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Martyna Snycerek
- Podobnie jak wszystkie moje ko-
leżanki i koledzy lubię walentynki. 
Ten dzień tylko pozornie jest taki 
sam jak inne. W rzeczywistości, w 
szkole czy po zajęciach, jest jakoś 
inaczej, chyba lepiej. Ludzie się do 
siebie uśmiechają, wręczają sobie 
serduszka i karteczki a zakochani 
obdarowują się upominkami. To 
dobrze, że zakochani mają swojego 
patrona.

Julian Kaźmierczak
- Uważam, że nie ma znaczenia, 
ile człowiek ma lat, ważne jakie 
ma poglądy. Dlatego myślę, że 
bardzo dobrze, że jest taki dzień 
jak walentynki. Na pewno kupię 
mojej żonie kwiaty, nie ukrywam, 
że ja też jestem zadowolony, kiedy 
ona pamięta o mnie. W kalendarzu 
oznaczono dzień dziecka, dzień na-
uczyciela, dzień górnika, dlaczego 
miałoby nie być dnia zakochanych?

Wojciech Strzelczyk
- Święto zakochanych to naprawdę 
wspaniały dzień. Jest on z natury 
bardziej uroczysty niż pozostałe 
dni w roku. Zarówno kobiety jak i 
mężczyźni starają się być dla siebie 
mili i wzajemnie okazywać sobie 
uczucie. To taka ogólna zasada. 
Ja też hołduję uroczystej kolacji 
przy lampce wina ze swoją drugą 
połową.

Natalia Sass
- Ja nie przywiązuję żadnej wagi 
do tego święta, uważam, że jest 
przereklamowane, a przy okazji za-
rabiają na nim handlowcy. Dla mnie 
jest to dzień, jak co dzień. Uważam, 
że ludzie powinni być dla siebie 
mili zawsze. Powinni się szanować i 
okazywać sobie uczucia przez cały 
czas, a nie tylko w walentynki.

Sławomir Andrzejczak
- Uważam, że skoro ustanowiono 
to święto, to niech będzie, przecież 
to nikomu nie przeszkadza. Każdy 
i tak sam decyduje, jak chce spę-
dzić ten dzień. Jednak na pewno 
jest fajnie usiąść z drugą połówką, 
porozmawiać i poświętować. A 
miła niespodzianka w postaci 
kwiatka czy maskotki na pewno 
nie zaszkodzi.

RePoRteR Pyta: CZy ŁęCZyCanie obChodZą walentynki?

Przed nami dzień świętego Walentego. Święto zako-
chanych obchodzi nie tylko młodzież. Walentynko-
we upominki z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością. 

Nie ma chyba osoby, która nie wiedziałaby o dniu 
zakochanych. Święto ma z całą pewnością więcej zwo-
lenników niż przeciwników. Ciepłe słowa, urocze spoj-
rzenia i podarunki 14 lutego zagoszczą w wielu domach.

- Niektórzy uważają, że na walentynki jest istny szał 
kupowania maskotek i kwiatów. Może coś w tym jest, 
ale niezależnie od surowych ocen to bardzo miłe, kiedy 
otrzymujemy od ukochanej osoby misia czy serdusz-
ko - mówi Aneta Andrzejczak, właścicielka sklepu z 
upominkami. - W tym roku czerwone, pluszowe misie 
cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Poza tym, 
jak co roku dobrze sprzedają się okolicznościowe kubki, 
świece czy pluszowe serca.

Oprócz maskotek i drobnych upominków w walen-

tynki jest duży popyt na kwiaty. To, jakie powinny one 
być, jest oczywiste.

- Do 14 lutego jeszcze kilka dni, ale z doświadczenia 
już wiem, że największym zainteresowaniem klientów 
cieszą się czerwone róże. Mogą być cięte lub w donicz-
kach. Nic dziwnego, róża to symbol miłości - mówi Ewa 
Antczak, właścicielka kwiaciarni w Łęczycy. - W tym pę-
dzącym świecie chyba wszystkim nam należy się chwila 
przyjemności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i 
potrzebom klientów, przygotowaliśmy okolicznościową 
wystawkę. Oczywiście z napisem „love” w roli głównej.

Łęczycanie bardzo pozytywnie mówią o nadcho-
dzącym święcie. Zapytaliśmy mieszkańców, jak będą 
je obchodzić (patrz nasza sonda).

(mku)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że w dniach 17 i 

24 lutego br. (soboty) w godz. 9.00 – 13.00 zorganizowane zostaną 

dyżury dla podatników w zakresie potwierdzania profilu zaufanego, 

wysyłki JPK_VAT oraz informacji ogólnej dotyczącej JPK. Ponadto w 

dniach 14 – 23 lutego br. (w godzinach pracy urzędu) przeszkoleni 

pracownicy będą służyć praktyczną pomocą w zakresie obsługi narzędzi 

informatycznych wykorzystywanych do składania JPK.

Miasto otrzymało ponad 102 tys. zł 
w ramach resortowego programu 
„Maluch+”. Dzięki tym pieniądzom, 
od września w Łęczycy zacznie funk-
cjonować żłobek. W nowej placówce 
miejsce znajdzie osiemnaścioro 
maluchów w wieku do 3 lat.

Pierwszy w mieście żłobek zostanie 
zlokalizowany na parterze budynku 
przedszkola nr 2 przy ulicy Belwe-
derskiej. Przeznaczone na ten cel po-
mieszczenia będą wyremontowane i 
dostosowane do potrzeb maluszków. 

Na 75 mkw. powstaną dwie sale, 
szatnia, łazienka oraz pomieszczenia 
socjalne. Prace remontowe, wyposa-
żenie sal w meble i zabawki oraz placu 
zabaw zamknie się w kwocie około 120 
tys. zł. Otrzymana dotacja pokryje 80% 
całkowitych wydatków.

W najbliższym czasie zostaną opra-
cowane kryteria naboru, które zostaną 
przyjęte stosownymi uchwałami. W 
następnej kolejności wyznaczony zo-
stanie termin rekrutacji.

(zz)

W Łęczycy będzie żłobek

Żłobek będzie mieścił się na 
parterze przedszkola nr 2 przy ul. 
Belwederskiej

Love w roli głównej 

- Klienci pamiętają, że czerwone róże są symbolem 
miłości – mówi Ewa Antczak

- W tym roku nowością są czerwone misie – mówi 
Aneta Andrzejczak

Łęczyca W sezonie wzmożonych 
zachorowań warto za-

dbać o naturalną odporność orga-
nizmu. Oprócz suplementów diety z 
apteki warto sięgnąć po produkty w 
pełni naturalne, których właściwości 
zdrowotne cenione są od pokoleń.

Spośród naturalnych antybiotyków 
najczęściej wymienia się cebulę, czo-
snek, kiszoną kapustę i dobroczynny 
miód. Na łęczyckim targu takich pro-
duktów nie brakuje.

- O tym, że miód jest zdrowy nie 

trzeba nikogo przekonywać. Jego 
właściwości są znane większości z 
nas. W okresie jesienno-zimowym 
mieszkańcy chętnie po niego sięgają – 
mówi Maciej Misiak, który na targu 
sprzedaje miód.

Miód wzmacnia serce, koi nerwy, 
ożywia mózg i  goi rany. Cebula i czo-
snek z kolei to warzywa wzmacniające 
organizm, przeciwdziałające wirusom 
i przyspieszających rekonwalescencję 
po chorobie. Systematyczne jedzenie 
cebuli i czosnku opóźnia procesy sta-
rzenia organizmu i wzmacnia układ 

odpornościowy. Potrawy z cebuli i 
czosnku pomagają skutecznie elimi-
nować bakterie, grzyby i wirusy, nie do-
puszczając do wielu chorób zakaźnych. 
Cebula i czosnek mają silne działanie 
przeciwzakrzepowe, rozrzedzają krew, 
obniżają cholesterol, dzięki czemu obni-
żają ryzyko nadciśnienia,  miażdżycy, 
zawału serca i udaru mózgu.

- Do tego oczywiście też kiszona 
kapusta, która jest bardzo zdrowa – 
dodaje Jan Stusek, kupiec z łęczyckiego 
targu. - Produktów prozdrowotnych 
nie brakuje. Wszystko co naturalne 
jest zdrowe.

(mku)

naturalne antybiotyki z targu

Maciej Misiak na targu sprzedaje miód

U Jana Stuska można kupić m.in. 
cebulę, czosnek czy kiszonki
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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 Zarządca drogi rozpo-
czął łatanie ogromnej 

dziury w ulicy Belwederskiej przy 
skręcie w głąb osiedla. Pierwsze 
prace już zostały wykonane. 
Póki co, zamiast omijać dziurę 
kierowcy muszą omijać barierki 
zabezpieczające.

(zz)

Kierowcy, którzy od-biorą prawo jazdy po 4 czerwca, zostaną objęci nowymi przepisami. Okres próbny, zielony listek czy ograniczenia prędkości to tylko kilka przykładów propono-wanych zmian. Czy w obawie przed nowelizacją przepisów kandydaci na kierowców szturmują autoszkoły?- Nasi kursanci chyba jeszcze nie do końca mają świadomość, że mogą wejść takie zmiany i obostrzenia dla nowych kierowców. Jest dopiero po-czątek lutego, jestem przekonany, że do czerwca wszyscy obecni kursanci odbiorą już swoje prawo jazdy – mówi Marek Janiak, właściciel autoszkoły w Łęczycy. - Zauważamy jednak, że w tym roku w okresie zimowym spadek liczby kursantów jest bardzo nieznacz-ny w porównaniu z analogicznym okresem lat wcześniejszych. Zimą było zawsze mniej pracy, teraz jest pewna stabilizacja.
Jakie zmiany proponuje rząd? Przede wszystkim 2 lata ograniczeń w „okresie próbnym”, obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne, dodatkowe li-mity prędkości, zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy, 

zielony listek przez 8 miesięcy, możliwe przedłużenie okresu próbnego decy-zją starosty, dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych. Wraz ze zmianami nowi kierowcy zostaną obciążeni dodatko-wymi kosztami za kursy doszkalające. Łączny dodatkowy koszt dla przyszłe-go kierowcy około 300-450 zł. M. Janiak z dużym dystansem podchodzi do proponowanych zmian.
- Nowelizacja przepisów już była dwa razy przekładana, obostrzenia były modyfikowane. Jeszcze wiele może się zmienić. W mojej ocenie te obostrzenia dla nowych kierowców wcale nie będą służyły poprawie bez-pieczeństwa w ruchu drogowym. Będą na pewno wiele komplikować – uważa właściciel autoszkoły.

To prawda. Problemem będzie cho-ciażby zielony listek, z którym nowy kierowca będzie musiał jeździć przez 8 miesięcy. Jeśli w rodzinie jest jeden samochód, z którego korzystają doro-śli oraz młodzi kierowcy, to również rodzice będą zmuszeni do jazdy autem z naklejką. Chyba nie wszystkie pro-ponowane zmiany zostały do końca przemyślane.
(zz)

Zmiany w prawie jazdy 

Marek Janiak, 
właściciel autoszkoły w Łęczycy uważa, 
że zmiany nie będą 
korzystne

Roboty na 
Belwederskiej

chciał popełnić samobójstwo
Łęczyca 25-letni łęczycanin 

może mówić o du-
żym szczęściu. Gdyby w pobliżu 
nie było policjantów, którzy 
pokrzyżowali mu plany, wy-
krwawiłby się na śmierć. Młody 
mężczyzna podciął sobie żyły 
potłuczoną butelką. 

Policjanci z Łęczycy patrolując 
miasto w rejonie ulicy 18 Stycznia, 
w środę w nocy zauważyli męż-
czyznę w kapturze, który na widok 
radiowozu zaczął oddalać się w 
przeciwnym kierunku. Podejrzane 

zachowanie mężczyzny wzbudziło 
zainteresowanie funkcjonariuszy 
w związku z czym postanowili go 
wylegitymować. 

- Podczas rozmowy z munduro-
wymi mężczyzna przejawiał silne 
wzburzenie emocjonalne, o którym 
nie wiele chciał mówić. Ze względu 
na zły stan psycho-fizyczny legity-
mowanego policjanci podjęli obser-
wacje łęczycanina, który po chwili 
oddalił się w kierunku jednej z ka-
mienic w Łęczycy. Po upływie kilku 
minut funkcjonariusze usłyszeli od-
głos tłuczonego szkła i natychmiast 
podjęli interwencję. Jak się okazało, 
był to ten sam mężczyzna. Stłukł 
butelkę i okaleczał sobie dłoń w oko-
licy nadgarstka – relacjonuje mł. asp. 
Agata Bierzyńska z KPP w Łęczycy. 
- Mundurowi odebrali desperatowi 
butelkę, pomogli zatamować krew i 
wezwali pogotowie ratunkowe.

25-latek okaleczył się przy ulicy 18 Stycznia

Nie wiadomo, co skłoniło mło-
dego mężczyznę do tak desperac-
kiego kroku. Czy mógł być pod 
wpływem środków odurzają-
cych? A może jakieś zdarzenie tak 
go wyprowadziło z równowagi? 
Silne wzburzenie musiało być 
spowodowane mocnymi emocja-
mi. Pewne jest jednak to, że żadne 
przeżycia nie tłumaczą próby 
odebrania sobie życia. 

(zz)
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. ŁęczycaGm. Łęczyca -  D r o g a 
na odcin-

ku Topola Królewska – 
Nędzerzew jest miejscami 
niebezpiecznie wąska 
– mówi Grzegorz Góra, 
radny gminy Łęczyca. Z 
tym właśnie problemem 
samorządowiec zwrócił się za 
pośrednictwem starosty łęczyc-
kiego do dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy.

- Skierowałem do starosty pismo 
w sprawie poszerzenia drogi 2505 
E Topola Królewska – Nędzerzew. 
W niektórych miejscach dywanik 
asfaltowy ma 3,8 – 3,9 m szerokości. 
Równie istotne dla bezpieczeństwa 
użytkowników zarówno pieszych 
i zmotoryzowanych jest, w mojej 
ocenie, wyprofilowanie poboczy 
oraz usunięcie suchych konarów 
drzew. Prawdą jest, że powiat 
usunął część suchych konarów, ale 
od strony jezdni, a co z tymi od 
strony zabudowań? - pyta G. Góra. 
- Przecież to bardzo niebezpieczne. 
Proponowałbym, aby pan dyrektor 
osobiście przyjechał do Kozub, 
wówczas może przestałby twier-
dzić, że wszystko jest zrobione.

Dyrektor ZDP w Łęczycy, Paweł 
Wołoszyn mówi, że remontu drogi 
na razie nie planuje.

Nowy właściciel re-
montowanego wła-

śnie mieszkania w jednym z 
bloków na osiedlu Belwederska 
38 jest mocno krytykowany 
przez sąsiadów. Mieszkańcom nie 
podoba się, że gruz i odpady z re-
montu wyrzucane są na trawnik 
w szczycie bloku.

- Ręce opadają. Jak to wygląda? 
Trawnik zamienił się teraz w gru-
zowisko – mówi starsza kobieta 
przechodząca obok bloku.

Dawne wysypisko 
śmieci przy ulicy 

Ogrodowej niedawno zostało 
całkowicie posprzątane przez 
pracowników Zieleni Miejskiej z 
podrzuconych śmieci, gruzu i ga-
łęzi. Niestety nie wszyscy szanują 
prace porządkowe. W ubiegłym 
tygodniu znów w tym samym 
miejscu ktoś podrzucił całą stertę 
odpadów. Pracownicy „Zieleni” 
ponownie wywozili śmieci i stare 
meble.

(zz)

N i e s p r a w n e 
urządzenia me-

lioracyjne oznaczają ogromne 
problemy dla rolników. Niezwy-
kle wilgotny ubiegły rok i nie 
lepszy początek obecnego spra-
wiają, że praktycznie wszędzie 
jest nadmiar wody. Problem 
dotyczy nie tylko wsi, ale także 
miasta.

Wszystko byłoby dobrze, gdyby  
rowy melioracyjne były utrzyma-
ne w należytym porządku. Tak 
jednak nie jest. Podstawowym 
problemem jest brak pieniędzy. 
Spółki wodne nie mają z czego 
finansować niezbędnych prac 
konserwacyjnych. O sprawie roz-
mawialiśmy z Andrzejem Krzy-
żaniakiem, przewodniczącym 

Na placu należącym do Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Grabowie za-
lega szczelnie zakryta folią 
gigantyczna pryzma śmieci. 
Mieszkańcy obawiają się plagi 
gryzoni i owadów. To bomba 
ekologiczna – mówią.

Problem rozpoczął się w mar-
cu ubiegłego roku, kiedy za-
rząd Gminnej Spółdzielni w 
Grabowie podpisał umowę na 
wynajem terenu prywatnemu 
przedsiębiorcy.

- W posiadaniu spółdzielni 
znajdują się niewykorzystane 
magazyny i place, za które trze-
ba płacić podatki, toteż kiedy 
pojawiła się możliwość wyna-
jęcia nieruchomości, postanowi-
liśmy podpisać umowę. Kwota 
czynszu za wynajem wynosi 
1500 zł +VAT - mówi Arkadiusz 
Szczech, prezes gminnej spół-
dzielni. - Umowa obowiązuje 
do dnia dzisiejszego, tyle tylko, 

że najemca nie płaci czynszu. 
Praktycznie zapłacił tylko w 
pierwszym miesiącu najmu. Nie 
mam dokładnie rozeznania co 
było przedmiotem działalno-
ści, w każdym razie niedługo 
po podpisaniu zobowiązania, 
przedsiębiorca zaprzestał dzia-
łalności, pozamykał bramy i 
zostawił pryzmę śmieci.

Mieszkańcy snują różne przy-
puszczenia o tym, co może znaj-
dować się w pryzmie pod folią.

- Nie wiem jakie to są śmie-
ci, ale w czerwcu przeżyli-
śmy prawdziwą inwazję much 
- mówi Małgorzata Pionko, 
mieszkanka Grabowa.

Mirosław Ryśkiewicz, kolej-
ny mieszkaniec, określa pozo-
stałość po przedsiębiorstwie, 
jako bombę biologiczną.

Kolejny grabowianin, An-
drzej Starczyński również jest 
zaniepokojony.

- W takim stosie jest wilgotno 

i ciepło. To prawdziwa pożywka 
dla różnych gryzoni. Na doda-
tek pryzma jest usytuowana w 
centrum miejscowości, w bezpo-
średnim sąsiedztwie mieszkają 
ludzie.

Obawy mieszkańców są w 
pełni uzasadnione. Prezes GS 
w Grabowie mówi o działaniach 
podjętych w celu usunięcia nie-
wygodnego najemcy.

- Oczywiście podejmowali-
śmy różne kroki, aby zmusić 
przedsiębiorcę do uprzątnięcia 
śmieci nieznanego pochodze-
nia. Nie było to proste, ponie-
waż dzierżawca dość często 
zmieniał adres zamieszkania. 
Ostatecznie, w sytuacji braku 
jakiejkolwiek możliwości  zo-
bligowania go do działania, 
wystosowal iśmy pozew do 
Sądu Rejonowego w Łęczycy o 
natychmiastową eksmisję - wy-
jaśnia prezes A. Szczech.

(mku)

Znów wysypisko na Ogrodowej 

Na traWNik Zamiast 
do koNteNera

- Na takie odpady zamawia się 
specjalny kontener. Ktoś chciał za-
oszczędzić i zrobił bałagan – usły-
szeliśmy od kolejnego mieszkańca.

Sterta gruzu rzeczywiście nie 
wygląda estetycznie a trawnik nie 
jest odpowiednim miejscem do wy-
rzucania poremontowych odpadów. 
Jak dowiedzieliśmy się w straży 
miejskiej, funkcjonariusze interwe-
niowali już w tej sprawie. Gruz ma 
zostać zabrany z trawnika. 

(zz)

Droga przebiegająca przez Kozuby, 
zdaniem radnego G. Góry nie jest 
bezpieczna

Radny interweniuje 
w sprawie drogi

- Znam dokładnie sytuację 
na tej drodze. Najważniejsze 
są  pobocza, bo woda opadowa 
powoduje znaczne zniszczenia. 
Niestety, tak jak stwierdzono 
w piśmie, tytułem odpowie-
dzi na interwencję radnego, w 
najbliższym czasie nie przewi-
duję poszerzania i wylewania 
asfaltowego dywanika z uwagi 
na ograniczoność środków na 
remonty dróg.

Taka odpowiedź nie satys-
fakcjonuje radnego G. Góry. 
Zapowiada, że jeżeli łęczyckie 
starostwo nie zacznie należy-
cie wywiązywać się ze swoich 
obowiązków w stosunku do 
mieszkańców, będzie zmuszony 
do podjęcia dalszych kroków w 
tej sprawie.

(mku)

Problem z urządzeniami melioracyjnymi

Andrzej Krzyżaniak mówi o 
problemie z nadmiarem wody 

Wiele pól jest zalanych 

łęczyckiej spółki wodnej, radnym 
gminy Łęczyca.

- Na terenie gminy działają trzy 
spółki, organizacyjnie jest to do-
brze, ale problem jak zwykle tkwi 
w finansowaniu działalności tych 
organizacji. Składka od rolników 
to 5 zł z ha fizycznego rocznie. Nie 
jest to duża kwota a i tak trudno ją 
wyegzekwować. Obecnie szacuję 
wpłaty na ok. 30%, a my jako spółka 
nie mamy prawa nikogo zmuszać do 
wpłat, tym bardziej do członkostwa. 
Tymczasem woda powierzchniowa 
nie zna przeszkód prawnych, gdzieś 
musi się podziać, stąd zalewiska na 
polach - mówi A. Krzyżaniak. - Na-
sza działalność realizuje się w opar-
ciu o fundusze zewnętrzne z gminy 
i urzędu marszałkowskiego. Są to 

środki rzędu 30 
tys zł. Co za takie 
pieniądze moż-
na zrobić? Pro-
blem nadmiaru 
wód dotyczy też 
miasta, chociaż-
by ostatnie letnie 
ulewy i zalanie 
podstrefy ekono-
micznej. Dzięki 
udrożnieniu ro-
wów na terenach 
wiejskich można 

było odprowadzić nadmiar wody. 
Trzeba jednak zdawać sobie spra-
wę z tego, że brak finansów na 
oczyszczanie rowów i konserwa-
cję urządzeń melioracyjnych może 
doprowadzić do prawdziwej 
klęski, nie można liczyć tylko na 
pomoc natury.

Trudno nie zgodzić się z tym po-
glądem, beztroska w tym zakresie 
jest porażająca. Zachwaszczone 
rowy nie odprowadzają wody, po-
bocza są podmyte, pola zalane a w 
ciekach wodnych zalegają śmieci. 
Jeżeli aura znów dostarczy więcej 
opadów, wizja zalania obszarów 
wiejskich i miejskich staje się coraz 
bardziej realna.

(mku)

Bomba ekologiczna w Grabowie? 
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Gm. Grabów

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca
Kostki brukowe na ulicach wo-
kół placu Tadeusza Kościuszki są 
miejscami mocno poluzowane. 
Przy skręcie z ulicy Ozorkowskiej 
w ul. 18 Stycznia jedna z kostek 
całkowicie wypadła powodując, 
że podłoże jest mało stabilne. 
Na całej ulicy obruszonych ko-
stek jest kilka. Naprawy będą 
prawdopodobnie wykonywać 
pracownicy Zieleni Miejskiej. 

(zz)

Cały ubiegły tydzień 
pracownicy Zieleni 

Miejskiej prowadzili przycinkę 
drzew na terenie miasta. Miesz-
kańcy zastanawiają się, czy ujem-
na temperatura powietrza nie 
wpłynie negatywnie na stan 
drzew. Słowa krytyki pojawiły się 
też po przycince przy archiwum 
państwowym.

- Przy archiwum tak ogołocili 
drzewa, że praktycznie zostały 
gołe pnie. Jak tak można? To było 
drastyczne okaleczenie drzew a nie 
kosmetyczna wycinka gałęzi – usły-
szeliśmy od czytelniczki, która w 
tej sprawie zadzwoniła do redakcji. 

Pytań o pracę Zieleni Miejskiej 
w ubiegłym tygodniu było więcej. 
Mieszkańcy zwracali uwagę na 
cięcie gałęzi przy ulicy Zachodniej 
a pod koniec tygodnia w alejach 
Jana Pawła II podczas ujemnej 
temperatury.

Urząd miejski wyjaśnia, że przy-
cinka przeprowadzona była nale-
życie.

„Zieleń Miejska przycinkę drzew 
wykonuje w czasie pełnego uśpienia 
drzew. Zgodnie z zasadami pielę-
gnacji i ochrony roślin, liściaste ga-
tunki drzew można przycinać przez 
cały rok, jednak najlepszą do tego 
porą jest okres bezlistny, w czasie 
spoczynku zimowego (od listopada 
do marca). Zgodnie z zaleceniami, 
zimowe cięcia najlepiej jest prze-
prowadzać w czasie pogodnych, 
suchych dni z delikatnym mrozem. 
Zabiegi wykonywane są o tak wcze-
snej porze roku, gdyż rośliny jeszcze 
nie rozbudziły się z zimowego 

snu, dzięki czemu w miejscach po 
cięciach pielęgnacyjnych nie będą 
wyciekać soki” - czytamy w odpo-
wiedzi magistratu. 

- Pragnę podkreślić, że przepro-
wadzane przez nas prace mają 
na celu pielęgnację drzew. Pod-
czas przycinki usuwamy chore, 
uschnięte, przemrożone i połamane 
gałęzie oraz takie, które nadmiernie 
zagęszczają koronę lub wchodzą w 
kolizję z budynkami, w przypadku 
wierzb przycina się wszystkie pędy 
blisko miejsca, z którego wyrastają – 
podkreśla Sylwia Doniak, zastępca 
dyrektora Zieleni miejskiej.

Ponadto, urząd informuje, że 
przycinka przy archiwum państwo-
wym została wykonana na prośbę 
znacznej liczby mieszkańców tego 
osiedla.

(zz)

Młodzi straża-
cy ochotnicy ze Sławęcina postanowili zadbać o dobrą kondycję fizyczną i udało się. Niebawem zostaną kupione sprzęty do wiejskiej siłowni.Inicjatywie strażaków z mło-dzieżówki towarzyszyła duża determinacja w osiągnięciu celu.- Nie było możliwości pozy-skania pieniędzy z budżetu gmi-ny, toteż sami postanowiliśmy zgromadzić potrzebne środki. Zorganizowaliśmy zbiórkę wśród mieszkańców, poprosiliśmy też przedsiębiorców o wsparcie na-szej akcji. Udało się. Zamierzamy kupić ławkę do ćwiczeń, atlas, hantle - mówi Mateusz Bajerski, dowódca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i uczeń jednej z łęczyc-kich szkół ponadgimnazjalnych.

(mku)

Od długiego już 
czasu obowiązuje w 

Polsce zakaz palenia papiero-
sów w budynkach i miejscach 
użyteczności publicznej. Oka-
zuje się, że nie wszędzie jest 
on przestrzegany. Czytelniczka 
poinformowała nas, że w bu-
dynku, w którym mieści się sie-
dziba spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”, papierosy pali się 
na potęgę.

- Proszę o interwencję. W „Łę-
czycance” od dymu papierosowe-
go aż ciemno jest na schodach i w 
korytarzu. Czy pracownicy trak-
tują biuro jak prywatne pomiesz-
czenie? Przecież tam przychodzą 
ludzie. Mnie osobiście bardzo 
dym przeszkadza, po prostu 
duszę się od tego – usłyszeliśmy 
od zdenerwowanej mieszkanki.

W dniu, kiedy poszliśmy do 
budynku, w korytarzu nie było 
widać kłębiącego się dymu. Było 
jednak czuć woń papierosów. Z 
prośbą o wyjaśnienie sprawy 
zwróciliśmy się do Jarosława Pa-
cholskiego, prezesa „Łęczycan-
ki”. Czy pracownicy spółdzielni 
palą papierosy w budynku?

- Zgodnie z obowiązującym 
prawem w pomieszczeniach 

biurowych S.M. „Łęczycanka” 
w Łęczycy obowiązuje zakaz 
palenia wyrobów tytoniowych. 
Dodatkowo w 2015 roku zarząd 
spółdzielni wydał zarządzenie 
przypominające o tym zakazie, 
umieszczając jednocześnie w 
widocznych miejscach tabliczki 
informacyjne z odpowiednim 
piktogramem i napisem „ZA-
KAZ PALENIA”. W związku 
z powyższym zwracamy się z 
prośbą do wszystkich osób, które 
będą świadkami nie stosowania 
się do  tego zakazu, aby zgłasza-
ły na bieżąco konkretne fakty do 
zarządu. Ze swojej strony mogę 
zapewnić, że na pewno zosta-
ną wyciągnięte konsekwencje 
odpowiednie do zaistniałych 
ewentualnie sytuacji, które 
będą dotyczyły pracowników, 
gdyż budynek administracyjny 
jest budynkiem „otwartym dla 
każdego” i praktycznie każdy 
swobodnie może wejść. Jako 
spółdzielnia wielokrotnie spo-
tykaliśmy się z aktami wanda-
lizmu np. w wejściowej klatce 
schodowej – uszkodzona lam-
peria, porozrzucane niedopałki 
papierosów i zapałek. Obecnie 
została założona kamera i czę-
stotliwość niszczenia naszego 
wspólnego mienia znacząco 
zmalała – komentuje J. Pacholski.

Faktem jest, że w budynku, w 
którym mieszczą się biura spół-
dzielni, zlokalizowana jest też 
biblioteka miejska i punkt usłu-
gowy. To oznacza, że wchodzi tam 
wielu interesantów. Trudno więc 
jednoznacznie stwierdzić, kto 
nie przestrzega zakazu palenia 
papierosów.

(mku)

Mieszkańcy osiedla przy 
ul. ZWZ długo jeszcze 

będą mówić o wydarzeniach z 
minionej środy. 66-letni Ludwik S. 
szedł ulicą. Nagle przewrócił się. 
Leżącym mężczyzną zainteresował 
się przechodzień. Na pomoc było 
jednak za późno.

- Takiej akcji dawno nie było. Policja 
i pogotowie przyjechały na osiedle. 
Wszystko widziałam z okna, bo 
mieszkam w bloku naprzeciwko. 
Zastanawialiśmy się, co mogło się 
wydarzyć. Mąż był ciekaw i poszedł 
czegoś się dowiedzieć. Kiedy wrócił, 
powiedział mi, że jakiś człowiek 
zmarł na chodniku, prawdopodobnie 
miał zawał. Aż nogi się pode mną 
ugięły. Taka śmierć na ulicy, z dala 
od własnego domu, w samotności, 
to strasznie smutne – usłyszeliśmy 
od jednej z mieszkanek. 

- Potwierdzam, iż w dniu 7 lutego 
około godziny 9:25, dyżurny KPP 
w Łęczycy został poinformowany 
przez przechodnia, iż na ulicy ZWZ 
w Łęczycy leży mężczyzna. Po przy-
byciu załogi pogotowia ratunkowego 
lekarz stwierdził zgon bez wskazania 
przyczyn śmierci – informuje mł. asp. 
Agata Bierzyńska z łęczyckiej komen-
dy policji.

Ratownicy medyczni, którzy przyje-

chali na miej-
sce podjęli pró-
bę reanimacji 
mężczyzny. 
Bezskutecz-
nie. Nie udało 
się przywrócić 
akcji serca. Po-
licja zasłoniła 
ciało zmarłego 
parawanem. 
Później zostało 
zabrane. 

Jak uda-
ło nam się 
dowiedzieć, 
zmarły męż-
c z yz n a  to 
66-letni miesz-
kaniec Łęczycy. Był kawalerem, miesz-
kał samotnie w jednym z bloków przy 
ulicy Belwederskiej. 

- Ludwik był naprawdę dobrym 
człowiekiem. Nie można powiedzieć 
o nim złego słowa. Zawsze uprzejmy, 
bardzo pomocny. Nie miał emerytury 
tylko rentę, ale jakoś sobie radził. Cza-
sami sprzedał jakiś złom lub butelki. 
Nie wiem co tego dnia robił na ulicy 
ZWZ, może chciał sprzedać butelki 
w którymś z tamtejszych sklepów – 
usłyszeliśmy od jednego z sąsiadów 
zmarłego. - Ludwik miał słabe zdro-

kostki Wypadają

Mieszkańcy pytają o przycinkę

Wierzba przy archiwum została 
bardzo mocno przycięta. Nie 
została ani jedna gałąź

W Sławęcinie będzie siłownia

Mateusz Bajerski mówi o zbiórce pieniędzy na siłownię w Sławęcinie

Wpadł do zalewu, 
nie mógł wyjść

Sobotnia noc mogła 
zakończyć się tragicz-

nie dla 27-latka z Łęczycy. Jak 
ustaliła policja, mężczyzna wszedł 
na hałdę, poślizgnął się i wpadł 
do miejskiego zalewu. Na pomoc 
ruszyły służby. 

Po co mężczyzna wchodził nocą 
na hałdę? Nie wiadomo. Z całą 
pewnością jednak miał problemy 
z zachowaniem równowagi oraz z 
wydostaniem się z zimnej wody. 
Mimo że nie wpadł do zalewu 
głęboko, znajdował się dość blisko 
brzegu, nie mógł wyjść z wody. Sam 
zadzwonił po pomoc do straży po-
żarnej. Był pod wpływem alkoholu.

- 3 lutego około godziny 21 za-
dzwonił do nas mężczyzna mó-
wiąc, że stoi do pasa w miejskim 
zalewie i nie jest w stanie sam 
z niego wyjść. Pojechaliśmy na 
miejsce. Po wydostaniu 27-latka z 
zalewu udzieliliśmy mu pierwszej 
pomocy – informuje dyżurny KP 
PSP w Łęczycy. - Cała akcja trwała 
kilkanaście minut. Mężczyzna nie 
odniósł poważnych obrażeń.

Nad miejski zalew oprócz dwóch 
zastępów straży pożarnej przyje-
chała też policja i pogotowie. Or-
ganizm 27-latka był wychłodzony. 

(zz)

Pijany 27-latek wpadł do 
miejskiego zalewu. Zadzwonił po 
pomoc do strażaków

dym przeszkadza spółdzielcom

mężczyzna zmarł na ulicy

66-latek zmarł na chodniku przy ulicy Związku Walki 
Zbrojnej

wie. Często odwiedzała go siostra, 
która mieszka w Łęczycy. Sporo mu 
pomagała. Sąsiad był już po dwóch 
zawałach. Teraz, jeśli faktycznie to był 
zawał, a tak mówią, to był już trzeci. 
Okazał się śmiertelny. Może gdyby 
pomoc przyszła szybciej, to sąsiad 
miałby szansę z tego wyjść. 

Nie wiadomo jak długo 66-latek leżał 
na chodniku zanim przechodzień za-
wiadomił pomoc. Być może nie długo, 
ale przy zawale serca o życiu decydują 
sekundy. 

(zz)
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Gm. Zadzim 

ogłoszenie

Służby wojewody łódzkiego za-
cierały ręce po niedawnej decyzji 
rady powiatu odwołującej Piotra 
Bindera ze stanowiska wicestaro-
sty. Okazało się jednak, że krótko 
po tej decyzji samorząd przy-
wrócił P. Bindera na urząd. Tym 
samym rada powiatu nie weszła 
w prawny konflikt z wojewodą i 
jednocześnie była lojalna w sto-
sunku do wicestarosty. 

W ub. środę radni powiatowi 
większością głosów (przy jednym 
głosie przeciwnym i jednym nie-
ważnym) ponownie wybrali Piotra 
Bindera na wicestarostę powiatu 
poddębickiego. Kilka dni wcześniej 
rada nie przeciwstawiła się decyzji 
wojewody, który uznał, że Piotr 
Binder wicestarostą nie powinien 
być.  Zdaniem wojewody Zbignie-
wa Rau powodem do odwołania 
wicestarosty z zajmowanego stano-
wiska jest to, że sprawując urząd był 
jednocześnie prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Poddębicach. 
Prawnicy wojewody stoją na stano-
wisku, że stowarzyszenie prowadzi 
działalność gospodarczą polegającą 
na wynajmowaniu lokali i świetlicy 
oraz wydzierżawieniu elewacji bu-
dynku strażnicy pod reklamę.

- Paragraf 5 statutu mówi wyraź-

nie, że dochód straży jest również 
pozyskiwany z najmu. Nie jest to 
działalność gospodarcza. Mała tego, 
niegospodarnością byłoby niewy-
korzystanie tych środków. Wszyst-
kie te środki zostały przeznaczone 
na podniesienie wartości bojowej 
straży, jak również na inne cele sta-
tutowe. Z drugiej strony jest ustawa 
z 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, która definiuje pre-
cyzyjnie, co należy do działalności 
gospodarczej. Wynajmu nie ma w 
tej ustawie – mówił „Reporterowi” 
kilka tygodni temu P. Binder. 

Przypomnijmy, że w tej sprawie 
samorząd uznał, że umowa najmu 
strażackich pomieszczeń nie miała 
charakteru prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Zdaniem radnych 
było to jedynie gospodarowanie 
majątkiem stowarzyszenia, a przy-
chody z tego tytułu w całości prze-
znaczone zostały na cele statutowe 
jednostki OSP Poddębice. Ponadto 
umowa dzierżawy wygasła jeszcze 
przed upływem terminu, o którym 
mowa w ustawie o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funk-
cje publiczne, a zatem nie mogło 
dojść do naruszenia ustawowego 
zakazu. 

Urząd gminy Wartkowice za-
prasza na debatę o stanie bezpie-
czeństwa, która odbędzie się w 
dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 9:00 
w sali konferencyjnej w Urzędzie 
Gminy Wartkowice, Stary Gost-
ków 3D. Pozwoli ona na wymianę 
informacji pomiędzy policją a 
mieszkańcami gminy Wartkowice 
o istniejących zagrożeniach, dzięki 
czemu mogą zostać wypracowane 
wspólne metody ich eliminowania. 
Podczas debaty zostaną poruszone 
zagadnienia dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa w miejscach pu-
blicznych i miejscu zamieszkania. 
Ponadto jednym z tematów debaty 
będzie możliwość przywrócenia 
posterunku policji na terenie gminy 
Wartkowice.

W konsultacjach przewidziany 
jest udział kierownictwa Komendy 
Powiatowej Policji w Poddębicach 
oraz dzielnicowego gminy Wart-
kowice.

W ramach do-
tacji z Ubezpie-czenia Społecznego Rolników druhowie z Małynia mogli zakupić specjalistyczny sprzęt, w tym: pompę pływającą, agre-gat prądotwórczy oraz pilarkę do betonu.

Ochotnicy z OSP Chodaki 

doposażyli swoją jednostkę w pilarkę łańcuchową, podkrze-sywarkę i agregat prądotwórczy oraz pompę pływającą. Każda jednostka zyskała sprzęt o war-tości 15 500  zł. Wymagany wkład własny był niewielki i wynosił jedynie 3% całości kosztów zaku-pionego sprzętu.

dotacje dla strażaków

Czy będzie 
posterunek policji?powiatowy fortel 

w poddębicach 

Pomimo takiej argumentacji sa-
morząd nie wszedł w spór prawny 
z wojewodą i na kolejnej sesji od-
wołał Piotra Bindera ze stanowiska. 
Później na to samo stanowisko go 
przywrócił. P. Binder kontrkandy-
data nie miał. 

Piotr Binder broni swojego do-
brego imienia. Zapewnia, że przez 
dwie kadencje swojego prezesowa-
nia w OSP, nie zrobił nic nagannego. 

- Muszę powiedzieć, że nie zga-
dzam się z argumentacją prawni-
ków wojewody łódzkiego i zasta-
nawiałem się nawet nad podjęciem 
kroków prawnych przeciwko urzę-
dowi wojewódzkiemu w Łodzi. 
Ostatecznie jednak zrezygnowałem 

z tego zamierzenia, bo podobnie jak 
rada powiatu nie chcę wchodzić w 
konflikt prawny z wojewodą – usły-
szeliśmy od wicestarosty.

(ps)

Piotr Binder na krótko pożegnał się ze stanowiskiem. Rada powiatu 
najpierw odwołała go ze stanowiska, jednak później przywróciła na urząd. 
Wicestarosta twierdzi, że nie chce wchodzić w konflikt prawny z wojewodą 
łódzkim



712 LUTEGO 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyinWeStycje do zrealizoWania

Poddębice 

Poddębice 

Uniejów

kolejna kolizja na moście

Czy w znanej w całym regionie 
dyskotece działającej w Uniejowie 
dochodzi do sytuacji niezgod-
nych z prawem? Kilka dni temu na 
temat miejsca w którym młodzież 
bawi się co weekend rozgorzała w 
internecie dyskusja. 

Klub, praktycznie od momentu w 
którym rozpoczął działalność, ma tylu 
samo zwolenników, co przeciwników. 
Ci ostatni skupili się ostatnio na pracy 
ochroniarzy i bawiących się osobach, 
które mają być niepełnoletnie. 

Trzeba przyznać, że klub wzbudza 
kontrowersje. Na osiedlu, gdzie działa, 
nie brakuje mieszkańców narzekają-
cych na amatorów zabawy, którzy pod 
wpływem alkoholu zachowują się nad 
ranem hałaśliwie i często wulgarnie. 
Niektórzy twierdzą, że bywalcy dysko-
teki są pod wpływem narkotyków. Po-
licjanci, od czasu do czasu, potwierdzają 
te podejrzenia. Tak było na przykład w 
ub. roku. Policjanci zauważyli zaparko-
wany nieopodal dyskoteki samochód 
osobowy marki suzuki do którego w 
pewnym momencie podeszło kilka 
osób. Mundurowi podejrzewając, że 
młodzi ludzie mogą posiadać środki 
odurzające postanowili ich wylegity-
mować. Okazało się, że trafili w sedno. 
Podczas kontroli, jeden z mężczyzn 
siedzący na tylnym siedzeniu pojazdu 
nagle odłożył zeszyt, w którym jak się 
okazało znajdował się biały proszek. 
Jego kompan, który siedział obok rów-
nież zachowywał się bardzo nerwowo. 
Obydwaj mężczyźni w wieku 19 i 22 lat 
zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie. 
W chwili zatrzymania mieli od 0,2 do 1 
promila alkoholu w organizmie. Badanie 
narkotesterem wykazało, że zabezpieczo-
na substancja w ilości 0,358 gramów to 
pochodna extasy. 

Głośno było też o zdarzeniu z czerwca 
ub. roku. Przy dyskotece ugodzony no-
żem przez innego uczestnika imprezy 
został 24-latek. 

Nasi czytelnicy informują również o 
imprezowiczach z uniejowskiego klu-
bu uprawiających na parkingu przed 
dyskoteką seks. Ostatnio jedno ze zdjęć 
baraszkującej pary w samochodzie trafiło 
do internetu.

(ps)

Kierowca vol-
kswagena wyjeż-

dżając z ul. Zamkowej na 
most, pomimo zakazu, skręcił 
w lewo i spowodował kolizję 
z jadącym ulicą Łęczycką 
samochodem marki audi. 
Mimo, że przy wyjeździe z 
term na most już od dawna 
jest ustawiony zakaz skrętu 
w lewo, kierowcy nagminnie 
go łamią.

Aby zminimalizować ryzy-
ko kolizji postawiono zakazy 
skrętu w lewo oraz znaki in-
formujące kierowców, że jadący 
w kierunku Łodzi i centrum 
miasta powinni jechać pod 
mostem i wyjechać obok kom-
pleksu boisk piłkarskich. Wielu 
kierowców nadal jednak nie 
stosuje się do znaków.

C z y  u d a  s i ę 
gminie Poddę-

bice zrealizować wszystkie 
zaplanowane inwestycje? To 
nie jest pewne, bowiem sa-
morząd będzie musiał zmie-
rzyć się z niespotykanymi 
dotąd trudnościami. 

W odpowiedzi urzędu na 
pytanie redakcji o inwestycyj-
ne plany możemy przeczytać:

„Jeśli chodzi o rok 2018, to 
samorząd posiada ciekawe 
plany. Trzeba jednak przy-
znać, że w kraju obserwu-
jemy kumulację inwestycji i 
często dochodzi do sytuacji, 
że firmy nie przystępują do 
przetargów albo oferują ceny, 
które odbiegają od założonych 
środków. Dla samorządów to 
niespotykany problem, bo nie 
wystarczy zdobyć środki, czy 
posiadać dobry budżet, ale 
trzeba mieć dużo szczęścia, by 
znaleźć wykonawcę”.

Burmistrz Piotr Sęczkowski 
stawia m.in. na modernizację 
infrastruktury drogowej.

Samorządowcy z Poddębic 
będą inwestować w drogi. 
Planowana jest przebudowa. 
m. in. ul. Targowej w Poddę-
bicach, a także budowa drogi 
prowadzącej do nowo powsta-
jącej fabryki „Narzędziownia” 
w Feliksowie. Gmina wspomo-
że przebudowę dróg powiato-
wych – tym razem na odcinku 
Poddębice-Brudnów. 

- Będą również czynione sta-
rania o pozyskanie kolejnych 
środków na infrastrukturę 
drogową. Na ukończeniu jest 
budowa teleinformatycznego 
systemu e-usług publicznych 
w gminie. Jak zwykle dużą 
część budżetu stanowią wy-
datki oświatowe. Rozpoczną 
się prace przystosowawcze 
gimnazjum do szkoły pod-
stawowej. Pierwszy etap to 
przygotowanie nowych sal 
lekcyjnych. Następnie termo-

W Uniejowie odbył się koncert Zespołu Dziecięcego “Suzuki” zatytułowany “Piraci w Uniejowie”, który był zwieńczeniem dwu-dniowych warsztatów organizowanych przez “Centrum Edukacji Suzuki”. “Czwarte Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki w Uniejowie” odbywały się w Przedszkolu Miejskim w Uniejowie. Ponad pięć-dziesięcioro uczestników szkoliło swoje umiejętności gry na flecie, skrzypcach i wiolonczeli oraz gościnnie na puzonie. Zwieńczeniem warsztatów był koncert, na którym usłyszeć można było m.in. najbardziej znane klasyczne utwory, melodie filmowe czy też wykonanie utworu ABBY. 

Wojewoda łódz-
ki Zbigniew Rau 

wydał zarządzenie zastępcze 
zmieniając nazwę ulicy 18 
Stycznia na pułkownika Jerze-
go Mencla.  To efekt wejścia w 
życie ustawy z dnia 1 kwietnia 
2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego. Instytut Pamięci 
Narodowej - Komisja Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu, wydał pisemną 
opinię:

“Dnia 18 stycznia 1945 r. na-
stąpiło wkroczenie jednostek 
Armii Czerwonej do miejscowo-
ści Poddębice - obecnie w woje-
wództwie łódzkim. Zgodnie z 
propagandową praktyką władz 
komunistycznych wydarzenie to 
celebrowane było - niezgodnie 
z faktami historycznymi - jako 
“dzień wyzwolenia” oraz powód 
do wdrażania wdzięczności społe-
czeństwa wobec Armii Czerwonej. 
Tymczasem wbrew nadziejom 
Polaków, oczekujących odbudo-
wy wolnego kraju po likwidacji 
okupacji niemieckiej, Armia Czer-
wona w latach 1944-1945 stała się 
narzędziem ponownej aneksji 
niemal połowy terytorium RP do 
ZSRS, zniewolenia całej reszty 
kraju oraz budowy w nim sys-
temu komunistycznego w pełni 
zależnego od władz w Moskwie. 
Zajęcie ziem polskich przez Ar-
mię Czerwoną zapoczątkowało 
zarazem nowy okres martyrolo-
gii narodu polskiego” - czytamy.  
Pułkownik Jerzy Mencel urodził 
się 6 kwietnia 1918 r. w Poddębi-
cach. W czasie II wojny światowej 
był pilotem myśliwskim. Latał 
w dywizjonach 308, 309 i 317. 
Podczas wojny obronnej należał 
do oddziału myśliwskiego Bazy 
Lotniczej nr 3. Pod koniec wrze-
śnia opuścił Polskę, by walczyć w 
odradzających się Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. Po klęsce 
Francji przedostał się na Wyspy 
Brytyjskie i wstąpił w szeregi 
Polskich Sił Powietrznych, gdzie 
walczył w polskich dywizjonach. 
Po wojnie osiedlił się w Manche-
sterze w Anglii. J. Mencel zmarł w 
2012 r. w Anglii. Był Honorowym 
Obywatelem Poddębic. 

W Zgierzu miał miejsce Regionalny 
Finał 18. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Twórczości Teatralno-Muzycznej 
“ALBERTIANA 2018”. Organizato-
rem Albertiany po raz osiemnasty 
byli: Fundacja Anny Dymnej “Mimo 
Wszystko” oraz Fundacja im. Brata 
Alberta.

Do Szkoły Podstawowej nr 8 zjechało 
9 teatrów zakwalifikowanych przez 
jury w Krakowie. Region II obejmo-
wał swoim zasięgiem województwa 
mazowieckie, podlaskie i łódzkie. Po 
raz drugi w finałach regionalnych 
znaleźli się uczestnicy Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Czepowie. Na scenie swoje umiejęt-
ności prezentowały teatry m.in. z Łodzi, 
Suwałk, Zgierza, Skierniewic, Pruszko-
wa, Łęczycy. Wszystkie fantastycznie 
przygotowane i zdeterminowane, 
aby walczyć o najwyższe trofeum. 
Pozytywka z Czepowa zaprezento-
wała spektakl na podstawie scena-

riusza Maliny Prześlugi pt. „Bleee…”.  
Emocje teatralne rosły z minuty na mi-
nutę, a ich kulminacja nastąpiła podczas 
ogłaszania werdyktu. Tegorocznymi 
laureatami zostali:

I miejsce - Teatr “Wielkie Jajo” z 
SOSW w Pruszkowie. Spektakl pt. 
„Niezły cyrk”

II miejsce - “Pozytywka” z PŚDS w 
Czepowie. Spektakl pt. „Bleee…”

III miejsce - Zespół “Akcent”, dzia-
łający przy Polskim Stowarzyszeniu 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną w Zgierzu. Spektakl pt. „To, co 
najważniejsze”

II miejsce, wśród tak wspaniałych 
grup artystycznych to dla aktorów i 
całej czepowskiej placówki ogromny 
sukces! Trzy wyróżnione grupy w 
nagrodę wezmą udział w gali w Kra-
kowie, która odbędzie się 19 marca br. 
Tam też odbiorą nagrody z rąk Anny 
Dymnej. 

suZuki W Zamku

Nie będzie ulicy 18 StyczniaCo dzieje się w klubie?  

Z Czepowa do Krakowa 

kierowcy nie 
patrzą na znaki

NiespotykaNy proBlem dla urzędu

modernizacja hali sportowej. 
Ogłoszony zostanie konkurs 
na zagospodarowanie terenu 
wokół budynku. W planach jest 
również budowa placu zabaw 
przy ul. Grunwaldzkiej w Pod-
dębicach. W tym roku gmina za-
mierza kontynuować prace przy 
realizacji projektu, związanego 
z rewitalizacją kompleksu geo-
termalnego – informuje Magda-
lena Jaworska z referatu promo-

cji gminy i spraw społecznych 
urzędu miasta w Poddębicach.  
Władze podkreślają, że najwięk-
szym sukcesem minionego roku 
dla poddębickiego samorządu 
było przyznanie przez zarząd 
województwa łódzkiego w kwo-
cie 41,4 mln zł dofinansowania 
na rewital izac ję kompleksu 
geotermalnego.

(ps)

Burmistrz Piotr Sęczkowski mówi o sukcesach, ale też problemach 
inwestycyjnych 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 271: Każdy sądzi po sobie.
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* Rozmawiają dwaj kumple: 
- Ty, jaki masz plan na poniedziałek? 
- Będę czekał na piątek. 

* * *
* Zmęczony mąż wraca z pracy do 
domu i pyta: 
- Co na obiad? 
A żona z kuchni: 
- Nie wiem, z konserwy odpadła naklejka. 

* * *
* Idzie turysta obok lasu i widzi Bacę, który rąbie drzewo 
tak, że aż wióry lecą.  
- Baco gdzieś się nauczył tak rąbać!?  
- Na Saharze.  
- Ale przecież to pustynia...  
- Teraz tak. 

* * *
* Czym się różni mieszkaniec starożytnej Sparty od 
Polaka?  
- Ten pierwszy myślał: Z tarczą czy na tarczy?  
- Drugi kombinuje: Starczy czy nie starczy? 

* * *
* - Jest Pan już całkowicie normalny - żegna psychiatra 
pacjenta opuszczającego szpital po długiej kuracji.  
- Cóż to? Nie cieszy się Pan?  
- A z czego mam się cieszyć, doktorze? Trzy lata temu 
byłem Napoleonem, a dziś jestem nikim. 

* * *
* - Gratulacje, widać od razu, że jesteś po ślubie... Dosko-
nale wyprasowana koszula!  
- O, tak! To jest pierwsza rzecz, której nauczyła mnie 
żona 

* * *
* Idzie dziadek wieczorem ulicą nagle patrzy a tu żaba 
leży. Podniósł ją a ona przemówiła ludzkim głosem:  
- Jak mnie pocałujesz to zamienię się w piękną kobietę.  
Facet zdębiał w pierwszym momencie a po chwili mówi 
wkładając żabę do kieszeni:  
- W moim wieku wolę mieć gadającą żabę. 

DUńSKA ZUPA Z PORóW
Składniki:
3-4 pory
2 cebule
4 łyżki masła 
4 szklanki bulionu (może być z 
kostki) 
kawałek szynki - 15 dag, pokrojo-
nej na plastry
10 dag łagodnego serka topionego
1/2 szklanki gęstej śmietany 
szczypta gałki muszkatałowej 
pół szklanki startego żółtego sera 
pół garście posiekanej natki pie-
truszki 

Etapy przygotowania:
Z porów odcinamy zielone części 
i dokładnie myjemy pod bieżącą 
wodą. Kroimy na skośne plastry o 
grubości 0,5 cm. Cebule obieramy 
i siekamy na drobną kostkę. Na 
patelni rozpuszczamy masło, wrzu-
camy pory razem z cebulą i cały 

czas mieszając doprowadzamy do 
ich zeszklenia.Warzywa przekłada-
my do garnka, zalewamy bulionem, 
dodajemy pokrojoną w długie paski 
szynkę i gotujemy na średnim ogniu 
przez 20 minut. Kiedy pory zupełnie 
miękkie, dodajemy topiony serek i 
mieszamy do rozpuszczenia. Zupę 
doprawiamy solą, pieprzem i małą 
szczyptą gałki muszkatałowej (na-
leży uważać z tą przyprawą - jej 
nadmiar może zdominować całko-
wicie potrawę, sprawiając, że stanie 
się ona średnio jadalna). Następnie 
dodajemy osoloną i wymieszaną 
z kilkoma łyżkami zupy śmietanę. 
Doprowadzamy zupę do zagotowa-
nia. Na talerzach zupę posypujemy 
serem i dużą ilością natki pietruszki. 
Podawać z grzankami lub z bagietką. 

GYROS Z PIERSI KURCZAKA
Składniki:
2 piersi kurczaka - o łącznej wadze 
około 60 dag
łyżka oliwy
około szklanki naturalnego jogurtu 

łyżka drobno posiekanego szczypior-
ku do dekoracji
marynata:
łyżeczka suszonego czosnku
po pół łyżeczki ostrej i słodkiej pa-
pryki w proszku
łyżeczka suszonego oregano
pół łyżeczki świeżo zmielonego czar-
nego pieprzu
pół łyżeczki rozmarynu
pół łyżeczki mielonego kminku
spora szczypta pieprzu cayenne
szczypta tymianku
2 łyżki oleju 

Etapy przygotowania:
Piersi kurczaka myjemy i dokładnie 
osuszamy. Kroimy na bardzo cienkie 

i długie paski. Wszystkie składniki 
marynaty mieszamy dokładnie ze 
sobą i wkładamy do niej pokro-
jone mięso. Odstawiamy na 10 
minut. Na patelni rozgrzewamy 
silnie łyżkę oliwy i kiedy zaczyna 
dymić, wkładamy mięso razem z 
marynatą - smażymy na dużym 
ogniu, cały czas mieszając przez 
3-4 minuty - kawałki mięsa powinny 
zacząć się lekko przypalać - wtedy 
zaś z przypraw wydobędzie się ich 
cały aromat. Mięso wykładamy na 
talerze, polewamy zimnym jogur-
tem i dekorujemy szczypiorkiem. 
Podajemy z bagietką albo chlebem 
pitta oraz mnóstwem surówki ze 
świeżej kapusty z silnie zauważal-
nym dodatkiem cebuli. 

NAPOLEONKA 
- WERSJA BEZ PIECZENIA

Składniki:
3 opak. herbatników (3 x 10 tj. 30szt. 
razem)
3 szkl. mleka
250 g masła (używam roślinnego) 

0,5 szkl. cukru
1 szkl. mąki pszennej
3 jajka
1 duże opak. cukru wanil.
cukier puder do posypania 

Etapy prrzygotowania:
Blachę wykładamy sreberkiem 
lub papierem, układamy ciasno 
połowę herbatników. Część mleka 
miksujemy z mąką i jajkami. Resztę 
mleka zagotowujemy z masłem, 
wsypujemy cukry. Wlewamy zmik-
sowaną masę, mieszamy aż zgęst-
nieje. Gorącą masę wylewamy na 
herbatniki. Przykrwamy drugą 
warstwą ciastek. Schładzamy w 
lodówce, następnie kroimy. Każdą 
napoleonkę posypujemy cukrem 
pudrem. 
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W piątek po raz pierwszy w Łęczycy odbyły się wybory Miss 
Ziemi Łęczyckiej. Do konkursu przystąpiło 8 pięknych dziewczyn. 
Kandydatki startowały w dwóch grupach - cztery w grupie Miss 
Nastolatek i cztery w grupie Miss Ziemi Łęczyckiej. Kandydatki 
prezentowały się w różnych strojach, ale prawdziwą furorę zrobił 
występ finalistek w sukniach ślubnych. Jury nie miało łatwego 
zadania, ale ostatecznie wybory na Miss Nastolatek wygrała 
Martyna Olczyk a Miss Ziemi Łęczyckiej została Wiktoria Jóźwiak.

(mku)

wyBory miss
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Ozorków 

Ozorków 

materiał płatny

Sz. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
Sz. Pan Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sz. Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
Sz.Pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

Funkcjonująca w ramach aglomeracji łódzkiej linia tramwajowa 
nr 46 została uruchomiona w 1922 roku łącząc Łódź ze Zgierzem 
i Ozorkowem. Jest to najdłuższa linia tramwajowa w Polsce i 
druga w Europie. Codziennie korzysta z niej około 7500 osób. 
Wychowując się i mieszkając w Ozorkowie, wiem jak ważna jest 
to linia tramwajowa dla mieszkańców Ozorkowa , Zgierza, Łodzi 
i pobliskich okolic. Niejednokrotnie jako Radny Miasta Ozorkowa, 
a później Łodzi poruszałem ten temat dbając o to, by ta linia jak 
najdłużej funkcjonowała. Likwidacja tej linii jest w sprzeczności 
ze zrównoważonym rozwojem i spowoduje ograniczenie możli-
wości rozwoju dla pracowników tych miast i gmin.
Niestety po prawie 100 latach funkcjonowania grozi jej likwidacja 
z powodu fatalnego stanu torowiska, które  zagraża bezpieczeń-
stwu pasażerów. Brak efektywnej współpracy i porozumienia 
jednostek samorządu terytorialnego, przez które tereny prze-
biega linia, w sprawie finansowania remontów torowiska i mo-
dernizacji taboru oraz  pozyskiwania środków zewnętrznych na 
ten cel doprowadził do wyeksploatowania infrastruktury. Przez 
lata stosowano wyłącznie środki doraźne w postaci ograniczenia 
prędkości poruszania się składów, zmniejszenia częstotliwości 
kursowania a obecnie zawieszenia przewozu pasażerów. W 
odbiorze społecznym decyzje te są interpretowane jako wstęp 
do całkowitej likwidacji linii nr 46.
Zawieszenie, a następnie prawdopodobnie likwidacja tego 
połączenia to przede wszystkim utrudnienie dla mieszkańców 
Łodzi, Ozorkowa, Zgierza i innych okolicznych miejscowości, 
którzy dojeżdżali tramwajem do pracy, szkół i uczelni, urzę-
dów a także placówek służby zdrowia. Wbrew zapewnieniom 
władz samorządowych połączenia kolejowe oraz autobu-
sowa komunikacja zastępcza nie będą w stanie skutecznie 
zastąpić linii nr 46. Stacje kolejowe w większości położone 
są na peryferiach miejscowości, zaś autobusy w porannym 
i popołudniowym szczycie komunikacyjnym będą stać w 
korkach. Należy podkreślić, że od ponad 20 lat w aglomeracji 
łódzkiej następuje systematyczny spadek ludności. Zamyka-
nie kolejnych połączeń komunikacji publicznej na pewno nie 
sprzyja zahamowaniu tego procesu.

W związku z tym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
Czy podległe Panom resorty mogą podjąć działania w celu 
niedopuszczenia do likwidacji najdłuższej w Polsce linii tram-
wajowej nr 46 ?
Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może 
wszcząć postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabyt-
ków linii tramwajowej nr 46 z Łodzi do Ozorkowa i objęcia jej 
nadzorem konserwatorskim? Z poważaniem

Łukasz Rzepecki
Poseł na Sejm RP

Interpelacja poselska w sprawie likwidacji najdłuższej linii w Polsce  
nr 46,  jednej z najdłuższych linii tramwajowych w Europie.

INtERWENCJA POSŁA RP ŁUKASZA RZEPECKIEGO

Spółdzielnia mieszka-
niowa razem z miastem 

planują znaczne zwiększenie liczby 
kamer. „Oczek” ma być trzy a nawet 
cztery razy więcej niż dotychczas. 
Ponadto zmodyfikowany ma zostać 
również system monitoringu, aby na 
monitorze podglądu można było 
śledzić obraz ze wszystkich kamer. 

Wspólna inwestycja ma po-
prawić poczucie bezpieczeń-
stwa w mieście i ukrócić 
akty wandalizmu. Ozor-
ków może być wkrótce 
najbardziej monitorowa-
nym miastem w regionie. 

Spółdzielnia mieszka-
niowa na swoich terenach 
ma obecnie zainstalowa-
nych pięć kamer. Piotr 
Piętka, prezes SM, mówi, że jest zwo-
lennikiem rozszerzenia monitoringu. 

- Mogę potwierdzić, że rozmawiamy 
z władzami miasta o planach doku-
pienia kolejnych kamer. W sprawie 
monitoringu toczą się również roz-
mowy z policją – słyszymy. - Wstępnie 
zakładamy, że moglibyśmy zainstalo-
wać na naszych osiedlach dodatkowo 
od dziesięciu do piętnastu kamer. Być 
może będzie ich jeszcze więcej, wszyst-
ko zależy od tego, ile będziemy mogli 
przeznaczyć na inwestycję. Na dziś 
mogę powiedzieć, że na nowe kame-
ry, modernizację systemu i instalację 
możemy wydać pięćdziesiąt, siedem-
dziesiąt tysięcy złotych. Kamery mają 

być obrotowe i nowoczesne o dużych 
możliwościach rejestracyjnych i wyso-
kiej rozdzielczości obrazu. 

Szef spółdzielni nie ukrywa, że pla-
ny zainwestowania w monitoring są 
wynikiem sygnałów od mieszkańców. 

- Jesteśmy informowani o różnych 
niepokojących sytuacjach na osie-
dlach, na przykład dewastacjach. 

Ostatnio dowiedziałem się 
o problemie kierowców z 

Sienkiewicza, którym ktoś 
oblewa jakąś cieczą auta 
(pisaliśmy o sprawie w 
Reporterze) – dodaje P. 
Piętka. 

Spółdzielnia miesz-
kaniowa będzie ustalać 
lokalizacje nowych ka-
mer oparciu o policyjne 

statystyki (miejsca, gdzie najczęściej 
dochodzi do przestępstw i wykro-
czeń) i możliwości techniczne. Prezes 
SM zachęca mieszkańców, aby sami 
również wskazywali miejsca w których 
ich zdaniem powinny zostać zamonto-
wane kamery. 

Monitoring miasta składa się z 
piętnastu kamer. Wiadomo już, że 
kolejne kamery pojawią się m.in. na 
nowobudowanym rondzie przy ul. 
Zgierskiej/Południowej – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa. - Trwają ustalenia w 
których jeszcze miejscach kamery będą 
montowane. 

(stop)

Kierowcy pytają, czy 
mogą parkować na 

chodniku przy targowisku, gdy 
nie ma dni handlowych. 

„Zakaz obowiązuje także w po-
zostałe dni, bowiem są sprzedawcy, 
którzy handlują cały tydzień. Jed-
nak, poza dniami targowymi, nie 
wszystkie miejsca są zajęte przez 
kupców. W dni, kiedy ruch jest 
mniejszy, istotne jest, by zaparko-
wany samochód nie przeszkadzał 
handlującym” - czytamy w odpo-
wiedzi urzędu miasta. 

(stop)

Kiedy obowiązuje zakaz?

Ozorków Dominik Gabrysiak, 
radny powiatowy, 

zaniepokojony jest planowanymi 
przez starostę zgierskiego inwe-
stycjami w Ozorkowie. Chodzi o 
modernizację budynku Zespołu 
Szkół Zawodowych a także bu-
dowę przy Zespole Szkół Spe-
cjalnych. 

- W pracach termomoderniza-
cyjnych Zespołu Szkół Zawodo-
wych pominięty został remont 
dachu. Zapytałem starostę o 
powody, bo moim zdaniem taka 
inwestycja powinna być komplek-
sowa. Natomiast przy Zespole 
Szkół Specjalnych planuje się bu-
dowę sali gimnastycznej. Kłopot 
w tym, że bez łącznika z budyn-
kiem szkoły. Czy uczniowie będą 
musieli wychodzić na dwór, aby 

wejść a następnie wyjść z nowej 
hali? - pyta radny.

Pod koniec ub. tygodnia starosta 
Bogdan Jarota odpowiedział radne-
mu. Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Zawodowych dofi-
nansowana jest ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego i nie 
obejmuje remontu dachu. Remont 
dachu zaplanowany został ze środ-
ków budżetu powiatu zgierskiego. 
Zdaniem starosty łącznik pomię-
dzy Zespołem Szkół Specjalnych a 
salą gimnastyczną nie jest możliwy. 

„Dobudowanie łącznika wy-
maga przebudowy ściany, która 
została docieplona i jest w okresie 
gwarancyjnym. Inwestycja z łącz-
nikiem spowodowałaby skrócenie 
trwałości projektu a tym samym 

Powiatowe inwestycje pod lupą radnego

zwrot dofinansowania na termo-
modernizację szkoły wykonanej w 
ub. roku” - czytamy w odpowiedzi 
B. Jaroty. 

- Łącznik w Zespole Szkół Spe-
cjalnych zdaniem starosty nie 
jest możliwy. Ja uważam, że jest 
inaczej  i podejmę wszelkie kroki 
by powstał – słyszymy od D. Ga-
brysiaka. 

(stop)

W tym roku ruszy 
termomodernizacja szkoły

kamer będzie bez liku...

Wiadomo już, że dwie kamery 
zainstalowane mają zostać na 
nowym rondzie 

W Ozorkowie 
przybędzie kamer
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reklama

Celem przedsięwzięcia jest zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń po-
chodzących z palenisk domowych 
poprzez wymianę starego pieca 
węglowego na inne źródło ciepła 
emitujące mniej zanieczyszczeń. 
Gmina Miasto Ozorków wnosi 
wkład własny na przygotowanie 
dokumentacji, w tym inwentary-
zacji źródeł emisji oraz na nadzór i 
potwierdzenie osiągnięcia efektu 
ekologicznego. 

Odbiorcami końcowymi zadania 
są mieszkańcy miasta, osoby fizycz-
ne będące właścicielami budynków 
mieszkalnych, którzy częściowo (w 
ramach wkładu własnego) indywidu-
alnie ponoszą koszty przygotowania 

niezbędnych dokumentacji, demon-
tażu, montażu nowych urządzeń, 
robót budowlanych, wykonania lub 
modernizacji wewnętrznej instalacji 
c.o. lub c.w.u. Na pozostałą część 
ww wydatków otrzymają dotację – 
do 40% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

W lipcu 2017 r. podpisano umowę o 
dofinansowanie projektu. Projektem 
objętych zostało 69 Odbiorców koń-
cowych. Zgodnie z umową zakoń-
czenie projektu – 30 września 2018 r. 
Przewiduje się możliwość udzielenia 
dotacji nowym wnioskodawcom, 
w przypadku wycofania się części 
odbiorców końcowych ujętych w 
umowie o dofinansowanie.

Centrum miasta, go-
dziny popołudniowe. 

Największy ruch. W tym czasie 
za kółkiem siedzi 20-latek. Jedzie 
hondą wraz ze swoimi trzema 
pasażerami. Jest pod wpływem 
narkotyków. 

Podejrzenia funkcjonariuszy jadą-
cych nieoznakowanym radiowozem 
wzbudził niecodzienny tor jazdy 
hondy prowadzonej przez naćpanego 
kierowcę. Łatwo się domyślić, że auto 
jechało zygzakiem. Policjanci szybko 
interweniują.

- Kierowca został najpierw prze-
badany alkotestem na zawartość 
alkoholu w organizmie. Urządze-
nie nic nie wykazało. Postano-
wiono więc, że przeprowadzone 
zostanie badanie na zawartość 
narkotyków. Policjanci zawieźli 
20-latka do szpitala w Zgierzu na 
odpowiednie badanie, które wyka-
zało we krwi THC, czyli substancję 
chemiczną zawartą w marihuanie 
mającą działanie psychotropowe 
– mówi mł. asp. Dariusz Mrocz-
kowski ze zgierskiej policji. 

Kierowcy na haju zatrzymano 
prawo jazdy. Nie chciał powiedzieć 
policjantom, jak wszedł w posiada-
nie marihuany. Przeszukano jego 
mieszkanie, jednak narkotyków nie 
znaleziono. 

Oficjalnie nikt o 
tym nie mówi, ale 
naćpanych kierow-
ców może być więcej 
niż tych po spożyciu 
alkoholu. Problem 
w tym, że niektóre 
policyjne patrole nie 
posiadają na swoim 
wyposażeniu narko-
testów. Podczas drogowych kontroli 
używane są zazwyczaj alkotesty. 
Niektórzy kierowcy to wykorzystu-
ją, tym bardziej, że narkotyki różnie 
działają na organizm. Niekiedy 
wcale nie widać po zachowaniu 
człowieka, że jest pod wpływem nar-
kotyków. Oddech - który demaskuje 
pijanych kierowców - raczej ich nie 
zdradzi. Na to właśnie liczą kierujący 
po narkotykach: że podczas kontroli 
drogowej ujdzie im to płazem, bo 
badanie alkomatem nic nie wykaże. 

- Z tego co mi wiadomo, komisariat 
w Ozorkowie nie jest wyposażony w 
narkotesty – dodaje mł. asp. D. Mrocz-
kowski z KPP w Zgierzu. - Naćpani 
kierowcy to naprawdę duży problem. 
Niestety jest to związane z łatwą 
dostępnością do narkotyków. Coraz 
częściej kierowcy wódkę zastępują 
skrętem. Najbardziej niebezpieczni 
są ci, którzy jeżdżą po amfetaminie, 
kokainie czy dopalaczach. Są po 

W lokalu na parterze 
jednej z kamienic do-

szło do zalania. Lokator mieszkania 
na piętrze nie chciał wpuścić admi-
nistracji budynku. To uniemożliwiało 
usunięcie awarii. Zdecydowano się 
na powiadomienie policji. 

Radiowóz stojący na światłach przed 
kamienicą na pl. Jana Pawła II wzbudził 
zainteresowanie przechodniów. Czy 
coś się stało, dlaczego policjanci podjęli 
interwencję? - pytali mieszkańcy. 

Po kilku minutach z budynku funk-

Podopieczni Miej-
skiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej korzystający 
z darmowych posiłków narze-
kają, że zupa jest wodnista. 
Twierdzą ponadto, że brakuje 
w niej ziemniaków. - Przyszłam 
do domu z tą cieczą i musiałam 
dogotować kartofli – mówi 
jedna z podopiecznych MOPS. 

Temat złej jakości posiłków po-
jawia się dość często wśród osób 
korzystających z takiej formy po-
mocy. Ostatnio krytyka znacznie 
się nasiliła. Do podopiecznych 

ozorków ogranicza smog

Policjanci „zgarnęli” lokatora 

Po narkotykach za kierownicą 

nich nabuzowani i jeżdżą bardzo 
szybko. Po marihuanie raczej jeździ 
się wolniej. 

Jazda pod wpływem narkoty-
ków zwiększa ryzyko wypadku, 
dodatkowo, kierujący ponosi su-
rowe konsekwencje karne nawet 
jeśli do żadnego zdarzenia drogo-
wego nie dojdzie. Tę sytuację re-
gulują przepisy kodeksu karnego. 
Jazda pod wpływem narkotyków 
zagrożona jest sankcją, od kary 
grzywny, przez karę ogranicze-
nia wolności po pozbawienie 
wolności do lat 2. W przypadku 
spowodowania wypadku drogo-
wego ze skutkiem śmiertelnym, 
kierujący zagrożony jest karą 
pozbawienia wolności do lat 12. 
Dodatkowo kierowca może być 
pozbawiony prawa do kierowa-
nia pojazdami tymczasowo lub 
na zawsze. 

(stop)

Deficyt ziemniaków w zupie...
dołączyły niektóre pracownice PCK.

- W połowie tygodnia była ogór-
kowa. Powiedziałam pani nalewa-
jącej zupę, aby dodała ziemniaków, 
bo w zupie praktycznie ich nie było. 
Usłyszałam, że nie może tak zrobić, 
bo porcje są wyliczone. Nie kryłam 
swojego zaskoczenia. Czy doszło 
do tego, że nawet ziemniaki są re-
glamentowane – mówi pracownica 
PCK, która posiłki wydawane na 
zapleczu szkoły podstawowej za-

nosi potrzebującym mieszkańcom. 
Trzeba dodać, że zupy mają mię-

sne wkładki. 
- Raz dają kawałek kiełbasy, raz 

kaszankę. Porcje są naprawdę małe. 
Moim zdaniem kucharki bardziej 
powinny się przyłożyć – słyszymy 
od podopiecznej ośrodka pomocy. 

O skargach powiadomiliśmy 
magistrat. 

(stop)

cjonariusze wyprowadzili zataczające-
go się mężczyznę. 

- Lokator nie chciał otworzyć drzwi 
służbom, które chciały naprawić pęk-
niętą rurę – mówi mł. asp. Dariusz 
Mroczkowski z KPP w Zgierzu. - 
Dlatego do lokalu trzeba było wejść 
w asyście policjantów. Mężczyzna 
odmówił podania swoich personaliów, 
więc funkcjonariusze zawieźli go do 
pobliskiego komisariatu. 

(stop)
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BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA 
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na 

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

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

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie 
przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100:
działka nr 119/2 o powierzchni 1564 m.kw. o godz. 10:00
działka nr 119/3 o powierzchni 1160 m.kw. o godz. 10:40
działka nr 119/4 o powierzchni 1205 m.kw. o godz. 11:20

Wadium należy wpłacić do dnia 20.02.2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: Bank 
Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143. 
Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku przez 
Urząd Miejski w Ozorkowie.

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

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

Z ostrą krytyką spo-
tkał się szef lokalnej 

firmy odpowiedzialnej za sprzą-
tanie klatek. Czy słusznie?

- Klatki nie były sprzątane od trzech 
tygodni. Poza tym na drzwiach 
wejściowych do klatki wywieszo-
na została informacja z numerami 
mieszkań, gdzie nie dokonano wpłat. 
Tak nie powinno być, że tego typu in-
formacje się upublicznia. Pracownik 
firmy przyszedł do nas z rachunkiem, 
który nie posiadał nawet pieczątki – 
wymieniają zbulwersowani lokatorzy 
jednego z budynków przy ul. Konsty-
tucji 3 Maja. 

Właściciel firmy inaczej postrzega 
problem.

- To nieprawda, że klatka nie była 
sprząta przez trzy tygodnie. Z tymi 
lokatorami jest rzeczywiście pro-

Piotr Pisera wpadł na 
oryginalny pomysł i 

za pośrednictwem drona propo-
nuje dostarczanie upominków 
dla zakochanych. Przed walen-
tynkami ma już mnóstwo zleceń. 
Głównie panowie decydują się 
wynająć drona. Urządzenie może 
dostarczyć kwiaty, pierścionki 
lub słodycze. 

- Powiem szczerze, że jestem zasko-
czony tak dużym zainteresowaniem 
ofertą. Odbieram telefony głównie 
od mężczyzn, którzy na walentynki 
chcą swoim wybrankom sprawić 
miłą niespodziankę - słyszymy. 

Zapytaliśmy właściciela ozorkow-
skiej firmy, jak technicznie odbywa 
się realizacja usługi. 

- Nasz dron nie jest zabawką, to 
profesjonalny sprzęt. Robi sporo 
hałasu i dlatego, gdy nadlatuje nie 
sposób tego nie usłyszeć. Wygląda 
to tak, że dron leci przy bloku lub 
domku jednorodzinnym i nierucho-
mieje przy oknie lokalu w którym 
jest zakochana para. Pani otwiera 
okno, a tam czeka na nią niezwykła 
niespodzianka. Przy dronie możemy 
zaczepić wiązankę kwiatów, włożyć 
do torebki słodycze lub na przykład 
pierścionek. Jest też możliwość na-

Starostwo powiatowe 
przeprowadzi w tym 

roku remont ulicy Tkackiej. Przy 
okazji spółdzielnia mieszkaniowa 
utworzy ponad 150 miejsc po-
stojowych na odcinku od ronda 
Pułaskiego do ul. Staszica. 

- W tym rejonie osiedla brakuje 
miejsc postojowych. Parking będzie 
po obu stronach ulicy, chodnik 
przeniesiemy bliżej bloków. Chcemy 
rozbudować także oświetlenie ulicz-
ne. Latarnie staną m.in. na parkingu 
przy ulicy Sucharskiego. Planujemy 
też remont kolejnych chodników, 
m.in. przy ulicach Pogodnej 11, 
Spokojnej 10, Zachodniej 5, Armii 
Krajowej 12 i 14. Będzie również 
wymiana urządzeń na placach 
zabaw. Pomalowanych zostanie 60 
klatek, przybędzie też koszy na psie 
odchody. Będziemy kontynuować 
nasadzenia roślin ozdobnych na 
skwerach i trawnikach. Rośliny 

LokatorZy krytykują 

Lokatorzy mieli pretensję, że 
upubliczniona została informacja o 
lokalach zalegających z opłatami 

tkacka z nową nawierzchnią 
i parkingami 

pojawią się na ul. Armii Krajowej 
i ul. Zachodniej. W ubiegłym roku 
prace ogrodnicze wykonano na 
skwerach przy ul. Sikorskiego, Lot-
niczej, Nowe Miasto, Nowy Rynek i 
Sucharskiego – mówi Piotr Piętka, 
prezes SM w Ozorkowie.

(stop)

Przy tkackiej powstanie więcej 
miejsc parkingowych

Niezwykłe walentynki z dronem 

grywania filmów i robienia 
zdjęć – mówi P. Pisera. 

Pan Piotr zdradza, że 
pomysł na taką działalność 
podsunęła mu jego przy-
jaciółka. 

- Tak dla żartu wyko-
rzystałem kiedyś drona 
i również w ten sposób 
dostarczyłem dziewczynie 

kwiaty. To miło ją zaskoczyło. Po-
wiedziała, że można tak samo robić 
także dla innych. I tak poszło. Mam 
nadzieję, że równie duże zaintere-
sowanie będzie też na nadchodzący 
Dzień Kobiet.

Cena usługi waha się od 50 do 
100 złotych. 

(stop)

blem spowodowany nadużywaniem 
przez nich napojów wyskokowych. 
Owszem, wywiesiliśmy na drzwiach 
klatki informację o lokalach, z których 
nie mieliśmy płatności. To poskutko-
wało. Jeśli zaś chodzi o rachunek, to 
przyznaję, że pracownik nie miał aku-
rat przy sobie pieczątki – usłyszeliśmy. 

Lokatorzy, krytykujący usługę 
związaną ze sprzątaniem klatek, 
mają nadzieję, że firma – jak usły-
szeliśmy – bardziej profesjonalnie 
będzie wywiązywać się z obowiąz-
ków. Natomiast właściciel firmy 
spodziewa się, że z lokatorami nie 
będzie już takich problemów. 

(stop)
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Zbliżają się walentynki i coraz częściej pojawia się 
pytanie, jak kulinarnie zaplanować ten wieczór, by 
jedzenie było nie tylko smaczne i lekkie, ale rów-
nież nastrajające do miłosnych uniesień. Właśnie 
wtedy warto przypomnieć sobie o włoskich potra-
wach, które jak żadne inne rozbudzają zmysły, nie 
zapominając o słodkim deserze z afrodyzjakami. 
Afrodyzjaki możemy podzielić na cztery grupy – 
owoce morza, zioła i przyprawy, owoce i warzywa 
oraz oczywiście czekoladę.

Owoce morza 

Owoce morza są jednym z najsilniejszych afrody-
zjaków – szczególnie za takie uważa się ostrygi i mał-
że. Ze względu na zawartość aminokwasów, cynku 
i selenu, podnoszą poziom testosteronu, zwiększając 
sprawność seksualną. Dlatego właśnie cynk określany 
jest mianem pierwiastka miłości. Selen wpływa po-
zytywnie na mięśnie. Warto wiedzieć, że właśnie w 
męskich gruczołach płciowych gromadzi się ponad 
połowa selenu znajdującego się w organizmie – dla 
aktywnego kochanka uzupełnianie tego pierwiastka 
jest szczególnie ważne.

Zioła i przyprawy 

Chilli, cynamon, kardamon, imbir, lubczyk – o 
miłosnych właściwościach tych przypraw wiedzą 
już chyba wszyscy. Nie każdy wie jednak o tym, że 
równie silnym afrodyzjakiem jest bazylia. Na przy-
kład Hindusi wierzą, że spożywanie jednego listka 
Tulasi (jedna z odmian bazylii) dziennie, zapewnia 
bogate życie seksualne, a Haitańczycy, że rozsypanie 
liści bazylii wokół serca kochanka ma zagwarantować 

jego wierność. Moc afrodyzjaku ma też oczywiście 
popularna odmiana bazylii, szczególnie popularna 
w kuchni śródziemnomorskiej. Na uwagę zasługuje 
też anyż, który zawiera substancje estrogeniczne, 
zwiększające pożądanie u kobiet i szafran uznany za 
najskuteczniejszy z afrodyzjaków. Pozytywny wpływ 
na libido mają także przyprawy takie jak goździk, 
gałka muszkatołowa, imbir i czosnek.

Owoce i warzywa 

Warto tu wymienić marchewkę, która – dzięki 
zawartości witaminy C i E oraz beta-karotenu wpły-
wa pozytywnie na kondycję seksualną oraz mango 
– zawierające cynk.

Czekolada 

Wymieniona na końcu, ale chyba najmilsza naszym 
podniebieniom. Dzięki zawartości kakao podnosi 
poziom dopaminy i serotoniny, wyzwalając jedno-
cześnie uczucie przyjemności i zadowolenia.

Moją drugą propozycją jest ma-seczka na bazie olejów roślin-nych: rycynowego, kokosowego i ze słodkich migdałów, które łączymy z żółtkami i miodem. Jej działanie sprzyja nawilżeniu przesuszonych i zniszczonych włosów, pomaga w ich rege-neracji, dostarcza cenne kwasy tłuszczowe, wzmacnia kruche i osłabione włosy oraz ogranicza ich wypadanie.
Olejowa maska dla przesuszo-nych włosów – składniki:- 3 żółtka
- 3 łyżki naturalnego miodu-  1 łyżka mleczka kokosowego z puszki
-  1 łyżka nierafinowanego oleju kokosowego
-  1,5 łyżki oleju ze słodkich migdałów

Makijaż na Walentynki powi-
nien być zmysłowy i kobiecy. 
To okazja, dzięki której możesz 
podkreślić najpiękniejsze cechy 
swojego wyglądu - piękne oczy, 
pełne usta lub długie rzęsy. To 
również jedyny dzień w roku, gdy 
można bezkarnie kusić i uwodzić. 
Jak umalować się na Walentynki, 
by wyglądać i czuć się pięknie? 

Czerwona szminka szuka 
towarzystwa

Czerwień od wieków jest sym-
bolem miłości i pożądania. Na stałe 
do kanonu makijażu weszła dzięki 
Coco Chanel. Szminka francuskie-
go domu mody stała się wzorem 
czerwieni idealnej - głębokiej, na-
syconej i trwałej. Później kolejnych 
fanów znalazła wśród gwiazd 
kina. Marilyn Monroe nie byłaby 
symbolem seksu, gdyby nie jej pełne 
usta prawie zawsze pomalowane 
na czerwono. Jeśli w Walentynki 
chcesz podkreślić swoją kobiecość, 
do szminki dobierz odpowiednie 
towarzystwo. W połączeniu z czer-
wonymi paznokciami i sukienką 
uzyskasz bardzo sensualny styl. 
Wybierając czarny strój, stworzysz 
stylizację tajemniczą i kuszącą. Jeśli 
chcesz wyglądać dziewczęco i nie-
winnie, czerwoną szminkę zestaw 
z bielą. Pamiętaj, by najpierw uma-
lować usta konturówką. Możesz 
wypełnić usta kolorem kredki i na 
końcu pomalować je szminką. Dzię-

ki temu będą wyglądały na większe 
i pełniejsze, a kolor znacznie dłużej 
się na nich utrzyma.

 
Jak zestawić mocne usta 

z makijażem oczu?

Klasyczna, czerwona szminka 
najlepiej prezentuje się z delikatnie 
podkreślonymi oczami. Cienka 
kreska namalowana czarnym eyeli-
nerem i mocno wytuszowane rzęsy 
wystarczą, jeśli nie chcesz wyglądać 
wulgarnie. Czerwona szminka 
ładnie komponuje się również ze 
złotym cieniem do powiek lub białą 
kredką. Przy delikatnym makijażu 
oczu należy podkreślić brwi, żeby 
ta część twarzy nabrała wyrazu, 
mimo prawie niewidocznego pod-
kreślenia.

Po dokładnym spłukaniu szamponu delikatnie osusz włosy ręcznikiem. 
Następnie nałóż odżywkę. Pamiętaj, aby nie wsmarowywać jej w skórę 
głowy. Jeżeli masz długie włosy, szczególnie starannie nanieś preparat 
na końcówki. Nie zapominaj o tym, że odżywki nie należy wcierać, 
trzeba ją delikatnie wklepywać. Następnie rozprowadź produkt rów-
nomiernie na całej długości włosów grzebieniem o szerokich zębach. 
Teraz pozwól preparatowi zadziałać. Odżywkę do spłukiwania trzeba 
pozostawić na głowie zazwyczaj przez 5-10 minut (choć są i takie, które 
działają błyskawicznie, po 2-3 minutach). Najlepiej będzie, jeśli po prostu 
zapoznasz się ze wskazówkami podanymi na opakowaniu kosmetyku. 
Po kilku minutach spłucz dokładnie włosy. Najpierw użyj letniej wody, 
a potem chłodnej. Dzięki temu łuska włosa zostanie domknięta. Jeśli 
to możliwe, pozwól włosom wyschnąć naturalnie.

Zioła szwedzkie to tradycyjna 
mieszanka 11 ziół, które działają 
prawie na wszystko. Od bólu 
głowy, poprzez niestrawność, 
skurcze menstruacyjne, na wy-
sypkach skórnych kończąc. Zioła 
szwedzkie przydadzą się w każdej 
domowej apteczce. Jak wykonać 
nalewkę leczniczą z ziół szwedz-
kich?

Zioła szwedzkie – skład
W skład mieszanki wchodzi 11 ziół:

aloes – 10 g 
mirra – 5 g 

szafran – 0,2 g 
senes – 10 g 

kamfora – 10 g 

olejowa maska dla przesuszonych włosów

- 1 łyżka oleju rycynowego-  opcjonalnie: 1 łyżka soku z cytryny lub octu jabłkowegoWszystkie składniki maseczki wy-mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji (olej kokosowy warto wcześniej rozpuścić). Nałóż masecz-kę na wilgotne włosy i pozostaw na godzinę. Dla wzmocnia efektu owiń włosy folią i ręcznikiem. Zmyj z włosów używając delikatnego szamponu. Na koniec możesz polać włosy płukanką z octu.

Makijaż walentynkowy. 
Jak zrobić kobiecy make up?

Czerwone usta i paznokcie, 
zmysłowe spojrzenie, długie rzęsy - 
te kobiece symbole są powszechnie 
uważane za kuszące i sensualne. 
W Walentynki ważna jest przede 
wszystkim gra pozorów i uwodzenie

Pielęgnacja włosów: pamiętaj o odżywce

afrodyZjaki Na WaLeNtyNki

zioła szwedzkie – lecznicza 
nalewka na... zdrowie

Zioła szwedzkie – nalewka 
Samodzielne przygotowanie na-
lewki nie jest skomplikowane. Nie 
trzeba kupować ziół pojedynczo i 
odmierzać poszczególnych porcji, 
ponieważ w sprzedaży dostępna jest 
odpowiednio skomponowana mie-
szanka ziół szwedzkich. Wystarczy 
kupić jedną paczuszką oraz wódkę. 
Można też nabyć gotową nalewkę.
Mieszankę należy wsypać do 2-litro-
wej butelki i zalać 1,5 l wódki żytniej 
lub innej dobrej wódki owocowej, o 
mocy 38-40%. Butelkę odstawiamy 
w ciepłe lub nasłonecznione miejsce 
na 2 tygodnie, ale codziennie należy 
nią porządnie wstrząsnąć. Po upły-
wie 14 dni nalewkę przecedzamy 
i przelewamy do mniejszych, wy-
godniejszych, buteleczek. Możemy 
ją stosować przez wiele lat.

korzeń rabarbaru – 10 g 
kurkuma – 10 g 
manna – 10 g 

teriak (drakiew) – 10 g 
korzeń dziewięćsiłu – 5 g 

arcydzięgiel – 10 g 

Zioła szwedzkie - zastosowanie 
i dawkowanie

Zioła szwedzkie pomagają w 
szeregu problemów zdrowotnych, 
a stosować je można zarówno 
wewnętrznie, jak i zewnętrznie, 
przeważnie w postaci rozcieńczo-
nej – 1 łyżka stołowa nalewki w 1/2 
szklanki wody.

Zioła szwedzkie 
- zastosowanie wewnętrzne 

Picie rozcieńczonej nalewki leczy 
zapalenie gardła (należy pić powo-
li), infekcje układu oddechowego, 
zmniejsza bóle zębów (można tylko 
płukać) i bóle menstruacyjne, po-
prawia krążenie, podniesie lekko 
ciśnienie, zwalcza pasożyty jelitowe, 

reguluje cykl miesiączkowy, a nawet 
ułatwia poród. Natomiast czysta na-
lewka (dwie łyżki) ocuci omdlałego, 
a także wyleczy kaca. W ziołolecz-
nictwie kilka kropli ziół szwedzkich 
rozpuszczonych w wodzie stosuje 
się, by pomóc dziecku pokonać ospę. 
Można też czystą nalewką smarować 
przysychające strupki. Nalewka jest 
bardzo skuteczna w przypadku 
problemów z trawieniem, ponieważ 
usprawniają pracę układu pokarmo-
wego i poprawiają apetyt.

Zioła szwedzkie - stosowanie 
zewnętrzne 

W tym przypadku z ziół szwedz-
kich robi się okłady. Nasączoną gazę 
lub wacik należy przyłożyć do ciała, 
pamiętając, by przedtem natłuścić w 
danym miejscy skórę – np. wazeliną 
kosmetyczną lub maścią nagietko-
wą. Tak stosowane zioła szwedzkie 
pomagają leczyć wysypki skórne, 
trądzik, brodawki wirusowe, a nawet 
afty. Wygładzają suchą i popękaną 
skórę na dłoniach i stopach, leczą 
skaleczenia, oparzenia i odmrożenia. 
Zmniejszają i wygładzają blizny, po-
magają też na odciski oraz hemoroidy, 
a nawet uwalniają zastój pokarmu. 

Nalweka z ziół szwedzkich nazywana 
jest lekiem długowieczności
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

Specjalista ds. programów (UE, 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Kierowca kat. B, C, C+E
Prawo jazdy B, C, C+E, świadectwo 
kwalifikacji
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

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 zamie-
nię na kawalerkę. Tel.: 603-044-492

Sprzedam komplet wypoczynkowy 
– stan bdb – tanio. Tel.: 501-856-269

Sprzedam wiertarkę stołową, piłę 
tarczową do cięcia metalu, śr. 350 
i kowadło. Tel.: 501-856-269

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

Sprzedam 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.

W piątek przed południem 
na ulicy Dworzaczka (Wali-
szew) zaginął 3-miesięczny 
kotek. Jest bury w ciemne 
paski. Na przedniej łapce ma 
wenflon przyklejony czarnym 
plastrem, ponieważ jest w 
trakcie leczenia. Kot jest przy-
jazny, ale przestraszony. Da 
się złapać i nie zrobi krzywdy. 
Właścicielka bardzo prosi o 
kontakt osoby, które widziały 
kota lub wiedzą, gdzie może 
przebywać. Numer telefonu 
607-316 667.

zaGiNąŁ kot
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W łęczyckim domu kultury 
odbył się XVIII Regionalny 
Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej 
zorganizowany w ramach Dnia 
Łasucha.

Stoły uginające się od pyszności 
sprawiły, że dom kultury stał się 
najsmaczniejszym miejscem w 
okolicy. W tym roku wystawcy 
przygotowali potrawy pod ha-

słem „Wyroby mleczne dla zdro-
wia skuteczne”. Wbrew stereo-
typom, nabiał, zawierający bez-
cenny dla mocnych kości wapń, 
ma zastosowanie w potrawach 
zarówno słonych, jak i słodkich, 
a podczas Dnia Łasucha nawet 
największy niejadek znalazł dla 
siebie coś smakowitego.

Fot. UM Łęczyca

dzień Łasucha w Łęczycy

Pełnym powodzeniem na ostat-
nim mityngu kwalifikacyjnym w 
Spale zakończyły się kwalifikacje 
do Halowych Mistrzostw Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych. 
MKLA Łęczyca reprezentować 
będzie aż osiemnastoosobowa re-
prezentacja. To absolutny rekord 
w historii klubu. 

Tradycyjnie liderką zespołu bę-
dzie prowadząca w tabelach Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki w 
pchnięciu kulą Ewa Różańska. Duże 
szanse na podjęcie walki o medale 
mają zajmujący trzecie pozycje w 
tabelach tyczkarze, Adrian Mikołaj-
czyk i Krystian Nowakowski. Pozo-
stali zawodnicy także nie pozostają 
bez szans na lokaty. Dobra postawa 
w zawodach kwalifikacyjnych i re-
kordy życiowe to dobra przepustka 
do rywalizacji z najlepszymi junio-
rami w Polsce.
W kategorii juniorów wystąpią:
Ewa Różańska – pchnięcie kulą 
Adrian Mikołajczyk – skok o tyczce 
Katarzyna Ignatowicz – skok wzwyż 
Krystian Kaźmierczak – skok wzwyż 
Maciej Wawrzyniak – pchnięcie kulą 
W kategorii juniorów młodszych wystąpią:
Krystian Nowakowski – skok o tyczce 
Dominik Nowakowski – trójskok 
Martyna Tomes – trójskok 
Maciej Kamiński – 60 m przez płotki 

Doskonale zaprezentowali się 
na Halowym Mityngu w Łodzi 
lekkoatleci MKLA Łęczyca. Na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
gują tyczkarze. Podopieczni 
trenera Roberta Kubiaka za-
prezentowali bardzo wysoką 
formę bijąc po raz kolejny wła-
sne rekordy Okręgu Łódzkiego. 
Adrian Mikołajczyk był najlep-
szy wśród juniorów (4.40 m), 
a Krystian Nowakowski okazał 
się najlepszym juniorem młod-
szym.
Obaj zajmują aktualnie drugie miejsca 
w tabelach Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki.
Do wysokiej formy powraca Katarzyna 
Ignatowicz. W skoku wzwyż uzyskała 
minimum kwalifikacyjne na Halowe 

Mistrzostwa Polski (163 cm).Wynik ten 
dał jej trzecią lokatę. Rekordy Łęczycy 
w biegach średnich poprawili biegacze. 
Bartosz Subocz przebiegł 600 m w 
1.28.42 min, a Mateusz Grabski na 2000 
m uzyskał 6.00.56 min. Obaj trenują pod 
okiem trenera Łukasza Kwapkowskiego.
Rekordy życiowe ponownie poprawili 
wszyscy płotkarze w biegu na 60 m 
przez płotki. Adam Jaśkiewicz był trzeci 
(8.51 s), Jakub Florczak czwarty (8.52 s i 
8.45 eliminacje), Maciej Kamiński piąty 
(8.56 s),  Rybarczyk (8.99 s).
Pozostałe wyniki:
Adam Jaśkiewicz 60 m-7.44 s
Maciej Kamiński 60 m-7.72 s
Jakub Florczak tyczka-3.00 m
Paweł Rybarczyk tyczka -3.45 m r.życiowy
Krystian Kaźmierczak skok w wzwyż -184 cm
Jakub Staniszewski skok w wzwyż -169 cm

tyczkarze bili rekordy 

Mocna reprezentacja łęczycan 
Adam Jaśkiewicz – 60 m przez płotki 
Mateusz Grabski – bieg na 1000 m 
Bartosz Subocz – bieg na 600 m 
Oliwia Podlińska – pchnięcie kulą 
Jakub Florczak – siedmiobój 
Paweł Rybarczyk – siedmiobój 
Julia Neiman – bieg na 300 m 
Kamil Zatyka – skok wzwyż 
Jakub Staniszewski – skok wzwyż. 

SPORT
Zawodnicy mkLa 

w toruniu i aleksandrowie 
Na bardzo dobrze obsadzonym 
ogólnopolskim mityngu w Toru-
niu świetnie zaprezentował się w 
biegu na 600 m Bartosz Subocz. 
Podopieczny trenera Łukasza 
Kwapkowskiego po raz drugi 
w tym sezonie poprawił rekord 
Łęczycy (1.26.90 min) kwalifiku-
jąc się jednocześnie do startu na 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych.

Dobrze zaprezentował się także 
kolega z grupy Mateusz Grabski w 
biegu na 1000 m (2.45.76 min). Marek 
Szymański tradycyjnie zaprezento-
wał wysoki poziom w rywalizacji 
seniorów. Zajął trzecie miejsce w z 
najlepszym wynikiem w sezonie w 
biegu na 400 m (49.66 s) i czwarte z re-
kordem życiowym na 300 m (35.95 s).

Wysoką formę w sezonie halowym 
potwierdziła Katarzyna Ignatowicz 
zajmując trzecią lokatę i poprawiając 
rekord życiowy w skoku wzwyż 
(165 cm). Dobrze spisali się płotkarze 
w biegu na 60 m przez płotki. Trzecie 
miejsce zajął Jakub Florczak (8.50), 
czwarte Adam Jaśkiewicz (8.50 r. ży-
ciowy), piąte Maciej Kamiński (8.60 s).

W skoku o tyczce Krystian No-
wakowski uzyskał 3.80 m, Paweł 
Rybarczyk 3.50 m r. życiowy. Maciej 
Wawrzyniak był szósty w pchnięciu 

kulą juniorów (13.55 m).

Pozostałe wyniki:
Julia Neiman 300 m-45.15 s 

rekord życiowy
Maja Wiśniewska 60 m-8.59 skok 

w dal 4.49 m
Jakub Florczak skok w dal -5.57 m 

r. życiowy
Paweł Rybarczyk skok w dal-5.49 m 

r. życiowy
Na zawodach w Aleksandrowie 

Łódzkim na wyróżnienie zasłużył 
Dominik Nowakowski,trzeci w 
konkursie trójskoku (12.43 m).Kalifi-
kacja na Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych. W tej samej konkurencji 
w konkursie dziewcząt trzecia była 
Martyna Tomes z najlepszym w 
sezonie wynikiem (10.75 m).

W skoku wzwyż na trzeciej pozycji 
uplasował się Krystian Nowakowski 
(190 cm),czwarty był Kamil Zatyka 
(185 cm),piąty Jakub Staniszewski 
(180 cm).

Oliwia Szumińska w swoim de-
biucie w skoku wzwyż dziewcząt 
zajęła czwarte miejsce (150 cm).

Mamy bardzo dobry sezon. Na 
chwilę obecną już dziesięcioosobowa 
grupa juniorów i juniorów młodszych 
uzyskała wyniki kwalifikacyjne na 
Halowe Mistrzostwa Polski.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekaWie i na WeSoło

auto w kosmosie

Zdjęcie z 
kumplami

klapki automatycznie parkujące Lody 500 razy ostrzejsze od tabasco

Rakieta Falcon Heavy wystartowała z przylądka Canaveral 
na Florydzie we wtorek późnym wieczorem polskiego 
czasu i pędzi na orbitę Marsa. Na pokładzie rakiety znaj-
duje się pierwszy samochód w kosmosie, wiśniowa Tesla 
Roadster. Choć obawiano się eksplozji podczas startu, 
wszystko poszło dobrze i autko jest całe, choć część stopni 
rakiety spadła do Atlantyku. Jak mówi pomysłodawca, 
umieszczenie pojazdu na orbicie to nie tylko oryginalny 
sposób na dociążenie rakiety. Twórca Tesli ma nadzieję, 
że jego samochód zostanie zauważony przez kosmitów. 
Promocja marki jest niewątpliwa.

W hotelu ProPilot Park Ryokan w Hakone w Japonii można 
się natknąć na parkujące przy wejściu klapki. Tam czekają 
na przybycie gości, a gdy ktoś przestaje z nich korzystać, 
same odjeżdżają na miejsce pod drzwiami. Każdy but 
wyposażono w 2 kółka, silniczek, czujniki i uproszczony 
system automatycznego parkowania ProPILOT Park Nis-
sana. Oficjalna premiera klapków jest zapowiadana na ma-
rzec. Samoparkujące klapki mają zwiększać świadomość 
automatycznych technologii. W hotelu, który stanowi 
osobliwe, ale piękne połączenie tradycji z nowoczesnością, 
znajdują się też jeżdżące stoliki i poduszki. Po użyciu one 
także “parkują” na swoim miejscu. Oddech Diabła to bez wątpienia najostrzejsze lody na 

świecie. Mają bowiem ponad 1,5 mln jednostek w skali 
Scoville’a. Martin Bandoni, właściciel Aldwych Cafe oraz Ice 
Cream Parlour w Glasgow, opowiada, że receptura orygi-
nalnych pikantnych lodów jest od dawna pilnie strzeżona 
przez włoskich producentów, a ich jedzenie stanowi test 
odwagi na spotkaniach mistrzów cechu. Po tegorocznej 
podróży Bandoni stwierdził jednak, że równie dobrze su-
perpikantne lody mogą się stać przebojem komercyjnym 
i z myślą o walentynkach umieścił je w menu swoich lokali. 
Jak się okazuje, pomysł był naprawdę dobry, bo ludzie z 
całej Wielkiej Brytanii zatrzymują się tu, by spróbować 
swych sił w zetknięciu z deserem. Ze względu na ostrość 
Oddechu Diabła klienci muszą mieć co najmniej 18 lat i 
podpisać dokument, w którym stwierdza się, że zjedzenie 
lodów niesie za sobą ryzyko urazu, choroby, a nawet utraty 
życia. Nakładając gałki, obsługa lokalu nosi rękawiczki.

Jabłko jak malowane

Dawno nikt tu nie sprzątał

Mały relaks w autobusie


