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poseł 
z ozorkowa 
z kanistremW Łęczycy 

problem 
z wodą - Zostałam sprzedana 

   razem z domem. 
   Dochodzę do siebie 
– mówi 92-letnia Jadwiga W.    
    z Ozorkowa

osZUstka 
Z ŁĘCZyCy 
skaZana!

Do bulwersującej sprawy doszło w Łęczycy. 57-letnia kobieta 
wykorzystała informacje, do których miała dostęp w pracy, a potem 
zaciągała kredyty metodą “na słupa”. Ofi arą Gabrieli B. padło prawie 
200 mieszkańców. Pokrzywdzeni mają nadzieję, że ich sprawa w 
końcu się zakończy. Na złodziejskim procederze oszustka łącznie 
mogła zyskać aż kilkaset tysięcy złotych!  Ostatni wyrok sądu wobec 

oszustki jest swego rodzaju przełomem. 
więcej str. 4

Za młody na śmierć
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Wprowadzane w życie 
przepisy dotyczące 

weryfi kacji płatników dokonu-
jących przelewy pieniężne wy-
wołało duże wzburzenie wśród 
wielu mieszkańców. Jak zostali-
śmy poinformowani, w jednym 
z łęczyckich banków dokonując 
wpłaty gotówkowej należy oka-
zać dowód osobisty.

- To dla mnie niezrozumiałe. Pła-
ciłam w banku w centrum miasta 
komorne za mieszkanie, a pani w 
okienku poprosiła mnie o dowód 
osobisty. Nie wiem po co spisują 
dane z dowodu. Pierwszy raz spo-
tkała mnie taka sytuacja – usłysze-
liśmy od naszej czytelniczki. - Prze-
cież na druczku jest moje nazwisko 
i adres, dlaczego biorą inne dane? 
Boję się, że mogą być wykorzystane 
w nieuczciwy sposób.

Zadzwoniliśmy do banku wska-
zanego przez mieszkankę.

- Tę sprawę regulują przepisy i 
musimy je wprowadzić w życie. 
Chyba nasz bank jest jednym z 
pierwszych w Łęczycy, który do-
stosowuje się do tego obowiązku. 
Przyznaję, że klienci banku są 

mocno zdziwieni, gdy prosi się ich 
o dowód osobisty. Należy go oka-
zać przy każdej wpłacie, chodzi 
o weryfi kację osoby dokonującej 
przelewu. Np. jeśli poprosimy 
sąsiada o zrobienie opłat, to osoba, 
która przychodzi do banku, żeby 
wpłaty dokonać, również ma obo-
wiązek okazania swojego dowodu 
osobistego. To prawo obowiązuje 
dla wszystkich instytucji fi nanso-
wych i wszystkie będą musiały się 
do niego dostosować – wyjaśnia 
Paweł Idzikowski, kierownik 
banku. - Oczywiście pierwszym 
pytaniem, kiedy klient proszony 
jest o dowód osobisty, jest pytanie 
„dlaczego”, „w jakim celu”. Miesz-
kańcy różnie do tego podchodzą. 
Są sytuacje, że klient dowodu przy 
sobie nie ma. Oczywiście wpłata 
zostaje przyjęta, ale prosimy na 
przyszłość, żeby mieć ze sobą 
dokument tożsamości. 

Przepisy o których mowa, to 
wymóg obowiązywania od 26 
czerwca 2017r Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie informacji towarzyszących 
transferom środków pieniężnych. 

Trzy duże opony samochodowe zostały wkopane wzdłuż 
chodnika przy miejskim zalewie. Prawdopodobnie dlatego, 

żeby uniemożliwić dojazd samochodem do działek od strony chodnika. 
Nic dziwnego, działkowce chcą mieć spokój, kiedy odpoczywają w 
ogródkach a wędkarze ciszę podczas łowienia ryb. 

(zz)

W sobotnie popo-
łudnie strażacy usu-

wali rój pszczół ze świerku przy 
ratuszu. Owady upodobały 
sobie iglaka na placu Tadeusza 
Kościuszki. Na placu codziennie 
jest wielu mieszkańców, rów-
nież dzieci. Gdyby pszczoły nie 
zostały usunięte, stwarzałyby 
spore zagrożenie. Nie trzeba 
nawet wspominać o przykrych 
konsekwencjach użądlenia przez 
pszczoły, zwłaszcza dla aler-
gików. Rok temu również po-
trzebna była interwencja straży 
pożarnej w tym miejscu przy 
usuwaniu roju.

(zz)

Na młode warzywa 
mieszkańcy czekali 

z niecierpliwością. Sprzyjająca 
aura spowodowała, że na rynku 
pojawiają się już pierwsze młode 
ziemniaki czy kapusta. Ceny są 
jednak wyższe niż przed rokiem.

Prawie na większości kramów z 
warzywami jest już młoda kapusta 
i ziemniaki.

- Kapusta jest już nasza, ale ziem-
niaki jeszcze nie - mówi Aneta 
Turkowska, oferująca do sprzedaży 
całą gamę warzyw. - Mamy tak 
samo smaczne ziemniaki z Grecji, 
choć klienci jednak czekają na polski 
produkt.

Za kilogram ziemniaków impor-
towanych trzeba zapłacić ponad 4 
złote. Polska młoda kapusta kosz-
tuje 3-4 złote. 

Jak się okazuje podobnie jak 
ziemniaki, jest z truskawkami. Na 
pojedynczych straganach już są, ale 
też nie polskie. Owoce z Hiszpanii 

jest drożej niż rok temu

Grzegorz Turkowski sprzedaje 
m.in. młoda kapustę. Klienci 
są zainteresowani warzywami 
polskimi
nie cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Głównie ze względu na cenę. 
Za kilogram truskawek trzeba obec-
nie zapłacić 25 zł. Klienci czekają na 
polskie pyszne owoce, w tym roku 
ma być ich bardzo dużo, więc i cena 
powinna być odpowiednio niska.

(mku)
Młode ziemniaki z importu są w 
cenie ponad 4 zł za kilogram

Rój na placu T. Kościuszki

opony przy zalewie

MieszkaŃcy sĄ zszokowani

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przy każdej wpłacie 
gotówkowej należy okazać swój 
dowód osobisty. Mieszkańcy nie 
kryją zdziwienia
Obowiązek weryfi kacji zlecającego 
obowiązywał dotychczas powyżej 
równowartości 1000 EUR. W chwili 
obecnej weryfi kacji podlegają płat-
nicy dokonujący prawie wszystkich 
transferów. 

(zz)

Blisko 200 ciągników z maszy-
nami rolniczymi wyjechało w 
środę m.in. na drogę krajową 
91 oraz drogę krajową 60, aby 
protestować przeciwko nierów-
nym prawom rolników w Polsce. 
Kolumna ciągników miała po-
nad kilometr długości. Ruchem 
kierowała policja.

Rolnicy protestowali w kilku 
regionach kraju. Jak podkreślają, 

sprzeciwiają się niskim cenom 
skupu płodów rolnych i nie-
uczciwej konkurencji z zachodu. 
Organizatorem protestów rol-
niczych była 

Unia-Warzywno 
Ziemniaczana, któ-
rej przedstawiciele, 
jak mówią, wyczer-
pali inne możliwo-
ści porozumienia z 
rządem.

- Zwracaliśmy się 
z pismami, prosi-
liśmy o spotkania, 
bez efektu. My nie 

protestujemy przeciwko władzy, 
nie chcemy jej zmieniać, chcemy 
tylko zwrócić uwagę rządzących, 
że źle się dzieje w rolnictwie - mówi 

główny orga-
nizator prote-
stu Mateusz 
Szczepaniak.

Tę opinię 
pod z ie la ją 
inni uczest-
nicy środo-
wej akcji.

- Dlacze-
go władza 
nie widzi, 
że jesteśmy 
traktowani 
w Unii jak 
dziecko gor-
szego Boga? 

– usłyszeliśmy od protestujących 
rolników. - Oczekujemy należyte-
go traktowania i godziwej zapłaty 
za produkty wyprodukowane w 
naszym gospodarstwie. Władza 
powinna zachęcać nas do prowa-
dzenia gospodarstw i pomagać 
rolnikom, tymczasem tego nie ma.

Protestujący rolnicy rozdawali 
kierowcom ulotki, w których in-
formują o przyczynach protestu, 
jak również wskazują na niepra-
widłowości np. takie, że do Polski 
trafiają warzywa zza granicy, 
które powinny być zutylizowane 
ze względu na fakt, że nie nadają 
się do spożycia. 

- Ten protest jest sygnałem z 
naszej strony w kierunku władzy. 
Jeżeli nie pomoże, to podejmiemy 
dalsze kroki - zapowiada Mateusz 
Szczepaniak.

Rolnicy chcieliby, żeby w pol-
skich sklepach znalazły się rodzi-
me płody rolne, aby produkowany 
przez nich towar, który niewąt-
pliwie jest najlepszej jakości, był 
swobodnie sprzedawany za gra-
nicę. Jak mówią, wolny rynek w 
Europie to tylko iluzja a polski 
rolnik nie ma szans konkurować 
z rolnikiem z zachodu.

(mku)

krajÓWka ZaBLokoWana 
prZeZ protest

MieszkaŃcy sĄ zszokowani
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Łęczyca
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Urządzenie znienawidzone przez 
większość kierowców, dla wielu 
mieszkańców, zwłaszcza z ulicy 
Kaliskiej w Łęczycy, jest spełnieniem 
oczekiwań. Fotoradar ustawiony na 
drodze wojewódzkiej 703 za wia-
duktem z pewnością spowoduje, że 
piraci drogowi zdejmą nogę z gazu, 
co przełoży się na poprawę bezpie-
czeństwa na drodze.

Władze miasta na początku kwietnia 
podjęły starania, aby w Łęczycy zamon-
towany został fotoradar. Jak informuje 
magistrat, po posiedzeniu Komisji Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, urząd 
miejski w Łęczycy skierował pismo do 
Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego dotyczące instalacji stacjo-
narnego urządzenia rejestrującego w 
pasie drogowym drogi wojewódzkiej 
nr 703. GITD podjęło działania zmie-
rzające do przeprowadzenia meryto-

Jak co roku wiosną 
na placach zabaw dla 

dzieci w mieście przeprowadzane 
są przeglądy. Kontrolowany jest 
przede wszystkim stan techniczny 
urządzeń. 

W tym roku przegląd już został 
przeprowadzony. Jak się okaza-
ło, drobnych prac naprawczych 
wymagają wszystkie place. Urzą-
dzenia muszą być sprawne, żeby 
najmłodsi mieszkańcy Łęczycy 
mogli z nich bezpiecznie korzy-
stać. Zabawki na placach zabaw 
będą intensywnie użytkowane 

Do Łęczycy wróci fotoradar?

rycznej oceny proponowanej lokalizacji 
oraz określenia jej zasadności. Obecnie 
trwa m.in. sprawdzanie możliwości 
technicznej instalacji urządzenia, a tak-
że zbieranie dodatkowych informacji, 
m.in. dotyczących stanu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Stanowisko 
GITD zostanie przekazane po zgroma-
dzeniu i analizie niezbędnych danych.

(zz)

zwłaszcza w okresie wakacyj-
nym. Do tego czasu naprawy po-

Czy woda śmierdzi?
Łęczyca Mieszkańcy poinfor-

mowali redakcję, że 
woda w Łęczycy ma dziwny za-
pach i smak. Odebraliśmy w tej 
sprawie kilka telefonów. Janusz 
Muszyński, prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej wydał w tej spra-
wie oświadczenie, które zostało 
umieszczone m.in. na klatkach 
schodowych bloków. Zlecił też 
badanie wody.

- Ta woda po prostu śmierdzi, 
co się dzieje? - pytają mieszkańcy. 
- Nie można jej pić, bo nawet smak 
herbaty jest dziwny. 

Rozmawialiśmy z kilkoma oso-
bami. Niektórzy mieszkańcy po-
twierdzają, że faktycznie zapach 
wody płynącej z kranów jest inny 
niż dotychczas i nie zdecydowali 
się na picie wody z kranu a nawet 
do gotowania kupowali wodę 
butelkowaną. Inni nie zauwa-
żyli różnicy. PGKiM w Łęczycy 
zleciło badanie wody i wydało 
komunikat:

„W związku z licznymi telefona-
mi od mieszkańców miasta Łęczycy 
o pogorszeniu walorów smakowych 
wody, Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łęczycy Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji informuje, że w dniu 
9 maja 2018 roku zostały pobrane 
próbki wody na terenie miasta w 
celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

Woda na terenie miasta monitoro-
wana jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przez nasze przedsiębior-
stwo, jak również powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną i żadne 
z badań nie wykazało dotychczas 
przekroczeń. Jednocześnie informu-
jemy, że w związku z budową nowej 
stacji uzdatniania wody i pracami 
modernizacyjnymi prowadzona jest 
stała dezynfekcja wody dla miasta 
w celu zapobieżenia ewentualnemu 
wtórnemu skażeniu wody.”

W piątek nie było jeszcze wyni-
ków badania wody. Informację na 
ten temat opublikujemy w następ-
nym numerze Reportera.

(zz)
winny już być przeprowadzone.

(zz)

Urządzenia do naprawy
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Jedna z głównych ulic w 
Grabowie prowadząca 

od drogi powiatowej w kierunku 
Dąbia do targowicy nie ma chodnika 
dla pieszych, na dodatek dywanik 
asfaltowy jest wąski.

Brak chodnika przy ulicy Reymonta 
jest uciążliwy zarówno dla kierowców 
jak i pieszych. Problem zauważył sołtys 
Roman Osiński i wielokrotnie zgłaszał 
sprawę w urzędzie gminy w Grabowie.

- Zgłaszałem ten fakt do władz gminy 
nie wiem już nawet ile razy. Do tej pory 
jak widać bez rezultatu, chodnika jak 
nie było, tak nie ma. A sprawa jest istot-
na, szczególnie w środy, kiedy na placu 
targowym odbywa się handel. Piesi 
praktycznie nie mają się gdzie podziać 
a droga jest wąska. Samochodów jeździ 
tu dużo, nie jest bezpiecznie - komentuje 
sołtys R. Osiński. - Jako mieszkańcy 
tego sołectwa wyszliśmy z propozycją, 
aby tegoroczny fundusz wiejski prze-
znaczyć na budowę chodnika, ale czy 
władze gminy podejmą działanie, tego 
nie wiem.

W urzędzie gminy dowiedzieliśmy 
się, że sprawa wykonania chodnika na 
ulicy Reymonta jest, póki co, dużym 
znakiem zapytania.

Przed wydziałem kar-
nym łęczyckiego sądu 

odbyła się trzecia już rozprawa, w 
której na ławie oskarżonych zasiadł 
architekt z Łęczycy Zygmunt Ja-
błoński. Mężczyzna walczy - jego 
zdaniem - z bezpodstawnym oskar-
żeniem i zwyczajnym absurdem.

Z. Jabłoński został oskarżony przez 
organ nadzoru budowlanego o to, 
że uniemożliwił przeprowadzenie 
kontroli obiektu (swojego domu) po 
wykonanej inwestycji budowlanej. 

Organ nadzoru budowlanego repre-
zentował w sądzie Włodzimierz Tom-
czak, kierownik łęczyckiej instytucji. 
Oskarżony miał prawo do zadawania 
pytań W. Tomczakowi występującemu 
w charakterze świadka. 

- Czy podczas kontroli dokonanej 
przez nadzór 18 grudnia 2015 roku, 
przedstawiciele nadzoru mogli obej-
rzeć obiekt? - pytał Z. Jabłoński.

W odpowiedzi świadek stwierdził, 
że istotnie była taka możliwość, acz-
kolwiek z pewnymi uciążliwościami, 

które wynikały z istotnego 
zakrzaczenia, co tym samym 
utrudniało dostęp do budyn-
ku z każdej strony. Świadek 
potwierdził, że możliwe do 
wykonania były pomiary bu-
dynku z zewnątrz.

W związku z tym oskarżo-
ny pytał, czy inwestycja była 
wykonana zgodnie z wyda-
nym 31 sierpnia 2004 roku, 
pozwoleniem. W tym miej-
scu sędzia uchyliła pytanie, 
argumentując, że przedmio-
tem rozprawy nie jest ocena 
poprawności wykonania 
inwestycji, a naruszenie art. 91 
Prawa Budowlanego, który stanowi 
o sankcjach karnych za utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli przez 
nadzór budowlany. 

Trwająca prawie 5 godzin rozprawa 
nie przyniosła rozstrzygnięcia, mimo 
licznych pytań ze strony oskarżonego, 
szczegółowej analizy dokumentacji, 
oględzin materiału fotograficznego. Na 

Mieszkańcy zwraca-
ją uwagę, że trawa rosnąca przy chodniku wzdłuż zalewów miejskich już dawno powinna być skoszona. Spacer pomiędzy wysokimi źdźbłami nie wszystkim się podoba. 

- Jest połowa maja a pogoda prze-cież sprzyja takim pracom. Chodzę dwa razy dziennie chodnikiem przy zalewie i uważam, że tak nie powin-no być. Trawa jest naprawdę wysoka, a mieszkańcy na to wszystko patrzą. Nie jest to tylko moje zdanie. Kiedy miasto zleci koszenie? - pyta miesz-kanka, która w tej sprawie zadzwo-niła do redakcji.
Jak informuje urząd miejski, koszenie trawy wzdłuż chodni-

W majowy weekend, 1-5 maja na 
kortach Miejskiego Centrum Teni-
sowego – MMKT  Łęczyca odbyła 
się XI edycja Ogólnopolskiego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Mło-
dzików Super-Seria, w ramach 
letniego kalendarza Polskiego 
Związku Tenisowego.

Tegoroczna XI Edycja była wspa-
niałym przedsięwzięciem na wyso-
kim poziomie organizacyjnym oraz 
sportowym. Była rekordowa pod 
względem frekwencji uczestników, 
godna niemalże rangi Mistrzostw 
Polski.

Trawa do pasa

ka między zalewami miejskimi zostanie przeprowadzone zaraz po wykoszeniu trawników na osiedlu Belwederska. Jeśli warun-ki pogodowe będą sprzyjające, nastąpi to prawdopodobnie w tym tygodniu. 
(zz)

Turniej tenisowy w Łęczycy

Mieszkańcy czekają na chodnik

- Zebranie sołeckie rzeczywiście 
przeznaczyło pieniądze na budowę 
chodnika, ale jego wykonanie po lewej 
stronie ulicy wskazanej przez miesz-
kańców to już inwestycja większych 
rozmiarów, co wiąże się ze sporymi 
kosztami -  mówi Jerzy Soja, gminny 
inspektor ds. inwestycji drogowych. 
- Myślę, że bardziej optymalnym 
rozwiązaniem byłoby wybudowanie 
chodnika po drugiej, prawej stronie 
ulicy, tym bardziej, że jest tu zlokalizo-
wany parking. Teren jest utwardzony, 
niestety obecnie rosną tu chwasty, a tak 
można byłoby przedłużyć już istniejący 
fragment chodnika do placu targowe-
go. Mieszkańcy jednak zdecydowali 
inaczej i nie wiem czy wykonanie tego 
zadania będzie możliwe w tym roku.

(mku)

– Dziękujemy serdecz-
nie wszystkim gościom 
za przybycie i spędzenie 
pięknych, majowych dni w 
królewskiej Łęczycy. My ze 
swej strony obiecujemy, że 
dołożymy wszelkich sta-
rań, aby kolejna XII edycja 
była również wyjątkowa 
– mówi Grzegorz Jasiński 
z MMKT Łęczyca.

Rozprawa trwała ponad 5 godzin

Na zdjęciu Zygmunt Jabłoński

następnym posiedzeniu sądu przesłu-
chani zostaną świadkowie. 

- Ta sprawa tak szybko się nie skoń-
czy. Mam szereg pytań i całe mnóstwo 
dokumentów. Zamierzam dowieść 
swoich racji i udowodnić, że organ nad-
zoru budowlanego się myli – komentuje 
architekt.

(mku)

Wyrok nie jest praWomoCny
Łęczyca Sprawa Gabrieli B., 

oszustki z Łęczycy, 
która zaciągała kredyty przez 
internet na dane osobowe blisko 
dwustu mieszkańców znalazła 
swój finał w sądzie. Choć wyrok 
nie jest jeszcze prawomocny i 
dotyczy innych oszustw sprzed 
lat, pokrzywdzeni mają nadzieję, 
że nieuczciwą kobietę dosięgnie 
wreszcie ręka sprawiedliwości.

W wielu przypadkach postępo-
wanie w prokuraturze w sprawie 
zaciągania kredytów na tzw. 
„słupy” ciągnie się od 2014 roku. 
Pokrzywdzeni mają żal, że sprawa 
w Łęczycy prowadzona była opie-
szale. Kiedy w pomoc oszukanym 
mieszkańcom zaangażował się 
senator RP Przemysław Błaszczyk, 
sprawę przejęła Prokuratura Okrę-
gowa w Łodzi.

W temacie zaciągania kredytów 
prokuratura zebrała ponad 160 
zarzutów, Gabriela B. przed sądem 
jednak jeszcze nie stanęła, bo cały 
czas przedstawiała orzeczenia 
lekarskie, w których stwierdzano, 
że oszustka w sądzie stawić się 
nie może. Łódzka prokuratura za-
mierza powołać na nowo biegłego 
sądowego, który ma stwierdzić, 
czy Gabriela B. przed wymiarem 
sprawiedliwości rzeczywiście nie 
może się stawić.

Wysokość kredytów zaciąganych 
na mieszkańców waha się między 
kilkaset a kilkanaście tysięcy zło-
tych. Niektórzy mają nawet po kil-
kanaście zaciągniętych w nielegalny 
sposób pożyczek, których sami 

nigdy nie brali. Osób oszukanych w 
Łęczycy jest mnóstwo, jedną z nich 
jest pani Marzena. 

- Do tej pory pamiętam dzień, 
kiedy listonosz przywiózł mi zawia-
domienie od komornika sądowego, 
z którego wynikało, że posiadam 
zadłużenie w wysokości 7 tys. zł 
- wspomina pani Marzena, miesz-
kanka ulicy Konopnickiej. - Nie 
wiem ile czasu jeszcze musi upły-
nąć, abym mogła spokojnie o tym 
wszystkim pomyśleć. Nie wiem 
jakim trzeba być człowiekiem, aby 
oszukać tylu ludzi, wyłudzić taką 
gotówkę i chodzić po mieście, jakby 
nic się nie stało. Ta pani mieszka 

Pani Marzena ma pożyczkę w wysokości 7 tys. zł zaciągniętą przez 
Gabrielę B.

przecież w naszym bloku.
Słowa pani Marzeny potwier-

dza jej matka.
- Mam kłopoty ze zdrowiem, 

przez to wszystko znalazłam się 
w szpitalu. Nie wyobrażam sobie 
jak można dopuścić się takich 
czynów. Brzydzę się kłamstwem 
i tym co wyczyniała nasza sąsiad-
ka - mówi pani Krystyna.

Pokrzywdzeni widzą nadzieję, 
że ich sprawa w końcu się zakoń-
czy. Ostatni wyrok sądu wobec 
Gabrieli B. jest swego rodzaju 
przełomem. Póki co jednak stres 
nie mija.

(zz), (mku)

W sobotę na stadionie miejskim przy ulicy Ka-
liskiej odbył się 35. Memoriał im. im. Jerzego 
Stefana Ponomarenko i Radosława Majewskie-
go. Najbardziej utalentowani zawodnicy rywa-
lizowali w rzucie dyskiem, skoku w dal, skoku 
wzwyż, pchnięciu kulą oraz w biegu na 100, 300, 
600 i 1000 m. Na miejskim stadionie wyczuwało 

się prawdziwą rywalizację o tytuł najlepszego. 
Swoje pierwsze kroki do sportowej sławy sta-
wiał w Łęczycy, jeszcze jako nastolatek dwu-
krotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski oraz 
dwukrotny srebrny medalista olimpijski Piotr 
Małachowski. 

(zz)

Zmagania młodych lekkoatletów



514 MAJA 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyMiastO Ma pOMysł

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

ogłoszenie

Intensywne opady desz-
czu są prawdziwą zmorą 

dla mieszkańców łęczyckich bara-
ków. Podwórka pomiędzy budyn-
kami w mgnieniu oka zamieniają się 
w jeziora. Przez brak utwardzenia 
terenu i problem z odprowadzeniem 
wody opadowej, mieszkańcy bez 
kaloszy nie mogą wyjść z domów.

Po większym deszczu baraki są 
niemalże odcięte od ulicy. Woda stoi 
praktycznie wszędzie. O problemie 
pisaliśmy w Reporterze już w ubiegłym 
roku. Niestety do tej pory niewiele się 
zmieniło a lokatorzy budynków socjal-
nych przy Kopalnianej znów poinfor-
mowali redakcję o sprawie.

- W ubiegłym tygodniu padało i to 
dużo. Po raz kolejny podwórko było 
pod wodą. Jest to dla nas naprawdę 
uciążliwe. Nie można wyjść normalnie 
z domu. Przecież ta sprawa jest znana 
w urzędzie miasta. Czy ktoś w końcu 
pomyśli, żeby utwardzić ten teren? 
- pytają mieszkańcy baraków. - Prze-
cież jak woda stoi na podwórku to te 
mury też nasiąkają, nie mówiąc już o 
naszym codziennym funkcjonowaniu 
po każdym większym deszczu. Teren 
należy podnieść, utwardzić i zrobić 
odprowadzenie wody. Pytamy, czy coś 
tutaj się zmieni?

W czwartek odbyło się 
posiedzenie komisji 

rady miejskiej podczas którego 
opiniowano budowę drogi dojaz-
dowej do firm działających przy 
ulicy Lotniczej. Zaproponowana 
koncepcja nie podoba się rolnikom, 
właścicielom gruntów, przez które 
miałaby przebiegać nowa droga.

Temat budowy drogi dojazdowej 
do firm zlokalizowanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie łęczyckiej strefy 
nie jest nowy i co jakiś czas wraca pod 
obrady miejskiego samorządu. Tym 
razem nad rozwiązaniem proble-
mu zastanawiali się radni z komisji 
gospodarki i mienia. W spotkaniu 
w magistracie wzięli również udział 

Prace porządkowe w 
miejskim parku idą 

pełną parą. Pracownicy Zieleni 
Miejskiej w ubiegłym tygodniu 
kosili trawę i grabili. Teren jest 
duży więc pracy również sporo. 
Aby mieszkańcy w pełni mogli 
korzystać z uroków płuc miasta, 
należy jeszcze naprawić ławki. Te, 
niestety nie wszystkie są w do-
brym stanie. W niektórych deski 
są spróchniałe, w innych w ogóle 
brakuje siedzisk. Część ławek już 
została wyremontowana, inne 
jeszcze czekają na naprawę. Jed-
nostka Budżetowa Zieleń Miejska 

Mokry probleM na kopalnianej

O sprawie rozmawialiśmy z Moniką 
Kilar-Błaszczyk, wykonującą zadania 
i kompetencje burmistrza Łęczycy. W 
budżecie miasta nie są obecnie zaplano-
wane prace związane z utwardzeniem 
terenu przy budynkach komunalnych 
przy ul. Kopalnianej. Urząd był rów-
nież informowany o złym stanie ulicy.

- Problem braku nawierzchni na 
ulicy Kopalnianej jest mi znany. Miesz-
kańcy ostatnio informowali nas o jej 
stanie, dlatego będziemy starać się, by 
mieszkańcy mieli zapewnione lepsze 
warunki dojazdu do swoich miesz-
kań – mówi Monika Kilar-Błaszczyk, 
wykonująca zadania i kompetencje 
burmistrza.

Na ulicy Kopalnianej kilka miesięcy 
temu pracownicy Zieleni Miejskiej 
nawieźli na fragment drogi w celach 
próby kruszywo betonowe, by spraw-
dzić czy to rozwiązanie się sprawdzi. 
W ostatnim czasie wysypano kolejną 
partię kruszywa betonowego.

- Oczywiście są to czynności doraź-
ne, niemniej na chwilę obecną, przy 
posiadanych środkach budżetowych  
nie jesteśmy w stanie przeprowa-
dzić kompleksowego remontu drogi. 
Pragnę zapewnić mieszkańców, że 
będziemy poszukiwać funduszy na in-
westycję na ulicy Kopalnianej – dodaje 
M. Kilar-Błaszczyk. 

(zz)

porządki w parku

podjęła już działania dotyczące 
naprawy ostatnich uszkodzonych 
ławek znajdujących się w parku 
miejskim. Prace te mają być 
przeprowadzone w najbliższym 
czasie. 

(zz)

Uwaga! Kieszonkowcy na targu
Łęczyca Policja po raz ko-

lejny odnotowała zgłoszenia dotyczące kradzieży portfeli z dokumentami i pie-niędzy na miejskim targowisku. Tego typu zdarzenia, niestety są częste w Łęczycy, zwłaszcza w dni targowe. 
Niejednokrotnie pisaliśmy w Reporterze o kradzieżach portfeli na targu. Zazwyczaj ofiarami kie-szonkowców padają starsze osoby, które przez zwykłą nieuwagę, np. nie zapinając torebki lub trzymając portfel w ręku, zwracają na siebie uwagę złodzieja i stają się łatwym 

celem.
- Policjanci z Łęczycy w ostatnim okresie otrzymali zgłoszenia do-tyczące kradzieży portfeli z doku-mentami, a także pieniędzmi. Do tego typu zdarzeń doszło w rejonie targowiska miejskiego – potwierdza asp. Mariusz Kowalski z KPP w Łęczycy.
Kieszonkowcy działają przeważ-nie w grupach kilkuosobowych, w skład których mogą wchodzić również dzieci lub kobiety, często elegancko ubrane. Szczególnie łatwo ofiarami złodziei kieszonko-wych padają mężczyźni trzymający 

portfele w tylnej kieszeni spodni oraz kobiety z torebkami przewie-szonymi przez ramię. Wielu tych kradzieży można uniknąć jeżeli zachowamy czujność i wykażemy się rozwagą. 
(zz)

przedstawiciele firm zlokalizowanych 
w tej części miasta, jak również właści-
ciele działek sąsiadujących bezpośred-
nio z istniejącą obecnie w fatalnym 
stanie drogą dojazdową. Zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami, obecne 
władze miasta jako pierwsze zleciły 
przygotowanie projektu nowego ciągu 
komunikacyjnego odpowiadając na 
potrzebę budowy drogi. Projekt został 
zaprezentowany podczas posiedzenia 
i wzbudził niemałe wątpliwości za-
równo wśród radnych, ale szczególnie 
wśród właścicieli gruntów przylegają-
cych do projektowanej drogi. Najwięcej 
kontrowersji wywołało usytuowanie 
drogi prowadzące przez środek ist-
niejących działek. Jak określił jeden 

z właścicieli gruntów, Jan Graczyk, 
nowa droga miałaby przebiegać tuż 
pod oknami budynków.

- Ludzie wyprowadzili się z miasta, 
aby mieć spokój, przy takim usytuowa-
niu drogi jest to niemożliwe – komento-
wał J. Graczyk.

Wśród radnych miejskich wywiązała 
się emocjonująca dyskusja.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
doprowadzenie drogi do firm to kolejne 
miejsca pracy i podatki do kasy miasta 
- mówił  Paweł Kulesza, przewodni-
czący rady miasta. - W mojej ocenie 
nie ma się co zastanawiać. Przyjęcie 
tego projektu jest ekonomicznie uza-
sadnione i daje szansę na pozyskanie 
dofinansowania do budowy drogi.

Z takim stwierdzeniem nie zgadza 
się radny Zenon Koperkiewicz.

- Nowa koncepcja to szatański 
pomysł – grzmiał samorządowiec.  
- Mamy projekt, ale nie mamy na niego 
pieniędzy. 1 mln 600 tys. zł na budowę 
drogi to jedno, a gdzie pieniądze na wy-
kup gruntów, przy założeniu, że właści-
ciele w ogóle zgodzą się na sprzedaż?

Faktycznie, właściciele gruntów są 

zbulwersowani zaproponowanym 
rozwiązaniem.

- Jak można robić komuś pod oknami 
drogę dla tirów? Tyle lat był spokój, a 
teraz mielibyśmy mieć „autostradę” 
przez środek naszych pół? Nie mamy 
nic przeciwko budowie tej drogi, ale w 
miejscu już istniejącej. Możemy sprze-
dać nasze grunty od strony ulicy Lot-
niczej, nawet 15, 20 metrów szerokości, 
żeby właściciele firm mieli przyzwoity 
dojazd, ale na tę koncepcję nigdy się nie 
zgodzimy. Na pewno nie pozwolimy, 
żeby droga dzieliła nasze pola na pół 
– mówi Edward Jakubowski. - Mój 
syn ma grunty po sąsiedzku, również 
kategorycznie sprzeciwia się takiemu 
rozwiązaniu.

Radny Zenon Koperkiewicz uwa-
ża, że koncepcja budowy drogi jest 
absurdalna.

- Przecież z góry było wiadomo, że 
właściciele działek nie zgodzą się na 
takie rozwiązanie. Sama propozycja 
dzielenia ich pól i puszczenia tam 
drogi dla tirów to kpina. Droga do 
firm jest absolutnie niezbędna, ale nie 
w takiej formie – dodaje Z. Koperkie-
wicz. - Koncepcja została zrobiona, 
ale droga i tak nie powstanie.

W wyniku głosowania podczas 
komisji projekt uzyskał poparcie 
większości radnych. Sprawa bę-
dzie ponownie omawiana na sesji 
miejskiej.

(zz), (mku)

Podczas komisji dyskutowano o 
zaprezentowanej koncepcji

Projekt budowy drogi wywołał 
kontrowersje

E. Jakubowski pokazuje, że wg 
zaproponowanej koncepcji droga do firm 
przebiegałaby przez środek jego pola

koncepcja wywołała sprzeciw
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Poddębice

Poddębice Mieszkańcy dziwią 
się, że przez wiele 

godzin – głównie w poniedziałki 
– w kontenerach przy placu tar-
gowym zalegają śmieci. Nieczy-
stości są składowane nie tylko w 
pojemnikach, walają się również 
obok nich. Zdaniem naszych 
czytelników śmieci powinny być 
z tego miejsca o wiele szybciej 
usuwane. 

(ps)

pełno śMieci6 maja o godzinie 10:00 z Zagrody 
Młynarskiej w Uniejowie wyru-
szy kolejna, dziewiąta już edycja 
rowerowego rajdu na orientację 
OrientAkcja.
Zadaniem uczestników będzie 
odnalezienie w terenie punktów 
kontrolnych zaznaczonych na otrzy-
manej na starcie mapie i powrót do 
bazy z jak największą ilością odna-
lezionych punktów w jak najlepszym 
czasie. Trasa rajdu będzie przebie-
gać doliną Warty i wschodnią czę-
ścią Wysoczyzny Tureckiej, zatem na 
uczestników będą czekały urokliwe 
starorzecza, nieco pagórków oraz 
stosunkowa duża ilość lasów i pól.
Dla uczestników organizatorzy 
przygotowali dwie trasy, różniące 
się ilością punktów kontrolnych do 
potwierdzenia:
-Mega (ok 55km w optymalnym 
wariancie przejazdu i zaliczeniu 
wszystkich punktów wymaganych 
na trasie Mega)
-Giga (ok 110km w optymalnym 
wariancie przejazdu i zaliczeniu 
wszystkich punktów)
Uczestnicy sami wybierają kolejność 
zaliczania punktów kontrolnych 
oraz wariant przejazdu między nimi, 
dzięki czemu można dostosować 
trudność trasy i dystans do swoich 
preferencji. Aby zostać sklasyfikowa-
nym wystarczy zaliczenie jednego 
punktu kontrolnego.
Po powrocie na metę w Zagrodzie 
Młynarskiej na uczestników będzie 
czekał grillowy posiłek (wydawany 
na podstawie kuponu, otrzymane-
go w pakiecie startowym), napoje, 
owoce, słodkie przekąski, a także 
pozytywna atmosfera, będąca in-
tegralną częścią rajdu OrientAkcja 
od pierwszej edycji.

Urządzony przy strażnicy w Orzeszkowie plac jest już w pełni gotowy 
do użytkowania – długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja 
została zakończona, a sołtys miejscowości zaprasza do korzystania z 
zamontowanych w tym miejscu urządzeń. Przeprowadzona na jesieni 
ub. roku przebudowa podwórza strażnicy OSP w Orzeszkowie zmieniła 
porośnięty chwastami plac w miejsce przeznaczone do zabawy i wypo-
czynku. Z uwagi na przeprowadzenie rekultywacji całego terenu wraz z 
wysiewem nowej trawy, należało odczekać kilka tygodni, aby murawa się 
zakorzeniła. Zgodnie z tym, co usłyszeliśmy od sołtysa, z placu można 
korzystać codziennie, bez potrzeby pytania o zgodę. Organizację np. 
imprezy rodzinnej czy ogniska warto jednak zgłosić, żeby mieć pewność 
rezerwacji miejsca czy dostęp do strażnicy. 

Dariusz Szewczyk, 
dyrektor Powiato-

wego Urzędu Pracy, nie ukrywa 
emocji, gdy mówi o ostatnich 
dewastacjach. Problem narasta. 
Na elewacji przy wejściu do po-
średniaka przybywa nie tylko 
bohomazów. Niedawno zniszczony 
został także daszek. W bezpośred-
nim sąsiedztwie urzędu pracy jest 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Czy to młodzież z tej szkoły winna 
jest całemu zamieszaniu?

- Nikogo nie złapałem za rękę, ale 
musiałem przeprowadzić rozmowę 
z dyrektorką pobliskiej szkoły. Urząd 
pracy jest w budynku administro-
wanym przez ZSP. Coś trzeba z tym 
zrobić, aby w przyszłości nie docho-
dziło do takich sytuacji. Ta pomazana 
elewacja wygląda fatalnie, a to tego 
jeszcze doszło zniszczone zadasze-
nie – mówi szef PUP w Poddębicach. 

Problem bohomazów na ścianie 

plac jUż oTwarTy 

Niesforna młodzież. Coś trzeba z tym zrobić...
pośredniaka nie jest nowy. Nieste-
ty, malunków przybywa a urząd 
zamiast przypominać poważną 
instytucję kojarzy się coraz bardziej 
negatywnie. Po spotkaniu dyrekcji 
urzędu i szkoły zapadły konkretne 
ustalenia. 

- Pani dyrektor ZSP planuje zain-
stalować dodatkową kamerę na bocz-
nej elewacji budynku szkoły. Wtedy 
będzie bezpośredni podgląd na 
wejście do urzędu pracy. My myślimy 
natomiast o przeznaczeniu pewnej 
kwoty na zamalowanie bohomazów. 

Jak się dowiedzieliśmy, z finansami 
nie jest już tak dobrze, jak w latach 
ubiegłych. Powiatowy Urząd Pra-
cy – podobnie zresztą jak inne tego 
typu placówki w kraju – otrzymał 
znacznie mniej pieniędzy na aktyw-
ne formy zapobiegania bezrobociu. 

- W tym roku pieniędzy jest mniej 
o ponad 60 procent w porównaniu 
z rokiem ubiegłym – informuje Ur-
szula Patora, kierownik Centrum 
Aktywizacji Zawodowej. - W ub. roku 
otrzymaliśmy ponad 2 miliony, sie-
demset tysięcy złotych. Ministerstwo 
argumentuje zmniejszenie środków 
tym, że w Polsce spada stopa bez-
robocia. Urzędy pracy mogą posił-
kować się tzw. rezerwą z funduszu 
pracy. Nasz urząd wystąpił już dwa 
razy o taką rezerwę. 

Obcięcie środków, jakby na to nie 
patrzeć, jest drastyczne. Bezrobocie 
faktycznie w powiecie nie jest już 
dwucyfrowe, jednak zabranie po-
nad 1,5 mln złotych jest poważnym 

problemem. W tym roku z całą 
pewnością poddębicki pośredniak 
zorganizuje o wiele mniej szkoleń, 
staży, robót publicznych. Mniej 
pieniędzy jest też dla bezrobotnych 
zainteresowanych podjęciem dzia-
łalności gospodarczej. 

(ps)

D. Szewczyk o dewastacji 
rozmawiał z dyrektor ZSP

Bohomazów przybywa. Niedawno 
zniszczony został daszek U. Patora mówi o zmniejszonych 

środkach dla urzędu pracy
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Poddębice 

Poddębice 

Pomiędzy Aleksandrowem Łódz-
kim a Poddębicami remontowana 
jest fragmentami droga krajowa. 
Kierowcy powinni być przygo-
towani na utrudnienia. W ub. 
tygodniu jezdnia była frezowana. 
Położenie asfaltu z całą pewno-
ścią wiąże się z kolejnymi trud-
nościami dla zmotoryzowanych. 

(ps)

Przy ul. Przejazd, 
na znacznej dłu-

gości, zniszczony został chodnik. 
To efekt prac przy wyburzaniu 
starych nieruchomości. Piesi mu-
szą teraz uważać, aby nie zrobić 
sobie krzywdy idąc takim zdewa-
stowanym trotuarem. Warto, aby 
chodnik został naprawiony. 

(ps)

Właściciel jed-
nej z kamienic 

w centrum miasta wpadł na 
nietypowy pomysł wzbogace-
nia elewacji domu. Postanowił 
zamontować na ścianie poroża. 
Jak łatwo się domyślić, po-
mysłodawca jest miłośnikiem 
łowiectwa. 

- Na pewno ta kamienica bę-
dzie się teraz rzucać w oczy – 
powiedzieli nam z uśmiechem 

Trwa przebudowa skrzyżowa-
nia ulic: Dąbskiej, Polnej oraz 
Wschodniej. 

Wykonawca zapewnił, że inwe-
stycja będzie realizowana w taki 
sposób, by była jak najmniej uciąż-
liwa dla kierowców. Rozbudowa 
będzie odbywała się etapami i 
ma zostać zakończona do końca 
wakacji.

Rozbudowę prowadzi Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wy-
konawcą zadania jest Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych S.A. w Pod-
dębicach. Prace przygotowawcze 
na przejściu drogi wojewódzkiej 
przez Uniejów rozpoczęły się już 
w listopadzie ubiegłego roku. Jak 
poinformował wówczas marszałek 
województwa łódzkiego Witold 
Stępień, inwestycja jest kolejnym 
etapem rozbudowy odcinka Unie-
jów – granica województwa łódz-
kiego, w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 473.

– Nie zapominajmy, że do rozpo-
częcia wyczekiwanej przez miesz-
kańców rozbudowy skrzyżowania 
doszło przede wszystkim dzięki 
działaniom naszego samorządu, a 
zwłaszcza pana burmistrza, który 
niejednokrotnie apelował u władz 
wojewódzkich o pilną potrzebę 
rozwiązania problemu bezpieczeń-
stwa w tym miejscu – słyszymy 
od Andrzeja Zwolińskiego, sołtysa 
Czekaja. – Najbardziej narażeni 
przy obecnym stanie skrzyżowania 
są mieszkańcy Czekaja i Felicjano-
wa oraz właściciele działek poło-

Policjanci wyjaśniają okolicz-
ności wypadku drogowego do 
którego doszło 11 maja  około 
godz. 13:30 w rejonie skrzyżo-
wania w miejscowości Wilkowi-
ce, gm. Poddębice. Dwie osoby 
przewieziono do szpitala w 
Poddębicach. Jeden pas ruchu 
na drodze wojewódzkiej W-703 
był zablokowany.

Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, iż w zdarzeniu udział 

Miał dopiero 34 lata. Był do-
brym człowiekiem i profesjonal-
nie wykonywał zawód strażaka 
– ochotnika. W drodze do pożaru 
tragicznie zginął druh Andrzej 
Bzdurski, naczelnik OSP w Pęcz-
niewie. Czy tego wypadku można 
było uniknąć? Niektórzy twierdzą, 
że powodem dramatu mógł być 
stary wóz strażacki. 

Krótko po wypadku w internecie 
pojawiło się wiele komentarzy suge-
rujących, że do tragedii przyczynił się 
leciwy strażacki pojazd. Star, którym 
strażacy pojechali do płonącego lasu, 
jest bowiem z lat 80-tych. 

- Na tym etapie nie chciałbym 
wyciągać zbyt daleko idących wnio-
sków. Wóz został zabezpieczony i w 
tej chwili prokuratura wraz z policją 
ustalają przyczyny tej tragedii – 
mówi Władysław Butwid, prezes 
OSP w Pęczniewie. - Wiem, o tych 
wszystkich wypowiedziach o sta-
rym samochodzie straży. Wóz nie 

w Uniejowie ulepszają skrzyżowanie 

żonych wzdłuż ulicy Wschodniej, 
która prowadzi do wymienionych 
przeze mnie miejscowości. Poza 
tym, odkąd drogę wyasfaltowano, 
korzystają z niej także kierowcy 
jadący w kierunku Brzezin, Wie-
lenina, Dąbrowy, Rożniatowa, a 
nawet Świnic – to dużo więcej 
użytkowników niż mogłoby się 
wydawać. Dodam, że skrzyżowa-
nie przynajmniej 2 razy dziennie 
pokonuje szkolny autobus. Wjazd 
na skrzyżowanie z „naszej” strony 
porównałbym do gry w rosyjską 
ruletkę, bo widoczność jest bardzo 
ograniczona. Nie wspomnę już o ro-
werzystach czy pieszych, którzy w 
tym miejscu są po prostu zdezorien-
towani. Cieszę się, że skrzyżowanie 
wreszcie doczekało się przebudowy.

Ze względu na wyjątkowo nie-
korzystny układ zbiegających 
się w tym miejscu ulic i najbliż-
szej zabudowy, przygotowanie 
projektu nowego skrzyżowania 
wymagało wielokrotnych konsul-
tacji. Skrzyżowanie zmieni swoją 
geometrię oraz zyska inteligentną 
sygnalizację świetlną, najbardziej 
optymalne rozwiązanie przy 
zbiegu ulic o bardzo zróżnico-
wanym natężeniu ruchu. To zna-
cząco poprawi bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników drogi, 
ułatwi też kierowcom wyjazd z 
ulicy Wschodniej. Oprócz tego, 
w ramach inwestycji powstaną 
również chodniki, przejście dla 
pieszych i urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

i jak tu iść?

Wypadek na skrzyżowaniu 

wzięły trzy pojazdy – vw golf,  
ciągnik siodłowy scania wraz 
naczepą oraz seat altea. Kierowca 
vw oraz kobieta kierująca seatem 
zostali przewiezieni do szpitala. 
Na miejsce przybyły zastępy 
straży pożarnej PSP Poddębice 
oraz OSP Wartkowice. Kierowcy 
pojazdów byli trzeźwi. Jeden pas 
ruchu został zablokowany, przez 
kilka godzin trwały utrudniania 
na drodze.

Uwaga! Utrudnienia na drodze

poroża na kamienicy 

robotnicy. - To oryginalne poroża, 
oczywiście zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi. 

(ps)

Za młody na śmierć 

jest jednak aż tak stary, ma trzydzieści 
kilka lat. Oczywiście jest po wymaga-
nych badaniach technicznych, posiada 
przegląd. 

Prezes OSP rozmawiał z kierowcą 
wozu strażackiego.

- Kierowca, tak zresztą jak my wszy-
scy, bardzo przeżywa tragedię. Po-
wiedział, że stracił panowanie nad 
pojazdem. To były ułamki sekund. Wóz 
na łuku wypadł z drogi a następnie 
wjechał z impetem do rowu i uderzył 
w drzewo – słyszymy.

Przypomnijmy, że w sobotę (5 
maja) kilkanaście minut po godzinie 
15 strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pęczniewie zostali zadys-
ponowani do pożaru lasu w Księżej 
Wólce. Wyjechali średnim wozem 
bojowym. Gdy dojeżdżali do miej-
scowości Wylazłów, kierujący wozem 
strażackim 58-latek na łuku wypadł 
starem z drogi i wjechał do rowu, po 
czym uderzył w drzewo. Samochód 
przewrócił się na bok. W wypadku 

lekko ranny został 38-letni druh. 
Karetka odwiozła go do szpitala w 
Sieradzu. W zdarzeniu poturbowa-
ny został jeszcze jeden ze strażaków, 
ale jego obrażenia okazały się nie-
groźne. Znacznie bardziej ucierpiał 
34-letni naczelnik OSP. Na kilka 
minut jego serce zatrzymało się. Na 
miejsce wezwano śmigłowiec Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 
Po ustabilizowaniu parametrów 
życiowych ciężko rannego strażaka, 
śmigłowcem przetransportowano 
do szpitala im. Kopernika w Łodzi. 
34-letni druh Andrzej Bzdurski, 
naczelnik OSP Pęczniew w wyni-
ku odniesionych obrażeń zmarł w 
łódzkim szpitalu w nocy z soboty 
na niedzielę. W wozie strażackim 
znajdowało się w chwili wypadku 
5 strażaków ochotników. Kierowca 
pojazdu był trzeźwy. 

Zmarły strażak osierocił 4 małych 
dzieci. 

(ps) 

Wóz strażacki 
najpierw z 
impetem 
wjechał do 
rowu, po czym 
uderzył w 
drzewo
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 283: Jacy panowie, tacy poddani.

UśMiechnij siĘ
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UśMiechnij siĘ
* - Kiedy naprawiasz kran w kuchni?
- Jutro...
- Jutro, jutro! Zawsze wszystko robisz 
jutro!
- Właśnie, wszystko! Dlatego jutro 
mogę nie mieć czasu na wszystko! 
Naprawię go w przyszłym tygodniu! 

* * *
* Rozmawiają dwie aktorki, jedna mówi:
- Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać, a on do-
prowadzi mnie do Oskara.
- I co? Masz go? - pyta druga.
- Tak, wkrótce pójdzie do szkoły. 

* * *
* Pewien facet wracając z nocnej imprezy zamówił tak-
sówkę. Przyjechał po niego typ o mało ciekawym wyglą-
dzie, ale zaczęło padać, więc imprezowicz wsiadł do auta. 
Jadą, jadą i przejeżdżają koło cmentarza. Chcąc przerwać 
krępującą ciszę, pasażer mówi:
- Wie pan, jak ja prowadzę nocą to boję się przejeżdżać 
obok cmentarzy.
- Wiem - odpowiada taksówkarz - Za życia też się 
bałem... 

* * *
* Telefon w hotelowej recepcji:
- Dzień dobry, dzwonię z pokoju 303. Moglibyście przy-
słać kogoś z obsługi? Kłócę się właśnie z żoną i zagroziła, 
że wyskoczy przez okno.
- Przepraszam, ale to państwa prywatny problem.
- Tak, zgoda, ale to cholerne okno się nie otwiera, a to już 
wasz problem. 

* * *
* Żona mówi do męża: 
- Kiedy przed ślubem obiecałeś mi, że po ślubie będziesz 
mi bajki opowiadał, nie wiedziałam, że to znaczy, że 
zostaniesz politykiem. 

* * *
* Idzie trzech budowlańców po budowie, dwóch niesie po 
jednej desce, tylko Roman dwie. Majster pyta: 
- Czemu wy dwaj nosicie po jednej desce, a Roman dwie?
- Bo to leń i nie chce mu się dwa razy chodzić. 

ZUPA KOPERKOWA
Składniki:
1 l bulionu (może być z kostki)
2 marchewki
pęczek koperku
4 łyżki śmietany
1 łyżka mąki
sól, pieprz
makaron nitki 
Etapy przygotowania:
Przygotowujemy bulion, do wrzące-
go wrzucamy pokrojone w kostkę 
marchewki, gotujemy do ich mięk-
kości. W tym czasie nastawiamy 
wodę na makaron, a następnie 
gotujemy go wg przepisu na opako-
waniu. Śmietanę rozrabiamy z mąką i 
szczyptą soli, dodajemy do niej kilka 
łyżek wrzącej zupy i wlewamy do 
garnka, mieszając. Gdy się zagotuje, 
zdejmujemy z ognia i wrzucamy 
posiekany koperek. Na talerze nakła-
damy porcje makaronu, a następnie 
wlewamy zupę. 

ZAPIEKANKA Z CUKINII
Składniki:
4 cukinie o łącznej wadze ok. 1 kg
3 ziemniaki “sałatkowe” (czyli nie 
rozpadające się podczas gotowania) - 
około 40 dag
1 cebula średniej wielkości
1 por - tylko biała część - około 15-20 
cm
4 ząbki czosnku
3/4 szklanki startego żółtego sera
2 łyżki drobno posiekanej natki 
pietruszki
2 łyżki drobno posiekanej bazylii 
(można zastąpić czubatą łyżeczką 
suszonej)
2 jajka
2 łyżki tartej bułki
1 łyżka oleju
1 łyżka masła
spora szczypta świeżo startej gałki 
muszkatołowej
świeżo zmielony czarny pieprz
na wierzch:
3/4 szklanki startego żółtego sera
Etapy przygotowania:
Ziemniaki wyszoruj i ugotuj na parze 

do średniej miękkości - powinno dać 
się w nie wbić widelec z dość sporym 
oporem (od 15 do 20 minut w zależności 
od ich wielkości). Pora pokrój na cienkie 
plasterki. Cebulę pokrój na drobną 
kostkę, a ząbki czosnku na cienkie pla-
sterki. Cukinię zetrzyj na tarce o dużych 
oczkach. Przełóż do miski, wsyp łyżeczkę 
soli i dokładnie wymieszaj. Odstaw do 
oddzielnie się soku (najwygodniej jak 
włożysz ją do sitka lub durszlaka). Na 
patelni rozgrzej masło z olejem. Dodaj 
cebulę, pora i czosnek. Lekko posól, smaż 
na średnim ogniu cały czas mieszając, aż 
warzywa lekko się zeszklą - 2-3 minuty. 
Ugotowane ziemniaki wystudź, obierz ze 
skórki, zetrzyj na tarce o dużych oczkach. 
Cukinię dokładnie odciśnij, sok wylej. 
Dodaj do niej ziemniaki, ser, jajka, tartą 

bułkę, natkę i bazylię oraz podsmażone 
pory z cebulą i czosnkiem. Dopraw 
solą, pieprzem oraz gałką. Dokładnie 
wymieszaj. Masę przełóż do formy 
wyłożonej papierem do pieczenia lub 
wysmarowanej olejem. Wyrównaj i 
mocno uklep. Za pomocą tępej strony 
ostrza noża zrób na masie ukośną krat-
kę, o głębokości około 1 cm. Wstaw do 
piekarnika nagrzanego do 190 stopni 
i zapiekaj 40-45 minut, aż na wierzchu 
zacznie tworzyć się chrupka skórka. 
Wyjmij zapiekankę z piekarnika, w 
kratkę włóż ser. Wstaw ponownie do 
gorącego piekarnika na 5-7 minut, aż 
ser się rozpuści i zacznie lekko brązo-
wieć. Podawaj z sałatą i pomidorami. 
Możesz podać do zapiekanki ryż lub 
ulubioną kaszę ugotowaną na sypko. 
Dodatkowe informacje: Jeśli do 
przygotowania zapiekanki użyjesz 
większych cukinii, usuń z nich pestki i 
miękkie wnętrze przed starciem.

NAPOLEONKA BEZ PIECZENIA
Składniki:
3 opak. herbatników (3 x 10 tj. 30szt. 

razem)
3 szkl. mleka
250 g masła (używam roślinnego)
0,5 szkl. cukru
1 szkl. mąki pszennej
3 jajka
1 duże opak. cukru waniliowego
cukier puder do posypania 
Etapy przygotowania:
Blachę wyłożyć sreberkiem lub pa-
pierem, ułożyć połowę herbatników 
ciasno siebie. Część mleka zmikso-
wać z mąką i jajkami. Resztę mleka 
zagotować z masłem, wsypać cukry. 
Wlać zmiksowaną masę, wymieszać 
aż zgęstnieje. Gorącą masę wylać na 
herbatniki. Przykryć drugą warstwą cia-
stek. Schłodzić w lodówce, następnie 
pokroić. Każdą napoleonkę posypać 
cukrem pudrem. 
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W sobotę moc atrakcji czekała na mieszkańców na dziedzińcu łęczyckiego zamku. W samo południe 
rozpoczęły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich.  Z tej okazji odbywały się pokazy taneczne, liczne 
zabawy sportowe oraz konkursy plastyczne z nagrodami. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w 
przeróżnych konkurencjach, pomalować sobie buzie, szaleć na dmuchanym placu zabaw i trampolinie. 
Przygotowano też słodki poczęstunek. Organizatorami imprezy byli: Województwo Łódzkie, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Łodzi oraz Miasto Łęczyca.

Impreza w murach zamku
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Posłowie nie zgodzili się w czwar-
tek na odrzucenie w pierwszym 
czytaniu projektu noweli ustawy 
przewidującej m.in. wprowadze-
nie opłaty emisyjnej w paliwach. 
Odrzucenia chciała opozycja, któ-
ra twierdzi, że będzie to kolejny 
podatek. Ministerstwo Energii 
twierdzi z kolei, że opłata nie 
spowoduje wzrostu cen paliw. 
Podczas posiedzenia doszło w 
Sejmie do niecodziennych scen. 
Poseł Łukasz Rzepecki (Kukiz’15) 
wniósł na mównicę kanister, 
na którym zamieszczona była 
grafika, wskazująca, że 53 proc. 
ceny paliwa stanowią podatki. 
Wicemarszałek Terlecki wyłączył 
posłowi mikrofon. 

Głos w sprawie procedowanego 
projektu miał zabrać Łukasz Rze-
pecki. Poseł wszedł na mównicę 
sejmową z kanistrem obklejonym 
napisem „Podatki 53 %, Reszta 47 
%”. – Szanowni państwo... – tylko 
tyle zdążył powiedzieć Rzepecki, 
ponieważ Ryszard Terlecki niemal 
natychmiast wyłączył mu mikrofon. 
– Proszę to zdjąć panie pośle z mów-
nicy, to nie jest cyrk – powiedział 
wicemarszałek Sejmu. – Jak można 
benzynę wnosić na salę sejmową? 
– dodał. 

Rzepecki się nie poddał i z ka-
nistrem w ręku wygłaszał prze-

mówienie, którego jednak nie było 
słychać. Paweł Kukiz postanowił 
to zakończyć, wszedł na mównicę, 
wyrwał kanister z ręki swojego 
posła i wrócił na miejsce. 

„Wszyscy obywatele muszą usły-
szeć, że PiS chce podnieść ceny 
paliwa! W lipcu udało się to po-
wstrzymać, dziś musi być tak samo” 
– napisał Rzepecki na Twitterze.

Warto dodać, że nowelizacja za-
kłada nałożenie nowego podatku 
na producentów paliw. Dodatkowe 
pieniądze zasilą Fundusz Dróg 
Samorządowych. Kukiz’15 jest 
zdecydowanym przeciwnikiem 
zmian w ustawie o biopaliwach. W 
środę ten sam kanister zaprezento-
wał w programie Moniki Olejnik 
szef ugrupowania, Paweł Kukiz. 
Łukasz Rzepecki, który przejął go 
od przewodniczącego w czwartek 
stwierdził, że nowela jest próbą 
“powrotu do projektu benzyna+”. 

Na to naszej zgody nigdy nie bę-
dzie. Nie będzie naszej zgody - jako 
Kukiz’15 - na to, żeby drenować 
Polaków po kieszeniach. Tą usta-
wą wyciągnięcie 2,5 mld złotych 
rocznie z kieszeni podatników. 
Jeżeli chcecie wyciągać pieniądze, 
to zacznijcie od siebie. Zlikwidujmy 
subwencje partyjne i pokażcie, że 
jesteście na równi z obywatelami - 
powiedział.

Poseł z Ozorkowa... z kanistrem Inwestycja na Łęczyckiej, 
obawy na Gębickiej

Ozorków Planowana moder-
nizacja ul. Łęczyckiej 

a wraz z nią reorganizacja ruchu 
wzbudzają obawy mieszkańców 
ul. Gębickiej. Największym pro-
blemem jest zamiar wprowadzenia 
objazdów. Czy Gębicką można 
puścić duże samochody ciężarowe? 
Zdaniem wielu, takie rozwiązanie 
absolutnie nie wchodzi w grę. 

Reporter, który odwiedził w ub. 
tygodniu ul. Gębicką, spotkał się z 
mieszkańcami wyrażającymi swoje 
obawy. Ludzie negatywnie oceniają 
plany urzędu miasta dot. objazdów. 
Jako przykład podają ul. Partyzantów 
i Maszkowską, którymi wyznaczony 
został objazd w związku z budową 
rond. 

- Tam też ludzie narzekają na 
przejeżdżające tiry. My również tego 
nie chcemy na Gębickiej. W wielu 
miejscach domy stoją blisko ulicy. 
Zwiększenie ruchu i do tego ciężkich 
aut, spowoduje dużo szkód. Stare 
domy mogą pękać, hałas od tych sa-
mochodów będzie nie do wytrzyma-
nia – uważa Kazimiera Włodarczyk. 

Krytyczny w ocenie jest także 
Marek Andrzejczak. 

- Jest naprawdę wiele problemów 
związanych z naszą ulicą. Chodzi nie 
tylko o plany puszczenia tu ruchu 
ciężkich samochodów. Zabiegam o to, 
aby na Gębickiej zamontowane zostały 
w dwóch miejscach progi zwalniające. 
Nie wiem jak to teraz będzie, bo urząd 
żadnej konkretnej decyzji w tej sprawie 
nie podjął. Jeśli chcą puścić naszą ulicą 
objazd, to czy zdecydują się przedtem 
na zamontowanie takich progów? 
Uważam, że ten pomysł z objazdem 
na Gębicką nie jest dobry. Ulica jest 
zbyt wąska, dwie ciężarówki nie dałyby 
rady przejechać obok siebie. Poza tym 
nawierzchnia już pęka, a jak wpuści się 
tu tiry to będzie jeszcze gorzej.

O komentarz poprosiliśmy magi-
strat.

„Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do 
burmistrza Ozorkowa o wyznaczenie 
innej drogi objazdu na czas przebu-
dowy ul. Łęczyckiej w Ozorkowie. 
Jednakże ze względu na potrzebę 
skomunikowania tej części miasta 
oraz uwzględnienie potrzeb przejazdu 
samochodów ciężarowych poinfor-
mowano mieszkańców, iż ul. Gębicka 
stanowi jedyny ciąg umożliwiający 
objazd ul. Łęczyckiej.

Mieszkańcy zwrócili się również 
z prośbą o wykonanie progów zwal-
niających na ul. Gębickiej. Burmistrz 
poinformował, że wykonanie progu 
przez zakończeniem objazdu nie jest 
zasadne. Zwiększony ruch na ul. Gębic-
kiej oraz ruch pojazdów ciężarowych 
może spowodować zniszczenie progu. 
Ponadto ulicą tą będą jeździły pojazdy 
komunikacji autobusowej” - czytamy 
w informacji przesłanej redakcji przez 
urząd miasta.

Warto dodać, że 8 maja ogłoszono 
przetarg na przebudowę ul. Łęczyckiej. 
Oferty można składać do 23 maja. Pla-
nowany termin zakończenia Łęczyckiej 
– 30.11.2018 r.

Przebudowa Łęczyckiej jest kolej-
nym elementem inwestycji drogowej 

dotyczącej przebudowy układu ko-
munikacyjnego w Ozorkowie, której 
koszt wynosi 17 mln 160 tys. zł. Projekt 
realizowany jest w partnerstwie z 
powiatem zgierskim i jest dofinan-
sowany w 85% z funduszy unijnych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu podzielona 
została na dwa etapy:

I etap: przebudowa ciągu ulic: 
Maszkowskiej (2017 r.), Południowej 
z mostem na Bzurze oraz budowa 
skrzyżowań w formie rond (koniec 
2017 r. – do połowy 2018 r.)

II etap: przebudowa ciągu ulic: Trau-
gutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego 
(2019 r.) i Łęczyckiej (II połowa 2018 r.)

Zakres prac na Łęczyckiej:
- przebudowa (nowa nawierzchnia 

jezdni) ul. Łęczyckiej od skrzyżowa-
nia z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. 
Stypułkowskiego (odcinek o długości 
ok. 1,5 km), odwodnienie jezdni, 
krawężniki, ciągi pieszo-rowerowe z 
kostki brukowej i wjazdy do posesji 
po obu stronach jezdni.

(stop)

K. Włodarczyk martwi się planami 
dot. ul. Gębickiej

- Ta ulica nie nadaje się na to, 
aby puścić tu tiry – uważa M. 
Andrzejczak 
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Na ul. Kościuszki (na odcinku od 
Berka Joselewicza do Słowackiego 
– należącym do miasta, pozostały 
odcinek należy do powiatu) roz-
poczęła się przebudowa chodnika 
i wjazdów do posesji po jednej 
stronie jezdni. Poza pracami bru-
karskimi w ramach zadania wyko-
nane zostaną prace pielęgnacyjne 
zieleni. Wykonawca zakończy pra-
ce przed 31 maja. Koszt realizacji 
- 85 tys. zł brutto. Inwestycja na 
Kościuszki jest pierwszym zada-
niem realizowanym w tym roku w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 
2018. Kolejne będą realizowane 
latem i jesienią tego roku. 

BO 2018 to już trzecia edycja Budżetu 
Obywatelskiego w Ozorkowie. Pro-
jekty zgłaszają mieszkańcy, a o tym, 
które zostaną zrealizowane, decydują 
w głosowaniu. Projekty zgłoszone i 
wybrane w danym roku, realizowane 
są w roku kolejnym. 

BO 2018
Plac zabaw dla dzieci 
z klas I – III 724 głosy

Plac zabaw usytuowany przy sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Lotniczej 1 (na zdjęciu). 
Wnioskodawcy zwracają uwagę, że 
obok nowo utworzonej Szkoły Podsta-
wowej (budynek byłego Gimnazjum 
nr 1) nie ma żadnego placu zabaw dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
Miejsce to służyłoby nie tylko uczniom, 
ale wszystkim małym mieszkańcom 
miasta. Szacowany koszt realizacji 
projektu – 42,5 tys. zł brutto. 

Przebudowa ul. T. Kościuszki 
w Ozorkowie na odcinku od ul. 

Słowackiego do ul. Kościelnej 471 
głosów

Projekt dotyczy przebudowy chod-
nika po jednej stronie ulicy i wjazdów 
(od Berka Joselewicza) oraz prac pielę-
gnacyjnych zieleni ulicznej. Szacunko-
wy koszt – 85 tys. zł brutto

Utworzenie dodatkowych miejsc 
postojowych przy ul. Obr. Wester-

platte 464 głosy
Projekt dotyczy przebudowy i za-

gospodarowania pasa drogowego w 
celu utworzenia dodatkowych miejsc 
postojowych. Ul. Obr. Westerplatte jest 
drogą dojazdową do NZOZ Medyk 
i Przedszkola Miejskiego nr 5, a ilość 
miejsc postojowych w tym rejonie jest 
niewystarczająca. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania – blisko 93 tys. zł 
brutto

Obecnie burmistrz prowadzi roz-
mowy ze spółdzielnią mieszkaniową 
o możliwości partycypacji finansowej 
SM w realizacji zadania, co pozwoli na 
rozszerzenie zakresu inwestycji.

Przebudowa chodnika wraz z 
wjazdami w ul. Praga 93 głosy

Projekt dotyczy przebudowy chod-
nika w ul. Praga na odcinku od Sta-
rzyńskiego do Targowiska Miejskiego. 
Remont poprawi komfort użytkowni-
ków i estetykę miasta w tym rejonie. 
Szacowany koszt realizacji projektu 
–123 tys. zł brutto.

Przedszkole Miej-
skie nr 5 jako 

pierwsze w mieście wprowa-
dziło innowacyjny system. Aby 
dostać się do placówki, po-
siadać trzeba specjalną kartę 
magnetyczną lub breloczek z 
czipem. Przystawiając czip do 
czytnika można otworzyć drzwi. 
Wejście do „piątki” możliwe jest 
też po wpisaniu odpowiedniego 
pinu lub nr telefonu. 

Instalacja takiego systemu 
nie była zbyt kosztowna. Ewa 
Bagińska, dyrektor PM nr 5, 
zdradza, że firma ze Zgierza 

92-letnia Jadwiga 
W. z ogromnym ża-

lem mówi o decyzji podjętej przez 
jej najbliższych, którzy zdecydo-
wali się sprzedać rodzinny dom. 
To była nietypowa transakcja, 
bowiem nieruchomość została 
sprzedana razem z lokatorką. 
Do domu wprowadzili się obcy 
ludzie, którzy – jak usłyszeliśmy - 
okazali staruszce więcej serca niż 
poprzedni domownicy.

O sprawie sprzedaży domu wraz 
z panią Jadwigą pisaliśmy w „Re-
porterze” kilka miesięcy temu. 

pierwsze zadanie 
w raMach bo

„Piątka” postawiła na nowoczesność

Do przedszkola z czipem
zainkasowała niespełna ty-
siąc złotych. 

- Firma, która zainstalowała 
nam elektroniczny system 
ewidencji przedszkolaków, 
poświęciła wiele uwagi nie 
tylko na sprawy techniczne, 
ale też dokładnie wyjaśniła 
personelowi i rodzicom na 
czym polegają zmiany i jak się 
z tym wszystkim obchodzić. 
Rodzice są zadowoleni z takie-
go rozwiązania. Oczywiście, 
jeśli chodzi o przedszkole, to 
są ogromne plusy z działa-
nia systemu. Teraz nikt obcy 

do nas się nie dostanie. 
Poza tym wiemy o której 
dokładnie godzinie dzieci 
zabierane są z przedszkola. 

System działa od niedaw-
na. Niektórzy rodzice mają 
jeszcze pewne problemy z 
obsługą. 

- Przykładam ten breloczek 
i nic. Wyskakuje jedynie infor-
macja z nazwiskami dzieci i że 
muszę wprowadzić jakiś kod 
– powiedział nam zdezorien-
towany ojciec. - Myślałem, że 
nie będzie takich problemów. 

E. Bagińska wyjaśnia, że 
wystarczy – po przyłożeniu 
do czytnika czipu – odczekać 
mniej więcej trzy sekundy. 
Po tym czasie drzwi już bez 
problemów można otworzyć.

W przedszkolu zawitała 
nowoczesność 

Dyrektor „piątki” chwali sobie nowy 
system 

- Nieraz tak jest, że jak rodzic 
zbyt wcześnie stara się otworzyć 
drzwi, to system wyświetla 
dodatkowe informacje z kodem 
lub nr telefonu przypisanymi 
do rodzica – słyszymy od dy-
rektor „piątki”. - Ale wiadomo, 
jak coś jest nowego, to potrzeba 
czasu. Niedługo musimy jedynie 
zmienić w systemie to, aby nie 
wyświetlały się nazwiska dzie-
ci. Wymusza to na nas ochrona 
danych osobowych. Wyświetlać 
się będzie jedynie imię dziecka i 
pierwsza literka nazwiska. 

(stop)

- mam szczęście. trafiłam na 
dobrych ludzi – mówi pani jadwiga

Wówczas było dużo łez i ogromna 
obawa o to, co będzie dalej.

- Bardzo to przeżyłam. Zacho-
rowałam i od tamtej pory mam 
problem z poruszaniem się. Trzęsą 
mi się ręce. Na szczęście trafiłam na 
dobrych ludzi. Pomalutku docho-
dzę do siebie – mówi 92-latka. 

W rozmowie z naszym dzienni-
karzem na twarzy pani Jadwigi co 
jakiś czas gościł uśmiech. To dobry 
znak. Elżbieta P., która wprowadziła 
się do domu wraz z mężem i synem, 
mówi o pozytywnej atmosferze. 

- Wiedziałam o tych trudnych 
rodzinnych relacjach, jakie 
były w tym domu. Współ-
czułam starszej pani. Gdy 
kupowaliśmy ten dom, to do 
notariusza pojechaliśmy z 
panią Jadwigą. Chciałam, żeby 
usłyszała wszystkie ustalenia 
i była traktowana z szacun-
kiem. Miałam wrażenie, że 
niektórzy jej bliscy wcale nie 
zwracali uwagi na to, że pani 
Jadwiga była tym wszystkim 
kompletnie załamana – sły-
szymy. - W tym domu jest 
teraz dobry klimat. 

Potwierdza to Jadwiga W.
- Jest takie powiedzenie, że 

z rodziną najlepiej wychodzi 
się na zdjęciach. W moim 
przypadku okazało się, że 
więcej serca okazali mi obcy 
ludzie. 

Przypomnijmy, że cały dramat 
pani Jadwigi to efekt decyzji sprzed 
wielu lat. Nieżyjący już mąż starusz-
ki zapisał dom zięciowi. 

- To był poważny błąd – dodaje 
92-latka. - Moja córka też umarła i 
zięć mógł dysponować całym mająt-
kiem. Zdecydował się na sprzedaż 
domu i w ogóle się nie przejął, że ja 
tego nie akceptuję.

Zięć pani Jadwigi tak tłumaczył w 
ub. roku swoją decyzję o sprzedaży 
domu.

- Nie będę ukrywał, że moje córki 
mieszkające w tym domu ze swoimi 
dziećmi nie za bardzo interesowały 
się losem babci. Teściowa ma osobne 
wejście do domu, swoje dwa pokoje 
z kuchnią i łazienką. Także warunki 
są dobre. Jeśli chodzi o córki, to 
proponowałem im darowiznę, ale 
nie chciały wyłożyć pieniędzy. Poza 
tym jako właściciel musiałem dbać 
o wszystko. Miałem już tego dość.

Jadwiga W. ma prawo dożywot-
niego mieszkania w domu. Powie-
działa nam, że nie wszyscy bliscy się 
od niej odwrócili. Najbardziej może 
liczyć na pomoc córki, mieszkającej 
w pobliżu. 

- Prawie codziennie mnie odwie-
dza. Nie chciałam się do niej wpro-
wadzać. Jak to mówią, nie przesadza 
się starych drzew. Chcę umrzeć w 
tym domu, ale mam jeszcze nadzieję 
na choć kilka miłych chwil. 

(stop)

Pani Jadwiga 
nie narzeka 
na nowych 
właścicieli domu

- Mamy ze sobą bardzo dobry kontakt – mówi Elżbieta P. 

og
ło

sz
en

ie

Panią 
do przeszywania 

wzorów. 
Praca 

w Grotnikach. 
600 978 252 



12 14 MAJA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny nieprzejezdne centruM Miasta 

Ozorków 

Ozorków 

„Regulamin konkursu i projekt 
ogłoszenia o konkursie zostały 
zaakceptowane pod względem 
formalno-prawnym. Burmistrz 
zapoznał się już z tymi doku-
mentami, następnie wyśle je do 
członków komisji konkursowej, 
którzy mają czas do 18 maja na 
wniesienie ewentualnych uwag. 
Jeśli uwag nie będzie, to 21 maja 
konkurs zostanie ogłoszony. Kan-

Gmina stawia na aktywny wypo-
czynek. Przy ul. Parkowej powstanie 
nowoczesny kompleks boisk. Czy 
prawie dwóch milionów złotych nie 
można było przeznaczyć na inny cel? 
Władze podkreślają, że inwestycja 
jest w większości sfinansowana ze 
środków Unii. 

„Budowa boisk wielofunkcyjnych 
w Parzęczewie jest jednym z etapów 
projektu “Rewitalizacja miejscowości 
Parzęczew”. Jest on realizowany przy 
dofinansowaniu ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkie-
go na lata 2014-2020. Oprócz wybudo-
wania boiska głównego o wymiarach 
62,0 x 30,0 m i nawierzchni z trawy 
syntetycznej, wykonane zostaną: bo-
isko wielofunkcyjne o wymiarach 44,0 
x 24,0 m z nawierzchnią poliuretanową, 
bieżnia czterotorowa do biegów na 100 
m., skocznia w dal, bieżnia dwutorowa 
do biegów długodystansowych wokół 
boiska o długości użytkowej 230 m, 
boisko do piłki siatkowej plażowej, 
siłownia zewnętrzna z 10. elementami 
do ćwiczeń, piłkochwyty oraz boisko 

Nareszcie! Mieszkań-
cy nie kryją ulgi z po-

wodu decyzji o usunięciu starego 
wraku toyoty, który co jakiś czas 
był coraz bardziej dewastowany. 
Toyota – jako reklama skupu zde-
zelowanych aut – stała od kilku 
miesięcy przy wjeździe do Ozor-
kowa, od strony Zgierza.  

ogłoszenie

Usunęli zdewastowaną toyotę 

Na 20 maja (niedzie-
la) planowane jest 

wykonanie ostatniej, ścieralnej 
warstwy asfaltu na nowym rondzie 

zlokalizowanym u zbiegu ulic Wy-
szyńskiego, Maszkowska, Średnia, 
Zgierska, Południowa. 

- W tym dniu rondo będzie całko-
wicie wyłączone z ruchu – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. - Ze względu na brak tech-
nicznej możliwości poprowadzenia 
objazdu ronda (brak innego ciągu ko-
munikacyjnego przez centrum miasta) 
niemożliwy będzie przejazd z południa 
do centrum miasta. Jedyną możliwą 
drogą objazdu jest droga krajowa nr 
91 i wjazd od ul. Ogrodowej (droga 
gruntowa) lub ul. Słowackiego (droga 
asfaltowa). 

W ramach zmniejszenia uciążliwości 
dla mieszkańców oraz kierujących 
pojazdami roboty zaplanowane są na 
niedzielę (z zakazem handlu). Planowa-
ne prace potrwają od rana do wieczora. 

Roboty związane z wykonanie 
warstwy ścieranej uniemożliwią także 
przejazd komunikacji zastępczej Z46. 
Stąd autobus dojeżdżać będzie tylko 
do przystanku przy starym cmentarzu 

na ul. Zgierskiej, a następnie, po wyko-
nanym postoju, zawróci i pojedzie w 
kierunku Łodzi. 

Zamknięcie ronda, objazdy, zmiana trasy Z46

Wszystkie planowane 
utrudnienia wystąpią tylko 
w dniu 20 maja w godzi-
nach 7-24.

* * *
Niektórzy ozorkowianie zwrócili 

uwagę na robotników remontujących 
na rondzie tory tramwajowe. Miesz-
kańcy pytają, czy w związku z tymi 

W najbliższą niedzielę rondo 
będzie wyłączone z ruchu

pracami można się wkrótce spodzie-
wać powrotu na trasę szynowców. 
Wyjaśniamy, po informacji z urzędu 
miasta, że na razie tramwaje pozosta-
ną w zajezdni. Nadal komunikację 
zastępczą stanowić będą autobusy. 
Nie wiadomo, kiedy lub też czy 
kiedykolwiek tramwaje będą znów 
kursować do Ozorkowa.

Robotnicy remontują 
tramwajowe tory

sportowy parzęczew 

Na zdjęciu stare boisko piłkarskie w 
centrum Parzęczewa 
do rzutu kulą z nawierzchnią z mączki 
ceglanej. Ponadto w ramach umowy 
zagospodarowany zostanie teren wokół 
kompleksu sportowego. Powstaną m.in. 
chodniki i ciąg pieszo-rowerowy z kost-
ki brukowej, ogrodzenie i oświetlenie 
terenu. Całość dopełnią nowe trawniki, 
nasadzenia i elementy małej architektu-
ry – ławki, kosze na śmieci i stojaki na 
rowery. Prace budowlane już trwają, a 
termin ich zakończenia to 31 sierpnia 
2018 r. Wartość inwestycji to 1 939 710 
zł z czego dofinansowanie ze środków 
UE to 92% tej kwoty” - czytamy w infor-
macji parzęczewskiego urzędu gminy. 

(stop)

Co z konkursem na stanowisko nowego 
dyrektora MPZ?

dydaci mają 15 dni na składanie 
dokumentów. Komisja ma dwa 
tygodnie na przeprowadzenie 
postępowania konkursowego” 
- informuje urząd miasta w Ozor-
kowie. 
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Oczywiście z użyciem szarego 
mydła - świetnie sprawdzi się w 
przypadku odcisków na stopach 
czy podrażnień na dłoniach.
Składniki:
4 litry wody (ciepłej) 
1 łyżka stołowa szarego mydła 
Sposób przygotowania:
Wystarczy w misce wody umieścić 
łyżkę szarego mydła - mieszając 
tak długo, aż wytworzy się emulsja. 
Dłonie lub stopy moczymy 10-15 
minut i gotowe.

Ugryzienia meszek bardzo łatwo 
odróżnić od ukąszeń innych 
owadów. Meszki pozostawiają 
bowiem widoczny, krwawiący 
ślad i bolesny obrzęk, który może 
nam dokuczać nawet kilka dni.

Ugryzienia meszek – leczenie

- soda oczyszczona lub okład 
z octu 

Łyżkę octu wlej do szklanki 
wody. Możesz także rozpuścić 
łyżkę sody oczyszczonej w 250 ml 
zimnej wody. Następnie nasącz 
jednym z roztworów gazę i przy-
łóż do zranionej skóry.

- okład z cebuli 
Cebula działa przeciwbakteryjnie 

i dodatkowo oczyszcza skórę z tok-
syn, dlatego jest idealnym sposobem 
na ukąszenia meszek. Zamiast 
plasterka cebuli możesz ją zetrzeć, 
nałożyć na gazę, zawinąć i przyłożyć 
na ukąszony fragment skóry.

- wapno 
Kup wapno w formie tabletek 

musujących i rozpuść je w wo-
dzie. Następnie nasącz nim gazę i 
przyłóż do rany. Wapno zlikwiduje 
zaczerwienienia i obrzęki.

- olejek lawendowy 
Olejek lawendowy ma działanie 

odkażające. Jednocześnie łagodzi 
ból i pieczenie.

- miętowa pasta do zębów 
Mięta zawarta w paście do zę-

bów koi ból i zaczerwienienie
- zsiadłe mleko 
Zsiadłe mleko likwiduje dys-

komfort związany z uciążliwym 
uczuciem swędzenia

- witamina E w kapsułkach 
Witamina E w kapsułkach po 

rozpuszczeniu i wtarciu w skórę, 
przyśpieszy gojenie się ran i zapo-
biegnie powstawaniu blizn.

- okłady z ziół 
werbena, tymianek i szałwia to 

zioła, które wykazują silne właści-
wości przeciwzapalne i odkażają-

ce. Jeśli zmagasz się z 
trudno gojącymi się ranami, obrzę-
kami lub wysypką skórną, zastosuj 
okład z tych ziół. Wystarczy, że 
suszone zioła zalejesz wrzątkiem. 
W letnim wywarze zamocz gazę i 
przyłóż na zmieniono chorobowo 
skórę.

- plaster z ananasa 
Plaster z ananasa skutecznie zli-

kwiduje obrzęki powstałe w wyni-
ku ugryzienia meszek, przyspiesza 
gojenie się ran i zminimalizuje 
widoczność siniaków.

Peeling z soli morskiej pobudza 
mikrokrążenie i zwiększa przepływ 
limfy. Działania te zmniejszają wi-
doczność cellulitu, dzięki czemu 
peeling z soli jest jednym z najlep-
szych domowych sposobów na 
cellulit. Wystarczy zamoczyć ciało 
w ciepłej wodzie i przez 2 minuty 
wmasowywać garść soli morskiej 
w obszar dotknięty cellulitem. 
Następnie należy przemyć skórę 
ciepłą i zimną wodą. Nie przejmuj 
się, gdy skóra zaczyna swędzieć. 
Taka reakcja jest spowodowana 
przez zwiększenie krążenia krwi. 
Najlepiej, aby z soli morskiej korzy-
stały właścicielki skóry normalnej.

Sezon na pokrzywę kończy się w 
momencie, kiedy roślina zaczyna 
kwitnąć. Jeśli chcesz przez wiele 
miesięcy cieszyć się korzyściami 
jakie daje napar z pokrzywy, 
możesz wysuszyć jej młode listki. 
Zastosuj się do kilku zasad, takich 
jak ta, że ostatnia kwadra księżyca 
służy suszeniu ziół, a twoje zioła 
zachowają maksimum właściwo-
ści zdrowotnych.

Kiedy zrywać pokrzywę? 

Zbiory pokrzywy rozpoczyna-
ją się, kiedy jej liście są już dobrze 
wykształcone. Najwięcej właści-
wości leczniczych mają młode 
listki. Trzeba pamiętać, że zbiory 
powinny zakończyć się, zanim 
roślina zakwitnie. Najczęściej 
okres zrywania ogranicza się do 
końca maja. Chroniąc się przed 
poparzeniem możemy ściąć całe 
pędy i pozostawić je aż zwiędną, 
tracąc nieprzyjemne właściwo-
ści parzące. Ważne jest, żeby 
każdy listek zrywać oddzielnie 
i uważać, żeby się ze sobą nie 
posklejały. Pamiętaj, żeby nie 
zrywać pokrzywy przy drogach 
i w miejscach, w których są na-
rażone na zanieczyszczenia. Jeśli 
jednak pomimo to zdecydujesz 
się na zbiory w takim miejscu, 
przed suszeniem dokładnie umyj 
każdą łodygę.

Jak suszyć pokrzywę?

Pokrzywę suszymy bardzo szyb-
ko po zerwaniu, rozkładając listki 
na papierze, macie słomianej lub 
siatce. Pozostawiamy ją w prze-

wiewnym i zaciemnionym miejscu, 
bo rośliny lecznicze narażone na 
działanie słońca podczas suszenia 
tracą swoje walory lecznicze i sma-
kowe. W wyjątkowych sytuacjach, 
np. z powodu deszczowej pogody, 
można suszyć pokrzywę w pie-
karniku. Temperatura suszenia 
nie powinna wtedy przekraczać 
35 stopni, a drzwiczki piekarnika 
pozostawiamy otwarte przez cały 
czas, umożliwiając uchodzenie 
pary wodnej. Po wysuszeniu 
listki powinny być ciemnozielone 
z wyraźnie widoczną siateczką 
białych żyłek. Zbrązowiałe liście 
świadczą o tym, że zioło suszone 
było zbyt długo lub w nieodpo-
wiednich warunkach. Jeśli nie masz 
pewności, czy możesz już pakować 
zioła, sprawdź, czy listki kruszą 
się w palcach. Wysuszone liście 
pachną gorzkawo, a ich smak jest 
lekko słony.

Szparagi są skarbnicą witamin i 
składników mineralnych. Szpa-
ragi zapobiegają powstawaniu 
nowotworów, odpowiadają za 
prawidłowy rozwój płodu, wspo-
magają kobiety karmiące piersią 
i odchudzają, ponieważ w 100 g 
zawierają tylko 18 kcal. Ponadto 
szparagi są jednym z najskutecz-
niejszych afrodyzjaków.

Właściwości odżywcze 
i lecznicze szparagów

Szparagi są dietetyczne, ponieważ 
w 100 g zawierają tylko 18 kalorii. 
Mimo niskiej kaloryczności i za-
wartości 95 procent wody szparagi 
są skarbnicą witamin i składników 
mineralnych, takich jak:

- kwas foliowy, który jest nie-
zbędnym pierwiastkiem dla kobiet 
planujących ciążę, ponieważ odpo-
wiada za prawidłowy rozwój płodu. 
Kwas foliowy spowalnia proces 
starzenia i pomaga w regeneracji 
uszkodzonych komórek, wspomaga 
także pracę układu krążenia; 

- witaminy C i E oraz beta-ka-
roten - poprawiają kondycję skóry, 
włosów i paznokci; 

- asparagina - wspomaga pracę 
nerek i odpowiada za prawidłowy 
poziom nawodnienia organizmu; - 
wapń, fosfor, potas. Dwa pierwsze 
pierwiastki odpowiadają za kon-
dycję kości i zębów. Z kolei wysoka 
ilość potasu oraz niska zawartość 
sodu w połączeniu z asparaginą 
sprawiają, że szparagi mają właści-
wości moczopędne; 

- glutation - wzmacnia układ od-
pornościowy, wspomaga wątrobę w 
procesie oczyszczaniu organizmu z 
toksyn, zapobiega rozwojowi komó-
rek nowotworowych oraz choroby 

Peeling na cellulit

Przepis na kąpiel 
dla dłoni lub stóp

Co warto wiedzieć o pokrzywie?

Pokrzywa zawiera wiele cennych 
witamin, mikroelementów i soli 
mineralnych pomocnych m.in. 
przy leczeniu kamicy nerkowej i 
artretyzmu 

UGRYZIENIA MESZEK - jak je leczyć? 
Sprawdzone sposoby na ukąszenia meszek

Na szczęście są sprawdzone 
sposoby na ugryzienia meszek, 
które złagodzą bolesny 
obrzęk i zmniejszą widoczność 
krwawiącego śladu po ugryzieniu

SZPARAGI - właściwości odżywcze i lecznicze
Alzheimera; 

- błonnik - poprawia 
perystaltykę jelit; 

- inulina - prebiotyk 
odżywiający pożyteczne 
bakterie jelitowe, zapew-
nia prawidłowe funkcjo-
nowanie układu pokar-
mowego

Szparagi obniżą ciśnie-
nie, 

poziom cholesterolu, 
wzmocnią serce

Szparag jest także źró-
dłem roślinnych steroli. 
Rola żywieniowa fitoste-
roli związana jest z ich 
zdolnością do obniżania 
poziomu cholesterolu we 
krwi oraz z kompeten-
cyjnym hamowaniem 
wychwytu cholesterolu 
jelitowego.

Szparagi na infekcje 
dróg 

moczowych i nerki

Szparagi mają właściwości mo-
czopędne, dlatego są polecane 
w przebiegu infekcji dróg mo-
czowych. Zawarta w szparagach 
asparagina wspomaga pracę nerek 
i odpowiada za prawidłowy poziom 
nawodnienia organizmu. W dietach 
oczyszczających zaleca się picie 
wody pozostałej po ugotowaniu 
szparagów.

Szparagi dobre na wzrok

Szparagi są skarbnicą beta-ka-
rotenu, który nie tylko wspomaga 
funkcjonowanie układu krążenia, 

Szparagi najlepiej smakują 
gotowane w wodzie lub na parze, 
podane bez dodatków – są wtedy 
chrupiące i soczyste. Dobrze 
smakują posypane bułką tartą 
zrumienioną na maśle 
lecz także pracę oczu. Witamina 
A, w którą jest przekształcany beta
-karoten, jest składnikiem barw-
nika wzrokowego występującego 
w siatkówce oka, pozwalającego 
widzieć w półmroku. Ponadto beta
-karoten zmniejsza ryzyko zwy-
rodnienia plamki żółtej, która jest 
główną przyczyną utraty wzroku 
w starszym wieku. Udowodniono 
również, że może hamować rozwój 
kseroftalmii (zespół suchego oka) 
oraz zapobiegać uszkodzeniu so-
czewki i powstaniu zaćmy.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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 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

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

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

Pizzerman
Chęć do pracy, aktualna 
książeczka zdrowia
Mała Gastronomia 
Ireneusz Rosolak
Ul. Sienkiewicza 31 
99-100 Łęczyca
Tel : 506-170-859

Operator maszyn (młyn)
Chęć do pracy
„Eko – Kossa”
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Góra Św. Małgorzaty
Tel: 576-128-349

Operator maszyn 
(zagęszczarka)
Chęć do pracy
„Eko – Kossa”
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Góra Św. Małgorzaty
Tel: 576-128-349

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynach 

szwalniczych
PPHU „Karola”
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 502-734-261

Pielęgniarka środowiskowa
Wykształcenie średnie 
lub wyższe o specjalizacji 
pielęgniarstwo, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Salmed”
Stara Sobótka 18
99-150 Grabów
Tel: 503-028-096

Sprzedawca
Prawo jazdy kat. b, pracowitość, 
sumienność, kreatywność
Firma Handlowa „Rolspec”
Marzena i Jerzy Ogłoszka 
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
Tel: 606-444-627
Praca : ul. Centralna 1
99-335 Witonia

Referent ds. kredytów i 
windykacji
Wykształcenie wyższe, prawo 
jazdy kat. B, komunikatywność, 
rzetelność, dyspozycyjność, 
gotowość podnoszenia 
kwalifikacji, mile widziane 
doświadczenie w sprzedaży 
produktów finansowych.
Bank Spółdzielczy Poddębicach
Poddębice 33
99-200 Poddębice 
E – mail: kadry@bspoddebice.pl
Praca: Góra Św. Małgorzaty 43
99-122 Góra  Św. Małgorzaty

Murarz
Umiejętność wykonywania prac 
budowlanych
FUHP „Dekor”
Marcin Pachliński
Ul. Mickiewicza 2
99-100 Łęczyca
Tel: 609-160-106

Pomoc magazynowa 
Wykształcenie średnie, 
mile widziana książeczka 
sanepidowska.
MK Interim   
ul. Ludwika Rydygiera 11 m.220  
01-793 Warszawa 
Tel: 720-800-206
Praca w Łęczycy

Operator maszyny
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków 
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Łęczycy
Tel: (24) 721 92 88

Elektryk
Wykształcenie średnie 
techniczne, doświadczenie 
w naprawie mile widziane, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność organizacji własnej 
pracy

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



Szybka pożyczka 
bez zbędnych 

formalności do 
3000 zł 

DEcYZjA w 24 H 
Zadzwoń: 

533 313 068 

reklama

HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Łęczycy i Ozorkowie 
Tel: (24) 721 92 88

Operator maszyny 
zaawansowanej
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy 
oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Ozorkowie
Tel: (24) 721 92 88

Ustawiacz
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 

produkcyjnych, chęć do pracy 
oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA SA
 Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Ozorkowie
Tel: (24) 721 92 88

Mechanik 
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, umiejętność 
organizacji pracy własnej.
HTL-STREFA SA
 Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Ozorkowie i Łęczycy
Tel: (24) 721 92 88

Inżynier rolnictwa 
Wykształcenie wyższe rolnicze
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

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.

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

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

Sprzedam skuter „Junak” mało 
używany. Tel.: 502-851-180

SINGER – szyjąca, na pedał – 
sprzedam. 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, uciąg 
1400 kg - atest, homologacja. Tel.: 
500-336-322

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

Sprzedam tregry. Tel.: 781-724-
237

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

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

Sprzedam nowy wózek do wo-
żenia woreczków, maszynę do 
obcinania cebuli lub 3 silniki do 
niej osobno oraz 2 rowerki dzie-
cinne w dobrym stanie w tym 
jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.
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Kilkadziesiąt prezentacji tańca współczesnego i nowoczesnego złożyło się na X Ogólnopolskie Konfrontacje 
Taneczne OZODANCE pod patronatem burmistrza Jacka Sochy. Impreza, organizowana przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Ozorkowie, odbyła się 12 maja w hali sportowej. Turniej od lat cieszy się niezmiennym powodzeniem 
wśród zespołów tanecznych i miłośników tańca, którzy kibicują zmaganiom tancerzy. W tym roku wystąpiły 
zespoły taneczne m.in. z Łodzi, Zduńskiej Woli, Pabianic, Dmosina, Aleksandrowa Łódzkiego, Kutna, Strykowa, 
Lutomierska. Tancerze prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: 7-11 lat, 12-15 lat, 16 +. Zmagania oce-
niało 3-osobowe jury. Pucharami nagrodzono trzy najlepsze zespoły w tańcu nowoczesnym i trzy najlepsze we 
współczesnym, nagrodzono także najlepszą choreografi ę i osobowość sceniczną. Przyznano także dwie nagrody 
Grand Prix (nagrody pieniężne) dla najlepszych zespołów w tańcu nowoczesnym i współczesnym.

jubileuszowy oZoDanCe

Policjanci z łęczyckiej komendy prze-
prowadzili powiatowe eliminacje 
konkursu dla uczniów szkół średnich 
o puchar Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Łodzi. Do rywalizacja 
stanęli uczniowie Zespołu Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. 
Zwycięska drużyna 29 maja będzie 
reprezentować powiat łęczycki na 
szczeblu wojewódzkim.
10 maja na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 odbyły się powiatowe 
eliminacje konkursu dla uczniów 
szkół średnich o puchar Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w 
Łodzi. Celem konkursu było popu-
laryzowanie zasad poszanowania 
i przestrzegania przepisów prawa, 
utrwalanie zdobytej wiedzy z za-
kresu szeroko pojętego bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, 
przybliżenie zawodnikom procedury 
rekrutacji do pracy w mundurze.
Czteroosobowe drużyny konkurs 
rozpoczęły od rozwiązania testu 
składającego się z 30 pytań z za-
kresu wiedzy o społeczeństwie i 
bezpieczeństwie, następnie prezen-
towały sprawność fi zyczną podczas 
pokonania toru przeszkód, który był 
rozgrywany w formie sztafety.
Eliminacje powiatowe wygrała dru-
żyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Łęczycy. 

Dla policjantów ruchu drogowe-
go każdy długi weekend na dro-
gach to czas intensywnej pracy. 
Podczas majowego weekendu 
policjanci kontrolowali m .in. 
prędkość, sposób przewożenia 
dzieci, stan techniczny pojazdów 
i stan trzeźwości kierujących.

Tegoroczna majówka trwała od 
piątku 27 kwietnia do 6 maja 2018 
roku, czyli aż 9 dni. W tym czasie na 
drogach powiatu łęczyckiego doszło 
do czterech kolizji drogowych i 
dwóch wypadku w którym ranne 
zostały dwie osoby. Policjanci zatrzy-
mali pięciu nietrzeźwych kierowców. 
W roku poprzednim w analogicznym 
okresie na drogach naszego regionu 
odnotowano cztery kolizje drogowe 
i jeden wypadek w którym ranne 
została dwie osoby, funkcjonariusze 
zatrzymali dziewięciu nietrzeźwych 
kierujących.

27 kwietnia około godz. 14:00 
w miejscowości Michałówka, gm. 
Piątek, na drodze W-702 doszło do 
zdarzenia drogowego z udziałem 
dwóch pojazdów. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że mieszkaniec 
pow. kutnowskiego, kierując oplem 
wyprzedzał na skrzyżowaniu to-

yotę skręcającą w drogę poprzeczną. 
W wyniku zderzenia pojazdów 
mieszkaniec pow. łowickiego, który 
kierował toyotą z obrażeniami ciała 
został przewieziony do łęczyckiego 
szpitala.

1 maja około godz. 15:00 w Gra-
bowie na skrzyżowaniu ulicy Kro-
śniewickiej z ulicą Mickiewicza 
kierujący toyotą podczas manewru 
skrętu nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierującej oplem, dopro-
wadzając do zderzenia pojazdów. 10 
letni pasażer opla został przewiezio-
ny do szpitala.

Apelujemy do kierowców o 
ostrożną jazdę, zgodną z przepi-
sami ruchu drogowego i zdro-
wym rozsądkiem. Przypominamy 
wszystkim użytkownikom dróg, 
że bezpieczeństwo na drogach 
głównie zależy od nas samych, od 
decyzji, które podejmujemy.

Komendę Powiatową Policji w 
Łęczycy odwiedziły przedszkolaki 
z Przedszkola Miejskiego w Wart-
kowicach. Dzieci poznały pracę 
policjantów. Szczególną atrakcją 
dla najmłodszych była możliwość 
obejrzenia policyjnego aresztu, 
wyposażenia policjantów i ra-
diowozów.

8 marca do łęczyckiej komen-
dy zawitała 19 osobowa grupa 
przedszkolaków z Wartkowic. 
Dzieci miały możliwość obejrzenia 
stanowiska kierowania dyżurnego 
jednostki oraz policyjnego aresztu. 
Milusińscy zwiedzili gabinet szefa 
łęczyckiej policji, gdzie chętni sko-
rzystali z okazji i zasiedli na jego fo-
telu. Atrakcją dla najmłodszych była 

prezentacja wyposażenie policjan-
tów i pojazdów służbowych. Dzieci 
mogły wejść do środka, uruchomić 
sygnały dźwiękowe i świetlne. 
Przedszkolaki były zachwycone 
wizytą w komendzie i wszystkie 
zadeklarowały, że w przyszłości 
wybiorą zawód policjanta. Na 
koniec goście otrzymali drobny 
upominek w postaci odblasków. Po 
omówieniu zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym wszyscy obie-
cali, że będą ich używać w drodze 
do i ze szkoły i nie tylko.

pod paraGraFeM

Przedszkolaki zawitały do łęczyckiej komendyPOWIATOWE ELIMINACJE 
ZAKOŃCZONEPodsumowanie majowego 

weekendu na drogach 
powiatu łęczyckiego

fo
t. 
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

cieKawie i na wesOłO

najdłuższa flaga polski Falsyfikaty w muzeum Trunek z drewna rodem

2 maja w Krakowie pobito Rekord Polski na najdłuższą 
biało-czerwoną. Za organizację całego przedsięwzięcia 
odpowiedzialni byli wojewoda małopolski Piotr Ćwik 
oraz Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki. 
Nowa, najdłuższa fl aga Polski rozciągała się od Bramy 
Floriańskiej, przez Krakowski Rynek, aż do Wawelu. 
Jej całkowita długość to 2057,7 metrów, czyli aż o pół 
kilometra więcej niż wynosił poprzedni rekord. Ofi cjal-
ne bicie rekordu rozpoczęło się o godzinie 12:00, po 
odegraniu hejnału. Harcerze w towarzystwie wojewody 
małopolskiego rozpoczęli rozwijanie rekordowej fl agi. 
Do podtrzymywania najdłuższej biało-czerwonej, na 
całej trasie spontanicznie przyłączali się przechodnie, 
turyści i mieszkańcy Krakowa, którzy także chcieli się 
wziąć udział w narodowej inicjatywie. I bardzo dobrze, 
że było ich aż tylu, ponieważ fl aga ważyła ponad tonę! 

Muzeum w Elne, które gromadzi prace malarza Étienne’a 
Josepha Mathieu Terrusa, odkryło, że co najmniej 82 dzie-
ła ze 140 to falsyfi katy. Muzeum przez 20 lat kupowało 
obrazy, akwarele i szkice Terrusa. W sumie wydano na nie 
ok. 160 tys. euro. Zastrzeżenia co do ich autentyczności 
pojawiły się dopiero ostatnio, gdy przy okazji remontu 
budynku do kolekcji dopuszczono historyka sztuki Erika 
Forcadę. Specjalista zauważył ponoć, że niektóre z uwiecz-
nionych budynków powstały dopiero po śmierci artysty. 
Później było już tylko gorzej. Gdy przesunięto rękawiczką 
po sygnaturze malarza na jednym z obrazów, podpis się 
zmazał. Podejrzenia Forcady zostały potwierdzone przez 
zespół ekspertów. Wydaje się, że muzeum padło ofi arą 
gangu, który specjalizuje się w malarzach katalońskich. 
Obecnie sfałszowane dzieła znajdują się w policyjnym 
depozycie. Śledczy przyglądają się przemytowi obrazów 
innych artystów w regionie.

Naukowcy z Japońskiego Instytutu Leśnictwa i Badań 
nad Produktami Leśnymi opracowali napój alkoholowy 
na bazie drewna. Porównują jego właściwości do alkoholu 
dojrzewanego w beczkach. Wynalazcy mają nadzieję, 
że po znalezieniu partnera z prywatnego sektora ich 
produkt trafi  na sklepowe półki w ciągu 3 lat. Zespół 
uchylił rąbka tajemnicy, wiadomo więc, że najpierw trzeba 
“przerobić” drewno na kremową pastę. Później dodaje się 
do niej drożdże i enzym. Ponieważ temperatury podczas 
procesu obróbki/fermentacji nie są wysokie, udaje się 
ponoć zachować specyfi czny smak poszczególnych ro-
dzajów drewna. Dotąd wyprodukowano trunki z cedru, 
brzozy i wiśni. Jak opowiadają Japończycy, z 4 kg cedru 
uzyskano 3,8 l cieczy o zawartości alkoholu rzędu ok. 
15%. Odpowiada to mocy sake.

Falsyfikaty w muzeum

Przesłanie 
dla piratów 
drogowych

Przeprowadzka

Żona była 
wściekła, trafi ła 
w szybę zamiast 
w męża

Bliskie spotkanie 
trzeciego stopnia

Tato, czy to prawda, że w 
niektórych krajach Afryki 

facet nie zna swojej żony do 
momentu, aż się z nią ożeni?

Tak się dzieje w 
każdym kraju, 

synu...

Taka moda


