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Łęczyca

Wanda Lepczak
- Ten rok, z uwagi na istotne zmia-
ny w przepisach oświatowych, był 
wyjątkowo dynamiczny, dlatego 
nie ukrywam bardzo się cieszę z 
nadchodzącego czasu wolnego. 
Zamierzam wykorzystać tego-
roczne wakacje na zaległe od-
wiedziny bliższej i dalszej rodziny. 
W planach mam też wypad poza 
granicę kraju.

Reporter pyta: Jak mieszkańcy spędzą tegoroczne wakacje?

Ewa Pawałowska
- Nie ukrywam, jako nauczyciel z 
dość długim stażem, czuję się już 
zmęczona. Ten wolny od pracy czas 
jest bardzo potrzebny, aby nabrać 
dystansu i odpocząć aby we wrześniu 
przystąpić z energią do nauczania i 
wychowywania. Mamy z mężem takie 
ulubione miejsce nad morzem, do 
którego staramy się wracać chociaż 
raz w roku, jest to miejscowość Rewa.

Agata Zwierzyńska
- Bardzo się cieszę z kilku wolnych 
dni, które są jeszcze przede mną. Za-
mierzamy z mężem wypoczywać ak-
tywnie, przede wszystkim zwiedzać 
te kraje europejskie, gdzie jeszcze 
nie byliśmy. Odkrywanie nowych 
miejsc to nasza pasja, mamy dużo 
pamiątek i wspomnień z tych wojaży.

Edward Cymer
- Jestem typem osoby raczej zapra-
cowanej, lubię swoje zajęcie i nie 
zastanawiałem się nad dłuższym 
wyjazdem. Za to bardzo często 
jestem na basenie w Uniejowie, to 
wspaniałe miejsce dla wypoczynku 
i relaksu. W tym roku jednak rodzina 
postawiła veto. Dzieci zorganizowały 
wyjazd i tym sposobem oboje z żoną 
wybieramy się nad morze.

Krzysztof Hopaluk
- W mojej rodzinie preferujemy 
częstsze, ale za to krótsze wypady, 
stosunkowo blisko od Łęczycy. 
Wynika to także z systemu pracy. 
Jak na razie nie bardzo mamy moż-
liwości, aby wyjechać na dłużej. 
Niemniej jednak bardzo lubimy te 
nasze wspólne wycieczki, czasami 
z wnuczętami, jest to naprawdę 
ogromna frajda dla nas wszystkich.

Radny miasta Zenon 
Koperkiewicz złożył w 

miejscowej prokuraturze pismo 
w sprawie rekultywowanego 
wysypiska śmieci w miejscowości 
Borek. Na prośbę mieszkańców, 
samorządowiec zwraca się o do-
kładne sprawdzenie, czy rekulty-
wacja prowadzona jest w należyty 
sposób. W piśmie podniesiona 
jest też kwestia odpowiedniego 
nadzoru nad inwestycją.

- Na zasadzie domniemania i 
przypuszczenia zwróciłem się do 
miejscowej prokuratury o zajęcie 
się tą skandaliczna sprawą. Jest 
wiele niejasności, które należy od-
powiednio zweryfikować. Okoliczni 
mieszkańcy boją się, czy środowisko 
nie zostanie skażone, nie wiedzą, co 
jest zwożone w tirach z całej Polski. 
Nie wiedzą, dlaczego z wysypiska 
wydobywa się niesamowity smród. 
Wielokrotnie mówili o potrzebie 
bezwzględnej kontroli przez władze 
miasta nad prowadzoną rekultywa-
cją. W mojej ocenie tej kontroli nie ma. 

W ubiegły wtorek Łęczycę od-
wiedziła prawnuczka Augustyna 
Thugutta, założyciela i pierw-
szego prezesa Zarządu OSP w 
okresie międzywojennym. W 
podróży pod hasłem „Śladami 
słynnego przodka” towarzy-
szyli jej członkowie najbliższej 
rodziny.

Sprawa rekultywacji w prokuraturze

Radny Z. Koperkiewicz od dawna interesuje się rekultywacją wysypiska śmieci

Jest wiele czynników, które w temacie 
rekultywacji wysypiska budzą moje 
i mieszkańców wątpliwości. Mam 
nadzieję, że prokuratura dołoży 
wszelkich starań, aby tę sprawę 
szczegółowo wyjaśnić – komentuje 

Z. Koperkiewicz. - Nie jestem pewien, 
czy twierdzenia, że wszystko jest w 
porządku są wiarygodne.

Pismo w piątek trafiło do Proku-
ratury Rejonowej w Łęczycy. 

(zz)

Z Kanady do ŁęcZycy
Na zaproszenie Krzysztofa Gra-

czyka, byłego komendanta powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęczycy, w ubiegły wtorek do 
rodzinnego miasta pradziadka, za-
łożyciela i pierwszego prezesa OSP 
w Łęczycy dr Augustyna Thugutta, 
przybyła Maria Godolphin. W 
dalekiej podróży z Kanady, gdzie 

obecnie mieszka pani 
Maria towarzystwa 
dotrzymali syn, cór-
ka z mężem i synem 
oraz krewni z War-
szawy. Potomkowie 
Augustyna Thugutta 
złożyli wiązankę i za-
palili znicz pod po-
mnikiem Bohaterów 
Bitwy nad Bzurą.

- Jestem bardzo 
szczęśliwa, że po raz 
kolejny mogłam od-
wiedzić rodzinne 
strony mojego prze-
działka. Staram się 
zaszczepić pamięć 
o przodkach moim najbliższym, 
szczególnie najmłodszemu pokole-
niu – powiedziała pani Maria.

Następnie goście udali się do 
kościoła św Andrzeja, gdzie był 
ochrzczony syn Augustyna – Sta-
nisław, późniejszy wicepremier 
Rządu RP w okresie międzywo-
jennym. Rodzina odwiedziła też 
zamek królewski, starówkę i były 
szpital a obecnie przychodnię 

Maria Godolphin złożyła kwiaty pod pomnikiem bohaterów Bitwy nad Bzurą

przy ulicy Jana Kilińskiego, 
gdzie  dr Augustyn Thugutt był 
ordynatorem. Ostatnim miejscem 
w Łęczycy był cmentarz, gdzie 
spoczywają prochy sławnego 
przodka a później komenda Po-
wiatowej Straży Pożarnej. W 
drodze powrotnej przybysze z 
Kanady odwiedzili kościół i straż-
nicę OSP w Górze Św. Małgorzaty.

(mku)

Dyrektor „Zieleni” 
zwolniony

Karol Niewiadomski, dyrektor 
Zieleni Miejskiej w Łęczycy w 
czwartek otrzymał wypowiedze-
nie. Monika Kilar-Błaszczyk, wy-
konująca zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy uznała, że 
ta współpraca nie będzie trwała 
dłużej. 

Karol Niewiadomski do końca 
lipca ma okres wypowiedzenia 
umowy o pracę. Dyrektorem został 
w kwietniu ubiegłego roku. Zapy-
taliśmy urząd miasta o powody 
rozwiązania współpracy z szefem 
Zieleni Miejskiej – nie dostaliśmy 
odpowiedzi.

(zz)

W mieście bez absolutorium
Łęczyca Do końca czerwca 

rady gmin są zobo-
wiązane do podjęcia uchwał 
w sprawie oceny działalności 
organu wykonawczego. W mie-
ście jest nim burmistrz, a co w 
sytuacji gdy jest on zawieszony 
w pełnieniu funkcji? 

Z taką sytuacją zetknęli się 
podczas wtorkowej sesji radni 
miejscy. Funkcję burmistrza peł-
ni osoba wykonująca zadania i 
kompetencje burmistrza, która 
burmistrzem nie jest, czy w tym 
przypadku zasadna jest uchwała 
o udzieleniu bądź nieudzie-
leniu absolutorium?

- Zwróciłem się z pyta-
niem do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej czy zasad-
nym jest podejmowanie  ta-
kiej uchwały - mówi Paweł 
Kulesza, przewodniczący 
rady miasta. - Z odpowie-
dzi udzielonej przez organ 
nadzoru wynika, że nie ma 

uzasadnienia dla absolutorium w 
przypadku osoby wykonującej 
zadania i kompetencje burmi-
strza. Absolutorium dotyczy osób 
wybranych w wyborach, tak więc 
nie będziemy podejmowali takiej 
uchwały. Natomiast rada ma kom-
petencje do oceny sprawozdania 
finansowego oraz z wykonania 
budżetu.

W tej kwestii radni głosowali 
nad projektem uchwały, którą 
przyjęto 7 głosami za, 1 przeciw-
nym i 3 wstrzymujących.

(mku)
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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

Najwięcej pieniędzy odłożył 
radny Marcin Zasada a nieru-
chomości o najwyższej wartości 
posiada radny Krzysztof Razik. 
Publikujemy informacje zawarte 
w oświadczeniach majątkowych 
radnych miejskich za rok 2017. 

Paweł Kulesza
- przewodniczący rady miejskiej
Zgromadził 31032 zł (współwła-
sność małżeńska), posiada miesz-
kanie o pow. 59mkw, wycenione 
na 150 tys. zł (współwłasność 
małżeńska). Z tytułu zatrudnienia 
zarobił w ubiegłym roku 74843 
zł, otrzymał dietę radnego w 
wysokości 12065 zł. Samochód 
citroen c-elysee z 2017 r. wart 41 
tys. zł (współwłasność małżeńska). 
Wspólnie z żoną wziął dwie po-
życzki, łącznie na 15 tys. zł.

Marta Arkuszewska
- wiceprzewodnicząca rady miej-
skiej
Zgromadziła 16982 zł. Posiada 
mieszkanie o pow. 47,52 mkw. o 
wartości 114900 zł. W ubiegłym 
roku zarobiła ze stosunku pracy 
39357 zł, dieta radnej – 9290 zł. 
Samochód osobowy toyota corolla 
z 2006 roku wyceniony na 21 tys. 

Tomasz Baranowski
Posiada mieszkanie o powierzchni 
51,99 mkw. wycenione na 150 tys. zł  
(współwłasność małżeńska). Zarobił 
w ubiegłym roku: 31014 zł (z tytułu 
zatrudnienia), 6589 zł (z umowy 
zlecenia), 8348 zł (dieta radnego) 
oraz otrzymał zasiłek chorobowy 
w wysokości 1127 zł.

Tomasz Czajkowski
Zgromadzone środki pieniężne – nie-
czytelne. Posiada mieszkanie o pow. 
24mkw. Warte 70 tys. zł. Wzbogacił 
się o 51295 zł z tytułu zatrudnienia, 
otrzymał dietę radnego w wysokości 
6913 zł.

Damian Czerwiński
Nie zgromadził środków pieniężnych, 
nie jest właścicielem domu ani miesz-
kania. Posiada działkę budowlaną o 
pow. 800 mkw. wycenioną na 14 tys. 
zł. Z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej osiągnął w ubiegłym 
roku przychów w wysokości 1626 zł, 
ze stosunku pracy zarobił 84837 zł. 
Posiada samochód opel astra wyce-
niony na 11 tys. zł. Zaciągnięty kredyt 
gotówkowy – do spłaty 2 tys. zł.

Andrzej Domagała
Na rachunku bieżącym zgromadził 
28899 zł, posiada fundusze inwesty-
cyjne na kwotę 4 tys. zł. Dom o pow. 
99mkw. wyceniony na 300 tys. zł 
(współwłasność małżeńska), działka, 
na której stoi dom – pow. 350 mkw. 
wyceniona na 35 tys. zł, łąka o pow. 
1,29 ha o wartości 5 tys. zł (współ-
własność małżeńska). Dochody w 
ubiegłym roku: emerytura – 79477 zł, 
dieta radnego – 6979 zł. Samochód 
osobowy renault laguna z 2010 r, wart 

18 tys. zł oraz samochód renault tali-
sman z 2016 r. wyceniony na 85 tys. zł. 

Marek Jóźwiak
Zgromadził 25 tys. zł. Mieszkanie o 
pow. 71 mkw. wycenione na 180 tys. 
zł, mieszkanie o pow. 42mkw. Wyce-
nione na 120 tys. zł. (współwłasność 
majątkowa). Osiągnął dochód z tytułu 
zatrudnienia w wysokości 63856 zł, 
otrzymał dietę radnego w wysokości 
2724 zł. Zaciągnięte kredyty. Do spłaty 
pozostało łącznie 42720 franków 
szwajcarskich.

Zenon Koperkiewicz
Zgromadził 4 tys. zł. Posiada mieszka-
nie o pow. 43,5mkw. Wycenione 130 
tys. zł (współwłasność małżeńska). 
Wzbogacił się o 34742 zł (emerytura) 
oraz o 8348 zł (dieta radnego).

Paweł Kurczewski
Środki pieniężne zgromadzone na 
koncie – 29426 zł. Mieszkanie spół-
dzielcze-lokatorskie o pow. 59mkw, 
działka letniskowa 17 arów wycenio-
na na 50 tys. zł (współwłasność mał-
żeńska). W ubiegłym roku wzbogacił 
się o 60422 zł (emerytura), 1872 zł 
(działalność wykonywana osobiście). 
7850 zł (dieta radnego). Samochód 
renault megane 2012 r. oraz citroen 
C1 2009 r. 

Robert Łukasiewicz
Zgromadził 78300 zł (współwłasność 
małżeńska). Posiada mieszkanie o 
pow. 48mkw. wycenione na 144 tys. 
zł (współwłasność małżeńska). Ze 
stosunku pracy zarobił w 2017 roku 
78185 zł, otrzymał dietę radnego w 
łącznej wysokości 7672 zł. 2002 r. o 
wartości 11 tys. zł (współwłasność 
małżeńska). Zaciągnięty kredyt na 
zakup mieszkania, do spłaty pozo-
stało 30466 zł.

Tomasz Pijewski
Jest właścicielem domu o powierzchni 
321mkw. Wartego  400 tys. zł. Z tytułu 
prowadzonej działalności gospodar-
czej osiągnął w ubiegłym roku przy-
chód w wysokości 68154 zł, dochód 
– strata 5029 zł. Dieta radnego – 8350 
zł. Samochód volkswagen touareg 
2006 r. (współwłaściciel), wartość 25 
tys. zł. Kredyt hipoteczny 67328 fran-
ków szwajcarskich.

Krzysztof Razik
Zgromadził 2852 zł. Posiada dom o 
pow. 350 mkw. wyceniony na 650 
tys. zł (współwłasność małżeńska) 
oraz dom o pow. 160mkw. wart 250 
tys. zł (własność odrębna). Z tytułu 
prowadzonej działalności gospo-
darczej osiągnął w ubiegłym roku 
dochód w wysokości 16080 zł. Jako 

członek MKRPA otrzymał 2059 
zł, jako radny miasta – 8208 zł. 
Samochód kia soul 2009 r. o war-
tości 11 tys. zł oraz opel astra 2011 
rok o wartości 16 tys. zł. Kredyt 
na działalność gospodarczą – do 
spłaty 12461 zł.

Wojciech Wojciechowski
Jest właścicielem domu o pow. 
170 tys. zł wycenionego na 400 
tys. zł oraz 1/2 nieruchomości 
rolnej o pow. 27 arów o wartości 
10 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia 
w ubiegłym roku zarobił 24979 
zł,  otrzymał dietę radnego w 
wysokości 9009 zł. Zaciągnięty 
kredyt hipoteczny w wysokości 
120 tys. zł. 

Marcin Zasada
Zgromadził środki finansowe w 
wysokości 89 tys. zł oraz 100 euro. 
Jest właścicielem mieszkania o pow. 
prawie 44mkw. wartego 125 tys. zł. 
Z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej osiągnął w ubiegłym 
roku dochód w wysokości 15619 
zł, z tytułu zatrudnienia – 33135 zł, 
otrzymał dietę radnego w wyso-
kości 9009 zł. 

Karol Zieliński
Mieszkanie o powierzchni 48mkw. 
wycenione na 144 tys. zł oraz 
działka o pow. 725mkw warta 7 
tys. zł (współwłasność małżeń-
ska). W ubiegłym roku otrzymał 
emeryturę łącznie w wysokości 
30801 zł oraz dietę radnego w 
wysokości 8687 zł. Zaciągnięty 
kredyt na remont mieszkania w 
wysokości 11875 zł. 

Oświadczenia majątkOwe 
radnych miaSta Łęczyca
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Grabów Komisja rewizyjna wy-
stąpiła do rady gminy 

Grabów z wnioskiem o nieudzie-
lenie absolutorium wójtowi gmi-
ny Grabów Tomaszowi Pietrza-
kowi za 2017 rok. Głosowanie nie 
dało żadnego rozstrzygnięcia.

We wniosku komisji rewizyjnej 
podkreślono, że wójt  realizując bu-
dżet naruszył zasady celowości oraz 
oszczędności w gospodarowaniu 
środkami publicznymi. Regionalna 
Izba Obrachunkowa zaopiniowała 
wniosek komisji rewizyjnej z istot-
nym zastrzeżeniem podnosząc, 
że komisja nie podała żadnych 
argumentów dla uzasadnienia 
tego twierdzenia. Wójt Tomasz 
Pietrzak poprosił o przedstawienie 
uzasadnienia, by mógł odnieść 

się do zarzutów stawianych przez 
komisję rewizyjną. Prawnik obecny 
podczas sesji przyznał, że komisja 
powinna przedstawić wyjaśnienia, 
by dać wójtowi szansę obrony. Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, 
radny Henryk Pabin, wyjaśnił, że 
na sesji nie ma większości członków 
komisji rewizyjnej i jednoosobo-
wo nie może wypowiadać się za 
pozostałych członków komisji. 
Ostatecznie w głosowaniu wzięło 
udział 12 radnych. 3 radnych gło-
sowało za nieudzieleniem, 7 prze-
ciw nieudzieleniu, 2 wstrzymało 
się od głosu. Rozstrzygnięcia nie 
dokonano. Wójt gminy Grabów 
nie otrzymał absolutorium ale nie 
podjęto też uchwały o nieudzieleniu 
absolutorium.

Podczas ostatnich sesji w gminie 
Łęczyca i w starostwie powia-
towym w Łęczycy podejmowa-
no uchwały o obniżeniu wy-
nagrodzeń dla wójta i starosty 
w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia o obniżeniu pensji 
wójtów, burmistrzów, starostów, 
prezydentów miast o 20%. Pensje 
obniżone, ale w rzeczywistości, 
całościowa zmiana wynagrodze-
nia znacząca nie jest. 

W gminie Łęczyca wójt Jacek 
Rogoziński zarabiał do tej pory 
10 241,50 zł, a zgodnie z podjętą 
podczas wtorkowej sesji uchwałą 
będzie otrzymywał wynagrodzenie 
w wysokości 10 045,00 zł. Różnica 
wynosi 196,50 zł. W poszczególnych 
składnikach pensji zaszły zmiany: 

Skansen Łęczycka zagroda chłop-
ska tradycyjnie zorganizował 
obchody Nocy Świętojańskiej. 
Na gości czekały m.in. warsztaty 
kowalskie, plener malarski czy 
ustawianie wiatraka „na wiatr”. 
Własnoręcznie uplecione wianki 
były puszczane na wodę. Na 
zakończenie imprezy zespół „Świ-
niczanki” przygotował ciekawe 
widowisko. 

Również we wsi Stara Sobótka, 
w gminie Grabów obchodzono noc 
świętojańską. 

- Jak przystało na nazwę wsi 
t rzeba kult ywować t radyc ję 
- mówi Małgorzata Łazińska 

NIŻSZE WYNAGRODZENIA 
DLA SAMORZĄDOWCÓW

wynagrodzenie zasadnicze było 5 
770,00  a będzie  4 616,00 zł, dodatek 
funkcyjny był 1 500,00, będzie 1 
900,00 zł, dodatek stażowy był 1 
154,00, będzie 923,20 zł dodatek spe-
cjalny był 1 877,50 będzie 2 606,40 zł.

W starostwie starosta Wojciech 
Zdziarski będzie zarabiał mniej o 
448,00 zł. Wynagrodzenie zasadni-
cze było 5 200,00 zł, będzie 4 700,00 
zł, dodatek stażowy był 1 040,00 zł, 
będzie 940,00 zł, dodatek funkcyj-
ny był 1 850,00 będzie 1 900,00 zł, 
dodatek specjalny był 2 538,00 zł, 
będzie  2 640,00 zł.  Za przyjęciem 
uchwały głosowało 5 radnych, po-
zostałych 10 radnych wstrzymało 
się od głosu, co zadecydowało o 
przyjęciu uchwały.

(mku)

Głosowanie nierozstrzygnięte

Pracowite wakacje w zamku
Łęczyca Letnie miesiące wa-

kacyjne oznaczają dla 
łęczyckiego muzeum wzmożony 
ruch turystyczny. Organizowa-
nych jest więcej dużych imprez, 
więcej jest też turystów. 

Jeszcze przed wakacjami łęczycki 
zamek odwiedzały grupy szkolne, 
które uczestniczyły w lekcjach histo-
rii w zamkowym muzeum.

Anna Dłużewska – Sobczak, 
kustosz wydziału etnograficznego, 
mówi, że zajęcia edukacyjne będą 
kontynuowane także w miesiącach 
wakacyjnych.

- W okresie letnim przeważa 
turysta indywidualny, ale grupy też 
odwiedzają nasze muzeum, dlatego 
będziemy kontynuować zajęcia z 
cyklu „Średniowieczne Rycerstwo” 
z możliwością aktywnego udziału 
- informuje A. Dłużewska – Sob-
czak. - Dużym zainteresowaniem 

odwiedzających cieszą się też zajęcia 
opowiadające o wierzeniach regio-
nalnych, szczególnie te, w których 
główną rolą odgrywa legendarny 
diabeł Boruta. Turyści interesują 
się także aktywnym udziałem w 
zabawach plebejskich, strzelaniem 
z łuku czy machiną rycerską. Ci 
bardziej zainteresowani twórczo-
ścią regionalną mogą wziąć udział 
w warsztatach garncarskich czy w 
przygotowaniu przepięknych wyci-
nanek. W komnatach zamkowych 
czekają na turystę 3 stałe wystawy: 
archeologiczna, etnograficzna i 
artystyczna oraz czasowa – Łęczyca 
targowa. I najważniejsze, przed 
nami XX, jubileuszowy Turniej 
Rycerski z udziałem aż trzech dru-
żyn konnych. Impreza przypada 
jak zwykle na ostatni weekend 
sierpnia.

(mku)

z domofonów znikają nazwiska
Łęczyca Niemałe zdziwienie 

wywołał wśród nie-
których mieszkańców widok 
pustej kartki przy domofonie. 
W związku z RODO z przestrzeni 
publicznej znikają nazwiska, w 
tym właśnie nazwiska lokatorów 
poszczególnych bloków. Zdejmo-
wane są także listy z lokatorami 
wywieszone wewnątrz klatek 
schodowych.

Nowe regulacje wymuszą na 
spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz administratorach bloków 
wspólnotowych usunięcie list 
lokatorów umieszczonych na 
klatkach schodowych oraz do-
mofonach. W tych miejscach bę-
dzie mógł pozostać tylko numer 
mieszkania. W Łęczycy także 
rozpoczęto zdejmowanie nazwisk 
z domofonów. Przy niektórych 
blokach domofony mają już tylko 
numery mieszkań. Zarządzający 
budynkami wielorodzinnymi mu-
szą dostosować się do przepisów 
RODO, inaczej grożą im wysokie 
kary finansowe.

Oczywiście, jeśli ktoś wyraża 
chęć, aby jego nazwisko na domo-
fonie było umieszczone, ma do tego 

prawo. Wy-
sta rczy,  że 
zgłosi się do 
administrato-
ra budynku. 
Z takiej możli-
wości skorzy-
stali lokatorzy 
jednego z blo-
ków przy ulicy 
Zachodniej w 
Łęczycy. Prze-
wodniczący 
w s p ó l n o t y 
m i e s z k a -
n iowe j  z e -
brał podpisy 
ponad 80% 
mieszkańców, 
którzy nie zgadzają się na usunięcie 
swoich nazwisk z domofonów. 

- Uważamy, że przepisy RODO są 
nad interpretowane. Tyle lat nazwiska 
były na domofonach i chcemy, żeby 
zostały. Zdjęcie nazwiska z domofo-
nu to duże utrudnienie dla kuriera, 
listonosza czy chociażby pogotowia 
– usłyszeliśmy. - Dlatego zablokowali-
śmy zdejmowanie nazwisk z naszych 
domofonów. 

Wspólnota z ulicy Zachodniej póki 

co jest wyjątkiem. Teraz trudniej 
będzie trafić do danego miesz-
kańca nie znając lub nie pamiętając 
numeru mieszkania.

Zdejmowanie nazwisk z domo-
fonów ma też swoich zwolenni-
ków. W wielu dużych miastach 
już od kilku lat na domofonach 
są tylko numery mieszkań i takie 
rozwiązanie przez wiele osób jest 
chwalone.

(zz)

obchody nocy Świętojańskiej

prezes stowarzyszenia orga-
nizującego obchody. - W skali 
naszej miejscowości jak również 
gminy to ważne wydarzenie w 
życiu. W tym roku święto Kupały 
zilustrował występ młodzieży z 
Kościelca. Przewidzieliśmy rów-
nież imprezy towarzyszące takie 
jak np. popisy wojów z Bractwa 
Rycerskiego z Łodzi, gry i zaba-
wy dla najmłodszych.

(mku)

Pytania o inwestycję
Remont ulicy Marii Konopnickiej 
jest na zaawansowanym poziomie. 
Nieprzejezdna jest cała ulica od 
skrzyżowania z ul. Kaliską, robot-
nicy pracują dzień w dzień. Mimo 
to, niektórzy mieszkańcy już mają 
zastrzeżenia co do inwestycji.

- To jest szokujące, że większość 
drzew rosnących przy ulicy M. Ko-

nopnickiej jest wycinana a w ich miejscu 
robi się miejsca parkingowe. Parkingi 
są ważne, to prawda, ale nie kosztem 
zieleni. Poza tym, dlaczego wycinka 
prowadzona jest w okresie ochronnym 
ptaków? Czy wszystkie drzewa zostaną 
wycięte? Kto na to pozwolił?- pyta jeden 
z mieszkańców, który zadzwonił do 
redakcji.

„Powiat Łęczycki po uzgodnieniach 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Śro-
dowiska wydał decyzję o pozwoleniu 
na wycinkę 55 drzew przy ul. M. 
Konopnickiej. W związku z przeprowa-
dzanymi robotami drogowymi na ww. 
drodze, planowanych jest do wycięcia 
30 drzew. Okres ochronny ptaków 

dotyczy tych drzew, na których znaj-
dują się gniazda lęgowe. Są to jedynie 
dwa drzewa, które nie będą poddane 
wycince. Stare drzewa, wrastające się 
w linie napowietrzne oraz rozsadza-
jące korzeniami chodniki, zostaną 
zastąpione nowymi nasadzeniami” 
- informuje magistrat.

Od ul. Kaliskiej do ul. Popiełuszki 
zakończyły się prace przy układaniu 
po jednej stronie ulicy chodnika z 
kostki brukowej. Trwają roboty zwią-
zane z wykonaniem podbudowy 
jezdni, w tym wykonano studnie 
kanalizacji deszczowej wraz z przy-
kanalikami. Ulica M. Konopnickiej 
obecnie jest zamknięta dla ruchu 
od skrzyżowania z Kaliską w stronę 
Popiełuszki.

(zz)Ulica M. Konopnickiej jest zamknięta dla ruchu
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Łęczyca

Łęczyca

Urząd Miejski w Łęczycy skiero-
wał do Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego pismo z 
wnioskiem o ustawienie fotoradaru 
na drodze wojewódzkiej nr 703 na 
ulicy Kaliskiej w Łęczycy w okolicy 
wiaduktu kolejowego. Po odpowie-
dzi odmownej, miasto napisało do 
łęczyckiej policji.

- Gmina Miasto Łęczyca skierowała 
pismo do Komendanta Powiatowego 
Policji w Łęczycy podinspektora Zbi-
gniewa Gruszczyńskiego, w którym 
prosi o zajęcie stanowiska w sprawie 
ustawienia fotoradaru. Pismo zawiera 

prośbę o udostępnienie Komendan-
towi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi 
informacji, które mogą być istotne przy 
wydawaniu decyzji w sprawie usta-
wienia urządzenia rejestrującego na 
drodze wojewódzkiej nr 703. W piśmie 
podkreślono, że w dniu 29 maja br. pod-
czas posiedzenia Komisji Gospodarki 
i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w 
okolicy wiaduktu doszło do kolejnego 
zdarzenia drogowego, w wyniku 
którego poszkodowane zostały dwie 
osoby – informuje Monika Nejman z 
urzędu miejskiego w Łęczycy. 

(zz)

W Łęczycy grasują 
oszuści, którzy próbu-

ją naciągać mieszkańców na prace 
remontowe. Proponują wymianę 
drzwi do mieszkań przekonując, 
że Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” pokryje część kosz-
tów. Zarząd łęczyckiej spółdzielni 
zapewnia, że nie ma nic wspólne-
go z kłamliwą firmą.

To już nie pierwszy raz, kiedy 
próbuje się wykorzystać ufność 
lokatorów spółdzielczych bloków. 
W ubiegłym roku grupa oszustów 
podając się za pracowników „Łę-

Próbują oszukać mieszkańców

Na klatkach schodowych spółdzielnia wywiesiła informacje 
przestrzegające przed oszustami

Prezes Jarosław Pacholski ostrzega spółdzielców, by nie dali się oszukać

czycanki” proponowała wykonanie 
różnych usług w mieszkaniach lub 
prezentacje sprzętu domowego. 
Tylko po to, aby zdobyć zaufanie 
i wejść do mieszkania, żeby pod-
stępem okraść niczego nieświa-
domego mieszkańca. Tym razem, 
najprawdopodobniej nikt nie padł 
ofiarą oszustów. To głównie dzięki 
czujności spółdzielców, którzy o 
sprawie poinformowali zarząd. 
Nie mniejsze znaczenia mają też 
wywieszone na klatkach schodo-
wych informacje przestrzegające 
przed nieuczciwością. O sprawie 

rozmawialiśmy z Jarosławem Pa-
cholskim, szefem „Łęczycanki”.

- Do spółdzielni nie wpłynęło 
oficjalnie zgłoszenie w tej sprawie. 
Były u mnie dwie osoby, członkowie 
naszej spółdzielni. Rozmawialiśmy 
o różnych sprawach i między inny-
mi padło pytanie dotyczące firmy, 
która w blokach zarządzanych przez 
spółdzielnię namawia lokatorów na 
kupno stolarki drzwiowej powołując 
się na zgodę wydaną przez zarząd 
spółdzielni. Sprawdziliśmy ten 
temat. Administratorzy nie odnoto-
wali takich przypadków, nie zgłosił 
się nikt, kto by był poszkodowany 
w związku z przytaczanymi fak-
tami. Tej sprawy nie zgłosiliśmy na 
policję, ale uznaliśmy za stosowne 
prewencyjnie poinformować miesz-
kańców o takich zdarzeniach, aby 
ustrzec przed ewentualnymi próba-
mi wyłudzeń. W informacjach, które 
pojawiły na klatkach schodowych, 
odcięliśmy się, jak zawsze zresztą, 
od jakichkolwiek związków z tą i in-
nymi potencjalnymi firmami, które 
teraz i w przyszłości powoływałyby 
się na współpracę ze spółdzielnią. 
Podobne akcje informacyjnie pro-
wadzimy dwa, trzy razy w roku 
mówi J. Pacholski. - Chciałbym z 
tego miejsca podkreślić, że nigdy, 
żadnej firmie nie wydajemy zgody 

na reklamowanie swoich usług w 
zasobach zarządzanych przez spół-
dzielnię i żadna z firm nie może po-
woływać się na współpracę z nami. 
Prosimy o każdorazową informację 
w podobnych sprawach, co pozwoli 
na odpowiednią reakcję z naszej 
strony, adekwatną do zaistniałych 
sytuacji.

Na nieuczciwe działania oszu-
stów narażone są przede wszystkim 
osoby starsze i samotne. Ufają, że 
osoba podająca się za pracownika 
spółdzielni lub w jakikolwiek spo-
sób powołująca się na spółdzielnię 
jest uczciwa. Niestety nie zawsze 
tak jest. Warto dodać, że pracownicy 

SM „Łęczycanka” są wysyłani do 
lokatorów tylko w sporadycznych 
przypadkach. Są to najczęściej 
administratorzy i konserwatorzy, 
osoby rozpoznawalne i znane przez 
większość lokatorów, które zawsze 
posiadające przy sobie niezbęd-
ne identyfikatory. Chodzi przede 
wszystkim o zgłaszane  awaryjne. 
Wówczas lokatorzy spodziewają 
się wizyty pracownika spółdzielni 
i są na nią przygotowani. W in-
nych przypadkach mieszkańcy są 
uprzedzani o wizycie pracowników 
spółdzielni, którzy pojawiają się we 
wcześniej umówionych terminach.

(zz)

Wójt PodsumoWuje 
Gm. Łęczyca W gminie Łę-

czyca odbyła się 
tzw. sesja absolutoryjna, w tym 
roku szczególna ze względu na 
jesienne wybory samorządowe. 
To pewien rodzaj podsumo-
wania nie tyle jednego roku 
budżetowego, ale także zadań 
realizowanych w ciągu ostatnich 
czterech lat. 

W przedłożonym radzie gminy 
Łęczyca sprawozdaniu finanso-
wym dochody bieżące stanowią 
kwotę 31 936 273,37 zł a wydatki 
kwotę 27 641 633,81 zł. 

Wójt Jacek Rogoziński ma po-
wody do zadowolenia nie tylko z 
otrzymanego absolutorium.

- Skromnie powiem, że więk-
szość moich założeń sprzed czte-
rech lat udało mi się zrealizować. 
Szczególnie możemy się cieszyć 
z ostatnich środków pozyska-
nych na infrastrukturę drogową 
i strefy aktywności. Udało się 
też poprawić i wybudować kilka 
odcinków dróg, gmina weszła 
w program budowy przydo-

mowych oczyszczalni ścieków 
i gazociągu. Zyskaliśmy środki 
na zakup drugiego samochodu 
specjalistycznego dla OSP. Warto 
też zauważyć, że na terenie na-
szej gminy funkcjonuje 5 szkół, 
we wszystkich zabezpieczyliśmy 
bazę do realizacji podstawy 
programowej klasy VII i VIII - 
relacjonuje J. Rogoziński.

Podobne zdanie mieli prawie 
wszyscy obecni, z wyjątkiem jed-
nego wstrzymującego, na sesji 
radni. Zagłosowali za przyjęciem 
sprawozdania finansowego  i udzie-
leniem absolutorium dla wójta Jacka 
Rogozińskiego.

(mku)

Policja pomoże? 

Ćwiczą pod chmurką
Ładna pogoda sprzyja 
korzystaniu z siłowni w 

miejskim parku. Choć urządzenia 
nie są masowo oblegane, można 
spotkać mieszańców ćwiczących w 
plenerze. Siłowania staje się coraz 
bardziej popularna, z początku 
zainteresowanie nią było znikome.

W czwartek spotkaliśmy młodego 
mężczyznę, który na siłownię w parku 
przychodzi z przyjemnością.

- Ćwiczę 3, 4, a czasami nawet 5 razy 
w tygodniu. W ubiegłym roku nie 
przychodziłem tak często, a właściwie 
to bardzo rzadko. Teraz kiedy tylko 
mam czas i kiedy jest ładna pogoda 
korzystam. Urządzenia są w porządku, 
w parku jest cisza i spokój a w dodatku 
siłownia jest za darmo. Czego chcieć 
więcej? -usłyszeliśmy. - Regularne 

ćwiczenia naprawdę dają efekty, mnie 
udało się dużo schudnąć i wyrobić 
masę mięśniową. 

Takim zainteresowaniem jak siłow-
nia z pewnością nie cieszy się boisko 
do gry w bule zlokalizowane również 
w miejskim parku. Kule można wypo-
życzyć, a przy boisku jest instrukcja gry. 
Mieszkańcy nie mają jednak ochoty 
grać we francuską grę. Boisko jest 
bezużyteczne. 

(zz)

Problem z wykonawcą
Łęczyca Do jutra (3 lipca) fir-

my mogą składać oferty na budowę bloku TBS przy ulicy Kaliskiej/M. Konop-nickiej. To już drugi przetarg. Pierwszy został unieważniony, ponieważ nie zgłosiła się do niego ani jedna firma. 
Nowy blok TBS ma stanąć w pobliżu TBS-u przy ul. Kaliskiej, za „starym młynem”. Przed przystą-

pieniem do inwestycji, wykonawca będzie musiał zburzyć stary budy-
nek gospodarczy stojący na placu. 

Trzypiętrowy budynek TBS-u ma mieć 27 mieszkań – 3 kawa-
lerki o pow. 29mkw, 20 mieszkań 2-pokojowych o pow. 40-50 mkw. i 4 mieszkania 3-pokojowe o pow. 60 mkw. 

(zz)
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Uniejów 

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

Władze miasta chcą, 
aby na poddaszu wy-

remontowanej niedawno starej 
plebani powstała izba upamięt-
niająca bł. Bogumiła. Wcze-
śniejsze plany były takie, aby w 
tym miejscu mieścił się Gminny 
Ośrodek Kultury. 

Jak się dowiedzieliśmy, Uniejów 
złożył w sprawie planów dot. świę-
tego stosowny wniosek do urzędu 
marszałkowskiego o dofinansowa-
nie inwestycji. Koszt utworzenia na 
poddaszu interaktywnej wystawy o 
św. Bogumile to ok. mln zł. Gmina 
stara się o 50-procentowe dofinan-
sowanie. Na wystawie zastosowane 
mają zostać innowacyjne i niespoty-

kane dotąd rozwiązania aranżacyj-
ne. Planowane jest wprowadzenie 
intuicyjnych instalacji autorskich, 
w tym sterowanych gestem, które 
wzmocnią przekaz edukacyjny 
całej wystawy. Na szczególną uwa-
gę zasługuje całościenna księga 
interaktywna z możliwością prze-
wracania stron gestem, sterowana 
za pomocą kinecta. Prezentować 
będzie najważniejsze wydarzenia z 
życia świętego Bogumiła w spekta-
kularny i czytelny sposób udostęp-
niając informacje oraz ikonografię 
związaną z bohaterem wystawy. 

Na parterze budynku mieścić się 
będzie biblioteka.

(ps)

zmiana planów ws. poddasza



72 LIPCA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyczym jeździ StaroSta, burmiStrz, wójt?

sKąd taKa decyZja?

Poddębice

Poddębice

Postanowiliśmy sprawdzić ja-
kimi autami jeździ regionalna 
władza. Niektórzy stawiają 
na markę samochodu, inni w 
ogóle nie przykładają do tego 
wagi. 

Starosta 
Ryszard Rytter

- Jeżdżę hondą CRV z 2012 roku. 
Auto ma silnik diesla o pojemno-
ści ponad 2 litrów. Wcześniej jeź-
dziłem volkswagenem passatem. 
Raczej nie przykładam wagi do 
marki auta. Kierowcą też jestem 
spokojnym. Minęły już czasy, gdy 
człowiekowi chciało się wcisnąć 
gaz do dechy. 

Burmistrz Poddębic 
Piotr Sęczkowski

- Mam prawie 20-letnie renault 
clio. Tak szczerze mówiąc, to 
absolutnie nie jest to dla mnie 
ważne, jakim samochodem jeż-
dżę. Najważniejsze, aby auto 
było sprawne i niezawodne. 
Renault, wbrew obiegowej opinii, 

Sprzedaż budyn-
ku Cechu Rze-

miosł Różnych wzbudził spore 
kontrowersje. W tej sprawie 
z redakcją skontaktował się 
jeden z poddębickich przedsię-
biorców. - Chciałbym zapytać, 
gdzie są pieniądze ze sprzedaży 
nieruchomości i czy członkowie 
Cechu otrzymali z tej sprzedaży 
jakikolwiek ekwiwalent – usły-
szeliśmy.

Nasz czytelnik poddał też w 
wątpliwość, czy w ogóle budynek 
Cechu mógł zostać sprzedany. 

O transakcji rozmawialiśmy z 
Małgorzatą Świędrych, kierow-
niczką biura Cechu Rzemiosł 
Różnych. 

- Prawda jest taka, że musie-
liśmy sprzedać budynek. Cech 
nie miał już środków na przepro-
wadzenie niezbędnych i kosz-
townych prac remontowych tej 
nieruchomości. Nie było innej 
możliwości. Wynegocjowaliśmy 
cenę 300 tysięcy złotych. Nowy 
właściciel zobowiązał się już na 
wstępie do przeprowadzenia 
gruntownego remontu – mówi 
M. Świędrych. 

Kierownik biura odniosła się 
również do kwestii finansowych. 

- Pieniądze ze sprzedaży zo-
stały ulokowane na koncie Ce-
chu i są przeznaczone na potrze-
by Cechu, czyli na dalszą dzia-
łalność statutową. Na pewno nie 

jest tak, że z tych środków będą 
korzystać członkowie zarządu. 
Wszelkie ważne decyzje zawsze 
są konsultowane z naszym radcą 
prawnym i tak też było w przy-
padku tej sprzedaży. Sprawa 
sprzedaży budynku została 
podjęta na walnym zebraniu i 
przeciwko tej sprzedaży był tyl-
ko jeden głos – dodaje kierownik 
biura Cechu. 

Jak się dowiedzieliśmy, w tej 
chwili Cech Rzemiosł Różnych 
zrzesza zaledwie 35 zakładów. 
Składka miesięczna wynosi 31 
złotych na miesiąc. Tak małe pie-
niądze – zdaniem M. Świędrych 
– są kroplą w morzu potrzeb 
Cechu. Po sprzedaży budynku 

Cech będzie zajmował pojedyn-
czy pokój na parterze i opłacał 
niewielki czynsz. 

Kwestią otwartą jest działalność 
szwalni na piętrze budynku. 
Nie udało nam się skontaktować 
z właścicielem nieruchomości. 
Dlatego, póki co, nie wiadomo 
jakie ma plany dot. budynku i czy 
szwalnia nadal będzie działać w 
tym samym miejscu. 

Cech Rzemiosł Różnych w 
latach swojej świetności zrzeszał 
kilkaset zakładów. Trzeba jed-
nak dodać, że wówczas (okres 
PRL) każdy rzemieślnik miał 
obowiązek należeć do bractwa 
cechowego.

(ps)

O 3 tygodnie wcze-
śniej zakończyła się 

modernizacja elewacji bloków 
przy ul. Sobieskiego 5 i 9 wraz z 
remontem balkonów. Wkrótce 
wyremontowane zostaną bloki 
przy ul. Sobieskiego 7 i 8. Spół-
dzielnia mieszkaniowa realizuje 
wcześniej wyznaczony harmono-
gram prac. 

- Rok temu wyremontowane 
zostały balkony w blokach przy 

ul. Sobieskiego 3 i Zielonej 2. 
W tym roku wyremontujemy 
kolejne 4 bloki. Chcielibyśmy 
sukcesywnie remontować bal-
kony i elewacje bloków. Myślę, 
że większość balkonów i elewacji 
w naszych zasobach zostanie 
odnowiona na przestrzeni 5 – 6 
lat – mówi Sławomir Gławęda, 
prezes spółdzielni mieszkanio-
wej w Poddębicach.

(ps) Kierowcy mogą spodziewać się 
utrudnień na trasie Poddębice – 
Aleksandrów Łódzki. Powodem 
są prace związane z pogłębianiem 
przydrożnych rowów. 

(ps)

SamOchOdy wŁadzy

jest takim autem. Muszę dodać, że 
w okresie letnim więcej jeżdżę na 
rowerze, niż autem. 

Burmistrz Uniejowa 
Józef Kaczmarek 

- Teraz jeżdżę audi A5. Samochód 
jest z 2012 roku. Ma automatyczną 
skrzynię biegów i mocny silnik. Jed-
nak nie szarżuję, jeżdżę z rozwagą. 
Wcześniej miałem mercedesa. Nie 
wiem, czy przykładam wagę do 
marki. W każdym razie nie kupuję 
nowych samochodów. 

dlacZego cech sPrZedaŁ budyneK

ekspresowe tempo prac

utrudnienia na trasieCzy zagra muzyka?
Uniejów W parku miejskim w 

strefie słuchu na ra-
zie żadna muzyka z głośników się 
nie wydobywa. Czy to się zmieni?
- Głośniki są w trakcie napraw 
gwarancyjnych i do końca lipca br. 
zostaną uruchomione - zapewnia 
Magdalena Binder, dyrektor Pod-
dębic-
k i e g o 
Domu 
Kultury 
i Spor-
tu. 

(ps)

Wójt Wartkowic 
Piotr Kuropatwa 

- Audi A6 z 2008 roku, to sa-
mochód, którym jeżdżę. Jestem 

spokojnym kierowcą. Przez kilka 
ostatnich lat tak się jakoś złożyło, 
że miałem niemieckie samochody. 
Wcześniej był opel. Ale nie jest tak, 
że wybieram takie właśnie auta. 
Moim pierwszym samochodem 
był maluch. 

Wójt Zadzimia 
Krzysztof Woźniak 

- Mam forda focusa z 2006 roku. 
Jeżdżę nim od 9 lat. To jest mój 
pierwszy samochód w życiu. Jeż-
dżę bardzo spokojnie ze względu 
na moje 9-miesięczne dziecko. 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 290: Jakie siły, taka praca.

uŚmIechnIj sIę
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uŚmIechnIj sIę
* Rozmawiają dwie blondynki:
- Ty, jak się mówi: Irak czy Iran?
- A skąd mam wiedzieć? Napisz do 
Bralczyka.
- Aleś ty głupia! Napiszę, a on mi jak 
zwykle odpisze, że zasadniczo obie 
formy są poprawne. 

* * *
* Zostawiła mnie dziewczyna, samo życie, bywa. Ale 
najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć żonie, kiedy 
pyta, czemu chodzę taki smutny. 

* * *
* Dwóch Anglików w średnim wieku gra w golfa. W 
pewnej chwili obok pola golfowego przechodzi kondukt 
żałobny. Jeden z grających odkłada kij i zdejmuje czapkę.
- Cóż to - dziwi się drugi - Przerywa pan grę?
- Proszę mi wybaczyć, ale bądź co bądź, byliśmy 25 lat 
małżeństwem. 

* * * 
* Zmęczony mąż wraca z pracy do domu i pyta:
- Co na obiad?
A, żona z kuchni:
- Nie wiem, z konserwy odpadła naklejka. 

* * *
* - Co jest lepsze: słodycze, czy alkohol?
- Oczywiście, że alkohol.
- Jak to?
- Weźmy pracownicę fabryki cukierków i pracownika 
destylarni, oboje z 30-letnim stażem. Babka nie może 
patrzeć na słodkości, a facet zawsze będzie dokonywał 
nieofi cjalnej kontroli jakości produktów. 

* * * 
* Rozmowa lekarza z pacjentem w przychodni:
- Dzień dobry.
- Dzień dobry, jak się pan czuje?
- A dobrze, dziękuję.
- To po co pan przyszedł?! 

ZUPA Z KAPUSTY 
PEKIŃSKIEJ

Składniki:
1 mała, albo 1/2 dużej kapusty 
pekińskiej
duża cebula
5 dużych pieczarek
2 ziemniaki
3 szklanki bulionu (może być z kostki)
1/2 szklanki śmietany
sól, pieprz
szczypiorek
majeranek
masło do smażenia
Etapy przygotowania:
Cebulę kroimy raczej grubo, wrzucamy 
na rozgrzane masło, lekko rumienimy, 
zalewamy bulionem. Kapustę kroimy 
na paski, ziemniaki w kostkę, wrzucamy 
do zupy i gotujemy ok. 15 minut. W 
tym czasie dusimy na maśle pokrojo-
ne w plasterki pieczarki. Wrzucamy je 
do zupy pod sam koniec gotowania. 
Wlewamy śmietanę, doprawiamy 
wg upodobania. Przed podaniem 
posypujemy zupę szczypiorkiem. W 

razie konieczności do zupy można dodać 
więcej bulionu.

MŁODE ZIEMNIAKI 
Z GRILLA W BOCZKU

Składniki:
12 sztuk młodych ziemniaków (najlepiej 
podłużnych, równej wielkości)
12 plastrów boczku
sól
świeżo zmielony pieprz 

Etapy przygotowania:
Oskrobane młode ziemniaki ugo-
tuj prawie do miękkości w osolonej 
wodzie, odcedź. Każdego ziemniaka 
posól, posyp pieprzem i owiń plastrem 
boczku dla pewności spinając wyka-
łaczką. Grilluj aż boczek wyraźnie się 

zrumieni. Ziemniaczki można podawać 
z grillowanymi warzywami, np. cukinią 
albo papryką.

PAVLOVA - PRZEPIS KLASYCZNY
Składniki:
6 białek z dużych jajek (powinny być w 
temperaturze pokojowej)
300 g drobnego cukru
3 łyżeczki skrobi (lub mąki) kukurydzianej 
(lub mąki ziemniaczanej)
1 łyżeczka octu winnego
nadzienie:
1/2 litra śmietanki kremowej 30% lub 
36% - mocno schłodzonej (co najmniej 
kilka godzin w lodówce)
2 szklanki owoców sezonowych (jagody, 
porzeczki, borówki, maliny, jeżyny, tru-
skawki, poziomki, etc.) - lekko schłodzo-
nych 
Etapy przygotowania: Piekarnik nagrzej 
do 180 stopni Celsjusza, płaską blachę 
wyłóż papierem do pieczenia, narysuj na 
nim koło o średnicy około 23 cm. Białka 
ubij aż do powstania ładnej, sztywnej 
piany, na której będą się tworzyć przy-
jemne czubki. Stopniowo dodawaj cukier, 
po 1 łyżce i miksuj dokładnie po dodaniu 
każdej porcji. Po dodaniu ostatniej porcji 

miksuj pianę na najwyższych obrotach 
przez 2 minuty. Piana powinna być 
sztywna i lśniąca. Na pianę przesiej 
skrobię kukurydzianą i wlej ocet winny. 
Dokładnie, ale delikatnie wymieszaj 
trzepaczką albo mikserem na najniż-
szych obrotach. Ułóż masę w naryso-
wanym kręgu, tak aby tworzyła placek. 
Szpatułką wyrównaj brzegi i wierzch 
- postaraj się to zrobić maksymalnie 
szybko. Wstaw do gorącego piekarnika 
na środkową półkę (to ważne, dzięki 
temu beza upiecze się równomiernie) 
i od razu obniż temperaturę do 150 
stopni Celsjusza. Piecz przez 75 minut. 
Wyłącz piekarnik, uchyli drzwiczki i 
pozwól bezie całkiem ostygnąć - przez 
minimum godzinę. Beza upieczona w 
ten sposób będzie miała chrupiący 
wierzch, w środku zaś będzie wypeł-
niona lekko wilgotną, miękką pianką. 
I ładnie się lekko zapadnie w środku, 
tworząc miejsce na nadzienie. Ubij 
mikserem zimną śmietankę - zacznij 
na wolnych obrotach, kiedy powięk-
szy swoją objętość o połowę, zwiększ 
obroty i ubij do otrzymania zwartej, 
puszystej bitej śmietany. Jeśli chcesz, 
by bita śmietana była słodka, pod 

koniec ubijania dodaj do niej 2-3 łyżki 
drobnego cukru (ale nie pudru) i ubijaj 
na wysokich obrotach do końca. Na 
bezę (całkowicie wystudzoną) wyłóż 
bitą śmietanę, na niej rozłóż owoce. 
Podawaj od razu. Jeśli chcesz Pavlową 
przygotować wcześniej, nie nakładaj 
na nią od razu śmietany i owoców, 
ale dopiero przed podaniem. W ten 
sposób beza będzie krucha, a śmie-
tana zwarta. 
Ważne informacje: Miskę przed 
ubijaniem warto odtłuścić przecie-
rając przekrojoną cytryną i przetrzeć 
papierowym ręcznikiem kuchennym. 
Miska, w której będą ubijane białka, 
musi być sucha. 
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Turniej rycerski w Uniejowie
Podczas weekendu czternasty raz przenieśliśmy się w czasie, by obejrzeć walki rycerzy, pokazy tańca 
dawnego w wykonaniu stowarzyszenia „Dworzanie” oraz pokazy sokolnicze. Do wspólnej zabawy przy 
uniejowskim zamku zaprosili przedstawiciele dawnego rzemiosła i rekonstruktorzy. Uczestnicy wspania-
łego turnieju rycerskiego zagrali w grę miejską o tematyce niepodległościowej i wzięli udział w nocnym 
przemarszu z pochodniami. 
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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

ZALETAMI CIEPŁA SYSTEMOWEGO SĄ:
-  bezpieczeństwo, OPK dba o to, aby nie zabrakło ciepła 

w naszych domach
-  oszczędność, w Waszych budynkach zainstalowana jest 

automatyka pogodowa, przy jej użyciu ciepło systemowe 
dostarczane jest zawsze, gdy na dworze robi się chłodniej, 
a w ciepłe dni dostawa jest przerywana. Oznacza to, że w 
przypadku gdy temperatura nie spada poniżej określonego 
poziomu, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów

-  pewność, możesz mieć pewność, że w Twoim domu będzie 
ciepło

-  wygoda, nie musisz troszczyć się o przeglądy urządzeń 
i zakup opału

-  ekologia, OPK przestrzega surowyc h norm ochrony środo-
wiska i emituje mniej zanieczyszczeń niż setki kominów na 
dachach miejskich domów

OPK JEST PRODUCENTEM CIEPŁA SYSTEMOWEGO
Ciepło wytwarzane jest przez nowoczesne kotły firmy Viessmann, 
o wysokiej sprawności gwarantującej niskie straty spalania, tj. optymalne 
zużycie opału (gazu ziemnego).

OPK systematycznie obniża koszty 
produkcji energii cieplnej modernizując:

- węzły,
- komory cieplne,
- termoizolację nadziemnej sieci przesyłowej,
-  zastępuje węzły grupowe węzłami indywidualnymi dla każdego 

budynku,
-  wdraża system jakości ISO 50001 w zakresie energetycznym,   

OPK produkuje i sprzedaje energię cieplną!
OPK nie ustala ceny ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

dachach miejskich domów

Zgłaszanie awarii w zakresie 
ciepłownictwa:

Ciepłownia tel. całodobowo: 
42 277 14 18

OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 
tel. całodobowo: 42 270 04 00

OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 – Zakład 
Ciepłownictwa pokój 109, 

godz. 700-1500,
tel. 42 270 04 00 wew. 109  
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Podczas upałów 
kąpiel w miejskiej 

fontannie z pewnością przynosi 
ukojenie. Z takiej przyjemności 
chętnie korzystają dzieci. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że takie 
chlapanie może być niebezpiecz-
ne. Woda krąży w obiegu za-
mkniętym i zawiera wiele zanie-
czyszczeń oraz bakterii. Dorośli 
powinni o tym pamiętać, zanim 
pozwolą swoim pociechom na 
zabawy w fontannie. 

(stop)

Praktycznie po każ-
dym dniu targowym 

foliowe torebki i papierzyska fruwa-
ją w najbliższej okolicy. Denerwują 
się handlowcy, którzy mają swoje 
punkty przy ul. Starzyńskiego. 
Krytykowane są służby komunalne, 
którym zarzuca się niezbyt do-
kładne wypełnianie obowiązków. 
Z kolei osoby odpowiedzialne za 
sprzątanie terenu, winę zrzucają 
na kupców. 

Konflikt narastał od kilku lat. Jed-
nak tak dużej ilości śmieci jeszcze nie 
było. Kontenery ustawione na placu 
w pobliżu wiaty są przepełnione. Nie-
czystości zalegają obok pojemników.

- Gdyby kupcy bardziej dbali o 

porządek, to nie byłoby pro-
blemu – uważają pracow-
nicy komunalni. - Niestety, 
w ogóle się nie przejmują 
tym, że zostawiają po sobie 
okropny bałagan. Rzucają 
byle gdzie resztki owoców 
i warzyw, zostawiają masę 
tekturowych pudeł. No i 
te foliowe torebki, które są 
praktycznie wszędzie. 

Pracownicy wykonujący 
zadania na zlecenie miasta 
nie ukrywają swojego roz-
goryczenia. 

- Wiemy, że to są nasze obowiązki i 
po to jesteśmy, aby sprzątać. Ale prosi-
my o trochę szacunku i zrozumienia. 
Niektórzy kupcy powinni zmienić 
swoje przyzwyczajenia. Chociaż jakby 
nie rzucali tych foliówek byle gdzie. 
Zachowują się karygodnie, a później 
to my jesteśmy niesłusznie kojarzeni 
z tym bałaganem. 

To prawda. Handlujący przy Sta-
rzyńskiego za nieporządek obwiniają 
pracowników komunalnych. Także 
kupcy z targowiska jasno wyrażają 
swoją opinię. 

- Przecież są po to, aby tu sprzątać 
– słyszymy.

Widać, że trudno będzie załagodzić 
spór. Oliwy do ognia dolewają miesz-
kańcy, którzy – zdaniem pracowni-
ków komunalnych – podrzucają pod 
kontenery swoje śmieci. 

Zmodernizowany 
most na Południo-

wej jest znacznie wyższy od starej 
konstrukcji. Niektórzy kierowcy 
wykorzystują to wzniesienie i 
rozpędzają się w stronę rond – za-
równo w kierunku Wyszyńskiego, 
jak i Unii. Nasz czytelnik, który 
poinformował redakcję o proble-
mie, pyta, czy w urzędzie miasta 
zastanawiano się nad możliwością 

Kąpiel w fontannie

Pora na piłkę. Trwa mundial!
Przybywa młodych miłośni-
ków piłki nożnej. Trener Adam 
Wojtczak ma już pod swoimi 
skrzydłami kilka grup – od 
najmłodszych adeptów futbo-
lówki w wieku przedszkolnym 
do dzieci z pierwszych klas 
szkół podstawowych. Ostatnim 
sukcesem szkółki piłkarskiej dla 
dzieci było wywalczenie pucha-
ru burmistrza Ozorkowa. 

- Zakładając szkółkę pomyślałem 
przede wszystkim o dzieciach, któ-
re nie mają większych możliwości 
do trenowania a chciałyby to robić 
w grupach i w formie bardziej 
zaawansowanej. Chętnych nie bra-
kuje, są również dziewczynki dla 

których piłka jest też doskonałą oka-
zją do uprawiania sportu. Teraz jest 
mundial, a więc zainteresowanie 
piłką nożną jeszcze rośnie – mówi z 
uśmiechem trener Wojtczak. 

Dzieci są trenowane na różnych 
obiektach sportowych w miej-
scowościach ościennych, m.in. 
w Parzęczewie. Te najbardziej 
wyróżniające się biorą udział w 
zawodach. 

Trener zaprasza chętnych do 
szkółki. Rodzice zainteresowani 
taką rozrywką dla swoich dzieci 
mogą pozyskać niezbędne infor-
macje za pośrednictwem naszej 
redakcji. 

(stop) 

Polemika w centrum miasta

- Podjeżdżają tutaj na przykład z 
workami wypełnionymi gruzem. 
Pod kontenerami lądują też stare me-
ble i inne graty. Dlaczego my mamy 
się z takimi ludźmi użerać? - pytają 
mężczyźni sprzątający teren targowy. 

W ubiegłym tygodniu góry nieczy-
stości przy kontenerach były tak samo 
duże, jak frustracja pracowników 
komunalnych. 

(stop)

Pracownicy komunalni wrzucają do kontenera worek wypełniony materiałami budowlanymi

Przybywa śmieci przy kontenerach w pobliżu miejskiego targowiska

Rozpędzają się z wysokiego mostu 
zainstalowania na drodze progów 
zwalniających.

„Do UM nie dotarły tego rodzaju 
spostrzeżenia ze strony mieszkańców. 
Ponieważ kwestiami bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na drogach powia-
towych (czyli m.in. na ul. Południowej) 
zajmuje się Powiatowa Komisja Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, UM 
przekaże komisji uwagę czytelnika” 
- czytamy w odpowiedzi magistratu. 
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Ozorków 

ogłoszenie

ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA 
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na 

III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków 

położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0 – 1, przy ul. Nowej 7. Nieruchomości objęte 
są księga wieczystą nr LD1G/0013374/4 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu 
Rejonowego w Zgierzu. Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków 
działki zaliczone są do gruntów ornych (RIIIa).

1.  Niezabudowana działka gruntu nr 119/2 o powierzchni 1564 m2. Wraz z przedmiotowa działką gruntu 
sprzedaje się udział w wysokości 1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę 
wewnętrzną. Cena działki gruntu nr 119/2 wynosi 76.636,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/3 części 
działki gruntu nr 119/1 wynosi 8.333,00 zł. Razem cena nieruchomości wynosi 84.969,00 zł. 
Wadium wynosi 8.500,00 zł.

2.  Niezabudowana działka gruntu nr 119/3 o powierzchni 1160 m2. Wraz z przedmiotową działką gruntu 
sprzedaje się udział w wysokości 1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę 
wewnętrzną. Cena działki gruntu nr 119/3 wynosi 56.840,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/3 części 
działki gruntu nr 119/1 wynosi 8.333,00 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
65.173,00 zł. Wadium wynosi 6.500,00 zł.

3.  Niezabudowana działka gruntu nr 119/4 o powierzchni 1205 m2. Wraz z przedmiotową działką gruntu 
sprzedaje się udział w wysokości 1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę 
wewnętrzną. Cena działki gruntu nr 119/4 wynosi 59.045,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/3 części 
działki gruntu nr 119/1 wynosi 8.333,00 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
67.378,00 zł. Wadium wynosi 6.700,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie 
przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100:
działka nr 119/2 o powierzchni 1564 m.kw. o godz. 10:00
działka nr 119/3 o powierzchni 1160 m.kw. o godz. 10:40
działka nr 119/4 o powierzchni 1205 m.kw. o godz. 11:20

Wadium należy wpłacić do dnia 24.07.2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: Bank 
Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143. 
Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku przez 
Urząd Miejski w Ozorkowie.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej 
www.umozorkow.pl, na BIP-ie tut. Urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.

Połowa dobudów-
ki przylegającej do 

domu komunalnego przy ul. 
Listopadowej w każdej chwili 
może runąć. W drugiej poło-
wie niszczejącej nieruchomości 
mieszkają państwo Jagielscy 
z dziećmi. Lokatorzy od lat 
czekają na zajęcie przez miasto 
stanowiska w sprawie ruiny, 
którą należałoby gruntownie 
wyremontować lub zburzyć. 

Niedawno zakończył się czę-
ściowy remont domu – odnowio-
no dach, założone zostały rynny. 
Zrujnowaną połową dobudówki 
robotnicy się nie zainteresowali. 
Prace remontowe z pominięciem 

Jeden z mieszkańców, 
który spotkał się z na-

szym reporterem, zaprasza bur-
mistrza Jacka Sochę na spacer po 
mieście. Mężczyzna jest zdania, że 
włodarz rzadko odwiedza miejsca, 
które źle wyglądają. 

- Kiedy zostaną wykoszone te zaro-
śnięte wały przy rzece? - pyta ozorko-
wianin. - Aż wstyd, że tak to wygląda. 
Muszę jeszcze dodać, że nad rzeką jest 
niebezpiecznie z powodu suchych 
olbrzymich konarów zwisających 
tuż nad ścieżkami. Jest jeszcze jedna 
sprawa, która denerwuje. Chodzi o ul. 
Kolejową, która tylko w części została 
wyremontowana. Uczestniczyłem w 
jednym ze spotkań burmistrza z miesz-
kańcami Zatorza i wówczas burmistrz 
obiecywał, że coś w tej sprawie zrobi. 

O komentarz poprosiliśmy urząd 
miasta.

„Za utrzymanie koryta rzeki i wa-
łów Bzury odpowiada Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
- Zarząd w Łowiczu. Burmistrz Jacek 
Socha wystosował pismo do PGWWP 

Zaprasza burmistrza na spacer

z prośbą o wykoszenie odcinka wałów 
rzeki w granicach Ozorkowa. Wycinkę 
topól zaplanowano po okresie lęgowym 
ptaków, czyli na miesiące wrzesień – li-
stopad. Burmistrz prowadzi z PKP roz-
mowy zmierzające do przejęcia przez 
miasto terenów PKP między ulicami 
Suchą i Kolejową. Po uzyskaniu prawa 
do dysponowania tymi terenami mia-
sto planuje przebudowę dróg w rejonie 
przejazdu kolejowego” - odpowiada 
magistrat w Ozorkowie.

(stop)

Boją się o własne życie!
części kompletnie zniszczonej prze-
lały czarę goryczy. 

- To jest jakaś kpina. Remontują 
dach, zakładają rynny a nikt nie za-
uważa, że w każdej chwili część tego 
domu może się zawalić – mówi zde-
nerwowany Norbert Jagielski. - Tak 
naprawdę, to powinna tu zawisnąć 
tabliczka z napisem „Uwaga! Budy-
nek grozi zawaleniem!”. Przecież to 
wszystko ledwo się trzyma. Przyj-
dzie jakaś nawałnica i dobudówka 
się zawali grzebiąc w swoich ruinach 
również nas. Naprawdę to nie są 
żarty. Boimy się o swoje zdrowie. 

Pan Norbert nie był gołosłowny. 
Pokazał reporterowi w jakim stanie 
jest połowa dobudówki. 

- Dach prawie zawalił się do 
środka. Trzeba ostrożnie chodzić, 
bo drewniana podłoga jest cała 
spróchniała. Okna wylatują a ściany 
są zawilgocone. Robi się grzyb, któ-
ry wchodzi już do naszego pokoju. 
Dzieci chorują, ciężko to znoszą, bo 
mają alergię. 

O krytycznych uwagach loka-
torów rozmawialiśmy w urzę-
dzie miasta. Komentarz magi-
stratu nie pozostawia złudzeń. 
Zdaniem urzędu zrujnowana 
część przybudówki nie stanowi 
zagrożenia. 

- Jeden lokal w budynku oficyny 
położonej w Ozorkowie przy ulicy 
Listopadowej 25, w której mieszka-
ją państwo Jagielscy, jest wyłączo-
ny z eksploatacji i zabezpieczony, 
aby nie stwarzał zagrożenia dla 
pozostałych mieszkańców – mówi 
Izabela Dobrynin, rzecznik bur-
mistrza Ozorkowa. - Część bu-
dynku w chwili obecnej została 
wyremontowana. Remont polegał 

na przemurowaniu kominów, 
montażu rynien, rur spustowych i 
kryciu dachu papą termozgrzewal-
ną. Ponadto w 2016 r. zostało wy-
konane przyłącze i wprowadzona 
instalacja wodno – kanalizacyjna 
do  budynków.

Władze miasta argumentują, 
że większość budynków wcho-
dzących w skład komunalnego 
zasobu mieszkaniowego została 
wybudowana przed rokiem 1945. 
Ze względu na ich wiek wszystkie 

wymagają przeprowadzenia prac 
remontowych.

- Takie prace są sukcesywnie 
wykonywane w miarę posia-
danych środków finansowych. 
W pierwszej kolejności podej-
mowane są prace zmierzające 
do zabezpieczenia konstrukcji 
budynków, modernizacji i zabez-
pieczenia instalacji technicznych 
oraz zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego – dodaje I. Dobrynin.

(stop)

Elewacja pęka. 
Zdaniem lokatorów 
nieruchomość 
może się zawalić 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o III przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW
Informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 

Cedrowice i miejscowości Cedrowice-Parcela
stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozorków 

1.  Oznaczenie nieruchomości: działka nr 39/13 o pow. 0,1702 ha, 
zapisana w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00080643/1

2. Cena wywoławcza  – 30 000,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium – 3 000,00 PLN 
4.  Termin i miejsce III przetargu:  III Przetarg odbędzie się w dniu 31 

lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 
sala nr 1  o godz. 1000 .
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 
8786 0001 0000 1502 2000 0003  (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 
aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
25 lipca 2018 roku - włącznie).

5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o III przetargu: 
   -  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 

14  w Ozorkowie;
   - na stronach internetowych urzędu;
   - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cedrowice-Parcela.
6.  Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i wa-

runkach przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, 
w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.
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Napar z owoców malin 
2 łyżki suszonych malin zalej szklanką wrzątku i odstaw pod przykryciem 

na 15 minut. Przecedź. Pĳ 2-3 razy dziennie po szklance naparu podczas 

przeziębienia, grypy, anginy, zapalenia oskrzeli – gdy chorobie towarzyszy 

gorączka.

Napar z liści malin 
Łyżkę liści malin zalej 1/2 szklanki wrzątku i pod przykryciem odstaw do 

naciągnięcia na 15 minut. Przecedź. Pĳ po 1/2 szklanki naparu 2–3 razy 

dziennie w nieżycie żołądka i jelit, a także jako łagodny lek przeciwbiegun-

kowy. Napar z liści można też stosować do płukania w stanach zapalnych 

gardła i jamy ustnej.

zdrowie i uroda
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Beautyblender to rodzaj gąbki, 
bez której żadna wizażystka nie 
wyobraża sobie swojej pracy, a i 
wiele kobiet używa jej podczas 
codziennego nakładania maki-
jażu. Beautyblender ma kształt 
łzy, dzięki czemu rozprowadza 
kosmetyk na twarzy idealnie, a 
skóra wygląda gładko i naturalnie, 
bez smug i nierówności.

 
Jak używać beautyblendera?
Najpierw beautyblender należy 

zmoczyć pod wodą, a następnie 
dokładnie wycisnąć i odsączyć 
papierowym ręcznikiem. Dopiero 
wtedy będzie gotowy do użycia. 
Na beautyblender nakładamy ko-
smetyk i dociskamy do wybranych 
partii twarzy, stemplując miejsce 
przy miejscu - wykonujemy właśnie 
ruchy przypominające stemplo-
wanie, a nie przeciągamy gąbki po 
twarzy. Szeroka nasada beautyblen-
dera sprawdza się na większych 
powierzchniach, jak policzki i czoło, 
cienkim koniuszkiem dopracujemy 
makijaż w okolicach oczu i nosa.

 
Jak myć beautyblender?

Beautyblender warto myć przed 

Obecne w ziarnach kawy kofeina, 
teofilina i teobromina działają na 
centralny układ nerwowy, przyśpie-
szając przepływ impulsów elek-
trycznych w mózgu, czyli procesy 
myślowe. Działa więc pobudzająco 
na umysł, zwiększa pamięć krót-
kotrwałą i ułatwia koncentrację. 
Kofeinę organizm zaczyna wchłaniać 
z przewodu pokarmowego już po 
upływie ok. kwadransa od wypicia 
filiżanki kawy, a największe stęże-
nie we krwi osiąga ona i najsilniej 
oddziałuje na układ nerwowy po 
upływie ok. trzech godzin.

Maliny to pyszne owoce - soczyste i 
aromatyczne. Cenione są też przez 
dietetyków i zielarzy, bowiem ma-
liny (zarówno ich owoce, jak i liście) 
zawierają sporo witamin i minerałów 
- z magnezem, wapniem i żelazem 
na czele, a także wiele innych war-
tościowych dla zdrowia substancji. 
Sprawdź, jakie jeszcze właściwości 
zdrowotne mają maliny.

Maliny - właściwości zdrowotne

W owocach malin są kwasy orga-
niczne (m.in. cytrynowy, jabłkowy, 
salicylowy), pektyny, antocyjany, cu-

kry, związki śluzowe, lotne związki 
zapachowe.

Jest również bogactwo witamin 
(m.in. C, E, B1, B2, B6) oraz wiele sub-
stancji mineralnych - przede wszystkim 
potas, magnez, wapń, żelazo).

Natomiast liście malin zawierają 
garbniki, flawonoidy, kwasy organicz-
ne, związki żywicowe, sole mineralne 
(m.in. żelaza, miedzi, wapnia).

Maliny - właściwości 
przeciwnowotworowe

W wyniku badań przeprowadzo-
nych na zwierzętach, naukowcy stwier-

Opuchnięta twarz zawsze jest 
niepokojącym sygnałem i jeśli 
utrzymuje się dłużej lub po-
jawia regularnie, warto zba-
dać, dlaczego tak się dzieje. A 
niezależnie od tego walczyć z 
opuchniętą twarzą domowymi 
sposobami. Poznaj te najsku-
teczniejsze z nich!

1. Automasaż na poduszeczki 
pod oczami

Najpierw przez kilkanaście se-
kund delikatnie głaszcz powieki 
opuszkami palców. Potem środ-
kowym palcem punktowo uciskaj 
powieki - najpierw górną, a potem 
dolną. Masaż rób w kierunku od 
skroni do nosa.

2. Kompres z herbaty
Zaparz herbatę w woreczkach 

– jeśli opuchlizna jest tylko pod 
oczami, wystarczą dwa worecz-
ki, jeśli na całej twarzy, wtedy 
będziesz potrzebowała ich pięć 
lub sześć. Poczekaj aż przestygną, 
a następnie na kwadrans połóż je 
na opuchnięte miejsca. Najlepsza 
jest herbata: czarna lub zielona.

3. Kompres z rumianku
Najlepszy jest na podpuch-

nięte powieki. Przygotowujemy 
go identycznie, jak kompres z 
herbaty. Naparem, jaki zostanie 
po wyjęciu saszetek, można do-
datkowo przemyć okolice oczu, 
co zmniejszy zaczerwienienie 
wokół nich.

4. Minidrenaż twarzy
Palcami wskazującymi obu rąk 

rytmicznie opukuj skórę od czoła 
w kierunku brody. Ponieważ 
celem masażu jest wyrównanie 

W USA ogromną popularność zdo-
była kukurydza. Najlepsza jest jed-
nak nie w formie płatków (przemy-
słowa obróbka pozbawia pokarm 
wielu cennych składników), lecz 
gotowanych świeżych kolb. Zapobie-
ga zaparciom, łagodzi dolegliwości 
żołądkowe. Zawiera witaminy A, E, 
B, dużo potasu, selenu, magnezu, 
żelaza, sodu, wapnia, miedzi, fosforu, 
siarki, cynku. W skład oleju wchodzą 
nienasycone kwasy tłuszczowe prze-
ciwdziałające miażdżycy. W Ameryce 
Południowej, gdzie kukurydza jest 
podstawowym składnikiem poży-
wienia, choroby serca są rzadkie. 
Selen zawarty w kukurydzy zapo-
biega nowotworom, zwłaszcza jelita 
grubego, piersi i płuc.

Beautyblender, czyli gąbeczka do makijażu

Podczas kilku pierwszych 
użyć beautyblendera można 
zaobserwować, że stopniowo traci 
on swój intensywny kolor, jednak 
jest to zjawisko naturalne 
każdym użyciem lub po nałożeniu 
makijażu - wtedy, jak gwarantuje 
producent, posłuży nam 3-4 mie-
siące. Do mycia beautyblendera naj-
lepiej stosować dedykowane mydło 
Solid oraz specjalny płyn Blenderc-
leanser, choć można też czyścić ją 
zwykłym mydłem. Następnie trzeba 
odłożyć beauty blender w prze-
wiewne miejsce, by dobrze wysechł 
i wkrótce był gotowy do ponownego 
użycia. Pamiętaj też, żeby nie kłaść 
aplikatora w pobliżu grzejnika i nie 
wystawiać na działanie promieni 
słonecznych, bo to może znacznie 
skrócić jego trwałość.

Właściwości 
lecznicze nasion: 

kukurydza

Kawa poprawia 
pamięć i 

koncentrację

OPuchnięta twarz: 13 dOmOwych 
SPOSOBów na POzBycie Się OPuchlizny

poziomu limfy pod skórą, ruchy 
powinny być delikatne, ale jedno-
cześnie zdecydowane.

5. Japoński masaż patyczkami
Wykonujemy go za pomocą pa-

tyczków kosmetycznych zakończo-
nych wacikami. Kilka patyczków 
zepnij gumką recepturką – potrze-
bujesz dwa komplety (po jednym 
na każdą stronę twarzy). Następnie 
przez kilka minut opukuj nimi skó-
rę, zaczynając od skroni, następnie 
przechodząc przez policzki (pod 
kością policzkową) do szyi pod 
uchem. Takie oklepywanie ułatwia 
odprowadzenie spod skóry nad-
miaru wody i limfy.

6. Okład z surowego ziemniaka
Obierz ziemniak i zetrzyj go na 

tarce (grubość oczek nie ma zna-
czenia). Papkę nałóż na twarz, a po 
kwadransie zmyj chłodną wodą.

7. Kompres z ogórka
Schłodzone w lodówce plastry 

ogórka rozłóż na twarzy, poleż z 
nimi przez dziesięć minut, następ-
nie przemyj skórę chłodną wodą. 
Zamiast ogórka można też użyć 
schłodzonych w lodówce cienkich 
plastrów ziemniaka.

8. Masaż kostkami lodu
Kostki lodu owiń w foliowe tore-

beczki, a następnie dodatkowo w 
cienką ściereczkę (by na skórze było 
czuć chłód, a nie lód). Tak przygo-
towanym kompresem masuj twarz 
od czoła w kierunku brody, ruchami 
okrężnymi, przez dwie-trzy minuty.

9. Okład ze zmrożonej łyżeczki
Pomaga na opuchliznę pod 

oczami. Zimną łyżkę (uprzednio 

schłodzoną pod zimną wodą lub 
w lodówce) przyłóż do górnej po-
wieki, wytrzymaj kilka sekund, 
następnie przyłóż do dolnej powie-
ki i znów przytrzymaj. Powtórz 
kilka razy.

10. Chłodny kompres
Pomaga, jeśli opuchlizna jest 

efektem ekstrakcji zęba. Kilka, kil-
kanaście kostek lodu (w zależności 
od wielkości opuchlizny) owiń folią 
spożywczą, a następnie miękką 
ligniną. Przyłóż do opuchniętego 
miejsca i trzymaj przez kilkanaście 
minut. Jeśli w tym czasie chcesz 
mieć wolne ręce, kompres można 
prowizorycznie przewiązać np. 
szalem lub apaszką.

11. Płukanki z szałwii
Szałwia działa przeciwobrzękowo 

i ściągająco, a płukanki z niej pomo-
gą doraźnie, jeśli twarz spuchła od 
bolącego zęba (nie zastąpią jednak 
wizyty u dentysty). Szałwię zaparz 
zgodnie z instrukcją na opakowa-

niu, a gotowym, przestudzonym 
naparem, płucz usta kilka razy 
dziennie.

12. Okłady z mleka
Pomogą zarówno przy pod-

puchniętych powiekach, jak i 
przy opuchliźnie całej twarzy. W 
schłodzonym w lodówce mleku 
(nie ma znaczenia, czy jest tłuste, 
czy chude) zanurz kilka wacików, 
następnie odciśnij je z nadmiaru 
płynu i połóż na opuchnięte miej-
sca. Zdejmij po dziesięciu minu-
tach i umyj twarz chłodną wodą.

13. Maseczka z białka jajka 
kurzego

Działa napinająco, niwelując 
opuchliznę. Można ją nakładać 
zarówno na okolice oczu, jak i na 
całą twarz. Białko ubij tak, by po-
wstała piana, a następnie nanieś 
ją palcami lub pędzlem na całą 
opuchniętą powierzchnię skóry. 
Pozostaw przez kwadrans, potem 
dokładnie spłucz.

Właściwości zdrowotne malin - maliny zwalczają 
gorączkę, biegunkę i bóle miesiączkowe

dzili, że maliny mają korzystne działa-
nie w leczeniu nowotworów.

Ze względu na zawartość kwasu 
ferulowego i beta-sitosterolu w mali-
nach, zauważono hamowanie rozwoju 
nowotworu zarówno łagodnego, jak i 
złośliwego.

Czarne maliny znacząco łagodzą 
raka przełyku oraz formowanie się 
guzów jamy ustnej. Wyciąg z malin 
zmniejsza również namnażanie się 
komórek rakowych w wątrobie.

Maliny zwalczają gorączkę, 
biegunkę i bóle miesiączkowe 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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
F.U.H.P. „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
Praca: Łęczyca, 99-100 Łęczyca,
Tel. 572 765 716

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

Prasowaczka 
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania,  1 rok 
doświadczenia zawodowego
PPHU „ELIZABETH” Export –
Import
Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Praca: ul. M .Konopnickiej 2,  
99-100 Łęczyca,
Tel: 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, 1 rok 
doświadczenia zawodowego
PPHU „ELIZABETH” Export –
Import
Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Praca: ul. M .Konopnickiej 2,  
99-100 Łęczyca, 
Tel: 507 085 169

Pracownik budowlany
Umiejętność wykonywania 
zawodu, doświadczenie 
zawodowe 
Usługi Remontowo – Budowlane
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Przeczyca
Praca na terenie kraju

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

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



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

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 własno-
ściowe M-4 o pow. 60,67 m², 

parter w Ozorkowie lub zamienię 
na mieszkanie własnościowe  

M-3 do 40 m², parter w Ozorko-
wie. Tel.: 42-277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², parter w Ozorko-

wie. Tel.: 42-277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe 
w Ozorkowie do 40 m² na osie-

dlu Pogodnej Starości. 
Tel.: 513-918-135

Sprzedam dom z budynkami go-
spodarczymi na działce o pow. 
4732 m² w miejscowości Budki, 

gmina Witonia. Tel.: 601-877-744

Sprzedam działkę pracowni-
czą o pow. 535 m² z domkiem 

piętrowym - Leźnica Wielka nad 
Zalewem. Tel.: 790-388-867

Garaż 16,5 m² murowany w 
centrum Ozorkowa, własność 

notarialna – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Sprzedam  skuter mało używany, 
rok prod. 2015. Tel.: 502-851-180

Sprzedam samochód osobowy 
2004 r. Tel.: 667-713-348

Sprzedam maszynę do szycia . 
Tel.: 667-713-348

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

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

Sprzedam nożyce stołowe do 
blachy i młot ręczny 5kg. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy, uciąg 
1400 kg - atest, homologacja. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam piłę tarczową z widią 
śr. 31 cm, śr. oś 32mm. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam wicher do siana, 
spawarkę, 2 silniki, dmuchawę 

do zboża, imadło. 
Tel.: 667-713-348

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

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

Sprzedam leję – żmijkę oraz 
kuchnię polską z wężownicą. 

Tel.: 507-330-281  

Sprzedam nowy wózek do 
wożenia woreczków, maszynę 

do obcinania cebuli lub 3 silniki 
do niej osobno oraz 2 rowerki 
dziecinne w dobrym stanie w 
tym jeden to BMX Puma mały. 

Tel.: 507-330-281.
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Policja przypomina, że od kwiet-
nia do odwołania, policjanci Wy-
działu Ruchu Drogowego KMP 
w Łodzi organizują “stały punkt 
kontroli autobusów”. Czynności 
te realizowane są w dni powsze-
dnie (oprócz sobót, niedziel i 
dni świątecznych) w godzinach 
06.30-09.00, na parkingu znajdu-
jącym się przy Al. Unii Lubelskiej 
na wysokości kąpieliska “FALA”. 
Na terenie całego woj. kontrole 
możliwe są w miejscach zbiórki.

Poza godzinami funkcjonowania 
“stałego punktu kontroli” patrole po-
licyjne w miarę możliwości dokonują 

kontroli autobusów bezpośrednio 
w miejscach zbiórek uczestników 
wyjazdu po uprzednim otrzymaniu 
zgłoszenia telefonicznego na nr tele-
fonu 42 665-25-10 w godz. 8.00-16.00.

Podobna procedura obowiązuje 
we wszystkich komendach miej-
skich i powiatowych woj. łódzkiego. 
Wystarczy wcześniej skontaktować 
się z policjantami i zgłosić takie 
zapotrzebowanie.

W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości co do swojego stanu 
trzeźwości kierujący może w naj-
bliższej komendzie zwrócić się o 
umożliwienie badania.

Policjanci z Łęczycy zatrzymali 
kierowcę, który w samochodzie 
przewoziły blisko 45 gramów 
amfetaminy. Dodatkowo 44- 
latek nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdem. Do 
sprawy wraz z kierującym poli-
cjanci zatrzymali o 20 lat młod-
szą pasażerkę. Za posiadanie 
narkotyków grozi kara nawet 
do 3 lat pozbawienia wolności.
27 czerwca około godz 22.30 na 
drodze krajowej nr 91 funkcjo-
nariusze z łęczyckiej komendy 
zatrzymali do kontroli pojazd 
marki Alfa Romeo. Jak się okazało 
kierowca nie posiadł uprawnień 
do kierowania pojazdem, a samo-
chód nie miał aktualnych badań 
technicznych. Kiedy policjanci 
sprawdzili auto, w jego wnętrzu 
ujawnili i zabezpieczyli dilerkę z 
białym proszkiem. Przeprowa-
dzony test wykazał, że jest to 
amfetamina w ilości blisko 45 gra-
mów. Poza kierującym policjanci 
do sprawy zatrzymali 24 - letnią 
pasażerkę. O dalszym losie miesz-
kańców Łodzi zadecyduje Sąd. 
Za posiadanie narkotyków grozi 
kara nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności. Prowadzenie pojazdu 
bez uprawnień zagrożone jest 
karą grzywny do 5 tysięcy złotych. 

Na drogach powiatu łęczyckiego 
podczas pierwszego weekendu 
wakacji doszło do jednego wy-
padku drogowego oraz trzech 
kolizji. 

Informację o pierwszym zda-
rzeniu policjanci otrzymali 22 
czerwca tuż po godz. 15:00, gdzie 
na ul. Kaliskiej zderzyły się dwie 
osobówki. Jak wstępnie ustalono 
kierująca fiatem najechała na tył 
audi.

23 czerwca policjanci interwenio-
wali przy dwóch kolizjach. Około 
14:20 w miejscowości Bryski na 
drodze W-703 zderzył się opel z fia-
tem. Według wstępnych ustaleń 32 
- latka kierując oplem zdecydowała 
się wyprzedzić na skrzyżowaniu 
fiata, którego 50 - latka zmieniała 
kierunek jazdy. Pół godziny później 
na ul. Ozorkowskie Przedmieście 
w Łęczycy, kierująca hondą nie 

ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy opla. Kierowcy aut biorą-
cych udział w tych zdarzeniach byli 
trzeźwi. Na sprawców policjanci 
nałożyli mandaty.

Do najgroźniejszego w skutkach 
zdarzenia doszło 24 czerwca oko-
ło godz. 15:20 w Pęcławicach, na 
drodze wojewódzkiej W-702. Poli-
cjanci pracując na miejscu wstępnie 
ustalili, że 21 – latek kierując vw 
passatem na łuku drogi zjechał na 
przeciwny pas, gdzie doprowadził 
do zderzenia z pojazdem marki 
Fiat kierowanym przez mieszkankę 
powiatu łęczyckiego. 20 – letnia 
kierująca oraz pasażerka fiata zo-
stały przetransportowane do kut-
nowskiego szpitala. Kierowcy byli 
trzeźwi. Wszystkie okoliczności 
tego wypadku wyjaśni dochodze-
nie prowadzone pod nadzorem 
miejscowej prokuratury.

We współczesnym świecie istnieje 
poważne zagrożenie sektami. 
Bardzo często słyszymy takie zda-
nie, jednak nie wszyscy zdajemy 
sobie sprawę co to jest sekta, w 
jaki sposób można do niej trafić i 
jakie mogą być tego konsekwen-
cje? Tematyka ta wzbudza więk-
sze zainteresowanie czy obawy 
zwłaszcza w okresie wakacyjnym. 
Tymczasem do sekty może trafić 
każdy, niezależnie od poziomu 
inteligencji i wykształcenia i to 
przez cały rok.

Podczas odpoczynku młodzi 
ludzie mają więcej swobody, luzu, 
czasu niż w roku szkolnym. W 
tym czasie pojawiają się m.in. licz-
ne koncerty, akcje charytatywne. 
Może wydawać się, że okres wakacji 
sprzyja wzmożonej aktywności 
sekt. Nie jest to do końca prawdą. 
Grupy te działają praktycznie przez 
cały rok, organizując rozmaite szko-
lenia, warsztaty, sympozja, kursy 
językowe, obozy. Może w wakacje 
przedstawiciele tego typu wspól-
not bardziej rzucają się w oczy, bo 
wychodzą na ulice wielkich miast 
ze swoimi naukami, często dyna-
micznym stylem życia, wzbudzając 
zainteresowanie szerszych kręgów 
społeczeństwa i zachęcając do wy-
miany poglądów na temat religii, 
moralności, polityki, ekonomii, w 
dalszej perspektywie przyjścia na 
spotkanie i ewentualnego przyłą-
czenia się do grupy.

Do sekty może trafić każdy, nie-
zależnie od poziomu inteligencji 
i wykształcenia. Każdy z nas ma 
niezaspokojone potrzeby, które 
mogą spotkać się z ofertą propono-
waną przez daną grupę czy osobę. 
Każdy z nas przeżywa też kryzysy, 

a wtedy jesteśmy bardziej podatni 
na działanie takich grup.

Co robić, gdy ktoś z Twoich bli-
skich może mieć kontakt z sektą?

Nie wpadaj w panikę. Twoje 
działanie musi być dokładnie prze-
myślane. Jeśli pozwolisz by o Twoim 
zachowaniu zadecydowały emocje, 
to przegrasz. Odpowiednio roz-
poznaj zjawisko. Jeśli bliska osoba 
spotkała rzeczywiście nowych 
ludzi, a przypuszczasz, że to sekta, 
to zamiast zaczynać polemikę, do-
wiedz się czegoś o nich. Nie wypo-
wiadaj przy tym żadnych sądów czy 
ocen. Po prostu zapytaj i wysłuchaj 
odpowiedzi. Wnioski pozostaw 
dla siebie. Postaraj się nie wpływać 
negatywnie na kontakt z członkiem 
sekty. Bądź miły, nie krzycz, staraj 
się nie kłócić. Sekta próbuje wmó-
wić Twojemu bliskiemu, że wcale 
go nie kochasz, a kochają go tylko 
oni. Postaraj się komunikować bez 
kłótni i utrzymuj dobry kontakt. 
Absolutnie nie wolno się z nim spie-
rać na temat jego grupy. Powtarzaj 
mu bez przerwy, że go kochasz i 
że go nie porzucisz niezależnie od 
tego, co powie lub zrobi. Zbieraj 
informacje. Przede wszystkim mu-
sisz zrozumieć problem. Dowiedz 
się, z kim spotyka się Twój bliski. 
Zachowaj przy tym przyjacielski 
ton. Zadaj najpierw sobie pytania: 
Co się właściwie dzieje w moim 
domu? Co to za grupa, kto i po co ją 
założył? Czy można aż tak wpłynąć 
na człowieka? Jak oni mu to zrobili? 
Co mam robić w tej sytuacji? Część 
z tych informacji możesz uzyskać 
od Twojego bliskiego, jeśli będziesz 
zadawać pytania w sposób przyja-
zny. Na inne uzyskasz odpowiedź w 
ośrodku informacji o sektach.

uWaga na seKty

„Żółta kartka” albo mandat
Nawiązując do trwających Mi-
strzostwa Świata w piłce nożnej 
policjanci łęczyckiej drogówki 
wraz z przedszkolakami z Wi-
toni przeprowadzili działania 
profilaktyczne pn. „Żółta Kart-
ka”. Akcja była skierowana do 
uczestników ruchu drogowego. 
Milusińscy niczym sędziowie na 
boisku wręczali żółty kartonik 
sprawcom wykroczeń. Celem 
akcji było zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo 
na drodze.

28 czerwca na 
k rajowe j  60  w 
Witoni mundu-
rowi kontrolowa-
li przestrzeganie 
przepisów przez 
u ż y t kow n i ków 
dróg. Na „celow-
niku” byli kierow-

cy, którzy w 
szczególności 
n i e  s t o s o -
wali się do 
obowiązują-
cych limitów 
pręd koś c i . 
Mundurowi 
w  t r a k c i e 
kontroli byli 
w s p i e r a n i 
przez przed-

szkolaków, którzy wcielili się w 
rolę piłkarskiego arbitra. Zgod-
nie z zasadą akcji, osoby, które 
nie stosowały się do przepisów 
ruchu drogowego miały do wy-
boru otrzymanie “żółtej kartki” 
od dzieci bądź mandat karny od 
funkcjonariuszy. Na podjęcie de-
cyzji nie trzeba było długo czekać. 
Żółty kartonik cieszył się dużym 
wzięciem.

Kontrole autobusów 
i trzeźwości kierujących

Przewoził narkotyki

Podsumowanie weekendu

Każdego dnia w Polsce policjanci 
interweniują w sytuacjach, w któ-
rych życie i zdrowie dzieci jest za-
grożone przez niewłaściwą opiekę 
osób dorosłych. Niestety, pomimo 
powtarzających się szokujących hi-
storii, rodzice lekceważą przestrogi 
i nie uczą się na błędach innych. 
Pamiętajmy, że wypadki z udzia-
łem dzieci nie dotyczą tylko rodzin 
patologicznych - mogą zdarzyć 
się wszędzie. Dlatego nie bądźmy 
obojętni, reagujmy, gdy widzimy 
pozostawione bez opieki dzieci.
Coraz częściej w środkach masowego 
przekazu pojawiają się informacje o 
tragicznych zdarzeniach z udziałem 
dzieci. Ich różnorodność jest ogromna, 
począwszy do wypadków losowych po 
zdarzenia kryminalne. Jednak to, co jest 

wspólne dla tych zdarzeń, to to, że w 
pewnym momencie zabrakło właściwej 
opieki ze strony dorosłych. Początek 
wakacji to doskonały moment, aby 
przypomnieć rodzicom, że pozostawia-
jąc na podwórku, na placu zabaw swoje 
dziecko bez opieki osoby dorosłej, na-
rażają się na odpowiedzialność prawną. 
Pamiętajmy, że dziecko wymaga naszej 
opieki i ciągłej kontroli, a opiekunowie 
powinni być przede wszystkim trzeźwi.
Nie bądźmy obojętni, reagujmy w sy-
tuacjach, kiedy widzimy pozostawione 
bez opieki dzieci. Czasami sygnał od 
sąsiada, zwykłego przechodnia czy ja-
kiejkolwiek innej osoby zainteresowanej 
losem dziecka może zapobiec tragedii. 
Za narażenie dziecka na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdrowia grozi kara 
do 5 lat więzienia.

Widzisz dziecko bez opieki – reaguj
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Przez bar mniej urodzeń nie żyje Koko Kwaśny smak ryzyka 

Fernando Ramirez Rozzi, który przez lata badał Pigmejów 
z plemienia Baka zamieszkującego południowo-wschod-
ni Kamerun, zauważył, że w 2011 roku doszło do znacz-
nego spadku płodności u młodych kobiet. Kolejne lata 
szukał przyczyny takiego stanu rzeczy i ze zdumieniem 
odkrył, że jest nią... otwarcie baru. Pod koniec 2010 roku 
w centrum wsi Moange-le-Bosquet pojawił się bar, który 
oferuje tanią niebezpieczną mieszankę alkoholu etylo-
wego i metylowego. Od tamtej pory centrum życia wsi, 
którym dotychczas była lokalna misja katolicka, prze-
niosło się baru. Kobiety, mężczyźni i dzieci przesiadują 
tam całymi nocami i sączą tani alkohol z plastikowych 
torebek. Wiadomo, że alkohol, a szczególnie tak nie-
bezpieczne mieszanki, jak te, którymi raczą się Baka, 
powoduje wiele problemów zdrowotnych, a jednym z 
nich jest niepłodność kobiet.

21 czerwca w Kalifornii padła Koko, gorylica, która nauczyła 
się ponad 1000 znaków języka migowego i za jego po-
średnictwem komunikowała się z ludźmi. Zwierzę znaka-
mi wyrażało myśli i uczucia. Zdolności Koko, która wyda-
wała się rozumieć – przynajmniej częściowo – mówioną 
angielszczyznę, zostały wykorzystane przez behawio-
rystkę Francine Patterson. W czasie swojego 46-letniego 
życia Koko adoptowała zwierzęta i nadawała im imiona. 
Był wśród nich 
m.in. kot, któ-
rego nazwała All 
Ball. Gdy w 1984 
roku kot uciekł 
i został zabity 
przez samochód, 
Koko wyraźnie 
okazywała ozna-
ki żałoby. We-
dług niektórych 
badaczy poziom 
inteligencji Koko 
wahał się po-
między 75 a 95 
punktów. Dzię-
ki temu małpa 
rozumiała 2000 
słów z języka an-
gielskiego.

Kwaśne smaki skłaniają ludzi do podejmowania większe-
go ryzyka. Naukowcy z Uniwersytetu Sussex sugerują, 
że osoby mające awersję do ryzyka, np. cierpiące na 
zaburzenia lękowe czy depresję, mogłyby skorzystać na 
diecie wzbogaconej o kwaśne pokarmy i napoje. W ten 
sposób można by je “zachęcić” do takich zachowań, jak 
wychodzenie z domu czy rozmowa z obcym. Autorzy 
publikacji twierdzą też, że przedstawiciele zawodów, 
w których podejmowanie ryzyka ma poważne konse-
kwencje, np. piloci, mogliby dla odmiany skorzystać na 
ograniczeniu kwaśnego smaku w diecie. Kwaśny smak 
nie popycha ludzi do bezmyślnego ryzykowania. Chodzi 
raczej o zdolność modulowania zachowań związanych 
z podejmowaniem ryzyka i zachęcanie osób z awersją 
do ryzyka do wykorzystywania nowych możliwości, 
pojawiających się okazji.

Transportowiec
Wesele w plenerze

Buty na akcję

Chodnikowy 
parking. Dla 
pieszych 
miejsca nie ma

Mistrzostwo 
budownictwa

Piątek wieczór 
i sobota rano

Bo szkoda 
czasu


