
ka (personalia znane redakcji).

Nasza czytelniczka twierdzi, że 
wandal upodobał sobie samocho-

dy stojące przed jednym z bloków. 
Póki co inne auta parkujące na 
osiedlu nie są niszczone. 

- Podejrzewamy kto to robi, ale 
twardych dowodów przeciwko tej 
osobie nie mamy – słyszymy. - Ten 
człowiek od dawna wygraża kie-
rowcom. Krzyczy, że nie życzy so-
bie żeby auta były zostawiane pod 
oknem i że zrobi z tym porządek.

Policja potwierdza, że otrzymała 
zgłoszenie o oblewanych na Sikor-
skiego samochodach. 

- Postępowanie w tej sprawie zo-
stało umorzone – informuje aspi-
rant Sławomir Góral ze zgierskiej 
policji. - Z informacji nam przeka-
zanych wynikało, że samochody 
zostały tylko raz oblane. Nie była 
to farba. Na auta wylany został olej 
silnikowy. Ostatnio nie mieliśmy 
żadnych sygnałów, aby ponownie 
dochodziło na Sikorskiego do 
takich sytuacji. 

Mieszkańcy – jak usłyszeliśmy – 
zrazili się do działań policji, które 
na nic się zdały. 

- Może powinniśmy sami wcielić 
się w rolę policjantów, skoro ta 
sprawa jest aż tak bardzo skom-
plikowana. Najlepiej, jakbyśmy 
policji przynieśli gotowe nagrania 
lub zdjęcia sprawcy, gdy oblewa 
nasze samochody. Oczywiście 
powinniśmy też podać jak się na-
zywa i gdzie mieszka  – mówią z 
sarkazmem mieszkańcy. 

Jaki jest komentarz do sprawy 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
ul. Wyszyńskiego 43 a , 95 - 035 Ozorków 

www.mokozorkow.pl 

Podwieczorek z      
MARCINEM 

 DAŃCEM 
prowadzi Leszek Bonar    

Bilety  w przedsprzedaży w cenie 15,00 zł  
do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie  

od 12 lutego 2018 roku.   
W dniu imprezy cena biletu 20,00 zł  

Rezerwacje pod numerem telefonu (42) 710 31 18/19 

 piątek, 23 lutego 2018  
godz.18.00 

Bazie zakwitły w styczniu

Bazie na wierzbie rosnącej przy 
ciepłociągu

rych wegetacja powinna rozpocząć 
się dopiero wiosną. Jeśli przyjdzie 
choćby niewielki przymrozek, pąki 
opadną. Drzewo co prawda częścio-
wo zregeneruje się do wiosny, ale na 
pewno owoców będzie mniej niż 
mogłoby być. 

(stop)

Darmowej jazdy nie będzie 
Ozorków W okresie ferii nie 

będzie można za darmo pojeździć na łyżwach na lodowisku przy hali sportowej. W Łęczycy taka oferta funkcjo-nuje, dlatego nasi czytelnicy pytają, dlaczego w Ozorkowie nie można było wprowadzić takiej promocji. 
- To proste. Prowadzę firmę, która musi zarabiać. Nie mogę 

sobie pozwolić na to, aby w ferie 
można było za darmo korzystać 
z lodowiska – usłyszeliśmy od 
właściciela. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
tego, że takie lodowisko funkcjo-
nuje – usłyszeliśmy od Mariusza 
Lewandowskiego, dyrektora CSiR 
„Wodnik”. - Rozumiem argumen-
tację właściciela firmy.

(stop)

Kto niszczy auta na Sikorskiego?

urzędu miasta?
- Burmistrz rozmawiał w tej 

sprawie z komendantem ozorkow-
skiego komisariatu i zaapelował 
do komendanta, by zwiększyć 
liczbę patroli policji w tym rejonie 
miasta – mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa.

(stop)
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modernizacja miejskiej oczysz-
czalni ścieków dla ozorkowa 
pochłonie w najbliższych latach 
około 30 milionów złotych. ko-
nieczność wydatkowania tak 
ogromnej kwoty wynika z historii 
budowy oczyszczalni, zmienia-
jących się przepisów ochrony 
środowiska, jak i dążenia do 
minimalizacji kosztów jej funk-
cjonowania. należy podkreślić, 
że oczyszczalnia funkcjonuje już 
od 22 lat. 

Oczyszczalnia ścieków znajduje 
się w Cedrowicach w gminie Ozor-
ków i została uruchomiona w 1996 
roku. Projekt oczyszczalni wykonała 
duńska firma z polskim udziałem na 
zlecenie Urzędu Miasta w Ozorkowie. 
Oczyszczalnia została zaprojektowana 
do oczyszczania ścieków z miasta 
Ozorkowa. Inwestycję zaprojektowano 
w oparciu o wytyczne uwzględniają-
ce 22500 mieszkańców oraz ścieki 
pochodzące z istniejącego ówcześnie 
zakładu OZPB „Morfeo”. 

- W trakcie rozruchu technologicz-
nego okazało się, że rzeczywista ilość 
ścieków oraz stężenie zanieczysz-
czeń znacznie przekraczało wartości 
przyjęte do projektu technicznego 
oczyszczalni.  Pomimo dużych kło-
potów z jakimi od początku boryka 
się przedsiębiorstwo OPK Sp. z o.o. 
podczas eksploatacji oczyszczalni,  
wskaźniki redukcji zanieczyszczeń 
mieszczą się w granicach obowią-
zujących norm. Problemem oczysz-
czalni od zarania jest jej zbyt mała 
wydajność. Z analiz wynika, że już 

na etapie realizacji inwestycji w 1996 
r., wykonawca zgłaszał konieczność 
zwiększenia wydajności oczyszczal-
ni ze względu na ilość i poziom zanie-
czyszczenia ścieków. W kolejnych 
latach eksploatacji oczyszczalni, ana-
lizy nadal potwierdzały konieczność 
zwiększenia jej wydajności – mówi 
Grzegorz Stasiak, prezes OPK 
w Ozorkowie.

Okazało się, że oddano do eksplo-
atacji zbyt małą oczyszczalnię na ów-
czesne i obecne potrzeby miasta Ozor-
kowa. Jeszcze w 1998 r. zakładano, że  
zamknięcie zakładów przemysłowych 
w Ozorkowie, przede wszystkim OZPB 
„Morfeo” spowoduje, że doprowadzany 
ładunek zanieczyszczeń będzie odpo-
wiadał ładunkowi projektowanemu. 
Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni 
w tamtym okresie było i pozostało do 
dziś bardzo wysokie, stwarzając pro-
blemy eksploatacyjne. 

Z porównania składu ścieków 
wynika, że ładunek zanieczysz-
czeń dopływający do oczyszczalni 
przekracza założenia projektowe 
na podstawie których oczyszczal-
nia została wybudowana w latach 
1993 – 1996. 

- Dlatego Ozorkowskie Przed-
siębiorstwo Komunalne podjęło 
w 2012 roku działania określające 
potrzebę i zakres  modernizacji 
oczyszczalni ścieków zlecając 
opracowanie koncepcji moderni-
zacji firmie Envirotech z Poznania. 
Wykonana koncepcja potwier-
dziła konieczność zwiększenia 

wydajności oczyszczalni ścieków 
oraz zastosowania nowoczesnych 
rozwiązań technicznych, gdyż 
funkcjonujące ze względu na wiek 
a tym samym zużycie, coraz czę-
ściej są powodem częstych awarii, 
co wpływa niekorzystnie na koszty 
eksploatacji – dodaje szef ozorkow-
skiej komunalki. 

Po przeanalizowaniu otrzymanej 
koncepcji OPK podjęło decyzję o 
wykonaniu projektu technicznego. W 
postępowaniu przetargowym wyko-
nawcą projektu została firma Enviro-
tech.  Głównym założeniem projektu 
jest oczyszczalnia ścieków zapewnia-
jąca ze względu na swoją wydajność 
właściwe, zgodne z obowiązującymi 
normami oczyszczanie ścieków, jak 
i przyjęcie ładunku hydraulicznego 
wynikającego z perspektywy rozwoju 
sieci kanalizacyjnej dla całego miasta 
Ozorkowa. Projekt zakłada, że po mo-
dernizacji i rozbudowie oczyszczalnia 
pracować będzie jako mechanicz-
nie-biologiczno-chemiczna, oparta 
o najnowocześniejsze rozwiązania 
technicznie i technologiczne. 

Według projektu w skład oczysz-
czalni będą wchodzić następujące 
obiekty: 

•  stacja zlewna ścieków dowożo-
nych – istniejąca,

•  budynek krat, w którym zlokalizo-
wane będą: dwie kraty zgrzebło-
we z układem transportu skratek 
do prasopłuczki oraz prasopłucz-
ką skratek, dwa piaskowniki po-
ziome powstałe z przekształcenia 

istniejących kanałów w 
hali krat, wyposażone 
w spiralne przenośniki 
poziome do transportu 
piasku z koryt i pom-
py odprowadzające 
pulpę piasku do sepa-
ratora-płuczki piasku, 
dwie pompy ścieków 
retencjonowanych 
przepompowujące 
ścieki ze zbiornika 
retencyjnego do komory ścieków 
pompowni głównej,

•  jeden zbiornik retencyjny, prze-
kształcony z istniejącego osadni-
ka wtórnego,

•  pompownia główna składająca się 
z komory ścieków i części suchej, 
wyposażonej w trzy pompy sucho-
stojące wraz z armaturą odcina-
jąco-regulacyjną, umożliwiającą 
pompowanie ścieków po części 
mechanicznej na główny ciąg 
biologiczny, bądź w przypadku 
wystąpienia dużego deszczu na 
zbiornik retencyjny,

•  reaktor biologiczny składający 
się z dwóch niezależnych ciągów 
technologicznych, 

•  stacja zapewniająca dozowanie 
składników chemicznych wy-
maganych w procesie oczysz-
czania, złożona z cylindrycznego 
zbiornika i układu dozowania 
koagulantu,

•  dwa osadniki wtórne radialne 
wyposażone w zgarniacze, dwie 
komory zasuw oraz pompownia 
ścieków technologicznych pom-

pująca 
ścieki oczyszczone po osadnikach 
wtórnych na potrzeby technolo-
giczne oczyszczalni,

•  dwa zagęszczacze grawitacyjne 
z mieszadłami prętowymi i prze-
lewem pilastym,

•  budynek technologiczny z po-
mieszczeniem dmuchaw z trzema 
dmuchawami zapewniającymi na-
powietrzanie ścieków w komorze  
reaktora biologicznego,

•   pompownia osadu i pompownia 
osadu recyrkulowanego zawraca-
jącej osad z osadników,

•   linia odwadniania osad z filtra-
cyjną prasą taśmową oraz linią 
przetwarzania osadu,

•   część socjalna z pomieszczeniami 
socjalno-biurowymi,

•  plac osadowy do magazynowania 
osadu po odwadnianiu i przetwo-
rzeniu,

•  komora przepływowa z prze-
pływomierzem, zaadaptowana 
z istniejącej pompowni ścieków 
surowych,

•  budynek magazynowy 

MIlIonowe wYdATkI NA MIEJSKĄ OCZYSZCZALNIĘ 

Perspektywa likwida-
cji linii 46 zjednoczyła 

miłośników tramwajów w mieście. 
Do redakcji, od czasu publikacji 
artykułu o kłopotach i zawieszeniu 
kursów tramwajów, dzwonią za-
niepokojeni czytelnicy. W sprawie 
ozorkowskiej linii petycja trafiła już 
do premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Natomiast burmistrz Jacek 
Socha wraz z posłem PiS Markiem 
Matuszewskim zapowiadają inter-
wencję w ministerstwie rozwoju. 

Problemy linii 46 zaczęły się kilka 
lat temu. Wszystko przez zniszczone 
torowisko a także starą trakcję. Podróż 
z Ozorkowa do Łodzi wydłużyła się 
niemal do dwóch godzin. Łódzkie 
MPK postanowiło niedawno zawiesić 
kursowanie tramwajów a w zamian 
puścić autobusy zastępcze. Na remont 
torów potrzeba aż 160 milionów zło-
tych. Takimi pieniędzmi samorządy 
jak na razie nie dysponują.

O konieczności odtworzenia linii 
46 przekonany jest burmistrz Jacek 
Socha. 

- Będziemy chcieli jak najszybciej 
ponownie uruchomić linię tramwajo-
wą – podkreśla.

Na 13 lutego zaplanowano spotka-
nie władz Łodzi, Zgierza i Ozorkowa, 
z udziałem łódzkiego MPK, dotyczące 
sposobów ratowania linii. Dzień 
później z ministrem infrastruktury 
Jerzym Kwiecińskim zamierzają się 
spotkać burmistrz Ozorkowa i poseł 
Matuszewski. 

- Spróbujemy przekonać ministra 
do wsparcia remontu linii podmiej-
skich, być może uda się przekazać 
jakieś środki z puli europejskiej. Nie 
chciałbym o niczym przesądzać ani 
chwalić dnia przed zachodem słońca, 
ale pojawia się cień nadziei na rządowe 
wsparcie – mówi poseł PiS.

Zwolennicy tramwaju podkreślają, 
że „46”należy zachować, zarówno dla 
dobra pasażerów, jak i ze względu 
na jej unikatowy charakter. To jedna 
z najstarszych i najdłuższych linii 
tramwajowych w Polsce. Ponadto 
rząd powinien stawiać na ekologiczne 
środki transportu.

urząD zawiaDamia 

Wspólnota miesz-
kaniowa z ul. We-

sterplatte odniosła się do słów 
konserwatora, który w ubiegło-
tygodniowym artykule twierdził, 
że został przez nią okradziony. 

„Stanowczo stwierdzamy, że nikt 
wykonawcy instalacji domofonowej 
nie okradł” – czytamy w piśmie 
przesłanym do redakcji.

„W dniu 13 marca 2017 r. pan 
konserwator zawarł ze wspólnotą 
umowę na wykonanie kompletnej 
instalacji domofonowej do wszyst-

kich loka-
li miesz-
kalnych 
w  b u -
dy n k u. 
Termin 
z a k o ń -
c z e n i a 
r o b ó t 
z o s t a ł 
ustalo-
n y  n a 
31 mar-
ca 2017 
r. Kon-
serwa-

tor prace rozpoczął z dużym opóź-
nieniem, w niektórych mieszka-
niach instalację montował dopiero 
w maju 2017 r. W umowie zawarta 
jest klauzula, że w wypadku nie-
terminowego wykonania robót 
zostanie naliczona wykonawcy kara 
umowna w wysokości 20 procent 
wartości całego zamówienia. Po 
wykonaniu robót przez wykonaw-
cę, wspólnota kilkakrotnie doko-
nywała odbioru lecz ze względu 
na występujące usterki, typu brak 
kluczy do drzwi wejściowych, brak 
czipów, brak kodów, nie mówiąc 
już o malowaniu i montażu kabli 
na klatkach schodowych, końco-
wego protokołu odbioru nie udało 
się podpisać. Ostatecznie w dniu 4 
grudnia 2017 r. doczekaliśmy się 
usunięcia wszelkich występujących 
usterek i można było podpisać 
końcowy protokół odbioru, a więc 
praca która miała trwać 18 dni 
trwała ponad 8 miesięcy.  Zgodnie 
z umową potrącamy tylko 1000 zł za 
nieterminowe wykonanie prac, na 
co wykonawca przystał, wystawił 
fakturę i protokół podpisał”. 

wsPólnota krytyCznie 
o konserwatorze

Ozorków 

petycjA
u premiera. 
burmistrz 
u ministrA 

Łódzki Zarząd Dróg i Trans-
portu zapewnia, że autobusy Z46, 
które zastąpiły 
jeżdżące tram-
waje, będą 
kursować ze 
znacznie więk-
szą częstotli-
wością. Skróci 
się także czas 
przejazdu - z 
Łodzi do Zgie-
rza podróż ma 
trwać około 15 
minut, z Łodzi 
do Ozorkowa 
- około 40. Au-
tobusy odjadą 
z Radogoszcza 
Wschodu, z ulicy Świtezianki w 
Łodzi z częstotliwością co 15 minut. 
Dwa w ciągu godziny pojadą do 
Zgierza, dwa do Ozorkowa. Zacho-
wane zostały również połączenia 
nocne, które także są realizowane 
autobusami zastępczymi.

(stop)

Czy tramwaje wrócą na trasę?

Na przystankach 
zawieszone zostały 
transparenty 

W związku z wymianą centralki telefonicznej 5 lutego 2018 
roku (poniedziałek), mogą wystąpić problemy w połączeniu się 

z Urzędem Gminy Ozorków. Prosimy kontaktować się na 
nr tel.: 503-193-621, lub gmina@ug-ozorkow.pl

Za utrudnienia przepraszamy.



135 LUTEGO 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyzdrowiE i Uroda

ww
w.

po
rad

nik
.zd

row
ie.

pl

Limonka, inaczej limetka, to 
owoc, który ma liczne wartości 
odżywcze, a co za tym idzie - 
właściwości lecznicze. Limonka 
jest uważana za kuzynkę cytry-
ny, jednak jest od niej nie tylko 
mniejsza, lecz także bardziej 
kwaśna. Sok z limonki wspo-
maga pracę wątroby, a woda z 
limonką odchudza. Jakie jesz-
cze właściwości lecznicze ma 
limonka?

Właściwości 
przeciwnowotworowe

Limonka zawiera bioflawonoidy, 
które mają właściwości antyoksy-
dacyjne. Związki te niszczą wolne 
rodniki tlenowe, odpowiedzialne 
za powstawanie nowotworów. Z 
tego względu limonka polecana 
jest w profilaktyce przeciwno-
wotworowej. Zawarte w limonce 
bioflawonoidy chronią również 
przed występowaniem chorób 
układu sercowo-naczyniowego.

Na odkwaszenie organizmu

Limonka ma również właści-
wości alkalizujące - zapewnia 
organizmowi równowagę kwa-
sowo-zasadową, dlatego też zale-
cana jest w diecie odkwaszającej. 
Zakwaszenie organizmu powo-
duje choroby takie jak reumatyzm, 
osteoporozę, migreny oraz stany 
depresyjne. Wpływa również na 
obniżenie odporności oraz osła-
bienie organizmu.

Wzmacnia odporność

Ze względu na bardzo dużą za-
wartość witaminy C (29.1 mg/100g), 
limonka w znacznym stopniu 
wzmacnia układ odpornościowy. 
Sok z limonki ma także właściwości 

bakteriobójcze oraz działanie odka-
żające, dlatego polecany jest szcze-
gólnie w okresie jesienno-zimowym 
zapobiegania przeziębieniom.

Łagodzi objawy nerwicy

Ze względu na dużą zawar-
tość potasu, limonka pozytyw-
nie wpływa na funkcjonowanie 
układu nerwowego. Dzięki temu 
pomaga w walce z nerwicą. Re-
gularne spożywanie limonki 
łagodzi objawy neurastenii, takie 
jak: zwiększona nadpobudliwość, 
drażliwość, nadwrażliwość jelit, 
problemy z koncentracją oraz 
kołatania serca. Limonka osłabia 
również bóle głowy.

Limonka a cukrzyca

Limonka jest owocem niskoka-
lorycznym – 100 g owoców za-
wiera jedynie 30 kcal. Dodatkowo 
ma niski indeks glikemiczny. Sok 
z limonki pozwala także kontro-
lować poziom glukozy we krwi, 
dzięki temu wskazane jest jego 
spożywanie dla osób cierpiących 
na cukrzycę oraz walczących z 
otyłością.

Puder ryżowy w Polsce jest po-
pularny dopiero od kilku lat, choć 
Azjatki stosują go od wieków. 
Cenią go zwłaszcza za właściwości 
matujące i delikatność dla skóry. 
Poznaj właściwości pudru ryżowe-
go i dowiedz się, jak go stosować!

Właściwości pudru ryżowego:
Matuje skórę

Puder ryżowy poleca się szcze-
gólnie kobietom o cerze tłustej i mie-
szanej - do nakładania na całą twarz 
lub wyłącznie w ramach najbardziej 
kłopotliwej strefy T. Pudru w celu 
matującym mogą też używać posia-
daczki cery suchej i normalnej, jed-
nak najczęściej podkreślają one, że 
stosują puder ryżowy tylko od czasu 
do czasu - np. na tzw. wielkie 
w y j ś c i e , 
ponieważ 
po jego na-
łożeniu ich 
cera staje 
się bardzo 
m a t o w a . 
Długotrwa-
łe stosowa-
nie pudru 
r y ż o w e g o 
może jednak w przypadku cery 
normalnej i suchej powodować ich 
wysuszenie.

Absorbuje sebum

Kolejny powód, dla 
którego posiadaczki 
cery tłustej często się-
gają po puder ryżowy 
jest fakt, że kosmetyk 
pochłania sebum. 
Dzięki temu skóra nie 
“świeci się” i nie spra-
wia wrażenia prze-
tłuszczonej. Z tego 
też powodu można 
używać pudru ryżowego jako ko-
smetyku do drobnych poprawek w 
ciągu dnia - nie tylko zmatowi cerę, 
ale i poradzi sobie z jej “świeceniem”.

Działa kojąco

Puder ryżowy ma też działanie 
łagodzące i kojące - zwłaszcza, 
jeśli w swoim składzie zawiera 
bisabolol, który wykazuje takie 
właściwości, ponadto pomaga 
szybciej uporać się z dolegliwo-
ściami skórnymi.

Wygładza skórę

Puder ryżowy sprawia rów-
nież, że cera wygląda na bardziej 

gładką, ale jednocześnie nie sprawia 
wrażenia “ciężkiej”, nie pojawia się 
efekt maski. Makijaż uzyskany za 

Problem z rozstępami? Nieważne, 
czy poprzeczne pręgi pojawiły 
się na udach, brzuchu, piersiach, 
czy pośladkach - usuwanie roz-
stępów zależy od ich rozległości 
i zaawansowania. Poznaj metody 
usuwania rozstępów i zdecyduj, 
która będzie najskuteczniejsza w 
twoim przypadku.

Najczęstsze przyczyny pojawiania 
się rozstępów: 
- ciąża, 
-  tabletki antykoncepcyjne i leki 

hormonalne, 
-  intensywne ćwiczenia na siłowni, 
-  wzrost masy ciała, czyli przytycie, 
- gwałtowny spadek masy ciała. 

Jak rozjaśnić rozstępy domowymi 
sposobami?

Przy niewielkich rozstępach możesz 
zastosować domowe sposoby. Na po-
czątku zadbaj o uelastycznienie skóry 
– sama możesz przygotować kosmetyk 
nawilżający skórę z oliwy z oliwek i 
miąższu aloesowego. Aby pozbyć się 
nadmiaru su-

chego naskórka zrób 
peeling całego ciała. 
Przyjemny będzie 
własnoręcznie przy-
gotowany peeling 
cukrowy z mlekiem 
i oliwą.

Doskonałą meto-
dą na rozjaśnienie 
rozstępów jest rów-
nież maseczka wita-
minowo-cytrynowa. 
Oliwę wymieszaj 
z łyżeczką płynnej 
witaminy E i sokiem 
z cytryny. Nakładaj 
maseczkę na skórę 2 razy w tygodniu, 
a szybko zobaczysz efekty.
 
Jak pozbyć się rozstępów z ud, 
brzucha, piersi i pośladków?

Rozstępy zawsze powstają w wy-
niku rozrywania zbyt obciążonych 
włókien kolagenowych. Najpopular-
niejszą i najbardziej dostępną metodą 
na rozstępy są kremy na rozstępy. 
Najskuteczniejsze 

Choć najczęściej nie zastanawiamy 
się nad tym, o jakiej porze dnia (lub 
nocy) gardło boli nas najbardziej, 
badania wykazują, że dzieje się tak 
zazwyczaj rano po przebudzeniu, 
ale i wieczorem tuż przed pójściem 
spać. Przeczytaj więc, co sen ma 
wspólnego z przeziębieniem i grypą i 
dowiedz się, jak poradzić sobie z do-
kuczliwym porannym bólem gardła!

Sen niezbędny dla zdrowia

Przede wszystkim – im go więcej, 
tym większe mamy szanse, że infekcji 
albo w ogóle nie złapiemy, albo szybciej 
się jej pozbędziemy. Brak wystarczającej 
ilości snu osłabia bowiem układ odpor-
nościowy, tym samym zwiększając 
podatność organizmu na infekcję i 
wydłużając ewentualny czas rekon-
walescencji, gdy już zachorujemy. Ile 
więc powinniśmy spać, by wzmocnić 

swoją odporność? Ba-
dania wykazują, 

że co najmniej 
7 godzin. 

Okazuje 
się, że 
Polacy 
dobrze 
o tym 
wiedzą 
– w son-

dzie z 1434 uczestników aż 1045 osób 
stwierdziło, że właśnie taka ilość snu 
jest nam niezbędna, by zmniejszyć 
ryzyko zachorowania i pojawienia się 
bólu gardła.

Szczególna ochrona gardła nocą

Choć sen sprzyja odporności or-
ganizmu, gdy już zachorujemy, to po 
nocy właśnie czujemy się najgorzej, a 
ból gardła szczególnie nam dokucza. 
Dlaczego tak się dzieje? Nasilenie obja-
wów wzrasta podczas snu, ponieważ 
oddychamy przez usta, a wydzielina 
spływa z nosa/zatok po tylnej ścianie 
gardła. Co więcej, rzadziej przełyka-
my i zmniejsza się klirens rzęskowy. 
Ból gardła w nocy jest jednak do 
pokonania, a najłatwiej walczyć z nim 
za pomocą produktu w sprayu. Lek 
zawierający flurbiprofen – substan-
cję z grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ) działającą 
przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i 
przeciwzapalnie. Co więcej, w środku 
nocy znacznie wygodniej używa się 
sprayu niż ssie tabletki, a substancja 
lecznicza aplikowana jest bezpośrednio 
w miejsce infekcji.  Już po obudzeniu 
warto natomiast skorzystać z dobrych 
pastylek które działają nie tylko bardzo 
szybko, ale i skutecznie – chronią przed 
bólem gardła przez kolejne. 

limonka - właściwości i wartości odżywcze

Sok z limonki rozrzedza żółć, przez 
co ułatwia jej przepływ. Dzięki 
temu poprawia pracę wątroby. 
Podobne właściwości ma wodą 
z limonką która dodatkowo 
odchudza

Jaki wPływ ma sen na 
PrzezięBienie i gryPę?Puder ryżowy: jakie ma właściwości i jak go stosować?

pomocą pudru ryżowe-
go jest lekki, nie zatyka porów.

Jak nakładać puder ryżowy?

Puder ryżowy może stanowić 
zarówno bazę pod makijaż, jak i 
zostać użyty do jego wykończenia.

Jako że zazwyczaj puder ryżowy 
dostępny jest w wersji sypkiej (choć 
zdarza się i prasowana), nakładamy 
go, jak każdy inny tego rodzaju 
kosmetyk. Najlepiej sprawdzi się 
pędzel (np. kabuki lub taki sam 
jak do pudru) - zanurzamy 
pędzel w pudrze, następ-
nie lekko strzepujemy 
jego nadmiar i nakłada-
my na twarz kolistymi 
ruchami, ruchem od 
dołu ku górze.

 

Puder ryżowy jest wykorzystywany również przy produkcji utrwalaczy makijażu

rozSTĘpy - jak pozbyć się rozstępów 
z ud, pośladków, brzucha i piersi?

Rozstępy to problem 
większości kobiet 

w ciąży. Aby je 
zminimalizować 

specjalny krem na 
rozstępy warto 
stosować już od 

czwartego miesiąca 
ciąży

są te zawierające kolagen. Pamiętaj, 
że samo nakładanie kremu może nie 
wystarczyć. Żeby szybko zauważyć 
efekty wklepuj i wcieraj preparat w 
skórę, żeby pobudzić ją do wchłania-
nia aktywnych substancji.

Skuteczne metody usuwania roz-
stępów

Ostatnim etapem powstawania 
rozstępów jest zabliźnianie. Proces 
często mylony jest z gojeniem i zani-
kaniem rozstępów. Niestety, rozstępy 
nie znikają - można je wygładzić, roz-
jaśnić, ale przy dokładnym przyjrze-

niu się zawsze będą widoczne. 
Kiedy poprzeczne pręgi są już 
białe lub cieliste, kremy nie 
zadziałają skutecznie. Pomo-
gą zabiegi kosmetyczne, np. 
dermabrazja lub mezoterapia. 
Przy dużych rozstępach pole-
ca się metody inwazyjne: lase-
roterapię i peelingi chemicz-
ne z kwasem glikolowym lub 
kwasem TCA.
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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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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



tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu części do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B
Grupa Producentów 
„Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Księgowa
Wykształcenie wyższe księgowość/ 
rachunkowość
Grupa Producentów 
„Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II)
Grupa Producentów 
„Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie
Grupa Producentów 

„Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, komunikatywna 
znajomość języka ukraińskiego
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Kucharz/ kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid., doświadczenie w 
gastronomii
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy kat. B
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

reklama

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

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

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

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

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

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

Sprzedam szyby ozdobne do kuch-
ni,  schody metal + drewno – wys. 
2,90 m. Tel.: 662-012-556

Sprzedam dwuteownik o wym. 140 
x 140 mm, 3 metry długości – 5 szt. 
Tel.: 514-872-868 lub 24 388-21-67

Sprzedam transformator bezpie-
czeństwa 220/24 V, 250VA. Tel.: 
514-872-868 lub 24-388-21-67

Sprzedam ciągnik Zetor 8045, Gru-
ber 5 łap, podcinacze, kroje i wał 
rurowy, cyklop. Tel.: 603-766-954

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

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

ogłoszenie

ogłoszenie

Policjanci z Łęczycy zatrzymali 
25-latka podejrzanego o dokona-
nie pięciu włamań do domów na 
terenie powiatu łęczyckiego. Wraz z 
nim został zatrzymany jego 34-letni 
kompan, który udzielał mu pomocy 
przy dwóch. Złodzieje kradli srebrną 
i złotą biżuterię, pieniądze, a nawet 
alkohol. Za swoje czyny odpowiedzą 
teraz przed sądem.

W połowie stycznia 2018 na terenie 
Łęczycy doszło do włamania do domu 
jednorodzinnego. Zrabowano wów-
czas biżuterię o wartości 1300 złotych. 
Zajmujący się sprawą kryminalni z łę-
czyckiej komendy wytypowali spraw-
ców tego przestępstwa. 24 stycznia 

policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 25 i 34 lat. Policjanci odzy-
skali część zrabowanej biżuterii, która 
powróciła już do właściciela. Funkcjo-
nariusze ustalili, że mężczyźni rozpo-
częli swój proceder znacznie wcześniej. 
Zabezpieczony materiał dowodowy 
pozwolił dowieść, że zatrzymani mają 
związek także z włamaniem popeł-
nionym w połowie 2017 roku. Ponadto 
okazało się, że 25-latek miał związek 
z włamaniami do dwóch domów na 
ternie gminy Grabów oraz jednego na 
terenie gminy Piątek. Część srebrnej 
biżuterii trafiła w ręce właściciela. Za 
kradzież z włamaniem grozi kara 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W Komendzie Powia-
towej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła 
się narada roczna. 

Komendant KP PSP w Łęczycy 
st. kpt. Wojciech Pernal przedstawił 
informacje z działalności komendy w 
ubiegłym roku. W 2017 roku Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Łęczycy 
i jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych wyjeżdżały do 733 zdarzeń 
na terenie powiatu, tj. do pożarów 130 
razy, miejscowych zagrożeń 559 oraz 
alarmów fałszywych 44. Dodatkowo 33 
zdarzenia odnotowanych było poza te-
renem powiatu, tj. tzw. pomoc sąsiedz-
ka, było to: 6 pożarów, 24 miejscowe 
zagrożenia i 3 alarmy fałszywe. Na 733 
zdarzenia, strażacy PSP samodzielnie 
brali udział w 306 akcjach, druhowie z 
OSP w 277 akcjach, a wspólnie strażacy 
PSP i OSP działali przy 150 akcjach. Naj-
większą liczbę wyjazdów odnotowano 
w czerwcu (139 razy) oraz październiku 
(149 razy), a najmniejszą w listopadzie 

(20 razy). Wartość uratowanego mie-
nia to 17 mln 605 tys. zł. W 2017 roku 
Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy 
przeprowadziła czynności kontro-
lno-rozpoznawcze w 66 obiektach. 
Przedstawiono charakterystykę sprzę-
tu pozyskanego w roku poprzednim 
oraz planowane zakupy w 2018 roku. 
W minionym roku szkolenia odbyło 
71 druhów jednostek OSP z terenu 
powiatu łęczyckiego. Ochotnicze Straże 
Pożarne wchodzące w skład KSRG z 
pow. łęczyckiego w 2017 roku otrzyma-
ły dotację Komendanta Głównego PSP 
na realizację zadania pt. „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostki ochrony p. 
poż. włączonej do KSRG” w wysokości 
164 553,00 zł., a jednostki OSP spoza 
KSRG otrzymały dotację Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na realizację zadania pt. „Przygoto-
wanie jednostek ochotniczych straży 
pożarnych do działań ratowniczo-
gaśniczych”, w wysokości 99 715,00 zł. 

 Info: KP PSP Łęczyca

Podsumowanie roku 
u łęczyckich strażaków

okraDali Domy
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciEKawiE i na wEsoło

komarza pamięć wcale nie jest krótka 

Studenci na 
pewno nie 
mogli się skupić

zagadka Dwóch Braci rozwiązana rekordowy polonez

Polujesz na komary? Jeśli tak, mogą się nauczyć kojarzyć 
twój zapach z uderzeniami i gdy cię poczują następ-
nym razem, będą cię unikać. Gdy komary nauczyły się 
negatywnie kojarzyć zapachy, wywoływało to u nich 
reakcję awersyjną podobnego stopnia jak DEET, a należy 
pamiętać, że jest to jeden z najskuteczniejszych środków 
odstraszających i owadobójczych. Co więcej, komary 
pamiętają wyuczony zapach przez wiele dni - opowiada 
Jeffrey Riffell z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Amery-
kanie podkreślają, że komary nie gryzą ofiar losowo i że 
ich preferencje zmieniają się sezonowo - latem żerują na 
ptakach, a w innych porach roku do menu dołączają też 
krew ssaków. Pamiętając o tym, Riffell i inni postanowili 
sprawdzić, jak na preferencje wpływa uczenie. Obecnie 
naukowcy badają zdolność komarów do zapamiętywania 
ulubionych gospodarzy. 

Dwaj Bracia, najstarsze i najbardziej znane zabytki z kolekcji 
egipskiej Muzeum Uniwersytetu w Manchesterze, byli w 
rzeczywistości braćmi przyrodnimi. Khum-nakht i Nak-
ht-ankh, którzy żyli około XIX wieku przed Chrystusem, 
należeli do elity Egiptu. Mumie zostały odkryte w 1907 
roku i od tamtej pory toczyła się dyskusja, czy mężczyźni 
w ogóle byli ze sobą spokrewnieni. Przypuszczenia o 
pokrewieństwie były o tyle uzasadnione, że mężczyzn 
pochowano we wspólnym grobie w Deir Rifeh, wsi poło-
żonej 400 kilometrów na południe od Kairu. Napisy na ich 
sarkofagach stwierdzały, że obaj byli synami niewymienio-
nego z imienia lokalnego gubernatora, a ich matki miały na 
imię Khnum-aa. Dlatego też nazwano ich Dwoma Braćmi. 
W 2015 roku z mumii pobrano materiał DNA i wyodręb-
niono z nich frakcje mitochondrialną oraz chromosomu Y. 
Analiza wykazała, że Nakht-Ankh i Khnum-Nakht należeli 
do mitochondrialnego haplotypu M1a1, co sugeruje pokre-
wieństwo ze strony matki. Z kolei sekwencje chromosomu 
Y różniły się od siebie, na podstawie czego wyciągnięto 
wniosek, że mieli różnych ojców. 

Padł nowy Rekord Polski w ilości par tańczących poloneza! 
26 stycznia 2018 roku, 1032 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z powiatu cieszyńskiego odtańczyło tradycyjne-
go, rekordowego poloneza. Bicie Rekordu Polski odbywa-
ło się pod hasłem „Tradycja to piękno, które chronimy, a 
nie więzy, które nas krępują”. Celem bicia Rekordu Polski 
było sprawdzenie umiejętności tanecznych uczniów z 
powiatu Cieszyńskiego. Całe wydarzenie przebiegało 
w niezwykle podniosłej atmosferze. Mimo chłodnej 
styczniowej pogody, polonez odtańczony został bardzo 
energicznie. Do pobicia poprzedniego rekordu potrzebne 
było 420 par, natomiast 26 stycznia, na Rynku w Cieszynie 
zjawiło się ich aż 516.

Nie ma zimy... 
trudno

Felga prosto 
z Chin

Brudne 
dzieci są 
szczęśliwe

Parking się 
roztopił

Mistrz 
parkowania

I schody zablokowane


