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Trasa krajowa może zostać zablokowana. 
Powód? Wściekłość użytkowników gruntowej 

ul. Tartacznej, którzy od lat bezskutecznie 
apelują o remont wyboistego traktu. 
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śniĘtE ryby
w ozorkowskim 

zalewie miejskim
str. 10

zmarł jej brat. 
Łęczycanka walczy 

z bezdusznymi 
przepisami 

Gimnazjaliści 
po testach

Bunt rodzin zastępczych. 

Starosta krytykuje

Dramat na Zachodniej 
w Ozorkowie. czy matka 
z córką wylądują na 
bruku?

w centRUm 
łęczycy 
RUszył 
Remont str. 2

protest pod ozorkowem!

groŻą 
bLokaDą...
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W ubiegłym tygodniu 
gimnazjaliści zmierzyli 

się z testami kończącymi naukę. 
W środę napisali egzamin z części 
humanistycznej, w czwartek rozwią-
zywali zadania matematyczno-przy-
rodnicze a w piątek z języka obcego.

Nastroje gimnazjalistów z Łęczycy 
po egzaminach były bardzo pozytyw-
ne. Większość uczniów oceniła je jako 
całkiem proste. 

- Egzamin z języka polskiego był 
bardzo łatwy. Do napisania mieliśmy 
charakterystykę bohatera, który kie-
rował się najważniejszą dla siebie war-
tością, dokonując życiowego wyboru. 
Zadania z historii niektóre były może 
trochę mało precyzyjne, ale ogólnie 
też nie były trudne. Pewne problemy 
mieliśmy z zadaniem z matematyki, 
w którym była mediana – usłyszeliśmy 
od uczniów. - Pytania z części przyrod-
niczej nie sprawiały nam większych 
trudności. Ogólnie można powiedzieć, 
że testy były łatwe, wyniki poznamy w 
połowie czerwca.

W związku z wygaszaniem gim-
nazjów i zastąpieniem ich ośmioletnią 
szkołą podstawową, jeszcze tylko w 
przyszłym roku gimnazjaliści będą 
pisali egzamin. W roku szkolnym 
2018/2019 nie tylko odbędzie się ostatni 
egzamin gimnazjalny, ale też po raz 
pierwszy uczniowie będą pisali egza-
min ósmoklasisty, który pojawia się 
w związku ze zmianami w systemie 
kształcenia. 

(zz)

Odbyła się dziesiąta edycja or-ganizowanego przez Dom Kul-tury w Łęczycy konkursu tańca „Mój jest ten kawałek podłogi”. W tym roku widzowie obejrzeli aż 70 występów.
– Konkurs, który wpisał się w kalendarz imprez miejskich, po-wstał, by uczcić przypadający w kwietniu Międzynarodowy Dzień Tańca. Wiele programów telewi-zyjnych poświęconych tańcowi spowodowało, że w dzieciach i młodzieży obudziła się pasja do szaleństwa na parkiecie – mówi 

Ruszyły pierwsze prace 
w związku z remontem 

ulicy M. Konopnickiej. Wykonawca 
rozpoczął zadanie od robót na chod-
niku od strony ulicy Popiełuszki. 
Na razie droga jeszcze nie zostanie 
zamknięta.

- Najpierw zrobimy chodnik i kra-
wężniki od ulicy Popiełuszki do skrzy-
żowania z ulicą Kaliską po stronie 
liceum. Później rozpoczniemy remont 
chodnika po przeciwnej stronie i być 
może jednocześnie będziemy robić 
nawierzchnię na jezdni, to jeszcze 
ustalimy. Ulica zostanie zamknięta na 
jakiś czas dla ruchu, ale to jeszcze nie 
teraz.  Druga ekipa będzie pracowała 
od skrzyżowania z ulicą Kaliską do 
ulicy Belwederskiej – usłyszeliśmy od 
kierownika robót.

W ramach umowy z wykonawcą 
zostanie wymieniona nawierzchnia i 
podbudowa istniejącej ulicy, chodni-
ków, ciągu pieszo-rowerowego oraz 

zjazdów. Cała jezdnia będzie posiadać 
nawierzchnię bitumiczną. Chodniki, 
ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy 
zostaną wykonane z kostki betonowej. 
W miejsce obecnych drzew wykonane 
zostaną nowe nasadzenia. W sumie 
przebudowie podlegać będzie 592 m 
drogi. Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie 4 672 770 zł. Na wykonanie 
remontu miasto Łęczyca otrzymało do-
finansowanie w wysokości 2 229 516 zł. 
Termin zakończenia prac planowany 
jest na koniec października br. 

(zz)

Przy miejskim targo-
wisku brakuje słup-

ków oddzielających chodnik od 
ulicy. Te, które są, wyglądają 
nieestetycznie, ponieważ są prze-
chylone. Stwarzają też zagrożenie 
dla osób licznie odwiedzających 
rynek.

Problem zauważył radny Paweł 
Kurczewski.

- Mocno przechylony w stronę 
chodnika słupek odgradzający plac 
targowy od bardzo ruchliwej ulicy 
Kilińskiego i pozrywane łańcuchy 
niewątpliwie nie podnoszą pozio-
mu bezpieczeństwa – uważa radny 
miejski.

Sprawą w najbliższym czasie 
zobowiązała się zająć straż miejska.

(mku)

Jedna z tablic na pomni-
ku Bohaterów Bitwy 

nad Bzurą musi zostać zmieniona w 
myśl ustawy dekomunizacyjnej. Na 
koszt wojewody do końca marca 
miał zostać usunięty napis nawią-
zujący do komunizmu. Na chwilę 
obecną fragment tablicy z napisem 
„Armii Czerwonej” zaklejony jest 
czarną taśmą. 

Okazuje się, że urząd nie będzie 
usuwać całej tablicy. Na tę już istniejącą 
przymocowana będzie nowa płyta 
(od połowy tablicy w dół), na której nie 
będzie komunistycznych treści. Miasto 
ma już nową płytę, problemem było 
dobranie odpowiedniego mocowania. 
W tym tygodniu płyta ma zostać za-
montowana.

(zz)

Remont rozpoczęty

Znów zatańczyli w Łęczycy

fo
t. D

K Ł
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Olga Kurowska, dyrektor Domu Kultury w Łęczycy.
Miłośnicy tańca dali popis swo-ich umiejętności w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. 

Tablica czeka 
na montaż

Na ulicach 
więcej pijanych

Ładna pogoda sprzyja 
spożywaniu procentów 

pod chmurką. Widok nietrzeźwych 
mieszkańców wraz z nadejściem 
ciepłych i słonecznych dni nasilił się. 

- Mieliśmy już pierwsze zgłoszenia w 
związku ze spożywaniem alkoholu w 
miejscach publicznych. Np. w ubiegłym 
tygodniu jeden z mieszkańców leżał za-
mroczony alkoholem pomiędzy bloka-
mi na ulicy Wojska Polskiego. Co roku 
obserwujemy takie zjawisko, że kiedy 
robi się ciepło, zgłoszeń o nietrzeźwych 
mieszkańcach przybywa – potwierdza 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy.

Amatorzy procentów szczególnie 
upodobali sobie ustronne miejsce przy 
miejskim zalewie, na tyłach nierucho-
mości przy ulicy Bitwy nad Bzurą 
gdzie butelek po alkoholu i śmieci jest 
cała masa. W tym przypadku jednak 
niewiele można zrobić, bowiem akurat 
ten teren jest własnością prywatną.

(zz)

Widok pijanych mieszkańców jest 
coraz częstszy

Fontanna znów tryska

W piątek po raz pierwszy od jesieni znów zadziałała 
fontanna na placu T. Kościuszki. Słoneczne dni z całkiem 

wysoką temperaturą powietrza skłoniły mieszkańców do odpo-
czynku przy miejskim wodotrysku. Dzieci z radością biegały wokół 
fontanny, a nawet moczyły sobie stopy. W następnej kolejności 
uruchamiane będą fontanny w miejskim parku. 

(zz)

Zniszczone 
zabezpieczenia

Egzaminy były prostE 
– mówią uczniowiE

Gimnazjaliści z Łęczycy po egzaminach byli w dobrym nastroju. O wyniki są 
spokojni

Już tylko tydzień pozo-
stał na przygotowanie 

miejskich kortów tenisowych do 
pierwszej w sezonie imprezy – Su-
per Serii Młodzików, która począw-
szy od 1 maja potrwa pięć dni.

W tenisowym klubie dzień w dzień 
pracuje się pełną parą. Przed inaugu-
rującą sezon imprezą wszystko musi 
być dopięte na ostatni guzik, zarówno 
same korty, na których zmierzą się 
młodzi tenisiści z całej Polski, ale 
także ich otoczenie. W ubiegłym 
tygodniu na teren MMKT wróciły 
egzotyczne palmy, które na zimę 
zostały zabrane. 

(zz)

Na kortach jak w ciepłych krajach

W piątek na korty tenisowe po 
zimowej przerwie wróciły palmy
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Łęczyca

Łęczyca Kazimiera Radzewicz 
z Łęczycy nie kryje 

ogromnego rozczarowania po-
stawą pracowników urzędu miej-
skiego. Przez brak empatii i ścisłe 
trzymanie się przepisów, kobieta 
została pozbawiona prawa do 
mieszkania komunalnego po swo-
im zmarłym niedawno bracie. - Te 
przepisy nie są precyzyjne, gdyby 
urzędnicy chcieli, to na pewno 
mogliby mi pomóc – usłyszeliśmy.

Sprawa dotyczy mieszkania, w któ-
rym rodzina państwa Radzewiczów 
mieszkała od 1953 roku – najpierw 
rodzice pani Kazimiery z jej rodzeń-
stwem, później jej brat, który zmarł 
nagle w lutym tego roku. Mieszkanie, 
na nieszczęście rodziny, nie zosta-
ło wykupione. Kiedy rodzeństwo 
podjęło rozmowy na ten temat i było 
zdecydowane na wykupienie lokalu, 
mężczyzna umarł. 

- Uważam, że mam prawo do tego 
mieszkania. Jestem w nim zamel-
dowana od 2010 roku. Byłam tam 
codziennie, nawet po kilka razy, bo 
opiekowałam się moim bratem. On 
był częściowo upośledzony umysło-
wo od urodzenia, nie był w pełni 
samodzielny. Nie mogłam z nim 
zamieszkać, bo zajmował się zbierac-
twem. Mieszkanie było tak zagracone, 
że nie było się jak w nim ruszyć. To ja 

Na wielu przejściach 
dla pieszych na tere-

nie miasta zebra jest już niemalże 
niewidoczna. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, jak widoczność 
pasów poprawia bezpieczeństwo 
przechodniów.

Zwykle wiosną pasy na przej-
ściach dla pieszych są na nowo 
malowane. W tym roku również 
ustalono już szczegóły.

- Niebawem pasy będą odświeża-
ne, co zostało ustalone z Zarządem 
Rejonu Dróg Powiatowych. Wyko-
naniem zadania zajmie się właśnie ta 
jednostka, z uwagi na fakt, że posia-
da ona odpowiednie urządzenia do 
malowania nawierzchni drogowej 
– wyjaśnia Karol Niewiadomski, 
dyrektor Zieleni Miejskiej. 

W ZDP usłyszeliśmy, że odna-
wianie pasów ma rozpocząć się 
niebawem, kiedy tylko dostarczona 
zostanie odpowiednia emulsja.

(mku)

Pasy (nie)
widoczne

Na zdjęciu przejście na ulicy Kilińskiego

Walczy o mieszkanie 
po zmarłym bracie 

robiłam wszelkie opłaty, pilnowałam, 
żeby nie było żadnych zaległości. Kiedy 
wystąpiłam do urzędu o przeniesienie 
na mnie prawa do mieszkania po moim 
bracie, dostałam odpowiedź odmowną. 
Urząd argumentował tym, że w na-
szym stopniu pokrewieństwa, mieszka-
nia nie dostanę, że tam nie mieszkałam, 
oraz że mam gdzie mieszkać. Moje 
mieszkanie jest przepisane na syna. 
Do końca kwietnia dostałam termin, 
żeby zdać lokal po bracie – relacjonuje 
K. Radzewicz. - Jest to dla mnie bardzo 
krzywdzące. To jest moje rodzinne 
mieszkanie, poza tym opiekowałam się 
bratem, on był bezdzietnym kawalerem, 
a ja byłam najbliższą jego rodziną, w do-
datku jego opiekunką. Od urzędniczki 
jeszcze usłyszałam, że mogę iść do sądu, 
ale na 95% i tak przegram. 

Przepisy w takich przypadkach okre-
ślają, że o ustalenie stosunku najmu na 
lokal komunalny po śmierci najemcy 
mogą wystąpić m.in. żona, dzieci, lub 
inna osoba, która na stałe mieszkała w 
danym lokalu. Przepisy nie wskazują 
siostry jako osoby mogącej ubiegać 
się o przeniesienie tytułu najmu po 
śmierci najemcy. Nie ma jednak zapisu 
dotyczącego najemcy samotnego, który 
nie miał bliskich osób wskazanych w 
przepisach. 

- Pani nie jest osobą wskazaną w usta-
wie, która może ubiegać się o najem tego 

mieszkania. Poza tym nie mieszkała w 
tym lokalu i ma gdzie mieszkać. Należy 
podkreślić, że mieszkanie komunalne 
jest przeznaczone dla osób, których 
nie stać na własny kąt, a ta pani miała 
swoje mieszkanie, dopiero niedawno 
przepisała je na syna. Zameldowanie 
jest tylko czynnością administracyj-
ną, która nie świadczy o zamieszki-
waniu w danym lokalu. Pani była 
przeze mnie osobiście informowana 
już wcześniej, że jest możliwość 
wykupienia lokalu za 5% wartości, 
rodzina jednak nie zdecydowała się 
na to. W tym momencie jest już za 
późno – wyjaśnia Ewa Nosal, która 
w UM Łęczyca zajmuje się sprawami 
mieszkaniowymi. - Ta sprawa, tak 
samo zresztą jak wszystkie inne była 
konsultowana z prawnikiem. Jedyna 
droga, jaka jeszcze pozostaje, to wystą-
pienie na drogę sądową. Mieszkanka 
jeśli chce, może się na to zdecydować 
lub nie, to jej decyzja. Urząd miejski 
miał już nie jedną taką sprawę i jeszcze 
nigdy nie przegrał. Kiedy mieszkanie 
zostanie zdane, zapadnie decyzja co 
dalej. Albo zostanie przydzielone dla 
rodziny z listy osób oczekujących na 
przyznanie mieszkania komunalnego, 

która jest bardzo długa, albo zostanie 
wystawione do przetargu.

O problemie pani Radzewicz został 
też poinformowany radny miejski 
Zenon Koperkiewicz.

- Rozmawiałem z panią Kazimie-
rą. To, co usłyszałem jest dla mnie 
szokujące. Uważam, że powinna 
dostać prawo do najmu mieszkania 
po bracie. Jest emerytką, nie ma dużo 
pieniędzy, dlatego nie mogli wykupić 
mieszkania. Opiekowała się bratem i 
tym lokalem, w mojej ocenie, należy 
się jej to mieszkanie. Tym bardziej, 
że jej rodzina mieszkała tam od 
1953 roku. Szkoda, że w niektórych 
ludziach nie ma za grosz empatii – 
uważa Z. Koperkiewicz. - Nasuwają 
się proste pytania – o co tutaj chodzi 
i kto ma apetyt na to mieszkanie? 
Jest to ładny, 3-pokojowy lokal. Pani 
Kazimiera, moim zdaniem, została 
skrzywdzona i nikt nie ma chęci, żeby 
jej pomóc.

Pani Radzewicz, mimo wszystko, 
liczy że sprawa jeszcze nie jest prze-
sądzona. Planuje pójść ze swoim 
problemem znacznie wyżej, niż do 
samorządu.

(zz)

Na zdjęciu pani 
Kazimiera z 

wezwaniem do 
zdania lokalu 
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Łęczyca

Grabów

ogłoszenie

Siedziba Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej wymaga zmiany lub dostoso-
wania do obowiązujących przepisów 
i to nie tylko ustawy o ochronie 
danych osobowych, ale i innych 
przepisów np. przeciwpożarowych. 
O sprawie mówił podczas ostatniej 
sesji miejskiego samorządu Mariusz 
Mieczyński, zastępca kierownika 
ośrodka. 

- MOPS od 2014 roku sygnalizuje 
problem do władz miasta. Jak do tej 
pory nie było woli, aby cokolwiek 
zacząć zmieniać. Nasza placówka nie 
posiada np. dróg ewakuacyjnych, 
krat w oknach, nie mówiąc już o 
pomieszczeniu na archiwum i serwe-
rownię. W tym roku, od 31 sierpnia 
zaczną bezwzględnie obowiązywać 
przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych. Ze swojego charakteru 
jesteśmy placówką, gdzie szczególnie 
mamy do czynienia z danymi wrażli-
wymi – mówił M. Mieczyński. - Mam 
nadzieję, że władze zainteresują się tym 
problemem. Nasze pisma kierujemy do 
urzędu od czterech lat.

Podczas sesji miejskiej poruszono też 
problem budowy ronda na skrzyżowa-
niu ulic Kaliskiej i Konopnickiej. Temat 
zainicjowała sekretarz miasta Renata 
Brygier wspominając o piśmie z Woje-
wódzkiego Zarządu Dróg, w którym 
prosi się radę o opinię czy w dalszym 
ciągu jest zainteresowana budową ron-

Rada gminy w Grabo-
wie podjęła decyzję o 

likwidacji świetlicy środowiskowej. 
Rocznie samorząd przeznaczał na 
jej funkcjonowanie około 50 tys. zł. 
Większość z tych pieniędzy przezna-
czana była na wynagrodzenia.

Jeszcze do ubiegłego roku gra-
bowski samorząd fi nansował funk-
cjonowanie dwóch świetlic środo-
wiskowych, w Starej Sobótce i w 
Grabowie, do których uczęszczały 
dzieci z rodzin, w których był alkohol. 
Rok temu radni podjęli uchwałę o 
likwidacji placówki w Starej Sobótce  
uzasadniając swoją decyzję tym, 
że świetlice powinny być dostępne 
dla dzieci z całej gminy, a nie tylko 
z jednego rejonu. W bieżącym roku 
samorządowcy postanowili przyjrzeć 
się także świetlicy w Grabowie.

- W jakiej wysokości przeznacza się 
środki na zorganizowanie wolnego 
od nauki czasu dla dzieci z rodzin 

patologicznych? - pytała radna Ilona 
Derkowska.

- W planie budżetowym na rok 
bieżący, na funkcjonowanie świetlicy 
przeznaczono kwotę ok. 50 tys. zł - in-
formowała Jadwiga Soja, kierownik 
GOPS i przewodnicząca komisji ds. 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. - Większość z tych środków musi 
zostać przeznaczona na wynagrodze-
nie opiekuna świetlicy. Prowadzimy, 
owszem działalność profilaktyczną w 
postaci pogadanek, rozmów ze specjali-
stami i to są kolejne środki, które trzeba 
przeznaczyć na wynagrodzenia.

Wobec takiej sytuacji radni utrzy-
mali w mocy uchwałę z marca br, na 
podstawie której świetlica uleganie 
likwidacji. Za środki w ten sposób „za-
oszczędzone” postanowiono zakupić 
urządzenia do siłowni plenerowej, z 
której będą mogli korzystać mieszkań-
cy całej gminy.

(mku)

Świetlica do likwidacji

Problem 
MOPS-u

M. Mieczyński, zastępca kierownika 
MOPS, na sesji mówił o problemie z 
siedzibą ośrodka
da. Radni zgodnie zadecydowali, że są 
zainteresowani dalszymi rozmowami 
w tej sprawie.

Rada miejska podjęła też uchwałę 
o przeznaczeniu kwoty 12 tys. zł na 
opracowanie dokumentacji remontu 
ulic Kilińskiego i Krótkiej. Środki na 
opracowanie przyjętego wcześniej 
zadania przebudowy ulicy 57 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej zostały już 
zabezpieczone w budżecie. Kolejna 
znaczna inwestycja drogowa to współ-
finansowanie z powiatem łęczyckim 
przebudowy wiaduktu Lotnicza – Bel-
wederska na kwotę 183 tys. zł. 

Radny Zenon Koperkiewicz po-
ruszył temat uczestnictwa radnych w 
sesjach.

- Dlaczego część radnych tak się 
zachowuje, że przychodzą i wychodzą 
kiedy chcą? Przecież mandat radnego 
zobowiązuje. Czy pan jako przewod-
niczący może podjąć działania w tym 
zakresie? - pytał radny Z. Koperkiewicz 
Pawła Kuleszę, przewodniczącego RM.

- Niestety nie. Ja tylko podkreślam 
za każdym razem ilu radnych jest 
obecnych na sali podczas głosowania 
nad poszczególnymi uchwałami. Nie 
posiadam w tym zakresie absolutnie 
żadnych instrumentów prawnych – 
odarł przewodniczący.

Słowa te potwierdziła prawnik urzę-
du. Wychodzi na to, że jedynym orga-
nem rozliczającym radnego ze sposobu 
wykonywania mandatu są wyborcy.

(mku)

Nowe informacje ws. spółdzielni
Gm. Łęczyca Rolnicy, wierzy-

ciele zamkniętej 
spółdzielni mleczarskiej w Topoli 
Królewskiej, wciąż czekają na pie-
niądze. Nowa decyzja prokuratury 
z marca tego roku cieszy, ale ciągle 
nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle 
rolnicy odzyskają swoje należności.

Przypomnijmy, 2 września 2016 
roku 67 członków byłej spółdzielni 
wystosowało list do ministra spra-
wiedliwości, w którym wskazano na 
nieprawidłowe działania byłego pre-
zesa, co ostatecznie doprowadziło do 
upadku przedsiębiorstwa. Mleczarnia 
zakończyła działalność z ogromnymi 
zobowiązaniami finansowymi, które 
do dziś nie zostały uregulowane. 

Gdyby tego było mało, łódzki sąd okrę-
gowy wydał wyrok, w którym nakazał 
wydanie majątku spółdzielni małżonce 
byłego prezesa. 

- Na szczęście nie doszło do tego prze-
jęcia dzięki zdecydowanej interwenci 
grupy rolników - mówi Julian Szub-
ski, jeden z byłych producentów mleka. 

Pismo do ministra sprawiedliwości 
poskutkowało podjęciem decyzji w 
sprawie majątku spółdzielni.

- Jeszcze w 2016 roku prokuratura 
krajowa poinformowała nas o wzno-
wieniu postępowania z uwagi na brak 
jednoznaczności w zakresie prawo-
mocności działań sądu. W listopadzie 
2017 roku prokuratura okręgowa 
w Łodzi poinformowała o złożeniu 

wniosku o uchylenie wyroku z grudnia 
2015 roku, na mocy którego majątek 
byłej spółdzielni miał być przekazany 
małżonce byłego prezesa. W kolejnym 
piśmie, tym razem z marca 2018 roku 
prokurator okręgowy poinformował 
nas o uchyleniu tegoż wyroku. Po 
trzech latach osiągnęliśmy tyle, że zain-
teresowano się naszą sprawą i uchylono 
niekorzystne dla nas rozstrzygnięcie 
łódzkiego sądu. 

Akta sprawy ciągle się rozrastają. 
Dla rolników ważne jest to, czy kie-

dykolwiek odzyskają chociaż część 
należnych im pieniędzy.

(mku)

Gm. Łęczyca Te m a t  d r ó g 
gminnych często 

wzbudza duże emocje. Wiele z 
nich nie jest w najlepszym stanie. 
W sprawie jednej z nich, z redakcją 
skontaktowali się rolnicy z Kozub. 
Mieszkańcy z powodu fatalnego 
stanu gruntówki nie mogli doje-
chać do pól i łąk.

- Jest to droga, którą większość 
mieszkańców wsi dojeżdża do swo-
ich gruntów. Przez ogromne koleiny 
nie da się nią przejechać. Już jest czas, 
żeby wjechać na pola, a obecnie nie 
jest to możliwe – usłyszeliśmy od 
rolników.

W spotkaniu na problematycznej 
drodze uczestniczyli mieszkańcy 
– Mariusz Joachimiak, Wiesław 
Kamiński, Tadeusz Wojtera, Mie-
czysław Podlasiak, Jerzy Słomczyń-
ski, Wiktor Balcerzak oraz Grzegorz 
Góra, radny gminy Łęczyca.

- Nawet zbieraliśmy podpisy w 
tej sprawie. Drogę trzeba zrobić, 
podnieść, oczyścić rowy, których 
praktycznie nie ma. Jeżeli nie doje-
dziemy na łąki po materiał i rolnicy 
wytoczą gminie sprawę, to kto będzie 
za to płacił? Najpierw przyjechała 
koparka, która wyrównała kawałek i 
odjechała. Po co on przyjechał, skoro 
nie był w stanie wykonać zadania? 
- pytają rolnicy.

W sprawie drogi, do wójta gminy 
Łęczyca poszedł Wiesław Kamiński.

- Pytałem wójta, kiedy będzie droga 

wyrównana. Usłyszałem, że jak grunt 
przeschnie, bo jest za mokro. Jak pode-
schnie, to znaczy kiedy? Wójt stwierdził 
też, że radny Grzegorz Góra mnie 
podburza a ja tylko chcę konkretnie 
wiedzieć, kiedy gmina zdobi tę drogę 
– mówi W. Kamiński. 

Z rolnikami spotkaliśmy się w 
czwartek. Wówczas droga była fak-
tycznie w opłakanym stanie. Koleiny 
sięgały kolan. W piątek rano na drodze 
pojawiła się koparka, która ją wyrów-
nała.

- Podjąłem naprawdę szybkie dzia-
łania, żeby rolnicy mogli wjechać na 
pola. Wcześniej było zbyt mokro, na 
początku tygodnia padał deszcz i tego 
typu prace byłyby bezcelowe. Należy 
podkreślić, że radny Grzegorz Góra 
wiedział o problemie dużo wcześniej, 
a do mnie przyszedł w tej sprawie w 
okolicy świąt Wielkanocnych. Jak tyl-
ko warunki pozwoliły, droga została 
wyrównana. Udało nam się to załatwić 
naprawdę szybko. Był to pierwszy 

etap prac na tej gruntówce. Rowy 
oczywiście też będziemy robić. Ale z 
uwagi na fakt, że jest to teren radnego 
Grzegorza Góry, muszę ściśle trzy-
mać się procedur. Wystąpiłem więc 
z wnioskiem do Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Łodzi o 
zgodę na konserwację rowów. Jest 
to obszar Natura 2000 i na wszelkie 
prace należy mieć zgodę. Wiem 
już, że nie będzie problemów, żeby 
tę zgodę uzyskać. Kiedy wpłynie 
do urzędu gminy, podejmiemy 
dalsze działania – zapewnia Jacek 
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca. 
- Jeden z rolników rzeczywiście był 
u mnie, rozmawialiśmy o sprawie. 
Z początku rozumiał, że na takie prace 
trzeba zaczekać, aż ziemia obeschnie, 
ale po rozmowie z radnym G. Górą, 
zmienił swoje nastawienie. Teraz 
droga jest już wyrównana i bez pro-
blemu można z niej korzystać, a to było 
najważniejsze.

(zz)

Rolnicy narzekają na drogę 
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W V Uniejowskim Festiwalu Sma-
ków udział wzięło 13 restauracji. 
Właśnie rozstrzygnięty został 
konkurs dla degustatorów – osób, 
które odwiedzały restauracje, 
próbowały dań festiwalowych, 
zbierały za to pieczątki, a na koniec 
oceniły potrawy.

W tegorocznym Festiwalu Sma-
ków zebrano łącznie 252 Paszporty 
Degustatora, z czego 224 spełniały 
wszystkie kryteria ważności usta-
lone w regulaminie. Paszport De-
gustatora został uznany za ważny 
i mógł brać udział w ocenie potraw 
festiwalowych i losowaniu nagród, 
jeśli jednocześnie zawierał potwier-
dzenie zjedzenia co najmniej 6 z 12 
festiwalowych dań głównych i co 
najmniej 4 z 7 deserów, dodatkowo 
zawierał punktację potraw festiwa-
lowych oraz został wrzucony do 
urny festiwalowej w czasie trwania 
wydarzenia.
W ocenie jury w kategorii Danie 
Główne nagrodzone zostały 
następujące restauracje:

Restauracja Parkowa w Uzdro-
wisku Uniejów Park „Ogórkowa 
chrestomatia” 

Karczma w Zagrodzie Młynarskiej 
„Roladki z kaczki zagrodowej” 

Restauracja Kasztelańska w Hotelu 
& Spa**** Kasztel Uniejów „ Filet z 
pstrąga z puree selerowym i espumą 
z ogórka termalnego” 

W kategorii Desery komisja wyty-
powała następujących zwycięzców:

Restauracja Herbowa na Zamku 

V Uniejowski Festiwal Smaków – wyniki konkursu
„Miłość na Zamku” 

Restauracja Zorbas „Ciasto miodowo
-orzechowe z ulicy Bogumiła” 

Gościniec nad Wartą „Uniejowski 
miodownik” 

Głosami Degustatorów w kategorii 
Dania Głównego zwyciężyła restauracja 
Herbowa na Zamku, drugie miejsce 
zajął Gościniec nad Wartą, trzecie 
restauracja Zorbas. Wśród deserów 
pierwsze miejsce również zajęła Herbo-
wa, na drugim znalazła się Restauracja 
Kasztelańska w Hotelu & Spa**** Kasztel 
Uniejów, trzecie miejsce zajął Zorbas.

Zwycięskie restauracje otrzymają 
odznaczenie dla najbardziej smakowi-
tego miejsca w Uniejowie, czyli „Lilię 
Smakosza” w danej kategorii.

Nagrody dla Degustatorów
zaproszenie na uroczysty obiad dla 
dwóch osób w zwycięskich restaura-
cjach w Uniejowie (tych, które zajęły I 
miejsca w obu kategoriach i w ocenach 
zarówno degustatorów, jak i komisji 
konkursowej – łącznie 4 nagrody). 
Fundatorami nagrody są właściciele 
poszczególnych restauracji. 
Zaproszenie na uroczysty obiad dla 
dwóch osób w Restauracji Herbowej 
Krzysztof Wujec (Czarnków/wielko-
polskie)
Zaproszenie na uroczysty obiad dla 
dwóch osób w Restauracji Herbowej 
Aleksandra Bachera (Turek/wielko-
polskie)
Zaproszenie na uroczysty obiad dla 
dwóch osób w Restauracji Herbowej 
Zbigniew Szypowski (Uniejów/łódzkie)

Zaproszenie na uroczysty obiad dla 
dwóch osób w Restauracji Parkowej 
Sylwester Pawłowski (Masłów/mazo-
wieckie)
2. zaproszenie na słodki poczęstunek 
deserowy dla dwóch osób w restaura-
cjach w Uniejowie (tych, które zajęły II 
miejsca w obu kategoriach i w ocenach 
zarówno degustatorów, jak i komisji 
konkursowej – łącznie 4 nagrody). 
Fundatorami nagrody są właściciele 
poszczególnych restauracji.
Zaproszenie na słodki poczęstunek 
deserowy dla dwóch osób w Restauracji 
Kasztelańskiej 
Wojciech Adamiak (Uniejów/łódzkie)
Zaproszenie na słodki poczęstunek 
deserowy dla dwóch osób w Gościńcu 
nad Wartą 
Artur Ziółkowski (Uniejów/łódzkie)
Zaproszenie na słodki poczęstunek 
deserowy dla dwóch osób w Karczmie 
w Zagrodzie Młynarskiej 
Barbara Szelągowska-Bugajak (Unie-
jów/łódzkie)
Zaproszenie na słodki poczęstunek 
deserowy dla dwóch osób w restauracji 
Zorbas 
Katarzyna Dulska-Stodolska (Gru-
dziądz/kujawsko-pomorskie)
3. Pakiet zabiegów w Uzdrowisku 
Uniejów Park. Fundator nagrody – In-
stytut Zdrowia Człowieka. Uzdrowisko 
Uniejów Park.
Karolina Gromada (Turek/wielkopol-
skie)
Bartosz Jagieła (Uniejów/łódzkie)
4. Voucher na zabiegi w salonie kosme-
tycznym Beauty Thermal w Uniejowie. 
Fundator nagrody – Beauty Thermal w 

Uniejowie
Wioletta Paczkowska (Turek/wielko-
polskie)
5. 2 vouchery na kręgle w Klubie Na-
utilus w „Termach Uniejów”. Fundator 
nagród – PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.
Dariusz Paczkowski (Turek/wielkopol-
skie) 
Zbigniew Kamiński (Turek/wielkopol-
skie) 
6. 10 karnetów wstępu na „Termy Unie-
jów”. Fundator nagród – PGK „Termy 
Uniejów” sp. z o.o.
Paweł Zachwieja (Łęczyca/łódzkie) 
Magdalena Lasota Krupa (Łódź) 
Jerzy Jaworski (Warszawa) 
Ewa Piszczałkowska (Uniejów/łódzkie) 
Janusz Walasek (Władysławów/wiel-
kopolskie) 
Paula Rokoszewska (Uniejów/łódzkie) 
Jan Jaszczura (Uniejów/łódzkie) 
Justyna Rakous (Łódź) 
Józef Obolewski (Grocholice/łódzkie) 
Teresa Szok (Ostrołęka/mazowieckie) 
7. 3 Książki Adama Kozaneckiego pt. 
„Gotowanie jest super!”. Fundator 

nagród – Urząd Miasta w Uniejowie
Agnieszka Kozłowska (Brzeziny/
łódzkie)
Ewelina Haber (Łódź) 
Piotr Kogutowski (Gdańsk) 
Nagroda specjalna dla Degustatorów
Nagroda specjalna rozlosowana 
wśród osób, które w ważnym Pasz-
porcie Degustatora miały potwier-
dzenie degustacji minimum 10 spo-
śród wszystkich 12 potraw festiwalo-
wych w kategorii danie główne (80%) 
lub minimum 6 spośród wszystkich 7 
deserów (80%).
Nagroda specjalna to zaproszenie na 
elegancki obiad dla dwóch osób w 
dowolnie wybranej przez degusta-
tora restauracji spośród restauracji 
festiwalowych oraz karnet wstępu 
do kompleksu „Termy Uniejów” i 
voucher na kręgle w Klubie Nautilus 
w „Termach Uniejów”. Fundatorem 
nagród są: właściciel wybranej re-
stauracji oraz PGK „Termy Uniejów” 
sp. z o.o.
Robert Wereszko (łódzkie) 

Cztery rodziny za-
stępcze z powiatu 

poddębickiego podpisały poro-
zumienie o współpracy w łódzkim 
MOPS-ie. Taki jest finał tarć do 
których dochodziło pomiędzy 
rodzinami a władzami powiatu. 
Starosta Ryszard Rytter zrzuca 
odpowiedzialność za konflikt 
na rodziny zastępcze i nie kryje 
swojego negatywnego zdania o 
sprawie. 

Najprężniej działające w regio-
nie rodziny zastępcze nie będą już 
współpracować z powiatem. Wypo-
wiedziały umowy i sprzymierzyły 
się z Łodzią. 

- Spadł nam kamień z serca – usły-
szeliśmy od jednej z rodzin zastęp-
czych. - Teraz będzie już tylko lepiej. 

Przypomnijmy, że relacje na linii 
powiat rodziny zastępcze były nie-
zwykle trudne. Doszło do tego, że 
strony praktycznie przestały ze sobą 
rozmawiać. 

Starosta Ryszard Rytter zapewnia, 
że zrobi wszystko, aby utrzymać 
dotychczasową skuteczność systemu 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

- Powodem, który skłonił nas do 
wyrażenia zgody na powyższe po-
rozumienie było przede wszystkim 
dobro dzieci umieszczonych w ro-
dzinach zastępczych – a rodziny te 
wbrew naszej woli zdecydowały się 
podjąć współpracę z miastem Łódź.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łodzi bez naszej wiedzy i bez 
naszej zgody w ostatnich miesiącach 
ubiegłego roku (XI, XII) zainicjował 
działania ukierunkowane na pozy-
skanie czterech przygotowanych i 
wykształconych przez nas rodzin 
zastępczych do pełnienia funkcji 
w zakresie rodzinnej pieczy zastęp-
czej na rzecz miasta Łodzi. Dwie 
z tych rodzin otrzymywały od 
powiatu wynagrodzenie z tytułu 
prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka, jedna rodzina z tytułu 
prowadzenia rodziny zastępczej 
zawodowej, a jedna rodzina była w 
trakcie przygotowania do prowa-
dzenia rodziny zastępczej zawodo-
wej. MOPS w Łodzi zaproponował 
tym rodzinom wynagrodzenia 
wyższe niż określone w ustawie o 
pieczy zastępczej, co skłoniło je do 
zerwania współpracy z powiatem. 
Tak więc moja zgoda została w za-
sadzie wymuszona. Nie mniej jednak 
dołożyliśmy staranności, aby rodziny 
te zapewniły umieszczonym u nich 
dzieciom opiekę na  dotychczaso-
wym poziomie, co najmniej do czasu 
uzyskania przez nie pełnoletności.  
Nie udało się to tylko w jednym przy-
padku – rodzina, pomimo naszych 
starań, zrzekła się z opieki nad jed-
nym z podopiecznych i nie czekając 
na postanowienie sądu wskazujące 
nowego opiekuna przywiozła go 
i zostawiła w budynku PCPR, do-
datkowo zrobiła to w piątek na ko-

niec pracy 
urzędu, ok. 
godz. 1600.  
Zaznaczyć 
trzeba, że 
łódzki sa-
m o r z ą d 
przejmu-
jąc nasze 
r o d z i n y 
pozbawił 
nas co naj-
mniej 22 
miejsc w 
rodzinnej 
p i e c z y 
z a s t ę p -
czej, ale 
musimy 
sobie  z 
tym pro-
blemem poradzić. Na pewno nie 
ucierpią na tym dzieci. Pragnę za-
uważyć, że dotychczasowa dzia-
łalność powiatu poddębickiego w 
zakresie pieczy zastępczej ma bardzo 
wymierne efekty, co potwierdzają 
obiektywne wyniki ogólnopolskie-
go badania ankietowego powiatów 
CAWI 2017  - Deinstytucjonalizacja 
w województwie łódzkim, gdzie w 
kategorii „Powroty do rodziny” nasz 
powiat uplasował się na pierwszym 
miejscu a w kategorii „Dzieci własne 
w IPZ” również na jednym z naj-
lepszych miejsc. Zaistniałą sytuację, 
która została zakończona porozumie-

Na drodze w miejscowości Krępa 
w gminie Poddębice kierują-
ca fordem podczas manewru 
omijania ciężarówki z naczepą, 
która stała na poboczu drogi, nie 
zachowała należytej ostrożności 
i uderzyła w tył pojazdu ciężaro-
wego. Kobieta wraz z pasażerką 
została przewieziona do szpitala 
w Poddębicach. Kierowca tira nie 
odniósł żadnych obrażeń. Uczest-
nicy zdarzenia byli trzeźwi. Pas 
jezdni w kierunku miejscowości 
Krępa na czas zabezpieczenia 
miejsca przez służby ratunkowe 
został zablokowany. Ruch odby-
wał się wahadłowo. Życiu kobiet 
nie zagraża niebezpieczeństwo. 

wjechała 
w tiRa 

Starosta Ryszard Rytter negatywnie ocenia decyzję rodzin zastępczych

Starosta krytykuje 

niem z miastem 
Łódź, traktujemy jednorazowo i nie 
wyrazimy zgody na kolejne porozu-
mienia w powyższym zakresie. W 
naszej ocenie tworzenie zawodowych 
rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka na terenie innego 
powiatu nie może być rozwiązaniem 
akceptowanym społecznie. Zasadą 
powinno być związanie rodziny 
zastępczej z terenem jej miejsca za-
mieszkania, tak aby  równolegle 
mogła być prowadzona intensywna 
praca z rodziną biologiczną na rzecz 
powrotu do niej dziecka – uważa 
starosta Ryszard Rytter. 
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Poddębice Zamiast wyczekiwa-
nych prac moderni-

zacyjnych, zastój. Na domiar złego 
teren przylegający do kompleksu 
termalnego wygląda coraz gorzej. 
Niedawno ktoś podpalił drzewa ro-
snące tuż przy drodze prowadzącej 
do basenów. Budynek techniczno – 
gospodarczy znów jest zrujnowany. 
Władze miasta patrzą jednak z opty-
mizmem w 
przyszłość. 

„Gm i n a 
Poddębice 
ogłosiła kolej-
ny przetarg 
na wykona-
nie rewita-
lizacji kom-
pleksu geo-
termalnego 
w Poddębi-
cach. Na ten 
cel poddębic-
ki samorząd 
zamierza przeznaczyć obecnie około 60 
mln zł. W poprzednim postępowaniu 
wpłynęła oferta o wartości 88 410 535,32 

zł. Okres rozliczenia unijnego w tej 
perspektywie finansowania kończy się 
w 2023 roku, a więc gmina ma jeszcze 
sporo czasu na przeprowadzenie zada-
nia i zgromadzenie dodatkowych środ-
ków. Oczywiście liczymy się z różnymi 
atakami dotyczącymi rozwoju poddę-
bickiej geotermii, bo doświadczamy 
tego od czasu pozyskania środków 
na budowę odwiertu. Wówczas na te-

renie miasta 
pojawili się 
różdżkarze 
twierdzący, 
że w tym 
m i e j s c u 
wody nie 
ma. Następ-
nie podczas 
b u d o w y 
odw ier t u 
w pra s ie 
można było 
przeczytać 
wypowiedź 

burmistrza Uniejowa Józefa Kaczmar-
ka „- Mam swoje informacje, że pod 
Poddębicami wody nie ma. Pienią-

dze wydane na 
odwiert zostały 
zmarnowane.” 
Tymczasem od-
wiert powstał, 
działa, zasila 
odkryte baseny i 
zapewnia ciepło 
ponad połowie 
miasta. Poddębic-
ka woda termalna 
jest najgorętsza w 

Najwyższa Izba Kontroli skontro-
lowała jakość żywienia w szpita-
lach. Wyniki są zatrważające. W 
większości kontrolowanych szpitali 
pacjenci dostawali posiłki, których 
w ogóle nie powinni jeść. W szpitalu 
w Poddębicach wyniki kontroli są 
pozytywne. 

- Cieszę się, że dla naszego szpi-
tala ta kontrola wypadła nieźle 
– mówi Jan Krakowiak, prezes 
Poddębickiego Centrum Zdrowia. 
- Dbamy o dobrą jakość posiłków. 
Mamy swojego dietetyka a w szpi-
talu przygotowywanych jest kilka 
diet. Nie korzystamy z firm katerin-
gowych. Posiłki przygotowywane 
są w naszej kuchni. Żywimy nie 
tylko pacjentów. Z posiłków chętnie 
korzysta personel, lekarze a także 
osoby z zewnątrz. 

„W ocenie NIK stosowany przez 
PCZ system żywienia pacjentów, po-
przez właściwą organizację, zapewniał 
bezpieczeństwo przygotowywanych 
posiłków.  Funkcjonalność bloku 
żywienia, przeszkolony personel o 
odpowiednich kwalifikacjach oraz 
dobry stan techniczny i sanitarny po-
mieszczeń kuchennych i wyposażenia, 
pozwalały na przestrzeganie wdrożo-
nego systemu HACCP. Przy układaniu 
jadłospisów przyjmowano faktyczne 
dane z zakresu składu produktów” - 
można m.in. przeczytać w raporcie o 
żywieniu w PCZ.

Niestety, w innych szpitalach wyniki 
kontroli przerażają. Pokazują, że w 
większości kontrolowanych szpitali 
pacjenci dostawali posiłki, których 

w ogóle nie powinni jeść. Były one 
przygotowywane z surowców niskiej 
jakości, o niewłaściwych wartościach 
odżywczych. Dochodziło nawet do 
takich sytuacji, że jadłospisy diety pod-
stawowej nie pokrywały się z danymi 
deklarowanymi przez producentów na 
etykietach produktów. 

Wielu składników odżywczych 
było za mało, do tego stopnia, że dieta 
ta mogła powodować uszczerbek na 
zdrowiu pacjentów. M.in. w postaci: 
odwapnienia, zmiękczenia i zniekształ-
cenia kośćca, niedokrwistość, niedotle-
nie tkanek, nadmierną pobudliwość 
mięśniową , drżenie i bolesne skurcze 
mięśni, stany lękowe, bezsenność, 
nadciśnienie czy zaburzenia w funk-
cjonowaniu nerek. 

Niektórych substancji chorym bra-
kowało, ale innych mieli w nadmiarze. 
To mogło skutkować poważnym kon-
sekwencjami, bardzo nieprzyjemnymi 
dla pacjentów. Np. za dużo było wita-
miny A w posiłkach, a ta w nadmia-
rze potrafi być toksyczna. Kolejnym 
problemem była zbyt duża ilość soli w 
posiłkach - normy przekraczano od 142 
do 374 procent! 

W raporcie NIK opublikowano także 
informacje, że pacjentom podawano 
za mało warzyw i owoców, za dużo 
czerwonego mięsa, tłustych przetwo-
rów mięsnych, wędlin, w tym niestety 
tych gorszej jakości. Karmiono ich po-
trawami ciężkostrawnymi i bogatymi 
w nasycone kwasy tłuszczowe, rybami 
konserwowymi lub hodowanymi w 
rejonach zanieczyszczonych. Pacjentów 
karmiono także substytutami zamiast 

pełnoprawnymi produktami. Np. 
zamiast „masła” dostawali „tłuszcz 
mleczny do smarowania”, zamiast 
„sera” na ich kanapkach pojawiał się 
„suszony hydrolizat białkowy o smaku 
sera i aromacie sera”. 

“Wszystkie szpitale zapewniły środ-
ki finansowe w ilości gwarantującej 
pokrycie kosztów usług żywienia. 
Niskie były jednak nakłady finansowe 
przeznaczane przez kierowników 
szpitali na ten cel. Średni dzienny koszt 
wyżywienia w kontrolowanych szpi-
talach w latach 2015-2017 kształtował 
się na poziomie od 9,55 zł do 17,99 zł, 
zaś średni koszt surowców użytych 
do przygotowania posiłków wynosił 
jedynie od 3,70 zł do 8,46 zł. Dane o 
kosztach „wsadu do kotła” możliwe 
były do oszacowania jedynie w szpi-
talach prowadzących własne kuchnie. 
W szpitalach korzystających z usług 
firm kateringowych takich danych nie 
było. W zawartych umowach określano 
jedynie ogólną wartość umowy lub 
ogólną cenę osobodnia” - czytamy w 
raporcie. 

(ps)

Pan Józef, aby dorobić do skromnej emerytury, codzien-nie przeszukuje pojemniki na śmieci. Twierdzi, że przybywa takich osób, jak on. „Szperacze” są w różnym wieku. Wprawieni pojawiają się przy kontenerach bardzo wcześnie rano. Wtedy jest największe prawdopodo-bieństwo znalezienia w śmie-ciach wartościowszych rzeczy. 
- To smutne, że w Poddębicach jest coraz większa bieda. To wi-

dać. Rośnie liczba mieszkańców, którzy grzebią w śmieciach. Mam małą emeryturę. Na lekarstwa, czynsz i życie nie wystarcza – słyszymy. 
Emeryt powiedział nam, że musi sporo się natrudzić, aby w ciągu dnia zarobić parę złotych. 
- Aby w skupach złomu dostać 3 zł, trzeba uzbierać ok. 60 alumi-

niowych puszek po piwie – mówi poddębiczanin. - To nie jest łatwe. Przykre, że starzy ludzie muszą w ten sposób żyć. Niestety, młodzi też łatwo nie mają. Na przykład 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Poddębicach policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji w Pod-
dębicach przeprowadzili powiatowe 
eliminacje konkursu dla uczniów 
szkół średnich o puchar komendan-
ta wojewódzkiego policji w Łodzi. 
Celem konkursu było popularyzo-
wanie zasad poszanowania i prze-
strzegania przepisów prawa, utrwa-
lanie zdobytej wiedzy z zakresu 
szeroko pojętego bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, przybliżenie 
zawodnikom procedury rekrutacji 

do pracy w mundurze oraz propa-
gowanie zasad fair-play podczas 
rywalizacji sportowej. Czteroosobo-
we drużyny w pierwszej kolejności 
przystąpiły do rozwiązania testu 
wiedzy składającego się z 30 pytań 
z zakresu wiedzy o społeczeństwie 
i bezpieczeństwie, następnie pre-
zentowały praktyczne umiejętności 
podczas pokonania toru przeszkód. 
I miejsce zajęła drużyna z Liceum 
Ogólnokształcącego, II miejsce 
zajęła drużyna reprezentująca ZSP 
w Poddębicach. 

Poddębicka bieda

mój syn. Długo szukał pracy, etat dostał w Łodzi. Na rękę ma mniej niż 2 tysiące zł. Ale cieszy się, że jest robota. 
Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, zobaczenie ko-gokolwiek grzebiącego w kontene-rach na śmieci w biały dzień. Dziś taki widok już nikogo nie dziwi. W Poddębicach już nie ma osiedla, gdzie nie dałoby się zobaczyć osób, które każdego dnia przychodzą przeglądać zawartość kontenerów na śmieci. Uzbrojeni w specjalne kije z hakiem lub gwoździem szukają czegoś co nadaje się do użytku. Jedni zbierają puszki i butelki, inni makulaturę, jeszcze inni szukają czegoś do jedzenia. 

(ps) 

Emeryt przeszukuje kontenery na śmieci 

Uczniowie walczyli o puchar

NIK kontroluje szpitale 

Jedzenie szkodzi pacjentom. W Poddębicach nie jest źle 

Jaka przyszłość termalnych basenów?

Spalone krzewy przy basenach 
termalnych 

Zrujnowany 
budynek 
techniczno – 
gospodarczy 

Kiedy ruszy modernizacja kompleksu 
termalnego? 

województwie, bo ma 72 stopie i mak-
symalną wydajność 252 m3/h. Ostatnio 
w mediach pojawiła się informacja, że 
woda z Pijalni Wód Termalnych w 
Poddębicach jest trująca. To oczywiście 
nie jest prawda. Zastanawiamy się co 
jeszcze zostanie wymyślone. Poddę-
bicka woda termalna jest „solą w oku” 
niektórych samorządowych „przyja-
ciół”, ale nie poddamy się i będziemy 
dążyć do wyznaczonego celu. W całym 
kraju obserwujemy sytuację, że trudno 
znaleźć wykonawcę inwestycji. Dla 
przykładu w Świdnicy trzy razy ogła-
szano przetarg na przebudowę basenu. 
W Andrychowie w postępowaniu na 
budowę basenu złożone oferty trzy-
krotnie przewyższały wartość projektu. 
W Uniejowie w przetargu na rozwój 
uzdrowiska wpłynęła oferta na ponad 
31 mln zł, a gmina na sfinansowanie 
zamówienia miała 12,7 mln zł” - in-
formuje urząd miasta w Poddębicach.

(ps)
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rozmaitości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 280: Jaki gość, taka uczta.

UŚmiechnij się
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UŚmiechnij się
* Rozmawia dwóch księży: 
- Ciekawe, czy dożyjemy zniesienia 
celibatu. 
Drugi na to: 
- My nie, ale może nasze wnuki. 

* * *
* Gdy kolejny raz spóźniłem się do 
pracy, szef wezwał mnie do gabinetu.
- Jaka jest twoja wymówka tym razem?
- Zaspałem.
- Na litość boską, powiedz choć raz coś, czego nie 
słyszałem!
- Ślicznie dziś wyglądasz. 

* * *
* Facet siedzi spokojnie w kuchni i robi tzw. poranny 
przegląd prasy. Nagle stojąca za nim żona szturcha go... 
- Eee! Co ty! Za co to? 
- Co to za karteczka z napisem „Sabrina” wystaje ci z 
kieszeni? 
- Nie pamiętasz, kochanie? W zeszłym tygodniu postawi-
łem na wyścigach na konia o takiej nazwie. Uspokojona 
żona przeprasza męża. 
Kilka dni później facet siedzi znowu w kuchni i podobnie 
dostaje kuksańca od od żony... 
- Za co znowu!? 
- Twój koń dzwoni... 

* * *
* Przed czarodziejskim lustrem staje królowa i mówi:
-Lustereczko,powiedz przecie,kto jest najpiękniejszy w 
świecie?
Lustereczko mówi:
-Odsuń się kochana,muszę się rozejrzeć! 

* * *
* Jasio spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
- Proszę pani, myłem zęby, to już się więcej nie 
powtórzy!

CZOSNKOWO-ZIEMNIACZANA 
ZUPA Z DODATKIEM 

AROMATYCZNYCH PRZYPRAW
Składniki:
3 spore cebule 
2 główki czosnku
6 ziemniaków
6 szklanek warzywnego bulionu
1 łyżka cukru
2 łyżki oleju
1/3 szklanki słodkiej śmietanki 18%
2 łyżki masła klarowanego ghee (moż-
na zastąpić zwykłym masłem)
szczypta kuminu
1/2 łyżeczki słodkiej suszonej papryki 
(zupa będzie miała wspaniały smak, jeśli 
użyjesz papryki wędzonej)
szczypta świeżo mielonej gałki musz-
katołowej
do podania:

kawałek bagietki
4 łyżki oleju
2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki 
Etapy przygotowania:
Obrane cebule pokrój na cienkie plastry. 
Obrane ząbki czosnku pokrój na plasterki. 
Obierz i opłucz ziemniaki, następnie pokrój 
na drobną kostkę. W dużym garnku o gru-
bym dnie rozpuść masło z olejem, dodaj 
cebulę, lekko posól i smaż często mieszając 
na średnim ogniu, aż zacznie się brązowić. 
Dodaj cukier i smaż nie przerywając miesza-
nia przez 1-2 minuty, aż cukier się całkowicie 
rozpuści. Dodaj czosnek, smaż przez minutę 
na małym ogniu cały czas mieszając. Wlej 
bulion, dodaj ziemniaki, doprowadź do 
wrzenia. Zupę dopraw kuminem, gałką, 
papryką, solą i pieprzem. Gotuj do miękkości 
ziemniaków. Kiedy ziemniaki będą całkowi-
cie miękkie, zmiksuj zupę na gładki krem. 
Wlej śmietanką, wymieszaj, spróbuj, może 
trzeba będzie dodać trochę soli lub pieprzu. 
Wsyp posiekaną natkę pietruszki. Bagietkę 
pokrój na kostkę o boku 1 cm. Podsmaż ją 
na oleju, aż zacznie się zrumieni. Gorącą 
zupę przelej do talerzy, posyp grzankami 

ROLADA ZE SCHABU Z NADZIENIEM 
CHRZANOWO-ŻURAWINOWYM

Składniki:
schab o wadze około 1,2 kg

1 słoiczek chrzanu delikatesowego
10 dag suszonych żurawin
10 dag zimnego masła
8-12 cienkich plastrów szynki długodoj-
rzewającej (w zależności od ich wielkości)
2 łyżki masła
2 łyżki oleju
do podania:
1 słoiczek chrzanu śmietankowego
1 słoiczek sosu tatarskiego 
1 słoiczek chrzanu delikatesowego wy-
mieszanego z 3 upieczonymi i startymi 
burakami 
Etapy przygotowania:
Pieprz rozgnieć w moździerzu na spore 
kawałki. Schab rozkrój ostrym nożem na 
duży płat o grubości około 2 cm.  Mięso 
rozbij tłuczkiem przez folię tak, by zmniej-
szyło swoją grubość mniej więcej o połowę. 
Dopraw solą (niedużo) i pieprzem (całkiem 

sporo). Masło pokrój na cienkie plastry. 
Na rozbitym płacie rozsmaruj chrzan 
delikatesowy i rozsyp żurawiny, rozłóż 
plastry masła, zostawiając około 5 cm 
pustej przestrzeni z jednego boku. Mięso 
zwiń w roladę i zawiń w plastry szynki, 
tak by otaczały mięso z wszystkich stron. 
Zwiąż sznurkiem. Połóż na kratce, spry-
skaj 2 łyżkami oleju. Do formy wlej około 
szklanki wody (by ściekający tłuszcz się 
nie palił) i wstaw do piekarnika nagrzane-
go do 160 stopni. Roladę piecz przez 90 
minut. Wyjmij, odstaw do przestygnięcia. 
Usuń sznurek. Podawaj pokrojony na 
plastry na ciepło lub z zimno. Najlepiej 
smakuje z sosami chrzanowymi. 

TRUFLE ŚLIWKOWE Z BRANDY 
Składniki:
3/4 szklanki suszonych śliwek, pokrojo-
nych na ósemki
1/4 szklanki brandy
1/3 szklanki śmietanki kremówki
170g dobrej jakości gorzkiej czekolady
1 łyżka masła
1/2 szklanki drobniutko posiekanych 
pekanów lub orzechów włoskich
gorzkie kakao do obtoczenia trufl i 
Etapy przygotowania:
Pokrojone śliwki zalać brandy i odstawić 
na co najmniej godzinę - im dłużej się 

moczą, tym są lepsze. Śmietankę do-
prowadzić do wrzenia na średnim ogniu, 
dodać pokrojona czekoladę i dobrze wy-
mieszać aż masa będzie gładka, dodać 
miękkie masło i ponownie wymieszać. 
Śliwki odsączyć na sitku, rezerwując 1 
łyżkę alkoholu. Śliwki, łyżkę alkoholu 
i posiekane orzechy dodać do masy 
czekoladowej i dobrze wymieszać. Masę 
przykryć i włożyć do lodówki, aż stężeje. 
Można zostawić w lodowce kilka godzin 
lub kilka dni. Z masy formować kuleczki 
wielkości orzecha włoskiego i otoczyć 
w kakao. Przechowywać w szczelnie 
zamkniętym naczyniu w lodowce. 
Śliwki zalane brandy można zostawić 
w chodnym miejscu nawet na tydzień 
lub więcej, są wtedy bardzo mięciutkie i 
bardzo alkoholowe.
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W sobotę na boisku SP Nr 4 w Łęczycy odbył się pokaz sprzętu 
wojskowego JW z Leźnicy Wielkiej. Samochody i broń cieszyły się 
szczególnym zainteresowaniem najmłodszych. Pogoda dopisała, 
więc i grochówka z wojskowego kotła wyjątkowo smakowała. Po 
zakończeniu pokazu rozpoczął się mecz drużyn siatkarskich seniorów 
z Łęczycy, Sieradza i Wielunia. Impreza była początkiem aktywowa-
nia łęczyckiej drużyny.

Żołnierze w „czwórce” 

Arsenał był całkiem  niezły

Podczas imprezy nie brakowało potężnych wozów

Nie mogło 
zabraknąć 
wojskowej 
grochówki

Po pokazie sprzętu 
wojskowego rozpoczął się 

mecz siatkówki

Duży hełm na 
małej główce

Żołnierze tłumaczyli do czego służą poszczególne sprzęty

Można było 
dowiedzieć się, jak 
wygląda pierwsza 

pomoc

Chłopcom 
szczególnie 

podobała się 
broń
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ogłoszenie

Ozorków 

Już wkrótce wchodzi RODO

INFORMACJA  
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121, poz.50), spo-
rządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości położonej w miejscowości Sokolniki-Parcela, 
gm. Ozorków, oznaczonej jako działki nr 132, 147, 151 
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w 
drodze przetargowej. Wykaz wywieszony został na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków w Ozorkowie ul. 
Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu w 
dniach od 17.04.2018 r. do dnia 08.05.2018 r.

O interwencję ws. ro-
dziny mieszkającej w 

jednym z bloków przy ul. Zachodniej 
poprosili nas czytelnicy. Ich zdaniem 
matce wraz z córką grozi niedługo 
eksmisja z lokalu. 83-letnia lokator-
ka ma nie zdawać sobie do końca 
sprawy z trudnej sytuacji. Czy za 
rodzinną tragedię odpowiada jej 
córka, która zaciągnęła ogromny 
kredyt? - tak przynajmniej twierdzą 
nasi rozmówcy. 

O dramacie zostaliśmy poinformo-
wani kilka dni temu. Opis sytuacji 
przekazany telefonicznie przez ozor-
kowiankę (dobrą znajomą matki i córki) 
był wstrząsający. 

- Starsza pani była niedawno u mnie. 
Powiedziała, że jest głodna. Zresztą nie 
pierwszy raz. Dałam jej strawę, trochę 
porozmawiałyśmy. Matka wie o tym, 
że córka zaciągnęła kredyt pod zastaw 
mieszkania. Niestety, pieniądze się 
rozeszły a przyszły duże problemy. 
Trzeba było bowiem spłacić kredyt a 
nie było z czego – usłyszeliśmy. 

Nasza czytelniczka twierdzi, że 
córka zaciągnęła kredyt w kwocie 
prawie 150 tysięcy złotych. Kredyt nie 
był spłacany a dług był coraz większy. 

- Pojawił się komornik, doszło do 

Spacerując brzegiem 
miejskiego zalewu 

można od jakiegoś czasu zobaczyć 
wiele pływających do góry brzu-
chem ryb. Czy jakość wody uległa 
znacznemu pogorszeniu, a może 
ryby zostały zatrute? Dowiedzie-
liśmy się, że przyczyn masowego 
padania ryb może być kilka. 

Zaniepokojeni czytelnicy poinfor-
mowali redakcję o zdechłych rybach. 
Nad zalew pojechaliśmy w połowie 
ub. tygodnia. Śniętych ryb było dużo.

- Taki widok mnie poruszył – mówi 
pan Adam, którego spotkaliśmy nad 
zalewem. - Nie widziałem jeszcze aż 
tylu zdechłych ryb. Trzeba to wyjaśnić. 

Andrzej Kacprzak jest zapalonym 
wędkarzem. Twierdzi, że powodów 
do niepokoju nie ma. 

Już niedługo, bo 25 
maja, wchodzą w życie 

zmiany związane z rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych. Czy 
zmiana podejścia do danych osobo-
wych w jakikolwiek sposób wpłynie 
na funkcjonowanie miejskiego mo-
nitoringu? Czy monitoring może po 
25 maja zostać zainstalowany na 
terenie publicznym? Co z planami 
transmitowania obrad rady miej-
skiej? 

Na terenie całej Unii Europejskiej, a 
więc także i w Polsce, zacznie niedługo 
obowiązywać rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych. Po polsku 
nazywamy je RODO, czyli rozporzą-
dzenie o ochronie danych osobowych, 
a po angielsku General Data Protec-
tion Regulation – GDPR. Oba skróty 
funkcjonują równolegle. 

Brak jasnych przepisów oraz wizja 

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Co się dzieje? - pyta-
ją lokatorzy bloków 

przy ul. Armii Krajowej, Zachodniej 
i Sikorskiego. Na znacznym obsza-
rze i w wielu miejscach trawniki 
zostały zryte. Prace zainteresowały 
spółdzielców. Między blokami uwi-
jają się robotnicy, którzy skupili się 
nie tylko na trawiastych połaciach. 
Wymieniane są też stare płyty 
chodnikowe. 

Bartłomiej Król, kierownik robót, 
potwierdza, że osiedlowa inwestycja 
wzbudza duże zainteresowanie. 

- Ludzie przychodzą i pytają, co 
my właściwie robimy. Niektórych 
niepokoi widok pustych placów 
po trawnikach, choć większość 
domyśla się, że w tych miejscach 
będą nowe nasadzenia. Koncepcja 
jest taka, aby pomiędzy blokami wił 
się pas nowych drzew i krzewów 
niczym płynąca rzeka – mówi B. 

Król. - W planach mamy tysiące 
nasadzeń. Będą zrobione miejsca 
do odpoczynku, na przykład przy 
mini-rondach z nowej kostki bruko-
wej w których pośrodku wsadzimy 
choinki. Chcemy, aby osiedla wyglą-
dały atrakcyjnie. 

Osiedlowa inwestycja jest konty-
nuacją rozpoczętych już w latach 
ubiegłych prac, m.in. na osiedlach 
przy Nowym Rynku i Staszica. 
Spółdzielcy chwalą sobie pomysł z 
nowymi nasadzeniami.

- Nasza właśnie rozpoczęta zielona 
inwestycja jest dofinansowana w 
57 procentach przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. Koszt 
prac to 150 tysięcy złotych – informuje 
Zdzisław Ewiak, wiceprezes spół-
dzielni mieszkaniowej w Ozorko-
wie. - Prace powinny się zakończyć 
najpóźniej w połowie czerwca. 

(stop)

Osiedla będą ładniejsze – zapewnia B. Król 

Ryby w zalewie padają
Prace mają jeszcze potrwać niecałe 2 miesiące

- Wiem, że niedawno było zary-
bianie. To normalne, że część ryb z 
transportu nie przystosowała się do 
nowego środowiska. Woda w zalewie 
jest specyficzna, zupełnie inna niż w 
zbiornikach hodowlanych. Poza tym 
niektóre ryby na pewno też padły 
w czasie samego transportu – usły-
szeliśmy. 

Z przejrzystością wody w zalewie 
bywa różnie. Podczas naszej wizyty 
woda była mętna. Na brzegu, od strony 
północnej, w wodzie pływały w sitowiu 
plastikowe i szklane butelki, torebki 
foliowe i papierzyska. 

Waldemar Kurzawa, prezes miej-
scowego koła wędkarskiego, zapewnia, 
że nieczystości zostaną z wody wyło-
wione. Potwierdza słowa wędkarza 
dotyczące zarybiania. 

- Zazwyczaj tak bywa, że krótko po 
zarybieniu część wpuszczonych do 
zalewu ryb pada. W ubiegłych latach 
też tak było. Nie wiem, dlaczego teraz 
robi się z tego taki szum. Widziałem już 
w internecie zdjęcia śniętych ryb i nie-
pochlebne informacje o zalewie – mówi 
W. Kurzawa. - Niektórzy wypisują 
nieprawdziwe informacje, i tak sobie 
myślę, w jakim celu to robią. W każ-
dym razie, nie można mówić o jakimś 

zatruciu, brudnej wodzie, zjawisku tzw. 
przyduchy. Woda jest dobrze dotlenio-
na, niedawno było też wapnowanie 
wody. To w celach higienicznych i dla 
zdrowia ryb. Jeśli zaś chodzi o śmieci w 
wodzie, to zostaną wyłowione. Szkoda, 
że niektórzy nie dbają o środowisko. 

Prezes Kurzawa dodał, że koło węd-
karskie współpracuje z ichtiologiem. 
Kilka padniętych ryb zostało oddanych 
do badania. 

(stop) 

DrzEwa i krzEwy...
niczym płynąca rzEka

A. Kacprzak zapewnia, że woda w 
zalewie jest czysta. Wędkarz w naszej 
obecności wyłowił z wody karpia

Dramat przy zachodniej

licytacji mieszkania. Z tego co wiem, 
to rodzina może wkrótce zostać wy-
rzucona z lokalu. Najgorsze jest to, że 
córka nic nie robi, aby w jakiś sposób 
zabezpieczyć swoją i matki przyszłość. 
Nie stara się chociażby o lokal socjalny. 
Przecież ta rodzina może wylądować 
na bruku – martwi się znajoma rodziny, 
której ma grozić eksmisja. 

Zupełnie inaczej przedstawia sprawę 
córka. Spotkaliśmy się z nią przed blo-
kiem. Nie chciała wpuścić reportera do 
mieszkania i skutecznie uniemożliwiła 
nam rozmowę ze swoją matką. 

- Proszę nie wierzyć w to, co mówią 
ludzie. Nie grozi nam żadna eksmisja. 
Owszem, został zaciągnięty kredyt. 
Problemem jest to, że banki - jeden 
drugiemu – przekazywały sobie nasz 
dług. Niech pan sobie wyobrazi, że 

teraz w sprawę jest zaangażowanych 
aż 19 banków. Moim zdaniem takie 
przekazywanie sobie dłużników jest 
nieuczciwe. Dlatego o problemie po-
wiadomiłam ministra Ziobrę. Myślę, 
że prokurator generalny nam pomoże. 

Czy faktycznie nie ma niebezpie-
czeństwa związanego z eksmisją? 
Skontaktowaliśmy się z komornikiem. 

- Mogę jedynie potwierdzić, że 
odbyła się licytacja komornicza tego 
mieszkania – mówi komornik Tomasz 
Banach ze Zgierza. - Nie mogę nato-
miast zdradzić, czy mieszkanie zostało 
sprzedane. 

Jedno jest pewne. Jeśli jest już nowy 
właściciel lokalu, to rodzina rzeczy-
wiście może wkrótce wylądować na 
bruku. 

(stop)

zamieszanie z kamerami
wejścia w życie rozporządzenia RODO 
mogą stanowić duży problem w dal-
szym rozwoju gminnych i miejskich 
sieci monitoringu wizyjnego. 

O rozporządzenie pytamy burmi-
strza Jacka Sochę. 

- Jeśli chodzi o miejski monitoring, to 
uważam, że nie trzeba będzie zbyt dużo 
zmieniać. Oczywiście potrzebne będą 
nowe zapisy i ustalenia z policją. Trzeba 
będzie również w bardziej dokładny 
sposób oznaczać miejsca w których 
są kamery zainstalowane na terenie 
miasta. Na przykład na placu Jana 
Pawła II też będziemy najprawdopo-
dobniej musieli zainstalować tabliczki 
z informacją o monitoringu – tłumaczy 
włodarz Ozorkowa. 

Warto wspomnieć, że od 25 maja 
możliwość przetwarzania danych 
osobowych przez stosowanie monito-
ringu wizyjnego będzie uzależniona 
od istnienia bezpośredniego upoważ-
nienia ustawowego umożliwiającego 
jego stosowanie. Obecnie upoważ-
nienie takie zawarte jest wyłącznie 

w regulacjach dotyczących organów 
ścigania, kasyn czy konkretnych 
sytuacji (np. imprez masowych). Nie 
istnieje natomiast regulacja wprost 
upoważniająca do stosowania moni-
toringu przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Czy w związku z unijnym rozpo-
rządzeniem o ochronie danych osobo-
wych na sali obrad rady miejskiej nie 
będzie kamer?

- Kamery będą  - zapewnia bur-
mistrz. - Trwają rozmowy w tej spra-
wie. Trzeba wszystko doprecyzować, 
zgodnie z RODO. 

(stop)
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Ogromne emocje towarzyszyły 
spotkaniu mieszkańców z naszym 
reporterem na ul. Tartacznej, któ-
ra jest drogą gruntową położoną 
na obrzeżach Ozorkowa. Od lat 
gruntówka czeka na kompleksową 
modernizację. Kiedy będzie re-
mont? Mieszkańcy zapowiadają, że 
jeśli dalej będą lekceważeni wyjdą z 
protestem na krajówkę. Zamierzają 
urządzić blokadę.

Problem z ul. Tartaczną jest taki, 
że zarządzanie drogą jest podzielone 
pomiędzy miastem a gminą Zgierz. 
Ponad 1,5-kilometrowy odcinek 
jest miasta i dlatego liczne 
petycje mieszkańców 
trafiają do ozorkow-
skiego magistratu. 
Jak usłyszeliśmy, 
praktycznie co roku 
w urzędzie składane 
jest pismo w którym 
pod apelem o 

miEszkaŃcy 
ŻąDaJą rEmontu!

pilny remont podpisuje się kilkadzie-
siąt osób. 

W tym roku emocje sięgnęły zenitu. 
Mieszkańcy są zniecierpliwieni i ocze-
kują konkretnych działań. 

- W sprawie pilnego remontu 
tej drogi rozmawiamy od lat. Nie 
ma się co dziwić zdenerwowaniu 
mieszkańców. Jesteśmy pomijani 
w planach urzędu dotyczących 
remontu dróg gruntowych. Tak 
nie może dalej być. Jak będzie trze-
ba zorganizujemy blokadę trasy 
krajowej. Będziemy przechodzić 
na pasach w pobliżu tartaku, a 

mieszkańców jest wielu. Powstaną 
ogromne korki. Być może wtedy 

zacznie się nas poważnie trak-
tować – mówi Bogumiła Woź-
niak, sołtys wsi Wiktorów 
położonej pod Ozorkowem. 

Mieszkańcy nie kryli emo-
cji i wyliczali szereg trudności 

związanych z tym, że droga 
wciąż nie jest utwardzona. Bożena 

Kacprzak na własnej skó-
rze odczuła, jak bardzo 

gruntówka może dać 
się we znaki. 

- Wielokrotnie jadąc 
rowerem z powodu 
dziur i nierówności 
lądowałam na po-
boczu lub w rowie. 
Nie ma tu oświe-
tlenia i do takich 
wypadków do-
chodzi często – 
słyszymy. 

Ozorkowski 
przedsiębiorca, 

Piotr Kuropatwa, 

powiedział nam, że sam stara się łatać 
w gruntówce największe dziury. 

- Takie prace są jednak dość doraźne. 
Potrzeba generalnego remontu, bo rów-
nanie tej drogi przez miasto na niewiele 
się zdaje – twierdzi pan Piotr. 

Kinga Kmieć prowadzi gospodar-
stwo agroturystyczne. 

- Goście, jak jadą do mnie gruntówką, 
to mają już dosyć. Nie spodziewają się 
takich warunków. Niektórzy już drugi 
raz nie przyjeżdżają i wybierają na 
wypoczynek inne miejsca.

- Nie dziwię się, że tak jest. Bardzo 
łatwo jest na tych wybojach uszkodzić 
auto – dodaje Halina Janasiak. 

Teresa Karolczak, Monika Tom-
czak, Elżbieta Ostrowska i Małgorzata 
Zawadzka to kolejne zawiedzione 
osoby brakiem konkretnych działań 
związanych z remontem gruntówki. 

O nastrojach na Tartacznej poinfor-
mowaliśmy urząd miasta.

„Odcinek należący do miasta wynosi 
ok. 1,5 kilometra. Miasto co roku podej-
muje działania zmierzające do popra-

wy stanu drogi. W 2016 r. wzmocniono 
nawierzchnię destruktem betonowym 
na odcinku od DK 91 do ul. Krzeszew-
skiej. W ub. roku nierówności na tym 
odcinku zostały wyrównane pofrezem 
asfaltowym. Droga ta jest także kilka 
razy w roku równana sprzętem me-
chanicznym. W marcu br. wyremonto-
wano drewnianą kładkę na przepuście 
w ciągu drogi. Obecnie trwają prace 
polegające na odtworzeniu rowu dro-
gowego i profilowaniu nawierzchni 
w celu ułatwienia odpływu wód opa-
dowych. Roboty te przyczynią się do 
zmniejszenia degradacji nawierzchni 
po opadach. Po zakończeniu tych prac 
zaplanowano równanie nawierzchni 
drogi. Termin realizacji do 10 maja 2018 
r. Docelowe utwardzenie Tartacznej to 
koszt ok. 1,5 mln zł. Obecnie, ze wzglę-
du na bardzo duże zaangażowanie fi-
nansowe miasta w przebudowę układu 
komunikacyjnego w Ozorkowie, nie 
jest możliwe wydatkowanie tak dużej 
kwoty na modernizację ul. Tartacznej. 
Należy zaznaczyć, że stan drogi nie 
jest tak zły, by uniemożliwić przejazd 
tą drogą. Przypomnijmy, że miasto od 
kilku lat realizuje program moderniza-
cji dróg gruntowych. Część z tych dróg 
już zmodernizowano, następne będą 
sukcesywnie remontowane w kolej-
nych latach. Miasto, ustalając terminy 
modernizacji poszczególnych dróg 
gruntowych, bierze przede wszystkim 
pod uwagę natężenie ruchu na danej 
gruntówce i zagęszczenie posesji przy 
danej drodze. Ruch na ul. Tartacznej, 
w porównaniu do wielu gruntówek 

Mieszkańcy są rozżaleni. Czekają na generalny remont gruntówki 
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- Wielokrotnie jadąc 
rowerem z powodu 

- Wielokrotnie jadąc 
rowerem z powodu 

- Wielokrotnie jadąc 

dziur i nierówności 
lądowałam na po-
boczu lub w rowie. 
Nie ma tu oświe-
tlenia i do takich 

przedsiębiorca, 
Piotr Kuropatwa

B. Woźniak 
z petycją 
mieszkańców o 
remont drogi

w mieście, jest zdecydowanie mniejszy, 
podobnie jak liczba posesji przy tej 
ulicy. Przy 1,5 kilometrowym odcinku 
znajduje się pięć posesji, dlatego Tar-
taczna nie została przewidziana do 
modernizacji w pierwszej kolejności. 
Jeżeli władze gminy Zgierz zadekla-
rują udział fi nansowy w remoncie 
Tartacznej, by poprawić warunki 
dojazdu do wsi Wiktorów (która 
znajduje się na terenie gminy Zgierz), 
burmistrz jest gotowy na podjęcie 
współpracy w tym zakresie. Takie 
rozwiązania dotyczące fi nansowania 
są często stosowane, chociażby w 
Ozorkowie, gdzie miasto współfi nan-
suje przebudowę dróg powiatowych, 
m.in. Zgierskiej, Wyszyńskiego, Masz-
kowskiej, Południowej. W tym roku w 
ramach programu modernizacji dróg 
gruntowych zmodernizowana zosta-
nie ul. Kochanowskiego” – informuje 
ozorkowski magistrat. 

(stop)

B. Kacprzak mówi o wielu wypadkach 
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Strzelnica policyjna w 
miejskim parku znów 

wzbudza emocje. W ub. tygodniu 
główne wejście było przez długi 
czas otwarte. Każdy mógł wejść 
na teren wykorzystywany do 
strzeleckich ćwiczeń. Aż strach 
pomyśleć co mogłoby się stać, 
gdyby ktoś wszedł na linię strzału. 

O strzelnicy pisaliśmy już w ub. 
roku. Wówczas również redakcja 

Dzielnicowi zatrzy-
mali 28-latka, który 

w mieszkaniu posiadał środki 
odurzające. Zabezpieczyli ponad 
15 gramów amfetaminy. 

Dzielnicowi jako policjanci pierw-
szego kontaktu znają swoje rejony 
służbowe i ich mieszkańców. Zbie-
rając informacje o podległym rejonie 
służbowym uzyskali wiedzę, że w 
jednym z mieszkań w centrum mia-
sta mogą znajdować się narkotyki. 
Aby to sprawdzić, rankiem dzielni-
cowi z ozorkowskiego komisariatu 
wspierani przez przewodnika z psem 
tropiącym pojechali pod wytypo-
wany adres. Podczas przeszukania 

Ponad 200 osób uczest-
niczyło w wielkanocnym 

spotkaniu, zorganizowanym przez 
Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Ozorkowie w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Wśród zaproszo-
nych na wielkanocne „jajeczko” gości 
obecni byli m.in. burmistrz Jacek 
Socha, radny powiatowy Dominik 
Gabrysiak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Kłopocki, wiceprze-
wodniczący okręgu łódzkiego PZERiI 

Janusz Sowiak, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących 
na Padaczkę Halina Chojnacka i 
dyrektor MOK Ewa Kruszyńska. Po 
przywitaniu gości Zofia Wymysłow-
ska, przewodnicząca ozorkowskiego 
oddziału PZERiI, przedstawiła nowy 
zarząd związku. Podczas spotkania 
przy wielkanocnym stole nie mogło 
zabraknąć najlepszych życzeń dla 
seniorów. „Jajeczko” tradycyjnie umilił 
występ kapeli „Ozorkowianie”.

narkotyki w mieszkaniu 
pies wyszkolony do wyszukiwania 
narkotyków zaznaczył miejsce, w 
którym znaleziono zawinięty w 
prześcieradło czarny portfel. W 
ukrytym portfelu były dwie diler-
ki zawierające ponad 15 gramów 
amfetaminy. 28-letni mieszkaniec 
Ozorkowa został zatrzymany. 
Odpowie za posiadanie narko-
tyków. Za taki czyn grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
Warto podkreślić, że wykrycie 
tego przestępstwa było możliwe 
dzięki dobremu przygotowaniu 
funkcjonariuszy do prowadzo-
nych działań oraz wsparciu psa 
służbowego.

LEkcEwaŻącE poDEJściE poLicJi

została poinformowana o otwartej 
bramie. Jak widać, policja w bardzo 
lekceważący sposób podchodzi do 
tych spraw. Takie miejsce powinno 
zostać zabezpieczone w szczególny 
sposób. Nie mówiąc już o tym, że 
niemożliwe powinno być wejście 
osoby z zewnątrz na teren policyjnej 
strzelnicy. 

(stop) 
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wielkanocne „jajeczko”

W komunikacji znów zmiany?
Ozorków Władze Ozorkowa 

cyklicznie spoty-
kają się z przedstawicielami 
Zgierza i gm. Zgierz a także 
MPK Łódź oraz Zarządu Dróg i 
Transportu. Tematem rozmów 
jest komunikacja zastępcza. 
Podczas jednego ze spotkań 
rozważana była kwestia zmiany 
obsługi autobusowej w Ozor-
kowie. Zamiast autobusów 
łódzkiego przewoźnika, jeździć 
by miały autobusy ze Zgierza – 
firmy Markab. 

Nie jest tajemnicą, że w Ło-
dzi potrzebna będzie niedługo 
zwiększona liczba autobusów w 
związku z szeroko zakrojonymi 
remontami tramwajów i toro-
wisk. Być może dlatego pojawił 
się pomysł, aby Markab przejął 
komunikację autobusową Z46. 
Czy wstępnie ustalono termin 
wprowadzenia zmian? Z magi-
stratu uzyskaliśmy informację, 
że póki co MPK Łódź nie zgło-
siło, by miało zamiar wycofać 

się z zapewnienia komunikacji 
zastępczej na linii 46. 

Uczestnicy spotkań rozma-
wiają też o kosztach związanych 
z utrzymaniem infrastruktury 
torowo – sieciowej. Odpowied-
nią kalkulację przygotować ma 
MPK – Łódź. 

(stop)

Niedawno pojawił się pomysł, aby to zgierski Markab obsługiwał 
autobusową linię zastępczą

Pizza z niespodzianką 
W internecie rozgorzała dys-
kusja o jednym z miejsco-

wych lokali, który zaserwował pizzę z 
włosami. Oburzona klientka zrobiła zdję-
cie a następnie umieściła fotkę na jednym 
z portali społecznościowych. Większość 
wypowiedzi mieszkańców, co oczywiste, 
jest krytyczna wobec kucharza i właścicie-
la lokalu. Niektórzy jednak zastanawiają 
się, czy przypadkiem cała afera nie jest 
zainspirowana przez konkurencję. Szef 
lokalu odmówił wypowiedzi, gdy zapy-
taliśmy go o włosy w pizzy. 
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Nowalijki to młode, wiosenne 
warzywa, ukazujące się po raz 
pierwszy w sezonie. Wiele osób 
zastanawia się, jakie warzywa 
nazywa się nowalijkami, a tak-
że, czy nowalijki są zdrowe, czy 
szkodliwe. Nowalijki co roku 
budzą wątpliwości - czy hodo-
wane w sztucznych warunkach 
warzywa mogą mieć jakąkol-
wiek wartość odżywczą? Czy 
warto jeść nowalijki?

Przepisy na domowe maseczki na 
szyję i dekolt to szybki i skuteczny 
sposób na poprawę kondycji skó-
ry. Masz wielkie wyjście i w szafie 
piękną kreację na tę okazję, nie-
stety suknia odsłania niedoskona-
łości skóry szyi i dekoltu... Jeśli nie 
zdążyłaś umówić się na zabieg u 
kosmetyczki, musisz ratować się 
sama. Oto przepisy na domowe 
maseczki na szyję i dekolt.

Przed nałożeniem maseczki war-
to oczyścić skórę szyi i dekoltu 
peelingiem. Jeśli nie masz w domu 
odpowiedniego kosmetyku, mo-
żesz przygotować go samodzielnie 
- dwie łyżki płatków owsianych 
zalej szklanką ciepłego, najlepiej 
pełnotłustego mleka. Nakładaj 
papkę na szyję i dekolt, delikatnie 
masując skórę okrężnymi ruchami 
przez kilka minut. Spłucz resztki 
ciepłą wodą i osusz ręcznikiem, 
jednak uważaj, by nie trzeć skóry, 
bo możesz ją podrażnić. 

- Wymieszaj białko z 2 jajek z 3 
łyżkami twarożku homogenizowa-
nego i łyżką miodu. Wsyp do miski 
3 łyżki zielonej herbaty, zalej prze-
gotowaną ciepłą wodą i odstaw na 
3 minuty do zaparzenia. Papkę roz-
smaruj na szyi i dekolcie, przykryj 
ręcznikiem nasączonym naparem 
z herbaty. Po 15-20 minutach spłucz 
maseczkę chłodną wodą i wklep 
w skórę krem liftingujacy. Skóra 
będzie dobrze napięta i wygładzona.

- 3 łyżki posiekanej natki pietrusz-
ki zalej szklanka gorącego mleka 
i odstaw pod przykryciem na 15 

Zmieszaj miód z cynamonem, tak aby uzyskać konsystencję gęstej 

pasty. Nałóż maseczkę punktowo na pryszcze i pozostaw na noc. 

Zarówno cynamon jak i miód mają działanie antybakteryjne, więc 

zatrzymają rozwój krosty. Gdy się obudzisz skóra całkowicie wchło-

nie maseczkę, a pryszcz będzie mniejszy. Powtarzaj ten zabieg przez 

kilka nocy, aż pryszcz zupełnie zniknie.

Podobno małe zaburzenia snu 
jeszcze nikomu krzywdy nie 
wyrządziły. Jednak wyobraźcie 
sobie, jak wiele wypadków drogo-
wych było spowodowanych tym, 
że kierowcy byli niewyspani. Wi-
dać dokładnie, jak potrzebny jest 
sen do prawidłowej pracy mózgu i 
całego organizmu. Sprawdź, czym 
grozi nieprzespana noc.

Naukowcy sugerują, że już lekkie 
zaburzenia snu - 1 czy 2 godziny na 
dobę - obniżają zdolności poznaw-
cze. Szczególnie dotyczy to pamięci, 
skupienia uwagi, czujności czy 
umiejętności rozwiązywania zadań. 
Badacze dowodzą, że niedobór snu 
zaburza pracę przyśrodkowej kory 
czołowej, kory wzrokowej oraz 
wzgórza odpowiedzialnego za 
wspomniane umiejętności rozwią-
zywania zadań.

Co się dzieje w mózgu po 
bezsennej nocy? Zły nastrój 

nawet w słoneczny dzień

Po nieprzespanej nocy pojawia 
się irytacja. Będziesz czuł się roz-
drażniony, zmęczony, roztrzęsiony, 
może nawet trochę skołowany. 
Spadnie odporność na stres. Bada-
na wykazują, że za to negatywne 
uczucie odpowiada zaburzenie w 

Pasta z miodu i cynamonu na trądzik

Przepisy na domowe 
maseczki na szyję i dekolt

minut. Potem dodaj łyżeczkę soku 
z cytryny i łyżeczkę miodu, wymie-
szaj. Nasącz płynem mały ręcznik 
lub gazę i na 15–20 minut połóż na 
dekolt. Potem spłucz chłodną wodą 
i wmasuj krem nawilżający. Skóra 
będzie rozjaśniona i świeża.

- Pół banana rozgnieć widelcem 
na papkę. Dodaj do niej pół łyżki 
miodu i żółtko i dokładnie wymie-
szaj. Tak przygotowaną mieszaninę 
nałóż na szyję i dekolt i pozostaw na 
15 minut, po czym spłucz ją ciepłą 
wodą. Ta maseczka zregeneruje 
wysuszony naskórek. Dla lepszego 
efektu wmasuj w skórę krem na-
wilżający.

- Kostkę lodu zawiń w chusteczkę 
i wymasuj skórę okrężnymi rucha-
mi najpierw dekolt od zagłębienia 
między piersiami ku obojczykom, 
następnie szyję ku górze, w kie-
runku podbródka i uszu. Potem 
wmasuj serum albo ampułkę pod 
makijaż z preparatem ujędrnia-
jącym. W ten sposób poprawisz 
krążenie krwi i tym samym koloryt 
skóry, a także jej napięcie.

Aromaterapia sposobem na zmęczenie
Dobre efekty w “ładowaniu akumulatorów” daje aromaterapia. Uno-

szący się w powietrzu zapach energetyzującego olejku z geranium, 

cynamonowego czy mandarynkowego poprawia nastrój i pobudza. 

Możesz po prostu rozpylać w mieszkaniu wodę z dodatkiem kilku 

kropel olejku. Ale silniej podziała olejek podgrzewany w kominku 

aromaterapeutycznym. Do pojemniczka nalej kilka łyżeczek wody 

i dodaj 10-15 kropli olejku. Pod spodem umieść zapaloną świeczkę.

czym gRozi niePRzesPana noc?

sygnalizacji przyśrodkowej kory 
czołowej i ciała migdałowego. Przy 
przedłużającym się stanie czuwania 
kora czołowa przestaje odpowied-
nio komunikować się z ośrodkiem 
odpowiedzialnym za odczuwanie 
emocji w ciele migdałowatym. Brak 
tej kontroli, spowodowany niewy-
spaniem, będzie przyczyniać się do 
tego, że funkcjonowanie społeczne 
będzie coraz trudniejsze z każdą 
nieprzespaną nocą. Zaburzenia snu 
powodują niezdolność do rozpozna-
wania emocji - nie tylko własnych, 
ale również u innych. 

Zaburzenia snu wpływają 
negatywnie nie tylko na mózg

Zaburzenia snu mają nega-

tywny wpływ na cały organizm. 
Nieunormowany rytm dobowy i 
niewystarczająca ilość snu przy-
czyniają się do podwyższenia 
ciśnienia krwi oraz częstszych 
skurczów serca. Niedosypiając 
regularnie narażasz się na więk-
sze ryzyko rozwoju chorób serca 
i układu krążenia czy chorób 
neurologicznych. Kilka zarwa-
nych nocy osłabia także odpor-
ność. Znaczna część systemu 
immunologicznego uaktywnia 
się w trakcie snu, szczególnie o 
określonych porach. Wieczorem, 
po zmroku, szyszynka zaczyna 
pulsacyjnie produkować melatoni-
nę, która ma za zadanie wyciszyć 
i uspokoić organizm, przygoto-
wując go na długi, regenerujący 
sen. Zarwanie kilku godzin w 
nocy zaburza ten cykl. Osoby z 
zaburzeniami snu stają się bardziej 
podatne na infekcje. U osób, które 
wcześniej zmagały się z infekcjami 
grzybiczymi czy wirusowymi, 
mogą pojawić się nawroty choro-
by. Jednak nie każdy utożsamia 
nawracające zmiany grzybicze ze 
stresującą pracą i nieprzespanymi 
nocami.

nowaLiJki - zdrowe czy trujące? 
Nowalijki - właściwości 

i wartości odżywcze

Zawartość witamin i minerałów 
w warzywach szklarniowych jest 
zbliżona do tych uprawianych na 
polu. Nowalijki mogą mieć tylko 
nieco mniej witaminy C i bioflawo-
noidów ze względu na brak światła 
słonecznego. Dzień jest krótki, a szyba 
szklarni stanowi filtr dla promieni. 
Ale różnica ta nie jest znacząca. O 
wiele większą różnicę czujemy w 
smaku, bo z powodu znikomej ilości 
słońca w nowalijkach nie wytwarza 
się dostatecznie dużo cukrów i sub-
stancji zapachowych.

Mniej smaczne bywają też pomido-
ry, które zostały zerwane nie do końca 
dojrzałe, a potem umieszczone w ko-
morze wypełnionej etylenem - gazem 
przyspieszającym dojrzewanie. Taka 
metoda nie pozbawia jednak warzyw 
składników odżywczych.

Nowalijki - czy są zdrowe?

Rzodkiewka, dzięki związkom 
siarki, chroni przed nowotworami. 
Ma sporo błonnika pokarmowego, 
który przyspiesza przemianę ma-
terii. Ale osoby mające problemy z 
pęcherzykiem żółciowym powinny 
unikać rzodkiewek, bo działają one 
żółciopędnie i mogą prowokować 

ataki bólu. Rzodkiewka stanowi 
dosyć dobre źródło kwasu foliowe-
go - substancji potrzebnej kobietom 
planującym potomstwo. Jest niskoka-
loryczna (jeden liść to 1 kcal), dlatego 
poleca się ją osobom na diecie odchu-
dzającej, oczywiście pod warunkiem 
że nie oblejemy jej tuczącym sosem 
śmietanowym.

Sałata swój kolor zawdzięcza chlo-
rofilowi, który ma działanie bakte-
riobójcze, przyspiesza gojenie, chroni 
przed zarazkami, pomaga pokonać 
infekcje. Sałata zawiera luteinę i ze-
aksantynę, silne przeciwutleniacze, 
które chronią przed zwyrodnieniem 
plamki żółtej.

Pomidory mają mnóstwo witaminy 

C. Zawiera też sporo wi-
taminy E oraz beta-ka-
rotenu. W pomidorach 
obecne są witaminy z 
grupy B, a także wita-
mina K. Pomidory to 
też bogactwo pierwiast-
ków mineralnych. Jed-
nym z najważniejszych 
jest potas, który dzięki 
swojemu działaniu mo-
czopędnemu obniża 
ciśnienie krwi. Cenny 
składnik pomidorów 
to antynowotworowy 
likopen. To naturalny 
barwnik, dzięki któ-
remu pomidory mają 
intensywnie czerwo-
ny kolor.

Nać pietruszki dosko-
nale wzmacnia – w 100 g jest 5 mg 
żelaza i 177 mg witaminy C (więcej 
niż w cytrusach). Świetnie wpływa 
na wzrok i cerę, bo ma aż 5510 µg 
beta-karotenu i 3,1 mg witaminy E

Cebula dymka jest warzywem 
niskokalorycznym – jedynie 30 kcal 
na 100 g. Bogata jest za to w mnó-
stwo witamin: A, C, PP, B1, B2 oraz 
beta-karoten i kwas foliowy.

W skład szczypiorku wchodzi kwercetyna - silna substancja przeciwutleniająca, która zapobiega zakrzepom, miażdżycy i zakażeniom. Uważać na to warzywo powinny osoby cierpiące na zgagę. Ma witaminy C, A, E, B i PP oraz sporo jodu

Rzeżucha ma bardzo dużo 
wzmacniającej odporność 
witaminy C. Działa moczopędnie, 
dlatego zaleca się ją w 
zaburzeniach pracy nerek. 
Jest ważna w diecie palaczy, 
bo neutralizuje rakotwórcze 
związki znajdujące się w dymie 
tytoniowym.

Ogórek nie jest bogaty ani w 
witaminy, ani w minerały - zawiera 
trochę jodu i witaminy A. Ma mało 
kalorii (13 kcal w 100 g) i delikatnie 
pomaga usuwać nadmiar wody z 
organizmu

Nowalijki - czy są szkodliwe?

Do nawożenia nowalijek uży-
wa się niestety dużo nawozów 
sztucznych ze związkami azotu. 
Rośliny przyswajają je nieselek-
tywnie - to znaczy, że pobierają 
ich tyle, ile im dostarczymy, a nie 
tyle, ile im potrzeba.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zas. 
zawod, badania sanitarno – 
epidemiologiczne (w przypadku 
braku możliwość realizacji przed 
zatrudnieniem)
HURTAP S.A.
Ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-25-13

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne 
lub pokrewne, sumienność oraz 
dbanie o porządek
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65 
99-100 Łęczyca
Tel: 501 422 011

Kasjer - sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność pracy na sklepie, 
aktualna książeczka sanepidowska, 
doświadczenie 2 lat na podobnym 
stanowisku
GRAM SADECCY Sp. j.
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Tel. 24 721-50-14
Praca w Łęczycy, 
ul. Dominikańska 8D

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

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

Kierowca autobusu
Kierowanie busem/autokarem, 
prawo jazdy kat.D
MARQS Usługi Autokarowe 
Marek Flejszman
 Topola Królewska 22 

99-100 Łęczyca
Tel: 663 735 708

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

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

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

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji, badania lekarskie, 
psychotesty, karta kierowcy
MARKO – TRANSPORT Sp. z o.o.
Ul. 57 P.P. Wlkp. 29
99-100 Łęczyca
Tel. 603-377-661
Praca na terenie kraju.

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie 2 lata, 
znajomość j. angielskiego mile 
widziana
PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
Tel. 796-221-660
Praca na terenie Łęczycy

Kominiarz
Wykształcenie zawodowe – 
kominiarz, warunek konieczny: 
uprawnienia czeladnika lub mistrza
Twój Kominiarz 
Robert Bandurski
Ul. Łowiecka 16B/16
64-920 Piła
Tel. 794-393-906
Praca w Łęczycy i okolicach

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia
PHU Henryk Krysiak

Stemplew 34
99-140 Stemplew
Tel. 601-326-206

Pracownik produkcyjny
Zdolności manualne, dobry wzrok, 
mile widziane doświadczenie na 
produkcji – wtryskarka, zgrzewarka
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
Ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Praca w Łodzi ul. Lodowa 93e
Tel. 512-505-022
e-mail: jglapinska@strefajob.pl

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

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

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

Sortowacz
Chęć do pracy
Eko-Kossa
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Nowy Gaj
Tel. 576-128-349

Piekarz - pomoc piekarza/ 
pracownik fizyczny
Estetyka osobista, chęć do pracy
Piekarnia
Barbara Sobczyńska
Ul. Mickiewicza 15
99-150 Grabów
Tel. 695-899-989

Masarz
Chęć do pracy
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 34A 
99-100 Łęczyca
Tel: 509-896-270
Pracownik magazynu

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



Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy 
informuje, że w związku 

z Akcją PIT Sala Obsługi Podatnika 
w Urzędzie Skarbowym w Łęczycy w dniach 

26 i 27 kwietnia 2018 roku będzie czynna 
w godzinach od 7.30 do 18.00.

Biuro 
Kredytowe 

zaprasza 
Łęczyca 

Przedrynek 8 pokój 3.1 
tel 507-017-833

Szybka pożyczka 
bez zbędnych 

formalności do 
3000 zł 

Decyzja w 24 H 
zadzwoń: 

533 313 068 
reklama

reklama

ogłoszenie

Chęć do pracy, gotowość do 
podjęcia pracy
HR Global Group sp. zo.o.
Ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Tel: 691-552-501
Praca: Dobra/ Stryków

Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, doświadczenie na 
stanowisku pomocnika lakiernika, 
prawo jazdy kat. B
„Darex” 
Dariusz Małkowski
Radzyń 36
99-150 Grabów
Tel: 504-159-530

Mechanik – magazynier
Wykształcenie: zasadnicze 
zawodowe, Umiejętności: 
diagnozowanie i usuwanie awarii, 
Mile widziane doświadczenie 
zawodowe
Extreme Ride 
Andrzej Szczypiński
Ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca, Tel: 600-892-831

Pracownik ogólnobudowlany
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku.
„TAD - BUD” 
TADEUSZ AJNZYHART
Daszyna 52 m. 8, 99-107 Daszyna
Tel. 663-243-668

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

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

Sprzedam M-3 , 48,40 m², 2 piętro, 
bloki, Ozorków. Słoneczne miesz-
kanko, duży balkon. Tel.: 513-273-
272 po godz. 17.00.

Sprzedam działkę pracowniczą o 
pow. 535 m² z domkiem piętrowym 
- Leźnica Wielka nad Zalewem. Tel.: 
790-388-867

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

Sprzedam okno PCV nowe, wym.: 
160 x 140. Cena 220 zł. Tel.: 606-
393-620

Sprzedam drzwi wewn. 80 cm z 
ościeżnicą. Cena 40 zł. Tel.: 606-
393-620

Sprzedam 5 grzejników ( 2 dra-
binki, 3 panelowe). Tel.: 606-393-
620

Sprzedam samochód FIAT UNO, 
2001r., 5-drzwiowy. Przebieg 72 tys 
km. Tel.: 503-826-051

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam nożyce stołowe do blachy 
i młot ręczny 5kg. Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy 1400kg 
- atest, homologacja. Tel.: 500-
336-322

Sprzedam piłę tarczową z widią śr. 
31 cm, śr. ośki 32mm i inne. Tel.: 
500-336-322

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

Sprzedam opryskiwacz, 300 l, 8 
m. Pilmet 2 – sprawny technicznie, 
atest 2019 r. Tel.: 663-692-411

Sprzedam sadzarkę, śrutownik, 
spawarkę, imadło, 2 silniki, chło-
dziarkę. Tel.: 667-713-348

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 
oraz 2 rowerki dziecinne w dobrym 
stanie w tym jeden to BMX Puma 
mały. Tel.: 507-330-281.
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Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 

Wystawa fotograf i i  
Jana Cholewczyńskiego 

ul . Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, tel. 42 710 31 18/19 www.mokozorkow.pl 

Wystawa czynna do 20 czerwca 2018 roku  

Wstęp wolny  

„KWIATY POLSKIE” 
24 kwietnia 2018, godz.17.00 

Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego z KPP w Łęczycy, w 
ciągu jednej doby wyeliminowali 
z ruchu trzech nietrzeźwych kie-
rujących rowerami. 

17 kwietnia w godzinach po-
rannych, na terenie gm. Grabów, 
policjanci skontrolowali stan trzeź-
wości kierujących pojazdami. W 
przeciągu godziny wyeliminowali 
z ruchu dwóch kierowców jedno-
śladów. Policyjny alkomat u 32 latka 
wykazał 0,43 mg/l w wydychanym 
powietrzu, a u 59 latka 0,54 mg/l. 
Niechlubnym rekordzistą okazał 
się 67 latek, który 18 kwietnia około 
godz. 7:00, na terenie Łęczycy kiero-
wał rowerem mając w organizmie 
ponad promil alkoholu. We wszyst-
kich przypadkach funkcjonariusze 
zastosowali grzywnę w drodze 
nałożenia mandatu karnego.

Za wykroczenia polegające na 
kierowaniu rowerem po użyciu 
alkoholu (między 0,2 promila a 0,5 
promila we krwi) grozi kara grzyw-
ny w wysokości 300 zł, a w stanie 
nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila 
we krwi) grzywna – 500 zł.

Policja apeluje -”Piłeś nie jedź”

Pomimo podejmowanych działań 
dotyczących eliminowania nie-
trzeźwych kierujących poruszają-
cych się po drogach naszego powia-
tu, przepisy te nadal są lekceważone 
zwłaszcza przez użytkowników 
jednośladów, którzy stanowią jedną 
z najbardziej zagrożonych grup 
uczestników ruchu drogowego.

Panujące warunki atmosferycz-
ne spowodowały, że na drogach 
zwiększyła się liczba użytkowni-

ków rowerów. Jednak jak pokazują 
działania łęczyckich policjantów 
nie wszyscy korzystają z nich w 
sposób odpowiedzialny, poruszając 
się nimi na tak zwanym „podwój-
nym gazie”. W przeciągu kolejnych 
dwóch dni, z ruchu drogowego po-
nownie zostało wyeliminowanych 
czterech cyklistów, którzy wpisali 
się na niechlubną listę nietrzeźwych 
kierujących. W chwili kontroli dro-
gowej u 45 – latka policyjny alkotest 
wykazał w organizmie blisko dwa 
promile alkoholu.

Łęczycy policjanci będą dalej 
prowadzić działania mające na celu 
ujawnianie i eliminowanie z ruchu 
kierujących pod wpływem alkoho-
lu, w tym wzmożone kontrole stanu 
trzeźwości kierujących. 

Policjanci z łę-
czyckiej komen-

dy zatrzymali 32 – latka podej-
rzewanego o włamania oraz 
starszego o 4 lata mężczyznę, 
który nabył mienie pochodzące z 
tego przestępstwa. Dodatkowo w 
mieszkaniu pasera policjanci poza 
skradzionym łupem ujawnili nar-
kotyki. Mężczyźni za swoje czyny 
odpowiedzą teraz przed sądem.

Na początku kwietnia policjanci 
z łęczyckiej komendy zostali zawia-
domieni o kradzieży z włamaniem, 
do jednego z domów na terenie 
gm. Daszyna. Nieznany wówczas 
sprawca zrabował sprzęt agd i rtv. 
Zajmujący się sprawą kryminalni z 
łęczyckiej komendy wytypowali, że 
związek z tym przestępstwem ma 
mieszkaniec pow. kutnowskiego. 
Rankiem 11 kwietnia policjanci 
zatrzymali podejrzewanego oraz 
zabezpieczyli część skradzionego 
mienia. Jeszcze tego samego dnia 
w ich ręce wpadł 36-latek, który 

Nietrzeźwi rowerzyści na 
drogach powiatu łęczyckiego

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie

złodziej słodyczyŁęczyca

Gm. Daszyna

Policjanci z łęczyc-kiej komendy usta-lili sprawcę zniszczenia mienia. 17-letni wandal odpowie także za kradzież sklepową. 17 kwietnia  policjanci z łęczyckiej komendy przyjęli zawiadomienie dotyczące zniszczenia gabloty rekla-mowej przed jednym z dyskontów spożywczych na terenie miasta. Do zdarzenia miało dojść 16 kwietnia w godzinach wieczornych. Spraw-ca wybicia szyby w witrynie był wówczas nieznany. Pokrzywdzony wstępnie oszacował straty na 530 zł. 

Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, iż związek z tym czynem ma 17-letni mieszkaniec powiatu łęczyckiego. Dodatkowo śledczy udowodnili, że na przełomie marca i kwietnia 2018 roku ten sam młodzie-niec dwukrotnie dokonał kradzieży na terenie dyskontu, przed którym zniszczył witrynę. Wówczas jego łupem padły słodycze o wartości 535 zł. 17 kwietnia mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz kradzieży. Za takie przestępstwa grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z łęczyckiej drogówki 
wspólnie z funkcjonariuszami z 
sąsiednich powiatów prowadzili 
działania skierowane na ujaw-
nianie wykroczeń w ruchu dro-
gowym pod nazwą „Kaskada”.

20 kwietnia policjanci z wydzia-
łu ruchu drogowego łęczyckiej 
komendy wspólnie z funkcjona-
riuszami ze Zgierza i Kutna, na 
drodze wojewódzkiej W702, pro-
wadzili działania ukierunkowane 
na poprawę bezpieczeństwa. Na 
wyznaczonym odcinku drogi, 
w pewnej odległości kolejno po 
sobie ustawionych było kilka 
radiowozów. Mundurowi wy-
posażeni w laserowe mierniki 
egzekwowali prowadzenie po-
jazdów z dozwoloną prędkością. 
Kontrolowano stan trzeźwości 
kierowców, uprawnienia oraz 

działania „kaskada”

dokumenty prowadzonych aut. 
Uwagę zwracano na korzystanie 
przez kierujących i pasażerów z 
pasów bezpieczeństwa oraz sto-
sowanie urządzeń do przewożenia 
dzieci. W ramach akcji mundurowi 
z Łęczycy ujawnili 11 przypadków 
przekroczenia prędkości.

Policja apeluje o ostrożność na 
drogach. Aura sprzyja podróżom, 
jednak w dobrych warunkach 
pogodowych kierowcy jeżdżą 
szybciej i są często mniej ostrożni.

Włamywacz i paser w rękach policji

odkupił od włamywacza skradziony 
sprzęt rtv. Policjanci przeszukując 
jego mieszkanie zabezpieczyli na-
byte mienie oraz dodatkowo blisko 
cztery gramy amfetaminy i gram 
marihuany. Mieszkańcy powiatu 
kutnowskiego usłyszeli już zarzuty. 
Młodszy odpowie za włamanie, 
za co grozi kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności, zaś starszy 
za przestępstwo paserstwa oraz 
posiadanie środków odurzających. 
Pierwszy z czynów zagrożony jest 
karą do 5 lat, a drugi nawet do 3 lat 
pozbawienia wolności. Odzyskane 
mienie trafi  w ręce właściciela.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

cieKawie i na wesoło

Leki z muzyką działają lepiej coraz krócej na rynku Średniowieczny skarb z Rugii 

Leki na nadciśnienie działają silniej u pacjentów, którzy po 
ich zażyciu słuchają muzyki. Najlepsza do tego celu wyda-
je się muzyka klasyczna. Brazylijsko-brytyjski zespół spe-
kuluje, że muzyka oddziałuje na układ parasympatyczny, 
zwiększając wchłanianie leku. - Zaobserwowaliśmy, że 
muzyka poprawiała tętno i działanie leków przeciwnad-
ciśnieniowych przez mniej więcej godzinę od ich zażycia - 
opowiada uczony. W najnowszym eksperymencie wzięło 
udział 37 osób z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem. 
Pacjenci leczyli się od 6 miesięcy do 1 roku. Pomiary tętna 
i ciśnienia przeprowadzano 2-krotnie (w losowych dniach) 
w odstępie 48 godzin. Analiza danych wykazała, że gdy 
pacjenci słuchali muzyki, tętno spadało znacząco w po-
równaniu do protokołu kontrolnego. Podczas słuchania 
muzyki ciśnienie także silniej reagowało na leki.

Dwóch profesorów z University of Indiana przeprowa-
dziło badania, z których wynika, że Amerykanie mają 
coraz mniejsze szanse, by spędzić całe życie zawodowe 
w jednej prywatnej fi rmie. Okazuje się bowiem, że przed-
siębiorstwa istnieją coraz krócej. Jeszcze w latach 60. 
ubiegłego wieku fi rmy, które weszły wówczas na giełdę 
miały 50% szans na to, że będą obchodziły 20. rocznicę 
istnienia. Jednak już te fi rmy, które na giełdzie pojawiły 
się w latach 90. miały tylko 20% szansy, że przetrwają 
20 lat. Społeczeństwo często postrzega likwidację fi rmy 
jako klęskę, jednak czasem lepiej jest by fi rma upadła, niż 
trwała w stagnacji. Dzięki likwidacji uwalniane są zasoby i 
pracownicy, którzy mogą zacząć robić coś innego. Koniec 
jednej fi rmy może być początkiem sukcesu innej. 

Na Rugii znaleziono biżuterię i srebrne monety, m.in. 
duńskie z czasów panowania Haralda Sinozębego. 2 
archeologów amatorów natknęło się na pojedynczą 
srebrną monetę. Później sprawą zajęli się specjaliści 
z Biura Archeologicznego Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego. W czasie wykopalisk z zeszłego weekendu 
odkryto największy zbiór takich monet w regionie po-
łudniowo-wschodniego Bałtyku. Amatorów poproszono 
o zachowanie milczenia, by profesjonaliści mieli czas na 
zaplanowanie prac. Co ważne, mogli oni jednak uczestni-
czyć w samych wykopaliskach. - To było odkrycie mojego 
życia - opowiada Rene Schoen, który razem z 13-letnim 
kolegą przeszukiwał pole w pobliżu Schaprode za pomo-
cą wykrywacza metali. Wtedy właśnie trafi li na fragment 
czegoś, co początkowo uznali za aluminiowy śmieć. Po 
oczyszczeniu okazało się jednak, że to o wiele bardziej 
wartościowy przedmiot.

Współczesny rycerz

Myślała o Ferrari, 
mąż kupił jej wagę

Z terrorystą można negocjować

To dopiero biznes


