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KOSZMAR 
W LASKU 
MIEJSKIM 
W OZORKOWIE!

Na 47-latka wiszącego na 
jednym z drzew w lasku 
miejskim natrafi ono 
przypadkowo. Mężczyzna 
jeszcze żył. Nie udało 
się go jednak uratować. 
Dlaczego się powiesił?

czytaj na str. 11

Skrytykował władzę 
w Łęczycy

Bogdan Siwiński na miejskiej sesji  
wypowiedział się negatywnie 
o lokalnej władzy

Dzień Dziecka 
w Łęczycy

W Poddębicach skarżą 
się na kupców

Swary na targowej 
w Uniejowie

ozorkowianin 
wytyka błąd 
urzędowi 
miasta

Skandal z wypaloną trawą

str. 12

Nie jestem 
gejem 
– mówi 
łęczycanin str. 5
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Halina Steńko
- Upały są trochę specyficzne, ale 
czekamy na słońce przez większą 
część roku. Osobiście, pewnie jak 
większość ludzi, lubię kiedy jest 
ciepło i świeci słońce. Jak jest 
tak gorąco, to można się zabez-
pieczyć, przede wszystkim nosić 
ciemne okulary z dobrymi filtrami 
i zakładać odpowiednie ubranie, 
żeby było jak najmniej syntetyku.

Reporter pyta: Jak mieszkańcy radzą sobie z upałami?

Jarosław Świtoń
- Myślę, że jak większość ludzi, lubię 
kiedy jest ciepło i świeci słońce, 
deszcz może się znudzić już po jed-
nym dniu. Słońce daje, mimo upału, 
energię do życia i dobry humor. Fakt, 
trochę piecze, ale zapewne każdy z 
nas wie jak się zabezpieczyć, ja czę-
sto uzupełniam płyny w organizmie, 
najlepiej wodą, nie polecam słodkich 
napojów, bo one tylko wzmagają 
pragnienie.

Monika Kowalewska
- Do zabezpieczania się przed 
skutkami upału podchodzę jak 
najbardziej racjonalnie. Po pierwsze 
istotny jest ubiór, przewiewny najle-
piej z włókien naturalnych. Po drugie 
stosowne nakrycie głowy i okulary 
przeciwsłoneczne, ale z filtrami UV. 
Po trzecie trzeba często uzupełniać 
płyny w organizmie, najlepiej wodą 
naturalnie gazowaną.

Krzysztof Pofit
- Jest gorąco, to prawda, ale ludziom 
trudno dogodzić. Kiedy było zimno, 
narzekali, że trzeba na urlop wy-
jechać za granicę, bo w Polsce nie 
ma lata. Teraz też narzekają, że za 
gorąco, a przecież można się lekko 
ubrać, starać się nie przebywać zbyt 
długo na słońcu, przede wszystkim 
dużo pić i nie narzekać, że jest za 
gorąco, bo kiedy ma być ciepło jak 
nie teraz?

Aurelia Kupis-Baranowska
- Jestem starszą osobą. Kiedy jest 
tak gorąco, owszem jest mi trochę 
duszno. Ale nikt mnie nie zmusza 
do chodzenia w największy upał 
po ulicach miasta. Dlatego nie-
zbędnych zakupów dokonuję przy 
takiej pogodzie, zwykle rano lub 
tuż przed wieczorem. Wtedy jest 
chłodniej. Poza tym o tej porze 
roku, często wyjeżdżamy na wieś, 
tam jest zawsze więcej chłodu. 

W tym roku Dzień 
Dziecka w Łęczycy 

trwał aż dwa dni. W piątek 
Monika Kilar-Błaszczyk, wyko-
nująca zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy, oficjalnie 
przekazała najmłodszym klucze 
do miasta. 
Dzieci przejęły władzę i zaczęła się 
wspaniała zabawa. Plac T. Kościusz-
ki zamienił się w bajkową krainę z 
mnóstwem atrakcji, które nawet 

trudno zliczyć. W parku rozrywki 
dzieci mogły m.in. szaleć na dmu-
chanych zjeżdżalniach, kręcić się na 
karuzelach, zmierzyć się ze ścianką 
wspinaczkową czy wodnymi kulami. 

Nie brakowało cyrkowych animacji, 
gigantycznej skakanki, puszczania 
baniek mydlanych, malowania bu-
ziek. Nie mniejsze zainteresowanie 
wzbudzały doświadczenia naukowe 

z wykorzystaniem suchego lodu, 
helu oraz wody w różnych stanach 
skupienia. O pełne brzuszki dzieci i 
ich rodziców zadbał Andrzej Polan, 
kucharz znany z telewizji, który dla 
mieszkańców przygotowywał same 
pyszności. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Red Lips, który na swój koncert 
przyciągnął tłumy mieszkańców a 
liderka grupy „Ruda” wszystkich 
zaraziła pozytywną energią.

(zz)

Jak co roku mieszkańcy licznie 
wzięli udział w procesji Bożego 
Ciała. Łęczycanie szli z kościoła 
św. Andrzeja Apostoła do kościoła 
OO. Bernardynów pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP. Ołtarze 
ustawione były pod starostwem 
powiatowym w Łęczycy, Zespo-
łem Szkół im. Jadwigi Grodzkiej, 
Domem Pomocy Społecznej oraz 
pod kościołem ojców Bernardy-
nów. Dzieci sypały płatki kwiatów 
a wierni uczestniczyli we wspólnej 
modlitwie. 

(mku)

Łęczycanie już rozli-
czyli się z fiskusem. 

Jak się okazuje, mieszkańcy się 
bogacą. W ubiegłym roku  przy-
było kolejnych dwóch milionerów 
prowadzących własną działalność 
gospodarczą.

- Za ubiegły rok złożono w na-
szym Urzędzie Skarbowym 12 
deklaracji podatkowych na ponad 
milion złotych. Rok wcześniej mi-
lionerów było 10 – informuje Ma-
riola Palczewska, kierownik Działu 
Obsługi Bezpośredniej w US w 
Łęczycy. - Również więcej złożono 
PIT-ów-37. Otrzymaliśmy o 600 de-
klaracji więcej niż w ubiegłym roku.

Coraz więcej, bo już 49% dekla-
racji podatkowych złożono drogą 
elektroniczną. To o 2 tysiące de-
klaracji więcej niż przed rokiem. 
Mieszkańcy coraz chętniej korzy-
stają z takiej formy rozliczania się z 
urzędem skarbowym. Jest szybciej 
i wygodniej, zwłaszcza, że w urzę-
dzie można było liczyć na fachową 
pomoc pracownika. 

(zz)

Spór między Łęczyc-
kimi Zakładami Gór-

niczymi a Stowarzyszeniem 
„Łęczycki Waliszew – Przyja-
znym Osiedlem w Przyjaznym 
Mieście” miał kolejną odsłonę 
przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Łodzi.

Tym razem skargę na decyzję 
SKO wniosło stowarzyszenie z 
Waliszewa. Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze 9 listopada 
2017 roku wydało decyzję uchyla-
jącą decyzję starosty łęczyckiego 
o nałożeniu na ŁZG obowiąz-
ku złożenia wniosku o zmianę 
obowiązującego pozwolenia na 
wprowadzanie do powietrza ga-
zów i pyłów, rezygnacji z suszenia 
niektórych odpadów oraz stoso-
wania technologii mających na 
celu ograniczenie emisji związków 
odorotwórczych. Rozprawa przed 
WSA w Łodzi  zakończyła się wy-
rokiem, na mocy którego skarga 
stowarzyszenia została oddalona.

- W skardze wskazaliśmy na 
bardzo istotny, naszym zdaniem, 
fakt emisji odorów zakłócający 
możliwość swobodnego korzy-
stania z nieruchomości przez ich 
właścicieli - komentuje Janusz 
Mielczarek, prezes stowarzysze-
nia. - Wyrok, który zapadł w spra-
wie daje nam jako stowarzyszeniu 
dwie możliwości, albo odwołamy 
się od werdyktu łódzkiego sądu 

do NSA w Warszawie, albo sprawa 
wróci do starostwa łęczyckiego 
w celu ponownego rozpatrzenia. 
Na razie jeszcze nie podjęliśmy 
decyzji, ale już wystąpiliśmy o 
uzasadnienie wyroku.

Kolejne rozprawy nie rozwiązu-
ją problemu, a mieszkańcy – człon-
kowie stowarzyszenia podkreślają, 
że nie są zainteresowani likwidacją 
zakładu, chcą jedynie, aby firma 
zastosowała rozwiązanie, które 
zminimalizowałoby stopień uciąż-
liwości emitowanych zapachów.

(mku)

Zapadł kolejny wyrok

Na zdjęciu Janusz Mielczarek, 
prezes stowarzyszenia na 
Waliszewie

Procesja w ŁęcZycy

Przybyło milionerów

Radni podjęli uchwałę
Łęczyca Kolejny raz Rada 

Miasta debatowa-
ła podczas wtorkowej sesji 
na temat budowy ronda na 
skrzyżowaniu ulic M. Konop-
nickiej z Kaliską.

Tym razem radni podjęl i 
uchwałę,  jak to ok reślono, 
intencyjną. Historię budowy 
ronda przypomniała kierow-
nik ds. inwestycji Olga Kubas.

- W obecnym stanie rzeczy 
nie możemy określ ić bl iżej 
kwoty, jaką należałoby wydać 
na budowę ronda - mówiła 
urzędniczka. - W 2015 roku 
była to kwota jednego miliona 
zł z urzędu marszałkowskiego 
i 50% finansowania z urzę-
du miasta. W chwili obecnej 
trudno powiedzieć, jaki byłby 
ostatecznie koszt inwestycji. 
Niestety, nikt nam tego nie 

określi dopóki nie ma jasnego 
sygnału, co do samej decyzji o 
budowie ronda.

W tej sprawie zaistniał wy-
raźny podział  w radzie na 
zwolenników i przeciwników 
budowy ronda. Zwolennicy 
podnosili, że już w 2015 roku 
spec ja l i śc i  podk reśla l i ,  że 
spośród 3 wariantów - 

sygnalizacji świetlnej, wyse-
pek komunikacyjnych i ronda 
na newralgicznym skrzyżowa-
niu, to ostatnie rozwiązanie 
jest najbardziej racjonalne.

Rada podjęła uchwałę za 
rondem przy 7 głosach za i 4 
przeciwnych. Uchwała ta nie 
ma charakteru zobowiązują-
cego, jest jedynie formą wyra-
żenia woli w kwestii budowy 
obiektu.

(mku)

coraZ bliżej ronda?

Wspaniały Dzień Dziecka
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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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Łęczyca Mirosława Walczak z 
Łęczycy zwraca uwagę 

na problem, jakim jest brak ławki 
przy wejściu do klatki schodowej 
w jednym z bloków przy ul. M. 
Konopnickiej. Podczas upałów z 
minionego tygodnia nie dało się 
wytrzymać w mieszkaniu na czwar-
tym piętrze bez balkonu a spacer 
do dalej ulokowanych ławek jest 
nie lada problemem dla schoro-
wanego męża mieszkanki. Czy SM 
„Łęczycanka” pomoże lokatorce?

Pani Mirosława już kilka lat temu 
prosiła w spółdzielni mieszkaniowej 
o zamontowanie ławki pod blokiem. 
Klatka, w której mieszka łęczycanka, 
jest jedyną pod blokiem, gdzie ławki 
brakuje.

- Moja prośba sprzed czterech 
lat była, z początku, pozytywnie 
rozpatrzona. Już nawet przyjechali 
panowie ze spółdzielni, żeby wstawić 
ławkę. Niestety, jeden z mieszkańców 
mojej klatki się temu sprzeciwił i ław-
ka nie została ustawiona. Boję się, że 
teraz znów skończy się na niczym, a 
proszę mi wierzyć, że jest to sprawa 
bardzo ważna – mówi M. Walczak. 
- Mieszkamy na czwartym piętrze 
bez balkonu, okna wychodzą na 
południe, więc chciałoby się wyjść na 
powietrze i posiedzieć w cieniu. Mój 
mąż dwa lata temu uległ wypadko-
wi, został potrącony na przejściu dla 
pieszych. Miał złamany kręgosłup. 
Na szczęście nie jest sparaliżowany, 
ale ma problemy z chodzeniem. Już 
zejście po schodach jest dla niego 
sporym wyzwaniem, dlatego ławka 
z oparciem pod klatką byłaby dla nas 

zbawienna. Mam wszystkie zaświad-
czenia o chorobie męża, jeśli będzie 
potrzeba, to okażę je w spółdzielni.

Trudno nie przyznać racji miesz-
kance. Ławka pod blokiem powinna 
być. Pani Mirosława złożyła więc do 
spółdzielni ponowną prośbę o mon-
taż ławki. O sprawie rozmawialiśmy 
z Jarosławem Pacholskim, prezesem 
SM „Łęczycanka”.

- Prośba rzeczywiście do nas wpły-
nęła. Mogę powiedzieć, że już ją pod-
pisałem i sprawa zostanie pozytywnie 
rozpatrzona. W przeciągu tygodnia 
ustawimy ławkę, o którą prosi lokator-
ka – zapewnia szef „Łęczycanki”. - Nie 
może być tak, że jedna osoba decyduje o 
nieustawieniu ławki. Jeżeli coś z natury 
lokatorom przysługuje, tak jak, np. ław-
ka przy wejściu do klatki schodowej, 
to wszyscy mieszkańcy z tej klatki 
musieliby się temu sprzeciwić.

(zz)

Podanie o Ławkę 

Na zdjęciu Mirosława Walczak przy 
wejściu do klatki

Na sesji cenzura? – pyta mieszkaniec 
Łęczyca Bogdan Siwiński przy-

szedł na miejską sesję. 
Po obradach nie krył rozczaro-
wania.

- Nie miałem swobody wypowie-
dzi. Przewodniczący rady ciągle mi 
przerywał, odbierał głos. Przecież nie 
poszedłem tam, żeby kogokolwiek 
atakować, ale zadawać konkretne 
pytania i wysłuchać merytorycznych 
odpowiedzi. Jestem w szoku. Czy 
rada miasta boi się głosu jednego 
człowieka? - pyta B. Siwiński.

Mieszkaniec uważa, że miejscowa 
władza nie robi zbyt dużo dla miasta.

- Zapytałem, co pani Monika Ki-
lar-Błaszczyk, pełniąca obowiązki 
burmistrza Łęczycy od prawie roku 
zrobiła dla miasta przez ten czas. 
Usłyszałem, że załatwiła 55 miejsc 
pracy w jednym z zakładów na 
strefie oraz że miasto będzie dążyć 
do tego, żeby zrobić drogę do firm 
przy Lotniczej. To trochę mało. 
Powiedziałem, że trzeba szukać 
inwestorów, koniecznie zrobić dro-
gę dojazdową do firm działających 
przy ulicy Lotniczej, trzeba działać, 
żeby w mieście żyło się lepiej i żeby 
młodzi nie wyjeżdżali – usłyszeli-
śmy. - Chciałem też poruszyć wiele 
innych spraw, ale już nie mogłem 
a przecież jako mieszkaniec mam 
do tego prawo. Miałem zamiar 
zwrócić uwagę radnych, że jeśli chcą 
budowy ronda, to niech wezmą pod 
uwagę, że dookoła skrzyżowania 
są prywatne działki. Jeśli właści-
ciele nie wyraża zgody, to plany z 
rondem się nie powiodą. Najpierw 

trzeba mieć komplet dokumentów i 
pieniądze, a dopiero później plano-
wać. Uważam, że trzeba szykować 
grunty pod inwestycje i szukać inwe-
storów, jeździć, dzwonić, rozmawiać. 
Bez tego miasto stoi w miejscu. Moim 
zdaniem, obecna ekipa nawet w 
połowie nie zrobi dla miasta tego, co 
zrobił burmistrz Krzysztof Lipiński a 
niektórzy nie dorośli do tych ról.

Bogdan Siwiński jest rodowitym 
łęczycaninem i jak mówi, zależy mu na 
rozwoju miasta. Uważa, że Łęczyca po-
woli zamienia się w miasto emerytów 
i rencistów, bo przez brak miejsc pracy 
młodzi ludzie wyjeżdżają. 

Lokalna władza uważa, że może 
pochwalić się wieloma sukcesami.

- Trudno wszystko wymienić, ale 
powiem o najważniejszych sprawach. 
Przez niecały rok pozyskałam pienią-
dze na utworzenie w Łęczycy żłobka, 
270 tys. zł na zakup i montaż nowocze-
snych systemów zabezpieczeń na zam-

ku w Łęczycy, 157 tys. zł na remont 
pierwszego piętra w Domu Kultury, 
15 tys. zł na stworzenie nowej, funk-
cjonalnej i bezpiecznej pracowni pla-
stycznej również w DK. W tym roku 
ponownie dostaliśmy 750 tys. zł na 
dalsze prace przy budowie Środowi-
skowego Domu Samopomocy przy 
ulicy Słowackiego, remont ulicy M. 
Konopnickiej również rozpoczął się 
po moim wniosku. W ubiegłym roku 
pozyskałam nowych sponsorów na 
organizację Turnieju Rycerskiego a 
w tym roku na wspaniałe atrakcje 
z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo, 
złożyliśmy trzy wnioski o dofinanso-
wanie na remonty dróg oraz wniosek 
o pieniądze na remont byłego za-
kładu karnego. Zleciliśmy również 
wykonanie koncepcji budowy drogi 
dojazdowej do firm działających 
przy ulicy Lotniczej – wymieniła M. 
Kilar-Błaszczyk.

(zz)

Bogdan Siwiński podczas sesji skrytykował lokalną władzę
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Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca
Łęczyca

Jan Michalak, 
radny gminy 

Łęczyca, podczas ubiegłoty-
godniowej sesji zgłosił problem 
bezpieczeństwa na drodze w 
Dzieżbiętowie Małym. Samo-
rządowiec uważa, że należało-
by przynajmniej ustawić znak 
ograniczający prędkość.

- Chodzi mi o skrzyżowanie 
drogi gminnej z Dzierzbiętowa 
Małego z drogą powiatową Łę-
czyca-Modlna. W obrębie tego 
skrzyżowania jest zlokalizowany 
przystanek dla dzieci dowo-
żonych do szkoły. Samochody 
poruszają się tu z bardzo dużą 
prędkością a pobocza nie są w 

najlepszym stanie. 
J. Michalak podczas sesji prosił 

o ustawienie znaku ograniczają-
cego prędkość. Inni radni suge-
rowali, że dobrym rozwiązaniem 
byłoby na pewno częstsze patro-
lowanie tego punktu. 

Jacek Rogoziński, wójt gmi-
ny Łęczyca zadeklarował, że 
zainteresuje się sprawą. Każde 
rozwiązanie, które przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników pieszych i zmo-
toryzowanych na drodze jest 
warte zastosowania w obliczu tak 
dużej ostatnio liczby wypadków 
na terenie powiatu łęczyckiego.

(mku)

Na terenie byłego 
punktu skupu warzyw 

i owoców przy ulicy Reymonta w 
Grabowie z dnia na dzień przybywa 
śmieci. Mieszkańcy są zaniepoko-
jeni ewentualnym smrodem oraz 
pojawieniem się gryzoni. 

- Samochody ciężarowe bez prze-
rwy przywożą jakieś dziwne rzeczy 
- mówi mieszkaniec gminy Grabów. 
- Pojechałem na teren byłego punktu 
skupu warzyw i owoców i aż mnie 
zamurowało. Nawet nie wiem, kiedy 
zdążyli nazwozić tam tyle różnych 
nieczystości. Ciekawe kiedy pojawią 
się szczury i smród.

Rzeczywiście na placu dawnego 
punktu skupu warzyw i owoców 
jest już duża ilość śmieci. Oprócz 
wjeżdżających załadowanych od-
padami i wyjeżdżających pustych 
samochodów ciężarowych na placu 
nikogo nie ma. Zapytaliśmy o sprawę 
śmieciowiska w urzędzie gminy. 

- My jako organ administracji sa-
morządowej gminnej nie wydajemy 
stosownych zezwoleń na składowa-
nie śmieci. Ten teren jest prywatny, 
ale zapewne właściciel dysponuje 
stosownym dokumentami, na mocy 
których może składować odpady - sły-
szymy od Tomasza Pietrzaka, wójta 
gminy Grabów.

Niestety nie udało nam się skontak-
tować z właścicielem terenu.

(mku)

W samorządach 
wiejskich zdarza 

się, że sołtys zostaje wybrany 
na radnego, czy to oznacza, że 
jest uprawniony do podwójnego 
wynagrodzenia?

Problem ten był rozważany pod-
czas ostatniej, poniedziałkowej sesji 
rady gminy Łęczyca.

- Sprawę zgłosił do mnie, jako rad-
nego jeden z sołtysów, nie będący 
radnym - mówił radny Grzegorz 
Góra. - A ja proszę o opinię prawną 
w temacie łączenia funkcji sołtysa i 
radnego i co się z tym wiąże wypła-
tą wynagrodzenia. Radny za udział 
w pracach rady gminy otrzymuje 
dietę, sołtys za wykonywanie swo-
jej funkcji otrzymuje inkaso, czy 
zatem sołtys będący równocześnie 
radnym ma prawo do podwójnego 
wynagrodzenia?

Radca prawny urzędu stwier-
dziła, że nie zajmowała się tym 
zagadnieniem i może to uczynić 
wyłącznie na polecenie wójta.

- Sprawa nie jest jednoznaczna 
– mówił Jacek Rogoziński, wójt 
gminy Łęczyca. - W poprzedniej 
kadencji było tak, że radny będący 
równolegle sołtysem otrzymywał 
tylko dietę za udział w pracach rady, 
państwo to zmieniliście. Zwrócę się 
na pewno o opinię prawną w tej 
kwestii. Trudno jednak nie zauwa-

żyć, że ostatnia nowelizacja ustawy 
o szacowaniu szkód łowieckich 
nałożyła na sołtysów dodatkowe 
obowiązki.

Problem ten zasygnalizował tak-
że jeden z sołtysów.

- Jestem sołtysem od 40 lat. Bywa-
ło więcej lub mniej obowiązków, ale 
teraz z szacowaniem szkód łowiec-
kich to już przesada. Przecież my nie 
mamy żadnej wiedzy na ten temat 
- komentował Marian Majchrzak, 
sołtys z Topoli Szlacheckiej.

Wójt zapowiedział, że w najbliż-
szym czasie zostanie przeprowa-
dzone szkolenie dla sołtysów z tego 
zakresu.  

(mku)

Pytania o wynagrodzenie

Na zdjęciu Marian Majchrzak, sołtys 
Topoli Szlacheckiej

Radny apeluje

W Grabowie rośnie 
góra śmieci niedrożne studzienki

Majowe ulewy ostro 
dały się we znaki 

wielu mieszkańcom Łęczycy, 
również z ulicy Ozorkowskiej. 
Zanieczyszczone studzienki ka-
nalizacyjne nie odebrały wody, 
co poskutkowało zalaniem niżej 
położonych posesji.

O sprawie poinformował nas 
Zygmunt Jabłoński, którego dom 
również był zalany po intensyw-
nych deszczach.

- Pierwsza ulewa, która miała 
miejsce z 3 na 4 maja spowodowała 
zalanie podwórka i domu. Moja 
nieruchomość jest co prawda nieco 
niżej położona, ale kanalizacja w 
ulicy Ozorkowskiej była niedawno 
remontowana. Jak to możliwe, że nie 
funkcjonuje prawidłowo? - pyta Z. 
Jabłoński. - Kiedy16 maja doszło do 
ponownego zalania mojej posesji, 
skierowałem pismo do wykonującej 
zadania i kompetencje burmistrza, 
Moniki Kilar-Błaszczyk, w którym  
wskazałem na źle funkcjonujące 
studzienki kanalizacyjne w rejonie 
mostu na Czartówce. Głównie z 

powodu zawalenia ich gnijącymi 
odpadami, aż nie chce się mówić 
co za świństwa tam były. Podobną 
sytuację miał mój sąsiad, któremu 
woda zalała magazyny sklepowe. 

Z. Jabłoński czeka na odpo-
wiedź z urzędu miasta. Oczeku-
je, że studzienki zostaną udroż-
nione i jego posesja nie będzie 
zalewana.

(mku)

Zygmunt Jabłoński pokazuje, do 
jakiej wysokości muru, posesja 
była zalana

Tak wyglądała ulica Ozorkowska podczas majowej ulewy

W ciągu tylko jednej doby na 
drogach powiatu łęczyckiego 
doszło do trzech kolizji i jednego 
wypadku drogowego. Wstępną 
przyczyną dwóch zdarzeń było 
nieustąpienie pierwszeństwa. W 
kolejnych uczestniczyli kierowcy 
pod wpływem alkoholu. 

29 maja około godz. 10.45 dy-
żurny łęczyckiej policji otrzymał 
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym 
z udziałem dwóch pojazdów, do 
którego doszło w miejscowości 
Łubno (gmina Daszyna). Policjanci 
pracujący na miejscu wstępnie 
ustalili, że przyczyną zdarze-
nia było nieustąpienie pierw-
szeństwa przejazdu. 26- letnia 
mieszkanka powiatu kolskiego 
kierując peugotem, wyjeżdżając 
z drogi podporządkowanej zde-
rzyła się z jadącym w kierunku 
Krośniewic, samochodem marki 
alfa romeo. Pojazdem kierowa-
ła 28-letnia mieszkanka Łodzi, 
która z obrażeniami ciała została 
przetransportowana przez LPR 
do szpitala w Płocku. 26 - latka 
trafiła do kutnowskiej placówki 
zdrowia. Wszelkie okoliczności 
tego wypadku wyjaśni policyjne 

postępowanie prowadzone pod 
nadzorem miejscowej prokuratury.

Tego samego dnia około godziny 
18:50 na ulicy Kaliskiej w Łęczycy 
doszło do kolejnego zderzenia pojaz-
dów. 19-latka kierując bmw, podczas 
włączania się do ruchu nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu jadącemu 
w kierunku Poddębic, 28-letniemu 
kierowcy peugota. Dodatkowo, w wy-
niku zderzenia aut, peugeot zjechał z 
jezdni i uderzył w ogrodzenie posesji. 
Kierowcy byli trzeźwi. Kierująca bmw 
została ukarana mandatem.

Policjanci interweniowali jeszcze 
w sprawie dwóch zdarzeń, o których 
powiadomili przypadkowi świad-
kowie. Dzięki ich czujności kierowcy 
nie unikną odpowiedzialności.

Alkohol i nieuwaga 

W miejscowości Siedlec 31-let-
ni kierowca audi na łuku drogi 
zjechał do przydrożnego rowu. 
Mieszkaniec pow. kolskiego 
wsiadł za kierownicę, pomimo 
spożytego alkoholu. Policyjny al-
kotest wykazał w jego organizmie 
ponad trzy promile. Natomiast 
mieszkaniec Łodzi odpowie za 
kierowanie pojazdem w stanie po 
spożyciu alkoholu. 33-latek jadąc 
fordem uszkodził znak drogowy 
na krajowej 91. Do zdarzenia 
doszło tuż przed 20.00 w Łęczycy 
na ul. Ozorkowskie Przedmieście 
w rejonie sygnalizacji świetlnej. 
Według relacji świadka mężczy-
zna usiłował odjechać z miejsca. 
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W miejskim parku 
wciąż widać skutki 

ubiegłorocznej wichury, która 
powaliła kilka drzew. Jednym z 
nich była ogromna topola, która 
przysporzyła nie lada problemów 
Zieleni Miejskiej. Do dziś nie udało 
się wysprzątać terenu.

Mieszkańcy zwracają uwagę na 
ogromny pień zalegający po wiatro-
łomie. Wskazują, że drzewo zostało 
pocięte i wywiezione dopiero po kilku 
miesiącach a korzeń został.

Urząd miejski informuje, że pra-
cownicy Zieleni Miejskiej napotkali 
trudności związane z usunięciem 
wspomnianego korzenia po powa-
lonej topoli.

- Aby usunąć korzeń i zalegające 
pozostałości drewna, z uwagi na ich 
gabaryty, czekaliśmy na przymrozki, 
które pozwoliłyby na zabranie zalega-
jących fragmentów topoli. Niestety, 

gdy wynajętym ciężkim sprzętem 
udało się wjechać na wspomniany 
teren, część drzewa była tak przy-
marznięta do podłoża, że nie można 
było go całkowicie uprzątnąć. Obecnie 
także nie możemy przeprowadzić 
wspomnianych prac, ponieważ 
wilgotność podłoża uniemożliwia 
wjechanie jakimkolwiek sprzętem. W 
poniedziałek (21 maja br.) pracownicy 
próbowali wjechać posiadanym w 
zasobach JB Zieleń Miejska lekkim 
ciągnikiem, który niestety ugrzązł 
w błocie – informuje  Karol Niewia-
domski, dyrektor ZM.

-Jeśli lato w tym roku będzie desz-
czowe, w wyniku czego, teren, na 
którym zalega korzeń po powalonej 
topoli nie ulegnie osuszeniu, zmusze-
ni będziemy pozostawić fragmenty 
drzewa do jego naturalnej biodegra-
dacji – dodaje Karol Niewiadomski.

(zz)

Zieleń Miejska w Łę-
czycy prowadzi re-

mont podwórka przy ulicy Kali-
skiej 10.

Prośba o wyrównanie i utwardze-
nie terenu na tyłach Domu Kultury 
niejednokrotnie była kierowana do 
magistratu. Jedna z mieszkanek w 
tej sprawie była nawet na jednej z 
sesji rady miasta. Na podwórku były 
ogromne nierówności, a podczas 
opadów deszczu mieszkańcy grzęź-
li w błocie. Remont uwzględniono 
w tegorocznych pracach na terenie 
miasta. Podwórko zostanie wyrów-
nane, ułożona będzie na nim kostka 
brukowa. Część prac od wjazdu z 
ulicy Dominikańskiej już została 
wykonana.

(zz)

Trwa kompletowa-
nie listy chętnych na 

zajęcia organizowane w ramach 
Subregionalnego Centrum Zdro-
wego Seniora. To projekt re-
alizowany dzięki pierwszemu 
Budżetowi Obywatelskiemu Wo-
jewództwa Łódzkiego.

W ramach budżetu obywatel-
skiego, propozycję utworzenia 
Subregionalnego Centrum Zdro-
wego Seniora złożył Włodzimierz 
Sroczyński, prezes Łęczyckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

- Zajęcia gimnastyczne prowa-
dzone będą w szkołach w Łęczycy 
a zajęcia na pływalni w Ozorkowie. 
Na basen jedziemy już w najbliższą 
sobotę. Cały czas zapisujemy chęt-
nych. Zajęcia są oczywiście bezpłat-
ne i będą realizowane do paździer-
nika. Dodatkowo, jeśli zbierze się 
grupa 20 chętnych, w Łęczycy bę-
dziemy realizować kursy dla osób 
od 18 roku życia, które zakończą 

się dokumentem technika masaży-
sty i technika florysty – mówi W. 
Sroczyński. - Współpracujemy też z 
Uniwersytetem Łódzkim w ramach 
następnego projektu, w którym 
będą organizowane m.in. zajęcia z 
fotografii oraz komputerowe.

W ramach Centrum Zdrowego 
Seniora prowadzone będą sekcje 
rehabilitacyjne dla osób starszych, 
dotyczące szczególnie schorzeń 
układu kostno-stawowego, układu 
mięśniowego, krwionośnego oraz 
chorób otępiennych. Zadaniem Cen-
trum będzie aktywizacja i integracja 
seniorów. Uruchomione zostaną 
bezpłatne zajęcia m.in. gimnastyczno
-rehabilitacyjne, nordic walking oraz 
na basenie. Ponadto organizowane 
będą warsztaty rękodzielnicze oraz 
uruchomiony zostanie telefon życz-
liwości dla osób starszych. 

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 608-659-943.

(zz)

Długo czekali 
na remont

Rusza projekt dla seniorów

Problem „Zieleni” z korzeniem 

Korzeń porosły już chwasty i wysoka trawa

Fotoradaru jednak 
nie będzie

Łęczyca Kierowcy z ciężką 
nogą na pewno 

odetchną z ulgą. Główny In-
spektorat Transportu Drogo-
wego po konsultacji z Komendą 
Wojewódzką Policji w Łodzi 
wydał opinię, że ustawienie 
fotoradaru w Łęczycy, przy ulicy 
Kaliskiej, nie jest zasadne.

Przypomnijmy, urząd miasta na 
początku kwietnia wysłał pismo 
do GITD o ustawienie fotoradaru 
stacjonarnego na drodze woje-
wódzkiej 703 (ulica Kaliska). Proś-
ba była podyktowana informa-
cjami od mieszkańców i radnych 
miejskich, którzy sygnalizowali, 
że kierowcy jadący ulicą Kaliską w 
stronę Poddębic nagminnie prze-
kraczają prędkość. Fotoradar miał 
ukrócić łamanie przepisów i zwięk-
szyć bezpieczeństwo mieszkańców. 
Komenda wojewódzka policji w 
Łodzi ma odmienne zdanie na ten 
temat. Analiza stanu bezpieczeń-
stwa oraz materiał zebrany w tej 
sprawie nie uzasadnia potrze-
by montażu fotoradaru. Policja 
wskazuje, że w latach 2015-2017 
na odcinku 500 m w jedną i drugą 
stronę od wskazanej lokalizacji 
(ulica Kaliska przy skrzyżowaniu 
z ulicą Zachodnią) odnotowano 
17 zdarzeń drogowych, w tym 3 
wypadki, w których trzy osoby 
zostały ranne oraz dwie kolizje 
spowodowane niedostosowaniem 
prędkości do panujących warun-
ków. Okazuje się, że to za mało, 
żeby ustawić fotoradar. 

Wniosek urzędu miejskiego 
został jedynie ujęty w rejestrze 
wniosków przyjętych przez GITD. 
Jeśli w przyszłości prowadzona 
będzie rozbudowa Automatycz-
nego Nadzoru nad Ruchem Dro-
gowym, zostanie on ponownie 
rozpatrzony.

(zz)

Łęczyca 58-latek, pomimo 
duż yc h  opor ów 

związanych z upublicznieniem 
problemu, zdecydował się opo-
wiedzieć redakcji o – jak sam to 
ujął – piekle, które przeżywa 
od wielu lat. Mężczyzna twier-
dzi, że niektórzy jego znajomi 
podejrzewają go o homosek-
sualizm. - Te bezpodstawne 
oskarżenia zrujnowały moje 
życie. Dlatego postanowiłem 
za pośrednictwem gazety opo-
wiedzieć o wszystkim i mam 
nadzieję, że w końcu ludzie 
uwierzą w moje słowa – mówi 
A. Baranowski. 

To była trudna decyzja. Łę-
czycanin nie ukrywa, że przed 
spotkaniem się z naszym dzien-
nikarzem bił się z myślami. 

- Muszę coś z tym zrobić, bo jest 
coraz gorzej. Myślałem, że z cza-
sem wszystko wróci do normy i 
ludzie przestaną mnie pomawiać. 
Jest wręcz przeciwnie, teraz mam 
piekło – mówi A. Baranowski.

Początek problemów mężczy-
zny, to moment wspólnego bie-
siadowania z kolegami z pracy. 
Pan Andrzej na drugi dzień nie 
pamiętał dokładnie o czym roz-
mawiał ze współpracownikami. 
Przyznaje, że był alkohol. Czy 

Piekło pana Andrzeja
pan Andrzej swoim zachowaniem 
i słownictwem odbiegał od sposobu 
bycia kolegów? Być może. 58-latek 
sam przyznaje, że nieraz jest zbyt 
kulturalny, nie używa wulgary-
zmów.

- Na drugi dzień koledzy zaczęli 
zachowywać się inaczej, unikali 
mnie. Wielokrotnie pytałem, co 
się stało podczas tamtego spo-
tkania, ale się nie dowiedziałem. 
Zadręczałem się tym i popadłem w 
depresję. W dodatku, kiedy byłem 
na zwolnieniu lekarskim, straciłem 
pracę, co jeszcze bardziej mnie 
dobiło. Wtedy też po raz pierwszy 
zaczęły się wyzwiska pod moim 
adresem typu „ty pedale”. Jestem 
wrażliwym człowiekiem i to był dla 
mnie koszmar. Od tamtego czasu 
leczę się na depresję, biorę leki. O 
tym, co się dzieje z nikim nie roz-
mawiałem, nawet w domu. Teraz 
wiem, że to był błąd. Moja rodzina, 
żona i troje dzieci, już wiedzą o 
całej sprawie. Z tego co wiem, to 
coraz więcej osób w mieście, także 
mówi o mnie negatywnie. Dlatego 
chcę jasno powiedzieć, nie jestem 
homoseksualistą. Nigdy nie miałem 
stosunku z mężczyzną. To zwykłe 
pomówienia, które nie mają pod-
staw – powiedział nam łęczycanin.

Mężczyzna chce odnowić przysię-

gę małżeńską w koście-
le, która ma udowodnić 
jego żonie, że nigdy jej 
nie zdradził ani z inną 
kobietą, ani z mężczy-
zną.

- Może w ten sposób 
rodzina mi uwierzy, że 
nigdy w ten sposób nie 
zgrzeszyłem. Potrze-
buję wsparcia bliskich, 
bo bez niego ciągle się 
zadręczam. Jestem porządnym czło-
wiekiem, bezkonfliktowym, nie 
mam nałogów, nigdy się nie awan-
turowałem, jestem też spokojnym 
sąsiadem. Gdyby byli koledzy z pracy 
powiedzieli mi co wydarzyło się 

podczas naszego spotkania, pew-
nie bym nie zachorował i do dziś 
pracowałbym w zakładzie. A tak, 
teraz jestem na rencie i nie mogę 
normalnie żyć – mówi 58-latek. 

(zz)

Od 1 czerwca rodzice 
noworodków już nie 

muszą osobiście iść do urzędu 
stanu cywilnego, żeby zgłosić 
urodzenie dziecka. Teraz można 
zrobić to drogą elektroniczną. To 
spora wygoda.

1 czerwca weszła w życie noweliza-
cja ustawy o aktach stanu cywilnego 
stwarzająca możliwość zgłoszenia 
urodzenia dziecka drogą elektroniczną. 
Może tego dokonać matka lub ojciec 
dziecka. Elektroniczne zgłoszenie uro-
dzenia będzie zawierało jednocześnie 
oświadczenie o wyborze imienia (lub 
imion) dziecka. Tym samym nie ma ko-
nieczności osobistego stawiennictwa w 

urzędzie stanu cywilnego.. Czynność 
będzie realizowana w drodze e-usługi, 
dostępnej na portalu obywatel.gov.pl. 
Warunkiem skorzystania z usługi jest 
posiadanie profilu zaufanego przez 
jednego z rodziców.

Po zarejestrowaniu urodzenia 
przez kierownika USC, do osoby 
zgłaszającej urodzenie zostanie prze-
słany odpis skrócony aktu urodzenia 
dziecka, powiadomienie o nadanym 
numerze PESEL oraz zaświadczenie o 
zameldowaniu. Dokumenty zostaną 
wydane w formie papierowej albo 
elektronicznej, w zależności od wybo-
ru osoby dokonującej elektronicznego 
zgłoszenia urodzenia.

Ułatwienie dla rodziców

Od piątku 
nie trzeba 
już chodzić 

do USC, 
żeby 

zgłosić 
urodzenie 

dziecka
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Uniejów 

W październiku na terenie Unie-
jowa odbędzie się jedno z naj-
większych wydarzeń  gospodar-
czych i biznesowych w kraju. Na 
niedawnej konferencji ujawniono 
szczegóły tego wyjątkowego 
wydarzenia.

MFIR 3.0 Uniejów
Międzynarodowe Forum Inteli-

gentnego Rozwoju 3.0 Uniejów od-
będzie się w dniach 18-20 paździer-
nika 2018 r. Będzie to trzecia edycja 
największego wydarzenia w Polsce 
poświęconego w tak dużym stopniu 
funduszom unijnym, wynalazkom, 
polskiej pozycji w strukturach eu-
ropejskich, a przede wszystkim 
polskim krajowym i regionalnym 
specjalizacjom. Misją wydarzenia jest 
stworzenie 

Uniejów gospodarzem 
międzynarodowego forum 

przestrzeni w której wymienią swoje 
doświadczenie oraz wiedzę przedsta-
wiciele trzech obszarów: nauki, biznesu 
i samorządu.

Organizatorzy
Organizatorem MFIR 3.0 Uniejów 

jest Centrum Inteligentnego Rozwoju 
– firma zajmująca się kompleksowym 
wsparciem i profesjonalną promocją 
przedstawicieli samorządu, biznesu 
i nauki, którzy w swoich działaniach 
stosują innowacje i nowe technologie.

Gospodarzem tegorocznego forum 
będzie Gmina Uniejów. Jak zaznaczył 
na konferencji rzecznik prasowy CIR 
-Tomasz Dziedzic,  wybór Uniejowa nie 
jest przypadkowy, ponieważ Uniejów, 
to wzór bardzo szybko rozwijającego 
się miasta. Swojej radości z organiza-

cji w Uniejowie 
MFIR 3.0 nie 
krył burmistrz 
Uniejowa – Jó-
zef Kaczmarek. 
Nadmienił, że 
samorząd stara 
się, aby wszyst-
kie realizowane 
na terenie gmi-
ny inwestycje 
miały charak-
ter nowoczesny 
i innowacyjny.

Uczestnicy 
wydarzenia 

Międzynarodowe Forum Inteli-
gentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie 
zgromadzi 1000 branżowych liderów 
– innowatorów i inwestorów, którzy 
podczas wydarzenia pochwalą się 
swoimi osiągnięciami oraz wymienią 
się wiedzą i doświadczeniami na linii 
nauka – biznes samorząd.

Wśród uczestników znajdzie się 
firma K-FLEX POLSKA z Wielenia. 
Podczas Forum zaprezentują sposoby 
na oszczędzanie energii pryz pomocy 
produkowanych w firmie materiałów 
oraz pokażą jak robią to na pięciu 
kontynentach, na które docierają ich 
wyroby. Dodatkowo, jako producent 
materiałów akustycznych zaprezentują 
w jaki sposób można chronić słuch.

Program MFIR 3.0 Uniejów 
Podczas Forum odbędzie się 25 kon-

ferencji z udziałem 150 prelegentów i 
1000 branżowych liderów.

Pierwszy dzień upłynie pod hasłem 
bardzo bliskim dla Uniejowa: „Per-
spektywy rozwoju odnawialnych 
źródeł energii – wyzwanie nowo-
czesnej gospodarki”. Debata zostanie 
przeprowadzona we współpracy z 
Pulsem Biznesu. Pojawi się również 
temat kondycji przemysłu w dobie 
czwartej rewolucji przemysłowej oraz 
dyskusje na temat kształtowania się 
potencjalnego rynku i możliwości 
stymulowania transferu przemysłu.

Forum towarzyszyć będzie również 
debata poświęcona przyszłości Polski 

w UE, unijnemu budżetowi i rozwo-
jowi gospodarczemu naszego kraju 
opartemu o innowacyjne technologie 
w odniesieniu do innych państw, które 
wstąpiły do UE w XXI wieku.

Kolejnym wydarzeniem w ramach 
Forum będzie Discovery Days – Od-
krywamy Polskie Wynalazki. 19 i 
20 października polscy innowatorzy 
zaprezentują przed potencjalnymi 
inwestorami 100 rozwiązań technolo-
gicznych. Dla zwycięzców czekają na-
grody przygotowane przez Centrum 
Inteligentnego Rozwoju – wizerunko-
we kampanie medialne o wartości od 
50 do 150 tys. zł. W ramach Discovery 
Days odbędzie się także sesja ekspercka 
Urzędu Patentowego „Patent na Inno-
wacyjną Polskę”, która znalazła się w 
ramach oficjalnych obchodów 100-lecia 
Urzędu pod patronatem prezydenta 
Andrzeja Dudy.

W sobotę podczas uroczystej gali 
wręczone zostaną Polskie Nagrody 

Inteligentnego Rozwoju pod patro-
natem dr Alicji Adamczak – prezesa 
Urzędu Patentowego Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Laureatami tego prestiżo-
wego wyróżnienia zostaną podmio-
ty, które w swojej pracy wykazują się 
nieustannym ukierunkowaniem na 
przyszłość.

Atrakcje
Forum przewiduje też niespo-

dzianki. Wśród nich znajdzie się 
światowy autorytet z dziedziny za-
rządzania oraz rozwoju osobistego. 
Organizatorzy obiecali, że nazwisko 
gwiazdy ogłoszone zostanie w 
czerwcu.

Natomiast już podczas konferencji 
potwierdzona została informacja, że 
w pierwszy dzień forum wystąpi wo-
kalistka ze Stanów Zjednoczonych 
Shaun Booker. Jej obecność będzie 
prawdziwą muzyczną ucztą dla 
wszystkich fanów bluesa.

W pierwszy dzień forum wystąpi wokalistka z USA Shaun Booker

W centrum miasta 
prace rozpoczęli 

energetycy, którzy kładą pod 
ziemią kable. Robotom z uwa-
gą przyglądają się mieszkańcy. 
Niektórzy są zaniepokojeni tym, 
że w wielu miejscach zniszczone 
zostały chodniki. Duże wykopy 
faktycznie rzucają się w oczy. 

Nie brakuje chętnych, 
którzy zamiast sko-

rzystać z kompleksu termalnego, 
wybierają kąpiel w Warcie. 

- Jesteśmy kolejny raz w Uniejo-
wie. Akurat dzisiaj na basenach jest 
bardzo dużo młodzieży ze szkół. 
Dlatego postanowiliśmy wykąpać 
się w rzece. W tym miejscu do War-

kąpiel 
termalna 

w rzece

ty odprowadzana jest gorąca woda 
termalna, także gdy zmiesza się z 
wodą w rzece temperatura jest aku-
rat. Jest jeszcze jeden duży plus, jest 
to kąpiel za darmo – usłyszeliśmy. 

Wypoczywający nad rzeką cze-
kają na uprzątnięcie przed sezonem 
plaży. 

(ps)

Na początku ub. tygodnia w Warcie kąpała się rodzina spod Warszawy

W tym miejscu do rzeki zrzucana 
jest woda termalna 

Przed sezonem plaża powinna 
zostać uprzątniętaDO LIKWIDACJI LINIA NAPOWIETRZNA

- Mieszkańcy nie powinni się 
martwić. Po zakończonych robo-
tach chodniki zostaną odtworzo-
ne. Nie będzie śladu – zapewniają 
energetycy. - Ulic nie musimy 
przekopywać a prace są po to, 
aby zlikwidować niektóre linie 
napowietrzne. 

(ps)

KURZ Z DROgI, FETOR Z FERMy
Uniejów Właściciele domków 

jednorodzinnych przy 
ul. Targowej muszą od kilku dni 
zmagać się z tumanami kurzu, 
który powstaje po każdorazowym 
kursie samochodów ciężarowych 
jadących piaskową drogą od strony 
betoniarni. To nie jedyne zmartwie-
nie mieszkańców, którzy zwracają 
też uwagę na uciążliwości z powo-
du działalności pobliskiej fermy 
drobiu. 

- Jak wiatr zawieje w naszą stronę, 
to z fermy smród jest niesamowity 
– mówi jedna z mieszkanek osiedla. 
- Rok temu ta ferma powinna już 
zostać zlikwidowana. Nie wiem, 

dlaczego tak się nie stało. 
Przy Targowej powstają kolejne 

domy jednorodzinne. Osiedle się 
rozszerza a ferma jest solą w oku 
niektórych mieszkańców. 

- Przez ostatnie dni było bardzo 
upalnie. Wiadomo, że w taką 
pogodę fetor jest jeszcze większy 
– słyszymy przy Targowej.

Nasz reporter rozmawiał z wła-
ścicielami fermy. 

- To jest nadużycie, jeśli ktoś 
mówi o tym, że jest fetor. Są po-
otwierane lufciki w kurnikach 
i nic nie śmierdzi. Oczywiście, 
zawsze przy tego rodzaju działalności 
jest jakiś tam zapaszek. Ferma była w 
tym miejscu na długo przed domkami 
jednorodzinnymi. Ten, co się buduje, 
przecież widzi, że w pobliżu są kurniki. 
Osoby, które się uskarżają na fermę, 
powinny również zwrócić uwagę na 
inne uciążliwości. Chociażby na kurz 
z betoniarni. My się nie skarżymy, 
bo ważne są dla nas dobrosąsiedzkie 
stosunki.

Kurz jest rzeczywiście ogromną 
niedogodnością. W pobliżu drogi, 

którą jeżdżą wywrotki, buduje się 
kolejny dom. 

- Jeśli nie poleją wodą tej piaskowej 

drogi, to zadzwonię na policję – po-
wiedział reporterowi jeden z robotni-
ków. - To jest ich obowiązek, bo widzą 
co się dzieje. 

Warto wspomnieć, że blisko miesz-
ka także burmistrz Uniejowa. Miesz-
kańcy mają nadzieję, że włodarz 
zareaguje.

tekst i fot. (ps)

Ferma drobiu znajduje się 
blisko nowego osiedla 

Wywrotki kursujące po piaskowej 
drodze wzniecały tumany kurzu

- Mieszkańcy nie powinni się 

(ps)Przy Targowej budowane są kolejne domy



74 CZERWCA 2018
Nowy
Tygodnik
Regionalnynerwy na placu koŚciuszki

Poddębice

Uniejów 

og
ło

sz
en

ie

22 czerwca  o godzinie 17:00  w 
sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Poddębicach przy 
ul. Łęczyckiej 13 odbędzie się 
kolejne Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Lokatorsko-Własno-
ściowej” w Poddębicach. Walne 
Zgromadzenie jest najważniej-
szym organem statutowym 
Spółdzielni.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
w Walnym Zgromadzeniu Członek 
Spółdzielni może brać udział oso-
biście lub przez ustanowionego 
pełnomocnika. Pełnomocnik nie 
może zastępować więcej niż jednego 
Członka Spółdzielni. Pełnomoc-
nictwo powinno być udzielone na 
piśmie pod rygorem nieważności i 
dołączone do protokołu Walnego 
Zgromadzenia.
W trakcie obrad Walnego Zgro-
madzenia Członkowie Spółdzielni 
podejmą ważne uchwały w sprawach 
gospodarczych, samorządowych i 
statutowych, w tym m.in.:
-  zatwierdzenie sprawozdania fi nan-

sowego Spółdzielni za 2017 r.,

-  zatwierdzenie sprawozdania Rady 
Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017,

-  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni za rok 2017,

-  zadysponowanie nadwyżki bilansowej.
Ważną uchwałą oceniającą pracę Zarzą-
du Spółdzielni jest uchwała w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Członków 
Zarządu.
W związku z nowelizacją ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 
20 lipca 2017 r. odbędzie się wybór 
uzupełniający jednego Członka Rady 
Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 
2017 – 2020.
Członkowie Spółdzielni dokonają 
również zmian w Statucie Spół-
dzielni, tak aby dostosować jego 
zapisy do znowelizowanej ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
zmian w Regulaminie Rady Nadzor-
czej Spółdzielni.
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni 
zapraszają wszystkich Członków Spół-
dzielni do wzięcia udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, które ukierunkuje 
działalność Spółdzielni w latach na-
stępnych, a przyjęte uchwały będą 
podstawą dalszego rozwoju naszej 
Spółdzielni.

PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO 
ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.  Wybór Prezydium Walnego Zgroma-

dzenia w składzie: 
- przewodniczący, zastępca przewodni-
czącego, sekretarz. 
3.  Przedstawienie i przyjęcie porządku 

Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:   
a)  mandatowo – skrutacyjnej, b) wnio-

skowej, c) wyborczej.
5.  Omówienie zasad obrad Walnego 

Zgromadzenia.
6.  Stwierdzenie o prawidłowości zwo-

łania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do podejmowania uchwał.

7.  Przyjęcie Protokółu z Walnego Zgro-
madzenia odbytego w dniu 23 czerw-
ca 2017 roku.

8.  Sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017 
oraz przedstawienie wniosku o za-
twierdzenie sprawozdania fi nanso-
wego Spółdzielni za rok 2017.

9.  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z 
działalności za rok 2017.

10.  Informacja o wykonaniu uchwał 
przyjętych na Walnym Zgromadze-
niu w dniu 23 czerwca 2017 roku.

11.  Przedstawienie wniosku Rady 
Nadzorczej Spółdzielni w sprawie 
udzielenia  absolutorium Członkom 
Zarządu Spółdzielni z działalności za 
rok 2017.

12.  Wybór uzupełniający Członka Rady 
Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14.  Uchwalenie Aneksu Nr 2 do Regula-

minu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzie-

lenia absolutorium Członkom Za-
rządu Spółdzielni z działalności w 
roku 2017.

16.  Uchwalenie zmian w Statucie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lokatorsko

-Własnościowej” w Poddębicach.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej Spółdzielni za rok 
2017.

b)  zatwierdzenia sprawozdania Zarzą-
du Spółdzielni za rok 2017.

c)  zatwierdzenia sprawozdania fi nan-
sowego Spółdzielni za rok 2017 
oraz zadysponowanie nadwyżką 
bilansową.

18. Dyskusja w sprawach różnych.
19.  Przyjęcie wniosków zgłaszanych na 

Walnym Zgromadzeniu.
20.  Zamknięcie obrad Walnego Zgro-

madzenia.

walne w sPÓŁdZielni w Poddębicach 
Sławomir Gławęda, 
prezes spółdzielni 
w Poddębicach, 
zaprasza na walne

W dniach 24-27 maja od-
były się warsztaty geolo-
giczne Polskiego Stowa-
rzyszenia Geologów Górni-
czych, których głównym celem 
było poznanie charakterystyki 
i specyfi ki złóż surowców z ob-
szaru Niżu Polskiego. W ramach 
warsztatów geolodzy odwiedzi-
li Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A., 
Kopalnię Węgla Brunatnego 
„Konin” S.A., Archiwum Próbek 
Geologicznych Narodowego 
Archiwum Geologiczne-
go Państwo-
wego Insty-
tutu Geolo-
gicznego w 
L e s z c z a c h 
oraz  zakład 
g ó r n i c z y 
PODDĘBICE 
wydobywa-
jąc y  wody 
termalne w 
ramach dzia-
łalności Geo-
termii Poddę-
bice Sp. z o.o.

Dla Geotermii Poddębice było 
to ogromne i zaszczytne wyróż-
nienie znaleźć się pośród takich 
potentatów górniczych i geolo-
gicznych. W warsztatach brali 

Temat powraca 
jak bumerang. 

Handel zlokalizowany na rogu 
pl. Kościuszki (przy ul. Konop-
nickiej) psuje nerwy kierowców. 
Zmotoryzowani, którzy skręcają 
w tym miejscu w plac targowy, 
muszą niejednokrotnie uważać 
na stojących na drodze pieszych 
a także kupców. Nierzadko ulica 
jest na tym odcinku zablokowa-
na przez klientów, którzy na za-
kupy przyjechali samochodem. 

- Dlaczego odpowiedzialne za 
porządek służby nie zrobią z tym 
porządku? - pyta nasz czytelnik, 
który w sprawie zadzwonił do 
redakcji. - Jest bardzo niebezpiecz-
nie. Ostatnio skręcając z placu 
Kościuszki na plac targowy o cen-
tymetry zatrzymałem się od stoją-
cej na środku drogi starszej pani, 
która kupowała warzywa. Czy 
kupcy nie mogą z tym handlem 
przenieść się kilkanaście metrów 
dalej, w stronę placu targowego?

O problemie rozmawialiśmy z 
miejscową policją. 

- Do nas także dzwonią w tej 
sprawie mieszkańcy – informuje 

Prace remontowe 
budynku wchodzą 

w fazę końcową. XIX-wieczna 
plebania zmieniła się nie do 
poznania. Oprócz wyglądu, 
zmieni się także przeznaczenie. 
W plebanii miejscowe władze 
chcą urządzić bibliotekę i ośro-
dek kultury. 

Wartość inwestycji, to ponad 

Warsztaty geologiczne Polskiego 
Stowarzyszenia Geologów Górniczych 
w Poddębicach

udział doświadczeni geolodzy 
górniczy z całej Polski. 

W zakładzie górniczym POD-
DĘBICE zaprezentowano uczest-
nikom warsztatów rys historycz-
ny związany z wierceniem od-
wiertu geotermalnego i budową 
ciepłowni geotermalnej, walorami 
wody termalnej z odwiertu i za-

kresem jej wyko-
rzystaniem do 
celów grzew-
czych, spożyw-
czych, rehabili-
tacyjnych, ko-
smetycznych i 
wielu innych.

Wa rsztat y 
objęte zostały 
honorowym 
pat ron atem 
Prezesa Wyż-
szego Urzędu 
Górniczego, 
D y r e k t o r a 

Państwowego Instytutu Geo-
logicznego i Dyrektora Insty-
tutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN.

Stara 
plebania 

jak nowa

2 mln zł. Zarząd województwa 
łódzkiego wsparł projekt środ-
kami unijnymi w kwocie ok. 
jednego miliona zł.

Obiekt służył wcześniej jako 
przechowalnia starych mebli. Ks. 

infuł. Andrzej Ziemieśkiewicz 
zaraz po objęciu tutejszej parafi i 
postanowił, że lepiej będzie, jak 
budynek zostanie wykorzystany 
przez gminę.

(ps)

Kupcy  handlują, kierowcy się denerwują 

asp. Robert Klinkowski z wydzia-
łu prewencji i ruchu drogowego 
KPP w Poddębicach. - Problem 
rzeczywiście istnieje i policjanci 
systematycznie sprawdzają, czy 
ulokowani w tym miejscu kupcy 
posiadają wymagane zezwolenia 
na handel. Pragnę podkreślić, że w 
dużej mierze to od urzędu gminy 
zależy, czy w tym miejscu można 
handlować. 

Zadzwoniliśmy do urzędu. Od 
burmistrza Piotra Sęczkowskiego 
usłyszeliśmy, że sprawa zostanie 

dokładnie sprawdzona. W tym 
przypadku ważne jest bezpie-
czeństwo na drodze, ale również 
interes handlujących, dla których 
takie zajęcie jest często jedynym 
źródłem utrzymania. 

Kupcy podkreślają natomiast, 
że kierowcy powinni zawsze 
uważać na drodze a większość 
z nich – jak usłyszeliśmy – wie, 
że akurat w tym miejscu można 
napotkać miłośników warzyw i 
owoców. 

tekst i fot. (ps)

Handel na rogu pl. Kościuszki – zdaniem niektórych kierowców – nie 
powinien się odbywać
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 287: Czyja grobla, tego staw.

UŚmiechnij się
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UŚmiechnij się

i porady kulinarnei porady kulinarnei porady kulinarne

* Kowalski siedzi na kozetce u psy-
chiatry. 
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u 
nas w lodówce ktoś mieszka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Bo żona nosi tam jedzenie. 

                              * * *
* Proszę kupić żonie ten piękny bukiet, kwiaty powiedzą 
za pana wszystko.
- O nie, takim gadułą to ja nie jestem, wystarczy jeden 
goździk. 

* * *
* W restauracji oburzony klient mówi do kelnera:
- W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa. Nie 
dajecie żadnego wyboru!
- Owszem, dajemy. Może pan zamówić albo nie. 

* * *
* Przychodzi pijany małżonek do domu. Zdenerwowana 
żona pyta: 
- Będziesz jeszcze pił? 
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza: 
- Będziesz jeszcze pił? 
Mąż dalej nic. 
- Odpowiedziałbyś w końcu, czy będziesz jeszcze pił? 
Na co mąż: 
- No dobra, kurde, polej! 

 * * *
* Do Urzędu Stanu Cywilnego przychodzi Indianin i 
mówi:
- Chciałbym zmienić swoje nazwisko.
- Jak się pan nazywa?
- Waleczny Orzeł Spadający z Nieba na Wrogów i Ude-
rzający Ich Znienacka.
- A jak chce się pan nazywać?
- Jebudu! 

* * *
* Szef do pracownika:
- Niestety, panie Kowalski, nie możemy płacić panu 
większej pensji.
- Jak nie możecie płacić większej, to może chociaż 
częściej? 

AROMATYCZNA ZUPA 
Z SOCZEWICY

Składniki:
1 szklanka czerwonej soczewicy
4 ziemniaki średniej wielkości
5 szklanek bulionu warzywnego (w 
ostateczności może być z kostki)
1 spora cebula
4 łyżki oleju
3 ząbki czosnku
szczypta kminu rzymskiego
1/2 łyżeczki mielonej kolendry
szczypta pieprzu cayenne
2 łyżki drobno posiekanej natki pie-
truszki 
Etapy przygotowania: Obraną cebulę 
pokrój na drobną kostkę. Ząbki czosnku 
pokrój na cienkie plasterki. Obrane i 
umyte ziemniaki pokrój na kostkę o 
boku 1 cm. Soczewicę przepłucz na sicie 
pod bieżącą wodą. W garnku rozgrzej 
olej, dodaj cebulę, lekko posól i smaż na 
średnim ogniu często mieszając, aż się ze-
szkli - zazwyczaj trwa to od 4 do 6 minut. 
Do cebuli dodaj czosnek, kmin, kolendrę 
oraz pieprz cayenne. Smaż przez chwilę 
nie przerywając mieszania. Do garnka 

wlej bulion, doprowadź do wrzenia. Dodaj 
soczewicę i gotuj na średnim ogniu 5-10 
minut, aż soczewica zacznie być miękka. 
Dodaj ziemniaki i gotuj zupę z nimi, aż będą 
miękkie - nie zapomnij o bardzo częstym 
mieszaniu - zupa będzie się robić gęsta 
(soczewica zacznie się rozpadać) i łatwo 
wtedy może się przypalić. Garnek zdejmij z 
ognia. Zupę dopraw solą i pieprzem, dodaj 
natkę i wymieszaj. Podawaj gorącą. 

MUSZLE MAKARONOWE 
ZAPIEKANE ZE SZPINAKIEM 

Składniki:
25 muszli makaronowych
30 dag świeżego szpinaku 
15 dag mozzarelli mini (małych kulek)
1 szklanka passaty pomidorowej
1 cebula
2 ząbki czosnku
6 łyżek oleju
2 łyżki masła
1 łyżeczka bazylii
1 łyżeczka oregano
Etapy przygotowania: Muszle ugotuj 
w dużej ilości osolonej wody do śred-
niej miękkości (a dokładnie gotuj je we 
wrzątku przez 7 minut). Wyjmij z wody, 
dokładnie opłucz pod dużą ilością zimnej 
wody, odsącz i rozłóż pojedynczo, by się 
nie posklejały. Przygotuj sos pomidorowy. 

Cebulę pokrój w kostkę. W rondelku 
rozgrzej 2 łyżki oleju i smaż nami cebulę, 
aż się zeszkli. Dodaj passatę pomidorową. 
Dopraw solą, pieprzem, bazylią i oregano. 
Szpinak umyj i osusz. Czosnek przeciśnij 
przez praskę. Na patelni rozgrzej masło z 
2 łyżkami oleju. Na patelni smaż czosnek 
przez niecałą minutę. Dodaj szpinak, do-
praw solą i pieprzem. Smaż, aż liście szpina-
ku opadną i nabiorą soczystego zielonego 
koloru. Często mieszaj. Patelnię zestaw 
z ognia. Piekarnik nagrzej do 180 stopni. 
Formę do zapiekania wysmaruj olejem. 
Przelej do niej sos pomidorowy. Muszle 
faszeruj szpinakiem i układaj blisko siebie 
w formie. W każdą muszlę włóż kulkę 
mozzarelli. Wstaw do piekarnika i zapiekaj 
15-18 minut. Muszle wyjmij z piekarnika i 
podawaj od razu, np. z kolorową sałatą. 

CIASTO DROŻDŻOWE Z TRUSKAWKAMI - 
SZYBKIE I BEZ WYRABIANIA

Składniki:
2 i 1/2 szklanki pszennej mąki 480 (40 
dag)
3 dag drożdży wypieków
10 dag masła
3/4 szklanki mleka
5 czubatych łyżek cukru (lub 7, jeśli lubisz 
słodkie ciasta)
3 żółtka
1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią
1 płaska łyżeczka soli
nadzienie:
1/2 kg truskawek
kruszonka:
7 dag mąki (1/3 szklanki)
5 dag cukru (1/4 szklanki)
1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią
5 dag mocno rozgrzanego, roztopione-
go masła 
Etapy przygotowania: Wszystkie skład-
niki powinny mieć temperaturę pokojową. 
Drożdże rozetrzyj z łyżką cukru i mąki, 
dodaj 6 łyżek mleka, odstaw w ciepłe 
miejsce na około 10 minut. Pozostałe mle-
ko wlej do rondelka, dodaj masło i cukier, 
postaw na małym ogniu i doprowadź do 
rozpuszczenia masła i cukru. Odstaw do 
przestudzenia. Do miski przesiej mąkę 
z solą, dodaj mleko z masłem i cukrem, 
wyrośnięte drożdże, żółtka, cukier z wanilią, 
dokładnie wymieszaj dużą łyżką. Masa po-

winna być dość gęsta. Przykryj ściereczką, 
odstaw na 15 minut. Przełóż ciasto do 
formy wyłożonej papierem do pieczenia 
(użyj papieru do pieczenia, nawet jeśli uży-
wasz nieprzywieralnej formy - truskawki 
podczas pieczenia wypuszczą dużo soku, 
dzięki papierowi ciasto nie przyklei się do 
formy). Powierzchnię wyrównaj szpatułką 
lub dłońmi oprószonymi mąką. Przykryj 
ściereczką, odstaw w ciepłe miejsce do 
ponownego wyrośnięcia na 25-30 minut. 
Kiedy ciasto wyrasta przygotuj kruszonkę: 
mąkę wymieszaj z cukrem i pastą wani-
liową. Wlej gorące masło i dokładnie wy-
mieszaj. Umyte, osuszone i pozbawione 
szypułek truskawki przekrój na połówki. 
Na wyrośniętym cieście układaj połówki 
truskawek, przekrojoną stroną do góry. 
Ciasto posyp równomiernie kruszonką. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piecz przez 40-45 minut, aż 
kruszonka będzie złocista, a ciasto będzie 
odstawać od brzegów. 
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Wspaniałe dywany 
kwiatowe układane 
wokół kościoła Podwyż-
szenia Krzyża Świętego 
to spycimierska trady-
cja sięgająca 200 lat. 
Wierni co roku układają 
ponad kilometrowy 
dywan z zebranych w 
okolicy i w dużej mierze 
we własnych ogródkach 
kwiatów. Kiedy ostatni 
kwiat zostaje ułożony, w 
drogę wyrusza uroczysta 
procesja.

Boże Ciało w Spycimierzu
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Ozorków Gorąca aura spra-
wiła, że osoby nad-

używające alkoholu na powie-
trzu przeważnie potrzebowały 
pomocy medycznej. Policjanci i 
ratownicy w ubiegłym tygodniu 
często interweniowali w takich 
przypadkach. 

Mężczyzna, najprawdopodobniej 
pijany, dostał ataku padaczki przy 
ul. Nowa Miasto. 

- Kolega źle się poczuł – z tru-
dem powiedział nam mężczyzna 
od którego wyczuwalna była woń 
alkoholu. 

Przechodnie kręcili głowami na 
widok mężczyzny potrzebującego 
pomocy.

- Widziałam jak się zataczał. Piją te 
świństwa, a później tracą przytom-
ność. Oby tylko w tym czasie ktoś 
naprawdę chory nie potrzebował 
pomocy – usłyszeliśmy od ozorko-
wianki, która obserwowała akcję 
policji i strażaków. 

W upalne dni rośnie liczba podob-
nych interwencji. Wysokie tempera-
tury są niekorzystne także dla osób 
zmagających się z chorobami serca 
i układu oddechowego. Negatywne 
skutki upałów i nadmiaru słońca 

PolicJa i kaRetka 
do amatorów procentów

mogą dotknąć także osoby otyłe (w 
związku ze słabym przewodzeniem 
ciepła przez tkankę tłuszczową) i 
cukrzyków (z powodu wiązania się 
cząsteczek cukru z wodą, co unie-
możliwia pocenie się). Szkodliwe 
działanie słońca mogą odczuć też 
osoby cierpiące na nadczynność 
tarczycy, z powodu szybkiego me-
tabolizmu i produkowania większej 
ilości ciepła.

(stop)

Mieszkaniec oskarża urząd
Ozorków Damian Kołodziej-

czyk z Ozorkowa 
twierdzi, że przez niedopatrzenie 
w magistracie kilka osób ma teraz 
poważny problem. Sprzedane 
bowiem zostały działki na których 
nie można się wybudować. Ludzie 
mają pretensje do urzędu, z kolei 
lokalna władza odpowiada, że nie 
ma sobie nic do zarzucenia.

Inwestycja przy ul. Łąkowej budzi 
emocje. Czy sprawa znajdzie swój 
finał w sądzie? D. Kołodziejczyk jest 
zdania, że urząd miasta odpowiada 
za całe zamieszanie. - Gdyby nie 
decyzja magistratu nie byłoby teraz 
tego problemu – usłyszeliśmy od 
ozorkowianina. 

Urząd nie zgadza się z taką argu-
mentacją. 

Pan Damian postanowił sprzedać 
teren przy ul. Łąkowej. Do urzędu 
miasta zwrócił się z prośbą o wyda-
nie decyzji zatwierdzającej podział 
geodezyjny. 

- Ten dokument to decyzja po-
działowa. Urząd miasta bez żadnych 
problemów wydał mi taką decyzję. 
Na etapie załatwiania tych formal-
ności magistrat nie informował 
mnie o żadnych przeszkodach, które 
mogłyby negatywnie wpłynąć na 
inwestycję – mówi D. Kołodziejczyk. 

Mężczyzna podzielił teren na 18 
działek pod zabudowę. Zaintereso-
wanie parcelami było bardzo duże. 
Już na samym początku zgłosiło się 
czterech kupców. Doszło do sprzeda-
ży działek. Kolejne również zostałyby 
zapewne szybko sprzedane, gdyby 
nie zaskakująca informacja. 

- Kilka miesięcy po wydaniu przez 
magistrat decyzji podziałowej oka-
zało się, że na tym terenie nie można 
czynić żadnych inwestycji związa-
nych z zabudową. A to dlatego, że 
teren jest zalewowy. Jak to usłysza-
łem, to o mało nie dostałem zawału. 
To urzędnicy wcześniej o tym nie 
wiedzieli? Zarówno ja, jak i kupcy 

poczyniliśmy 
spore nakłady 
f i n a n sowe. 
Ci, którzy ku-
pili działki są 
równie mocno 
zaskoczeni. 
Moim zda-
niem całe to 
zamieszanie 
jest wynikiem 
błędu urzędu 
miasta – uważa 
ozorkowianin. 

Damian Ko-
łodziejczyk musi teraz tłumaczyć wła-
ścicielom działek, że nie mogą postawić 
na nich domu. Jak łatwo sobie wyobra-
zić, właściciele gruntów, z którymi nic 
nie można zrobić, są zdezorientowani 
i z całą pewnością żałują zainwestowa-
nia swoich pieniędzy przy ul. Łąkowej.  

- Staram się tym ludziom wytłu-
maczyć, że to nie była moja wina. Ja 
wcześniej także nie wiedziałem, że ten 
teren jest zalewowy. Nigdy nie stała tu 
woda, ale w oficjalnych papierach jest 
mowa o niebezpieczeństwie wylania 
rzeki Bzury.

Co teraz? Rozżalony mężczyzna 
tłumaczy, że kupcy działek mogą 
wystąpić przeciwko niemu na drogę są-
dową. Dopiero wówczas ozorkowianin 
mógłby skorzystać z obrony i skarżyć 
urząd miasta. 

- Nie chciałbym tego procesu – sły-
szymy. - Cały czas mam nadzieję, że 
problem uda się rozwiązać. Moim 
zdaniem urząd, który popełnił błąd, 
powinien tak zadziałać, aby na tych 
terenach można się było wybudować. 
A jeśli nic w tej sprawie urząd nie 
zrobi, to najprawdopodobniej dojdzie 
do procesu.

„W 2013 r. p. Kołodziejczyk otrzymał 
warunki zabudowy, które były mu po-
trzebne do podziału gruntu na działki. 
W 2015 r. teren ten został określony jako 
zalewowy przez Krajowy Zarząd Go-
spodarki Wodnej. Decyzja ta nie było 

Pan Damian z decyzją podziałową i pismem informującym o mapach zagrożenia powodziowego

D. Kołodziejczyk pokazuje działki na których nie można się wybudować 

konsultowana z miastem i miasto 
nie miało wpływu na opiniowanie 
i uznanie tego terenu za zalewowy. 
W 2016 r. p. Kołodziejczyk wystąpił 
o zatwierdzenie podziału. UM za-
twierdził wniosek, zgodnie z przepi-
sami nie miał obowiązku weryfikacji, 
czy teren ten nie został uznany za 
zalewowy. Burmistrz występował 
do Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej o wskazanie tego terenu jako 
niezalewowy, jednak aktualizacja 
terenów, która umożliwi uzyskanie 
warunków zabudowy, ma zostać 
dokonana 23 grudnia 2019 r. UM nie 
wprowadził z premedytacją w błąd p. 
Kołodziejczyka; przepisy z 2016 r. nie 
wymagały od urzędu weryfikacji, czy 
tereny zostały uznane przez KZGW 
za zalewowe” - odpowiada urząd 
miasta w Ozorkowie.

(stop)
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Wyrazy głębokiego żalu 
i szczerego współczucia

 

dla Pana Jacka Sochy
Burmistrza Miasta Ozorkowa

z powodu śmierci

Teściowej
składają

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Ozorkowie

47-latek założył 
sobie pętlę na szy-

ję i powiesił się na jednym z 
drzew w lasku miejskim. Zrobił 
to w samo południe. Tego sa-
mego dnia natknęli się na niego 
przypadkowi przechodnie. Męż-
czyzna jeszcze żył. Niestety, nie 
udało się go uratować. Umarł 
w szpitalu. 

Co skłoniło 47-latka, aby odebrać 
sobie życie? Mężczyzna powiesił 
się w pobliżu stadionu. Prokuratu-
ra – jak się dowiedzieliśmy – czeka 
na wyniki sekcji zwłok. 

- Trwa w tej sprawie dochodze-
nie i dlatego nie mogę ujawniać 
zbyt dużo szczegółów – mówi 
Janusz Tomczak, zastępca pro-
kuratora rejonowego w Zgierzu. 
- Potwierdzam, że doszło w lasku 
miejskim w Ozorkowie do takiego 
zdarzenia. Podjęte zostały próby 
ratowania życia mężczyzny. Po 
przewiezieniu do szpitala nastąpił 
zgon. 

Prokurator nie odpowiedział na 
nasze pytanie, czy 47-latek zosta-
wił pożegnalny list. O motywach 
działania samobójcy również nie 
chciał mówić. Pojechaliśmy do 
najbliższej rodziny mężczyzny. 

Piknik lekkoatletyczny dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
5, zorganizowany 1 czerwca z 
okazji Dnia Dziecka, w tym roku 
był także okazją do oficjalnego 
otwarcia nowego boiska wie-
lofunkcyjnego. Budowę obiektu 
zakończono późną jesienią 2017 
r., a uczniowie korzystają z niego 
od kwietnia tego roku.

W uroczystym otwarciu boiska 
uczestniczyli m.in. poseł na Sejm 
RP Marek Matuszewski, w imieniu 

O 2 – 3 tygodnie 
wcześniej trzeba 

było zmienić wiosenne nasadze-
nia w miejskich gazonach. 
- To przyspieszenie jest efektem 
wspaniałej pogody – mówi z uśmie-
chem Damian Rosiakowski. - Teraz 
wsadzamy m.in. prymule, begonie, 
pelargonie a do donic na słupach 
wiszące surfinie. 

(stop)

Wcześniejsze 
nasadzenia 

nowe boisko przy sP 5

burmistrza Jacka Sochy sekretarz 
Mariusz Ostrowski, przewodniczą-
ca Komisji Oświaty, Sportu i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej Barbara 
Błaszczyk oraz radny powiatowy 
Dominik Gabrysiak.

Budowa boiska kosztowała ponad 
1 mln zł, z czego 470 tys. stano-
wiło dofinansowanie z budżetu 
państwa, które miastu udało się 
pozyskać dzięki zaangażowaniu 
posła Marka Matuszewskiego, 
wiceprzewodniczącego Sejmowej 
Komisji ds. Sportu.

Podczas pikniku lekkoatletycz-
nego rozegrano następujące kon-
kurencje: bieg na 60 m, bieg na 180 
m, pchnięcie kulą, biegi sztafetowe, 
skok wzwyż i skok w dal, a w 
przerwach między konkurencjami 
odbył się pokaz zumby i występ 
chirliderek.

Najlepszych zawodników w po-
szczególnych konkurencjach uho-
norowano medalami i dyplomami.

roZmawiali o kosZtach 

Spółdzielcy negatywnie o abonamencie 
Ozorków W zebraniu przed-

stawicieli członków 
spółdzielni wzięło udział blisko 
50 delegatów. Spółdzielcy, którzy 
również uczestniczyli w spotkaniu, 
dyskutowali o abonamencie za 
centralne ogrzewanie. 

- Ten temat pojawia się bardzo 
często. Niektórzy spółdzielcy zadają 

pytanie, czy taki abonament powinien 
być wliczany w koszty. Tłumaczymy, 
że tego nie da się uniknąć – mówi 
Piotr Piętka, prezes spółdzielni miesz-
kaniowej w Ozorkowie. 

Jak się dowiedzieliśmy, w skali roku 
abonament wynosi ok. 25 procent 
kosztów opłat za ciepłą wodę. To 
blisko milion sześćset tysięcy złotych 
za jeden sezon grzewczy. 

- W Polsce w zdecydowanej więk-
szości spółdzielni mieszkaniowych 
naliczany jest abonament. Teore-
tycznie można by naliczać taki 
abonament indywidualnie, ale 
byłoby to bardzo zagmatwane – 

W spółdzielni dyskutowano m.in. o taryfie za ciepło 

uważa P. Piętka. 
W Ozorkowie ogrzanie metra 

kwadratowego powierzchni to koszt 
od 2,28 zł do 3,51 zł. Choć rozmowy 
o opłatach zdominowały spotkanie, 
spółdzielcy ocenili też zarząd wraz z 
radą nadzorczą. 

Delegaci zdecydowali, że zmian 
w zarządzie nie będzie. Na swoich 

stanowiskach pozostali prezes Piotr 
Piętka i jego zastępca, Zdzisław Ewiak. 
W pięcioosobowej radzie nadzorczej 
zmieniła się jedna członkini. 

(stop)

Prezes Piotr Piętka pozostał na stanowisku 

To niedaleko od lasku miejskiego. 
Sąsiedzi wskazali nam dom pań-
stwa S. 

W domu nikogo nie zastaliśmy. 
Mieszkańcy jednak chętnie rozma-
wiali z naszym reporterem. 

- Tak szczerze mówiąc, to spo-
dziewałem się, że może dojść do 
takiej tragedii – usłyszeliśmy od 
jednego z sąsiadów. - Relacje do-
mowników nie były zbyt dobre. Na 
dole mieszkał 47-latek z żoną, a na 
górze siostra żony samobójcy razem 
ze swoim mę-
żem. Ludzie 
tu na naszej 
ulicy wiedzą, 
że dochodziło 
do kłótni. Ja 
zawsze mó-
wię, że jak się 
m ie sz k a  w 
jednym domu, 
to trzeba się 
nawzajem sza-
nować. A gdy 
jest inaczej, to 
są problemy. 

Sąsiad pań-
stwa S. nie mó-
wił źle o 47-lat-
ku. Chwalił go 

za charak-
ter. 

-  N i e 
wywlekał 
br udów. 
To był typ 
człowie-
ka, który 
wszystko 
p r z e ż y-
w a ł  w 
środku. 
Załamał 

Dlaczego odebrał sobie życie?

się, bo w domu każdy powinien 
mieć spokój. A z tego co wiem, to 
takiego spokoju nie było. Podobno 
doszło do tego, że po kolejnej awan-
turze zrobił sobie w lasku miejskim 
szałas i tam spał. Zaczął nadużywać 
alkoholu. Wiadomo, że jego żona się 
denerwowała, ale zawsze jest jakaś 
przyczyna, jak ktoś zagląda zbyt 
często do kieliszka. 

Kolejni sąsiedzi także pozytyw-
nie opisują 47-latka. 

- Praktycznie wydał na remont tego 

47-latek 
powiesił się 

w lasku 
miejskim 
niedaleko 
stadionu

domu wszystkie pieniądze, które 
otrzymał od rodziców. Zrobił po-
dwórko w kostce, kupił nowy piec. 
Starał się. Wiadomo, że w domach 
dochodzi do różnych konfliktów. 
Widać, że akurat w jego przypadku 
te wszystkie konfliktowe sytu-
acje bardzo negatywnie na niego 
wpłynęły. To kwestia charakteru. 
Niektórzy zapominają i żyją dalej, 
inni wciąż pamiętają o kłótniach. 
Szkoda człowieka...

(stop)
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Jak już informowaliśmy impreza z 
powodu pożaru wysypiska śmieci 
w Zgierzu została przesunięta na 
połowę sierpnia. Władze miasta 
zapewniają, że wcześniej zapo-
wiadane gwiazdy – Video i MIG 
– wystąpią na Dniach Ozorkowa. 
Za ile?

Koszty Dni Ozorkowa 2018 – wy-
noszą ok. 140 tys. zł brutto, to ok. 40 
tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym. 
Wynika to stąd, że w 2017 impreza 
trwała jeden dzień, natomiast w 
tym roku – dwa dni (co przekłada 
się na wyższe koszty m.in. sceny, 
oświetlenia, ochrony, zabezpie-
czenia medycznego, sanitarnego). 
Zespół Video zainkasuje 39 tys. 
zł brutto, równo o 10 tys. zł mniej 
trzeba będzie zapłacić zespołowi 
disco polo Mig. 

- Koszt ustawienia sceny, to 35 
tys. zł, ZAiKS-owi trzeba dać 6,8 
tys. zł, ochrona imprezy 9 tys. zł, 
zabezpieczenie medyczne 1,2 tys. 
zł, toy-toy 730 zł, pokaz pirotech-
niczny 2,8 tys. zł – wylicza Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. - Jednak całkowity i 
dokładny koszt imprezy będzie 
zanany po wpłynięciu wszystkich 
faktur. 

- To niesłychane. 
Spółdzielnia miesz-

kaniowa używa do zwalczania 
chwastów bardzo szkodliwego 
środka. Wypala dosłownie 
wszystko – mówi nasza czytel-
niczka, która o sprawie poin-
formowała redakcję. 

Na osiedlu przy ul. Suchar-
skiego większość trawników 
przy blokach i chodnikach zo-
stała polana silnie żrącym pre-
paratem. Łatwo to zauważyć, bo 
zamiast pięknej zieleni jest żółć 
wypalonej trawy. W niektórych 
miejscach jest goła ziemia. Nie 
ma się co dziwić zdenerwowaniu 
mieszkańców. 

- To są szkodliwe działania. 
Kiedyś już były podobne sytuacje 
i na ten temat rozmawialiśmy z 
prezesem. I znów się to powta-
rza. Ten środek nie powinien 

ile miasto wyda na Dni Ozorkowa?

Zespół Video wystąpi na Dniach 
Ozorkowa za 39 tysięcy zł

Miasto, w ramach darowizn i wpłat 
od m.in. sponsorów i podmiotów 
gospodarczych, uzyska w tym roku 
więcej środków, niż w 2017 r. Ogródek 
gastronomiczny 2018 r. – 24 tys., 2017 
r. – 7,5 tys. Wesołe miasteczko 2018 r. – 
12 tys. zł, 2017 r. – 8 tys. zł. Deklaracje 
ze strony niektórych sponsorów i 
pierwsze wpłaty darowizn są w tym 
roku wyższe niż w poprzednim, poza 
tym darczyńców jest więcej.  Jaka 
będzie ostateczna kwota darowizn i 
wpłat będzie wiadomo po wpłynięciu 
na konto UM wszystkich deklarowa-
nych kwot.

sZeroki chodnik 
Ozorków Inwestycja na Tkac-

kiej zakończona. 
Niektórzy mieszkańcy pytają, 
dlaczego pozostawiony został 
aż tak szeroki chodnik pośrodku 
miejsc parkingowych. Czy nie 
można było zrobić węższego 
pasa? 

Dowiedzieliśmy się, że przed 
pracami chodnik był równie sze-
roki, a inwestor nie mógł niczego 
zmienić. Teraz chodnik też jest 

wykorzystywany jako miejsce do 
parkowania aut. 

Użyli żrącego środka 
być w ogóle w tym miejscu użyty 
– twierdzi mieszkanka. - Wygląda 
to teraz fatalnie, a poza tym nara-
żone na zatrucie są psy. Wystarczy, 
że zwierzak poliże spryskane tym 
środkiem miejsce i może 
dojść do nieszczę-
ścia. 

Piotr Pięt-
ka, prezes 
s p ó ł -
dzielni 
miesz-
kanio-
w e j , 
n i e 
u k r y-
w a ł 
z a sko -
c z e n i a , 
gdy poin-
formowali-

śmy go o pro-
blemie. 

- Nic o tym nie wiedziałem. 
Tego środka rzeczywiście nie 
można używać na trawniki. 
Preparatem pryska się chwa-
sty rosnące między płytami 
chodnikowymi lub bezpo-
średnio przy krawężnikach. 
Do zwalczania chwastów 
rosnących na trawnikach 
mamy słabszy środek. Nie 
wiem co się stało, zaraz to 

dojść do nieszczę-

Piotr Pięt-
ka, prezes 
s p ó ł -

c z e n i a , 
gdy poin-
formowali-
gdy poin-
formowali-
gdy poin-

śmy go o pro-
blemie. 

śmy go o pro-
blemie. 

śmy go o pro-

sprawdzę – usłysze-
liśmy. 

Szef SM w Ozor-
kowie zobowiązał 
się porozmawiać z 

pracownikami. Oka-
zało się, że jeden z nich 

nieświadomie spryskał 
niedawno trawniki żrą-

cym środkiem.
- To nowy pracownik. Nie 

wiedział jakie jest działanie tego 
preparatu. Przeprowadziłem z 
nim rozmowę dyscyplinującą, 
będzie miał też karę fi nansową – 
mówi P. Piętka. 

(stop)

Gm. Ozorków Najlepsi ucznio-
wie - lekkoatleci 

gminnych szkół podstawowych 
wraz z oddziałami gimnazjalnymi 
rywalizowali w dniu 28 maja br. 
na obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej w Modlnej w konku-
rencjach lekkoatletycznych. Nauczy-
ciele szkoły zorganizowali kolejne 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
w lekkiej atletyce o „Puchar Wójta 
Gminy Ozorków”. Emocjonujące 
widowisko sportowe rozpoczęło się 
biegami na 60 m na przyszkolnym 
boisku. Następnie uczniowie wyka-
zywali się umiejętnościami w skoku 
w dal, by wreszcie zakończyć walkę 
o medale i puchary skokami wzwyż 
w sali gimnastycznej.

mistrZostwa sZkÓŁ
Wyniki drużynowe przedstawiają 

się następująco:
Lokaty szkół podstawowych (klasy 
młodsze)
I Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej
II Szkoła Podstawowa w Modlnej
III Szkoła Podstawowa w Leśmierzu
Lokaty szkół podstawowych z od-
działami gimnazjalnymi (klasy starsze)
I Szkoła Podstawowa w Leśmierzu 
II Szkoła Podstawowa w Solca Wielkiej 
III Szkoła Podstawowa w Modlnej
Wójt Tomasz Komorowski w towa-
rzystwie dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Modlnej Alicji Goślińskiej 
dokonał podsumowania zawodów 
- gratulował i wręczał medale naj-
lepszym lekkoatletom szkół gminy 
Ozorków.
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Domowe kosmetyki do stóp, 
takie jak maseczki, kremy i 
peelingi, mogą zdziałać cuda. 
Są naturalne, tanie i możesz je 
wykonać sama we własnej ła-
zience lub kuchni. DIY, czyli: zrób 
to sama i zobacz, jak domowe 
kosmetyki do stóp zmiękczą ich 
skórę, wygładzą i zregenerują po 
ciężkim dniu.

Peelingi
Ich podstawowym zadaniem 

jest wygładzenie skóry i usunię-
cie martwego naskórka. Jednak 
peelingi mają również działanie 
poprawiające krążenie, przez co 
regenerują skórę i odżywiają każdą 
jej komórkę. Sprawdzą się po ką-
pieli, jako kolejny krok pielęgnacji 
stóp. Do peelingów wykorzystać 
możemy substancje o krystalicznej 
strukturze, które podczas masażu 
będą miały działanie ścierające.

Do bardzo zrogowaciałego 
naskórka

Gruboziarniste peelingi, np. 
z soli morskiej zalecane są przy 
bardzo twardych zmianach, np. na 
piętach. Do połowy szklanki soli 
dodaj 2 łyżki śmietany i dowolny 

olejek zapachowy, np. lawendowy. 
Zamiast śmietany możesz dodać 
do soli oliwę z oliwek. Pocieraj 
miksturą stopy, zwłaszcza miejsca, 
gdzie zrogowaciały naskórek jest 
wyjątkowo gruby.

Peeling wmasuj w skórę przez 
kilka minut, następnie zostaw go 
na chwilę na ciele i dopiero potem 
spłucz. Po peelingu warto nakre-
mować stopy balsamem – lepiej się 
wtedy wchłania.

Do niezbyt twardego naskórka

Drobny cukier pomieszaj z poło-
wą łyżeczki cynamonu i 2 łyżkami 
miodu. Masuj stopy przez około 
5 minut. Możesz też przyrządzić 
peeling z maku – do 1/3 szklanki 
ziarenek dodaj 1łyżkę cukru i 2 
łyżki soku z cytryny. Aby usunąć 
zrogowaciały naskórek można 
wykorzystać też cukier brązowy 
lub zmielone na drobno płatki 
owsiane. Weź po dwie łyżki tych 
produktów, dodaj do nich łyżkę 
miodu, sok z cytryny oraz trochę 
oliwy w oliwek. Martwy naskórek 
skutecznie usuwa również zmie-
lona kawa. Aby wykorzystać jej 
właściwości, weź dwie łyżki kawy, 
trzy miodu, łyżkę oliwy z oliwek. 

Zmieszaj składniki i masuj nimi 
na stopy.

Aby wygładzić skórę

Do 2 łyżek miodu dodaj łyżecz-
kę cynamonu i łyżkę brązowego, 
zmielonego lub drobnego cukru. 
Taki peeling ma działanie wy-
gładzające i antybakteryjne. Aby 
domowy kosmetyk do stóp oprócz 
wygładzenia odżywił i odświeżył 
skórę stóp, do 3 łyżek cukru dodaj 
3 cytryny, listki mięty i 1 łyżkę oli-
wy z oliwek, a następnie zmiksuj 
wszystkie składniki. Nakładaj na 
stopy i delikatnie masuj.

Jego celem jest ożywienie mi-krokrążenia i usuwanie toksyn z tkanki podskórnej. Jeśli ma do-brze spełnić to zadanie, powinien trwać ok. 20 minut. Najlepiej rób go po kąpieli lub prysznicu, gdy skóra jest rozgrzana i naczynia krwionośne rozszerzone. Masuj ciało rękawicą lub szorstką myjką kolistymi ruchami – od kostek nóg do pachwin, potem brzuch, biodra i pośladki. Pięścią ugniataj miejsca objęte cellulitem, ale nie rób tego zbyt mocno, bo nabawisz się siniaków. Szczyp albo chwytaj fałd skóry obiema dłońmi i obra-caj je w przeciwnych kierunkach. Doskonale sprawdzają się również specjalne szczotki do masażu z gumowymi wypustkami. Taki 

Wypadanie włosów i ich słaba kon-
dycja to częsty problem. Przyczy-
ny wypadania włosów mogą być 
bardzo różne, jednak niezależnie 
od nich korzystna okazuje się dieta 
bogata w składniki, których najbar-
dziej potrzebują włosy i skóra głowy 
– aminokwasy siarkowe, witaminy A, 
C i E, kwasy tłuszczowe omega-3 czy 
cynk i miedź.

Zewnętrza pielęgnacja i stosowanie 
kosmetyków nie wystarcza, aby za-
pewnić właściwy stan włosów i skóry 
głowy, a pomocy należy szukać, wy-
bierając właściwe produkty na półkach 
w sklepie spożywczym, a nie tylko w 
drogerii.

Grube i lśniące włosy, które nie wy-
padają nadmiernie, to w dużej mierze 
zasługa prawidłowej diety. Jeżeli jednak 
od zawsze miałaś cienkie i rzadkie 
włosy, zmiana sposobu odżywiania 
nie spowoduje, że na głowie pojawi się 
bujna czupryna, ale z pewnością od-
żywi skórę głowy, a włosy zyskają do-
stawę składników odżywczych, dzięki 
którym staną się mocniejsze i bardziej 
lśniące. W przypadku zmian hormo-
nalnych zachodzących z wiekiem u 
kobiet i u mężczyzn, łysienia nie da się 
powstrzymać zmianą diety, jednak 
można nieco spowolnić ten proces oraz 
zadbać o wzmocnienie i odżywienie 
włosów. Jeśli włosy zaczęły wypadać 
nagle i nie można tego powiązać z żad-
ną chorobą lub naturalnymi procesami 
zachodzącymi w organizmie, należy 
przyjrzeć się swojemu sposobowi 
odżywiania i wprowadzić produkty 
bogate w witaminy i składniki mineral-
ne odpowiedzialne za kondycję włosów 
i skóry głowy.

Dieta na wypadanie włosów 
- co jeść, żeby włosy przestały 

wypadać?

• Witamina A - pobudza do 
wzrostu mieszki włosowe. W 

Usuń zielone ziemniaki z die-
ty! Zawarta w nich toksyczna 
solanina może spowodować 
poważne zatrucie pokarmowe, 
zapalenie nerek, a nawet śpiącz-
kę. Odpowiednie przechowy-
wanie i obróbka bulw pozwolą 
uniknąć powstawania solaniny. 
Toksyczne ziemniaki szczególnie 
niebezpieczne są wiosną, kiedy 
zaczyna się proces kiełkowania. 
Ziemniaki naturalnie wytwa-
rzają niewielkie ilości solaniny, 
ale kiedy jej stężenie wzrasta, 
toksyna staje się groźna dla zdro-
wia. Najbardziej narażone na 
zwiększenie zawartości solaniny 
są ziemniaki przechowywane 
w jasnych i ciepłych pomiesz-
czeniach.

Spożycie solaniny może spo-
wodować poważne problemy 
zdrowotne. Ryzyko zatrucia so-
laniną wzrasta wiosną, kiedy źle 
przechowywane ziemniaki za-
czynają kiełkować, bo w bulwie 
ziemniaka najwięcej solaniny 
gromadzi się w kiełkach i w łu-
pinie. Takie ziemniaki trzeba bar-
dzo grubo obierać, żeby pozbyć 
się trujących związków. Podczas 
gotowania z ziemniaków wypłu-
kiwane są pozostałe w nich tok-
syny, dzięki temu można je zjadać 
praktycznie bez obaw o zdrowie. 

Aby przywrócić jędrność skórze 
i powstrzymać efekty starzenia, 
musimy przygotować się na długą 
i ryzykowną walkę. W unieszko-
dliwieniu genu starzenia pomogą 
nam nie tylko specjalistyczne 
balsamy, mleczka, czy serum 
ujędrniające, ale także różnego 
rodzaju preparaty apteczne. Część 
z nich bazuje na koenzymie Q10, 
zwanym cudowną witaminą prze-
dłużającą życie komórek.

Wraz z witaminą E, koenzym 
Q10 pobudza układ immunolo-
giczny i rozprawia się z wolnymi 
rodnikami – głównymi winowaj-
cami starzenia się. Inne preparaty 
stawiają na selen i witaminę F - 
tylko stosowane razem skutecznie 

kiedy Ziemniak jest trUjący? 

Substancje toksyczne 
w zielonych ziemniakach

Zatrucie solaniną – skutki 
i objawy zatrucia toksynami

Objawy zatrucia pojawiają 
się od kilku do kilkunastu 
godzin po zjedzeniu toksycz-
nego ziemniaka. Problem jest 
poważny, ponieważ u osób 
niedożywionych i nieprawi-
dłowo leczonych zanotowano 
także przypadki zatruć śmier-
telnych.

Objawy zatrucia toksynami: 
podrażnienie przewodu pokar-
mowego, biegunka , wymioty, 
mdłości, zaburzenia oddychania, 
śpiączka, napady drgawek, stany 
zapalne nerek. 

W niektórych przypadkach 
osoba z zatruciem solaniną może 
trafić do szpitala.

dobry krem na zmarszczki

zapobiegają starzeniu się komórek. 
Bogatym źródłem selenu są owoce 
morza, kiełki pszenicy, kukury-
dza, pomidory oraz drożdże. Wita-
mina F to przede wszystkim oleje 
roślinne, ziarna zbóż, orzechy.

Wieczorny masaż pomoże na cellulit
wieczorny zabieg przygotuje ciało na kosmetyki antycellulitowe, które dodatkowo podniosą temperaturę skóry, pobudzą metabolizm w jej dolnych warstwach i ułatwią rozbi-janie komórek tłuszczowych. Takich kosmetyków dobrze jest użyć już w trakcie masażu.

Dieta na wypadanie włosów
przypadku jej niedoborów włosy 
stają się suche, łamliwe i podatne 
na rozdwajanie końcówek. Mogą 
wystąpić również zmiany skóry 
głowy, tzw. skóra ropuchy czyli 
hiperkeratoza, objawiająca się 
zgrubieniami i zrogowaceniami 
na powierzchni skóry głowy.  
Źródła witaminy A: brokuły, dy-
nia, owoce dzikiej róży, jarmuż, 
kapusta, lucerna, marchewka, 
morele, natka pietruszki, oleje z 
ryb, pieprz zielony i czerwony, 
pomarańcze, pomidory, rzeżucha, 
seler, bataty, szpinak, masło, pro-
dukty mleczne i wątróbka.

• Witamina C - odgrywa bar-
dzo ważną rolę w syntezie kolage-
nu. Ponadto poprawia krążenie w 
skórze głowy, a jako silny przeci-
wutleniacz zapobiega niszczącemu 
wpływowi wolnych rodników ge-
nerowanych między innymi przez 
stres i zanieczyszczenia środowiska.  
Źródła witaminy C: czarna porzecz-
ka, jagody, maliny, owoce cytrusowe, 
papryka, kapusta kiszona, natka pie-
truszki, jarmuż, szpinak.

• Witamina E - przyspiesza 
wzrost włosów przez stymulowanie 
podziałów komórkowych macie-
rzy włosa, budujących jego łodygę. 
Źródła witaminy E: jajka, masło, orze-
chy, nasiona roślin oleistych, np. sło-
necznika, soi, dyni pieczywo pełno-
ziarniste, zielone warzywa.

• Witaminy B1, B2, B6 uczest-
niczą w wielu procesach metabo-
licznych zachodzących w skórze, 
włosach i paznokciach. Odgrywają 
istotną rolę w produkcji aminokwa-
sów – składników budulcowych włosa. 
Uczestniczą w procesach wytwarza-
nia energii, dzięki czemu komórki 
rozrodcze macierzy włosów mogą 
inicjować przyrost łodygi włosa.  
Źródła witaminy B1: botwinka, buraki, 
mniszek lekarski, grejpfrut, szpinak. 
Źródła witaminy B2: botwin-

ka, marchew, seler, zielony pieprz, 
jarmuż, pietruszka, szpinak.  
Źródła witaminy B6: marchew, cytryna, 
gruszki, ziemniaki, szpinak.

• Witamina B5 - pobudza komórki 
budujące łodygę włosa, czyli keratyno-
cyty, do szybszego wytwarzania ke-
ratyny – białkowego budulca włosów. 
Umożliwia codzienny wzrost włosów, 
ponieważ uczestniczy w pozyski-
waniu energii umożliwiającej mno-
żenie się komórek macierzy włosa. 
Odpowiada również za sprężystość 
włosów, ich zdolność absorpcji wody 
i utrzymanie niezbędnej wilgotności.  
Źródła witaminy B5: fasola, kapusta, 
kalafior, zielone warzywa, pyłek 
pszczeli, mleczko pszczele, grejpfruty, 
pomarańcze, ryby morskie.

• Mikroelementy: cynk, miedź, 
żelazo - niedobór cynku wywołuje 
hiperkeratozę skóry i zwiększa wy-
padanie włosów. Niedobór miedzi po-
woduje zmiany strukturalne włosów 
i ich odbarwianie, a zbyt małe ilości 
żelaza u kobiet wywołują łysienie. 
Źródła cynku: ostrygi, kiełki pszenicy, 
ziarna sezamu, nasiona dyni, orzesz-
ki ziemne, wołowina, jagnięcina 
podroby, gorzka czekolada, arbuz. 
Źródła miedzi: kakao, nasiona słonecz-
nika, pestki dyni, orzechy laskowe, 
wątroba wieprzowa, natka pietrusz-
ki, płatki owsiane, kasza gryczana, 
groszek zielony, chleb żytni razowy, 
orzechy włoskie, czekolada gorzka.  
Źródła żelaza: wołowina, podroby, 
sardynki z puszki, gotowana fasola, 
kakao, mak, soja, soczewica, kasza 
jaglana, zielone warzywa.

Domowe kosmetyki do stóp. Zrób to sama!
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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

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

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, 
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

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



Księgowa
Wykształcenie wyższe 
księgowość/ rachunkowość
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

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

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania, chęć do 
pracy

Firma „KO-MAR”
Ul. Dobiegniewska 21
 87-820 Kowal
Tel.572 765 716

Pracownik fizyczny 
Wykształcenie podstawowe, 
prawo jazdy kat.T mile 
widziane
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane 
„Słowianin” 
Goszczynno 14 
99-107 Daszyna
Tel:602  191 243

Pracownik fizyczny
Wykształcenie zawodowe
AGRO- FACTORY 
Lubień
99-100 Łęczyca 
Bogdan Denarski
Tel: 601 27 90 71

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)

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

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 drzwi drewniane wewn., 
uniwersalne. Cena 30 zł. Tel.: 737-
464-166

Sprzedam kanapę 220 x 180.Cena 
100 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 notarial-

na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam tanio skuter „Junak” w 
bardzo dobrym stanie. 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 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 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.
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Policja apeluje do pra-
cowników i właścicieli 

sklepów, w których wykorzy-
stywane są terminale płatnicze 
o zachowanie czujności. Oszuści 
podając się za pracowników firm 
obsługujących terminale usiłują 
dokonywać kradzieży. Policjanci z 
Łęczycy w ostatnim czasie odnoto-
wali dwa takie zgłoszenia.

Oszuści kontaktują się telefonicznie 
ze sklepem podając się za pracowni-
ków serwisu terminali płatniczych. 
Rozmówca informuje, iż będzie doko-
nywał aktywacji terminala płatniczego 
służącego do logowania w aplikacji 
„paysafecard”. Następnie nakazuje wy-
drukowanie kart z kodami e-płatności 
po czym prosi o przekazanie ciągu cyfr. 
W ten sposób konto zostaje okradzione.

Policja apeluje o zachowanie ostroż-
ności!

Zamiast od razu wykonywać 
polecenia osoby podającej się za 

konsultanta firmy z którą mamy 
zawartą umowę na obsługę ter-
minali bezgotówkowych lepiej 
zakończyć rozmowę. Następnie 
samemu odszukać numer do 
prawdziwej firmy obsługującej 
terminal i oddzwonić.

W przypadku takich telefonów 
należy również pamiętać, że banki i 
inne instytucje nie proszą o podanie 
haseł, kodów, ani też telefonicznie nie 
zlecają przeprowadzania próbnych 
transakcji.

Funkcjonariusz 
wydziału ruchu 

drogowego łęczyckiej komendy, 
będąc w czasie wolnym od służby, 
uniemożliwił dalszą jazdę nie-
trzeźwemu kierującemu. 40-letni 
motorowerzysta miał blisko trzy 
promile alkoholu w organizmie. 
Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

29 maja około godziny 11:30 po-
licjant z łęczyckiej drogówki jechał 
prywatnym autem drogą krajową 
nr 91. Zwrócił uwagę na kierującego 
motorowerem, który nie potrafił 
utrzymać prostego toru jazdy. Takie 
zachowanie wzbudziło podejrzenie, 
że był on nietrzeźwy. O sytuacji 

policjant powiadomił dyżurnego. 
Kiedy kierowca jednośladu zatrzy-
mał się w Topoli Królewskiej na 
czerwonym świetle, funkcjonariusz 
podbiegł do pojazdu i zaczął z nim 
rozmawiać. Podejrzenia policjanta 
okazały się słuszne, ponieważ od 
mężczyzny było czuć zapach alko-
holu. W tej sytuacji policjant unie-
możliwił 40-latkowi dalszą jazdę. 
Badanie stanu trzeźwości kierowcy 
wykazało, że miał w organizmie 
blisko trzy promile alkoholu. Teraz 
o jego dalszym losie zadecyduje sąd. 
Za kierowanie w stanie nietrzeźwo-
ści grozi kara do 2 lata pozbawienia 
wolności.

Policjanci z łęczyckiej 
komendy zatrzymali 

33-latka, który brał udział w 
dwóch zdarzeniach drogowych 
na terenie Łęczycy. Z miejsca 
pierwszego zdarzenia męż-
czyzna odjechał, a po drugim 
porzucił auto i uciekł piechotą. 
Był pod działaniem alkoholu i 
nie miał prawa jazdy. Teraz o 
jego losie zadecyduje sąd.

31 maja około godziny 11:30 dy-
żurny łęczyckiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym 
w rejonie skrzyżowania ulic Bel-
wederskiej z Sienkiewicza. Z prze-
kazanych informacji wynikało, iż 
kierujący samochodem kia zderzył 
się z pojazdem fiat, po czym odje-
chał w kierunku Poddębic. Chwilę 
po tym wpłynęło kolejne zgłoszenie 
dotyczące zderzenia pojazdu kia z 
citroenem na ulicy Ozorkowskiej, 
gdzie dodatkowo uszkodzona 
została zaparkowana skoda. Tym 

razem kierowca porzucił kię i uciekł 
z miejsca kolizji na piechotę. W 
rejon zdarzenia zostały skierowane 
patrole policji, którym świadkowie 
przekazali rysopis uciekiniera. Już 
po kilku minutach mundurowi za-
trzymali kierowcę samochodu kia, 
33-letniego mieszkańca wojewódz-
twa mazowieckiego. Mężczyźnie 
pobrano krew do badania poziomu 
zawartości alkoholu w organizmie. 
Wstępne szpitalne badanie wykazało, 
iż mógł kierować samochodem mając 
blisko trzy promile alkoholu. 33-latek 
noc spędził w policyjnym areszcie. 
Policjanci ustalili, iż nie posiadał on 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami. Teraz o jego losie zadecyduje 
sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości 
grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności oraz zakaz kierowania 
pojazdami. Za brak uprawnień oraz 
spowodowanie kolizji sąd może 
ukarać sprawcę grzywną nawet do 
5 tysięcy złotych.

Kryminalni z łęczyc-
kiej komendy zatrzy-

mali dwóch braci w wieku 30 i 
33 lata, którzy odpowiedzą za 
kradzież. Łupem mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschod-
niego padł rower wartości 700 
złotych. Okazało się ponadto, 
że młodszy z braci “zapomniał” 
stawić się do odbycia wcze-
śniejszej kary więzienia.
Policjanci z łęczyckiej komendy 
zostali powiadomieni o kradzie-
ży roweru wartości 700 zł. Do 
zdarzenia doszło na dziedzińcu 
zamku w Łęczycy. Sprawcy wy-
korzystali brak zabezpieczenia 
pojazdu. Rozwiązaniem tej spra-
wy zajęli się policjanci z wydziału 
kryminalnego. Na podstawie 
wnikliwej analizy zebranych in-
formacji policjanci już następ-
nego dnia ustalili, że związek z 
tym czynem mają mieszkańcy 
powiatu łódzkiego wschodniego. 
Podczas przeszukania ich posesji 
policjanci odnaleźli skradziony 
rower. Dwaj bracia w wieku 30 i 
33 lata zostali zatrzymani. Usły-
szeli prokuratorskie zarzuty. Za 
kradzież grozi kara nawet do 5 
lat pozbawienia wolności. Odzy-
skany rower trafił do właściciela. 
W związku z wcześniejszym 
wyrokiem sądu, 30-latek trafi 
do więziennej celi na najbliższe 
sześć lat. Policjanci przypomi-
nają, aby nawet na chwilę nie 
zostawiać rowerów na klatkach 
schodowych, przed sklepami i w 
miejscach ogólnodostępnych bez 
zabezpieczenia. Takie zachowanie 
jest okazją dla złodzieja. 

Policja apeluje szczególnie do 
osób dorosłych. Nawet jeśli 
wydaje się nam, że załatwienie 
jakiejś sprawy zajmie niewiele 
czasu, podczas upałów nawet 
na chwilę nie pozostawiajmy 
swoich podopiecznych samych 
w pojazdach. Przez brak roz-
wagi może dojść do narażenia 
ludzkiego życia. Taka troska 
powinna dotyczyć także zwie-
rząt. Pozostawienie czworono-
gów w wysokiej temperaturze 
w aucie to znęcanie się nad 
zwierzęciem, za które zgodnie 
z ustawą grozi kara nawet do 2 
lat więzienia.

Wysokie temperatury w połą-
czeniu z brakiem rozsądku i wy-
obraźni są bardzo niebezpiecz-
ne. Policja przypomina, aby 
nie zostawiać w samochodzie, 
nawet na chwilę, dzieci i zwie-
rząt. Przy upałach we wnętrzu 
pojazdu robi się swego rodzaju 
szklarnia, w której temperatura 
jest znacznie wyższa od tej na 
zewnątrz. Nie doprowadzaj-
my do takich niebezpiecznych 

Policjanci z ko-
mendy powia-

towej w Łęczycy, pod nadzorem 
prokuratury, wyjaśniają oko-
liczności tragicznego w skut-
kach wypadku drogowego, do 
którego doszło w miejscowości 
Ksawerów (gmina Grabów). W 
wyniku zdarzenia zmarła 6-letnia 
dziewczynka.

25 maja około godziny 19.30 na 
drodze powiatowej w miejscowo-
ści Ksawerów doszło do wypadku 
samochodowego. Ze wstępnych 

ustaleń policjantów wynika, że 38 
– letnia kierująca skodą fabią jadąc 
w kierunku Kłodawy, na prostym 
odcinku drogi zjechał na przeciwny 
pas ruchu i uderzyła w drzewo. W 
wyniku wypadku trzyosobowa ro-
dzina odniosła poważne obrażenia 
ciała. 6 – letnia dziewczynka pojaz-
du na skutek doznanych obrażeń 
ciała, następnego dnia zmarła w 
szpitalu. Wszystkie okoliczności 
tego wypadku wyjaśni dochodze-
nie prowadzone pod nadzorem 
miejscowej prokuratury.

UWAgA nA UPAły

sytuacji. Mandat karny w wyso-
kości 500 złotych to najmniejsza 
konsekwencja. Przez brak rozwagi 
może dojść do narażenia ludzkiego 
życia. Nie bądźmy obojętni. Gdy 
zauważymy, że jakaś osoba czy 
zwierzę znajduje się w sytuacji 
zagrażającej życiu lub zdrowiu, 
poinformujmy o wszystkim policję 
dzwoniąc pod numer tel. alar-

mowego 997 lub 112. Policjanci 
zwracają szczególną uwagę na 
takie sytuacje. Pamiętajmy też 
o tym, że jeśli funkcjonariusze 
stwierdzą, że dłuższe pozosta-
wanie psa w aucie zagraża jego 
życiu, mają prawo użyć wszel-
kich środków umożliwiających 
wydostanie psa z pojazdu – 
włącznie z wybiciem szyby.

tragiczny finał wypadku 
w Ksawerowie

Gm. Grabów

Łęczyca

Łęczyca
Łęczyca

Gm. Łęczyca

Policjanci zatrzymali pirata drogowego

czujny także poza służbą

oszuści w Łęczycy W zamku ukradli 
rower

Podczas długiego weekendu nad bezpieczeństwem podróżnych czuwała 
większa liczba policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze przede wszyst-
kim koncentrowali się na działaniach prospołecznych ułatwiając płynność 
ruchu zwłaszcza przy wjeździe i wyjeździe z miast. Z całą surowością karani 
byli nietrzeźwi kierujący, osoby przekraczające dozwoloną prędkość oraz 
nieprawidłowo przewożące pasażerów.
Akcja „Bezpieczny weekend Boże Ciało 2018” trwał od 30 maja do 3 czerwca. 
Policjanci o szczególną ostrożność apelowali 31 maja, kiedy w Boże Ciało 
wierni uczestniczyli w procesjach najczęściej przemieszczających po drogach 
publicznych. Policyjne patrole obecne były przede wszystkim na ważniejszych 
skrzyżowaniach, na drogach krajowych i wojewódzkich. Funkcjonariusze re-
agowali na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości i nieprawidłowego 
wyprzedzania. Kontrolowali samochody ciężarowe pod względem zasadności 
przejazdu podczas obowiązywania ograniczeń w ruchu samochodów cięża-
rowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton w dniu 30 
maja ( 18.00-22.00) oraz 31 maja ( 8.00-22.00).

więcej Patroli



16 4 CZERWCA 2018
Nowy
Tygodnik
Regionalny ciekawie i na wesoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniawiedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Krowa - najlepsza 
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kto żuje, ten szybciej chodzi Śmiertelne mleko matki Śpiewali rekordowo

Kupna kanapka

Lepiej byle jak jechać 
niż dobrze iść

Luzaczek

Towarowy

Studencka matrioszka
Brud każdego razi

Żucie gumy podczas chodzenia podwyższa tętno i wy-
datkowanie energii - twierdzi zespół dr. Yuki Hamady z 
Uniwersytetu Waseda w Tokio. Japończycy podkreślają, 
że przeprowadzano badania nad wpływem żucia gumy 
na funkcje fi zjologiczne w spoczynku, dotąd nikt jednak 
nie oceniał, co dzieje się z organizmem, gdy żujemy gumę 
w czasie marszu. Okazało się, że średnie tętno podczas 
marszu i wielkość zmiany tętna przy przejściu od spo-
czynku do aktywności były większe w teście z żuciem 
gumy. Okazało się też, że w teście z żuciem gumy obie 
płcie miały znacząco wyższe średnie tętno i zmianę tętna.

Trzyletnia dziewczynka zmarła, gdy nieświadoma ukąszenia 
przez węża matka nakarmiła ją piersią. Trzydziestopięcio-
latkę z indyjskiego stanu Uttar Pradesh ugryzł podczas snu 
wąż. Nieświadoma tego kobieta obudziła się i nakarmiła 
swoją 3-letnią córkę. Trucizna była bardzo silna. Matka i cór-
ka źle się poczuły i zmarły, nim trafi ły do szpitala. Inspektor 
policji Vijay Singh podkreśla, że rodzina widziała węża w 
jednym z pomieszczeń, ale nie udało się go schwytać. 
Choć zaplanowano sekcję zwłok, zgon zaklasyfi kowano 
już jako wypadek.

Tegoroczne poznańskie Juwenalia rozpoczęły się re-
kordowo. Wszystko za sprawą ofi cjalnej próby pobicia 
Rekordu Polski na najwięcej osób śpiewających piosenkę 
rozrywkową jednocześnie. 
W tym roku, organizatorzy, dla uczczenia tradycji i 
zwrócenia jeszcze większej uwagi na maszerujących w 
kolorowych przebraniach studentów postanowili zorga-
nizować Rekord Polski. Do pobicia, był rekord z 2016 roku, 
należący do mieszkańców Gminy Tyczyn. Wtedy, piosen-
kę Katarzyny Sobczak – „Biedroneczki są w kropeczki” 
śpiewały jednocześnie 683 osoby. W upalny czwartek, 
24 maja na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu udało 
się pobić ten rekord ponad trzykrotnie. Nowy Rekord 
Polski w śpiewaniu piosenki rozrywkowej wynosi od teraz 
dokładnie 2096 osób. 


