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rząd tnie 
pensje.
jaki 
komentarz 
włodarzy?

Monika Kilar – Błaszczyk, wykonująca zadania i kom-
petencje burmistrza Łęczycy, otrzymuje w tej chwili 
ponad 10 tysięcy złotych brutto. Na jaką pensję 
może liczyć po obniżce zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów ws. wynagrodzenia pracowników 
samorządowych?

Łęczycka 
majówka

Nadleśniczy w Poddębicach Zmiany 
w kolegiacie 
w Uniejowie

Zbigniew W., 
samorządowiec z regionu, 

z zarzutem kierowania 
grupą przestępczą

Podtapiani 
przy 

Słowackiego

Mieszkają 
na 11 
metrach

str. 5

Burmistrz Jacek 
Socha, w związku 
z pożarem 
składowiska 
odpadów w Zgierzu, 
zdecydował o 
przesunięciu 
terminu Dni 
Ozorkowa. Kiedy 

odbędzie się 
impreza i czy 

wystąpią 
zapowiadane 
wcześniej 
gwiazdy 
– Video 
i MIG?

czytaj na 
str. 11

str. 10

DNI 
ozorkoWa 
PrzesuniĘte!
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Łęczyca

Łęczyca

OGROMNY SUKCES
Uczennice z topoli królewskiej posłankami

Wiktoria Le-
wandowska i 

Małgorzata Majda ze Szkoły 
Podstawowej w Topoli Królew-
skiej są jedynymi uczennicami 
z całego powiatu łęczyckiego, 
które wezmą udział w XXIV 
sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Znalazły się w gronie 460 po-
słów z całej Polski. To ogromne 
wyróżnienie i duży zaszczyt. 

Aby dostać się do Sejmu Dzieci 
i Młodzieży, dziewczyny musiały 
wykonać projekt przedstawia-
jący sylwetkę jednego z posłów 
odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Wiktoria i Małgorzata wybrały 
postać Ignacego Kamińskiego 

(lokalnego aktywisty). Uczennice 
doskonale przygotowywały się pod 
kierunkiem opiekuna, nauczycielki 
historii i wiedzy o społeczeństwie p. 
Jolanty Kuropatwy. 

Warto dodać, że władze gminy 
Łęczyca stawiają na młodzież. 
Wójt Jacek Rogoziński w pierw-
szej połowie 2015 roku wdrożył, 
jako pierwszy w całym powiecie, 
pomysł utworzenia Młodzieżo-
wej Rady Gminy. Powstała, żeby 
zapewnić młodym ludziom moż-
liwość podejmowania decyzji w 
sprawach lokalnych. MRG to głos 
doradczy Rady Gminy. Młodzie-
żowa rada miała też zachęcać 
uczniów do większej aktywności 

społecznej i politycznej. Udało 
się, czego dowodem jest sukces 
Wiktorii i Małgorzaty.

- Jestem bardzo dumny z na-
szych uczennic i niezmiernie 
cieszę się, że jako jedyne z całego 
powiatu znalazły się w tym elitar-
nym gronie. To ogromne wyróż-
nienie dla nich jak i dla naszej gmi-
ny – mówi Jacek Rogoziński, wójt 
gminy Łęczyca. - Ubolewam tylko 
nad tym, że najprawdopodobniej z 
powodu protestu opiekunów osób 
niepełnosprawnych sesja Sejmu 
Dzieci i Młodzieży nie odbędzie 
się 1 czerwca, tak jak co roku, ale 
w innym terminie. 

Sejm Dzieci i Młodzieży to wy-

j ą t k o w y 
projekt edu-
k a c y j n y , 
którego ce-
lem od po-
nad 20 lat 
jest kształ-
t o w a n i e 
p o s t a w 
obywatel-
skich oraz 
szerzenie 
w ś r ó d 
młodzie-
ży wiedzy 
na temat 
zasad funk-
cjonowania polskiego Sejmu i de-
mokracji parlamentarnej, a od kilku 
lat także aktywizacja młodych ludzi 
do działania na rzecz ich środowisk 

j ą t k o w y 
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j ą t k o w y 
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projekt edu-
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projekt edu-

którego ce-
k a c y j n y , 
którego ce-
k a c y j n y , 

lem od po-
którego ce-
lem od po-
którego ce-

nad 20 lat 
jest kształ-
t o w a n i e 

zasad funk-
cjonowania polskiego Sejmu i de- lokalnych.

Temat tegorocznych obrad 
brzmi: Posłowie pierwszego Sej-
mu Niepodległej. 

Gm. Łęczyca

Od środy 2 maja, kiedy 
obchodzony jest Dzień 

Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, do 
końca roku, zgodnie z zarządze-

Na kilkadziesiąt me-
trów w stronę łąk cią-

gną się sterty śmieci przy „Irysie”. 
Widok jest koszmarny, aż trudno 
uwierzyć, jak mieszkańcy mogli 
doprowadzić do czegoś takiego. 
Stanisław Stoliński, prezes ogro-
dów działkowych, również nie 
kryje rozżalenia.

- Działkowicze strasznie tam 
narozrabiali, ale myślę, że śmieci 
też były podrzucane spoza ogro-
du. Wśród hałd różnych śmieci są 
nie tylko gałęzie, skoszona trawa 
czy wycięte drzewa, ale też stare 
meble, telewizory a nawet sedes. 
Naprawdę nie wiem jak można tak 
postępować. Teraz ja muszę zor-

wysypisko na waliszewie

Śmieciowisko ciągnie się na 
kilkadziesiąt metrów w stronę łąk

Na tyłach irysa śmieci są nie tylko z 
działek
ganizować koparkę i to wszystko 
posprzątać. Myślę, że zaczniemy w 
tym tygodniu, bo pracy jest ogrom. 
Niedawno ktoś te śmieci podpalił, 
nie muszę chyba mówić, jakie było 
zagrożenie pożarem w tak bliskiej 
odległości od naszych działek. Po 
wysprzątaniu łąki, brama od tamtej 
strony ogrodu zostanie zamknięta 
– mówi prezes „Irysa”. - W tym ty-
godniu, zgodnie z uchwałą walnego 
zgromadzenia, ustawiony zostanie 
kontener na śmieci od strony ulicy 
Słowackiego. Mam nadzieję, że 
dzięki temu problem ze śmieceniem 
w pobliżu naszego ogrodu będzie 
zminimalizowany.

(zz)

Powiatowe obchody dnia strażaka
Łęczyca W Komendzie 

P o w i a t o w e j Państwowej Straży Pożar-nej w Łęczycy odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Pod wspólnym strażackim wezwaniem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” zgromadzili się strażacy z całego re-gionu, druhowie w sta-nie spoczynku, kapelani, przedstawiciele wojska, samorządu terytorialnego, świata polityki i biznesu.Uroczystości, po wysłuchaniu hymnu państwowego, otworzył komendant PSP w Łęczycy, Woj-ciech Pernal, który podziękował druhom za poświęcenie na rzecz ratowania życia i mienia ludzi. W dowód uznania strażakom przy-znano medale i odznaki.Srebrne medale otrzymali: mł. brygadier A. Mistrzak, mł. kpt. Z. Kubiak, asp. sztab. A. Rapacki.

Brązowe medale otrzymali: mł. bryg. W. Pernal, ogn. K. Kaź-mierczak.
Odznakę „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” otrzymali asp. sztab. w stanie spocz. M. Borow-ski, st. ogn. w stanie spocz. W. Ratajczyk.

Dzień Strażaka był też okazją do przyznania awansów na wyż-sze stopnie zawodowe. 
(mku)

Flagi na urzędach. magistrat spóźniony?

W piątek na magistracie 
zawieszono fl agi

M.in. na osiedlu „Kleks” nad 
wejściami do klatek powiewają 
fl agi państwowe

niem premiera Mateusza Mora-
wieckiego, na wszystkich budyn-
kach administracji publicznej i 
rządowej mają wisieć fl agi pań-
stwowe. W Łęczycy fl agi zostały 
zawieszone na wielu budynkach, 
niektórych blokach, szkołach, 
również na urzędzie miejskim, 
ale w tym przypadku dopiero w 
piątek, po naszym pytaniu w tej 
sprawie.

„Wspomniane zarządzenie było 
skierowane do organów admi-
nistracji rządowej, natomiast dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
stanowiło formę apelu, nie mającego 
charakteru wiążącego. Królewskie 
Miasto Łęczyca przychyliło się do 
apelu premiera Mateusza Mora-
wieckiego i w związku z uczcze-
niem 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, fl aga została 
umieszczona na budynku Urzędu 
Miejskiego w Łęczycy” - poinfor-
mowała Monika Nejman z UM w 
Łęczycy. 

(zz)

Wójt aresztoWany!
Zbigniew W. został tymczaso-
wo aresztowany. Ma to związek 
z ogromną aferą dotyczącą 
wyłudzania wielomilionowych 
dotacji z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wójtowi z podłęczyckiej gminy 
zmieniono zarzuty. Prokuratura 
podejrzewa, że mógł kierować 
grupą przestępczą, stąd decyzja 
o tymczasowym aresztowaniu.

O sprawie zrobiło się głośno 
na początku kwietnia. Wówczas 
zatrzymano 11 osób, w tym Zbi-
gniewa W. Areszt zastosowano 
tylko wobec jednego mężczyzny, 
55-letniego mieszkańca powiatu 
łęczyckiego – brata wójta, który 
też jest podejrzewany o kierowa-
nie grupą. 

W kwietniu, po pierwszym 
przesłuchaniu, wójt nie ukrywał, 
że jest bardzo zaskoczony całą 
sytuacją.

- Przyszli do mnie o szóstej 
rano, zakuli w kajdany i zawieźli 
do prokuratury w Łodzi. To 
był dla mnie szok. Widać, że 
ruszyła kampania wyborcza i 
niewygodne osoby próbuje się 
„zlikwidować”. Podczas przesłu-
chania dokonałem obszernych 
wyjaśnień na każde z zadanych 
mi pytań - mówił Reporterowi 

włodarz gminy. 
- W moim przy-
padku jedynym 
zarzutem jaki 
usłyszałem jest 
podejrzenie, że w 
sposób niezgod-
ny z prawem po-
bierałem dopłaty 
z ARiMR. Ale 
ta sytuacja jest 
absurdalna. Nie 
mam sobie nic do 
zarzucenia i będą 
to udowadniał. To 
jakiś absurd.

Sprawa nabrała tempa. Jak infor-
muje Krzysztof Kopania, rzecznik 
prokuratury okręgowej w Łodzi, 
wójtowi zarzuty zmieniono na kiero-
wanie grupą przestępczą. W związku 
z tym zapadła decyzja o jego zatrzy-
maniu i skierowaniu wniosku o 
tymczasowe aresztowanie. 

Przypomnijmy, łódzcy policjan-
ci 4 kwietnia zatrzymali 11 osób 
podejrzanych o udział w zorga-
nizowanej grupie przestępczej 
zajmującej się wyłudzeniami dopłat 
unijnych. Ustalenia wskazują, że 
grupa mogła wnioskować o wy-
płatę ponad 11 milionów złotych 
z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Łęczycy. 

Zgromadzony w sprawie materiał 
dowodowy, wskazuje, że grupę 
tworzyły osoby i podmioty gospo-
darcze z terenu powiatu łęczyckie-
go. W skład grupy wchodziły m.in 
podstawione osoby, tzw. słupy, 
oraz byli już pracownicy ARiMR 
w Łęczycy. Osoby te miały wyko-
nywać zadania ściśle określone 
przez organizatorów procederu. 
Kluczową rolę wypełniali byli 
pracownicy agencji, przez ręce 
których przechodziła większość 
złożonych wniosków o dopłaty. 
Podejrzanym w sprawie grożą 
kary nawet do 15 lat pozbawienia 
wolności.

(zz)
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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
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Monika Kilar-Błaszczyk 
w piątek na zaproszenie 

Andrzeja Dudy, prezydenta PR, po-
jechała do Pałacu Prezydenckiego. 
Wraz z samorządowcami z całej 
Polski wzięła udział w uroczystości 
z okazji Dnia Samorządu Teryto-
rialnego.

- Służba społeczeństwu to istota 
samorządu; trzeba mieć powołanie do 
tej służby, ale trzeba mieć też odwagę 
- podkreślił prezydent Andrzej Duda 
podczas piątkowego spotkania. 

Zwracał uwagę, że prawdziwym 
podmiotem służby ludzi, którzy są sa-
morządowcami są ich współobywatele 
i współmieszkańcy. - Trzeba mieć nie 
tylko powołanie do tej służby, ale trzeba 
mieć jeszcze odwagę. Wszyscy wiemy, 
że to jest bardzo poważne wyzwanie 

M. Kilar-Błaszczyk u prezydenta

związane z wieloma trudnościami – 
powiedział prezydent.

Po części oficjalnej był czas na roz-
mowy oraz na osobiste spotkanie z 
prezydentem.

(zz)

Wynagrodzenia sa-
morządowców - m.in. 

wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast oraz ich zastęp-
ców zostaną obniżone o 20 proc. 
Tak zakłada przyjęte przez Radę 
Ministrów rozporządzenie ws. 
wynagradzania pracowników 
samorządowych. Obniżenie wy-
nagrodzeń osób zarządzających 
będzie obowiązywać od 1 lipca.

Zarobki w samorządzie do niskich 
nie należą. Większość mieszkańców 
nie może nawet pomarzyć o pensji 
rzędu 10 tys. zł brutto. Zapytaliśmy 
niektórych włodarzy z regionu jak 
oceniają wprowadzone przez rząd 
cięcia wynagrodzeń. 

Monika Kilar-Błaszczyk, 
wykonująca zadania 

i kompetencje burmistrza 
Łęczycy

- Pensje w samorządzie rzeczywi-
ście są wysokie, ale nie jest to sposób 
na zarobienie naprawdę dużych 
pieniędzy. Burmistrzem jest się 24 
godziny na dobę, to naprawdę ciężka 
i odpowiedzialna praca, zwłaszcza 
w takiej sytuacji jak moja, kiedy 
nie mam zastępcy. Na burmistrzu 
ciąży odpowiedzialność społeczna, 

merytoryczna 
i finansowa. 
Jeśli ktoś de-
cyduje się na 
taką pracę to 
musi brać pod 
uwagę, że nie 
jest to etat od 

W samorządzie niższe zarobki
Łęczyca godziny do godziny, ale służba spo-

łeczna, a pełniąc służbę nie można 
nastawiać się tylko na zysk – mówi 
Monika Kilar-Błaszczyk. - Uważam, że 
obecne pensje są adekwatne do ogromu 
wykonywanej pracy, ale jeżeli takie były 
oczekiwania społeczne, aby włodarze 
zarabiali mniej, to zostały one spełnione 
przez partię rządzącą.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, powołana przez Prezesa Rady 
Ministrów do wykonywania zadań i 
kompetencji burmistrza miasta Łęczyca 
Monika Kilar-Błaszczyk otrzymuje 
wynagrodzenie, składające się z : wy-
nagrodzenia zasadniczego – 5800 zł 
brutto, dodatku funkcyjnego – 1900 zł 
brutto, dodatku specjalnego – 1540 zł 
brutto oraz dodatku za wysługę lat – 928 
zł brutto.

Wojciech Zdziarski, 
starosta łęczycki

- Odnośnie zasadności dokonanego 
manewru z obniżaniem wynagrodzeń 
samorządowcom mogę stwierdzić tylko 
tyle, że społeczeństwo zbulwersowały 
nie wynagrodzenia pracowników 
samorządu terytorialnego a wysoko 
postawionych pracowników pionu 
rządowego. Obniżenie wynagrodzeń 
zasadniczych  grupie samorządowej 
nastąpiło automatycznie bez badania 
rozmiarów odpowiedzialności pono-
szonej za Państwo przez tę grupę oraz 
wielkości budżetów poszczególnych 
jednostek. Omawianą decyzję rządu 
oceniam zatem jako pochopną, podjętą 
bez rzetelnej analizy i bez uwzględnie-

nia wysokości 
zarobków osią-
ganych przez 
członków za-
rządów spółek 
Skarbu Pań-
stwa, których – 
przy podobnej, 
a czasem mniej-

szej odpowiedzialności - dzieli w sto-
sunku do innych grup pracowniczych  
prawdziwa przepaść – komentuje 
starosta powiatu łęczyckiego. - Wyso-
kość wynagrodzenia zasadniczego 
starosty  w  ramach tzw. „widełek”  
ustalanych przez rząd władna jest 
ustalać tylko rada powiatu. Rządowi 
wolno jedynie przesuwać granice 
„widełek” w dół lub w górę. Nie może 
natomiast, w świetle obowiązującego 
prawa decydować o indywidualnym 
wynagrodzeniu przyznanym kon-
kretnemu staroście uchwałą rady 
powiatu. O procencie obniżenia 
mojego wynagrodzenia zasadnicze-
go, które nigdy nie osiągało  maksy-
malnego  dopuszczalnego poziomu, 
zadecyduje obecnie uchwała organu 
stanowiącego powiatu uwzględniając 
poziom kwot w ramach obniżonych o 
20% „widełek”. Moje wynagrodzenie 
zasadnicze wynosi aktualnie 5 200 
zł (bez zmian od 11 czerwca 2008 r. ). 
Poza wynagrodzeniem zasadniczym 
otrzymuję dodatek stażowy, funkcyj-
ny i specjalny w  wysokości 5 428 zł 
(również bez zmian od 2008 r.). Wy-
nagrodzenie zasadnicze wicestarosty 
wynosi obecnie 4 800 zł i jest podstawą 
do ustalenia dodatków stażowego i 

specjalnego które wraz z dodatkiem 
funkcyjnym wynoszą 5 016 zł.  

Jacek Rogoziński, 
wójt gminy Łęczyca

- Jeżeli chodzi o mnie, to z pewnością 
nie podjąłem się pracy wójta dla wyso-
kiej pensji, bo moje zarobki wcześniej 
były znacznie wyższe niż w urzędzie 
gminy. Wójtem nie jest się do godziny 
do godziny, ale cały czas. Jest to praca, 
w której trzeba poświęcić maksimum 
swojego czasu, uwagi i zaangażowania. 
Mam z tej pracy ogromną satysfakcję. 
Udało mi się spełnić moje wszystkie 
obietnice z kampanii wyborczej a 
nawet więcej. To dla mnie ważniejsze, 
niż wysokość pensji, ale mogę mówić 
tylko o sobie. Nie wiem, czy młody 
człowiek, dla którego wysokość wyna-

grodzenia jest 
ważna, zde-
cydowałby 
się podjąć tak 
wymagającą 
pracę przy 
obniżonych 
o 20% zarob-
kach – pod-

kreśla wójt gminy Łęczyca.
Rozporządzanie przewiduje 

obniżenie – średnio o 20 proc. – 
minimalnego i maksymalnego 
wynagrodzenia zasadniczego osób 
pełniących funkcje zarządzające 
w jednostkach samorządu teryto-
rialnego lub związkach jednostek 
samorządu terytorialnego, zatrud-
nianych na podstawie wyboru albo 
powołania.
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OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Łęczycanka” posiada 
do wynajmu lokal użytkowy 
o powierzchni ok. 130 m² 
znajdujący się na parterze 

budynku biurowego
w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 11a
Bliższe informacje można uzyskać:

Sekretariat: 24 721 94 30, 
Administrator: 607 909 762

Ubiegłotygodnio-
wa komisja oświa-

ty, kultury, zdrowia i opieki 
społecznej nie należała do 
łatwych. Poruszono m.in. draż-
liwy temat wynagrodzeń pra-
cowników jednostek podle-
głych miastu, w tym placówek 
oświatowych i ośrodka pomocy 
społecznej.

Problem wynagrodzeń jest dla 
wszystkich istotny. Na wtorko-
we posiedzenie komisji licznie 
przybyli pracownicy jednostek 

Zakończyły się głów-
ne prace remontowe 

na ulicy Józefa Dworzaczka na 
Waliszewie. Mieszkańcy wreszcie 
mogą cieszyć się z równej drogi 
i prostych chodników. Koniec z 
tonięciem w błocie po każdych 
opadach deszczu.

Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy nie kryją zadowolenia 
z dobiegającej końca inwestycji. 
Podkreślają, jak wiele lat czekali na 
remont najstarszej ulicy na osiedlu. 

- Teraz ulica wygląda zupełnie 
inaczej. W końcu nie ma dziur i pia-
chu. Nie mam żadnych zastrzeżeń, 
co do pracowników wykonujących 
remont. Zrobili to solidnie - mówi 
Zenobia Mielczarek, jedna z miesz-

mieszkańcy zadowoleni

Walczą o podwyżki 
budżetowych. Prowadząca obra-
dy, radna Marta Arkuszewska 
przedstawiła pisma złożone w tej 
sprawie przez pracowników szkół, 
przedszkoli i miejskiego ośrodka 
pomocy społecznej.

- Pracownicy SP im. Jana Pawła 
II zatrudnieni na stanowiskach 
obsługowych i administracyjnych 
proszą o wprowadzenie zmian do-
tyczących podniesienia płacy za-
sadniczej obowiązującej od stycz-
nia 2018 roku oraz sukcesywne jej 
zwiększanie z każdym wzrostem 

wynagrodzenia minimalnego. 
Dotyczy to w szczególności pra-
cowników z wieloletnim stażem, 
gdyż dochodzi do zrównania ich 
płacy z uposażeniem pracownika 
bez wysługi lat - czytała przewod-
nicząca komisji. 

Podobnego brzmienia były pi-
sma z innych jednostek budżeto-
wych. Kierownik Sekcji Pomocy 
Środowiskowej i Sekcji Świadczeń 
Pomocy Społecznej z MOPS w 
Łęczycy wskazała na realne zagro-
żenie braków kadrowych wśród 
pracowników socjalnych.

- Jeżeli dalej nic się nie zmieni w 
tym zakresie pracownicy socjalni 
odejdą do podobnych fi rm oferu-
jących wyższe wynagrodzenie i 

kto wtedy bę-
dzie prowadził 
pracę socjalną w 
naszym mieście? 
- pytała kierow-
niczka.

W tej sytuacji 
radna M. Arku-
szewska zwróci-
ła się do Moniki 
Kilar-Błaszczyk, 
w y k o n u j ą c e j 
zadania i kom-
petencje burmi-
strza o konkret-
ną odpowiedź.

-  Za łożen ia 
b u d ż e t u  n i e 
uwzględniały podwyżek z wy-
równaniem od 1 stycznia, dlatego 
realnie regulacja płac może nastą-
pić od 1 lipca br.

Słowa burmistrz potwierdziła 
skarbnik miasta Grażyna Życz-
kowska.

- Podwyżka może nastąpić do-
piero z dniem 1 lipca z powodu 
obwarowań budżetowych i nie 
może być wyższa niż 100 zł plus 
wysługa lat. O większej regula-

cji możemy myśleć dopiero w 
przyszłorocznym budżecie - 
wyjaśniała urzędniczka.

- Ta propozycja nie jest w 
żaden sposób satysfakcjonująca 
- komentowali pracownicy. - Od 
prawie 10 lat słyszymy, że w tej 
kwestii zawinili kolejni burmi-
strzowie, którzy nie dokonywali 
na bieżąco regulacji wynagro-
dzeń, tylko że kiedyś wreszcie 
trzeba to uczynić.

(mku)

kanek ulicy Dworzczka. - Chyba 
wszyscy mieszkańcy są zadowoleni, 
że inwestycja została zrealizowana.

W obrębie skrzyżowania ulicy 
Józefa Dworzaczka z ulicą Bolesława 
Prusa spotykamy kolejną mieszkan-
kę, Danutę Wdowiak.

- Wreszcie, po tylu latach miesz-
kamy w normalnych warunkach, 
jestem bardzo zadowolona. Po 
deszczu woda pięknie spłynęła 
i jest sucho. Na początku, tuż po 
rozpoczęciu prac remontowych 
miałam uwagi, kiedy były duże 
rozkopy. Przyjechałam z sanatorium 
i nie mogłam wejść na teren swojej 
posesji, nie miałam też możliwości 
wyjechać z furtki z mężem, który 
porusza się na wózku inwalidzkim. 

Później jednak prace przyspieszyły 
a efekty widać gołym okiem. Z tego 
co wiem, jeszcze będzie siana trawa 
– dodaje D. Wdowiak.

Ewa Walczak, kolejna mieszkan-
ka, z którą rozmawialiśmy, potwier-
dza słowa sąsiadek chwalących 
przeprowadzone prace remontowe. 

(mku)
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Moc atrakcji dla dzieci i młodzieży:
Park rozrywki - zjeżdżalnie, karuzele, ścianka 
wspinaczkowa, kolejka szynowa i wiele innych

Animacje cyrkowe, konkurs gigantycznej skakanki, 
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Pokaz szalonego naukowca 
- doświadczenia z udziałem suchego lodu, helu, 
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W lokalu socjalnym 
zajmowanym przez 

Ewelinę Cieślińską z całą pewno-
ścią miejsca jest zdecydowanie 
za mało. Kobieta w ciąży śpi 
razem z dwójką małych dzieci, 
bo w mieszkaniu zmieści się 
tylko jedna kanapa. - W tej klitce 
można dostać depresji – mówi 
pani Ewelina.

W lokalu o powierzchni 11mkw. 
mieszka pani Ewelina, jej 6-letnia 
córka i 1,5-roczny synek a w paź-
dzierniku na świat przyjdzie kolejne 
dziecko. 

- Już teraz jest nieludzko mało 
miejsca, nie wyobrażam sobie, jak 
mielibyśmy tu mieszkać kiedy uro-
dzę trzecie dziecko. Dlatego staram 
się o zamianę mieszkania na większe. 
Byłam już dwukrotnie w urzędzie 
miejskim, ale nie usłyszałam w mojej 
sprawie nic, co mogłoby mnie ucie-
szyć. Złożyłam więc pismo do pani 
burmistrz, czekam na odpowiedź. 
Mam nadzieję, że jako kobieta i rów-
nież matka, zrozumie moją trudną 
sytuację i pomoże w przyznaniu mi 
większego lokalu – usłyszeliśmy od 
E. Cieślińskiej.

Samotna matka mikroskopijne 
mieszkanie zajmuje od 2013 roku. 
Mimo fatalnego stanu technicznego 
przyjęła lokal. Zmusiła ją do tego 
trudna sytuacja, została bez dachu 
nad głową. Na własny koszt zrobi-

Piątkowe popołudnie 
upłynęło pod znakiem 

wielu atrakcji zorganizowanych 
podczas Majówki z Trójką w SP nr 
3 w Łęczycy. Dzieci przygotowały 
występy artystyczne z okazji so-
botniego Dnia Matki. Najmłodsi 
bawili się na dmuchanych zjeż-
dżalniach, skakali na trampolinie 
i szaleli w kulach wodnych. Nie 
brakowało też chętnych na kiełba-
skę z rusztu i kawałek ciasta. Duże 
zainteresowanie wzbudził także 
amerykański, policyjny radiowóz.

(zz)

Nad miejskim zale-
wem w ciepłe, sło-

neczne dni mieszkańców space-
ruje wielu. Niejedna osoba chcia-
łaby usiąść i odpocząć. Niestety, 
nad zalewem nie ma ani jednej 
ławki. Na razie nic w tej sprawie 

mieszkają na 11 metracH 
kWadratoWycH 

ła remont mieszkania, 
który pochłonął do tej 
pory kilkanaście tysięcy 
złotych, w dużej mierze 
przez ciągle wychodzącą 
wilgoć.

Pani Ewelina w roz-
mowie z Reporterem 
wielokrotnie podkre-
ślała, że nie oczekuje 
cudów, chce jedynie 
bezpiecznie wycho-
wywać swoje dzieci w 
godnych warunkach. 
Wystarczy jej, żeby 
dzieci miały swój po-
kój, żeby w mieszkaniu 
było miejsce na osobne łóżka i biurka, 
oraz co też jest niezmiernie ważne, 
na kuchnię.

- Moją kuchnię stanowi kawałek 
korytarza, a znajduje się w niej jedynie 
zlewozmywak. Nie mam kuchenki, bo 
się nie mieści. Nie mogę nawet ugoto-
wać dla dzieci obiadu, najczęściej zama-
wiam posiłki, lub gotuję u mojej mamy, 
gdzie praktycznie spędzam większość 
czasu. W tym mieszkaniu tylko śpimy, 
bo ciężko się tu ruszyć – przyznaje 
samotna matka. - Bardzo zależy mi 
na zamianie. Uważam, że miasto po-
winno sprzyjać takim lokatorom jak 
ja. Nie mam ani złotówki zadłużenia, 
wszystkie zobowiązania są płacone na 
czas, zrobiłam remont tego mieszkania. 
Nie mam żadnych nałogów a dzieci 

są zadbane 
i szczęśliwe. 
Tylko brakuje 
nam miejsca 
do  ż yc ia . 
Mogłabym 
p r z y j ą ć 
mieszkanie 
do remon-
tu, poradzę 
sobie z tym. 

Mogłabym też wziąć mieszkanie 
komunalne, z całą pewnością będę 
robić wszystkie opłaty. Jedyne, czego 
potrzeba, to dobra wola ze strony 
pani burmistrz i urzędu miejskiego – 
usłyszeliśmy. 

W styczniu urząd miasta zapropo-
nował mieszkance lokal o powierzchni 
35mkw. Kobieta jednak skorzystała z 
przysługującego jej prawa i mieszka-
nia nie przyjęła, głównie z uwagi na 
lokalizację i otoczenie. Dowiedziała 
się bowiem od bliskich osób, że w 
zaproponowanym miejscu niemalże 
codziennie dochodzi do pijackich li-
bacji, awantur, kłótni. Nie chciała, żeby 
jej dzieci dorastały w takim otoczeniu. 

Miasto Łęczyca mieszkań socjal-
nych i komunalnych ma niewiele. 

Ich liczba nie jest w 
stanie zabezpieczyć potrzeb wszystkich 
mieszkańców. W tym roku na przy-
dział mieszkania socjalnego na liście 
oczekujących znajduje się 29 rodzin, 
na mieszkanie komunalne czeka 12 
rodzin, potrzeba także 13 lokali dla osób 
bezdomnych.

(zz)

W lokalu nie ma 
nawet kuchni

Kobieta w 
ciąży z dwójką dzieci śpi na 
jednej kanapie

zabawa w „trójce”

przydałyby się ławki
się nie zmieni, w przyszłości być 
może tak.

- Obecnie w budżecie miejskim 
nie ma zabezpieczonych środków 
na zakup i montaż ławek przy 
miejskim zalewie, jednak z uwagi 
na fakt, że teren ten jest miejscem 
spacerów wielu łęczycan, chcieli-
byśmy w przyszłości podjąć kroki, 
by wspomniana przestrzeń była 
atrakcyjnym miejscem odpoczynku 
mieszkańców Królewskiego Miasta, 
jak i gmin ościennych – mówi Mo-
nika Kilar-Błaszczyk, wykonująca 
zadania i kompetencje burmistrza 
miasta Łęczyca.

(zz)
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Uniejów Do niecodzienne-
go zdarzenia doszło 

podczas niedawnych burz, gdy 
jeden z piorunów uderzył w wieżę 
kościelną. Potężne wyładowanie 
atmosferyczne sprawiło, że prze-
stał chodzić zegar na kościelnej 
wieży. Wkrótce ma zostać na-
prawiony.

(ps)

Na rzeźbach w niektórych 
miejscach jest mech i brud 

Toczące się śledz-
two dot. antypi-

sowskich broszur i materiałów w 
budynku starostwa powiatowego 
na pewno będzie przedłużone. 
Powodem jest duża liczba osób, 
które trzeba przesłuchać. To nie 
tylko pracownicy starostwa, ale 
również radni i władze powiatu. 
Niedługo zeznania w sprawie 
złożyć ma starosta Ryszard Rytter. 

Przypomnijmy, że o sprawie za-
wiadomił służby poseł Piotr Polak. To 
właśnie parlamentarzysta z ramienia 
PiS natknął się w starostwie na mate-
riały szkalujące partię rządzącą. Jak 
nam powiedział, musiał powiadomić 
odpowiednie służby ze względu 
na powagę sprawy. Starosta nieco 
inaczej patrzy na problem.

- Funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Poddębicach już 
trzeci miesiąc prowadzą docho-
dzenie. Na polecenie prokuratury 
przesłuchali już pracowników na-
szego urzędu, a obecnie przesłuchują 
radnych. Z informacji jakie posiadam, 
otrzymam wezwanie na komendę 
w celu złożenia zeznań. Liczę, że 

piorun uderzył w wieżę 

kiedy odnowią pomnik?
Pomnik ku czci pomordowanych 
podczas II wojny światowej wyma-
ga pilnych prac naprawczych. Już z 
daleka rzucają się w oczy odpadające 
płytki i zabrudzone rzeźby. Inskryp-
cja jest praktycznie nieczytelna. 

Gmina Poddębice w ub. roku zleciła 
opracowanie dokumentacji – kosztorys 

inwestorski dla renowacji pomnika w 
Niewieszu. Następnie zostało wysłane 
zapytanie ofertowe o udzielenie za-
mówienia publicznego na wykonanie 
renowacji. Jednak we wskazanym w 
postępowaniu terminie nie wpłynęła 
żadna oferta. 

Urząd, gdy zapytaliśmy o plany dot. 
pomnika, odpowiada:

- Gmina ma podpisaną umowę na 

nastąpi to niebawem, ponieważ zależy 
nam na jak najszybszym zakończeniu 
tego postępowania – mówi starosta 
poddębicki. - Odnosząc się do sytuacji, 
muszę zaznaczyć, iż w starostwie 
swoje sprawy załatwia dziennie po-
nad sto osób. Nie mamy monitoringu, 
a co się z tym wiąże nie jesteśmy w 
stanie kontrolować wszystkich osób i 
materiałów jakie są pozostawiane w 
budynku. Mamy dużo pracy związa-
nej z realizacją wielu projektów, dzięki 
którym wyremontowaliśmy rekor-
dowe ponad 200 km dróg z 310 km 
jakie są w zarządzie powiatu, szybko i 
sprawnie załatwiamy sprawy naszych 
mieszkańców, tak więc nie mamy 
czasu na przygotowywanie i rozrzu-
canie ulotek skierowanych przeciwko 
jakiejkolwiek z partii politycznych. 
Pomimo to poprosiłem pracowników, 
aby zwracali uwagę na materiały jakie 
znajdują się na stolikach i usuwali z nich 
ulotki propagandowe. Bulwersuje mnie 
jednak fakt, iż ulotki były rozrzucone 
na terenie całego miasta, a media i pan 
Poseł Polak skupili się na starostwie 
powiatowym, sugerując udział na-
szych pracowników w oczernianiu 
partii rządzącej. Dziwi mnie również 
fakt, że sprawa początkowo miała być 
rozpatrywana jako wykroczenie, a na-
gle jest prowadzona jako znieważenie 
funkcjonariusza publicznego z art. 226, 
par. 1 Kodeksu Karnego. Mam wra-
żenie, że to kolejna z domniemanych 
„afer” w związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi. 

(ps)

Z cokołu odpadły płytki. Nie wiadomo, kiedy pomnik zostanie wyremontowany

bieżące utrzymanie porządku, czysto-
ści, konserwacji zieleni oraz utrzyma-
nie grobów i miejsc pamięci narodowej. 
W kwietniu br. przy pomniku w 
Niewieszu nasadzono na rabatach 
kwiaty i wykonano koszenie w części 
okalającej pomnik – wyjaśnia Cezary 
Makowski, kierownik referatu IGKM 
Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

(ps)

starosta będzie przesłuchany

Niedługo przesłuchany zostanie 
starosta R. Rytter 

Materiały szkalujące PiS były w 
budynku starostwa

Przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, 
przedsiębiorcy, reprezentanci 
wielu instytucji uczestniczyli 
w uroczystości wmurowania 
kamienia węgielnego i pod-
pisania aktu erekcyjnego pod 
budowę Aparthotelu zarządza-
nego przez uniejowskie termy. 
Wmurowanie symbolicznie 
rozpoczęło inwestycję, bowiem 
budowa ruszyła już kilka tygo-
dni temu. 

Dzięki obiektowi baza nocle-
gowa uzdrowiska znacznie się 
powiększy. Nowy obiekt ma przy-
ciągnąć gości zainteresowanych 

Inwestycja o której głośno w regionie

aparthotel term uniejów 
dłuższym pobytem w Uniejowie. 

- Obecnie żaden funkcjonujący w 
Uniejowie hotel nie może pomieścić 
grupy 100-osobowej. Tymczasem 

nowy obiekt będzie mógł przy-
jąć nawet 350 osób 
– informuje Marcin 
Pamfi l, prezes Term 
Uniejów.

- Nie chcemy kon-
kurować z innymi 
uniejowskimi hotela-
mi. To ma być obiekt 
uzupełniający naszą 
ofertę – zadeklarował 
Józef Kaczmarek, 
burmistrz Uniejowa. 

Aparthotel będzie 
jednym z najwięk-
szych tego t ypu 
obiektów w okolicy. 

Budowa uniejow-
skiego hotelu po-

chłonie 55 milionów złotych. Inwe-
storem jest miejska spółka, która 
pokryje 15 procent kosztów. Resztę 
fi nansują prywatni właściciele po-

szczególnych apartamentów, które 
będą wynajmowane turystom. 
Całość realizacji jest przewidziana 
do lipca 2019 roku.

Głównym powodem sukcesu tej 
inwestycji, jak podkreślił prezes 
Pamfil, jest atrakcyjne położenie 
działki w strefi e uzdrowiskowej A, 
na której jest zlokalizowana budo-
wa Aparthotelu.

- Nie byłoby zapewne tego świet-
nego pomysłu, gdyby nie wy-
pracowana, nie tylko w naszym 
województwie, ale w całej Polsce, 
marka Uniejowa i uniejowskich 
Term. Ale pewnie i tej marki by nie 
było, gdyby nie dobrzy, wyjątkowi 
ludzie, którzy chcieli i potrafili 
dobrze wykorzystać to bogactwo, 

Uroczystość miała miejsce w ub. czwartek 

które w Uniejowie znajduje się na 
głębokości kilku kilometrów. Cieszę 
się, że dochodzi do tej inwestycji, że 
baza i potencjał Uniejowa rozwija 
się coraz bardziej – mówił poseł 
Piotr Polak.

Równolegle do budowy Apartho-
telu będzie realizowana inwestycja 
budowy drogi oraz ronda przy 
wjeździe do obiektu. 

Aparthotel będzie działał przez 
cały rok, a właściciele zakupionych 
mieszkań oddadzą je w dzierżawę 
operatorowi obsługującemu wy-
najem. Ważny dla właścicieli jest 

fakt, że na czas trwania umowy, 
poza zainwestowaniem w zakup 
lokalu, nie będą ponosić żadnych 
kosztów związanych z funkcjono-
waniem obiektu.

Kompleks będzie składał się z 
dwóch budynków pięciokondy-
gnacyjnych z dostępem do wody 
termalnej, w których znajdą się 
172 pokoje, strefa fi tness wraz z 
basenem rekreacyjnym i saunami, 
część restauracyjno-konferencyj-
na. Autorem koncepcji i projektu 
aparthotelu jest architekt Jarosław 
Przybylski.

Wizualizacja Aparthotelu „Termy Uniejów”
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Poddębice 

Uniejów

Po kilku tygodniach renowacji 
do parafii św. Floriana powróciła 
rzeźba św. Bogumiła. Cały czas 
trwa remont i przebudowa kapli-
cy tego świętego. Po zakończeniu 
prac figura św. Bogumiła zostanie 
umiejscowiona na odrestaurowa-
nym sarkofagu. Zrekonstruowana 
też zostanie barokowa konfesja 
(ozdobna obudowa sarkofagu) i 
ołtarz. W przebudowanej kaplicy 
wyeksponowane zostaną relikwie 
św. Bogumiła. 

Nad całością prac czuwa Krzysz-
tof Bukowski.

- Przebudowę kaplicy rozpoczę-
liśmy pod koniec ubiegłego roku 
– usłyszeliśmy. - Nie ukrywam, że 
pracy jest sporo. Wciąż pracujemy 
nad odnawianiem sarkofagu, któ-
ry ma liczne pęknięcia. Sarkofag 
będzie stał w części wschodniej 
kaplicy. Jeśli zaś chodzi o ołtarz, to 
dzięki dużej części zachowanych 
elementów architektury, rzeźb i 
snycerki możliwa jest jego dokładna 

40-latka, kierująca 
oplem meriva, nie 

zastosowała się do znaku stop i 
wjechała na skrzyżowanie z ul. 
Parzęczewską. Doszło do zderze-
nia z kia sorento, którą kierował 
47-latek. Kia skosiła przydrożną 
latarnię. Poszkodowani (miesz-
kańcy powiatu poddębickiego) 
zostali przewiezieni do szpitala. 

Wystarczyła tylko 
chwila. Piesi, widząc 

burmistrza Józefa Kaczmarka, 
powiedzieli mu co myślą o kie-
rowcach parkujących zbyt blisko 
urzędu miejskiego. 

- Niech pan coś z tym zrobi – mó-

wiła zdenerwowana mieszkanka. - 
Nie da się tędy przejść. Jakby mogli, 
to wjechaliby autem do urzędu. 

- A co ja mogę – odparł burmistrz. 
- Też uważam, że chodnik jest dla 
pieszych. 

(ps)

Burmistrzu, proszę coś z tym zrobić...

Nowe przystanki w mieście
Poddębice Generalna Dyrek-

cja Dróg Krajo-wych i Autostrad Oddział w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku gminy Poddębice zdecydowała o wyznaczeniu dwóch dodat-kowych przystanków autobu-sowych w mieście.
Komisja Bezpieczeństwa Ru-chu Drogowego zaproponowała usytuowanie przystanków „na żądanie” przed mostem na rzece Ner dla wjeżdżających do Poddębic od strony Pragi. 

Natomiast wyjeżdżając z miasta autobusy będą mogły zatrzymy-wać się na wysokości budynku Gminnej Spółdzielni „Samopo-moc Chłopska” przy ul. Kaliskiej. Zadanie polegające na oznako-waniu nowych przystanków, wykonaniu dojść dla pasażerów i peronu przystankowego zre-alizuje Rejon Dróg Krajowych w Sieradzu po wcześniejszym opracowaniu oraz zatwierdze-niu projektu organizacji ruchu drogowego. 

Groźne zderzenie na 
prostym skrzyżowaniu

Ich życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. 

Skrzyżowanie ul. Parzęczewskiej 
i Radosnej wydaje się proste i nie 
powinno stanowić żadnych kompli-
kacji dla zmotoryzowanych. Znak 
stop widoczny jest z daleka, nic nie 
ogranicza w tym miejscu widocz-
ności. Jednak – czego przykładem 
jest ten wypadek – na drodze za-
wsze trzeba zachować szczególną 
ostrożność. 

(ps)

Figura św. Bogumiła znów w uniejowie

Figura św. Bogumiła była przez kilka tygodni restaurowana 

Sarkofag ma liczne pęknięcia
Ks. proboszcz już teraz zaprasza do 
nowej kaplicy

rekonstrukcja. 
Warto wspomnieć, że uniejowska 

konfesja św. Bogumiła była jedną 
z trzech największych konfesji w 
Polsce obok konfesji św. Wojciecha 
w Krakowie i św. Wojciecha w 
Gnieźnie. 

Dla uniejowskiej parafii rok 2018 
jest rokiem dużych zmian. Oprócz 
zmian w kaplicy św. Bogumiła 
zmienia się również data odpustu 
ku czci św. Bogumiła.

- Od tego roku obchodzimy od-
pust każdego 10 czerwca. Na ten 
dzień już zapraszam na otwarcie 
odnowionej kaplicy, ołtarza, reta-
bulum z obrazem świętego oraz 
sarkofagu z konfesją – mówi ks. pro-
boszcz Andrzej Ziemieśkiewicz.

(ps)

Poddębice Robert Krokow-
ski, nadleśniczy 

poddębickiego nadleśnictwa, 
jest rozgoryczony i nie ukrywa 
swojego zdumienia. Jeszcze nie 
tak dawno okazały i nowoczesny 
gmach nadleśnictwa był oddany 
do użytku, a teraz już trzeba go 
remontować. 

Tego raczej nikt nie mógł się 
spodziewać. Dlatego nie dziwi zde-
nerwowanie nadleśniczego, który 
nie szczędzi krytycznych słów pod 
adresem firmy, która zbudowała 
siedzibę Nadleśnictwa Poddębice. 

- Ta inwestycja kosztowała grube 

miliony. Okazało się jednak, że 
doszło do błędów, które mają dość 
poważne konsekwencje. Jestem 
zbulwersowany, bo moim zdaniem 
w ogóle nie powinno się to zdarzyć. 
Trudno bowiem sobie wyobrazić, 
że po kilku miesiącach od oddania 
obiektu, elewacja zacznie pękać. 
Nowa siedziba nadleśnictwa musi 
być remontowana. Na usta ciśnie się 

jedno słowo... skandal – usłyszeliśmy 
od nadleśniczego R. Krokowskiego. 

Jak się dowiedzieliśmy, firma z Ino-
wrocławia, która wygrała przetarg na 
budowę siedziby poddębickiego nad-
leśnictwa, już nie istnieje. Na szczęście 
jest zabezpieczenie gwarancyjne. To 
właśnie z tych pieniędzy wykonywa-
na jest naprawa popękanej elewacji. 

- Myślę, że uporamy się z zadaniem 
do końca czerwca – mówi Miro-
sław Szoka, kierownik robót. - Nie 
chciałbym komentować prac, które 
zostały wykonane przez poprzednią 
ekipę. Ale niewątpliwie nie były to 
roboty do końca profesjonalne. Źle 
wykonana została dylatacja budynku 
(szczelina celowo utworzona w kon-
strukcji. Wydzielone elementy lub ich 
fragmenty samodzielnie przenoszą 
przewidywane obciążenia, odkształ-
cenia i przesunięcia – przyp. aut.). 
Dylatacja ta była zbyt płytka i wąska. 
Dlatego mury zaczęły pękać. 

Budowlańcy wykonali szereg 

Nadleśniczy R. Krokowski 
jest zaskoczony – jak 
usłyszeliśmy – niskim 
poziomem świadczonych 
usług przez firmę z 
Inowrocławia, która 
notabene już nie istnieje 

nadleśniczy móWi o skandalu!

W elewacji wykonywane są 
pionowe i poziome nacięcia 

nacięć w elewacji. W poziomych 
wyżłobieniach wstawione zostaną 
pręty montażowe, natomiast w 
pionowych szczelinach zamonto-
wane zostaną listwy dylatacyjne. 
Prace naprawcze mają sprawić, że 
elewacja siedziby nadleśnictwa nie 
będzie pękać. 

tekst i fot. (ps)

Nowa siedziba nadleśnictwa 
kosztowała ponad 6 mln zł. 
Budynek został oddany do użytku 
pod koniec ubiegłego roku
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rozmaitoŚci

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 285: Jaki grajek, taka muzyka.
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uśmiechniJ się
* - Lubisz spać?
- Bardzo!
- Ja też, musimy kiedyś razem spró-
bować. 

* * *
* - Halo, policja? Chciałem zgłosić 
włamanie. Wynieśli mi z domu dosłownie wszystko. 
Tylko telewizor i jeden fotel został.
- Jakim cudem?
- Oglądałem mecz Polska - Niemcy... 

 * * *
* Kupiłem chińskie dżinsy. Rozporek rozpina się w trak-
cie chodzenia w nich. Teraz wiem, czemu Chińczyków 
jest ponad miliard. 

* * *
* - 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!

* * * 
* - I co ty tu robisz?
- Czekam na swego księcia z bajki.
- O północy, przed klatką schodową i z wałkiem? 

* * * 
* Kontrolna wizyta ciężarnej u ginekologa:
- Ojciec będzie przy porodzie?
- Nie sadzę, nie przepada za moim mężem. 

* * *
* Grupa turystów z przewodnikiem spaceruje po Paryżu. 
Przewodnik mówi:
- Właśnie przechodzimy obok słynnego paryskiego 
burdelu.
- Dlaczego obok?! 

CHŁODNIK BŁYSKAWICZNY
Składniki:
3/4 litra jogurtu
1 szklanka śmietany (12-18%)
6 łyżek gotowego koncentratu barsz-
czu z buraków
2 długie ogórki
pęczek szczypiorku
pęczek koperku
do podania:
8 jajek ugotowanych na twardo i 
pokrojonych na ćwiartki 

Etapy przygotowania:
Ogórki obierz, przekrój wzdłuż na 
połówki, łyżeczką usuń nasiona, 
następnie pokrój na drobną kostkę. 
Szczypiorek oraz koperek drobno po-
siekaj. Do miski wlej jogurt i śmietanę, 
dodaj koncentrat barszczu z buraków, 
szczypiorek oraz koperek. Wymie-
szaj, dopraw solą i pieprzem, jeszcze 
raz wymieszaj. Podawaj z ćwiartka-
mi jajek ugotowanych na twardo. 
Dodatkowe informacje: Jeśli chcesz by 

Twój chłodnik był bardzo nisko kalorycz-
ny, śmietaną zastąp jogurtem. 

LASAGNE Z CUKINII 
I MIELONEGO MIĘSA

Składniki:
4 średniej wielkości cukinie o łącznej 
wadze 1 kg
nadzienie:
1/2 kg mielonego mięsa drobionego (z 
kurczaka lub indyka)
1 średnia cebula
1 ząbek czosnku
2 łyżki koncentratu pomidorowego (30%)
1 szklanka mleka (250 ml)
pęczek natki pietruszki
2 łyżki oleju
1 łyżka suszonej bazylii
1 łyżeczka cukru
sos beszamelowy:
1 łyżka masła
1 czubata łyżka pszennej mąki
2 szklanki zimnego mleka
szczypta świeżo startej gałki muszkato-
łowej

Etapy przygotowania:
Obraną cebulę pokrój na cienkie piórka. 

Obrany ząbek czosnku pokrój na cienki pla-
sterki. Natkę przebierz, usuń grube łodyżki, 
listki drobno posiekaj. Umyte i osuszone 
cukinie pokrój na cienki pasy - najłatwiej 
zrobisz to za pomocą obieraczki do warzyw. 
Plastry cukinii włóż do wysmarowanego 
odrobiną oleju naczynia żaroodpornego, 
lekko posól, skrop olejem i wstaw do 
piekarnika nagrzanego do 230 stopni na 
8-10 minut - wyjmij, kiedy plastry cukinii 
zaczną się przypalać na brzegach. Ostaw do 
wystygnięcia. W garnku lub dużym rondlu 
rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko posól, 
smaż dwie minuty, cały czas mieszając, aż 
się lekko zeszkli. Dodaj czosnek, smaż jesz-
cze przez minutę. Do cebuli dodaj mielone 
mięso, smaż na średnim ogniu, cały czas 
mieszając i rozbijając mięso na małe kawałki. 
Do mięsa dodaj koncentrat pomidorowy, 
natkę pietruszki, szklankę mleka, dopraw 

bazylią, solą, cukrem i pieprzem. Postaw 
na średnim małym ogniu i gotuj co jakiś 
mieszając przez 15-20 minut, aż mleko od-
paruje w połowie. Zestaw z ognia. Dodaj 
natkę pietruszki i wymieszaj. Przygotuj sos 
beszamelowy: w garnku rozpuść masło, 
dodaj mąkę, wymieszaj i smaż, energicznie 
mieszając przez minutę. Garnek zestaw 
z ognia, wlej zimne mleko, dokładnie 
wymieszaj. Postaw garnek na średnim 
ogniu i doprowadź sos do wrzenia, bar-
dzo często mieszając. Zestaw z ognia, 
dopraw solą, pieprzem i gałką. Naczynie 
żaroodporne wysmaruj olejem. Wlej do 
niego kilka łyżek sosu beszamelowego, 
na nim ułóż warstwę cukinii, na niej ułóż 
warstwę nadzienia. Czynność powtarzaj 
do wyczerpania składników - na górze 
niech będzie warstwa cukinii. Zapiekankę 
polej sosem beszamelowym i posyp tartą 
bułką. Wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni i zapiekaj 30-35 minut, aż 
wierzch zacznie się ładnie rumienić. 

TRUSKAWKOWY SERNIK PIANKOWY
Składniki:
3 galaretki o smaku truskawkowym lub 
poziomkowym (łącznie na 1,5 litra wody)

1/2 kg homogenizowanego serka
3/4 kg truskawek 

Etapy przygotowania:
Dwie galaretki rozpuść w 1 i 1/2 szklanki 
gorącej wody, odstaw do wystygnięcia - 
sprawdzaj co kilka minut, czy nie zaczyna 
mocno tężeć. Truskawki umyj, usuń szy-
pułki, włóż do tortownicy jedną warstwą, 
około 10-12 truskawek odłóż do dekoracji 
wierzchu sernika. Kiedy galaretka zacznie 
tężeć i będzie miała konsystencję rzadkiej 
śmietany, ubij ją mikserem na puchatą 
piankę. Dodaj serek i dokładnie wymie-
szaj. Masę wlej na truskawki i sernik wstaw 
do lodówki. Trzecią galaretkę rozpuść w 1 
i 1/2 szklanki wody, odstaw do wystygnię-
cia. Odłożone truskawki pokrój na plastry 
i ułóż na stężałym serniku, zalej zimną 
galaretką, ponownie wstaw do lodówki. 
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Na  boisku  I LO w Łęczycy odbyła się już XXV Majówka 
Zdrowia i Dnia Godności Osób Niepełnoprawnych.
Starostwo powiatowe przygotowało wiele atrakcji dla 
odwiedzających. Można było wziąć udział  w rozgrywkach 
szachowych, konkursach  ekologicznych, warsztatach 
rzeźbiarskich, rozgrywkach sportowych. Dla zaintereso-
wanych trudną służbą na rzecz społeczeństwa  na stoiska 
zapraszali policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej, funkcjonariusze  Służby Więziennej 
w Garbalinie i pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Łęczycy.
Organizator proponował też  udział  w Biegu Przełajowym 
o Puchar Starosty Łęczyckiego. 
 Można było także skorzystać z pomiaru  ciśnienia  krwi, 
poziomu  glukozy we krwi, uzyskać poradę dietetyka i 
wykonać EKG.

(mku)

Warto dbać o zdrowie
Impreza przyjemna i pożyteczna 
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Ozorków
Ozorków

reklama

Na 1 czerwca zaplanowano 
oficjalne otwarcie wielofunk-
cyjnego boiska przy SP nr 5 (ul. 
Cegielniana) z udziałem m.in. 
burmistrza Jacka Sochy i posła 
RP Marka Matuszewskiego, któ-
ry jako przewodniczący sejmo-
wej komisji ds. sportu zabiegał 
o dofinansowanie inwestycji z 
budżetu państwa. 

Oddanie obiektu do użytku 
będzie połączone z Piknikiem 
Lekkoatletycznym z okazji Dnia 
Dziecka, w którym uczestniczy 
będą uczniowie SP 5 przy Ce-
gielnianej oraz III klas SP5 przy 
Konarskiego (tzw. Małej Piątki). 
Konkurencje: bieg na 60 m, bieg 
na 180 m, pchnięcie kulą, biegi 
sztafetowe, skok wzwyż, skok w 
dal, gra w „Dwa ognie”. Dodat-

kowo: występy chirliderek, pokaz 
Zumby.

Budowa boiska wielofunkcyj-
nego przy Szkole Podstawowej 
nr 5 rozpoczęła się we wrześniu 
2017 r. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 1 mln zł; miastu udało się 
pozyskać ponad 470 tys. zł dofi-
nansowania z budżetu państwa. 
Na przyszkolnym terenie powsta-
ło boisko o wymiarach 31,10m x 
43,08 m, pokryte poliuretanową 
nawierzchnią, które służy do 
gry w siatkówkę, koszykówkę, 
piłkę ręczną, tenisa ziemnego, 
unihokeja i kometkę. Poza tym 
zbudowano trójtorową bieżnię 
do biegów długich o długości 180 
m, bieżnię do biegów krótkich o 
długości 60 m, skocznię w dal i do 
trójskoku z rozbiegiem, skocznię 

wzwyż, rzutnię do rzutu kulą. 
Kompleks sportowy uzupełniają 
alejki oraz teren przeznaczony 
do ćwiczeń gimnastycznych z 
nawierzchnią piaskową i trawia-
stą w północno-zachodniej części 
obiektu. Nawierzchnię boiska i 
bieżni wykonano w technologii 
umożliwiającej używanie butów 
typu kolce. W pobliżu nowego 
boiska postawiono magazynek 
na sprzęt sportowy, a także nowe 
ławki, kosze na śmieci i stojak na 
rowery. Boisko zabezpieczono 
przed wypadaniem piłek piłko-
chwytami o wysokości 4 m, usy-
tuowanymi za bramkami do piłki 
ręcznej i wzdłuż dłuższych boków 
boiska. W ramach inwestycji prze-
budowano odwodnienie starego 
boiska oraz zamontowano oświe-

Wielu właścicie-
li domów przy ul. 

Słowackiego czeka na wyczysz-
czenie rowu melioracyjnego na 
pobliskich polach. Ich zdaniem 
zaniedbany rów jest główną przy-
czyną tego, że podczas opadów 
deszczu posesje są podtapiane. 

Nieformalnym przedstawicielem 
mieszkańców jest Jarosław Kwit-
kowski. Twierdzi, że już kilkakrot-
nie rozmawiał z burmistrzem o 
problemie. 

- Przyznam, że nasza ostatnia roz-
mowa nie należała do przyjemnych. 
Ja zawsze mówię, to co myślę. Nie 
owijam w bawełnę. I burmistrzo-
wi również powiedziałem, że tak 
dalej być nie może. To urząd miasta 
wykopał kilka lat temu rów meliora-
cyjny na polu. Rów jest zaniedbany i 
dlatego podczas opadów nie zbiera 
wody. Trzeba go udrożnić. 

Zdaniem J. Kwitkowskiego magi-
strat nie kwapi się do tych prac. 

- Ile razy można na ten temat roz-
mawiać? Burmistrz w końcu powi-
nien zareagować. To nie są przecież 
jakieś kosztowne i skomplikowane 
roboty przy tym rowie – mówi pan 
Jarosław.

Na wykoszenie chwastów i udroż-
nienie rowu czekają też inni miesz-
kańcy. Kazimierz Wojtczak pokazał 

otwarcie sportoweGo oBiektu 

tlenie, łącznie z wymianą masztów 
oświetleniowych i reflektorów.

Boisko powstało w ramach pro-
gramu budowy boisk przy trzech 
szkołach miejskich; w ciągu ostat-
nich kilku lat powstały boiska do 
gry w piłkę nożną przy SP4, SP5 i 
Gimnazjum nr 1 (obecnie SP2) oraz 
boisko wielofunkcyjne przy SP4 i w 
2017 r. przy SP5.

naszemu reporte-
rowi ile wody stoi 
w rowie blisko jego 
domu. 

- Tu jest bardzo 
wilgotno. A gdy 
popada, to woda 
zalewa cały mój 
p r z y d o m o w y 
ogródek. Szkoda 
mojej pracy. Czło-
wiek się stara, gospodaruje na działce 
a później i tak to wszystko jest podta-
piane - słyszymy. 

O zalewaniu posesji mówią także 
Mirosława Janicka i Elżbieta Tom-
czak. 

- Czasami, gdy porządnie popada, 
to na podwórku wody mamy pod 
kolana. W Słowackiego nie ma ka-
nalizacji burzowej a woda nie spływa 
do zapchanego rowu melioracyjnego. 
I jest duży problem.

Emil Wasiak jest kolejnym miesz-
kańcem, który czeka na spełnienie 
obietnicy przez urząd miasta. Kiedy 

rów będzie drożny?
„Rów biegnący wzdłuż ul. Słowac-

kiego, za zabudowaniami, zlokalizo-
wany jest na gruntach prywatnych i 
w gestii właścicieli leży jego utrzyma-
nie. Na prośbę mieszkańców miasto 
jest gotowe oczyścić i udrożnić rów, 
jednak UM musi uzyskać zgody 
na wejście na teren od kilkunastu 
właścicieli. Kilku z nich przebywa 
za granicą, UM w kwietniu podjął 
kroki, by się z nimi skontaktować i 
uzyskać stosowne zgody” - czytamy 
w odpowiedzi magistratu. 

(stop) 

Podtapiani przy słowackiego

J. Kwitkowski 
pokazuje 
zachwaszczony 
rów melioracyjny 

K. Wojtczak 
skarży się na 
podtapiany 
ogródek

Klub Sportowy GRU-
CHA rozpoczął pro-

jekt pt. „Koleżanko i kolego trenuj 
boks, a poznasz siebie samego”. 
Uczestnikami projektu jest mło-
dzież w wieku od 11 do 19 lat, która 
pochodzi z Ozorkowa i okolic. 

Grupa bierze udział w treningach 
bokserskich dwa razy w tygodniu. 
Podopieczni zostali również objęci 
pomocą psychologa – Marty Pracz-
kowskiej, a ponadto raz w tygodniu 
uczestniczą w terapii zajęciowej 
prowadzonej przez Justynę Krzyża-
niak. Dla młodzieży projektowej w 
tegoroczne wakacje zostaną zapla-
nowane dwutygodniowe półkolo-

nie, natomiast w wakacje 2019 roku 
przewidywany jest obóz bokserski i 
tutaj duże pole do popisu będą mieli 
młodzi, którzy sami zadecydują czy 
udadzą się na Mazury, w góry, czy też 
nad polskie morze. 

Głównym celem projektu jest poka-
zanie dyscypliny sportowej – boksu, 
jako bezpiecznej formy spędzania 
wolnego czasu, poznanie technik 
radzenia sobie z emocjami i kontroli 
złości, metod radzenia sobie ze stre-
sem, ćwiczenie umiejętności pracy w 
grupie, współpracy, odpowiedzialno-
ści, punktualności, ustalania zasad, 
gry i współzawodnictwa poprzez 
regularne treningi bokserskie. 

projekt bokserski
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Ozorków 
ogłoszenie

na kościuszki kończą chodnik

Szybka interwen-
cja strażaków za-

pobiegła rozprzestrzenieniu się 
ognia z komórki stojącej blisko 
jednego z domów przy ul. Mo-
relowej. W przylegającym do 
komórki garażu znajdowała się 
butla z gazem. 

- Właśnie przygotowywałam 
sobie obiad. Nie wiedziałam nic 
o pożarze. Nie czułam dymu, ani 
spalenizny. Dopiero, gdy mój 
sąsiad zaczął krzyczeć 
z podwórka, zorien-
towałam się o co 
chodzi – usłysze-
liśmy od właści-
cielki domu. 

-  Zadzwo-
niłem po stra-
żaków i całe 
szczęście szyb-
ko przyjechali. 
Sąsiadka n ie 
zdawała sobie 
sprawy z zagro-
żenia, a płomie-
nie były już duże 
– mówi mężczy-
zna. 

Ozorkowian-
ka długo dochodziła do siebie. Nie 
mogła uwierzyć, że na terenie jej 
posesji doszło do pożaru. 

- Nie wiem od czego pojawił się 

dlaczego remont jest częściowy?

Kończy się remont chodnika na Kościuszki 

Stary chodnik po drugiej stronie 
ulicy

Płonęła przydomowa komórka. W garażu była butla z gazem! 

ogień. Może do-
szło do jakiegoś 

zwarcia?
Paląca się ko-

mórka przylega 
do garażu. Jak 
udało nam się do-
wiedzieć, w gara-
żu trzymana była 
butla z gazem. 

- Proszę spojrzeć – sąsiad właści-
cielki posesji pokazał reporterowi 
butlę, którą wyniósł z garażu. - Być 
może nie jest zbyt duża, ale gdyby 

wybuchła mogłoby dojść do nie-
szczęścia. 

Przyjazd straży pożarnej na 
Morelową postawił na nogi oko-
licznych mieszkańców. 

- Co się stało? Coś poważnego, 
ktoś ucierpiał? - pytali ludzie. 

- Szybko przyjechaliśmy i szybko 
ugasiliśmy ogień – mówi brygadier 
Jarosław Jaczyński, dowódca JRG 
w Ozorkowie. - Nikt nie ucierpiał a 
straty nie są duże. Trwają ustalenia, 
jaka była przyczyna pożaru. 

(stop)

Strażacy nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia 

Butla z gazem została 
wyniesiona z garażu 

przylegającego do płonącej 
komórki 

To dziwne – mówią 
niektórzy – że przy ul. 

Kościuszki nie został wyremontowa-
ny cały chodnik. Poza tym, trotuar z 
jednej strony drogi w ogóle nie był 
remontowany. 

- Niedawno przechodziłem Ko-
ściuszki i chodnik rzeczywiście ładnie 
wygląda, ale tylko z jednej strony ulicy 
a dodatkowo został wyremontowany 
tylko do ul. Słowackiego. Dlaczego 
remont nie jest całościowy? – pyta pan 
Piotr. 

Inni mieszkańcy zwracają też uwagę 
na to, że przy nowym chodniku pozo-
stawiono stary krawężnik. 

Przypomnijmy, że remont chodnika 
przy Kościuszki to pierwsze zadanie 
w tym roku realizowane w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. Ulica - na 
odcinku od Berka Joselewicza do Sło-
wackiego – należy do miasta, pozostały 
odcinek należy do powiatu.

- Będę rozmawiał ze starostą o możli-
wościach wyremontowania pozostałej 
części chodnika – mówi Dominik Ga-
brysiak, radny powiatowy. - Do mnie 
również docierają sygnały od miesz-
kańców, którzy nie rozumieją czemu 
chodnik nie został wyremontowany 
w całości.  

Jak się dowiedzieliśmy, 85 tysięcy zł 
wystarczyło miastu na wyremonto-
wanie chodnika tylko z jednej strony 
ulicy. Na razie nie wiadomo, kiedy 
wymieniony zostanie stary chodnik 
po drugiej stronie Kościuszki. Miasto 
tłumaczy też pozostawienie starych 
krawężników tym, że przylegają one 
bezpośrednio do ulicy. 

- Wniosek, złożony przez mieszkań-
ców, obejmował wymianę chodnika i 
wjazdów do posesji po parzystej stronie 
ulicy. Modernizacja nie uwzględniała 
wymiany krawężnika. Krawężniki i 
chodnik po stronie nieparzystej wy-
mieniane będą podczas przebudowy 
ul. Kościuszki – mówi Izabela Dobry-
nin, rzecznik burmistrza Ozorkowa. 

(stop)

Burmistrz Jacek Socha z powodu 
pożaru składowiska śmieci w Zgie-
rzu (na terenie byłych zakładów 
Boruta, gdzie funkcjonowało kilka 
firm utylizujących odpady) zdecy-
dował o przesunięciu terminu Dni 
Ozorkowa.

Burmistrz uznał, że zanieczysz-
czenie spowodowane ogromnym 
pożarem wysypiska odpadów może 
mieć zły wpływ na zdrowie osób 
uczestniczących w otwartych impre-
zach masowych. 

- Zwołaliśmy sztab kryzysowy i 
po rozmowach zapadła decyzja o 
przesunięciu imprezy, najprawdopo-
dobniej na 10, 11 sierpnia. Gwiazdy 
Dni Ozorkowa zadeklarowały, że 
przyjadą do nas w późniejszym 
terminie i wystąpią na scenie – mówi 
burmistrz. - Ten pożar, to duże zagro-
żenie związane ze skażeniem. Płoną 
toksyczne odpady, nie mogliśmy 
ryzykować. 

Mieszkańcy, w tym samym dniu 
w którym burmistrz ogłosił m.in. na 
facebooku decyzję o przesunięciu 
terminu imprezy, wymieniali się w 
internecie opiniami. 

„Bardzo dobra decyzja, brawo 
panie burmi-

dni ozorkowa przesunięte!  

strzu”, „zdrowie jest najważniejsze”, „są 
rzeczy ważne i ważniejsze, nasze zdro-
wie również, dziękujemy za troskę”, 
„to wszystko jest w powietrzu, a w tej 
chmurze to cała tablica Mendelejewa”... 
- to tylko niektóre z komentarzy. 

Jak łatwo się domyślić, decyzja o 
przesunięciu Dni Ozorkowa, nie była 
po myśli przedsiębiorców, którzy liczyli 
na duże wpływy w związku z zabawą 
przy ul. Unii. 

Pożar wysypiska w Zgierzu jest naj-
większym pożarem w województwie 
łódzkim w ciągu ostatnich lat. Zapaliło 
się około 1,5 ha składowiska odpadów. 
50 zastępów i 250 strażaków roz-

poczęło walkę z 
ogniem ok. godz. 
23 w piątek. Pa-
ląca się masa jest 
rozwarstwia-
na i polewana 
środkiem ga-
śniczym. Doga-
szanie pożaru 
potrwać ma 
jeszcze kilka 
dni. Ze wzglę-

du na rodzaj materiału ognia nie da 
się ugasić z samolotów. 

Na bieżąco monitorowane jest 
powietrze pod kątem ewentualnego 
skażenia. 

- Przyczyny pożaru bada zgierska 
prokuratura. Prokurator był na miej-
scu zdarzenia. Przeprowadzenie 
oględzin możliwe będzie dopiero po 
zakończeniu akcji gaśniczej, wtedy 
też możliwe będzie oszacowanie skut-
ków. Będziemy korzystać z ustaleń 
straży, ale też powołamy na potrzeby 
postępowania biegłego. Śledztwo 
prowadzone będzie w sprawie spro-
wadzenia pożaru, który zagraża ży-
ciu i zdrowiu wielu osób lub mieniu 
o wielkich rozmiarach - informuje 
prokurator Krzysztof Kopania.

Jak udało nam się ustalić, na terenie 
byłych zakładów Boruta ogień objął 
ponad 50 tysięcy ton odpadów z An-
glii i Włoch. Z końcem kwietnia skoń-
czyła się umowa na ich składowanie. 
Ze wstępnych informacji wynika, że 
do pożaru doszło prawdopodobnie 
na skutek podpalenia.

(stop)
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Burmistrz Miasta Ozorkowa 
Wójt Gminy Ozorków

 zapraszają serdecznie na
Dzień Dziecka z „Kiwajką” 

 w dniu 03.06.2018 r. między godz. 12:00 – 18:00 na stację Ozorków Wąskotorowy, ul. Kolejowa 32
Tego dnia dzieci i rodzice będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów drezyną, 
o swojej pracy opowiedzą Wam Policjanci i Strażacy z Ozorkowa, a Wolontariusze 
SKKW przybliżą specyfi kę funkcjonowania Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej oraz 
jej historię. 
Niepowtarzalną i wyjątkową atrakcją będzie obecność Wolontariuszek z Fundacji 
Kocia Mama z Łodzi, które to przygotowały dla Was niekolejowe atrakcje.  
Do aktywnego udziału w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy rodziców, którzy 
na pewno znajdą tego dnia też coś dla siebie, ot choćby wyścigi drezyną ręczną na 
czas (UWAGA, ta część wydarzenia jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich), 
a najlepsze ekipy otrzymają okolicznościowe puchary.
Program wydarzenia Dnia Dziecka w Ozorkowie:
12:00 – 18:00 – przejazdy drezyną (na odcinku ok. 1 km)
15:00 – 16:00 – możliwość zapoznania ze specyfi ką pracy Policji i Straży Pożarnej z 
Ozorkowa oraz funkcjonowania Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej
16:00 – 17:00 – wyścigi drezyny ręcznej (tylko dla osób pełnoletnich)
17:00 – rozdanie pucharów dla zwycięzców wyścigów drezynowych
18:00 – zakończenie Dnia Dziecka 
Oprócz przejazdów i różnych konkursów, nie zabraknie słodyczy i ciekawych upo-
minków.

Patroni Wydarzenia:

Partnerzy Wydarzenia:Organizator Wydarzenia: OSP OZORKÓW

Komisariat Policji 
w Ozorkowie

Organizator zastrzega sobie prawo 
do odwołania imprezy, ze względu 
na niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne (silne opady deszczu).

Z burmistrzem Jackiem Sochą 
spotkali się licealiści z I LO w Ozor-
kowie, którzy zostali mistrzami 
etapu wojewódzkiego Ogólno-
polskich Mistrzostw Pierwszej 
Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Mistrzostwa wojewódzkie 
odbyły się w łódzkiej Manufaktu-
rze. Siedem najlepszych drużyn z 
regionu rywalizowało, udzielając 
pomocy poszkodowanym na za-
inscenizowanych pięciu stacjach 
urazowych. 

Drużyny zabezpieczały miejsce 
wypadku, rozpoznawały stan po-
szkodowanych, wzywały pomoc 
oraz udzielały pomocy w różnych 
wypadkach. Oprócz działań ra-

Na odcinku drogi krajowej od 
Emilii do Ozorkowa kierowcy 
mogli w ub. wtorek naliczyć aż 
kilkanaście kamer. Zmotoryzowa-
ni patrzyli na „oczka” i przeklinali 
pod nosem nie mogąc uwierzyć, 
że aż tyle urządzeń zostało usta-
wionych przy drodze do rejestracji 
prędkości aut. Czy jednak fak-
tycznie kamery miały cokolwiek 
wspólnego z fotoradarami?

- Wielu kierowców zatrzymywało 
się przy moim samochodzie i pytało, 
czy są to fotoradary – powiedział 
nam Zbigniew Ryś, który od rana 
pilnował kamer ustawionych przy 
wjeździe do Ozorkowa. - Przeważ-
nie kierowcy byli zaniepokojeni, bo 
spodziewali się, że są to fotoradary. 
Kamery nie robią jednak zdjęć 
zbyt szybko jadącym kierowcom, 
a jedynie mierzą natężenie ruchu. 

zaskoczeni kierowcy 

Z. Ryś pilnował kamer. Powiedział nam o kierowcach zaniepokojonych 
„oczkami”

To akcja Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, która wyni-
ka z planowanej rozbudowy drogi 
na odcinku od Sierpowa do Emilii. 

Kierowcy, którzy mają ciężką 
nogę, z pewnością taką informację 
przyjęli z ulgą. 

(stop)

ratownicy z Lo wizytą u burmistrza

towniczych uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą na temat zasad 
udzielania pomocy oraz działalno-
ści PCK. Za działania ratownicze i 
test drużyny mogły zdobyć łącznie 
385 punktów. Ze wszystkimi przy-
gotowanymi zadaniami najlepiej 

poradziła sobie drużyna I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Ozorkowie, prowa-
dzona przez nauczyciela edukacji 
dla bezpieczeństwa Witolda Pola-
ka, która z wynikiem 358,4 została 
mistrzem województwa łódzkiego. 

matka źle się prowadzi?
Redakcja została poinformowana 
przez jedną z mieszkanek Le-
śmierza o samotnej matce, która 
– jak usłyszeliśmy – uprawiać ma 
nierząd.

- Proszę się tym zająć – powiedziała 
nam czytelniczka, która jest zbul-
wersowana zachowaniem 30-letniej 
samotnej matki. - Najpierw urządzała 
orgie w wynajmowanym mieszkaniu 
z którego została wyrzucona. Teraz 
mieszka gdzie indziej, ale nie zmieniła 
swojego podejścia do życia. Daje zły 
przykład dzieciom. 

O samotnej matce rozmawiali-
śmy także z innym mieszkańcem 
Leśmierza.

- Wiem o tym problemie. Wielu 
mieszkańców mówi o tej kobiecie. To 
fakt, że wcześniej przychodzili do niej 

różni panowie. Teraz jest tylko jeden. Z 
tego co wiem, to jego rodzina nie jest 
zadowolona z faktu, że zaprzyjaźnił 
się z kobietą, która ma złą opinię i w 
dodatku dzieci. 

W sprawie oskarżanej matki informa-
cję przyjął również Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

- Mogę powiedzieć, że jedna z 
mieszkanek Leśmierza zadzwoniła 
do ośrodka i zaalarmowała nas w 
sprawie naszej podopiecznej. Po tele-
fonie w tej sprawie do podopiecznej 
udał się pracownik socjalny. To bardzo 
delikatna sprawa, bo życie prywatne 
naszej podopiecznej nie może nas in-
teresować jeśli nie ma bezpośredniego, 
negatywnego przełożenia na dzieci. A 
w tym przypadku nie można mówić o 
tym, aby dzieciom działa się krzywda 

– zapewnia Witold Jerzak, kierow-
nik GOPS w Ozorkowie. 

(stop)

Szef GOPS rozmawia o 
podopiecznej z pracownikiem 

socjalnym. - Informacje o samotnej 

matce nie potwierdziły się – 

usłyszeliśmy od W. Jerzaka 
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Mogą być żółte, różowe, czer-
wone, ciemnoczerwone, pra-
wie czarne. Jest w nich dużo 
witamin C, A, z grupy B, pota-
su, wapnia, żelaza, magnezu, 
cynku, miedzi, manganu. Są 
dość kaloryczne - porcja 100 
g czereśni to 61 kcal. Regulu-

Co będzie ci potrzebne?
Łyżka stołowa lanoliny 
Pół małej łyżeczki oleju migdałowego 
Pół żółtka 
Jak ją wykonać?
Wymieszaj ze sobą wszystkie skład-
niki w jednym naczyniu - i gotowe! 
Nałóż swoją maseczkę na dłonie, 
owiń je folią i ręcznikiem. Poczekaj 
30 minut i zmyj maseczkę. Możesz 
ją również nałożyć na noc pod 
rękawiczki.
Maseczkę warto stosować nie tylko, 
gdy zajdzie taka potrzeba i twoje 

Niedoborom białka zwykle towarzyszy deficyt żelaza. Może go wywołać 
zbyt mała ilość minerału w diecie lub zaburzenia jego przyswajania z prze-
wodu pokarmowego, ale też częste picie mocnej kawy i herbaty. Kofeina 
utrudnia przyswajanie żelaza, a także wapnia i cynku. Podobnie działają 
teofilina i teobromina zawarte w herbacie, czekoladzie, kakao i napojach 
gazowanych typu cola. Niedobory żelaza bardzo często stwierdza się u 
kobiet w ciąży oraz matek karmiących. Ale przyczyną mogą być także ob-
fite krwawienia w czasie menstruacji. Kiedy tego pierwiastka jest za mało, 
włosy stają się cienkie, łamliwe, a paznokcie blade, z charakterystycznym 
wgłębieniem w środku.

Olejek kamforowy, poza leczni-czym zastosowaniem, wykorzy-stywany jest na szeroką skalę w przemyśle kosmetycznym. Pomaga w dolegliwościach ta-kich, jak łupież, potliwość, czy nadmierne wydzielanie sebum. Olejek kamforowy jest dużo tań-szy od sztucznych preparatów o identycznym działaniu.
- Olejek kamforowy na stopy. Olejek używany jest podczas pro-dukcji kremów do stóp stosowa-nych szczególnie w lato, ponieważ gwarantuję uczucie chłodu i orzeź-wienia.
- Olejek kamforowy na twarz. Składnik płynów do oczyszczania 

Truskawki mają liczne właściwości 
i wartości odżywcze, a dodatkowo 
kalorie (kcal), które dostarczają, 
można policzyć na palcach jednej 
ręki (chyba że są w czekoladzie 
lub ze śmietaną). Wpływ, jaki tru-
skawki wywierają na zdrowie jest 
nie do przecenienia. Poleca się je 
reumatykom, cierpiącym na scho-
rzenia wątroby, a także nerek – są 
bowiem moczopędne. Truskawki 
działają też dobroczynnie na ser-
ce: obniżają poziom cholesterolu 
i ciśnienie tętnicze. Jakie jeszcze 
właściwości mają truskawki?

Truskawki poprawiają apetyt, 
gaszą pragnienie, leczą ból gardła 
i chrypkę. Przynoszą ulgę w za-
burzeniach układu moczowego 
i polepszają trawienie – w takich 
przypadkach powinno się je jeść 
przed posiłkiem.

Zawarte w truskawkach pektyny 
pobudzają pracę jelit, a kwasy or-
ganiczne przyspieszają przemianę 
materii. Ze względu na dużą zawar-
tość witamin owoce te powinny być 
wybierane przez osoby cierpiące na 
anemię lub schorzenia związane z 
niedoborem witamin.

Truskawki zawierają także liczne 
witaminy, a zwłaszcza witaminę C. W 
1 szklance truskawek znajduje się 82 mg 
witaminy C, co stanowi 120% dzienne-
go zapotrzebowania u dorosłych.

Ponadto badania wykazały, iż 
jedzenie trzech lub więcej porcji 
owoców tak bogatych w witaminę 
C jak truskawki, może zmniejszyć 
ryzyko utraty wzroku przez osoby 
starsze. Z kolei europejscy naukow-
cy ustalili, że pożywanie truskawek 

Olejek kamforowy - zastosowanie w kosmetyce

Olejek kamforowy ma postać cieczy, można mieszać go z kosmetykami lub nakładać punktowo na skórę
twarzy i do demakijażu. Wykorzy-stywany w pielęgnacji cery trądzi-kowej, dzięki działaniu przeciw-bakteryjnemu i przeciwzapalnemu. Poprawia ukrwienie, przez co jest często stosowanym składnikiem serum, maseczek i kremów do cery ziemistej lub zmęczonej.

- Olejek kamforowy na usta. Olejek dodawany jest do pomadek i balsamów do ust.
- Olejek kamforowy na ciało. Olejek kamforowy wykorzysty-wany jest także na szeroką skale w przemyśle perfumeryjnym, m.in. jako jeden ze składników antypre-spirantów, perfum, dezodorantów lub w nieprzetworzonej formie w roli dodatku do wody podczas kąpieli.

Olejek kamforowy nakładany na twarz usuwa wągry, hamuje powstawanie ropni i pryszczy, wspomaga regulowanie wydzielana sebum

Niedobór żelaza jest przyczyną 
łamliwości włosów i paznokci

Zrób to sama: maseczka z lanoliny 
na wysuszone dłonie

dłonie będą już szorstkie i zaczer-
wienione, ale również, zwłaszcza 
zimą, regularnie (2 razy w tygodniu). 
Dzięki temu będziesz cieszyć się 
nawilżonymi, wygładzonymi dłońmi 
chronionymi przed podrażnieniem i 
zaczerwienieniami.

czereśnie ją procesy przemiany materii, 
wspomagają leczenie niektórych 
schorzeń wątroby i pęcherza, 
kamicy nerkowej, opóźniają roz-
wój miażdżycy, dodają energii. 
Poprawiają samopoczucie osób 
cierpiących na reumatyzm.
Wartość odżywcza czereśni (100 
g): kalorie – 61; węglowodany 
- 14,6 g; białko - 1 g; tłuszcze - 

0,3 g; błonnik - 1,3 g. 
Indeks glikemiczny czereśni - 
22.
Jada się je głównie na surowo. 
Czereśnie są też znakomitym 
dodatkiem do pierogów, ciast i 
deserów. Można przyrządzać z 
nich kompoty, konfitury, zupy i 
likiery. Czereśnie marynowane 
(przepis poniżej) dobrze smakują 

z pasztetem, pieczoną cielęciną, 
drobiem.
Rada: Ze względu na dużą 
ilość kwasów surowych cze-
reśni nie powinno się jeść na 
czczo (dotyczy to wszystkich 
pestkowców!). Aby osłabić ich 
działanie, owoce trzeba żuć po-
woli, zagryzając np. ciastkiem 
owsianym, chrupkami.

Jakie witaminy i właściwości odżywcze mają truskawki?

chroni błonę śluzową żołądka przed 
uszkodzeniami wywołanymi alko-
holem. 

Truskawki mają niski indeks glike-
miczny (IG=40) i zawierają metabo-
lizowaną bez udziału insuliny fruk-
tozę, dlatego mogą się nimi delekto-
wać także osoby chore na cukrzycę. 
Oprócz witaminy C i kwasu ela-
gowego truskawki zawierają także 
flawonoidy, takie jak: antocyjany, 
katechiny, kwercetyna oraz kemfe-

W 100 gramach truskawek są zaledwie 32 kalorie

rol. Te substancje pomagają obniżyć 
poziom cholesterolu, wpływają na 
stabilność blaszek miażdżycowych, 
poprawę funkcji śródbłonka naczyń 
i zmniejszenie tendencji do zakrze-
picy żylnej.

Dzięki temu zmniejsza się ryzyko 
chorób układu sercowo-naczynio-
wego, co zostało potwierdzone na-
ukowo. Zjadanie co najmniej trzech 
porcji truskawek tygodniowo może 
zmniejszyć ryzyko zawału serca.

Podolog: sPecjalista od stóP. kiedy go odWiedzić?
Podolog to osoba, która dba o 
zdrowie stóp. Podolog nie jest 
jeszcze popularnym zawodem w 
Polsce, jednak specjaliści od stóp 
mają coraz więcej pacjentów, a 
właściwie klientów. Warto bo-
wiem zaznaczyć, że podolog nie 
jest lekarzem. 

Kim jest podolog?

Wbrew nazwie sugerującej 
specjalizację lekarską, podolog 
medykiem nie jest. Dzięki sta-
raniom Polskiego Towarzystwa 
Podologicznego profesja ta została 
1 stycznia 2015 roku oficjalnie 
wpisana na listę wykonywanych 
w Polsce zawodów. Podolog, choć 
nie jest lekarzem, współpracuje z 
dermatologami, chirurgami, dia-
betologami, flebologami. Podolog 
to zawód ściśle związany z kosme-
tologią. Aby zostać tego rodzaju 
specjalistą, można ukończyć studia 
wyższe (na niewielu cały czas 
uczelniach) bądź specjalistyczne 
kursy. Organizowane są również 
różnego rodzaju kongresy i semina-
ria podologiczne, na których prze-
prowadza się wykłady, szkolenia. 

Czym się zajmuje podolog?

Jak mówi definicja zawodu 
podologa, osoba go wykonująca 
“zajmuje się samodzielnym rozpo-
znawaniem zmian patologicznych 
w obrębie kończyn dolnych i ich 

przyczyn”. Podolog dobiera właściwy 
dla danego pacjenta rodzaj terapii, 
wykonuje też zabiegi, które mają za 
zadanie przywrócenie prawidłowego 
funkcjonowania stóp i ich właściwego 
wyglądu: obcina, szlifuje i koryguje 
paznokcie, usuwa odciski, zgrubie-
nia. Informuje też klienta, jak dbać 
o paznokcie. Do podologa udają się 
starsi pacjenci, u których występują 
problemy ze stopami, osoby chore 
na cukrzycę lub te np. po nieudanej 
wizycie u kosmetyczki i źle wykona-
nym pedicure.

Jak wygląda wizyta u podologa?

Podczas wizyty u podologa 

specjalista dokładnie oglą-
da stopę pacjenta, wcześniej 
przeprowadza z nim wywiad, 
pytając nie tylko o przebyte 
schorzenia, ale i tryb życia, 
stosowaną dietę. Podolog ma 
wiedzę na temat tego,  jak 
postępować z pac jentem z 
cukrzycą, hemofilią, reumaty-
zmem, grzybicą. W przypad-
ku tych klientów często zaleca 
im wizytę u lekarza-specjali-
sty i przeprowadzenie na pod-
stawie jego skierowania kon-
kretnych badań. Sam podolog 
może zlecić zakup środków do 
domowej pielęgnacji stóp.

Podolog może pomóc m.in. osobom z grzybicą paznokci oraz stopą 
cukrzycową 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

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
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

Kierowca kat. B, C, C+E
Prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz 
świadectwo kwalifikacji
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Specjalista ds. programów 
(UE,AB, MR)
Wykształcenie średnie lub 
wyższe 
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy kat.B
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Kucharz/kucharka 
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepidowska oraz 
doświadczenie w gastronomii
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Pracownik administracyjny 
Wykształcenie średnie lub 
wyższe, komunikatywność, 

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



prawo jazdy kat. B,  język ukraiński 
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Pracownik budowlany 
Doświadczenie zawodowe w 
budownictwie 
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.

Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Operator koparki gąsiennicowej 
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową 
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.

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², parter w Ozorkowie. 
Tel.: 42-277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe w 
Ozorkowie do 40 m² na osiedlu Po-
godnej Starości. Tel.: 513-918-135

Sprzedam szafę 160 x 112 x 60. 
Cena 30 zł. Tel.: 737-464-166

Sprzedam kanapę 220 x 180 – stan 
dobry, cena 110 zł. Tel.: 737-464-
166

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 
38/40, cena 340 zł. Tel.: 737-464-
166

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

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność no-
tarialna – sprzedam. Tel.: 500-
336-322

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

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 maszynę do cięcia pły-
tek, narzędzia. Tel.: 792-047-999

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 budowlane. Tel.: 
781-724-237

Sprzedam drzwi drewniane, wewn., 
uniwersalne. Cena 30 zł. Tel.: 606-
393-620

Sprzedam nowe okno PCV 140 
x 160, cena 220 zł. Tel.: 737-
464-166

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

Sprzedam sieczkarnię, dojarkę z 
konwią. Tel.: 507-330-281

Sprzedam leję – żmijkę oraz kuch-
nię polską z wężownicą. Te.: 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.

10 21 MAJA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Burmistrz nadzoruje prace

Ozorków

Ozorków 

Ozorków 

og
ło
sz
en
ie

Panią 
do przeszywania 

wzorów. 
Praca 

w Grotnikach. 
600 978 252 

Trwająca budowa 
rond wywołuje 

mieszane uczucia. Niektórzy 
kierowcy twierdzą, że ronda są 
zbyt ciasne. W czasie opadów 
deszczu zalega w nich woda. 
Burmistrz Jacek Socha, który w 
ub. tygodniu przyjechał przyjrzeć 
się z bliska pracom, rozmawiał o 
inwestycji z naszym reporterem. 

Sygnały o zbyt ciasnych rondach 
dotarły też do urzędu miasta. Nie 
tylko zmotoryzowani mieszkańcy 
są zaskoczeni tym, że jezdnie są aż 
tak wąskie. W mieście temat rond 
stał się gorący.

- Niektórzy uważają, że przez 
ronda można przejechać z taką 
samą prędkością, jak jechało się 
wcześniej. A to nie na tym polega. 
Chodzi przede wszystkim o to, 
aby spowolnić ruch na rondach. 
Wówczas jest bezpieczniej – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

Włodarzowi w „roboczej wizy-
cie” na rondach towarzyszyli Ma-
riusz Ostrowski, sekretarz miasta 
oraz Dominik Gabrysiak, radny 

Sezon jeszcze się nie 
rozpoczął a już na 

miejskim kąpielisku niszczony 
jest sprzęt. Z jednej z ustawionych 
niedawno parasolek wyciągnięta 
została słoma, która posłużyła do 
rozpalenia 
ogniska na 
plaży. 

- Trudno 
jest komen-
tować takie 
rzeczy. Nie 
rozumiem, 
d l a c z e g o 
n iektórzy 
nie szanu-
ją mienia, 
które ma służyć wszystkim miesz-
kańcom – mówi Mariusz Lewan-
dowski, dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji „Wodnik”. - Przy takim 
nastawieniu wszelkie zabezpiecze-
nia i tak będą zbędne. Bo po co na 
przykład planować ogrodzenie?  
I tak można płot przeskoczyć. Tak 
samo jest z monitoringiem. Znisz-
czony może zostać sprzęt, który 

Pojemniki z nieczy-
stościami ustawione 

blisko okien to niewątpliwie spory 
kłopot dla lokatorów. W ciepłe 
dni fetor bijący ze śmieci spra-
wia, że okna należałoby uchylać 
zatykając jednocześnie nos. Anna 
Adamczyk poprosiła w tej sprawie 
o interwencję.

- Przecież tak nie można. Śmieci 
powinny być jak najdalej okien. 
To każdy zrozumie. Dlaczego 
więc kubły ustawiane są blisko 
domu? - pyta pani Anna, lokatorka 
drewniaka przy ul. Wigury. - Gdy 
jest ciepło, z powodu smrodu nie 
mogę otworzyć okna. Poza tym 
do tych pojemników przylatuje 
pełno much. Jestem schorowana, a 
komunalka zafundowała mi takie 
„atrakcje”. 

O komentarz poprosiliśmy w 
Ozorkowskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym. 

- Lokatorka nie informowała 
wcześniej przedsiębiorstwa o pro-
blemie - mówi Tomasz Wydrzyń-
ski, dyrektor operacyjny. - Pragnę 
podkreślić, że pojemniki stoją w 
tym miejscu od lat. Trudno jest mi 
powiedzieć, co się stało, że lokatorce 
teraz te kubły zaczęły przeszkadzać. 

Dewastacja na plaży

Ognisko i zniszczony parasol 

Na plaży do 
rozpalenia ogniska 
użyto słomy z 
parasola
znajduje się poza ob-
szarem obserwacji 
kamery. Trzeba po 
prostu mieć więcej 

kultury.
Kąpielisko miejskie rusza wraz 

z zakończeniem roku szkolnego. 
Niedawno wyremontowane zostały 
pomosty. Dowieziony jeszcze bę-
dzie nowy piasek na plażę. 

- O ratowników się już nie mar-
twię. Są chętni do pracy. Oby tylko 
pogoda dopisała – dodaje szef CSiR. 

(stop)

Zobaczymy, co da się zrobić. Być 
może uda się przestawić pojemniki 
dalej od budynku. 

Dyrektor nie ukrywa jednak, że 
aktualne miejsce jest najbardziej 
optymalne. Tym bardziej, że zgod-
nie z przepisami kubły powinny być 
ustawiane wzdłuż ulicy. 

- Można by pojemniki stawiać z 
lewej strony, ale wówczas będzie 
utrudniony wjazd na posesję. Zo-
baczymy. Warto dodać, że nie jest 
to problem jedynie na ul. Wigury. 
Przecież inni lokatorzy też ustawiają 
pojemniki na śmieci blisko domów 
i okien. Zawsze jednak, gdy jest 
jakiś kłopot, można porozmawiać 
z naszymi pracownikami. I do tego 

zachęcam, bo jesteśmy otwarci na 
sugestie. Zależy nam, żeby miesz-
kańcy byli zadowoleni z usług OPK 
- usłyszeliśmy. 

(stop)

lokatorka mówi o problemie

Śmieci pod oknami. 
Gdzie stawiać kubły?

A. Adamczyk uważa, że pojemniki z nieczystościami powinny stać dalej od 
domu

Zamieszanie z rondami 
i mostem 

powiatowy. Panowie wy-
razili taką samą opinię o 
wąskich ulicach.

A co do powiedzenia 
miał Krzysztof Rżanek, 
kierownik budowy?

- Teraz jest tendencja, 
aby budować właśnie 
takie ronda – usłysze-
liśmy. - Rzeczywiście 
droga jest zwężona, ale 
bez przesady. Nie można 
twierdzić, że jest zbyt 
wąsko. Bez większych 
problemów rondami 
przejedzie kierowca tira, 
czy też autobusu. 

P o s t a n o w i l i ś m y 
sprawdzić jaka jest fak-
tycznie szerokość ulic 
na rondach. Reporter 
dokładnie wymierzył 
drogi. Okazało się, że 
w niektórych miejscach 
szerokość ulicy była mniejsza niż 
3,5 metra. Kierownik Rżanek nie był 
zaskoczony naszymi pomiarami, 
pomimo tego, że wcześniej mówił 

o szerokości jezdni przekraczającej 
na rondach 4,5 metra. 

- Szerokość jezdni na rondach się 
zmienia. Wszystko zależy od tego, 
czy jest to wjazd, wyjazd lub łuk dro-
gi – tłumaczy K. Rżanek. - Kierowcy 
powinni na rondach zwalniać i za-
chować szczególną uwagę. Być może 
niektórzy chcieliby przemknąć przez 
ronda stówką na godzinę. Tak się nie 
da. Zwężenie jezdni ma zapobiec 
takim właśnie pomysłom. 

Od szefa robót dowiadujemy się 
również, że po nałożeniu kolejnej 

Burmistrz nie ukrywa, że z inwestycji jest zadowolony 

Kierownik robót mówi o celowym zwężeniu rond 

W niektórych miejscach szerokość ulic jest mniejsza niż 3,5 metra

warstwy asfaltu woda po opadach 
deszczu nie będzie już stać na ron-
dach. W związku z tymi pracami 
urząd wyznaczył niedawno termin 
zamknięcia ruchu na rondzie przy 
Zgierskiej. Pierwotnie Ozorków miał 
być nieprzejezdny wczoraj, 20 maja. 
Urząd przełożył jednak termin za-
mknięcia ronda na 10 czerwca. 

- Poprosili mnie o to rodzice dzieci 
przystępujących do komunii – mówi 
burmistrz. - Rzeczywiście zamknię-
cie ruchu w tym dniu byłoby nie-
zmiernie uciążliwe. 

J. Socha podziwiał także nowy 
most na Południowej. Czy konstruk-

cja nie jest zbyt wysoka? – pytają 
mieszkańcy.

Władze tłumaczą, że budowa-
ny most jest większy i wyższy 
od poprzedniego, ponieważ jego 
wysokość uwzględnia przewi-
dywany maksymalny poziom 
rzeki po wezbraniach w wyniku 
intensywnych opadów deszczu. 
Ma to zapobiec zalewaniu mo-
stu i terenów przyległych przy 
podwyższonym stanie wody w 
Bzurze. Przebudowa ulicy Połu-
dniowej uwzględnia wysokość 
nowo budowanego mostu. 

(stop)
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W ramach obchodów „Światowe-
go Dnia Bez Tytoniu” policjanci 
łęczyckiej komendy wraz z przed-
stawicielem Inspekcji Sanitarnej 
przeprowadzili na drogach po-
wiatu działania pod nazwą „Jazda 
bez dymu”. Akcja miały na celu 
uświadomić kierowcom jakie są 
negatywne skutki palenia tytoniu 
podczas prowadzenia pojazdów. 
Jeden z nich dodatkowo przeko-
nał się jaki są skutki jazdy pod 
wpływem alkoholu.

23 maja policjanci wydziału 
ruchu drogowego wraz z pracow-
nikiem sanepidu podczas kontroli 
drogowych przypominali o szko-
dliwości palenia tytoniu. Infor-
mowali jak paleniem papierosów 
podczas prowadzenia auta może 

mieć negatywny wpływ na bez-
pieczeństwo kierowcy i pasażerów. 
Wszystkie czynności z tym zwią-
zane jak: zapalenie, strzepywanie 
popiołu, szukanie popielniczki do 
jego zgaszenia powoduje rozpro-
szenie uwagi i dekoncentrację – a 
co za tym idzie- może doprowadzić 
do kolizji.

W trakcie działań profilaktycz-
nych dwóch kierujących przeko-
nało się jaki są skutki niekorzy-
stania z pasów bezpieczeństwa, a 
mieszkaniec gminy Łęczyca stracił 
uprawnienia. 80- letni kierowca 
fiata seicento prowadził auto ma-
jąc blisko 2,5 promila alkoholu w 
organizmie. Policjanci zatrzymali 
mu prawo jazdy, a o jego dalszym 
losie zadecyduje Sąd.

Trzy promile alkoholu w orga-
nizmie miał 26 – letni operator 
maszyny budowlanej. Mężczy-
zna, blisko 50 - tonowym pojaz-
dem poruszał się ulicami Piątku. 
Dzięki reakcji dzielnicowych nie 
doszło do tragedii. Teraz za swo-
je postępowanie mieszkaniec 
woj. dolnośląskiego odpowie 
przed sądem.

23 maja w godz. popołudnio-
wych uwagę dzielnicowych 
zwrócił poruszający się ulica-
mi Piątku nietypowy pojazd. 
Była to maszyna budowlana 
służąca do przewozu materia-
łów sypkich, tzw. „wywrotka”. 
Mundurowych zaniepokoił 
nierówny tor jazdy pojazdu. 
Jak się okazało za kierownicą 
blisko 50- tonowej „wywrotki” 
siedział 26 – latek, którego 
badanie stanu trzeźwości wy-
kazało 3 promile alkoholu. 
Dodatkowo mężczyzna po-
siadał obowiązujący sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Mieszkaniec 

17 maja kryminalni z łęczyckiej komendy zatrzymali 
46-latka, który za swoje zakupy zapłacił znalezioną 
kartą płatniczą. W ten sposób włamał się na konto 
prawowitego właściciela. Za taki czyn grozi kara 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

14 maja ekspedientka jednego ze sklepów działających 
na terenie Łęczycy zawiadomiła policję o kliencie, który 
usiłował posłużyć się zagubioną kartą płatniczą. Mężczy-
zna chciał zapłacić za zakupy metodą zbliżeniową. Kiedy 
na terminalu pokazał się komunikat – „karta zagubiona”, 
sprzedawczyni zatrzymała ją, a mężczyzna w pośpiechu 
uciekł ze sklepu. Sprawą zajęli się policjanci wydziału 
kryminalnego. Zgromadzony materiał dowodowy po-
zwolił dowieść, że użytkownikiem karty był 46 - letni 
mieszkaniec powiatu łęczyckiego. Dodatkowo śledczy 
udowodnili, że mężczyzna używając przywłaszczonej 
karty, dzień wcześniej, dwa razy dokonał przy jej uży-
ciu zakupu alkoholu, na kwotę kilkudziesięciu złotych. 
Nieuczciwy znalazca usłyszał dwa zarzuty dotyczące 
kradzieży z włamaniem oraz jeden jej usiłowania. Za 
takie przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci przypominają, aby być bardzo ostrożnym 
korzystając z płatności elektronicznych i właściwie 
zabezpieczać karty płatnicze, ponieważ ich zgubienie 
bardzo szybko może zostać wykorzystane przez prze-
stępców. Ważne jest, aby na bieżąco kontrolować stan 
konta, a w przypadku pojawienia się w historii transak-
cji, których nie dokonaliśmy, natychmiast poinformować 
bank oraz zastrzec swoją kartę. 

„Jazda bez dymu” 
- akcja Policji i Sanepidu

działania „prędkość”
Policjanci z łęczyckiej drogówki przeprowadzili akcję „Prędkość”, 

której celem była poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Mundurowi skupili swoje działania na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Akcja skierowana jest przeciwko piratom drogowym, a jej celem jest eg-

zekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Analiza 

zdarzeń drogowych wskazuje, że przyczyną wielu wypadków drogowych 

jest właśnie „nadmierna prędkość”. Eliminowanie tego zagrożenia jest 

jednym z priorytetowych zadań policji. Stróże prawa skontrolowali 29 

pojazdy. Ujawnili aż 19 przypadków 
przekroczenia dozwolonej prędkości. 
Dwóch z kierujących jechał tak szybko, 
że stracił uprawnienia do kierowania. 
34-latek z woj. pomorskiego 20 maja 
jechał motocyklem przez miejscowość 
Daszyna z prędkością o 54 km/h więcej 
od dozwolonej, zaś mieszkaniec Łodzi 
samochodem osobowym przekroczył 
prędkość o 56 km/h w miejscowości 
Karkosy.

woj, dolnośląskiego został za-
trzymany w policyjny areszcie. 
Teraz za swoje postępowanie 
odpowie przed sądem. Za takie-
go rodzaju przestępstwa grozi 
kara do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

Pomimo zaostrzonych prze-
pisów i utraty prawa jazdy, na 
naszych drogach wciąż jeżdżą 
kierowcy, którzy wsiadają za 
kółko na podwójnym gazie. 
Swoim nieodpowiedzialnym 
zachowaniem narażają na nie-
bezpieczeństwo nie tylko siebie, 
ale także narażają życie i zdro-
wie innych uczestników ruchu 
drogowego.

OdPOWie za WłamaNie Na kONtO

medal za zasługi
98- letnia Zofia Matias z rąk 
MSWIA otrzymała Złoty Medal 
za Zasługi dla Policji. 23 maja w 
Komendzie Wojewódzkiej Poli-
cji w Łodzi odbyła się uroczysta 
zbiórka z udziałem Sekretarza 
Stanu w MSWiA Jarosława Zie-
lińskiego oraz Zastępcy Komen-
danta Głównego Policji nadinsp. 
Jana Lacha. 

Zaproszonych gości powi-
tał Komendant Wojewódzki 
Policji w Łodzi insp. Andrzej 
Łapiński, w szczególności wy-
różnioną Złotym Medalem Za 
Zasługi dla Policji 98-letnią 
Zofię Matias, której historię 
wszyscy wysłuchali z ogrom-
nym wzruszeniem.

Pani Zofia Matias w paź-
dzierniku tego roku skończy 
98 lat. Pochodzi z Tuliszkowa ( 
to małe miasteczko obecnie w 
powiecie tureckim). Jej ojciec 
służył w Legionach polskich w 

3. pułku saperów. Walczył z bol-
szewikami pod Grodnem, gdzie 
został ranny. W 1923 roku wstąpił 
do Policji i został przydzielony 
do powiatu łęczyckiego, pro-
wadził referat wojskowy. Zofia 

Matias, wdowa, dochowała się 
dwóch synów, troje wnucząt 
oraz czworo prawnucząt. Swoje 
dzieci wychowywała w duchu 
patriotycznym z tradycją rodzi-
ny wojskowej w tle.

z 3 promilami maszyną budowlaną

Dzielnicowi zabezpieczyli amfetaminę
Dzielnicowi z terenu gminy 
Piątek zatrzymali 24 – latka 
i zabezpieczyli blisko gram 
amfetaminy. Przestępstwo 
posiadania narkotyków jest 
zagrożone karą do 3 lat 
pozbawienia wolności.

23 maja tuż przed północą 
dzielnicowi podczas służby 
na terenie gminy Piątek 
zwrócili uwagę na zaparko-
wany w lesie pojazd. Mun-
durowi postanowili spraw-
dzić powód nietypowego 

miejsca postoju. Kiedy skierowali 
się w kierunku auta, kierowca przez 
otwarte drzwi wyrzucił małą to-
rebkę. Pakunek którego posiadanie 
24 - letni mieszkaniec pow. zgier-
skiego usiłował zataić przed stró-
żami prawa był wypełniony białym 
proszkiem. Badanie narkotesterem 
potwierdziło, że jest to amfetamina 
w ilości 0,86 grama. Posiadacz niele-
galnej substancji został zatrzymany 
w policyjnym areszcie. Za takie 
przestępstwo grozi kara do trzech 
lat pozbawienia wolności.

Mimo że do roz-
poczęcia wakacji 
pozostał jeszcze 
miesiąc nauki 
policjanci już 
apelują o rozsą-
dek i rozwagę, 
przypominając o 
bezpieczeństwie 
podczas spotkań 
z dziećmi i mło-
dzieżą. 
W tym celu dziel-
nicowi spotkali się z najmłodszymi uczniami 
podstawówki w Świnicach Warckich. Tym razem 
aby dojechać na miejsce wykorzystali służbowe 
motocykle.
W cyklu spotkań o bezpieczeństwie dzielnicowi 
Zespołu Dzielnicowych z Łęczycy mł. asp. Mariusz 
Kowalski i st. sierż. Łukasz Estal odwiedzili uczniów 
Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich. Podczas 
spotkania omówili zasady bezpiecznego wypoczynku 
w dni wolne od szkoły a także podczas zbliżających 
się wakacji. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali jak 
uniknąć niebezpiecznych sytuacji i porad dotyczących 
korzystania z kąpielisk wodnych. Na zakończenie spo-
tkania dzielnicowi zaprezentowali policyjne motocykle. 
Każdy mógł zasiąść za ich kierownicą- chętnych nie 
brakowało.

Policjanci przypominają 
o bezpieczeństwie
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ma nos do elektroniki zbadali zęby hitlera e-papieros zabił

Pies wytresowany do poszukiwania urządzeń elektro-
nicznych, odnalazł kartę pamięci ukrytą w pudełku z 
chusteczkami. Karta będzie dowodem w sprawie nie-
letniego hakera, który zmienił oceny uczniom w jednej 
z amerykańskich szkół. Okręg szkolny poinformował 
policję o możliwym ataku. Miało do niego dojść, gdy 
jeden z nauczycieli kliknął na link w odebranym e-mailu, 
został przekierowany do fałszywej witryny, gdzie próbo-
wał zalogować się do szkolnego systemu. Ukradzione 
w ten sposób dane do logowania posłużyły młodocia-
nemu cyberprzestępcy do zalogowania się do systemu 
i zmiany stopni wielu uczniom, w tym sobie. Niektóre 
oceny poprawiono na lepsze, inne na gorsze. Policja, po 
analizie śladów włamania, wytypowała podejrzanego i 
dokonała przeszukania jego domu. Pomagał w tym Dug, 
policyjny pies. Zwierzę wskazało na pudełko chusteczek, 
a policjanci znaleźli tam kartę pamięci.

- Zęby są autentyczne, nie ma co do tego wątpliwości. 
Nasze badania dowodzą, że Hitler zmarł w 1945 roku. 
Możemy przestać zajmować się teoriami spiskowymi. 
Nie uciekł on do Argentyny na pokładzie okręgu pod-
wodnego, nie mieszka w ukrytej bazie na Antarktyce ani 
po ciemnej stronie Księżyca - mówi profesor Philippe 
Charlier.
Rosjanie posiadający szczątki A. Hitlera pokazali Francu-
zom m.in. fragment czaszki z dziurą po lewej stronie. Fran-
cuzi mogli też zbadać zęby przywódcy III Rzeszy. Znaleźli 
na nich kamień nazębny, jednak bez śladów tkanek mięsa. 
Hitler był wegetarianinem. Nie znaleziono też na nich 
śladów prochu, co pokazuje, że Hitler nie popełnił sa-
mobójstwa strzelając sobie w usta. Z kolei na sztucznych 
zębach, które kanclerz 
posiadał, odnalezio-
no niebieskawe ślady. 
Zdaniem naukowców 
mogły one powstać 
wskutek reakcji cy-
janku z metalem. Ba-
dania potwierdzają 
powszechnie przyjętą 
wersję, że Hitler zmarł 
30 kwietnia 1945 roku. 
Miał zażyć cyjanek, 
a następnie strzelić 
sobie w głowę.

Amerykańskie władze ujawniły raport z autopsji męż-
czyzny, którego zwłoki zostały znalezione przez służby 
ratownicze w jego domu na Florydzie. Dowiadujemy się 
z niego, że 38-latek zginął wskutek eksplozji elektronicz-
nego papierosa. Urządzenie wybuchło, gdy mężczyzna 
miał je w ustach. Jego odłamki wbiły się w mózg ofi ary. 
Doszło też do pożaru, który poparzył większość ciała 
mężczyzny. To właśnie pożar zaalarmował służby ratow-
nicze, które po wejściu do palącego się budynku znalazły 
tam zwłoki. To nie pierwszy przypadek eksplozji elektro-
nicznego papierosa. W latach 2009-2016 amerykańskie 
media informowały o 195 przypadkach eksplozji i pożaru 
spowodowanych przez elektroniczne papierosy. 

Majtkowa 
wystawka za 
szybą

Zaręczynowy 
Hot-dog

Naprawione! 
Śmiga dalej

Królowie balu... 
maskowego

Żeby było 
jasne, gonili 
przestępcę

Tylko 
proszę o tę 
najładniejszą 
rybkę

Jedzenie w szpitalach 
na świecie


