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Policja w Ozorkowie 
otrzymała informację 
z jednej z miejscowych 
szkół, że 14-letnia 
uczennica może być 
molestowana przez 
przyjaciela matki 
dziewczynki. 
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Mieszkańcy często za-
stanawiają się czy asfal-

towe boisko przy ul. ZWZ 1a zostanie 
zlikwidowane. Pobliski plac zabaw 
został niedawno ogrodzony, a bo-
isko jakie było, takie jest. Spółdziel-
nia planuje działania zmierzające do 
zmiany obecnego boiska. 

Pomysłów jest kilka. Najbardziej 
prawdopodobne wydaje się ponow-
ne wykonanie boiska w istniejącym 
już miejscu, ale bez asfaltu a z trawą. 
Równolegle pojawiły się też inne po-
mysły. - Członkowie spółdzielni mówią 
również o miejscach parkingowych, 
czy zagospodarowaniu tego obszaru 
zielenią z jednoczesnym utworzeniem 
otwartych stref aktywności, między 
innymi w postaci urządzeń do ćwiczeń 
dla seniorów, czy poszerzeniu i doposa-
żeniu placu zabaw dla dzieci. Ostatecz-
ną decyzję w tej sprawie podejmie Rada 
Nadzorcza SM „Łęczycanka”. Myślę, że 
będzie ona poprzedzona konsultacjami 
z mieszkańcami – wyjaśnia Jarosław 
Pacholski, prezes „Łęczycanki”. - W 
tym roku spółdzielnia planuje zlecić 
wykonanie koncepcji zagospoda-

rowania terenu za blokiem ZWZ 1a 
oraz terenu przy ul. M. Konopnickiej 7. 
Koncepcja dałaby szerszą perspektywę, 
jak finalnie wyglądałyby te miejsca. 
Systematycznie, w przyszłych latach, 
moglibyśmy wykonywać poszczegól-
ne elementy projektu. W przypadku 
terenu za blokiem przy ul. ZWZ 1a 
boisko mogłoby być jedną z części 
całego projektu zagospodarowania 
tego obszaru. Niewykluczone jednak, 
że w tym roku oprócz projektu uda-
łoby się nam przeprowadzić prace 
rekultywacyjne tego terenu polegające 
na zerwaniu istniejącego asfaltu i jego 
utylizacji oraz posianiu trawy. Zdaniem 
zarządu mogą być one przeprowadzo-
ne niezależnie od tego, co powstanie na 
tym terenie. 

(zz)

Robotnicy przeżyli 
chwilę strachu na bu-

dowie przy placu T. Kościuszki. 
Jedna z nowo wzniesionych ścian 
pochyliła się. Gdyby nie oparła się 
na drewnianej beli, runęłaby na 
ziemię. Mogłaby też przygnieść 
pracowników budowy. 

O sprawie rozmawialiśmy z 
Włodzimierzem Tomczakiem, 
Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego w Łęczycy.

- Takie sytuacje na budowach się 
zdarzają. Jeżeli ściana budynku nie 
jest jeszcze na stałe związana ze 
stropem, to istnieje ryzyko, że się 
pochyli, np. przy bardzo silnym 
wietrze. Ściana na pewno będzie 
naprawiona. Ta sytuacja powinna 
zostać odnotowana w dzienniku 
budowy, wraz z opisem usunię-

Nieduży czarny pies 
zamieszkał pod jed-

nym z bloków przy ulicy Bel-
wederskiej. Przyzwyczaił się 
do nowego lokum, bo jest do-
karmiany przez jedną z rodzin. 
Nie wszystkim lokatorom to się 
podoba.

W tej sprawie zadzwoniła do 
redakcji jedna z mieszkanek blo-
ku. Jak usłyszeliśmy, sprawa była 
już zgłaszana do urzędu miejskie-
go, jednak mimo upływu około 
miesiąca, pies dalej kręci się przy 
klatce.

- Tak nie powinno być, że pies 
nie ma swojego domu. Jeżeli ktoś 
chce mieć pupila, to niech weźmie 
go do siebie, a nie dokarmia pod 
klatką. Przecież gdyby czworonóg 
trafił do schroniska, to miałby 
szansę na szybką adopcję, jest nie-
duży i ładny. Zieleń Miejska i Straż 
Miejska były już informowane 
o bezpańskim psie pod naszym 
blokiem, ale nikt go jeszcze nie 
złapał. To było już miesiąc temu, w 
czwartek ponownie dzwoniliśmy 
– usłyszeliśmy. - Ten pies nie jest 
agresywny, ale czasami szczeka 
na ludzi, załatwia też swoje po-

trzeby na klatce schodowej, to jest 
uciążliwe.

Straż Miejska była na miejscu 
i potwierdziła zgłoszenie a na-
stępnie przekazała sprawę do 
realizacji JBZM, która w mieście 
zajmuje się odławianiem bez-
pańskich zwierząt. Zapytaliśmy 
urząd miejski, kiedy pies zosta-
nie złapany i zabrany do schroni-
ska. Nie dostaliśmy odpowiedzi. 
Jak udało nam się dowiedzieć, 
w piątek Zieleń Miejska podjęła 
bezskuteczną próbę schwytania 
psa.

(zz)

Podczas czwartkowej 
komisji Gospodarki i 

Mienia rady miejskiej w Łęczycy 
nie brakowało emocji. Większość 
obecnych radnych chce zamienić 
miejską działkę budowlaną z 
budynkiem pod stację trafo na 
kawałek sąsiadującej działki rol-
nej. Na wtorkowej sesji zapadnie 
ostateczna decyzja w tej sprawie. 
O zamianę od lat zabiegała jedna 
z mieszkanek, której posesja gra-
niczy z miejską działką. Niektórzy 
uważają, że ta decyzja jest bardzo 
niekorzystna dla miasta. 

Sprawa dotyczy działki przy ul. 
Belwederskiej 38 D, na której stoi bu-
dynek pod stację transformatorową. 
Właścicielka pobliskiej posesji chce 
przejąć wspomnianą działkę, od-
dając w zamian część swojej posesji 
wzdłuż osiedlowej uliczki. Wartość 
działki miejskiej wraz z budynkiem 
jest o 4 tysiące złotych wyższa, 
mieszkanka więc, decydując się na 
zamianę, musiałaby dopłacić różni-
cę. Po jej stronie będzie leżało także 
sfinansowanie wyburzenia budyn-
ku stacji trafo. Podczas czwartkowej 
komisji dyskusja na ten temat była 
gorąca. Jednym z przeciwników 
podjęcia decyzji za zamianą był 
radny Zenon Koperkiewicz.

- Przecież jeszcze za komuny 
przewidziano, że ta stacja będzie 

Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Łęczycy na 
zimne dmucha. W ubiegłym ty-
godniu mieszkańcy prewencyjnie 
zostali poinformowani o możli-
wości ewentualnego braku wody 
w związku z pracami moderniza-
cyjnymi przy stacji uzdatniania 
wody w Łęczycy. Po ostatniej 
awarii podczas tego typu prac 
mieszkańcy zostali pozbawieni 
wody na blisko 10 godzin. Wów-
czas informacji o ewentualnych 
przerwach w dostawie wody nie 
było, co mocno zdenerwowało 
mieszkańców. Prezes Janusz 
Muszyński postanowił, że przy 
następnych robotach mieszkańcy 
będą powiadamiani o wszelkich 
zaplanowanych pracach.

(zz)

Niebezpiecznie na budowie

cia problemu. Każda budowa ma 
swojego kierownika i inspektora 
budowlanego, którzy czuwają nad 
prawidłową realizacją inwestycji. 
Ten incydent nie powinien rzutować 
na trwałość konstrukcji budynku, 
ściana na pewno będzie postawiona 
na nowo – wyjaśnia W. Tomczak. 
- Nie doszło tutaj do katastrofy bu-
dowlanej i nie było potrzeby naszej 
interwencji.

Na drugi dzień powalona ściana 
była już częściowo rozebrana.

(zz)

Jak zmieni się boisko?

Informują 
zawczasu Dokarmiany pod blokiem 

Pies jest nieduży, przyzwyczajony 
do ludzi. Upodobał sobie blok przy 
ulicy Belwederskiej

Kontrowersje wokół decyzji
p o t r z e b n a , 
kiedy wzro-
ś n ie  z ap o -
trzebowanie 
n a  e ne rg ię 
elektryczną 
w tym rejonie 
miasta. Nie 
ma znacze-
nia, że do tej 
pory nie było 
konieczności 
uruchomie-
nia stacji, ale 
już w latach 
wcześniejszych 
operator energii przysłał do urzę-
du pismo, w którym wskazuje, że 
likwidacja tego budynku nie jest 
wskazana. Operator nawet chciał go 
odkupić – mówi radny Z. Koperkie-
wicz. - Takie decyzje nie powinny 
być podejmowane na biegu, tuż 
przed wyborami, ale na spokojnie. 
Skoro poprzedni burmistrzowie 
nie zgodzili się na tę zamianę, to co 
stało się teraz? Miasto pozbawi się 
punktu strategicznie ważnego dla 
rozwoju miasta.

W projekcie uchwały zapropono-
wanej przez Monikę Kilar-Błasz-
czyk, wykonującą zadania i kompe-
tencje burmistrza Łęczycy wskazano, 
że zamiana działek dokonywana 
jest „w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania we-
wnętrznego układu ko-
munikacyjnego osiedla 
przy ul. Belwederskiej 
38”.

Przestrzeń, o którą 
poszerzony zostanie 
teren przy bloku nr 38D 
w oczekiwaniach lo-
katorów miałby zostać 
utwardzony i zagospo-
darowany na parking, o 

czym mówił jeden z mieszańców 
obecnych podczas czwartkowej 
komisji. W przypadku działek 
rolnych nie jest to jednak takie 
proste. Najpierw miasto będzie 
musiało dokonać przekształcenia. 
O zdaniu mieszkańców mówi 
Krzysztof Urbański, były zastęp-
ca burmistrza Łęczycy.

- Mieszkańcy tego bloku są mocno 
podzieleni. Swego czasu do UM 
wpłynęło pismo, że znaczna część 
lokatorów nie chce parkingu pod 
oknami, woli kawałek zieleni tak 
jak do tej pory. Prawda jest taka, 
że przez 8 lat burmistrz Olszewski 
nie zgadzał się na tę zamianę, nie 
zgadzał się też na nią burmistrz Li-
piński. Nie wiem co się stało, że pani 
Monika Kilar-Błaszczyk do tego 
prowadzi. W mojej ocenie rodzi to 
ryzyko działania na szkodę miesz-
kańców kupujących mieszkania w 
nowym bloku SM „Łęczycanka”, 
którzy być może będą musieli za-
płacić za mieszkania więcej o koszt 
budowy nowej stacji trafo. Zresztą 
w tej sprawie spółdzielnia też pi-
sała do magistratu – komentuje K. 
Urbański.

(zz)

Podczas komisji większość 
obecnych radnych wyraziła 
wolę zamiany działki i tym 
samym wyburzenia stacji trafo 

Jeśli zamiana dojdzie do skutku mieszkańcy 
bloku przy ul. Belwederskiej 38D nie będą już 

mieli tyle zieleni pod oknami

Łęczyca Przy budynku pocz-
ty porzucone zostały dwa zdezelowane rowery. Złom leży przy drzewie i z pewnością nie wygląda estetycznie. Jeśli ktoś postanowił pozbyć się gra-tów, mógł je chociaż zostawić przy śmietniku.

(zz)

Rowerowy złom
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WyPadeK W ZaKŁadZie

Sąd Okręgowy w Ło-
dzi zwołał posiedzenie 

w sprawie zawieszonego bur-
mistrza Krzysztofa Lipińskiego. 
Sędziowie zastanawiali się, czy 
w związku z uchyleniem wyroku 
Sądu Rejonowego w Łęczycy, nie 
uchylić także środka zapobie-
gawczego jakim jest zawieszenie 
burmistrza w czynnościach służbo-
wych. Odwieszenie burmistrza K. 
Lipińskiego byłoby przełomowe i 
wywróciło do góry nogami łęczyc-
ki samorząd. Burmistrz wróciłby na 
samą końcówkę swojej kadencji, 
co nie byłoby na rękę Monice Kilar
-Błaszczyk, wykonującej obecnie 
zadania i kompetencje burmistrza 
Łęczycy.

Prokurator Tomasz Szczepanek 
z Prokuratury Okręgowej w Łodzi 
potwierdza, że sprawa zawiesze-
nia K. Lipińskiego była w piątek 
omawiana w Sądzie Okręgowym 
w Łodzi. W związku z uchyleniem 
przez Sąd Okręgowy wyroku Sądu 

Pechowo zaczął się ubie-
gły tydzień dla jednej  

z pracownic łęczyckiego zakładu. 
W poniedziałek rano doszło do wy-
padku podczas pracy w jednej z firm 
działających na terenie łęczyckiej 
podstrefy ekonomicznej. Maszyna 
produkcyjna przycisnęła dłoń kobie-
cie. Najprawdopodobniej doszło do 
złamania kończyny.

Na miejscu pojawili się strażacy, 
którzy udzielili poszkodowanej po-
mocy do czasu przyjazdu zespołu 
ratownictwa medycznego oraz policja, 
która sprawdza okoliczności zdarzenia.

- Na terenie łęczyckiej podstrefy 
ekonomicznej przy ul. Lotniczej doszło 

do wypadku. Informację o zdarzeniu 
otrzymaliśmy tuż po godz. 6.00. Jak 
ustalono wypadkowi uległa kobieta 
pracująca przy jednej z maszyn na hali 
produkcyjnej. Z urazem dłoni została 
przetransportowana do łęczyckiego 
szpitala – informuje asp. Mariusz Ko-
walski z KPP w Łęczycy. - Policjanci 
wykonali oględziny miejsca zdarzenia 
oraz przesłuchali świadków. O zda-
rzeniu powiadomiliśmy Państwową 
Inspekcję Pracy. W tej sprawie funk-
cjonariusze łęczyckiej komendy pod 
nadzorem miejscowej prokuratury 
prowadzą postępowanie w kierunku 
ustalenia przyczyny tego wypadku. 

(zz)

To dobra wiadomość dla rodzi-
ców dzieci w wielu szkolnym. Od 
początku lipca można składać 
elektroniczne (za pośrednictwem 
portalu empatia.mpips.gov.pl) 
wnioski o wyprawkę szkolną 300 
plus. Od sierpnia wnioski przyjmo-
wane będą tradycyjnie. Realizacją 
programu zajmą się gminy. Jak 
zapewnia rząd, pieniądze mają do-
stać wszyscy uczniowie szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych.

Wyprawkę szkolną w wysoko-
ści 300 zł mają otrzymywać dzieci 
uczące się do ukończenia przez nie 
18. roku życia, a w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych - do ukończenia 
24. roku życia (niezależnie od daty 
rozpoczęcia nauki w danej szkole). 

Wyprawkę otrzymają również dzieci, 
które już ukończyły 18. rok życia pod 
warunkiem, że będą kontynuować 
naukę w szkole, którą rozpoczęły 
przed 18. rokiem życia, ale nie dłużej 
niż do ukończenia przez nie 20 lat. 
Świadczenia mają zostać wypłacane 
w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami, nie później 
jednak niż do 30 września danego 
roku. Wyprawka nie trafi natomiast 
do dzieci w „zerówkach”. Jak pod-
kreślają w MEN, program „Dobry 
start” jest programem szkolnym, 
skierowanym do uczniów, natomiast 
“zerówka” to jeszcze wychowanie 
przedszkolne.

(zz)

Fatalny początek zmiany

Wyprawka 300 plus

Lipiński wróci do gry?
Rejonowego, zastanawiano się, czy nie 
uchylić także środka zapobiegawczego 
jakim jest zawieszenie burmistrza w 
czynnościach służbowych.

- Ostatecznie żadna decyzja w tej 
sprawie nie zapadła. Sąd Okręgowy w 
Łodzi postanowił o przekazaniu kwe-
stii ewentualnego cofnięcia środka za-
pobiegawczego do rozpoznania przez 
Sąd Rejonowy w Łęczycy – informuje 
prokurator T. Szczepanek. 

Przypomnijmy, burmistrz Krzysztof 
Lipiński decyzją Prokuratury Rejono-
wej Łódź-Bałuty jest zawieszony w 
pełnieniu obowiązków od 9 grudnia 
2016 roku. Od lipca 2017 jego obowiązki 
przejęła Monika Kilar-Błaszczyk. Cof-
nięcie środka zapobiegawczego wobec 
K. Lipińskiego oznaczałoby jego powrót 
do gabinetu burmistrza Łęczycy. Choć 
do wyborów samorządowych zostało 
już tylko nieco ponad cztery miesiące, 
burmistrz Lipiński miałby okazję 
zakończyć swoją kadencję w fotelu 
włodarza miasta. Cofnięcie środka za-
pobiegawczego byłoby też kolejnym 

pozytywnym dla K. Lipińskiego, 
po uchyleniu wyroku łęczyckiego 
sądu, akcentem w całej sprawie. Po 
rozprawie z odwołania K. Lipiński 
powiedział Reporterowi „mam na-
dzieję, że będę miał w końcu szansę 
na udowodnienie a tym samym 
pokazanie moim wyborcom, że ich 
nie zawiodłem i że jestem niewin-
ny”. Teraz sprawa burmistrza K. 
Lipińskiego jest ponownie w rękach 
łęczyckiego sądu.

(zz)

Silny wiatr, jaki zerwał 
się w czwartek po po-

łudniu przysporzył pracy łęczyc-
kim strażakom. Choć na tle innych 
regionów Polski, można powie-
dzieć, że w Łęczycy zniszczeń 
niemalże nie było, straż pożarna 
odnotowała siedem wyjazdów.

WichuRa połamała DRzeWa
Pięć zgłoszeń wpłynęło do komendy 

w czwartek, pierwsze przed godziną 
18. W piątek odnotowano kolejne dwa 
wyjazdy związane z usuwaniem skut-
ków wichury. Interwencje dotyczyły 
głównie powalonych drzew i konarów, 
nie było uszkodzeń budynków, zerwa-
nych poszyć dachowych ani innych 

strat materialnych. Nie było osób po-
szkodowanych. W działaniach brali 
udział strażacy z KP PSP w Łęczycy 
oraz z OSP.

(zz)

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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Wójt odebrał czek na pół mln
Gm. Łęczyca Jacek Rogoziń-

ski, wójt gminy 
Łęczyca otrzymał czek na pół 
miliona złotych. W Jankowie dol-
nym  Wojewoda Łódzki prof. Zbi-
gniew Rau uroczyście przekazał 
dotację pozyskaną przez Gminę 
Łęczyca w ramach Rządowego 
Programu na Rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej 
infrastruktury drogowej na prze-
budowę dwóch dróg gminnych. 
Środki w wysokości 500 000 zło-
tych zasilą budżet przeznaczony 
na remont i przebudowę drogi 
gminnej w Zdunach oraz drogi 

gminnej na odcinku Leźnica Mała 
– Janków dolny.

Przyznana dotacja jest odpowiedzią 
na złożony w kwietniu bieżącego roku 
przez gminę Łęczyca wniosek do Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
o dofinansowanie przebudowy dróg 
gminnych w Zdunach oraz na odcinku 
Leźnica Mała – Janków Dolny. 

- Cieszę się, że złożony przeze mnie 
wniosek na dofinansowanie do remon-
tu dróg gminnych został pozytywnie 
zaopiniowany i gmina otrzymała 
pół miliona złotych. Nie trzeba nawet 
mówić, jak ważne są remontu dróg z 
uwagi na bezpieczeństwo oraz komfort 
jazdy. Dzięki tym pieniądzom gmina 

Łęczyca wyremontuje i przebuduje 
dwie drogi gminne – komentuje wójt 
Jacek Rogoziński.

W poniedziałek odbyła się konferen-
cja prasowa, podczas której wojewoda 
podkreślił duże znaczenie uruchomio-
nego przez rząd programu Wspierania 
Dróg Lokalnych. W kolejnych latach 
będzie on kontynuowany, a na jego 
realizację planowane jest przeznaczenie 
jeszcze większych środków. Wójt Jacek 
Rogoziński podziękował nie tylko za 
przekazaną dotację, ale także za wspie-
ranie działań gminnych przez posła 
Marka Matuszewskiego oraz senatora 
Przemysława Błaszczyka.

(zz)

Gmina pozyskała dotację

Potłuczone szyby w 
oknach budynku przy 

ul. Kaliskiej zostały zasłonięte pły-
tami OSB. Budynek przeznaczony 
do rozbiórki wciąż straszy swoim 
wyglądem, ale już nie zagraża 
lecące z okien szkło.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy 
w Reporterze o niebezpiecznej sy-
tuacji, jaka spotkała jedną z miesz-
kanek. Kiedy kobieta przechodziła 
razem z wnuczkiem obok budynku, 
pod nogi dziecka spadł spory frag-

Około godziny 16 
we wtorek zaczęły 

się intensywne poszukiwania 
58-letniego mężczyzny. Rodzi-
na powiadomiła policję, że od 
poprzedniego dnia mężczyzna 
nie dawał oznak życia. Podej-
rzewano, że mógł zaginąć.

Przeszukiwano przede wszyst-
kim teren Ogrodów Działkowych 
„Irys” oraz znajdujący się tam 
staw. Mężczyzna miał swoją 
działkę na „Irysie” stąd poszu-
kiwania skierowano w stronę 
ogrodów. Strażacy przeszukali też 
teren miejskiego zalewu. Według 
naszych nieoficjalnych ustaleń, 
w domu mężczyzny doszło do 
sprzeczki. 58-latek przed wyjściem 
miał się odgrażać, że się utopi, stąd 
do poszukiwań zaangażowano 
strażaków z łodzią ratunkowa. 
Policja informuje, że uznany za 
zaginionego, sam się odnalazł.

W chłodni w Grabowie we wtorek 
doszło do wycieku amoniaku. działa-
nia straży pożarnej trwały trzy godzi-
ny. Wyciek na szczęście nie był duży i 
nie było osób poszkodowanych.

- W okolicach godziny 22.00 dyżur-
ny PSP w Łęczycy odebrał zgłoszenie 
o woni amoniaku wyczuwalnej w 
chłodni w Grabowie. Po przybyciu 
na miejsce zdarzenia okazało się, że 
doszło do wycieku amoniaku w jed-
nym z remontowanych pomieszczeń. 
Ustaliliśmy, że do wycieku doszło na 
skutek prowadzenia prac naprawczych 
sprężarki, z której wydostał się gaz w 
ilości wyczuwalnej w pomieszczeniu i 
na zewnątrz. Strażacy podjęli działania 
zmierzające do dokładnego przewie-
trzenia pomieszczenia i zainstalowania 
kurtyn wodnych celem zniwelowania 

okna zabezpieczone

ment szkła. Na szczęście dziecku nic 
się nie stało. Potłuczone szyby nie 
były w żaden sposób zabezpieczone. 

(zz)

Letnie zakupy w drogerii
Początek lata oznacza 
wakacyjne wyjazdy. 

Choć pierwsza fala upałów już 
przeszła przez Polskę, wciąż nie 
brakuje klientów na typowo letnie 
kosmetyki.

Bardzo dobrze sprzedają się kre-
my na opalanie, przede wszystkim z 
odpowiednimi filtrami UV. Świado-
mość zagrożenia dla zdrowia jakie 
niesie za sobą nadmierne opalanie 
jest coraz większa. W związku z 
tym kremy z wysokim filtrem UV 
są najczęściej wybierane.

- Rzeczywiście ważne są kremy 
z mocnymi filtrami tzw. 30 czy 50. 
Zawsze lepiej zadziałać wcześniej, 
aby nie doszło do poparzenia skóry, 
bo wtedy nie dość, że nie uzyskamy 
pięknej opalenizny, to pozostaną nie 
dodające urody przebarwienia - po-
twierdza Magdalena Szczepaniak z 

łęczyckiej drogerii. - Oprócz kremów 
na opalanie, powodzeniem cieszą się 
też nawilżające samoopalacze dla 
osób, które nie lubią przebywać zbyt 
długo na słońcu. Polecam też stoso-
wanie nawilżających balsamów na 
wysuszoną słońcem skórę.

(mku)

Na zdjęciu M. Szczepaniak

ulatniał się amoniak

amoniaku, który przedostał się do 
atmosfery – relacjonuje Marek Mi-
kołajczyk, oficer prasowy KP PSP w 
Łęczycy. - W akcji brały udział dwa 
zastępy strażaków z Łęczycy i jednostka 
OSP w Grabowie. 

Warto dodać, że amoniak jest silną 
trucizną, która wdychana w większych 
stężeniach i przez dłuższy czas może 
doprowadzić do silnego zatrucia a 
nawet śmierci. 

(mku)

Groził, że się utopi...

- Potwierdzam, że 19 czerwca 
w godzinach popołudniowych 
zostaliśmy zawiadomieni o zagi-
nięciu 58 – letniego mieszkańca 
Łęczycy. Fakt ten zgłosiła rodzina. 
Z informacji wynikało, że mężczy-
zna wyszedł z domu 18 czerwca w 
godzinach porannych i do chwili 
zgłoszenia nie powrócił jak i nie 
ma z nim kontaktu. Niezwłocznie 
podjęte poszukiwania były prowa-

dzone na terenie miasta przez 
łęczyckich funkcjonariuszy wraz 
z funkcjonariuszami PSP w Łę-
czycy – relacjonuje asp. Mariusz 
Kowalski z KPP w Łęczycy. 
- Działania zostały zakończone 
tego samego dnia. Przed godziną 
22 mężczyzna powrócił do miej-
sca zamieszkania. Nie wymagał 
hospitalizacji.

(zz)

Mieszkańcy domagają się kontroli
45 mieszkańców Grabowa złożyło 
podpisy pod pismem do staro-
stwa powiatowego w Łęczycy w 
związku ze składowiskiem odpa-
dów przy ulicy Kochanowskiego. 
Grabowianie domagają się kon-
troli składowiska i jego wpływu 
na środowisko.

O składowisku odpa-
dów w Grabowie pisa-
liśmy niecały miesiąc 
temu. Od tego czasu 
ilość zgromadzonych 
śmieci znacznie wzro-
sła, co zaniepokoiło 
mieszkańców. 

- Już mamy problem 
ze śmieciami i to na placu Gmin-
nej Spółdzielni - mówi Jolanta 
Głębocka, mieszkanka Grabowa. 
- Pocieszające jest jednak to, że spra-
wa pozostawionych przez byłego 
dzierżawcę odpadów znalazła swój 
finał w sądzie. Natomiast tutaj, to 
jest coś nieprawdopodobnego, żeby 
w tak krótkim czasie przywieziono 
tyle śmieci i to jak widać chyba nie-
bezpiecznych.

- Widziałem dokładnie jak z dużą 
częstotliwością przyjeżdżają tutaj 
ciężarówki załadowane odpadami 
- wtrąca Ryszard Malinowski, 

k o l e j n y 
mieszka-
niec Gra-

bowa. - Odpady leżą nawet w lesie.
To prawda, od tzw. frontowej ścia-

ny śmieci są poukładane, natomiast 
dalej, w drugim końcu składowiska 
powstało dzikie wysypisko. Pełno 
tam opon, staruch mebli czy odpa-
dów poremontowych.

- Jak tak może być, że wśród 
drzew, w lesie gromadzi się śmie-
ci? To skandaliczne - dodaje Ilona 
Derkowska, radna gminy Grabów.

Mieszkańcy wobec, jak usłyszeli-

śmy, bierności władz gminy, posta-
nowili wziąć sprawę składowiska 
w swoje ręce.  

- Skoro władza gminy nie wyka-
zuje żadnego zainteresowania, to 
my mieszkańcy skierowaliśmy do 
starostwa powiatowego w Łęczycy 
pismo, w którym zwracamy się 
o przeprowadzenie kontroli czy 
składowanie śmieci niewiadomego 
pochodzenia jest zgodne z prawem 
i jaki ma to wpływ na środowisko, 
w którym żyjemy. Pod pismem 
podpisało się 45 mieszkańców – 
usłyszeliśmy.

(mku)
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Były wiceburmistrz na swoim 
blogu a także za pośrednictwem 
facebooka szeroko komentuje 
polityczną rzeczywistość w swoim 
mieście. Ostatnio odniósł się do 
relacji zawodowych a także pry-
watnych z Krzysztofem Lipińskim. 
Ocenił też swój wkład w rozwój 
Łęczycy. 

„Nadal tematem wiodącym w 
naszym mieście jest sprawa uchy-
lenia, przez Sąd Okręgowy w Ło-
dzi, wyroku Sądu Rejonowego w 
Łęczycy, który w ubiegłym roku 
skazał Krzysztofa Lipińskiego. 
Mieszkańcy często pytają mnie, co 
ja o tym sądzę? Wszak byłem przez 
półtora roku najbliższym współpra-
cownikiem burmistrza Lipińskiego. 
Uważam, że należy oddzielić pracę 
zawodową od prywatnych poczy-
nań. Uważam, że trzeba pocze-
kać na kolejne rozprawy i kolejny 
wyrok sądu. Jaki on będzie? Nie 
będę wyręczał sądów, ale każdy 
z nas ma pewnie w tej bulwer-
sującej sprawie własne zdanie.  
Było dla mnie ogromnym zaszczy-
tem, że mogłem być wiceburmi-
strzem i przez półtora roku praco-
wać dla mojego miasta. Czynię to 

Urząd miejski w Łę-
czycy opublikował 

oświadczenia majątkowe za 
2017 rok osób zarządzających 
jednostkami organizacyjnymi w 
mieście. ile pieniędzy zgromadzili 
na kontach, jakie mają mieszka-
nia i jakimi samochodami jeżdżą 
dyrektorzy oraz kierownicy?

Krzysztof Lipiński 
– burmistrz Łęczycy

Nie zgromadził na koncie oszczęd-
ności. Posiada dom o pow. 240 mkw. 
wart 700 tys. zł, działkę o pow. 6000 
mkw. wycenioną na 300 tys. zł oraz 
działkę o pow. 1600 mkw. wycenio-
ną na 100 tys. zł (nieruchomości są 
współwłasnością małżeńską). Przy-
chód ze stosunku pracy w 2017 roku 
wynosi 88 539 zł. Zaciągnięty kredyt, 
do spłaty zostało 38 301 CHP.

Monika Kilar-Błaszczyk 
– wykonująca zadania 

i kompetencje 
burmistrza Łęczycy

Środki pieniężne zgromadzone na 
koncie – 150 tys. zł. Nieruchomości: 
1/6 udziału w domu o pow. 200 
mkw. wycenionego na 500 tys. zł, 
udział 1/6 w działce gruntu o pow. 
1044 mkw. wycenionej na 100 tys. zł, 
1/6 udziału w działce gruntu o pow. 
10009 mkw. z dwoma budynkami 
gospodarczymi wycenione na 400 
tys. zł, 1/6 udziału w działce o pow. 
2557 mkw. zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym o pow. 35 mkw 
oraz budynkiem gospodarczym o 
pow. 30 mkw. wycenione na 220 
tys. zł; 1/6 współwłasności w działce 
rolnej o pow. 0,9621 mkw. o wartości 
50 tys. zł. Dochody: zatrudnienie w 

urzędzie gminy w Łęczycy – 45530 zł, 
zatrudnienie w urzędzie miejskim w 
Łęczycy – 54548 zł, umowa zlecenie 
– 9520 zł, dieta radnego – 6414 zł. Sa-
mochody: volkswagen caddy z 2004 
roku – 12 tys. zł, Volkswagen golf z 
2009 roku – 28 tys. zł, 1/6 współudzia-
łu w samochodzie Suzuki SX4 z 2014 
roku o wartości 40 tys. zł.

Renata Brygier 
– sekretarz miasta Łęczyca

Zgromadziła 8 tys. zł. Nie jest wła-
ścicielką domu, mieszkania ani sa-
mochodu o wyższej wartości niż 10 
tys. zł. W 2017 roku zarobiła 77671 zł.

Grażyna Życzkowska 
–  skarbnik miasta Łęczyca

Na koncie: 334 zł. Posiada dom o 
pow. 137 mkw. o wartości 400 tys. 
zł, mieszkanie o pow. 39 mkw. o 
wartości 150 tys. zł, gospodarstwo 
rolne o pow. 11,57 ha wycenione na 
800 tys. zł (wszystkie nieruchomości 
są współwłasnością małżeńską). Z 
gospodarstwa osiągnęła dochód w 
wysokości 20 tys. zł, z zatrudnienia 
w urzędzie miejskim – 105414 zł. 
Posiada samochód osobowy skoda 
fabia z 2005 roku. Zaciągnięte kre-
dyty – łącznie do spłaty 416328,27 zł.

Karol Niewiadomski 
– dyrektor Zieleni Miejskiej 

w Łęczycy
Nie zgromadził na koncie żadnych 
środków finansowych. Posiada 
mieszkanie o pow. 48mkw. Wyce-
niona na ok. 140 tys. zł, które jest 
współwłasnością małżeńską. Ma 
także pracowniczy ogród działkowy 
wart 12 tys. zł. W roku 2017 z tytułu 
zatrudnienia zarobił 81726 zł brutto. 

się o 121513 zł. Samochód osobowy 
renault megane 2007 r.

aleksandra Gniazdowska-Pucek 
– prezes PEC w Łęczycy

Na koncie ma 33144 zł, 2825 euro oraz 
papiery wartościowe na kwotę 40560 
zł. Posiada mieszkanie o pow. 50 mkw. 
wycenione na 130 tys. zł oraz mieszkanie 
o pow. 36 mkw. warte 90 tys. zł. Jest też 
właścicielką dwóch innych nierucho-
mości o łącznej wartości 60 tys. zł. W 
ubiegłym roku zarobiła: jako kurator 
społeczny – 1106 zł, z tytułu zatrudnie-
nia – 75327 zł brutto, z tytułu zlecenia 
– 1529 zł, z najmu mieszkania – 4612 zł. 
Samochód subaru tribeca z 2008 roku 
wyceniony na 32 tys. zł.

iwona Porczyńska 
– kierownik MOPS w Łęczycy

Nie zgromadziła na koncie oszczęd-
ności. Mieszkanie (współwłasność 
małżeńska) o pow. 75 mkw. wyce-
nione na 230 tys. zł. Z tytułu zatrud-
nienia w 2017 roku zarobiła 58369 
zł. Samochód osobowy SAAB TID z 
2004 roku wyceniony na 12 tys. zł. 
Zaciągnięty kredyt mieszkaniowy – 
do spłaty pozostało 35754 zł, kredyt 
gotówkowy – do spłaty zostało 4308 
zł, kredyt odnawialny w kwocie 15 
tys. zł.

Ile mają w portfelach burmistrz, 
dyrektorzy, kierownicy?

Nie jest właścicielem 
samochodu o war-
tości powyżej 10 
tys. zł. Zaciągnięty 
kredyt konsump-
cyjny, spłata do sierpnia 
2019 r. na kwotę 9550 zł.

elżbieta Marek 
– prezes TBS w Łęczycy

Zgromadziła 2600 zł oraz 3470 euro. 
Dom o pow. 171 mkw wyceniony na 
456 200 zł. Z tytułu zatrudnienia w 
2017 roku osiągnęła dochód w wy-
sokości 79456 zł. Samochód osobowy 
Opel Astra 2013 rok, wartość 40 tys. 
zł. Zaciągnięty kredyt hipoteczny w 
wysokości 68000 CHF.

Hanna Pawłowska 
– dyrektor muzeum na zamku

w Łęczycy
Zgromadziła na koncie 32300 zł. 
Posiada dom o pow. 286 mkw. wart 
900 tys. zł oraz mieszkanie o pow. 50 
mkw. wyceniona na 200 tys. zł (obie 
nieruchomości są współwłasnością 
małżeńską). 1/3 własności działki 
rekreacyjnej wartej 50 tys. zł. Z tytułu 
zatrudnienia zarobiła 58 349 zł, z 
najmu lokalu użytkowego – 36800 
zł. Samochód Citroen C4 picasso z 
2012 roku wyceniony na 28 tys. zł 
oraz renault megane z 2001 roku 
warte 4 tys. zł.

Janusz Muszyński 
– prezes PGKiM w Łęczycy

Zgromadził 23800 zł oraz 71 euro. 
Jest właścicielem mieszkania o 
pow. 69,9 mkw. wycenionego na 
170 tys. zł oraz mieszkania o pow. 
29mkw. wartego 40 tys. zł. Z tytułu 
zatrudnienia w ub. roku wzbogacił 

Mariusz Mieczyński 
– zastępca kierownika MOPS 

w Łęczycy
Zgromadził 6450 zł. Posiada dom 
o pow. 149 mkw. o wartości 250 
tys. zł (współwłasność małżeńska), 
mieszkanie 37 mkw. wycenione na 
120 tys. zł, gospodarstwo rolne o 
pow. 1ha 5300 mkw. o wartości 60 
tys. zł oraz inną nieruchomość (23 
mkw.) wartą 60 tys. zł. Z tytułu za-
trudnienia w MOPS zarobił 48448 
zł brutto, jako członek Miejskiej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Łęczycy uzyskał dochód 2735 
zł brutto.

Marek Szczepaniak 
– dyrektor Środowiskowego 

Domu Samopomocy
Nie odłożył środków pieniężnych. 
Dom o pow. 324 mkw. wyceniony 
na 400 tys. zł (małżeńska wspól-
ność majątkowa). W 2017 roku z 
tytułu zatrudnienia w ŚDS zarobił 
58949 zł. Samochód Volkswagen 
passat z 2001 roku wart 6 tys. 
zł, udział w samochodzie córki 
(mercedes E220) o wartości 90 tys. 
zł. Zaciągnięty kredyt (wspólnie z 
żoną i córką) – do spłaty pozosta-
ło 114 026 zł.

Urbanskileczyca.wordpress.com, czyli  co PiSze KrzySztof UrBańSKi?
zresztą od 2002 roku, gdyż wtedy po 
raz pierwszy zostałem wybrany do 
Rady Miejskiej. Powtórzę jeszcze raz: 
pracowałem dla mojego miasta i jego 
mieszkańców, a nie dla burmistrza 
Lipińskiego. Był tylko moim przełożo-
nym, ale w wielu istotnych sprawach 
wspólnie lub sam podejmowałem de-
cyzje, które służyły rozwojowi miasta. 
Ktoś zapyta: proszę o przykłady? Już 
odpowiadam. Gdy byłem zastępcą 
burmistrza, dzięki mojej inicjatywie 
udało się zrealizować następujące 
przedsięwzięcia: przebudowa na 
kwotę 2.800.000 ulicy Poznańskiej. 
Na tę przebudowę uzyskaliśmy 50% 
dofinansowania. Wyremontowali-
śmy ulice na Osiedlu Waliszew, ulicę 
Ogrodową, ulicę przy starym dworcu 
kolejki wąskotorowej oraz ulicę przy 
Szkole Muzycznej. Przygotowali-
śmy dokumentację na wykonanie 
przebudowy ulicy M. Konopnickiej. 
Dzięki temu obecnie miasto mogło 
otrzymać ponad 2.000.000 zł dotacji. 
Po bardzo trudnych negocjacjach ze 
starostą łęczyckim (dot. przekazania 
gruntów), udało się doprowadzić do 
przebudowy łącznika między ulica-
mi Dominikańską a M. Konopnickiej. 
Wykonaliśmy rewitalizację parku 

miejskiego. Powstał deptak wzdłuż 
zalewu i elementy małej architektury 
w całym mieście. Nowe ławki, kosze, 
przystanki autobusowe. Wszystko po 
to, aby poprawić wizerunek Łęczycy. 
Powstała nowoczesna sala gimna-
styczna przy SP nr 3 za ok 3.000.000 
w tym 50% dofinansowania. W SP 
nr 1 zagospodarowano pomiesz-
czenia starej kotłowni na siłownię 
i salę gimnastyczną. Wykupiliśmy 
4 hektary gruntów pod przyszłe 
inwestycje w strefie ekonomicznej. 
Muszę zaznaczyć, że zapłaciliśmy 
za nie o połowę mniej niż chciała 
uczynić to ekipa poprzedniego 
burmistrza, Andrzeja Olszewskiego. 
Zapłaciliśmy 24 zł za metr, oni chcieli 
płacić 70 zł. Przejęliśmy od PKP 1,5 
hektara gruntów, które w niedalekiej 
przyszłości powinny być wykorzy-
stane przy inwestycjach mających na 
celu poprawę komunikacji w naszym 
mieście. Kończy się już inwestycja 
związana z przebudową wodociągu 
z Krzepocina do Łęczycy z nowa 
stacją uzdatniania wody. Łącznie 
projekt ten będzie kosztował 10 mln 
zł w tym 8 mln pożyczki z 50% jej 
umorzeniem. Ta inwestycja również 
rozpoczęła się, gdy pracowałem w 

Urzędzie Miejskim. Myślę też, że 
dobrze służyło mieszkańcom lodowi-
sko miejskie. To tak z grubsza, oczy-
wiście nie wszystko wymieniłem. 
Jak więc widzicie jest tego sporo, 
jak na półtora roku bycia zastępcą 
burmistrza. Zaliczam je do moich 
sukcesów. Włożyłem w to ogromne 
zaangażowanie, i tylko ja wiem, 
ile mnie to kosztowało wysiłku. Te 
sukcesy są również Waszymi, dro-
dzy łęczycanie, bo wiele inspiracji 
czerpałem z rozmów z Wami, czy też 
dyskusji na wielu płaszczyznach. Nie 
będę również ukrywał, że niektóre 
inwestycje były zaplanowane przez 
burmistrza Olszewskiego. Nie jest w 
moim stylu, aby przypisywać sobie 
cudzą pracę i podejmowane wysiłki 
w pozyskiwaniu środków finanso-
wych oraz przygotowaniu dokumen-
tacji. Uważam zresztą, że nieważne 
jest kto i ile wykonał dla tego miasta. 
Najważniejsze jest, że te wszystkie 
inwestycje służą mieszkańcom. Nie 
będę się licytował z panią pełniącą 
obecnie, z nadania wojewody, kom-
petencje burmistrza, ale przez rok 
można było zrobić znacznie więcej.  
Ważne jest też, że do dziś nie wiem, 
dlaczego zostałem odwołany. Nie 

wiem, jakie względy zadecydowały, 
że pozbawiono mnie możliwości 
realizacji kolejnych projektów. Nie 
będę snuł żadnych domysłów. Znacie 
mnie i wiecie, że zawsze sumiennie i 
z zaangażowaniem wywiązywałem 
się z powierzanych mi obowiąz-
ków. Tak było w pracy zawodowej, 
tak było w działalności w Radzie 
Miasta, tak było i jest, gdy często 
zwracacie się do mnie o pomoc w 
wielu sprawach. Tak będzie nadal. 
Co do Lipińskiego, to kłaniamy 
się sobie. Tego wymaga kultu-
ra. Kontaktów towarzyskich ni-
gdy nie utrzymywaliśmy i 
nie utrzymujemy. I to na tyle”.  
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Poddębice

Poddębice

Warto skorzystać! Pierwotnie czysta woda 
sprzed 27 tys. lat!
Z uroków basenów wypełnionych gorącą wodą można korzystać w Poddębicach – przy ul. Mickiewi-
cza 19 - od 2011 roku. Złoża gorącej wody znajdują się na głębokości 2 km pod ziemią. Temperatura tego 
podziemnego płynnego poddębickiego „złota” wynosi 71 stopni, jednak dla potrzeb zdrowotnych i rekreacyj-
nych jest schładzana do temp. 28 - 35 st. C. Obiekt składa się z trzech niecek basenowych znajdujących się na 
świeżym powietrzu. Jest to doskonałe miejsce na wielogodzinne, aktywne i rodzinne spędzenie czasu. Można 
tu pograć w siatkówkę, popływać lub korzystać z kąpieli słonecznych.
Atrakcje
• Baseny termalne - 3 niecki basenowe 
• Zajęcia Aquaaerobic, Aquazumba 
• Zajęcia Zumba 
• Nauka pływania dla dorosłych i dzieci
- Plac zabaw i boisko do siatkówki plażowej

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek-Czwartek 1000-1900

Piątek 1000-2000

Sobota-Niedziela i święta 1000-2000

C
E

N
N

IK PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
CAŁODNIOWY

BILET NORMALNY

BILET DLA OSÓB NIEKĄPIĄCYCH SIĘ       3 zł

KARNET ULGOWY 
(10-cio wejściowy)      50 zł

KARNET NORMALNY 
(10-cio wejściowy)    100 zł

12 zł 6 zł

6 zł 3 złBILET ULGOWY

OD GODZ. 1700

WEEKEND I ŚWIĘTA
CAŁODNIOWY

15 zł 10 zł

6 zł

OD GODZ. 1500

BILET/KARNET ULGOWY PRZYSŁUGUJE - MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, STUDENTOM DO 26 ROKU ŻYCIA, EMERYTOM, RENCISTOM,
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI UPRAWNIAJĄCEJ DO W/W ULG

re
kl

am
a

Uniejów

Mieszkańcy oba-
wiają się wyjść wie-

czorami z domów, bo – jak usły-
szeliśmy – zrobiło się na osiedlach 
niebezpiecznie. Nasi czytelnicy 
informują redakcję, że szczególnie 
źle jest na ul. Zielonej i w bliskich jej 
okolicach. Rzekomo w tym rejonie 
handluje się narkotykami. 

- Młodzi ludzie spotykają się grup-
kami w pobliżu stacji trafo. Tam 
odbywa się handel narkotykami. 
Później na ulicę aż strach wyjść. Na-
stolatkowie są agresywni, dewastują 
mienie. Niedawno porysowali auto 

W mediach społecz-
nościowych można 

znaleźć informację o Cyganach, 
którzy w regionie poddębickim 
oferują usługę wymiany rynien. 
Gdy przychodzi do zapłaty, cena 
ma być o wiele wyższa od wcze-
śniej ustalonej. Ci, którzy nie chcą 
zapłacić, są zastraszani mafi ą. 

„Uwaga w okolicach Poddębic 
pojawili się dwaj panowie. Wyglądają 
jak Turcy czy Rumunii. Jeżdżą bia-
łym vw T4 na sopockich numerach 
rejestracyjnych i oferują wymianę 
rynien w “atrakcyjnych” cenach. 
W rzeczywistości są to naciągacze, 
bo później okazuje się, że cena za 
usługę wynosi dużo więcej. Nie mają 
żadnych fi rmowych dokumentów. 
Do tego straszą ludzi mafi ą, jeśli ktoś 
im nie chce zapłacić” - czytamy w 
jednym z komentarzy w internecie.

„Znajomy miał kilka lat temu 
do czynienia z nimi. Powiedzieli, 
że wymiana rynny kosztuje 100 

złotych. Zrobili robotę i okazało 
się, że się pomylili, bo im chodziło 
o 10 banknotów po 100 złotych 
(pokazali, bo po Polsku ledwo 
mówili, albo udawali, że ledwo 
mówią). Oczywiście też straszenie, 
więc znajomy powiedział, że mają 
zdejmować te rynny i założyć stare. 
Te stare tak zniszczyli, że nie dało 
się z nimi nic zrobić” - czytamy w 
kolejnej informacji.

„Potwierdzam. U mnie byli dwu-
krotnie z taką ofertą. Jeżdżą po 
wsiach i szukają naiwnych” - dodaje 
kolejny internauta.

- KPP w Poddębicach w czerwcu 
otrzymała zgłoszenia z informacją 
o pojawieniu się na terenie powiatu 
poddębickiego osób narodowości 
romskiej, jednak nie dotyczyły one 
fi rmy świadczącej usługi instalacji 
rynien czy zastraszania jej klien-
tów mafią – mówi sierż. Sylwia 
Kaźmierczak z poddębickiej policji. 

(ps)

Straszą mafią! - twierdzą mieszkańcy

Droga zrobiona, pora na oznakowanie
Nareszcie! Choć re-
mont głównej ulicy 

(Bł. Bogumiła) nie trwał zbyt 
długo, to jednak uciążliwości 
były spore. Kierowcy mogą po 
kilku tygodniach bez żadnych 
problemów jeździć wyremon-
towaną drogą. Jednak, jeszcze 
nie wszystko zostało zapięte na 
ostatni guzik. Brakuje poziomego 
i pionowego oznakowania. Przy 

kilku przejściach dla pieszych 
nie ma odpowiedniego znaku. 
Natomiast na asfalcie nie ma 
linii oddzielających pasy ruchu. 
Przydałoby się także oznaczenie 
miejsc parkingowych. Urząd 
zapewnia, że wkrótce znaki pio-
nowe zostaną ustawione. Na 
razie nie wiadomo, czy na drodze 
pojawi się oznakowanie poziome. 

(ps)
Na wyremontowanej drodze 
brakuje poziomego oznakowania

Przy niektórych przejściach nie ma 
znaków

tym głównie wakacje, i związana 
z tym duża ilość czasu wolnego 
sprzyja eksperymentowaniu przez 
dzieci i młodzież z różnymi środ-
kami psychoaktywnymi – czytamy 
w komunikacie policji. - „Do najnie-
bezpieczniejszych z nich należą tzw. 
dopalacze. Jest to termin używany 
potocznie i określa grupy różnych 
substancji lub ich mieszanek o rze-
komym bądź faktycznym działaniu 
psychoaktywnym. To substancje 
działające na ośrodkowy układ ner-
wowy, wpływające negatywnie na 
pracę mózgu, sprzedawane w postaci 
tabletek, proszków, mieszanin ziół, w 
postaci suszu, kadzidełek, naklejek 
tzw. „tatuaży”, opakowane w koloro-
we, atrakcyjnie wyglądające papierki, 
nadające im „niewinny” wygląd. 
Sprzedawane są w sklepach lub 
przez internet pod nazwą artykułów 
kolekcjonerskich, często z umieszczo-
nym komunikatem „Produkt nie do 
spożycia”. Niebezpieczeństwo zaży-
wania tzw. dopalaczy wynika z faktu, 
że ich skład chemiczny nie jest znany, 
może podlegać modyfikacjom. Nigdy 
nie wiadomo, jak po ich zażyciu zare-
aguje konkretny organizm”.

(ps)

Mieszkańcy alarmują: 
„na zielonej zrobiło się 
niebezpiecznie”

rejestracyjnych i oferują wymianę 
rynien w “atrakcyjnych” cenach. 
rejestracyjnych i oferują wymianę 
rynien w “atrakcyjnych” cenach. 
rejestracyjnych i oferują wymianę 
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Do tego straszą ludzi mafi ą, jeśli ktoś 
żadnych fi rmowych dokumentów. 
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tym głównie wakacje, i związana 

Narkotyki na zielonej?
mojemu sąsiadowi – mówi lokatorka 
jednego z bloków przy ul. Zielonej. 

Kolejni mieszkańcy również w 
niekorzystnym świetle przedstawia-
ją ten rejon miasta. 

- Nie wiem, czy akurat przy Zie-
lonej handlują narkotykami, ale jest 
faktem, że okolica zrobiła się nie-
bezpieczna – twierdzi starszy pod-
dębiczanin. - Mieszkam na jednej z 
uliczek odchodzących od Zielonej i 
zauważyłem dziwnie zachowującą 
się młodzież. Faktycznie, tak jakby 
byli pod wpływem jakiś środków 
odurzających. Szukają zaczepki. 
Słyszałem, że ostatnio ktoś został 
tu pobity. 

O komentarz poprosiliśmy miejsco-
wą policję. Czy na Zielonej handluje się 
narkotykami? Policja nie potwierdza 
wprost takich doniesień. Jednak w 
policyjnych statystykach właśnie z 
tego rejonu miasta odnotowany został 
wzrost chuligańskich wybryków. 
Zatrzymano też mieszkańca, który 
posiadał przy sobie narkotyki.

- W rejonie ul. Zielonej zgłoszono 
ostatnio 2 interwencje publiczne. Jedna 
dotyczyła naruszenia nietykalności 
cielesnej, natomiast druga  zatrzyma-
nia osoby posiadającej przy sobie ok. 
9 gramów marihuany – informuje 
sierż. Sylwia Kaźmierczak, rzecznik 
KPP w Poddębicach. - Natomiast 

na ul. Ogrodowej 
w czerwcu miało 
miejsce zgłoszenie 
dotyczące uszko-
dzenia pojazdu, 
sprawca zdarzenia 
został zatrzymany.

Warto dodać, że 
niedawno na stro-
nie poddębickiej 
policji pojawiła 
się informacja 
o dopalaczach. 
„Okres letni, w 

czy przy stacji 
trafo handluje się 
narkotykami?



725 CZERWCA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnystrażacka akcja W kościele 

og
ło

sz
en

ie

anna Pągowska z Krzepocin-
ka (gm. Wartkowice) nie może 
pogodzić się z faktem, że jej 
sąsiedzi poszli przeciwko niej 
do sądu z powodu monitoringu.  
- Kamery zainstalowałam z uwagi 
na własne bezpieczeństwo. To ja 
jestem pokrzywdzona – uważa 
pani anna. 

W „Reporterze” dwa lata temu 
opisaliśmy sąsiedzki spór w Krze-
pocinku. Od tego czasu sąsiedzi nie 
doszli do porozumienia. Jest jeszcze 
gorzej, czego efektem jest sprawa 
w sądzie. 

Przypomnijmy, że A. Pągowska 
– jak sama twierdzi – zainstalo-
wała kamery wyłącznie na własny 
użytek. Monitor na którym widać 
obraz wiejskiej drogi i pobliskich 
zabudowań stoi w głównym pokoju 
państwa Pągowskich.  

- Ten monitoring jest przez na-
szych sąsiadów. Musimy mieć 
dowody na ich zachowania. Uprzy-
krzają nam życie. To nie mieści 
się w głowie, co oni wyprawiają. 
Wyzywają mnie od najgorszej, 
pokazują wulgarne gesty, niszczą 
nasze mienie. Kamery zostały zało-
żone nie dlatego, aby ich śledzić. Po 
prostu tych wszystkich obraźliwych 
gestów było już za dużo. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na ten monito-
ring – mówi Anna Pągowska.

- To prawda – dodaje jej mąż.  
- Moja żona nie jest niczemu winna, 
a teraz ta sprawa w sądzie jest dla 
niej bardzo bolesnym doświadcze-
niem. Ze strony sąsiadów spotkało 
nas wiele nieprzyjemności. Uwa-
żam, że te kamery nie powinny 
przeszkadzać, chyba, że ktoś ma coś 
do ukrycia. A proszę mi wierzyć, 
oni mają powody do wstydu. 

Podczas pierwszej rozprawy pa-
dło wiele mocnych słów o wzajem-
nych międzysąsiedzkich relacjach. 
Strona domagająca się likwidacji 
kamer, argumentuje, że monitoring 
bezprawnie śledzi ich poczynania. 
Sąsiedzi państwa Pągowskich uwa-
żają, że mają prawo do ochrony 

prywatności.Twierdzą, że w żaden 
sposób nie wpływają na negatywne 
zachowania państwa Pągowskich.
„Wojenka” między sąsiadami trwa 
już prawie 15 lat. 

Warto dodać, kiedy „prywatny 
monitoring” jest zgodny z prawem. 
Chodzi głównie o ustawę dot. ochro-
ny danych osobowych odnoszących 
się choćby do wymaganej zgody 
osoby, której dane dotyczą (osób 
zarejestrowanych na monitoringu) 
czy też obowiązków administratora 
i zasad przetwarzania owych danych.

Należy również zauważyć, że 
ustawa w ogóle nie ma zastosowania 
do osób fizycznych w zakresie, w 
jakim przetwarzają dane wyłącznie 
w celach „osobistych lub domowych”. 
To oznacza, że w domu lub bliskim 
otoczeniu możemy instalować 
kamery bez żadnej kontroli, jednak 
z uwzględnieniem celu takiego mo-
nitoringu. Należy jednak pamiętać, 
że monitorowanie przestrzeni 
publicznej może naruszać prawo 
do wizerunku, które w polskim pra-
wie jest szczególnie silnie chronione. 
Kwestia monitoringu jest ostatnio 
bardzo często poruszana w mediach 
za sprawą tzw. RODO, czyli unijnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych, które obowiązuje od 25 
maja tego roku. 

(ps)

Sąsiedzi poszli do sądu. 
Nie chcą monitoringu!

a. Pągowska została pozwana 
z powodu „prywatnego 
monitoringu”

Siostra porażona prądem, 
parafianka zaczadzona 

Uniejów aż sześć wozów 
strażackich podje-

chało pod kościół pw. św. Flo-
riana. Strażacy musieli ratować 
zakonnicę, która w kościele 
została porażona prądem. Z po-
wodu zwarcia doszło do pożaru. 
Z kolei modląca się w świątyni 
mieszkanka została podtruta 
tlenkiem węgla. 

W akcji wzięli udział strażacy 
z Poddębic, Spycimierza, Bier-
nacic i Uniejowa. 
Od momentu zgło-
szenia, do przy-
jazdu pierwszego 
wozu nie upły-
nęło dużo czasu. 
Dzięki temu udało 
się szybko pomóc 
poszkodowanym. 
Jedna grupa stra-
żaków udzielała 
przed kościołem 
pierwszej pomo-
cy, druga rozwi-
jała węże. 

Dramat urg i i 
nie brakowało. 
Na szczęście, w kościele nie do-
szło do pożaru i nikt nie ucierpiał. 

Przyjazd strażaków związany był 
ze szkoleniem. 

- W Uniejowie 
podobne ćwicze-
nia przeprowa-
dziliśmy kilka 
lat temu – powie-
dział „Reportero-
wi” komendant 
powiatowy PSP 
w Poddębicach, 
st. bryg. Jacek 
Grzelakowski. 
- W akcji uczest-
niczyły od nas 3 
wozy strażackie, 
reszta to druho-
wie z ościennych 
jednostek OSP. 

Uważam, że takie ćwiczenia są 
bardzo potrzebne.

Poszkodowane zostały siostra i modląca się w kościele parafianka 

O potrzebie podobnych szkoleń 
mówi też kpt. Radosław Cieśli-
kowski, z-ca dowódcy JRG w 
Poddębicach. 

- Pozytywnie oceniam efekty 
pozorowanej akcji – mówi kpt. 
Cieślikowski. - Komenda Główna 
PSP zobowiązuje jednostki do 
przeprowadzania cyklicznie takich 

ćwiczeń. Poszczególne jednostki 
strażackie przeprowadzają takie 
ćwiczenia z uwzględnieniem 
kościołów, po głośnym pożarze 
katedry w Gorzowie. Ważne, że 
w takim szkoleniu biorą udział 
także nasi koledzy z OSP. 

tekst i fot. (ps)
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rozMaitości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 289: Gdzie gromada, tam i rada.

uŚmiechniJ siĘ
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uŚmiechniJ siĘ
* U dentysty:
- Ile kosztuje wyrwanie zęba?
- 100 złotych.
- 100 złotych za kilka minut pracy?!
- Jeśli pan chce - mogę wyrywać 
powoli. 

* * *
* Rozmowa kumpli: 
- Podobno seks jest świetnym sposobem na sen. 
- Rzeczywiście. Moja zasypia, jak tylko o tym wspomnę... 

* * *
* - Doktorze, czy może mi Pan przepisać coś na ręce? 
Cały czas się trzęsą. 
- Czy dużo Pan pije? 
- Nie. Więcej rozlewam... 

* * *
* Do lekarza przychodzi nastolatek i drżącym głosem 
zaczyna: 
- Panie doktorze, mój przyjaciel przespał się z panienką i 
teraz boi się, że zaraził się jakąś chorobą weneryczną... 
- To niech pan ściągnie spodnie - mówi lekarz - i pokaże 
mi tego przyjaciela. 

* * *
* Pielęgniarka wchodzi na salę i krzyczy do pacjentów: 
- Kaczkę? 
Na to jeden z pacjentów: 
- Tak! I frytki! 

* * *
* - A jak pan zasypia? 
- Bez problemu. Liczę owce przed snem... 
- Do której zdąży pan doliczyć, zanim pan zaśnie? 
- Do trzeciej... 
- Tak szybko? 
- No, czasem do wpół do czwartej... 

MaLiNOWa ZUPa PO 
SKaNdyNaWSKU

Składniki:
50 dag malin
125 ml soku pomarańczowego
50 ml soku z cytrynowego
1 łyżka mąki ziemniaczanej
200 ml wina czerwonego
1-2 pomarańcze
kwaśna śmietana
listki mięty 

etapy przygotowania:
Połowę malin zmiksować i prze-
trzeć przez sito. W rondlu połączyć 
przecier malinowy ,sok poma-
rańczowy ,sok cytrynowy, mąkę 
ziemniaczaną i dobrze wymieszać. 
Gotować na średnim ogniu, cią-
gle mieszając, aż roztwór lekko 
zgęstnieje i stanie się klarowny. 
Schłodzić. Dodać resztę malin i 
wlać czerwone wino. Ponownie 
schłodzić lub nie, bo letnia zupka 
też jest wyśmienita. Do każdej 

miseczki włożyć po kilka cząstek 
pomarańczy i zalać zupą. Podawać 
z kwaśną śmietaną i listkiem mięty. 
Wino używane do potraw musi być 
dobrej jakości. Najlepiej wybrać 
trunek, który także chętnie pijemy 
po posiłku. 

KOTLeCiKi Z JaJeK 
i KaSZy JaGLaNeJ

Składniki:
8 jajek ugotowanych na twardo
1 surowe jajko
1/2 szklanki kaszy jaglanej (około 
10 dag)
pęczek natki pietruszki drobno 
posiekanej
2 łyżki prażonego lnu (można 
zastąpić np. prażonymi pestkami 
słonecznika lub sezamu)
1 łyżka miękkiego masła
sól
świeżo zmielony czarny pieprz
do panierowania i smażenia:
6 łyżek tartej bułki
8 łyżek oleju
1 łyżka masła 

etapy przygotowania:
Ugotuj kaszę: wsyp ją do dużego 
sitka, przelej zimną wodą, następnie 
wrzątkiem - dzięki temu nie będzie 
miała goryczki. Do garnka wlej 1 i 1/4 
szklanki wody, doprowadź do wrzenia. 
Dodaj kaszę i gotuj na dużym ogniu 
przez 10 minut, co jakiś czas miesza-
jąc. Wyłącz ogień, posól, wymieszaj, 
przykryj i pozostaw na 10 minut. Po 
tym czasie odkryj, odstaw na kilka 
minut do przestygnięcia. Jajka drobno 
posiekaj. Do miski przełóż jajka, dodaj 
miękkie masło, przestudzoną kaszę, 
surowe jajko, prażony len oraz natkę 
pietruszki. Dopraw solą i pieprzem 
(dużo). Dokładnie wymieszaj. Z masy, 

zwilżonymi wodą rękoma, formuj 
kotleciki. Panieruj je w tartej bułce, 
strząsając jej nadmiar. Kotleciki smaż 
na oleju z masłem - na średnim 
ogniu - po około 2-3 minuty z każdej 
strony, aż się zezłocą. Przełóż na talerz 
wyłożony papierowym ręcznikiem, 
by pozbyć się nadmiaru tłuszczu. 
Podawaj z dużą porcją sałaty z sosem 
vinegret. I np. pieczarkami w śmieta-
nie. Świetnie smakują także z sosem 
pomidorowym. 

deLiKaTNa GaLaReTKa 
JOGURTOWa Z OWOCaMi

Składniki:
2 szklanki jogurtu (najlepiej do-
mowego wyrobu)
1/2 kg owoców jagodowych 
(jagody, maliny, borówki, jeżyny, 
truskawki, poziomki)
2 galaretki w proszku w twoim 
ulubionym smaku
listki melisy do dekoracji 

etapy przygotowania:
Galaretki rozpuść w 2 szklankach 

wrzącej wody, odstaw do całko-
witego wystudzenia. Owoce prze-
bierz, jeśli trzeba opłucz i odsącz. 
Duże truskawki pokrój na ćwiartki. 
Zimną galaretkę wymieszaj do-
kładnie z jogurtem. Owoce przełóż 
do miseczek, zalej galaretkę i 
wstaw do lodówki do całkowitego 
stężenia. Podawaj udekorowane 
listkami melisy. Deser możesz 
wzbogacić porcją bitej śmietany. 

dodatkowe informacje
Galaretkę łatwo wyjmiesz z mise-
czek, jeśli na chwilę zanurzysz je w 
gorącej wodzie. 
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Rozpoczęły się długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów 
wakacje. Nie ma chyba dziecka, które nie cieszyłoby się z dwóch 
letnich miesięcy laby. W piątek ofi cjalnie zakończono kolejny rok 
szkolny. dyrektorzy podczas uroczystego apelu wręczyli swoim 
uczniom świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody. Zarówno 
dla uczniów, jak i nauczycieli, zakończenie roku to wyjątkowa 
uroczystość, która pozwala na całe lato zapomnieć o szkolnych 
ławkach. Przedstawiamy zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w 
SP nr 1 w Łęczycy.

Zakończenie roku szkolnegoZakończenie roku szkolnego
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ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
95-035 Ozorków ul. Żwirki 30, tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01

 www.opkspzoo.eu     e-mail: opk@opkspzoo.eu

OPK - JEST ZAWSZE BLISKO CIEBIE
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne to fi rma profesjonalna, 

świadcząca usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków

dlaczego warto pić „kranówkę”?
OPK dostarcza wodę dla swoich odbiorców o najwyższej jakości.

Nasza woda charakteryzuje się doskonałymi walorami smakowymi i klarow-
nością tj. niską zawartością związków żelaza i manganu.  Ocenę jakości wody 
przeznaczonej do picia weryfi kują służby Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zgierzu.
Ozorkowska woda pobierana jest z trzech ujęć głębinowych z pokładów górno 
kredowych. Jakość wody gwarantuje nowoczesna stacja fi ltrów bionaturalnych. 
Uzdatnianie wody (pozbawienie żelaza i manganu) odbywa się w sposób 
wymuszony polegający na fi ltracji wody surowej (pobieranej ze studni 
głębinowych) przez złoża kwarcowe i katalityczne o różnej granulacji. 
Filtracja ta służy do uzyskania parametrów zgodnie z rozporządzeniem Mini-

stra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017, 
poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. Kontrola fi ltracji 
nadzorowana jest przez OPK  poprzez 

profesjonalny serwis w syste-
mie całodobowym. 

OPK zachęca do spo-
żywania naszej wody, 
która w porówna-

niu z butelkową 
jest „darmowa” a 
przy tym smaczna 
i zdrowa.

ZGŁaSZaNie aWaRii W ZaKReSie WOd - KaN:
Stacja Uzdatniania Wody (SUW) 
tel. całodobowo: 42 277 14 14.

OCZySZCZaLNia ŚCieKÓW We WSi CedROWiCe 
tel. całodobowo: 42 270 14 18.

OPK SP. Z O.O. UL. ŻWiRKi 30 
tel. całodobowo: 42 270 04 00.

OPK SP. Z O.O. UL. ŻWiRKi 30 – ZWiK 
pokój 107 i 108, 

godz. 7-15, tel. 270 04 00 nr wew. 107 lub 108.

Na zdjęciu hala fi ltrów

jest „darmowa” a jest „darmowa” a 
przy tym smaczna przy tym smaczna 
i zdrowa.

1m3 naszej „kranówki” 
to około 650 sztuk 

wody  butelkowanej 
o pojemności 1,5l
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Ozorków

Ponad 1 mln 300 tys. zł dofi-
nansowania otrzymał Ozor-
ków z budżetu państwa na 
przebudowę ul. Kochanow-
skiego. dotacja stanowi aż 80 
% kosztów całej inwestycji. 
Pieniądze zostały pozyskane 
w ramach uruchomionego w 
tym roku Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej 
infrastruktury drogowej. 
Symboliczne przekazanie do-
tacji dla miasta odbyło się 18 
czerwca w Ozorkowie podczas 
spotkania z dziennikarzami, w 
którym uczestniczyli m.in. po-
seł Marek Matuszewski, wo-
jewoda łódzki Zbigniew Rau, 
burmistrz Jacek Socha, radny 
powiatowy dominik Gabrysiak 
i sekretarz Zarządu Okręgu PiS 
Zbigniew Linkowski.

- Obecnie korzystamy z pro-
g ramu wsparcia rządowego 
przebudowy dróg lokalnych 
w  nowym wymiarze finanso-
wym – mówił wojewoda Zbi-
gniew Rau - Do tej pory wkład 
własny samorządów musiał 
wynieść 50%, teraz natomiast, 
dzięk i  prog ramowi przygo -
towanemu przez rząd Prawa 
i  Sprawiedl iwości,  możemy 
dofinansować przebudowę i 
modernizację dróg lokalnych 
w innych proporcjach; 20% to 
środki samorządu, 80% - z bu-
dżetu państwa. Województwo 
łódzkie  otrzymało z programu 
31 mln zł i cześć tych środków 
zostawiamy w Ozorkowie na 
remont ul. Kochanowskiego. 

W pozyskaniu dotacji dla miał 
też udział poseł Marek Matu-
szewski. 

- Burmistrz Jacek Socha i jego 

pracownicy potrafią pozyskiwać 
środki zewnętrzne na ważne dla 
Ozorkowa inwestycje; również 
tym razem przygotowali dobry 
wniosek i nasze wspólne dzia-
łania pozwoliły pozyskać dla 
miasta środki na modernizację 
kolejnej drogi – mówił poseł 
Marek Matuszewski.

- Wszelkie środki przekazane 
na modernizację infrastruktury 
na terenie samorządu to pienią-
dze dobrze spożytkowane, ich 
nigdy nie jest za dużo, dlatego 
dziękuję wszystkim tym, dzię-
ki którym udało się te dotację 
otrzymać – mówił burmistrz 
Jacek Socha. - Nigdy wcześniej 
nie dostaliśmy tak dużej kwoty 
z budżetu państwa na przebu-
dowę infrastruktury drogowej 
i zrobimy wszystko, by w tym 
roku zrealizować przebudowę 
ul. Kochanowskiego

Zadanie obejmuje moderni-
zację drogi o dł. 0,81 km, w tym 
na odcinku o dł. 0,39 km (od 
skrzyżowania z ul. Lipową do 
skrzyżowania z ul. Wodną) bu-
dowę kanalizacji deszczowej. W 
ramach inwestycji wyremonto-
wane zostanie również skrzyżo-
wanie ul. Kochanowskiego z ul. 
Lipową. Przebudowane zostaną: 
nawierzchnia jezdni, poboczy, 
chodniki oraz zjazdy do posesji 
w granicy pasa drogowego.

Odwodnienie pasa drogowego 
będzie realizowane poprzez system 
kanalizacji deszczowej i wpustów 
ulicznych w ulicy Kochanowskiego 
od skrzyżowania z ulicą Lipową do 
ulicy Wodnej oraz do istniejącego 
systemu kanalizacji deszczowej w 
ulicy Lipowej - odbiornikiem jest 
rzeka Bzura.

Zakończenie inwestycji, któ-
rej całkowity koszt wynosi 
ponad 1 mln 700 tys. zł, zapla-
nowano na listopad 2018 r.

Przebudowa Kochanowskiego 
już wkrótce

Ciężkie oskarżenia 
pod adresem kon-

kubenta matki pięciorga dzieci. 
Wiadomość o rzekomym mole-
stowaniu małoletniej postawiła na 
równe nogi nie tylko policjantów, 
ale również pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz pedagogów ze szkoły do 
której uczęszcza dziewczyna. 

Informacja o możliwym molesto-
waniu 14-latki wpłynęła na policję 
niedawno. Funkcjonariusze prze-
słuchali już kilka osób. Dochodzenie 
trwa pod nadzorem prokuratury. 

O dramacie w rodzinie zostaliśmy 
poinformowani przez czytelników 
– osoby dobrze znające rodzinę ko-
rzystającą z pomocy ośrodka. 

- To wszystko przez brak nadzo-
ru nad matką przez MOPS – sły-
szymy w redakcyjnej słuchawce. 
- Matka pięciorga dzieci otrzymuje 
pieniądze nie tylko z programu 
500 plus. Są również inne dodatki, 
stypendia. Jeśli ktoś ma tyle pie-
niędzy, to powinien być kontrolo-
wany. A matka śmieje się, gdy ma 
być kontrola i mówi, że wie kiedy 
do niej przyjdą z ośrodka i będą 
sprawdzać sytuację w rodzinie. Tak 
nie powinno być. 

Nasi informatorzy twierdzą, 
że matka otrzy-
manych pienię-
dzy nie przezna-
cza na dzieci.

W tym roku władze miasta chcą wy-
łonić wykonawców termomoderni-
zacji budynku hali sportowej  przy ul. 
Traugutta 2. Realizacja przedsięwzię-
cia została zaplanowana na 2019 r. W 
zakres prac inwestycji wchodzą: mo-
dernizacja wewnętrznego systemu 
ogrzewania, modernizacja systemu 
c.w.u., wymiana konstrukcji dachu 
wraz z montażem izolacji termicznej, 
docieplenie ścian zewnętrznych, 
wprowadzenie systemu wentylacji 
z rekuperacją, modernizacja insta-
lacji elektrycznej, wykonanie insta-
lacji odgromowej, utylizacja płyt 
azbestowych z dachu budynku oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznej.

- Przy kamienicy w której mieszka 
ta rodzina jest pojemnik na odzież 
PCK. Już kilkakrotnie widziałam 
jak matka wybiera stamtąd rzeczy 
dla dzieci. To jest skandal. Pieniądze, 
które otrzymuje, są wydawane na 
przyjemności i na tego kochasia. 

Konkubent jest przez naszych roz-
mówców negatywnie oceniany. 

- Jest młodszy od matki dzieci o 
prawie 10 lat. Związał się z nią tylko 
dla pieniędzy. Nadużywa alkoholu, 
jest agresywny.

Nie wiadomo, kiedy miało dojść 
do molestowania 14-latki. Informacja 
o prawdopodobnym zdarzeniu była 
ze szkoły.

- Zostaliśmy powiadomieni o spra-
wie przez jedną z nauczycielek. Na tym 
etapie śledztwa nie chciałbym mówić 
od kogo nauczycielka dowiedziała się 
o przypuszczalnym molestowaniu. 
Przesłuchano już kilka osób. Śledztwo 
jest pod nadzorem prokuratury – 
powiedział nam sierżant sztabowy 
Robert Borowski z KPP w Zgierzu. 

Zgierska prokuratura potwierdza, że 
prowadzi sprawę.

- Wkrótce sporządzony zostanie 
wniosek do sądu o przesłuchanie 
małoletniej ws. rzekomego mole-
stowania – mówi prok. Krzysztof 

Fel icki ,  szef 
prokuratury re-
jonowej w Zgie-
rzu. - Oczywi-
ście zaangażo-
wany również 
zostanie psy-
cholog i inni 

specjaliści, którzy po 
rozmowie z dziew-
czyną i analizie zebra-
nego materiału będą 
potrafili ocenić, czy 
faktycznie doszło do 
takiej sytuacji. 

Zapytaliśmy dy-
rektor szkoły podsta-
wowej, czy 14-latka 

ostatnio zdradzała jakieś nietypowe 
zachowanie, które mogłoby wskazy-
wać, że stało się coś złego. 

- Nic takiego nie zauważyłam – za-
pewnia dyr. SP. 

O problemie rozmawialiśmy też 
z Magdaleną Wąsiołek, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

- Prawie ze stuprocentową pewno-
ścią mogę powiedzieć, że nie ma takiej 
możliwości, aby rodziny z dziećmi 
były wcześniej informowane o zapla-
nowanej kontroli. Tu chodzi przede 
wszystkim o dobro dzieci. Porozma-
wiam z pracownikami socjalnymi, 
jeśli są takie zarzuty i ktoś twierdzi, że 
informacje o konkretnych terminach 
kontroli przeciekają z ośrodka. Mogę 
też obiecać, że dokładnie przyjrzę 

Remonty haLi i basenu 

W 2019 roku planuje się wyłonienie 
wykonawcy na opracowanie doku-
mentacji projektowej i roboty termo-
modernizacyjne dotyczące budynku 
pływalni Wodnik, zlokalizowanej 
w Ozorkowie przy ul. Lotniczej 1. 
Planuje się termomodernizację dwu-
piętrowego budynku krytej pływalni 
w zakresie: modernizacji systemu 
c.w.u. oraz systemu podgrzewu wody 
basenowej - montaż i uruchomienie 
instalacji kolektorów słonecznych 

montowanych na dachu budynku 
szkolnego sąsiadującego z budynkiem 
pływalni; wymiany stolarki zewnętrz-
nej okiennej (okien i świetlika dachowe-
go). Realizacja inwestycji planowana 
jest na 2020 rok.

Całkowita wartość projektu plano-
wana jest na kwotę 2 144 910 zł. Dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 
1 424 975,09 zł. Wkład własny Gminy 
Miasto Ozorków – 719 934,91 zł.

ośrodek pomocy społecznej w 

ozorkowie został skrytykowany 

przy okazji doniesienia o 

przypuszczalnym molestowaniu 

14-latki. czy słusznie?

M. Wąsiołek, dyr. 
MoPS, odrzuca 
oskarżenia, jakoby 
informacje o 
terminach kontroli 
w rodzinach 
z dziećmi 
przeciekały 
z ośrodka do 
podopiecznych

się sytuacji w 
tej rodzinie, w 
której miało 
dojść do dra-
matu. 

Czytelnicy, 
którzy poinfor-
mowali redak-
cję o sprawie, 
twierdzą, że 
w rodzinie już 
dawno doszło 
do zjawisk patologicznych. 

- Proszę sobie wyobrazić, że matka 
dzieci przyjmowała do swojego łóżka 
kochanka, gdy była jeszcze w związku 
małżeńskim. Po rozwodzie w tej rodzi-
nie jest jeszcze gorzej. Dzieci są przestra-
szone, boją się odezwać. Konkubent 
robi jakieś dziwne zdjęcia z pasierbicą, 

którą trzyma na kolanach i obejmuje. 
Wrzuca je do internetu. O swoich 
podejrzeniach powiedziałam już 
policjantowi podczas przesłuchania.

Czy zarzuty o molestowanie 14-lat-
ki się potwierdzą? Sprawę będziemy 
monitorować. 

(stop)

Czy moleStował paSierbiCę?
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 20 czerwca 2018 roku zmarła 

przeżywszy 62 lata

ALICJA JAGODZIŃSKA
z Ozorkowa

Wyrazy współczucia rodzinie składają Barbara 
i Lucyna oraz Barbara z Włodkiem. 

Pomimo ustawio-
nych znaków zaka-

zu, kierowcy i tak z ronda wjeż-
dżają na Maszkowską i Średnią. 
dochodzi nawet do sytuacji, 
że znaki są w tych miejscach 
celowo przewracane a barierki 
przesuwane, aby samochody 
mogły przejechać. 

Do redakcji dzwonią czytelnicy i 
pytają, kiedy ulice przylegające do 
ronda zostaną oficjalnie oddane 
do ruchu. 

- To jest naprawdę dziwne, coś 
się powinno z tym zrobić. Sam już 
wiele razy widziałem z okna, jak 
barierki ustawione w poprzek drogi 
zostały przesuwane na pobocza. 
Natomiast niektóre znaki zakazują-
ce wjazdu na Maszkowską zostały 
przewrócone – mówi ozorkowianin. 

No właśnie. Jak to jest? Czy tego 
typu zachowania powinny być 
karane przez policję mandatami? 
Znaki, które pozostały – na przy-

Spółdzielnia miesz-
kaniowa wraz z 

urzędem miasta przymierzają 
się do budowy przy ul. Wester-
platte miejsc parkingowych. 

- Parkingi mają powstać po 
prawej stronie ulicy, patrząc od 
Sucharskiego. Teraz kierowcy sta-
wiają w tym miejscu samochody 
na trawniku. Taki dziki parking 
wygląda mało estetycznie i z 
pewnością parkowanie w takich 
warunkach jest dla kierowców 
niekomfortowe – mówi Piotr 
Piętka, prezes spółdzielni miesz-
kaniowej w Ozorkowie. 

Przez godzinę prowadzono w połowie ub. tygodnia pomiary 
nośności nowego mostu na ul. Południowej. Kontrola nośności 

jest niezbędna, by móc oddać tego typu obiekt do ruchu. Na moście po-
jawiło się sześć wywrotek z piachem, każda o ciężarze 32 ton. Pracownicy 
specjalnej firmy 
sprawdzali, jaki 
wpływ na most 
ma takie obcią-
żenie. Podczas 
kontroli wszyst-
kie parametry 
były zgodne z 
normami. Spe-
c ja l i st yczna 
analiza zosta-
nie opracowana 
w ciągu dwóch 
tygodni. 

Parkingi przy Westerplatte

Dowiedzieliśmy się, że parking 
miałby zostać ukończony jeszcze 
w tym roku. Miejsc parkingo-
wych byłoby sporo, bowiem 
inwestycja jest planowana prawie 
na całej długości ul. Westerplatte. 

(stop) 

test mostu

Nie patrzą Na zNaKi!

kład na rondzie – i tak są ignorowa-
ne. Zapytaliśmy w ub. tygodniu w 
urzędzie miasta o termin otwarcia 
ul. Maszkowskiej i Średniej. W od-
powiedzi usłyszeliśmy, że oficjalne 
oddanie tych ulic do użytku ma 
nastąpić wkrótce. 

„Na Maszkowskiej prace budow-
lane już się zakończyły, ulica jest 
przejezdna, trwają ostatnie prace 
porządkowe. Ulica oficjalnie zosta-

nie od-
dana do 
użytku po przeprowadzeniu od-
bioru technicznego” - informuje 
magistrat.

Z informacji uzyskanych z urzę-
du wynika również, że policja ma 
nie karać kierowców ignorujących 
znaki zakazu ustawione przy 
rondzie.

(stop) 

21 i 22 czerwca uczniowie ozorkowskich szkół miejskich 
odebrali świadectwa podczas uroczystości zakończenia 

roku szkolnego. Tradycyjnie już najlepsi uczniowie otrzymali nagrody 
i dyplomy uznania.

Koniec roku szkolnego 

Ozorków duże zainteresowanie 
przechodniów wzbu-

dzał spacer w centrum miasta 
kaczej mamy i jej małych kaczu-
szek. Ptaki zapewne zabłądziły i 
wędrowały ul. Wyszyńskiego w 
stronę placu Jana Pawła ii. Miesz-
kańcy zadbali, aby ich podróż nie 
skończyła się tragicznie. Umiejęt-
nie skierowali kaczki w kierunku 
rzeki – trasą linii tramwajowej, 
obok Miejskiego Ośrodka Kultury. 

(stop)

Kacza rodzinka w centrum zainteresowania
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dieta czereśniowa z pewnością 
przyczyni się do poprawy stanu 
naszego zdrowia. Czereśnie w 100 
g mają ok. 60 kilokalorii. W 80 
procentach składają się z wody, 
pozostałe 20 procent kryje w 
sobie bogactwo witamin i mine-
rałów. Należy jednak pamiętać, 
aby dietę czereśniową urozma-
icać innymi, niskokalorycznymi 
produktami, ponieważ dominacja 
tylko jednego składnika może 
sprawić, że dieta czereśniowa 
zamiast pomóc, przyczyni się 
np. do problemów żołądkowych. 
Sprawdź, jak skomponować dietę 
czereśniową, by szybko i zdrowo 
schudnąć.

Wprawdzie jak na owoce zawiera-
ją sporo kalorii - 63 kcal/100 g (pra-
wie dwa razy więcej niż truskawki), 
ale też dużą ilość pektyn, które nie 
tylko wspomagają proces odchu-
dzania, lecz także mają zdolność 
“wyłapywania” cząsteczek chole-
sterolu, redukując tym samym jego 
poziom i zapobiegając chorobom 
układu sercowo-naczyniowego.

Ponadto czereśnie są bezpieczne 
dla osób z cukrzycą, ponieważ mają 
niski indeks glikemiczny (20).

dieta czereśniowa - zasady
Dieta czereśniowa, podobnie 

jak inne diety oparte na dominacji 
jednego składnika, niesie za sobą 
ryzyko niedostarczenia organi-
zmowi odpowiednich składników 

Nasze babcie karmiły nas owsian-
ką, nie zdając sobie pewnie sprawy, 
że owies to jedna z najcenniejszych 
roślin zbożowych. Do dziś jest pod-
stawą pożywienia mieszkańców 
Mongolii, zapewniając im dłu-
gowieczność. Najwięcej cennych 
składników zawiera otoczka nasion 
owsa, która w prawie niezmienio-
nej postaci przechodzi przez cały 
układ pokarmowy aż do jelita 
grubego. Staje się „wymiataczem” 
wszelkich złogów, przyczyniają-
cych się do powstawania wielu 
chorób, także raka. Owies czyści 
również jelito cienkie, poprawia 
jego pracę, działa żółciopęd-
nie, przeciwnowotworowo, leczy 
schorzenia układu pokarmowego, 
obniża poziom tzw. złego chole-
sterolu, a podwyższa “dobrego”. 
Okłady z owsa łagodzą napięcia 
mięśniowe i dolegliwości reuma-

Podczas letnich aktywności zda-
rzają się wypadki, których efekty 
- skaleczenia, rozbite kolana, 
starty naskórek, należy oczyścić 
i odkazić. Każda, nawet pozornie 
niegroźna rana niesie ze sobą ry-
zyko zakażenia. Sprawdź, co musi 
się znaleźć w podręcznej apteczce.
Przed wyjazdem na urlop pa-
miętaj o spakowaniu do plecaka 
podręcznej apteczki z opatrun-
kami i środkiem do skutecznej i 
bezpiecznej dezynfekcji. Pamię-
taj, że nawet pęcherz na stopie 
może okazać się groźny, jeżeli do 
obuwia dostanie się ziemia lub 
piasek, które skolonizowane będą 
laseczkami tężca.

Do skutecznego odkażania skale-
czeń zabierzmy na wakacje środek 
antybakteryjny i antywirusowy, 
który nie zawiera alkoholu, a więc 
nie podrażnia tkanek. Może to być 
preparat na bazie octenidyny, który 
działa szybko i bezboleśnie, przy-
spieszając gojenie ran. 

apteczka na aktywne weekendy
Z weekendowych wycieczek znad 

jeziora lub z lasu możemy wrócić z 
ukąszeniami owadów lub z pasaże-
rem na gapę (kleszcze). Skutki uką-

Bursztyn ma właściwości leczni-
cze? Medycyna naturalna dawno 
doceniła lecznicze właściwości 
kamienia nazywanego niegdyś 
złotem Północy. Zaleca więc 
nalewkę z bursztynu, noszenie 
ozdób albo używanie kosme-
tyków z niego wytworzonych. 
Bursztyn wspomaga leczenie 
reumatyzmu i astmy, obniża 
ciśnienie i przyspiesza gojenie.

Bursztyn 
- właściwości lecznicze

W dawnej medycynie zalecano, 
by sproszkowany bursztyn kłaść 
pod pościel, bo leczył bezsenność. 
Mikstury z niego przyśpieszały 
ponoć gojenie ran i koiły nerwy. 
Według Encyklopedii Brytyjskiej, 
bursztyn to jeden z lepszych leków 
na dolegliwości reumatyczne i 
astmatyczne. Cóż w nim jest, że 
ludzie zachwycają się nim od 
wieków?

Bursztyn nadal stanowi tajem-
nicę dla naukowców, choć wiele 
mówią o jego niezwykłej, ener-
getycznej właściwości. Pomimo 
licznych badań nie zdefi niowano 
jednak, na czym ona dokładnie 
polega. Specjaliści od medycyny 
naturalnej uważają np., że każde-
go z nas otacza pole elektroma-
gnetyczne.

Na skutek stresu czy choroby 
pojawia się w nim nadmiar ładun-
ków dodatnich. Tymczasem nasz 
organizm funkcjonuje prawidłowo, 
gdy między ładunkami dodatnimi 
i ujemnymi istnieje równowaga. To 

Właściwości lecznicze nasion: owies

tyczne. Płatki owsiane zaleca się 
w diecie dla cukrzyków, ponieważ 
nasz organizm nie wchłania na-
tychmiast cukrów zawartych w 
owsie. Poziom glukozy we krwi nie 
rośnie więc gwałtownie, skokowo. 
W Indiach terapię owsianą stosuje 
się nawet do zwalczania uzależnie-
nia od nikotyny i opium.

Jak zapobiec odwodnieniu organizmu?
dzienne spożycie wody dla dzieci 
w wieku 14-19 lat i dorosłych 
wynosi od 25 do 35 ml na kg 
masy ciała. Zgodnie z zaleceniami 
europejskiej agencji ds. Bezpie-
czeństwa i Żywności z 2010 roku 
ilość płynów w codziennej diecie 
dla kobiet powinna wynosić 2 l 
dla kobiet i 2,5 l dla mężczyzn. U 
niemowląt zapotrzebowanie na 
wodę można policzyć, przyjmując 
wartość 100-190 ml płynu/kg/
dzień. Kobiety w ciąży powinny 
codziennie wypijać co najmniej 
2,3 l płynów, a kobiety karmiące 
piersią nawet 2,7 l dziennie.

Jednak latem zapotrzebowanie 
wzrasta wraz ze wzrostem tempera-
tury. Wówczas zaleca się zwiększe-
nie ilości spożywanych płynów – o 
250 ml na każdy stopień powyżej 
37 st. C. Podczas upałów należy 
uzupełniać niedobory nie tylko 

wody, lecz także soli mineralnych – 
zwłaszcza sodu i potasu.

Płyny to wszystkie rodzaje napoje, 
nie tylko woda, lecz także herbata, soki 
czy zupy. Bogate źródło wody (od 80 
do 95 proc. jej zawartości) stanowią 
owoce, zwłaszcza arbuz, truskawki, 
melony, winogrona, pomarańcze, a 
także warzywa: ogórki, pomidory. 
Poza tym warzywa i owoce są źródłem 
minerałów, które traci się wraz z wodą.

apteczka na wakacje. Bez tego nie ruszaj się z domu
szeń można złagodzić preparatami 
zawierającymi wapń, środkami od-
czulającymi oraz antybakteryjnym 
płynem na bazie octenidyny, który 
schłodzi i zminimalizuje swędzenie. 
Poważnym zagrożeniem dla zdro-
wia są kleszcze roznoszące boreliozę 
i kleszczowe zapalenie mózgu, 
dlatego znalezionego na ciele klesz-
cza należy jak najszybciej usunąć. 
Kleszcza najskuteczniej usuniemy 
przy pomocy specjalnych kleszczo-
łapek, które można kupić w aptece. 
Miejsce ugryzienia należy dokład-
nie obejrzeć, by mieć pewność, że 
w ranie nie została np. główka paję-
czaka. Ranę powinniśmy zdezynfe-
kować środkiem antyseptycznym o 
szerokim spektrum działania.

apteczka na kąpiele słoneczne
Pierwsze promienie słońca mogą 

zapewnić piękną opaleniznę, ale 
czasem także oparzenia słoneczne. 
Dlatego oprócz stroju kąpielowe-
go koniecznie spakuj do torby 
małą apteczkę, która będzie za-
wierać m.in. preparaty z zawarto-
ścią d-pantenolu (składnik pianek 
łagodzących skutki kąpieli sło-
necznych). Koniecznie pamiętaj 
tez o kremach z wysokim fi ltrem.

Produkty niezbędne
W wakacyjnej apteczce nie 

może zabraknąć oczywiście 
plastrów, tabletek przeciwbólo-
wych i przeciwzapalnych, kro-
pli na żołądek przydatny będzie 
też żel na ukąszenia owadów.
Udany urlop to urlop bez niespo-
dzianek, z którego przywieziemy 
jedynie miłe pamiątki i wspomnie-
nia. Warto o to zadbać pamiętając o 
właściwym wyposażeniu podróż-
nej apteczki. Pamiętaj, że jest ona 
niezbędna nawet podczas krótkiego 
urlopu – bez względu na to gdzie i z 
kim spędzamy wolny czas.

DIETA CZEREŚNIOWA - czy można 
schudnąć, jedząc czereśnie?

odżywczych, niezbędnych do jego 
prawidłowego funkcjonowania. W 
związku z tym dietę czereśniową 
należy stosować nie dłużej niż 4 dni.

efekty diety czereśniowej
• oczyszczenie organizmu z toksyn, 
•  oczyszczenie jelita grubego ze 

złogów i usprawnienie jego pe-
rystaltyki, 

•  wzmocnienie układu odporno-
ściowego, 

• jędrna skóra, 
• odżywienie cebulek włosowych. 

dieta czereśniowa - śniadanie
Na śniadanie możesz przygoto-

wać pożywny i dietetyczny omlet 
z otrębami owsianymi z dodatkiem 
czereśni.

dieta czereśniowa – obiad
Lato to najlepszy czas, by delek-

tować się smakiem dietetycznych, 
twarogowych knedli z czereśniami. 
Z tych pysznych owoców można 
przygotować także zupę z dodat-
kiem cytryny i goździków. Jeśli 
jesteś na diecie, możesz spożywać 
czereśnie w zastępstwie dania obia-
dowego. Pamiętaj jednak, że taka 
dieta oczyszczająca nie może trwać 
dłużej niż 2 dni.

dieta czereśniowa - kolacja
Na kolację możesz przygotować 

sałatkę z czereśniami, serem ricotta 
i chili polaną winegretem czere-
śniowym.

burSztyN - właściwości lecznicze

dzięki bursztynowi, który wytwarza 
przyjazne nam ładunki ujemne, mo-
żemy ją odzyskać.

Badania wykazały, że kamień ten 
zawiera wiele cennych mikroelemen-
tów: krzem, magnez, żelazo, wapń, 
potas, związki organiczne połączone 
z jodem, substancje lotne, kwasy ży-
wiczne. Korzystnie na nasze zdrowie 
wpływa jednak bursztyn surowy, 
czyli nieszlifowany.

Ma wtedy właściwości antybakte-
ryjne, ułatwia gojenie, a także obniża 
ciśnienie tętnicze krwi, wzmaga wy-
dzielanie żółci, uspokaja, aktywizuje 
organizm do walki z chorobami i do 
regeneracji.

Bursztyn - nalewka
Właściwości bursztynu wykorzy-

stuje medycyna naturalna. Cieszył się 
również uznaniem sławnego zielarza, 
ojca Czesława Klimuszki. Nalewkę 
bursztynową według jego przepisu 
można kupić w sklepie zielarskim, ale 
łatwo przygotować ją samemu.

Potrzebne do jej sporządzenia 
okruchy bursztynowe możemy 

zebrać nad morzem, kupić na 
giełdzie minerałów lub w sklepie 
zielarskim. Pamiętajmy jednak, że 
bursztyn, podobnie jak miód, w 
wysokiej temperaturze traci swoje 
właściwości.

Nalewkę pijemy jesienią i zimą, 
kiedy najczęściej atakuje grypa, a 
także w stanach zapalnych dróg 
moczowych i nerek, wrzodach 
żołądka i dwunastnicy. Miksturą 
można codziennie nacierać plecy i 
klatkę piersiową podczas zapalenia 
płuc i oskrzeli, gorączce, przezię-
bieniu.

Kilka kropli nalewki wcieramy 
w nadgarstki, skronie, kark i środek 
stóp, na których znajduje się punkt 
odpowiedzialny za nerki. Przy 
migrenach i bólach głowy pomoże 
nalewka wmasowana w skronie.

Bóle reumatyczne złagodzi nacie-
ranie chorych stawów. Rozcieńczo-
ną nalewkę stosujemy także jako 
płukankę przy stanach zapalnych 
gardła. W sklepach zielarskich i 
aptekach możemy też kupić maść 
bursztynową, pomocną w leczeniu 
stłuczeń, żylaków i bolących mięśni.

Bursztyn ma cudowne 
właściwości lecznicze, ale nie 
wolno stosować bursztynu 
jako leku na wszystkie choroby. 
Przy bólach głowy, gardła, 
przeziębieniu możemy kurować 
się nalewką bursztynową, 
ale już przy poważnych 
schorzeniach konsultacja 
lekarska jest nieodzowna
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Sortowacz
Chęć do pracy
Eko-Kossa
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Nowy Gaj
Tel. 576-128-349

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

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

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

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

Prasowaczka 
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania,  1 rok 
doświadczenia zawodowego
PPHU „ELIZABETH” Export –
Import
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Gradowska Marzena 
Tel: 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, 1 rok 
doświadczenia zawodowego
PPHU „ELIZABETH” Export –
Import
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Gradowska Marzena 
Tel: 507 085 169

Pracownik budowlany
Umiejętność wykonywania 
zawodu, doświadczenie 
zawodowe 
Usługi Remontowo – Budowlane
 Bogdan Kordek

Przeczyca 140
39-230 Przeczyca
Tel: 602-584-680

Piekarz ciastowy
Książeczka zdrowia, 
doświadczenie zawodowe
Piekarnia 
Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-18-21

Magazynier – operator wózka 
widłowego
Wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia na wózki – operator 
wózka widłowego
Ceva Logistics sp. zo.o.
Ul. Sukiennicza 7
43-300 Bielsko Biała
Tel: 690-191-953
Praca w Piątku i Strykowie

Specjalista
Wykształcenie wyższe 
magisterskie o specjalizacji 
prawo, obsługa komputera
Jednostka Wojskowa nr 4393
95-043 Leźnica Wielka
Tel: 261-168-227

Kierowca ciągnika siodłowego 
(C+e)
Prawo jazdy kat. C + E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy
Miratrans sp. zo.o
Sierpów 33
95-035 Ozorków
Tel: 601-383-850
Praca na terenie Europy

Narzędziowiec
Wykształcenie zasadnicze lub 
średnie techniczne ( ślusarz 
narzędziowy, mechanik lub 
pokrewne), doświadczenie 
zawodowe na stanowisku 
ślusarza w zakresie serwisowania 
i naprawiania form wtryskowych, 
znajomość form gorąco 
kanałowych
HTL – Strefa SA
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Tel: 24 721-92-88
Praca w Łęczycy

agent – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – sprzedawca, 
obsługa kasy fiskalnej i 
komputera, mile widziane do 
doświadczenie zawodowe
„Społem” PSS „Mazur”
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-82, 505-266-210

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie
Zakład Krawiecki 
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel: 608-637-714

Piekarz – cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności wypieku bułek i 
chleba
PPHU „Maks” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1

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



99-210 Uniejów
Praca: Góra Św. Małgorzaty 50B
Tel: 608-028-369

Magazynier
Wykształcenie średnie, obsługa 
wózków widłowych
Giełda Rolna „Zola” sp. j. 
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel: 604-160-803

Pracownik produkcji
Chęć do pracy
PPHU „Adax” 
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel: 42 718-64-53

Operator maszyn 
włókienniczych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PPHU „Adax” 
Ryszard Adamiak
Wróblew 25

99-035 Ozorków
Tel: 42 718-64-53

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska, wymagane 
doświadczenie zawodowe
PPH „Gal” 
Gal Włodzimierz
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel: 607-935-903
Praca: Witaszewice

Galwanizer
Wykształcenie średnie, kierunek: 
technik mechanik, znajomość 
rysunku technicznego, umiejętność 
posługiwania się oprzyrządowaniem 
pomiarowym, obsługa komputera 
– obsługa zleceń produkcyjnych 
(poziom podstawowy)
Zakład Aparatury Elektrycznej 
„Ergom” sp. zo.o.
Nowe Sady 10
94-102 Łódź

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 
Pogodnej Starości. Tel.: 513-918-135

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

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

Sprzedam  skuter „Junak”, rocz. 2015, 
czterosuwowy. 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 kon-
wią. Tel.: 507-330-281

Sprzedam leję – żmijkę oraz kuchnię 
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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Gm. Łęczyca Na terenie Za-
kładu Karnego 

w Garbalinie przeprowadzone 
zostały specjalistyczne ćwicze-
nia z ochrony przeciwpożarowej 
“Garbalin 2018”. Ćwiczenia 
przeprowadzono przy współ-
pracy Służby Więziennej oraz 
funkcjonariuszy z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łęczycy, Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy 
oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Topoli Królewskiej. 

Jak wyglądał scenariusz? Na te-
renie budynku administracyjnego 
uruchomiła się czujka pożarowa 

Policjanci z Łęczycy zatrzymali do 
kontroli drogowej nietrzeźwego 
kierowcę, który posiadał sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów. 
dodatkowo w aucie 61 – latek 
przewoził 50 gramów amfetami-
ny. do sprawy poza kierującym 
funkcjonariusze zatrzymali dwóch 
pasażerów.

20 czerwca około godz. 18.00 po-
licjanci z na terenie gminy Łęczyca 
skontrolowali fiata pandę. W chwili 
zatrzymania, przez okno pojazdu 
wyrzucona została torebka folio-
wa. Za kierownicą siedział 61- letni 
mieszkaniec pow. łęczyckiego, z któ-
rym podróżowało dwóch mieszkań-
ców woj. kujawsko-pomorskiego. 
Od kierującego funkcjonariusze wy-
czuli woń alkoholu. Badanie wyka-
zało w jego organizmie blisko dwa 
promile tej substancji. Po sprawdze-
niu w policyjnych systemach funk-
cjonariusze ustalili, że mieszkaniec 

Kontynuując cykl działań pro-
filaktycznych związanych z 
bezpieczeństwem podczas let-
niego wypoczynku, dzielnicowi 
z łęczyckiej komendy spotkali 
się z dziećmi ze Szkoły Pod-
stawowej w Sobótce Starej. W 
ramach kampanii „Kręci mnie 
bezpieczeństwo...nad wodą”, 
szczególny apel kierowali do 
dzieci, które będą wypoczywały 
nad wodą.

13 czerwca dzielnicowi od-
wiedzili uczniów SP w Sobótce 
Starej. Tematem przewodnim było 
bezpieczeństwo podczas wakacji. 
Policjanci zwrócili uwagę na temat 

bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz w czasie prac polowych 
w gospodarstwach rolnych. Ape-
lowali o zachowanie ostrożności 
i zdrowego rozsądku podczas 
wypoczynku nad wodą. Przypo-
mnieli podstawowe zasady, któ-
rych należy przestrzegać, a które 
pozwalają uniknąć wielu tragedii. 
Dwa dni później funkcjonariusze 
łęczyckiej komendy przeprowa-
dzili prelekcję dla młodzieży 
szkoły im. J. Grodzkiej w Łęczycy. 
Wykład miał na celu przekazanie 
treści prewencyjnych przed waka-
cyjnymi zagrożeniami.

Policjanci z Łęczycy wspólnie z 
funkcjonariuszami Państwowej 
Straży Pożarnej z Łęczycy, w 
trosce o bezpieczeństwo naj-
młodszych promowali program 
„Kręci mnie bezpieczeństwo… 
nad wodą”.

18 czerwca policjanci wraz ze 
strażakami przypominali uczniom 
szkoły w Wilczkowicach jak bez-
piecznie spędzić wakacje. Głównym 
tematem było bezpieczeństwo 
podczas wypoczynku nad wodą. 
Spotkanie poprzedzono rozmową 
dotyczącą korzystania z kąpielisk. 
Tutaj omówione zostały znaki 
jakie można w ich rejonie spotkać 
oraz jak ważne jest przestrzeganie 
regulaminu na takim terenie. Poza 

Nad bezpieczeństwem po-dróżnych w pierwszy weekend wakacji czuwała większa liczba policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze z całą surowo-ścią zwracali uwagę na nietrzeź-wych kierujących, osoby prze-kraczające dozwoloną prędkość oraz nieprawidłowo przewożące pasażerów.
22 czerwca oraz 24 czerwca poli-cjanci łęczyckiej drogówki przepro-wadzili działania kontrolno-pomia-rowe „Prędkość”. Głównym celem działań było zapobieganie zagro-

żeniu bezpieczeństwa zdrowia i życia w tym wypadkom i kolizjom w ruchu drogowym. Na celowniku mundurowych byli w szczegól-ności kierowcy niestosujący się do ograniczeń prędkości. Ponadto poli-cjanci egzekwowali przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, używania telefonów komórkowych podczas jazdy, ko-rzystania z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w foteli-kach. Mundurowi sprawdzali stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów.

Pierwszy weekend wakacji

Nietrzeźwy i z narkotykami

powiatu ma sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Pakunek, którego 
mężczyźni próbowali się pozbyć 
wypełniony był białym proszkiem. 
Przeprowadzony test wykazał, że 
jest to 50 gramów amfetaminy. Poza 
kierującym policjanci do sprawy 
zatrzymali pasażerów w wieku 49 
i 25 lat. Za posiadanie narkotyków 
grozi kara nawet do trzech lat po-
zbawienia wolności. Prowadzenie 
pojazdu pod wpływem alkoholu 
oraz wbrew zakazowi zagrożone 
jest karą do lat pięciu.

Wakacyjne porady od dzielnicowych

bezpieczeństwo nad wodą

przekazaną wiedzą uczniowie 
mogli zapoznać się ze sprzętem 
stosowanym w ratownictwie wod-
nym jak i poznać zasady udziela-
nia pierwszej pomocy medycznej. 
Dużym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs rzutu boją ratowniczą 
do celu. Nagrodą za trafienie był 
drobny upominek przygotowany 
w ramach kampanii „Kręci mnie 
bezpieczeństwo… nad wodą”.

Dodatkowo na terenie szkoły 
odbywał się egzamin na kartę ro-
werową. Nad jego przebiegiem czu-
wali policjanci łęczyckiej drogówki. 
Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali 
egzamin i wkrótce otrzymają swój 
pierwszy dokument uprawniający 
ich do jazdy rowerem po drogach 
publicznych.

bie z zagrożeniem pożarowym. 
Jednak w wyniku zamieszania, 
wstrzymano wszystkie spacery 
osadzonych oraz nie wydano o 
zaplanowanej porze obiadu. W 
związku z tym grupa więźniów 
niezadowolonych z podjętych 
przez administrację jednostki 
działań, zaczęła wznosić głośne 
okrzyki wzywające pozostałych 
skazanych do nieposłuszeństwa 
oraz do podpalenia pawilonu 
mieszkalnego. Po otwarciu celi 
jeden z osadzonych zaatakował 
funkcjonariusza, jednak oddzia-
łowemu udało się odepchnąć 
napastnika i zamknąć drzwi na 
zasuwy. Podjęte działania przy 
wykorzystaniu niezbędnych 
środków przymusu bezpośred-
niego doprowadziły do przy-
wrócenia porządku w zakładzie.

ĆwiCzeNia w więzieNiu

po czym zawyła syrena alarmowa. 
Z uwagi na silne zadymienie pięter 
budynku administracyjnego, nie 
można było jednoznacznie wskazać 
źródła dymu. Powiadomiono straż 
pożarną, która szybko poradziła so-
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Rekordowa lambada pachnący diesel Kombinezon dla papieża 

Podczas Święta Miasta mieszkańcy Skwierzyny podjęli 
oficjalną próbę bicia tanecznego Rekordu Polski! 8 
czerwca 2018 roku kilkaset osób zebrało się na rynku 
by wspólnie zatańczyć lambadę. Aby wszyscy uczestnicy 
opanowali dobrze kroki tańca, Skwierzyński Ośrodek Kul-
tury zorganizował kilka ofi cjalnych prób, podczas których 
można było nauczyć się tańczyć popularną Lambadę. 
Oprócz tego, przed podejściem do próby uczestnicy 
musieli zaopatrzyć się w kolorowe stroje plażowe. Mogły 
to być kolorowe spódniczki, sukienki, krótkie bądź dłu-
gie spodenki. Mile widziane były także kapelusze oraz 
wstążki we włosach. Po podliczeniu wszystkich osób, 
które stawiły się do bicia rekordu, sędzina ogłosiła wynik 
– 711 osób. Takiej frekwencji mało kto się spodziewał. 

Odpadowe olejki eteryczne można mieszać z dieslem. 
Mieszanka zapewnia podobne osiągi jak czyste paliwo, 
a jednocześnie pozwala ograniczyć emisję niektórych 
zanieczyszczeń.
Jeden z naukowców testował wpływ olejków pomarań-
czowego, eukaliptusowego i herbacianego na osiągi silni-
ka i emisję zanieczyszczeń. W mieszance olejki stanowiły 
10%, a diesel 90%. Testy prowadzono na 6-cylindrowym 
silniku o pojemności 5,9 l. Ponieważ mogą być wykorzy-
stane tylko olejki klasy terapeutycznej, pozostają spore 
objętości niskiej jakości olejków odpadowych. Obecnie są 
one składowane i czekają na wykorzystanie. Testy poka-
zały, że mieszanki zapewniają niemal taką samą moc, jak 
czysty diesel. Następuje tylko nieznaczny wzrost spalania.

Na audiencji u papieża byli astronauci z Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (MSK), którzy podarowali papieżowi 
Franciszkowi kombinezon. By odróżnić go jednak od 
strojów służbowych innych pracowników MSK, dołączo-
no do niego charakterystyczną białą pelerynę. Prezent 
wręczył papieżowi Włoch Paolo Nespoli. Na audiencji 
towarzyszyli mu 3 Amerykanie i Rosjanin. Na niebieskim 
kombinezonie, wykonanym z tego samego materiału, co 
stroje astronautów, widnieją argentyńska fl aga oraz imię 
i nazwisko papieża - Jorge Bergoglio. By uzupełnić strój 
o elementy papieskie, dołączono do niego białą peleryn-
kę z fl agą watykańską, logo NASA i wyszytym napisem 
“papież Franciszek”.

Pasażer 
na gapę

Dom niemieckiego kibica

Mali wędkarze

to były czasy


