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Tydzień temu infor-
mowaliśmy, że Karol 

Niewiadomski, dyrektor Zieleni 
Miejskiej w Łęczycy otrzymał 
wypowiedzenie. Funkcję szefa 
jednostki pełnić będzie tylko do 
końca miesiąca. Otrzymaliśmy 
obszerny komentarz Moniki Kilar
-Błaszczyk, wykonującej zadania i 
kompetencje burmistrza Łęczycy, 
która podjęła decyzję o rozwiąza-
niu umowy z K. Niewiadomskim.

„Do głównych zadań Jednostki 
Budżetowej Zieleń Miejska należy 
m.in. dbanie o czystość, ład i po-
rządek w mieście oraz przeprowa-
dzanie drobnych prac związanych 
z remontami dróg i chodników. 
Niestety od dłuższego czasu zarzą-
dzanie Jednostką Budżetową Zieleń 
Miejska przez dyrektora Karola 
Niewiadomskiego budziło szereg 
moich zastrzeżeń. Wielokrotnie roz-
mawiałam z panem dyrektorem na 
temat moich obserwacji, zwracając 
uwagę na niewłaściwe funkcjono-
wanie jednostki, prosząc tym sa-
mym o poprawę. Niestety rozmowy 
nie przyniosły pożądanego skutku.

W tym samym czasie szereg mo-
ich spostrzeżeń znalazło potwier-
dzenie w opinii radnych, którzy w 
trakcie obrad Rady Miejskiej oraz na 
komisjach poruszali problem zarzą-
dzania Jednostką Budżetową Zieleń 

Miejska, o czym mogły przekonać 
się osoby obserwujące emitowane 
na naszej stronie internetowej posie-
dzenia z sali obrad. Nadmienię, że 
niejednokrotnie mieszkańcy pod-
czas wtorkowych wizyt w moim 
gabinecie sugerowali, że czystość 
miasta, nie należy do jego mocnych 
stron, a przeprowadzane przez JB 
Zieleń Miejska drobne prace inwesty-
cyjne wykonywane są w nie do końca 
satysfakcjonujący sposób. Czarę gory-
czy przelało jednak niedoszacowanie 
kosztów inwestycji realizowanych 
przez Zieleń Miejską. Z dziesięciu in-
westycji wskazanych przez radnych 
w tegorocznym budżecie nie została 
zrealizowana żadna, choć minęło 
już pół roku. Pamiętajmy, że dbanie 
o wizerunek miasta jest jednym z 
głównych filarów promocji. To, jak o 
Królewskim Mieście wypowiadać 
się będą jego mieszkańcy, turyści 
czy przejeżdżający przez nie zależy 
w głównej mierze od nas. Niestety 
dochodzące do mnie sygnały, brak 
zmiany w zarządzaniu pracowni-
kami oraz powracające problemy 
związane z ładem i porządkiem w 
Łęczycy zmusiły mnie do podjęcia 
jednoznacznej decyzji o zwolnieniu 
dyrektora Jednostki Budżetowej 
Zieleń Miejska” - wyjaśnia M. Ki-
lar-Błaszczyk.

(zz)

Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu dojrzałości.

Uczniowie z Łęczycy i powiatu 
łęczyckiego wypadli całkiem nieźle 
na tle średniej kraju i województwa. 
Mogą być z siebie zadowoleni.

- Chyba tradycyjnie już najwyż-
szy wynik osiągnęli maturzyści 
z I LO im. Kazimierza Wielkie-
go – 98,30%. Na ogólną liczbę 69 
uczniów do matury przystąpiło 62 
i z tej grupy tylko jednemu ucznio-
wi się nie powidło, ale ma prawo 
do egzaminu poprawkowego w 
sierpniu. Drugi wynik pod kątem 
zdawalności – 94,12% uzyskali 
uczniowie II LO im. Jadwigi Grodz-
kiej w Łęczycy. Z 76 osobowej grupy 
uczniów, do matury przystąpiło 
68, z czego czworo nie zdało, ale 
również mają prawo do sierpniowej 
poprawki. Kolejny wynik – 83,70% 
uzyskali uczniowie Technikum nr 
2. Na 56 maturzystów do egzaminu 
przystąpiło 43 i z tej grupy 7 osób nie 

zdało. Do egzaminu poprawkowego 
może przystąpić 5 osób. Uczniowie 
Technikum nr 1 uzyskali 58,54% 
zdawalności. Z 69 osobowej grupy 
maturzystów do egzaminu przy-
stąpiło 41 osób, z których 24 osoby 
zdały, 17 osobom, niestety  nie po-
wiodło się, prawo do poprawki ma 
13 maturzystów. Najniższy wynik 
uzyskali uczniowie z Technikum 
w Piątku – 54,80% zdawalności. Na 
55 uczniów klas maturalnych do 
egzaminu przystąpiło 31 osób, z któ-
rych 17 zdało. Z pozostałych 14 osób, 
które nie zdały matury, 9 ma szansę 
na egzamin poprawkowy – wylicza Edward Banasik, kierownik wy-
działu oświaty, kultury, zdrowia 
i pomocy społecznej ze starostwa 
powiatowego w Łęczycy. - Średni 
wynik zdawalności wszystkich 
uczniów z naszego powiatu to – 
82,44 %, przy czym zdawalność w 
skali kraju osiągnęła poziom 79,90%  
a  w województwie łódzkim 79,60%.

(mku)

Podczas remontu 
ulicy Marii Konop-

nickiej znaleziono kilkadzie-
siąt fragmentów żydowskich 
płyt nagrobnych. Macewy 
pochodzą najprawdopodob-

Dlaczego burmistrz zwolniła 
dyrektora Zieleni Miejskiej?

wyniKi matur

Budynek przy ulicy 
Kilińskiego, w którym 

mieści się przychodnia, stoma-
tologia i Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie wymaga grun-
townego remontu. Właściciel 
budynku, czyli starostwo po-
wiatowe w Łęczycy tego typu 
prace planuje, ale sukcesywnie, w 
ramach możliwości finansowych. 
Pieniądze na odnowienie budyn-
ku pochodzą z podwyższonego 
najemcom czynszu. 

- W 2017 roku  na mocy uchwały 
rady powiatu w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnych 
umów najmu z dotychczasowymi 
najemcami, zostały zawarte umo-
wy najmu na okres 20 lat. Wszyst-
kie podmioty płacą jednakową 
stawkę czynszu w wysokości 
21 zł za 1 mkw. wynajmowanej 
powierzchni. Oprócz czynszu na-
jemcy ponoszą koszty eksploata-
cyjne, czyli centralne ogrzewanie, 
ciepła woda użytkowa, energia 
elektryczna, odprowadzanie ście-
ków, wywóz nieczystości stałych, 
usługa utrzymania czystości i 

Kiedy remont budynku?

porządku wokół budynku, usługa 
wykonania przeglądów. Do opłat 
doliczany jest podatek VAT. Suk-
cesywny remont budynku, w tym 
m. in. dachu jest przewidziany ze 
środków finansowych zgroma-
dzonych przez powiat łęczycki, 
pochodzących z podwyższonego 
obecnie czynszu za wynajem 
lokali. W ubiegłym roku w ca-
łym budynku wymieniono okna. 
Obecnie jest podpisana umowa 

na wymianę pokrycia dachowego, 
termin wykonania przewiduje się 
na 31 sierpnia br., koszt to kwota 
133 355 zł – informuje Wojciech 
Zdziarski, starosta powiatu łę-
czyckiego. - W kolejnych latach 
planowane są: wymiana instalacji 
CO, remont podestu i schodów, 
wejścia głównego oraz remont 
korytarza lewego skrzydła. Inwe-
storem jest powiat łęczycki. 

(mku)

Żydowskie płyty nagrobne   
na Konopnickiej

niej ze zlikwidowanego przez 
Niemców podczas II wojny świa-
towej żydowskiego cmentarza. 
Mieścił się on przy obecnej ulicy 
Popiełuszki. 

Fragmenty żydowskich płyt 
nagrobnych, którymi Niemcy 

naprzeciwko magistratu. Na 
odcinku ulicy Marii Konop-
nickiej od ul.  Kaliskiej do 
ul. Belwederskiej wyłączony 
został z użytkowania jeden 
pas ruchu. Na czas remontu 
przystanki zlokalizowane na 
ulicy M. Konopnickiej zostały 
przeniesione na ulice: Ozor-
kowską (2 przystanki) oraz 
Poznańską (1 przystanek).

(zz)

utwardzali drogi, zostały prze-
wiezione na ogrodzony teren na-
leżący do miasta a nad remontem 
ulicy M. Konopnickiej nadzór 
sprawuje archeolog. 

Ciekawe znalezisko nie wpły-
nie negatywnie na ciągłość prac. 
Na ten moment koszty inwesty-

cji wzrosły jedynie o 15 
tys. zł za nadzór archeolo-
giczny oraz przeprowadze-

nie kwarendy archeologicznej 
terenu (należy ustalić granice 
dawnego cmentarza żydow-
skiego). Remont przebiega bez 
większych utrudnień. Powoli do-
biega końca układanie asfaltu na 
części ulicy od skrzyżowania z 
Kaliską do Popiełuszki. Od środy 
rozpoczęły się prace drogowe 
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Od 9 do 21 lipca 

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD OD LISTOPADA!

1) Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 9 lipca 
do 21 lipca ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od listopada 2018 roku!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego 
na dzień 09.07.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 
0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 zł (w tym: prowizja 120 
zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z 
przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 09.07.2018 r. do dnia 21.07.2018 r. 

SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

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

KUCHNIE OD:KUCHNIE OD: NAROZNIKI OD:
.

NAROZNIKI OD:
.

499zł499zł 899zł899zł

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

„Witacze” ustawione 
przy wjazdach do Łęczy-

cy są stare, zardzewiałe i odchodzi z 
nich farba. Z całą pewnością nie wy-
glądają estetycznie. Miasto na zakup 
nowych nie ma pieniędzy. Być może 
część obecnych zostanie odnowiona 
przez pracowników Zieleni Miejskiej. 

- Jednym z elementów dbania o 
wizerunek Łęczycy są tzw. „witacze” 
ustawione na drogach wjazdowych 
do miasta. Każdy z nas – mieszkańcy, 
turyści czy przejeżdżający przez nasze 

Rada nadzorcza 
spółdzielni miesz-

kaniowej nie przedłużyła 
umowy z Adamem Janiakiem, 
prezesem technicznym, który 
w firmie nie chciał już dłużej 
pracować. 

- Umowa o pracę z prezesem 
Adamem Janiakiem miała cha-
rakter umowy na czas określony 
i wygasła  z dniem 30 czerwca br.  
Kolejnej umowy nie zawarliśmy, 
ponieważ pan prezes złożył rezy-
gnację z dalszego wykonywania 
swojej funkcji. W tej sytuacji, w 
sobotę 30 czerwca rada przyjęła 
tę informację. Obecnie nie ma 
jeszcze kandydata na to stano-
wisko - słyszymy od Marka Ma-

nie witają a odstraszają
miasto kierowcy, zdaje sobie sprawę z 
ich stanu. Powiedzieć trzeba wprost, że 
problem stanu „witaczy” nie powstał 
dziś, ponieważ wymiany czy remontu 
domagają się one od dawna. Jak w każ-
dym gospodarstwie domowym, tak i w 
mieście, środki, którymi dysponujemy 
są ograniczone. Na chwilę obecną w 
budżecie nie zostały zabezpieczone fun-
dusze na wymianę „witaczy”, ponieważ 
wiąże się ona z wysokimi kosztami – 
wyjaśnia Monika Kilar-Błaszczyk. - Nie 
oznacza to jednak, że nie podejmiemy 

działań mających na celu przywrócenie 
świetności wspomnianych „witaczy”. 
Na drogach wojewódzkich prace 
remontowe zostaną przeprowadzone 
przez pracowników Jednostki Budże-
towej Zieleń Miejska do końca roku, z 
zastrzeżeniem, że jeżeli czas, środki finan-
sowe oraz zasoby ludzkie pozwolą na ich 
wykonanie. W odniesieniu do drogi kra-
jowej, w związku z planowanym przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad remontem drogi nr 91, wy-
miana „witaczy” usytuowanych przy 
wspomnianej drodze na chwilę obecną 
nie będzie przeprowadzana.

(zz)

jewskiego, 
przewodni-
czącego rady 
nadzorczej.

Tę ostatnią 
in formac ję 
potwierdza 
także prezes 
Jarosław Pa-
cholski.

- Obecnie 
nie ma jesz-
cze nikogo 
na to miejsce, 
aczkolwiek nie ukrywam, że przy 
naszym trybie prowadzenia remon-
tów i mniejszych inwestycjach naj-
bardziej bylibyśmy zainteresowani 
współpracą z osobą posiadającą 

„ŁęczycanKa” bez 
PrezeSa Janiaka

uprawnienia budowlane - wyja-
śnia J. Pacholski.

(mku)

Adam Janiak był zastępcą 

prezesa „Łęczycanki” 
od 1 kwietnia 2016 r.

Policjanci z łęczyckiej komendy 
wyjaśniają okoliczności śmiertelne-
go wypadku, do którego doszło w 
miejscowości Leszcze (gm Łęczyca). 
Kierujący zjechał z drogi i uderzył 
w dom.

Do zdarzenia doszło w sobotę oko-
ło godziny 18.00 w miejscowości 
Leszcze pod Łęczycą. Jak wynika z 
dotychczasowych ustaleń 48-letni 
kierujący peugeotem jadąc w kie-

tragedia pod Łęczycą

runku Wilczkowic przejechał przez 
skrzyżowanie na wprost, zjechał z 
drogi i uderzył w narożnik domu. 
W pobliżu wypadku zgromadziło 
się wielu mieszkańców, którzy z nie-
pokojem patrzyli na działania służb 
ratunkowych. Na miejscu zdarzenia 
niezwłocznie pojawiło się pogotowie, 
policja oraz trzy wozy strażackie. 
Mimo podjętej natychmiastowej akcji 
ratunkowej mężczyzny nie udało się 
uratować. W ostatniej chwili odwołano 
też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który miał przetrans-
portować poszkodowanego do szpitala. 
Mężczyzna najprawdopodobniej był 
mieszkańcem miejscowości Wichrów 
(gm. Łęczyca). Wszystkie okoliczności 
tego zdarzenia wyjaśni dochodzenie 
prowadzone pod nadzorem miejscowej 
prokuratury.

(zz) 
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Płonęło blisko 2 ha lasu

problem z byłym prAcodAwcą

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca Na początku lipca 
odbyła się kolej-

na już Biesiada Strażacka, której 
gospodarzem w tym roku była 
OSP Łęka obchodząca dodatkowo 
100-lecie swojej działalności. 

Po oficjalnych przemówieniach 
rozpoczęło się biesiadowanie. Przed 
publicznością wystąpiła Orkiestra 
Dęta Gminy Łęczyca oraz Kapela 
ze Wsi Wilamów.  Biesiadowanie 

W ubiegły pią-
tek płonął kom-

pleks leśny w Siemszycach. 
Zarzewie pożaru powstało w 
centrum lasu, na granicy gminy 
Łęczyca i Grabów. Z ogniem, 
który objął około 2 ha lasu 
walczyło 6 zastępów straży 
pożarnej.

Na miejscu zdarzenia obecny 
był leśniczy Wojciech Chodo-
rowski.

- Kompleks leśny należy do nad-
leśnictwa Julinki. Dojazd do pożaru 
był utrudniony z powodu dużej 
odległości do najbliższego hydran-
tu. Wozy strażackie, aby uzupełnić 
wodę musiały jechać aż do remizy 
strażackiej w Chorkach. Akcję ga-

Zgodnie z informacja-
mi podawanymi przed 

rokiem przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, od 
około pół roku powinny trwać 
prace remontowe na Drodze 
Krajowej 91 przebiegającej przez 
Łęczycę. Jak do tej pory dro-
gowców na ulicy Sienkiewicza 
nie było. Mieszkańcy pytają, czy 
długo wyczekiwany remont w 
ogóle się odbędzie.

Remont odcinka krajówki prze-
biegającej przez Łęczycę był już 
planowany w 2012 roku. Wykonano 
dokumentację, ale do inwestycji nie 
doszło, bo centrala GDDKiA w War-
szawie wstrzymała finansowanie 
tego zadania. Teraz temat jest wciąż 

aktualny, ale mocno wydłuża się 
w czasie.

- Aktualnie trwają niezbędne 
przygotowania, czego finałem 
będzie wybór wykonawcy prac. W 
szczegółach wygląda to następująco: 
aktualnie kończona jest dokumen-
tacja, a w związku z koniecznością 
usunięcia kilku kolizji technicznych 
(w okolicy „Biedronki”) konieczne 
było także pozyskanie kilku działek. 
Kolejnym krokiem będzie wystąpie-
nie do wojewody o decyzję ZRID 
(Zezwolenie na Realizację Inwestycji 
Drogowej). Oceniamy, że nastąpi 
to w lipcu. Wówczas rozpocznie-
my przygotowania do ogłoszenia 
przetargu. Wyłonienie wykonawcy 
nastąpi więc prawdopodobnie je-

sienią i wówczas zaczną się prace. 
Jednak ze względu na fakt, żeby 
na zimę nie dezorganizować życia 
mieszkańców i kierowców jadących 
tranzytem, w pierwszej fazie będą 
prowadzone prace mniej uciążliwe, 
a wiosną ruszą prace zasadnicze – 
informuje Maciej Zalewski, rzecz-
nik prasowy GDDKiA w Łodzi.  
Prace na krajówce obejmą odcinek 
o długości 3,25 km. W planach jest 
m.in. wymiana nawierzchni, zatok 
autobusowych, chodników i ścieżek 
rowerowych oraz modernizacja 
skrzyżowań. Wykonana zostanie 
także nowa kanalizacja deszczo-
wa, oświetlenie uliczne, wjazdy do 
posesji oraz wjazd na dworzec PKS.

(zz)

paliŁ 
się las 

Leśniczy Wojciech Chodorowski mówi o pożarze

śniczą dodatkowo bardzo utrud-
niała panująca od dłuższego czasu 
susza. W takich okolicznościach 
wystarczy moment nieuwagi, aby 
zaprószyć ogień. W tym przypadku 
najprawdopodobniej tak było, ktoś 
nieumyślnie spowodował taką 
tragedię. Dobrze, że udało się dość 
szybko zareagować, mam nadzieję, 
że drzewa ocaleją, bo pnie nie są 
osmalone – mówi W. Chodorowski.

(mku)

Biesiada strażacka

remont ul. sienkiewicza w przyszłym roku

Wygrała w sądzie, 
dokumentu dalej nie ma

Łęczyca Ugodę sądową w 
sprawie podstawy 

rozwiązania stosunku pracy 
między Jednostką Budżetową 
Zieleń Miejska a Bożeną Urba-
niak zawarto w ubiegłym roku. 
Jednak dla byłej pracownicy 
„Zieleni” sprawa się nie zakoń-
czyła. Zakład pracy nie wypełnił, 
w ocenie B. Urbaniak, wszystkich 
warunków zawartego przed są-
dem pracy porozumienia. 

Zwolniona dyscyplinarnie Bo-
żena Urbaniak zaskarżyła do sądu 
pracy sposób rozwiązania stosun-
ku pracy. Sąd nie znalazł podstawy 
do zwolnienia dyscyplinarnego i 
rozstrzygnął spór na korzyść byłej 
pracownicy. Zawarto ugodę sądo-
wą. Na jej podstawie zmieniona 
została podstawa rozwiązania 
stosunku pracy z dyscyplinarnego 
na porozumienie stron.

- W następstwie tej decyzji za-
kład Zieleń Miejska był zobowią-
zany do zmiany dokumentów 
takich jak umowa o rozwiązaniu 
stosunku pracy za porozumieniem 
stron i świadectwo pracy - mówi 
pani Bożena. - Tymczasem świa-
dectwo, owszem, zmienili, ale w 
wypowiedzeniu dalej jest zwolnie-
nie dyscyplinarne. Nie mogę się z 
tym zgodzić. 10 lat pracowałam w 
tym zakładzie, zabrali mi zdrowie, 
popsuli opinię do tego stopnia, że 
nie mogę znaleźć pracy. Postano-
wiłam więc skorzystać z wcze-
śniejszej emerytury, ale w ZUS 

proszą nie tylko o świadectwo pracy, 
ale także o wypowiedzenie stosunku 
pracy. I tu się zaczyna problem, bo w 
każdym z tych dokumentów jest inna 
postawa rozwiązania stosunku pracy. 
Prosiłam o zmianę wypowiedzenia, 
zgodnie ze świadectwem, które 
wydano, ale usłyszałam, że tego nie 
dostanę. Jeżeli zakład pracy nie wyda 
mi dokumentu, zaproszę telewizję. 
Niech ludzie z całej Polski zobaczą, jak 
Zieleń Miejska w Łęczycy utrudnia 
życie byłym pracownikom. 

Dlaczego była pracownica nie może 
uzyskać dokumentu zgodnego z 
wydanym przez firmę świadectwem 
pracy? 

- Chcę pomóc tej pani, absolutnie 

nie utrudniać, tylko nie znajduję 
podstaw, dla których mielibyśmy 
wymieniać wypowiedzenie stosun-
ku pracy. Powszechnie wiadomo, 
że dokumentem ważniejszym tzw. 
zewnętrznym jest świadectwo pra-
cy. Wypowiedzenie ma charakter 
wewnętrzny. Sprawdzałem warunki 
ugody sadowej, jako zakład wszyst-
kie je wypełniliśmy. Natomiast 
jeżeli ZUS byłby zainteresowany 
wypowiedzeniem stosunku pracy, 
to zapewne zwróciłby się do nas z 
pismem. W takiej sytuacji udzielimy 
wyczerpującej wypowiedzi – wyja-
śnia Karol Niewiadomski, dyrektor 
Zieleni Miejskiej.

(mku)

Pani Bożena 
oczekuje, 
że zakład 
zmieni 
umowę o 
rozwiązaniu 
stosunku 
pracy

Łęczyca W piątek radni miejscy 
spotkali się na sesji 

nadzwyczajnej, podczas której 
omawiano tylko jedną ważną 
sprawę – przekazania brakującej 
kwoty na uruchomienie miejskie-
go żłobka.

- Sytuacja na rynku usług nie wy-
gląda dobrze. Jak się okazuje, środki 
przeznaczone przez radnych  w 
budżecie na dostosowanie obiektu 
na potrzeby najmłodszych zostały 

Przesunięto pieniądze na żłobek
źle oszacowane. Całość zadania 
wyniesie 69 667,83 zł, rada miasta 
przeznaczyła 46 805 – wyjaśniła 
Olga Kubas,  kierownik ds. inwe-
stycji. - Zwracamy się do radnych 
o brakujące środki, w wysokości 
25 000 zł. 

Rada jednogłośnie wyraziła po-
zytywną opinię w sprawie przezna-
czenia dodatkowych pieniędzy na 
dostosowanie budynku dla potrzeb 
najmłodszych mieszkańców. W 

zakończyła zabawa taneczna, która 
trwała do późnych godzin wie-
czornych.

W trakcie zabawy najmłodsi mo-
gli obejrzeć wozy strażackie oraz 
policyjny radiowóz, sprawdzić z bli-
ska wyposażenie, jakim posługują 
się zarówno strażacy, jak i policjanci, 
a także pojeździć na kucyku.

(zz)

związku z zakończeniem w dniu 7 
lipca rekrutacji do miejskiego żłob-
ka, radni byli zainteresowani czy są 
jeszcze wolne miejsca.

- W tej chwili mamy zapisanych 
15 dzieci, docelowo jest 18 miejsc, 
co oznacza, że można jeszcze za-
pisać dziecko do żłobka – mówi 
Wioletta Stefaniak, kierownik 
wydziału promocji, oświaty, kul-
tury i sportu.

(mku)
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DoMeK leTnisKoWy 
koło Karwi dla max 7 osób

250zł/doba
2,5 km do linii 

brzegowej
Wolne terminy
ZAPRASZAMY

Tel.: 517-024-551 
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Łęczyca Zdezelowany budynek 
przy ulicy Kaliskiej nie-

długo zostanie zrównany z ziemią. 
Strasząca wyglądem i stanem 
technicznym rudera przeznaczo-
na została do wyburzenia. Za 2-3 
tygodnie sprawą rozbiórki zajmie 
się najprawdopodobniej Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łęczycy. 

(zz)

miasto wyburzy ruderę

nad zalewem śmieci i krzaki

Tereny wokół 
zalewu i tzw. 
dzika plaża 
mogłyby wy-
glądać zupełnie 
inaczej. Czynne 
kąpielisko, strefa 
rekreacji i mała ga-
stronomia z pewnością la-
tem przyciągałyby tłumy miesz-
kańców Łęczycy i okolic. 

Póki co, przy zalewie rośnie wy-
soka trawa i chwasty a na dzikiej 
plaży wieczorami palone są ogni-
ska i spożywany alkohol. Miejsce 
obecnie w żaden sposób nie sprzyja 
rekreacji, o czym często mówią 
mieszkańcy. Kolejni włodarze nie 
byli w stanie rozpocząć inwestycji 
nad zalewem, choć każdy ma świa-
domość, że jest ona potrzebna.

- Zagospodarowanie zalewów 
miejskich jest jedną z najważniej-
szych inwestycji, które należy wy-
konać w naszym mieście. Będziemy 
starać się pozyskać na ten cel ze-
wnętrzne środki, które umożliwią 

wykonanie tak 
dużego zadania. 
Teren zalewów 
miejskich jest ide-

alną lokalizacją dla 
strefy wypoczynku 

i rekreacji dla miesz-
kańców naszego miasta. 

Zdaję sobie sprawę z potrzeb w 
tym zakresie i w przyszłej kadencji, 
jeśli będę miała możliwość pełnie-
nia zaszczytnej funkcji burmistrza 
Łęczycy, z pewnością będę zabiegać 
o zagospodarowanie tego miejsca. 
Mogę tylko ubolewać, że tak atrak-
cyjne tereny nie znalazły zaintere-
sowania u dotychczasowych włoda-
rzy. W pierwszej kolejności musimy 
znaleźć źródła finansowania tej 
ogromnej inwestycji. Będziemy po-
szukiwać środków zewnętrznych 
na ten cel. Obecnie, możemy jedy-
nie doraźnie dbać o utrzymanie 
terenu - komentuje Monika Kilar
-Błaszczyk, wykonująca zadania i 
kompetencje burmistrza Łęczycy.

(zz)

Na dzikiej plaży rozpalane są ogniska i spożywany alkohol. Butelki są wyrzucane gdzie popadnie 

Kontrowersje przy 
miejskim targowisku

Łęczyca Chodnikiem przy tar-
gu czasami trudno 

przejść. Kupcy handlują tuż 
przy słupkach oddzielających 
chodnik od jezdni. Problem w 
tym, że na chodniku handlować 
nie można. 

Co dzień można zobaczyć, jak 
słupki zabezpieczające służą jako 
oparcie dla handlujących a łańcu-
chy do siedzenia.

- To kpina z bezpieczeństwa pie-

szych - uważa pan Jan, mieszkaniec 
Łęczycy. - Jestem emerytem i często 
przychodzę na targ, ale prawdziwą 
sztuką jest przejść chodnikiem od 
strony ulicy Kilińskiego. Wszędzie 
owoce, warzywa, nabiał, skrzynki 
z towarem. Dlaczego władze nie 
uregulują tej sytuacji? Przecież po-
winny być wyznaczone miejsca do 
prowadzenia handlu. Straż miejska 
chodzi, patroluje targowisko a kup-
cy i tak zastawiają chodnik.

Trudno nie zgo-
dzić się z miesz-
kańcem Łęczycy, 
jednak samorzą-
dowcy miejscy wi-
dzą ten problem i 
o sprawie mówili 
podczas ostatniej 
sesji rady miasta. 

Odwiedzamy 
łęczycki rynek. 
Rzeczywiście na 
chodniku handel 
kwitnie. Strażnicy 
miejscy co prawda 
poinformowali, że 
nie wolno handlować na chodni-
ku, ale nie wszyscy stosują się do 
poleceń. Jednym z kupców, którzy 
upierają się przy handlu na chod-
niku jest Józef Jabłoński.

- Wszystko to powinno wyglą-
dać inaczej, ale dlaczego ja mam 
nie handlować, skoro wszyscy inni 
to robią? - mówi J. Jabłoński. - Je-
stem emerytem, sprzedaję płody 
rolne.  Nie zarabiam kokosów, a 
tu ciągle mnie straszą sądem czy 
więzieniem, jak tak może być? 
Poza tym płacę za miejsce do han-
dlowania. A skoro biorą ode mnie 
pieniądze za handel na chodniku, 

to uważam, że 
mam prawo tu 
stać.

Faktem jest, że 
tabliczki infor-

mującej o zakazie 
handlu na chodni-
ku nigdzie nie ma. 

Straż miejska z kupcami rozmawia.
- Na targowisku są wy-

znaczone miejsca han-
dlowe. Na pewno takim 
miejscem nie jest chodnik. 
Podczas patroli zwraca-
my na to uwagę. Kupcy 
po naszej interwencji w 
większości przenoszą się 
z towarem w inne miejsce. 
Jest jednak jeden handlu-
jący, który nie-
stety nie reaguje 
na jakiekolwiek 
próby w yeg-
z e k wowa n i a 

Strażnicy miejscy rozmawiają z kupcami

Józef Jabłoński jest zdania, 
że ma prawo handlować na 

chodniku

przestrzegania prawa. Należy 
zaznaczyć, że handel w miejscu 
do tego nieprzeznaczonym jest 
wykroczeniem – komentuje To-
masz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy. 

W miniony piątek przed połu-
dniem na chodniku sprzedawał 
tylko jeden kupiec.

(mku)

Na chodniku handel kwitnie w najlepsze
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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
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Walne zgromadzenie człon-
ków spółdzielni mieszkaniowej 
„Lokatorsko-Własnościowej” w 
Poddębicach odbyło się w dniu 
22.06.2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Poddębicach.

Walne zgromadzenie jest naj-
ważniejszym organem statuto-
wym spółdzielni. W walnym 
zgromadzeniu wzięli udział 
członkowie spółdzielni oraz oso-
by zaproszone m.in. członek 
zarządu geotermii. 

Obrady walnego zgromadzenia 
prowadziła Maria Wójcik – prze-
wodnicząca rady nadzorczej 
spółdzielni. 

Walne zgromadzenie pod-
jęło ważne dla działalności 
spółdzielni uchwały m.in.: 
uchwaliło zmiany w statucie 
spółdzieln i oraz aneks do 
regulaminu rady nadzorczej 
spółdzielni. Powyższe zmiany 
spowodowała zmiana ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Dokonano również wy-
boru uzupełniającego jednego 
członka rady nadzorczej. Wal-
ne zgromadzenie zatwierdziło 
sprawozdania rady nadzor-
czej oraz zarządu za rok 2017, 
zatwierdziło sprawozdanie 

finansowe spółdzielni za rok 
2017 oraz zadysponowało nad-
wyżką bilansową w następujący 
sposób: 5% na zwiększenie fun-
duszu zasobowego oraz pozo-
stałą kwotę na pokrycie wydat-
ków związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości w 
zakresie obciążającym członków 
spółdzielni. Walne zgroma-
dzenie udzieliło absolutorium 
wszystkim członkom zarządu 
spółdzielni za pracę w 2017 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji 
przyjęto wnioski do realizacji 
przez zarząd spółdzielni i radę 
nadzorczą m.in.:

- wykonanie monitoringu na 
osiedlach mieszkaniowych,

- zobowiązać zarząd spółdziel-
ni do wystąpienia do gminy 
Poddębice w sprawie wykonania 
chodnika na ulicy Dojazd.

Walne zgromadzenie podsu-
mowało kolejny rok działalności 
gospodarczej spółdzielni oraz 
określiło kierunki działania w 
latach następnych.

Zarząd spółdzielni pragnie 
podziękować wszystkim osobom, 
które wzięły udział w obradach 
walnego zgromadzenia.

Do zobaczenia w roku 2019.

Ważne DecyZje 
PoDcZas WalneGo
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Zarząd powiatu w Poddębicach 
na XXXVI Sesji Rady Powiatu 
uzyskał absolutorium. Radni 
zdecydowaną większością gło-
sów przyjęli sprawozdanie z 
realizacji budżetu powiatu pod-
dębickiego za 2017 r.

Budżet powiatu z roku na rok 
się zwiększa. W roku 2016 stano-
wił kwotę prawie 42 mln zł, w 
2017 r. zamknięty został kwotą 
44.637.160,63 zł. Jest to znaczny 
wzrost uwarunkowany pozyski-
waniem dodatkowych środków 
na realizację zadań powiatu w 
szczególności na drogi powiatowe. 
W ciągu roku dochody powiatu 
poddębickiego wzrosły o ponad 
10,5 mln zł. Dodatkowe środki 

pochodziły głównie z dotacji od 
wojewody – w ramach programu 
przebudowy dróg lokalnych, 
dotacji pochodzących z gmin, 
dotacji na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, zwrotu podatku 
VAT, PROW, środków na realizację 
projektów realizowanych przez or-
ganizacyjne jednostki powiatowe, 
środków pochodzących z PFRON 
z przeznaczeniem na likwidację 
barier architektonicznych oraz 
pozostałych dochodów. Budżet 
został wykonany niemalże w 100 
%. Po stronie dochodów w wyso-
kości 98,85 % planu, a po stronie 
wydatków 95,14% planu.

Podsumowując budżet powiatu 
za 2017 r. warto wspomnieć o 

aBsoluToriuM Dla ZarZąDu 
wydatkach inwestycyjnych, które 
w 2017 r. wyniosły 8.737.225,31 zł., z 
czego prawie 7 mln zł to inwestycje 
drogowe.

- Sytuacja powiatu poddębickiego 
z roku na rok ulega poprawie – mówi 
Ryszard Rytter, starosta poddębic-
ki. – W 2011 roku wskaźnik zadłu-
żenia po przejęciu długów SP ZOZ 
i kredytów z poprzedniej kadencji 
wynosił prawie 74%, na koniec 2017 r. 
wyniósł 38,3%, co świadczy o sukce-
sywnej poprawie sytuacji finansowej 
naszego samorządu. 

Radni przyjęli informację za 2017 
r. o działalności spółki „Poddębickie 
Centrum Zdrowia”, realizacji Po-
wiatowego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

Powiatowego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 
terenie powiatu poddębickiego, 

a także realizacji Powiatowego 
Programu Promocji Zatrudnie-
nia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy.

58-latek po-
wiesił się na 

pasku od spodni na ogrodzeniu 
jednego z domów w miejscowości 
Nowa Wieś. Jeszcze żył, gdy na 
miejsce przyjechało pogotowie. 
Niestety, jego stan jest krytyczny. 

Pod drzewami na 
rynku w centrum miejscowości nie ma już ławki. Została przestawiona w inne miejsce.

Urząd podjął decyzję po tym, jak mieszkańcy zasygnalizowali problem związany z upstrzoną ptasimi odchodami ławką usta-wioną pod drzewami na rynku.- Najskuteczniejszym rozwią-zaniem było po prostu usunięcie z tego miejsca ławki. To łatwiej-sze, niż walka z ptakami – mówi z uśmiechem Maciej Bartosiak z uniejowskiego magistratu. 
(ps)

W postępowaniu o 
udzielenie zamó-

wienia publicznego na rewitali-
zację kompleksu geotermalnego 
w Poddębicach wpłynęły dwie 
oferty. Ich wysokość kształtuje 
się na podobnym poziomie jak w 
poprzednim przetargu - 88 mln zł.

Ceny te przekraczają kwotę, jaką 
poddębicki samorząd zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie in-
westycji. W związku z powyższym 

po wakacjach gmina ogłosi kolejne 
postępowanie przetargowe.

„Na rewitalizację kompleksu 
geotermalnego w Poddębicach 
gmina ma zabezpieczone blisko 60 
mln zł. Obecnie prowadzona jest 
analiza, dotycząca ewentualnego 
zwiększenia sumy przeznaczo-
nej na realizację przedsięwzięcia.  
Okres rozliczenia unijnego w tej 
perspektywie finansowania kończy 
się w 2023 roku, a więc poddębicki 

samorząd ma jeszcze czas na prze-
prowadzenie zadania oraz zgroma-
dzenie dodatkowych środków. W 
ostatnim czasie ceny inwestycji w 
całym kraju poszły w górę o 40-50%, 
a nawet 100%. Podobne zjawisko 
obserwowaliśmy na przełomie 
2007 i 2008 roku. Potem ceny uległy 
stabilizacji. Mamy nadzieję, że tym 
razem będzie podobnie” - informuje 
poddębicki urząd.

(ps)

Kompletnie zde-
wastowana została 

znaczna część elewacji miejskiej 
toalety ustawionej w pobliżu 
placu targowego. 

- Gmina Poddębice dokonała 
zgłoszenia do Komendy Powiatowej 
Policji w Poddębicach w sprawie 
uszkodzenia zachodniej elewacji 
toalety miejskiej. Obecnie trwa 
postępowanie dotyczące ustalenia 
sprawcy lub sprawców zdarzenia 
– informuje Cezary Makowski, 
kierownik referatu IGKM Urzędu 
Miejskiego w Poddębicach.

„super toaleta” zniszczona 

lepiej ruszyć ławkę...

Kiedy modernizacja basenów?

Dlaczego się powiesiŁ?

58-latek 
powiesił się 
na niskim 
ogrodzeniu 

Mężczyzna nie odzyskał przytom-
ności. 

Co sprawiło, że 58-latek targnął się 
na swoje życie? Jak doszło do tego 
dramatu?

- Trudno to wytłumaczyć – przyzna-
je przyjaciółka mężczyzny. - Byliśmy Przyjaciółka mężczyzny liczy na cud

ze sobą tyle lat, 
mamy dorosłe 
dzieci. Bardzo 
to przeżywa-
my. Jeździmy 
do szpitala, 
jednak Grze-
gorz wciąż 
nie odzysku-
je przytom-
ności. Żyje 
tylko dzięki 
aparaturze. 
Rozmawia-
łam nie-
dawno z 
lekarzem, 
który po-
wiedział 
mi, że jego 
stan już raczej się nie poprawi. Teraz 
liczymy jedynie na cud. 

W Nowej Wsi mieszkańcy rozma-
wiają o tragedii i zastanawiają się, 
dlaczego dojrzały mężczyzna podjął 
tak dramatyczną decyzję. 

- Znam go do-
brze – słyszymy 
od jednego z są-
siadów 58-latka.  
- Zauważyłem, że 
ostatnio był jakiś 

inny. Zaczął popijać. Jednak nie wiem 
z jakiego powodu. Podobno wyrzucili 
go z roboty. 

Przyjaciółka mężczyzny potwier-
dza. 

- Rzeczywiście, zwolnili go z ubojni 
pod Poddębicami, gdzie pracował 
od kilku lat. Doszło tam do jakiegoś 
konfliktu. Dokładnie nie wiem, co 
się stało. Po zwolnieniu Grzegorz się 
załamał. Czy to był główny powód 
jego decyzji? Być może tak. 

tekst i fot. (ps)

Trzeba przyznać, że teraz płatna 
toaleta jest w opłakanym stanie. 
Nie ma płytek a konstrukcja zo-
stała naruszona. Także wewnątrz 
przybytek nie prezentuje się do-
brze. 

Toaleta miejska w Poddębicach 
działa od listopada 2013 r.  Koszt jej 
wybudowania wyniósł 250.589,65 
zł. Z uwagi na to, że toaleta objęta 
jest gwarancją, wystąpiono do 
producenta toalety o ustalanie kosz-
tów naprawy celem utrzymania 
gwarancji.  

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 291: Stara głowa, rozum młody.
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* Żona do męża podczas oglądania 
meczu: 
- Co takiego jest w tej piłce, że nie 
możecie bez niej żyć? 
- Powietrze. 

* Andżelika po raz pierwszy pozowała 
nago. Wyginała się z poświęceniem 
i starała ze wszystkich sił, ale fotograf nie był do końca 
przekonany. 
- Absolutnie fantastycznie, naprawdę, ale jeśli mam być 
szczery, to wątpię, żeby nadawało się do prawa jazdy. 

* Bardzo pobożny człowiek co niedziele chodząc do 
kościoła rzucał 10 zł żebrakowi.  
Pewnego razu rzuca tylko 5 zł. Żebrak na to:  
- Co się stało? Dlaczego tylko piątka? Stracił pan pracę?  
- Nie, wysłałem syna na studia.  
- No, wszystko fanie, ale dlaczego moim kosztem? 

* Wchodzi zięć do domu, rozpina koszulę na klacie i 
mówi do teściowej:  
- Niech mi tu mama pluje.  
- No co Ty zięciu, jakbym mogła - mówi teściowa.  
- No niech mi tu mama pluje, bo lekarz kazał mi się 
smarować jadem żmii. 

* Siedzi dziadek w pokoju i myśli. Podchodzi do niego 
babka i się pyta: 
- Co ty stary tak myślisz? 
- A bo zapomniałem jak się nazywam. 
- O stary sklerotyk się znalazł, nie wie jak się nazywa. Ja 
to pamiętam wszytko jeszcze z przed Pierwszej Komunii, 
a Ty stary zgredzie nawet nie wiesz jak się nazywasz. 
- To jak się nazywam? 
Babka siedzi, myśli aż w końcu mówi: 
- Ale to dziś potrzebujesz wiedzieć? 

* Chirurg do pacjenta:  
- Usunięcie tego gwoździa z pana głowy będzie koszto-
wało dwa tysiące.  
- Ale przecież ja mam ubezpieczenie w NFZ!  
- Na podstawie samego ubezpieczenia możemy go Panu 
lekko przygiąć, żeby nie przeszkadzał. 

ZUPA PIECZARKOWA
Składniki:
1/2 kg pieczarek 
4 średniej wielkości ziemniaki 
2 marchewki (około 30 dag) 
2 korzenie pietruszki (około 20 dag)  
1 por - tylko biała część 
kawałek selera (około 20 dag) 
1 średniej wielkości cebula 
1/2 szklanki słodkiej śmietanki 12% (lub 
mleko w wersji “fit) 
2 czubate łyżki drobno posiekanego 
koperku 
6 szklanek wody (1 i 1/2 litra) 
2 łyżki oleju 
1 łyżka masła 
2 listki laurowe 
3 ziarna ziela angielskiego 
5 całych ziaren pieprzu 

Etapy przygotowania: Marchewki, ko-
rzenie pietruszki oraz seler obierz, umyj 
i pokrój na małe kawałki. Pora pokrój na 
cienkie plasterki. Do garnka wlej wodę, 
dodaj warzywa, liście laurowe, całe ziarna 
pieprzu i ziele angielskie. Doprowadź do 
wrzenia i gotuj na średnim ogniu około 30 
minut, aż warzywa będą miękkie. Kiedy 
warzywa się gotują przygotuj pieczarki. 

Obierz je, odetnij końcówki i pokrój na 
kawałki o grubości około 1/2 cm (pamiętaj, 
by ich nie kroić zbyt cienko). Obraną cebulę 
pokrój na drobną kostkę. Na dużej patelni 
rozgrzej olej z masłem, dodaj cebulę, lekko 
posól, smaż na dużym ogniu cały czas mie-
szając przez 2 minuty, aż zacznie się szklić. 
Dodaj pieczarki i nadal mieszając smaż na 
dużym ogniu, aż zaczną się rumienić na 
brzegach (staraj się tak je smażyć, by nie 
gotowały się we własnym sosie). Zdejmij z 
ognia. Obrane i umyte ziemniaki pokrój na 
kostkę o boku około 1/2 cm. Do wywaru z 
warzywami dodaj ziemniaki i podsmażo-
ne pieczarki, gotuj na średnim ogniu, aż 
ziemniaki zmiękną (czyli około 8-10 minut). 
Zupę zestaw z ognia, dodaj lekko posoloną 
śmietankę wymieszaną z kilkoma łyżkami 
gorącej zupy oraz koperek. Wymieszaj, 
przykryj, odstaw na kilka minut, by smaki 
się połączyły. 

NALEśNIKI ZE SZPINAKIEM I FETą
Składniki:
naleśniki: 
2 szklanki pszennej mąki (30 dag) 
1 i 1/2 szklanki mąki kukurydzianej (22 
dag) 
2 jajka 
2 łyżki masła 
pęczek natki pietruszki 
szczypta soli 

około 3 szklanek wody 
nadzienie: 
3/4 kg świeżego szpinaku (można zastąpić 
mrożonym) 
średniej wielkości cebula 
5 ząbków czosnku 
2 łyżki masła 
20 dag miękkiego sera feta 
szczypta świeżo zmielonej gałki muszka-
tołowej 

Etapy przygotowania: Natkę drobno 
posiekaj. Masło rozpuść w rondelku. Oba 
rodzaje mąki wsyp do dużej miski. Dodaj 
jajka, sól i wodę. Zmiksuj na jednolitą masę. 
Ciasto powinno mieć gęstość rzadkiej śmie-
tany - być może trzeba będzie dodać nieco 
więcej wody. Do ciasta dodaj rozpuszczone 
masło i natkę. Dokładnie wymieszaj, odstaw 
na kilkanaście minut. Przygotuj nadzienie: 
obraną cebulą drobno posiekaj. Ząbki 
czosnku pokrój na cienkie plasterki. Szpinak 

przebierz, oderwij grube łodyżki. Przepłucz 
pod bieżącą wodą, osusz. Na dużej patelni 
rozgrzej masło, dodaj cebulę, posól i smaż 
na średnim ogniu 2 minuty, aż cebula się 
zeszkli. Dodaj czosnek, wymieszaj, smaż 
przez minutę. Do patelni dodawaj porcjami 
szpinak i mieszaj, aż świeże liście zmniejszą 
swoją objętość (jeśli masz mrożony, dodaj 
od razu całą porcję). Świeżego nie trzymaj 
długo na ogniu - powinien tylko stracić 
swoją surowość (mrożony doprowadź do 
całkowitego rozmrożeniu i chwilę pogotuj). 
Zestaw patelnię z ognia, dodaj pokruszoną 
fetę, dopraw solą, zielonym pieprzem i 
gałką. Wymieszaj niezbyt dokładnie, tak by 
feta pozostała w kawałkach. Z ciasta usmaż 
cienkie naleśniki - pamiętaj, by za każdym 
przed wylaniem ciasta, wymieszać je, by 
natka się równomiernie rozłożyła. Jeśli nie 
masz nieprzywierającej patelni, przed wla-
niem ciasta posmaruj ją odrobiną oleju. Na 
usmażone naleśniki nakładaj porcje nadzie-
nia (powinno być lekko wodniste - właśnie 
na tym polega jego urok). Zwijaj i podawaj. 

SORBET POMARAńCZOWy
Składniki:
5 pomarańczy (potrzebujemy 300ml 
soku) 
200 g cukru 
300 ml wody 
1 białko 

Etapy przygotowania: Pomarańcze do-
kładnie wymyć i sparzyć. Cukier wymieszać 
z woda, doprowadzić do wrzenia, dodać 
skórkę z 1-2 pomarańczy (skórka musi być 
cieniutka – bez białej części) i gotować jesz-
cze przez 2 minuty bez mieszania. Odstawić 
do ostygnięcia. Syrop przecedzić i wlać do 
niezbyt głębokiego naczynia a skórki pokro-
ić w cieniutkie paseczki do późniejszej deko-
racji. Dodać sok z pomarańczy, dokładnie 
wymieszać i wstawić do zamrażalnika na 4 
godziny. Po tym czasie sorbet dobrze zmik-
sować (należy rozbić wszystkie kryształki 
lodu) i dodać lekko ubite białko (nie musi być 
ubite na sztywną pianą, ważne aby je dodać, 
gdyż inaczej sorbet szybko się rozpuszcza 
po podaniu) przełożyć do naczynia i znów 
na ok. 4 godziny do zamrażalnika. Podawać 
sorbet udekorowany skorka.
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1 lipca w murach łęczyckiego 
zamku odbyły się XXIV Spo-
tkania z Modą. W konkursie 
„O Złoty Guzik Boruty” wzięło 
udział 24 kolekcje niepro-
fesjonalnych projektantów. 
W ramach imprezy odbył się 
koncert zespołu wokalnego IN 
HARMONy, a  także wernisaż 
wystawy INWENCJE - tkaniny 
żakardowe i drukowane stu-
dentów Wzornictwa Politech-
niki Łódzkiej.
Jury miało trudne zadanie. Osta-
tecznie zdecydowano, że nagrody 
otrzymali:

na zamku spotkali 
się z modą

- GRAND PRIX: Yelyzavieta Matvieieva 
„Gotyk”, 
- I miejsce – Anna Hasiak „Hot mess”, 
- II miejsce – Damian Głażewski 
„Opozycja”, 
- II miejsce – Karolina Burakowska 
„Back to geomerty”, 
- Wyróżnienie – Joanna Małecka 
„The other side”. 
- Nagroda publiczności powędrowa-
ła do Edyty Cichomskiej za kolekcję 
„Folklor a nowoczesność”.
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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

Możesz być przyjaznym partnerem dla środowiska:
-  segregując odpady zmniejszasz ilość śmieci 

kierowanych na składowiska,
-  odzyskując surowce nadające się do ponownego 

użytku lub przetworzenia,
- ograniczając zużycie surowca naturalnego,
- oszczędzając zużycie energii,
-  ograniczając ilość zanieczyszczeń trafiających do 

atmosfery,

Pamiętajmy!!!
Udział w selektywnej 
zbiórce odpadów to:
- zachowanie bogactw 

naturalnych naszego kraju
- to mniej wysypisk śmieci
- oszczędność w naszych 

domowych budżetach

Zalety segregacji:
-  wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 

17 dużych drzew (ze 100 ton makulatury można 
wytworzyć 90 ton papieru),

-  odzyskując szkło tylko z 1 butelki zaoszczędzisz tyle 
energii, ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez 
przerwy przez 4 godziny,

-  szkło nie ulega rozkładowi i może być przetwarzane 
nieograniczoną ilość razy.

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

OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 – Zakład Oczyszczania Miasta 

pokój 104, 105 godz. 7-15,

tel. 42 270 04 07 lub tel. 42 270 04 00 wew. 104 lub 105

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK)  przy ul. Żwirki 30 czynny:

poniedziałek, piątek i sobota w godz. 7-15

środa w godz. 11-19  
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świadczenie „Dobry Start” (tzw. 
300 plus) przysługuje raz w roku 
na rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia przez nie 20. 
roku życia. Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24. roku życia. 
Aby otrzymać wsparcie, należy zło-
żyć wniosek. Może to zrobić mama 
lub tata dziecka, opiekun prawny 
lub opiekun faktyczny dziecka, a w 
przypadku dzieci przebywających w 
pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, 
osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej. 

W przypadku wniosków złożonych 
w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają 

wyprawkę nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w 
kolejnych miesiącach samorządy będą 
miały maksymalnie 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie 
i wypłatę świadczenia. Złożenie wnio-
sku o świadczenie ,,Dobry Start” w 
lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty 
świadczenia nie później niż do 30 
września.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ozorkowie w pierwszych dniach 
rządowego programu ,,Dobry Start” 
otrzymał 170 wniosków dotyczących 
przyznania świadczenia dobry start. 
Przewidywana liczba wniosków, która 
może wpłynąć do 30 listopada 2018 r., 
wynosi ok. 1600.

O skandalicznym 
zachowaniu na-

uczycielki jednej ze szkół pod-
stawowych w Ozorkowie po-
informowali redakcję rodzice 
uczniów. Twierdzą, że pedagog 
podczas prowadzonych przez 
siebie lekcji rozmawia ze swoim 
ukochanym. To jeszcze nie jest 
najgorsze. Rzekomo nauczy-
cielka mówi przez telefon o 
swoich erotycznych fantazjach. 
Niedawno w sieci pojawiły się 
nagie zdjęcia nauczycielki. W całą 
sprawę aż trudno uwierzyć. Tym 
bardziej, że nauczycielka uczy w 
szkole już od dawna i zdaniem 
dyrektor podstawówki cieszy się 
dobrą opinią. 

Kilka dni temu redakcja otrzy-
mała szokującą informację w spra-
wie niemoralnego prowadzenia 
się pedagog i jej gorszącym za-
chowaniu podczas lekcji. Lektura 
wiadomości przesłanej za pośred-
nictwem e-maila szokuje. Równie 
bulwersujący jest opis nauczycielki 
przekazanej naszemu dziennika-
rzowi w trakcie spotkania.

300 plus w ozorkowie Nad zalewem liczą na pogodę
Ozorków Letni sezon nad 

wodą otwarty! Czy 
pogoda dopisze? - to pytanie 
zadaje sobie wielu miłośników 
kąpieli pod chmurką. 

Prognozy pogody na lato nie 
napawają optymizmem. Bo za-
powiadane ciepłe i słoneczne dni 
w lipcu, mają psuć co jakiś czas 

intensywne opady deszczu, silne 
burze i nawałnice. Pogoda na lato 
na razie lepiej zapowiada się na 
sierpień. O ile w lipcu możemy 
spodziewać się burz i deszczu, 
to sierpień powinien być ciepły i 
słoneczny. 

Nad ozorkowskim zalewem ceny 
za wypożyczenie sprzętu wodnego 
nie zmieniły się w porównaniu 
z ubiegłorocznym sezonem. Do 
dyspozycji są 2 rowery wodne dla 
4 osób i 2 rowery dwuosobowe 
– godzina pływania 10 zł, pół go-
dziny – 7 zł. 

Za wypożyczenie na godzinę 
kajaka trzeba zapłacić 8 zł, 30-mi-
nutowe pływanie kajakiem to wy-

datek 4 zł. 
Za darmo można wypożyczać 

leżaki, których jest prawie 40. 
(stop)

Nauczycielka „grucha” na lekcji?
- Mój synek tuż przed wakacjami 

powiedział mi w domu, że usłyszał 
jak nauczycielka rozmawia podczas 
lekcji przez telefon i umawia się ze 
swoim ukochanym nad miejskim 
zalewem. Nauczycielka podobno 
mówiła przy uczniach, że lubi jak 
się ją smyra w pewnym miejscu. Jak 
to usłyszałam, to po prostu zdębia-
łam. Zresztą to nie był pierwszy raz, 
gdy ta nauczycielka podczas lekcji 
prowadziła takie rozmowy. Były też 
sytuacje, że wysyłała uczniów, aby 
kupili jej doładowanie do telefonu 
komórkowego – usłyszeliśmy od 
matki jednego z uczniów SP. 

Nasza rozmówczyni opowiedziała 
nam też o kulisach erotycznego zdję-
cia nauczycielki, które pojawiło się w 
internecie. 

- Smaczku sprawie dodaje fakt, 
że nauczycielka jest mężatką. Jej 
mąż już kilka razy został rogaczem. 
Nauczycielka zmienia swoich ko-
chanków jak rękawiczki – twierdzi 
matka ucznia ozorkowskiej podsta-
wówki. - Wszyscy o tym wiedzą, 
grono pedagogiczne również i nie-
stety, jak do tej pory nie ma żadnej 

reakcji. Na zdjęciu nauczycielka jest 
kompletnie rozebrana i się uśmie-
cha. Ta fotka została wrzucona do 
internetu przez córkę obecnego 
kochanka nauczycielki. 

O pogaduszkach podczas lekcji i 
zdjęciu rozmawialiśmy również z 
dyrektor szkoły podstawowej. 

- Przyznaję, że jeśli chodzi o rozmo-
wy, to rzeczywiście zwróciłam uwagę 
na to, że podczas lekcji nie można 
tego robić. Proszę mi wierzyć, że do 
tej pory nie wiedziałam, jaka była 
tematyka tych rozmów. Nic nie wie-
działam także o tym zdjęciu. Brakuje 
mi słów. Jestem po prostu zszoko-
wana. Na pewno będę rozmawiać z 
nauczycielką i innymi pedagogami o 
całej tej bulwersującej sprawie. Mogę 
obiecać, że nie zamiotę tego pod dy-
wan – zapewnia dyrektor SP. 

Rodzice, którzy z problemem zwró-
cili się do redakcji, mają żal do dyrek-
tor, że nie wyciągnęła w stosunku do 
nauczycielki już wcześniej żadnych 
konsekwencji. 

- Trudno jest nam uwierzyć, że dy-
rektor szkoły o niczym nie wiedziała. 
Z tego co wiem, to o niemoralnym 

zachowaniu nauczycielki i „gru-
chaniu” w czasie lekcji dyrektorka 
była informowana. Nie wiem, jakie 
konsekwencje poniesie nauczycielka. 
Jednak liczymy na to, że artykuł w 
Reporterze przyczyni się do tego, że 
ta nauczycielka wreszcie się uspokoi, 
nabierze pokory. Jest to osoba bez 
żadnych zahamowań o czym może 
świadczyć fakt, że na informacje o jej 
nagim zdjęciu w internecie nauczy-
cielka się uśmiechnęła. Była wręcz 
dumna. Zachowuje się jak jakaś 

gwiazda Playboya. To nie powinno 
mieć miejsca – usłyszeliśmy. 

Dyrektor podstawówki nie chcia-
ła nam odpowiedzieć na pytanie, 
jakie konsekwencje może ponieść 
nauczycielka. Dała jednak do zro-
zumienia, że o sprawie najprawdo-
podobniej dowie się kuratorium.

Rodzice uczniów podstawówki 
wyrazili nadzieję, że po wakacjach 
sytuacja w szkole będzie w końcu 
normalna. 

(stop)

Nauczycielka 
podczas lekcji 
ma flirtować 
ze swoim 
kochankiem
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Ozorków

Wkrótce rozpocznie się prze-
budowa chodnika i wjazdów do 
posesji w ul. Praga na odcinku 
od ul. Starzyńskiego do targo-
wiska miejskiego. Inwestycja jest 
realizowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2018, a jej koszt 
szacowany jest na ponad 120 tys. zł. 

W ramach BO 2018 wiosną tego 
roku przebudowano już chodniki 
i wjazdy do posesji po jednej 
stronie jezdni na ul. Kościuszki na 
odcinku od Berka Joselewicza do 
Słowackiego. 

Wraz z remontem ul. Praga, 
ruszą jeszcze kolejne dwie inwe-
stycje w ramach BO 2018, które zo-
staną przeprowadzone jeszcze w 
tym roku. To budowa placu zabaw 
przy sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 i utworzenie 
dodatkowych miejsc postojowych 
przy ul. Obr. Westerplatte.

IV edycja Budżetu Obywatel-
skiego Ozorkowa

latem przebudowa ul. Praga w ramach 
Budżetu obywatelskiego

Przypominamy, że rozpoczął się 
nabór wniosków do kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego.

Do 31.07.2018 r. mieszkańcy mogą 
zgłaszać projekty inwestycji w 
ramach przyszłorocznego BO. Po-
dobnie jak w latach poprzednich 
na zadania w ramach BO przezna-
czonych zostanie łącznie 300 tys. 
zł. Wnioski mogą dotyczyć jedynie 
terenów, które stanowią własność 
miasta. 

Każde zadanie musi być zgłoszone 
przez co najmniej 20 pełnoletnich 
osób, zameldowanych na terenie 
miasta Ozorków. Każdy może po-
przeć nie więcej niż 1 zadanie.

Zgłoszeń należy dokonywać na 
formularzu, który jest dostępny na 
stronie internetowej miasta: www.
umozorkow.pl oraz w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. 
Wigury 1, 95-035 Ozorków. 

Zgłoszone projekty zostaną zwe-
ryfikowane przez specjalny Zespół 
powołany przez burmistrza  do 

31 sierpnia 2018 r. pod względem 
formalnym, prawnym, rzeczowym 
i kosztowym. Lista projektów, speł-
niających kryteria, zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, 
oraz w „Reporterze” i „Wiadomo-
ściach Ozorkowskich”.

Do 30.09.2018 r. potrwa głosowa-
nie, w którym mogą brać udział 
osoby zameldowane na stałe na te-
renie Miasta Ozorkowa oraz w dniu 
głosowania będą mieć ukończone 
18 lat. Wybrane do realizacji zostaną 
zadania, które uzyskają największą 
liczbę głosów, aż do wyczerpania 
puli środków przeznaczonych na 
budżet obywatelski.

Ogłoszenie wyników – do 
31.10.2018 r. na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, 
oraz w „Reporterze” i „Wiadomo-
ściach Ozorkowskich”.

Więcej informacji w Regulaminie 
Budżetu Obywatelskiego na stronie 
www.umozorkow.pl Niedługo ruszy remont chodnika przy ul. Praga

Ustawione niedaw-
no na placu Jana 

Pawła II pojemniki z psimi ze-
stawami są potrzebne. Wielu 
właścicieli psów z nich korzysta 
i sprząta po swoich pupilach. 
Dzięki temu reprezentacyjny 
plac w centrum miasta wygląda 
schludniej a liczba psich nieczy-
stości znacznie się zmniejszyła. 

(stop)

Niedokończony bu-
dynek TBS-u, przy ul. 

średniej, stał się schronieniem dla 
pary bezdomnych - Ewy o pseu-
donimie „Gesslerowa” i Ryszarda 
do którego znajomi zwracają się 
„Gapa”. 

- Mamy tu jak w domu – mówią 
z uśmiechem bezdomni. - Jest sy-
pialnia, pokój gościnny i kuchnia. 
Ubikacja na świeżym powietrzu. 
Słowem luksus. 

Rzeczywiście, porównując te wa-
runki do tych, gdzie przebywał w 
ub. roku pan Ryszard, można mówić 
o luksusie. 

- Mieszkałem wtedy w pustosta-
nie w lasku miejskim – wspomina 
mężczyzna. - Tamten budynek był 
w fatalnym stanie. A teraz jest o 
niebo lepiej. 

Pani Ewa, czyli „Gesslerowa”, też 
chwali sobie lokum. 

- W upały mamy klimatyzację, bo 
nie ma tu okien – żartuje. - Tylko, 
że trochę komary tną. Ale trudno, 
można się przyzwyczaić. Dobrze, 
że jest kuchenka. Przygotowuję na 
niej jedzenie. 

Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie 

„Gesslerowa” z „Gapą” 
zamieszkali w tbs-ie

Pani Ewa i pan Ryszard mieszkają w niedokończonym budynku TBS-u

z powodu zamiłowania do goto-
wania bezdomna ma pseudonim 
„Gesslerowa”. 

- Pracowałam kiedyś w kuchni 
w szpitalu i miałam dłuższe, jasne 
włosy. Dlatego zaczęli do mnie mówić 
„Gesslerowa”. To fajny pseudonim. 

Pomimo życzliwego usposobie-
nia i otwartości życie nie ułożyło 
się bezdomnym. Pani Ewa musiała 
wyprowadzić się z mieszkania, 
które zajmowała ze swoim przy-
jacielem. 

- Mój ukochany stracił nogi. Po-
rusza się na wózku, jest w DPS-ie. 
„Gapa” przygarnął mnie do siebie. 
Mam jednak nadzieję, że niedługo 
będę mogła znów zamieszkać ze 
swoim mężczyzną. Stara się o rentę, 
rozmawiał również z burmistrzem 
o mieszkaniu socjalnym. 

- Ano takie nasze życie. Jak to 
się mówi, czasami trzeba robić 
dobrą minę do złej gry – doda-
je pan Ryszard. - Latem jest w 
miarę, ale jak przyjdzie zima, to 
zaczynają się kłopoty. Na razie 
jednak nie myślę o tym. Żyję 
dniem dzisiejszym...

(stop)

Czyściej na placusuchy konar zwisa nad drogą
K a z i -
m i e r z 

Mazurkiewicz za każ-
dym razem z dużym 
niepokojem idzie 
drogą przy lasku na-
przeciwko zakładu 
Tubądzin. Wszyst-
ko przez uschnięte 
drzewa stanowiące 
zagrożenie dla pie-
szych a także kie-
rowców. 

- Dzwoniłem kilka 
tygodni temu w spra-
wie tych drzew do urzędu miejskiego. 
Urzędnik, z którym rozmawiałem, 
obiecał, że suche drzewa zostaną wy-
cięte. Niestety, jak do tej pory te drze-
wa zostały jedynie ozna-

czone do wycięcia. 
Nie wiem jak długo 
trwają takie proce-
dury, ale uschnięte 
drzewa powinny zo-
stać wycięte szybko 
od zgłoszenia. Tym 
bardziej, że jeden z 
dużych i suchych 
konarów zwisa tuż 
nad drogą – mówi 
pan Kazimierz. 

„UM zna spra-
wę, drzewa zostały 
zinwentaryzowane, 

wycinkę przeznaczonych do usunięcia 
drzew zaplanowano do końca lipca 2018 
r.” - informuje magistrat.

(stop)

Inwestycje w ramach BO

Ozorków Coraz większy pro-
blem ma miasto z 

zapowiadaną modernizacją ul. 
Łęczyckiej. Koszty robót narzucone 
przez potencjalnych wykonawców 
przekraczają wielokrotnie możli-
wości finansowe Ozorkowa. 

Jak się dowiedzieliśmy wpłynęły 
trzy oferty remontowe od zaintereso-
wanych podmiotów. Każda wyższa 
niż środki przeznaczone w budżecie 
miasta. 

- Kosztorys opracowano kilka lat 
temu, gdy miasto razem z powia-
tem wnioskowały o dofinansowa-
nie z Unii kilkuletniej inwestycji 
drogowej w Ozorkowie. Przez ten 
czas wzrosły ceny usług i mate-
riałów budowlanych. Burmistrz 
Jacek Socha jest zdecydowany do 
realizacji przebudowy Łęczyckiej 
zgodnie z terminem, czyli w tym 
roku. Burmistrz podjął działania, 
by zwiększyć środki przeznaczone 
na ten cel w tegorocznym budżecie 
miasta. Jednocześnie miasto pro-
wadzi rozmowy ze starostwem 

zgierskim, partnerem inwestycji 
(zadanie dotyczy dróg powiatowych), 
by powiat także zwiększył w swoim 
budżecie środki na to zadanie – in-
formuje Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza Ozorkowa. 

Urząd miasta wyznaczył termin 
zakończenia prac na Łęczyckiej na 
koniec listopada tego roku. Mieszkańcy 
mają nadzieję, że pomimo problemów 
dojdzie w tym roku do rozpoczęcia 
modernizacji tej drogi. 

Przebudowa Łęczyckiej jest kolej-
nym elementem inwestycji drogowej 
dotyczącej przebudowy układu ko-
munikacyjnego w Ozorkowie, której 
koszt wynosi 17 mln 160 tys. zł. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie z 
powiatem zgierskim i jest dofinan-
sowany w 85% z funduszy unijnych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014 – 2020.

Planowany zakres prac na Łę-
czyckiej:

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

(stop)

Wykonawcy windują ceny 
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Cukrzyca to choroba ogólno-
ustrojowa, która między innymi 
prowadzi do zaburzeń ukrwienia 
i odżywiania tkanek. Szczególnie 
narażone na zaburzenia metabo-
liczne są stopy osób z cukrzycą. 
Zespół stopy cukrzycowej to po-
ważne powikłanie choroby często 
prowadzące do amputacji. Aby 
temu zapobiec konieczna jest stała 
obserwacja i prawidłowa pielęgna-
cja stóp u osób z cukrzycą.

5 zasad pielęgnacji stopy cukrzyka:
Stopy należy myć codziennie w letniej 
wodzie z użyciem łagodnych środków 
myjących o pH 5,5. Ważne jest aby nie 
przegrzewać stóp zbyt długą kąpielą 
w zbyt ciepłej wodzie. Kąpiel w zbyt 
ciepłej wodzie prowadzi do zmace-
rowania skóry stóp, a co za tym idzie 
do utraty jej właściwości ochronnych. 
Bardzo ważne jest dokładne osusza-
nie stóp szczególnie w przestrzeniach 
między palcami. Pozostawiona wilgoć 
sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów. 
Kolejnym elementem właściwego po-
stępowania po umyciu i wysuszeniu 
stóp jest nawilżenie oraz natłuszcze-
nie stóp specjalistycznym środkiem 
przeznaczonym do pielęgnacji stóp 
cukrzyka, zawierającym odpowiednie 
stężenia mocznika. 
Po natłuszczeniu i nawilżeniu należy 
dokładnie obejrzeć obie stopy w po-
szukiwaniu pęknięć naskórka, które 
mogą prowadzić do powstania rań i 
owrzodzeń. 
Paznokcie należy obcinać prosto, tak 
aby zapobiec ich wrastaniu. Dobrze 
jest skracać paznokcie zaraz po 
umyciu stóp. Po obcięciu należy użyć 

jednorazowego, papierowego pilnika 
do paznokci i tak opiłować paznokcie, 
by były łagodnie zakończone.

Mocznik zastępuje tarkę do stóp
Najczęstsze błędy w pielęgnacji stóp 
diabetyków to nadmierne ścieranie 
naskórka, które prowadzi do bole-
snych, krwawiących pęknięć na pię-
tach. W przypadku cukrzycy najlepiej 
stosować krem lub maść do stóp z 
25% zawartością mocznika. Przy takim 
stężeniu mocznik, oprócz działania 
nawilżającego, działa keratolitycznie 
(usuwa martwe komórki naskórka) 
bez ryzyka uszkodzenia powierzchni 
skóry.
Mocznik w stężeniu 10% polecany 
jest do pielęgnacji stóp pozbawio-
nych wcześniej zrogowaceń przy 
pomocy większego stężenia mocz-
nika (25%). Takim produktem jest 
np. Flexitol – przebadany klinicznie 
wyrób medyczny do leczenia suchej 
i popękanej skóry pięt i stóp, którego 
działanie jest widoczne już po 1 dniu 
od zastosowania.

Zdrowa kanapka powinna być sta-
łym elementem zdrowej diety. W 
końcu kanapki często jemy na na 
śniadanie czy na kolację. Kanapkę 
bierzemy także do pracy. Dlatego 
warto zadbać, by znalazły się w niej 
wartościowe produkty. 

 
ZDROWA KANAPKA - Z CZEGO 

POWINNA SIę SKŁADAć?
Zdrową kanapkę warto przygotować 
zgodnie z piramidą zdrowego żywie-
nia - ogólnej idei, jak komponować 
swój jadłospis, aby postępować z 
korzyścią dla zdrowia.

warzywa 
U podstawy piramidy zdrowego 
żywienia, zaraz za aktywnością 
fizyczną, znajdują się warzywa. 
Każde z nich ma inne właściwości. 
Szczególnie poleca się warzywa 
zielonolistne, do których zalicza się: 
sałatę, rukolę, roszponkę, szpinak, 
jarmuż, kapustę pekińską, koper, 
szczypior, botwinę, natkę pietruszki, 
seler naciowy. Te warzywa można 
jeść dowolnie, gdyż są wyjątkowo 
niskokaloryczne. Można dodać je 
na spód kanapki lub posypać nimi 
jej wierzch.

produkty pełnoziarniste 
Zwróćcie uwagę na skład i jakość 
używanego pieczywa. Najlepsze 
jest pachnące razowe pieczywo na 
zakwasie - może być kilkudniowe. 
Proces czerstwienia sprawia, że chleb 
wolniej się trawi, obniżając swój indeks 
glikemiczny.

produkty mleczne 
Zrezygnuj z wysokokalorycznego 
masła na rzecz serka do smarowania. 
Wybieraj produkty o niskiej zawarto-
ści tłuszczu. Dzięki temu obniża się 
kaloryczność dania i można utrzymać 
szczupłą sylwetkę bez potrzeby licze-
nia kalorii. Uważaj na żółty ser. Został 
wymieniony jako jeden ze składników 
wpływających negatywnie na funk-
cjonowanie mózgu. 
produkty białkowe odzwierzęce 

Do produktów białkowych odzwie-
rzęcych zalicza się mięso, ryby, jajka. 
Do kanapek zaleca się wybierać deli-
katne ryby, takie jak łosoś czy makrela. 
Idealnie sprawdzą się również pasty 
rybne. Dzięki temu można dostar-
czyć dawkę niezbędnych składników 
odżywczych, w tym kwasy tłuszczowe 
omega 3. Lepiej zrezygnuj z wędlin i 
przetworów mięsnych. Niezliczona 
ilość badań pokazuje wyjątkowo 
negatywny wpływ produktów pod-
danych procesom przetwórstwa na 
zdrowie. Zamiast kupować wędlinę, 
warto samemu ją upiec.

tłuszcze 
Należy sięgać po tłuszcze dobrej 
jakości. Tłuszcz, w przeciwieństwie 
do innych składników, nie przechodzi 
przez filtr wątroby. Prosto z żołądka 
przedostaje się do krążenia, aby w 
kilka uderzeń serca znaleźć się w wielu 
narządach. Jednak spożywając tłuste 
ryby morskie, jajka, serek do sma-
rowania, nie ma potrzeby dokładać 
kanapek dodatkowych porcji tłuszczu.

ćwiczenia nie zlikwidują cał-
kowicie rozstępów na udach i 
pośladkach, ale mogą zmniejszyć 
ich widoczność. Dzięki treningom 
skóra dotknięta rozstępami bę-
dzie gładsza i bardziej jędrna, a 
blizny staną się płytsze. Wypróbuj 
zestaw ćwiczeń na rozstępy, który 
w połączeniu z dietą i odpowied-
nią pielęgnacją poprawi wygląd 
twojej skóry.

JAK ćWICZENIA DZIAŁAJą 
NA ROZSTęPy?

Każdy wysiłek fizyczny poprawia 
krążenie, a lepsze krążenie stymuluje 
komórki do produkcji kolagenu. 
To właśnie kolagen odpowiada za 
właściwe napięcie skóry, a co za tym 
idzie – także za wygląd rozstępów. 
Najlepsze efekty można uzyskać, 
gdy rozstępy są jeszcze świeże i mają 
kolor czerwony lub fioletowy. Wów-
czas, dzięki zwiększonej produkcji 
kolagenu, uszkodzona tkanka może 
częściowo się odbudować. Gdy po-
łączymy gimnastykę z regularnymi 
masażami, odpowiednią pielęgnacją 
i zadbamy o dietę, rozstępy mogą 
niemal zupełnie zniknąć.
Czytaj też: Jak pozbyć się rozstępów? 
Domowe sposoby i zabiegi
Niestety, w przypadku białych, 
utrwalonych blizn ćwiczenia mogą 
tylko do pewnego stopnia poprawić 
ich wygląd i sprawić, że będą mniej 
rzucać się w oczy. Lepsze ukrwienie 
spowoduje, że uda i pośladki będą 
bardziej jędrne, napięte, a bruzdy 
staną się płytsze.

ćWICZENIA NA ROZSTęPy NA 
UDACH I POśLADKACH

Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem 
ćwiczeń wykonać ok. 5-minutową 
rozgrzewkę.

1. Przysiady
Rozstaw stopy na szerokość bioder. 
Wyprostuj plecy, wciągnij brzuch, 
ramiona wyciągnij przed siebie. 
Przenieś ciężar ciała na pięty i wysu-
wając pośladki do tyłu zrób przysiad. 
Zatrzymaj się w momencie, gdy 
między udem a łydką powstanie 
kąt prosty. Prostując nogi wróć do 
pozycji stojącej. Podczas schodzenia 
w dół pilnuj, aby kolana nie wyszły 
przed palce stóp. Pamiętaj o wła-
ściwym oddechu – wdech podczas 
przysiadu, wydech przy unoszeniu 

7 skutecznych ćwiczeń na rozstępy 
na udach i pośladkach

się. Przez pierwsze dwa tygodnie rób 
20-30 przysiadów dziennie, a potem 
stopniowo zwiększaj ich liczbę do 
40-50 dziennie (możesz je robić w 
2 seriach).

2. Wykroki z obciążeniem
Stań prosto. Weź do rąk hantle o 
wadze 1-2 kg (lub dwie duże butelki 
z wodą). Ramiona opuść wzdłuż 
ciała. Zrób duży krok jedną nogą 
do przodu i ugnij oba kolana do 
momentu aż między udem a łydką 
powstanie kąt prosty. Nie klękaj 
– kolano tylnej nogi ma zawisnąć 
2-3 cm nad ziemią. Wybijając się z 
pięty wyprostuj nogi i wróć do po-
zycji wyjściowej. Wykonuj ćwiczenie 
naprzemiennie, raz prawa, raz lewa 
noga. Pamiętaj o prostych plecach i 
napiętym brzuchu. Łącznie zrób 20 
powtórzeń.
3. ćwiczenie z piłką gimnastyczną
Połóż się plecami na piłce gimnastycz-
nej. Zroluj piłkę wzdłuż kręgosłupa 
i umieść na wysokości szyi i barków 
(piłka podpiera tylko barki, kręgosłup 
razem z udami tworzy prostą linię). 
Ręce spleć za głową lub rozłóż na boki. 
Między udami a łydkami powinien 
być kąt prosty. Napnij mocno mięśni 
brzucha i pośladków. Powoli wypro-
stuj jedną nogę i unieś ją do wysokości 
bioder. Wytrzymaj 5 sekund i opuść. 
Następnie wyprostuj i unieś drugą 
nogę. Po 5 sekundach opuść. Wykonuj 
ćwiczenie naprzemiennie, cały czas 
zachowując napięte mięśnie. Łącznie 
zrób 10 powtórzeń.

4. Kopnięcia w tył
Przejdź do podporu przodem na 

przedramionach. Kolana oprzyj o 
podłogę. Między tułowiem a udami 
powinien być kąt prosty. Z wyde-
chem dynamicznie unieś jedną nogę 
wysoko do tyłu, z wdechem opuść 
zbliżając kolano do klatki piersiowej, 
a następnie powtórz ruch. Zrób po 
15 powtórzeń na prawą i lewą stronę.

5. Unoszenie nogi 
do boku na leżąco

Połóż się na boku opierając tułów 
na przedramieniu. Drugą rękę połóż 
przed sobą. Złącz i wyprostuj nogi, 
wciągnij brzuch. Z wydechem unieś 
jedną nogę do góry pod kątem 45 
stopni, z wdechem opuść ją 2-3 cm 
nad ziemię. Biodra i tułów zachowaj 
nieruchome. Powtórz ćwiczenie 15 
razy, po czym zmień stronę.

6. Przekładanka
Zachowaj pozycję wyjściową z po-
przedniego ćwiczenia. Unieś jedną 
nogę kilka centymetrów nad ziemię. 
Przełóż ją w przód, dotknij palcem 
podłoża, a następnie przełóż w tył i 
również dotknij stopą podłogi. Ćwicz 
naprzemiennie cały czas trzymając 
nogę nisko nad ziemią. Staraj się nie 
ruszać tułowiem, ruch ma wychodzić 
tylko z bioder. Powtórz ćwiczenie po 
20 razy na każdą stronę.

7. Unoszenie bioder na leżąco
Połóż się na plecach, nogi ugnij w 
kolanach. Ramiona wyprostuj i ułóż 
po bokach ciała. Załóż jedną stopę 
na kolano drugiej nogi i unieś jak 
najwyżej biodra. Wytrzymaj 2 se-
kundy i opuść biodra nie odkładając 
ich całkowicie na ziemię. Zrób 10 
powtórzeń i zmień stronę.

brzoza: wŁaŚciwoŚci zdrowotne
Brzoza  reguluje przemianę materii, 
oczyszcza wątrobę i nerki, działa 
przeciwzapalnie i przeciwbakte-
ryjne, a jednocześnie wzmacnia 
organizm. Takie właściwości proz-
drowotne mają przede wszystkim 
sok brzozowy i napar z liści brzozy.

LIśCIE BRZOZy - NAPAR DLA 
ZDROWIA I URODy

Z prozdrowotnych właściwości słynie 
nie tylko sok z brzozy, ale też jego liście, 
które można przygotować w formie 
naparu. Tak przygotowane liście brzo-
zy stosowane wewnętrznie mają po-
dobne właściwości zdrowotne jak sok 
z tego drzewa. Działają moczopędnie, 
wzmacniają układ odpornościowy, ale 
też usuwają nadmiar wody oraz tok-

syny z organizmu. Dzięki temu działają 
nie tylko na zdrowie, ale też urodę, bo 
przyczyniają się do poprawy wyglądu 
skóry. Dodatkowo można stosować na-
par zewnętrznie, bo łagodzi on zmiany 
trądzikowe, stany zapalne i podrażnienia 
skóry, jednocześnie działa przeciw-
starzeniowo, bo zwiększa produkcję 
kolagenu i elastyny. Można też stosować 
okłady pod oczy, bo zmniejszają cienie 
pod oczami i opuchliznę. Przestudzony 
napar z suszonych liści brzozy można 
stosować także na włosy, bo reguluje 
on pracę gruczołów łojowych, zapobie-
gając w ten sposób przetłuszczaniu się 
włosów i pojawieniu się łupieżu.
Posiada również właściwości oczysz-
czające i odkażające, jednocześnie 
powoduje, że włosy stają się miękkie i 
mocniejsze. Stosowane regularnie tego 

typu płukanki przyspieszają także ich 
porost.

Napar ze świeżych liści brzozy   
Jedną łyżkę świeżych liści (koniecznie 
młodych) należy zalać szklanką wrzą-
cej wody i pod przykryciem zaparzać 
ok. 15-20 minut. Tak przygotowany 
napój można pić trzy razy dziennie, 
nie więcej jednak niż 4-5 łyżek jed-
norazowo.

Zdrowa kanapka - z czego powinna się składać?

Tego nie wiesz o pielęgnacji 
stóp u cukrzyka
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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
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
Praca: Zakład Produkcyjny 
Topola Królewska 46e

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 piętro-
wym - Leźnica Wielka nad Zale-
wem. Tel.: 790-388-867

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

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

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 nowy wózek do wo-
żenia woreczków, maszynę do 
obcinania cebuli lub 3 silniki do 
niej osobno oraz 2 rowerki dzie-
cinne w dobrym stanie w tym 
jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.

Sprzedam nowy agregat upra-
wowy 1,8o Tanio. Tel.: 601-22-
72-78

Sprzedam nowy głębosz 1 i 2-ele-
mentowy. Tanio. Tel.: 601-22-72-78

Sprzedam mową bronę talerzową 
3,15m. Tanio. Tel.: 601-22-72-78

Sprzedam gospodarstwo 11ha i 
budynki. Tel.: 042 718-07-67
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Policjanci z łęczyckiej komendy 
wyjaśniają okoliczności wypadku 
drogowego do którego doszło 4 
lipca około godz. 14.35 w miej-
scowości Leszcze (gm. Łęczyca). 
Na drodze wojewódzkiej nr 703 
zderzyły się dwie osobówki. Obaj 
kierowcy trafili do szpitala. 

Policjanci pracujący na miejscu 
wstępnie ustalili, że kierujący sa-

Policjanci wydziału kryminalnego 
łęczyckiej komendy zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzewanych 
o włamanie do jednego z domów na 
terenie gminy Piątek. Łupem spraw-
ców padła gotówka, biżuteria oraz 
sprzęt elektroniczny. Teraz za swój 
czyn odpowiedzą przed sądem. Za 
kradzież z włamaniem grozi kara na-
wet do 10 lat pozbawienia wolności.
Do przestępstwa doszło na początku 
czerwca 2018 roku. Nieznani wówczas 
sprawcy, wykorzystując nieobecność 
domowników, poprzez wyważenie 
drzwi do piwnicy włamali się do domu. 
Przestępcy zrabowali gotówkę, biżuterię 
oraz sprzęt elektroniczny. Właściciel 
straty wstępnie wycenił na kilka tysięcy 
złotych. Sprawą zajęli się kryminalni z 
łęczyckiej komendy. Zabezpieczony 
materiał dowodowy pozwolił dowieść, 
że związek z włamaniem mają dwaj 
mieszkańcy powiatu kutnowskiego. 
Rankiem 4 lipca śledczy pojawili się 
w miejscu zamieszkania 20 – latka 
oraz jego o 9 lat starszego kompana. 
Dodatkowo kryminalni udowodnili 
zatrzymanym, że mają oni związek z 
włamaniami i kradzieżami na terenie 
pow. kutnowskiego, zgierskiego oraz 
pow. gostynińskiego. Teraz za swoje 
czyny odpowiedzą przed sądem. Za 
kradzież z włamaniem grozi kara nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci z Rewiru Dzielnicowych 
w Piątku zatrzymali 37 - letniego 
mężczyznę podróżującego skra-
dzionym pojazdem. Do realizacji 
doszło, kiedy funkcjonariusze 
wracali do domu po zakończonej 
służbie. Skuteczne działanie po-
licjantów tym bardziej zasługuje 
na uznanie, że właściciel odzyskał 
swój samochód jeszcze zanim zo-
rientował się, że go stracił.

4 lipca o godz. 2.00 dzielnicowi po za-
kończeniu służby wracali prywatnym 
samochodem do domu. W czasie prze-
jazdu uwagę mundurowych przykuł 
jadący z przeciwnego kierunku bus. 
Kierowca nie potrafił utrzymać rów-
nego toru jazdy, a tylne drzwi skrzyni 
ładunkowej auta był niezamknięte. 
Aby sprawdzić co jest powodem ta-
kiego zachowania policjanci zawrócili 
i ruszyli za nim. Kierujący dostawcza-
kiem prawdopodobnie zorientował się, 
że jest obserwowany i zaczął wykony-

Policjanci z komendy powiato-wej w Łęczycy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają oko-liczności tragicznego w skut-kach wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Piątek na ul. Łowickiej. W wy-niku zdarzenia zginął 46 – letni kierowca ciężarówki.
3 lipca około godz. 20.20 na dro-dze wojewódzkiej nr 703 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Policjan-ci pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący samochodem 

marki Scania wraz z naczepą, ja-dąc z Łęczycy w kierunku miejsco-wości Piątek, na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwną stronę drogi i uderzył w drzewo. Mimo podjętej reanimacji 46 – letni kie-rowca zmarł. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Na polecenie Prokuratora Rejonowe-go w Łęczycy zwłoki oraz pojazd zabezpieczono do dalszych ba-dań. Wszystkie okoliczności tego wypadku wyjaśni dochodzenie prowadzone pod nadzorem miej-scowej prokuratury.

wyPadek w leSzczach

mochodem marki Nissan Almera 
jadąc z kierunku Poddębic zderzył 
się czołowo z oplem jadącym z 
kierunku przeciwnego. Kierujący z 
obrażeniami ciała zostali przetrans-
portowani do łęczyckiego szpitala. Z 
uwagi, iż 39- letni kierowca nissana 
mógł znajdować się pod działa-
niem alkoholu, pobrano mu krew 
celem ustalenia jego zawartości w 
organizmie. 61- letni kierowca opla 
był trzeźwy, po udzieleniu pomocy 
opuścił placówkę medyczną. Do-

kładne przyczyny tego zdarzenia 
wyjaśni postępowanie prowadzone 
przez funkcjonariuszy łęczyckiej 
komendy.

Tego samego dnia policjanci 
wydziału ruchu drogowego wyeli-
minowali z dróg dwóch nietrzeź-
wych kierujących. Niechlubnym 
rekordzistą okazał się mieszkaniec 
gm. Grabów, który kierował rowe-
rem mając blisko promil alkoholu w 
organizmie.

Śmiertelny wypadeK

Zginął 46-letni kierowca tira

dzielnicowi odzysKali 
sKradziony samocHód

wać nerwowe manewry. W pewnym 
momencie, na prostym odcinku drogi 
zjechał z jezdni do przydrożnego rowu, 
po czym usiłował zbiec porzucając po-
jazd. Będący na miejscu dzielnicowi 
ruszyli za kierowcą. Jak się okazało 
był nim 37 – letni mieszkaniec pow. 
kutnowskiego, który znajdował się 
pod wpływem alkoholu a także po-
siadał sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Dodatkowo wyszło na jaw, 
że auto którym podróżował ukradł 
kilka godzin wcześniej na terenie 
pow. kutnowskiego. Właściciel busa 
nie zorientował się, że auto zniknęło 
z posesji. Pracujący nad sprawą 
policjanci ustalili, że w kradzieży 
uczestniczył również 32 – letni miesz-
kaniec pow. kutnowskiego. Zatrzyma-
ni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. 
Przestępstwo kradzieży zagrożone jest 
karą do pięciu lat pozbawienia wolno-
ści. Skradziony peugeot boxer trafi do 
właściciela. 

Włamywacze nie unikną 
odpowiedzialnościDziałania „Alkohol i Narkotyki”

2 lipca na terenie powiatu po-
licjanci wydziału ruchu dro-
gowego łęczyckiej komendy 
prowadzili działania „ALKOHOL 
I NARKOTyKI”. Akcja miała na 
celu wyeliminowanie z ruchu 
drogowego, jak największej licz-
by kierujących prowadzących 
pojazdy pod wpływem alkoholu 
lub po zażyciu narkotyków. 
Funkcjonariusze skontrolowali 
ponad 70 kierujących.

Kierowanie pod wpływem al-
koholu lub środków odurzających 
czy substancji psychotropowych 
jest jednym z najistotniejszych 
czynników zwiększających zagro-
żenie bezpieczeństwa na drogach. 
Błędy i brawura towarzysząca 
kierującym znajdującym się pod 
działaniem alkoholu czy nar-
kotyków skutkuje tragicznymi 
konsekwencjami.

Podczas działań policjanci ru-
chu drogowego skontrolowali stan 
trzeźwości ponad 70 kierujących 

wśród, których dwóch wsiadło za 
kierownice pomimo spożytego 
alkoholu. Pierwszym ujawnio-
nym kierującym pod działaniem 
alkoholu był 48 – latek, który oso-
bowym oplem kierował będąc pod 
wpływem alkoholu. Kolejny to 
rowerzysta, którego mundurowi 
ukarali mandatem. W jego orga-
nizmie było blisko dwa promile 
alkoholu.

Policja apeluje - widzisz nie-
trzeźwego kierującego - reaguj!

Pamiętajmy, alkohol, narko-
tyki zmniejszą szybkość reakcji. 
Powodują problemy z ostrością 
widzenia jak i wyczuciem odle-
głości od potencjalnej przeszkody. 
Kierowca będący pod działaniem 
różnych środków odurzających 
błędnie ocenia sytuację i własne 
umiejętności. Prowadzenie pojaz-
dów przez osoby odurzone takimi 
substancjami to częsta przyczyna 
wielu tragedii oraz niebezpiecz-
nych zdarzeń drogowych.

Uczestnicy V edycji rajdu rowerowe-
go pod hasłem „Drogi do Niepod-
ległości” zawitali do Królewskiego 
Miasta. Policjanci łęczyckiej drogów-
ki spotkali się z rajdowcami aby nie 
tylko ubarwić im turystyczną przy-
godę, ale również przekazać cenne 
wskazówki dotyczące bezpiecznego 
i zgodnego z prawem korzystania 
z dróg.

Blisko 50-ciu uczestnikami rajdu 
rowerowego 6 lipca 2018 roku wy-
ruszyło z Kutna. Na trasie przejazdu 
znalazła się Łęczyca, do której zawi-
tali 7 lipca 2018 roku. Organizatorem 
tego wydarzenia był „Centralny Łuk 
Turystyczny” z siedzibą w Łęczy-
cy. Aby uatrakcyjnić turystyczną 

przygodę 8 lipca 2018 roku policjan-
ci łęczyckiej drogówki, na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 4 spotkali 
się z użytkownikami jednośladów. 
W niedzielny poranek mundurowi 
przygotowali tor przeszkód, któ-
ry posłużył rywalizacji pomiędzy 
cyklistami. Każdy uczestnik mu-
siał pokonać ciąg przeszkód w jak 
najkrótszym czasie wykazując się 
przy tym techniką jazdy. Za każde 
nieprawidłowe pokonanie elementu 
toru były dodawane sekundy karne. 
Rywalizacji towarzyszyła dobra za-
bawa. Po zakończeniu konkurencji, 
przed kolejnym etapem podróży 
rajdowcy wzięli lekcję z przepisów 
ruchu drogowego. 

Policjanci dla „Rajdowców”



16 9 LIPCA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ciekAwie i nA wesoło

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

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekAwie i nA wesoło

najmniejsze miasto w polsce pies robi resuscytację „czysta” konkurencja

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 1 stycz-
nia 2018 roku, na mapie Polski pojawiło się aż 7 nowych 
miast. Wśród nich znalazły się: Józefów nad Wisłą, Otyń, 
Sanniki, Tułowice, Łagowo, Radoszyce i Wiślica. Łącznie 
z nimi, w Polsce mamy aktualnie 930 miast. To właśnie 
ostatnie z wymienionych, czyli Wiślica, zostało uznane 
za najmniejsze miasto w Polsce.
Liczba mieszkańców najmniejszego miasta w Polsce wy-
nosi dokładnie 503 osoby. Dla porównania, największa 
Polska wieś, czyli Kozy w województwie śląskim, liczą aż 
12 529 mieszkańców. Zyskując w 2018 roku status miasta, 
Wiślica zdetronizowała poprzednie najmniejsze miasto 
– Wyśmierzyce w województwie mazowieckim, liczące 
920 mieszkańców.

Madrycka policja udostępniła nagranie, które przedstawia 
resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) w wykonaniu 
psa. Gdy podczas pokazowego treningu ludzki partner 
Poncha pada “nieprzytomny” na ziemię, czworonóg z zapa-
łem naskakuje przednimi łapami na jego klatkę piersiową. 
By sprawdzić oddech, co pewien czas przykłada głowę 
do ust policjanta. Przestaje dopiero wtedy, gdy człowiek 
zaczyna dawać oznaki życia. Wpis na temat psiego RKO za-
mieszczono także na Twitterze. Twitt na temat heroicznych 
poczynań Poncho opatrzono cytatem z XIX-w. amerykań-
skiego humorysty Josha Billingsa: “Pies to jedyna istota na 
ziemi, która kocha cię bardziej niż ty sam”. Jak można się 
było spodziewać, wideo cieszy się ogromną popularnością, 
szczególnie w krajach hiszpańskojęzycznych.

W ramach jubileuszu 20-lecia istnienia fabryki Essity w Oławie 
pod Wrocławiem, podczas pikniku firmowego zorganizowa-
nego dla pracowników i ich rodzin odbyła się oficjalna próba 
ustanowienia bardzo higienicznego Rekordu Polski. Mimo 
niesprzyjającej pogody, do rekordowego, jednoczesnego 
mycia rąk przystąpiły aż 273 osoby. W biciu rekordu brali 
udział zarówno dorośli jak i najmłodsi uczestnicy. Teren bicia 
rekordu był starannie ogrodzony taśmami, a miski z wodą i 
mydła były już wcześniej przygotowane. Osoby wpuszczane 
do strefy bicia rekordu wchodziły pojedynczo i były liczone 
profesjonalnym klikerem. Celem bicia rekordu była populary-
zacja i promocja higieny jako zasadniczego elementu dbania 
o zdrowie, w szczególności szerzenie świadomości na temat 
ważności utrzymania higieny rąk.

No to lecimy...

W Rosji 
podczas 
mundialu

Policjant 
nie kaktus, 
pić musi


