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Łęczyca
Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca Gmina Łęczyca 
ma już środki 

na zakup nowego, w pełni wy-
posażonego wozu bojowego 
dla OSP Leźnica Mała. Najpraw-
dopodobniej jeszcze w tym 
roku pojazd trafi do jednostki.

- OPS Leźnica Mała niestety 
nie dysponowała już sprawnym 
wozem bojowym, a jedynie niedu-
żym busem. Strażacy ochotnicy 
nie mogli brać udziału w akcjach 
gaśniczych, pomagali jedynie 
przy np. zdarzeniach drogowych, 
czy tak jak ostatnio, podczas 
wypompowywania wody z zala-
nych posesji. Stary, 30-letni wóz 
był już całkowicie niesprawny. 
Dlatego tym bardziej cieszę się, 
że przyznano nam wysokie dofi-
nansowanie do zakupu nowego 

Są pieniądze na nowy wóz
pojazdu. Dzięki pieniądzom z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz dużemu dofinansowaniu przez 
Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej możliwe będzie 
wyposażenie OPS w nowoczesny 
wóz – nie ukrywa radości Jacek 
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca. - 
Środki finansowe już są, teraz OSP 
ogłosi przetarg. Brakujące kilka 
czy kilkanaście tysięcy złotych 
oczywiście dołożymy z budżetu 
gminy Łęczyca. Szacunkowy koszt 
wozu strażackiego wynosi 805-810 
tys. zł. Myślę, że jeszcze w tym roku 
dojdzie do transakcji.

W krajowym systemie Ochotni-

czych Straży Pożarnych, w gminie 
Łęczyca funkcjonują dwie jednost-
ki OPS – Leźnica Mała i Topola 
Królewska. Ta ostatnia nowy wóz 
bojowy zakupiła pod koniec 2016 
roku. Drugi nowoczesny pojazd w 
100% zabezpieczy potrzeby OSP na 
terenie gminy Łęczyca na najbliższe, 
przynajmniej 10 lat. 

- Po dokonaniu zakupu nowego 
wozu również strażacy ochotnicy 
z Leźnicy Małej będą mogli brać 
udział we wszystkich akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. To ważne z 
uwagi na bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców – dodaje J. Rogoziń-
ski.

(zz)
OSP w Topoli Królewskiej nowy wóz strażacki zakupiła w grudniu 2016 roku. 
Teraz kolej na OPS w Leźnicy Małej

Monika Kilar-Błasz-
czyk, wykonująca za-

dania i kompetencje burmistrza 
Łęczycy złożyła wniosek do Elż-
biety Rafalskiej, minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Prosi o 
przyznanie dodatkowych środków 
w wysokości 438 500 zł na rozpo-
częcie dalszego etapu budowy 
ŚDS w Łęczycy. 

Problem z dokończeniem budowy 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Łęczycy ciągnie się od ubiegłego 
roku. Przyznana wówczas dotacja 
w wysokości 750 tys. zł okazała się 
niewystarczająca, by ruszyć z dalszą 
inwestycją. Trzy ogłoszone wówczas 
przetargi nie wyłoniły wykonawcy, 
mimo zmniejszenia zakresu robót. 
Miasto musiało zwrócić niewyko-

W ślimaczym tempie przebiegał 
remont podwórka za Domem Kul-
tury w Łęczycy. Mieszkańcy najpierw 
denerwowali się na dziury, błoto i 
kałuże, później na stanowczo zbyt 
wolne tempo prac i rozkopane 

Mieszkańcy z niedo-
wierzaniem spoglądali 

na termometr zawieszony na 
budynku urzędu miejskiego w 
Łęczycy. W ubiegłym tygodniu 
wskazał aż 35 stopni C. Tak go-
rącego lata dawno nie było. Fala 
upałów utrzymuje się już od 
kilkunastu dni i potrwa jeszcze 
przynajmniej do piątku.

Według długoterminowych pro-
gnoz pogody 30-stopniowe upały po-
trwają na pewno do piątku. Mogą im 
towarzyszyć gwałtowne i intensywne 
burze. W czwartek prognozuje się 
najwyższą temperaturę dla Łęczycy, 
aż 34 stopnie C. Od weekendu ma być 
nieco chłodniej - między 26 a 24 st. C. 

Podczas ostatnich 
ulewnych deszczy i 

silnego wiatru ogromny konar 
złamał się runął na pomniki na 
cmentarzu przy ulicy Kaliskiej. 
Jeden z nich został kompletnie 
zniszczony, w innych oderwały się 
płyty z nazwiskami. Mieszkanka, 
która poinformowała nas o spra-
wie pyta, dlaczego administracja 
cmentarza nie zadbała na czas, by 
nie doszło do tej sytuacji.

Na cmentarzu w Łęczycy rośnie 
wiele starych drzew. Wszystkie 
znajdują się między grobami. To już 
nie pierwsza sytuacja, kiedy złama-
ny konar niszczy pomniki. Problem 
nie jest błahy, bo koszt naprawy 
pomnika jest wysoki.

- Pomniki nie są ubezpieczone. Nie 
wiem, jak ta sprawa zostanie zała-
twiona z rodziną zmarłych, których 
płyta na pomniku jest zniszczona. 
Wiem jednak, że dziekan podjął 
decyzję, że jesienią będzie przepro-
wadzony przegląd drzewostanu na 
cmentarzu. Prawdopodobnie całko-

Upał nie odpuszcza

Warto przypomnieć, że w czasie tak 
wysokich temperatur nie należy zbyt 
długo przebywać na słońcu. Należy 
wybierać lekką, przewiewną odzież i 
przede wszystkim przyjmować dużo 
płynów.

(zz)

Konar runął na pomnik

Konar całkowicie zniszczył płytę na jednym z pomników

wicie wyciętych zostanie 10 drzew 
oraz kilka konarów, które mogą 
stwarzać zagrożenie, że tak jak teraz 
runą na groby. Dodam tylko, że 2 lub 
3 lata temu też przeprowadzona była 
podobna wycinka – usłyszeliśmy od 
pracownika na cmentarzu.

(zz)

Czy rząd przeznaczy kolejne pieniądze?

Monika Kilar-Błaszczyk pismo do 
minister złożyła 27 lipca

rzystane pieniądze. 
W tym roku sytuacja wygląda po-

dobnie. Ponownie przyznana dotacja 
z rezerwy celowej budżetu państwa w 
wysokości 750 tys. zł znów nie wystar-
czy na pokrycie kosztów inwestycji. W 
pierwszym przetargu nie zgłosiła się 
żadna firma. W drugim przetargu ofe-
rent zaproponował wykonanie zadania 
za 1mln 168 tys 500 zł. To kwota, która 
znacznie przewyższa wysokość dotacji 
oraz możliwości finansowe budżetu 
miasta. Brakująca kwota, o którą prosi 
w piśmie do minister E. Rafalskiej Mo-
nika Kilar-Błaszczyk pozwoliłaby na 
rozpoczęcie drugiego etapu budowy 
ŚDS i znacznie przybliżyłaby inwesty-
cję do zakończenia całości. Jeśli minister 
nie przychyli się do prośby o finansowe 
wsparcie, najprawdopodobniej dotację 

w wysokości 750 tys. zł miasto znów 
będzie musiało zwrócić. 

(zz)

Fuszerka nie remont
podwórko, teraz mówią o mało 
fachowej robocie.

O sprawie poinformowała nas Ka-
zimiera Grabowska, która ma zastrze-
żenia co do jakości przeprowadzonych 
robót. 

- Po prawie 13 latach wysyłania 
pism, próśb i pustych obietnic, wreszcie 
doczekaliśmy się na remont. Niestety, 
nie do końca satysfakcjonujący. Moje 
wątpliwości co do wykonania prac bru-
karskich budzi przede wszystkim cokół 
okalający piwnicę. Nie jest zrobiony 
fachowo. Moim zdaniem jest za niski, 
są luźne kostki brukowe a w dodatku, 
bardzo amatorsko dookoła oblepiony 

jest betonem. Przy każdych opadach 
deszczu do piwnicy będzie wlewać 
się woda. Czy naprawdę nie można 
było wykonać tego jak należy? - pyta 
K. Grabowska, jedna z mieszkanek 
nieruchomości przylegającej do wyre-
montowanego terenu.

Pani Kazimiera martwi się, że nawet 
przy niewielkich opadach deszczu 
piwnica będzie zalewana. Rzeczywi-
ście cokół dookoła zejścia do piwnicy 
powinien być wyższy. Zapytaliśmy 
w urzędzie miejskim, czy zostanie on 
poprawiony. Czekamy na odpowiedź.

(mku)

We wtorek na przejściu dla pie-
szych przy alejach Jana Pawła 
II było bardzo niebezpiecznie. 
Rowerzystka, która przejeżdżała 
przez pasy została potrącona przez 
samochód. Trafiła do szpitala.
- 31 lipca około godz. 16:40 na skrzy-
żowaniu ulic Kaliska i Al. Jana Pawła 
doszło do zdarzenia drogowego. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kierująca 
samochodem osobowym marki vw, 
jadąc z kierunku Poddębic zatrzymała 
się na skrzyżowaniu z zamiarem jazdy 
na wprost. Po tym jak miała możliwość 
jej kontynuowania przejechała przez 
skrzyżowania, gdzie zderzyła się z po-
ruszającą się po przejściu dla pieszych 
rowerzystką (ul. Kaliską). 55- letnia 
mieszkanka pow. łęczyckiego została 

przewieziona do szpi-
tala. Jej życiu nie zagra-
ża niebezpieczeństwo. 
35- letnia mieszkanka 
pow. poddębickiego 
jak i rowerzystka były 
trzeźwe. Policjanci pra-
cujący na miejscu doko-
nali oględzin pojazdów 
i ustalili świadków tego 
zdarzenia. Wszystkie 
okoliczności wypadku 
wyjaśni postępowanie 
prowadzone przez łęczyckich funk-
cjonariuszy – informuje asp. Mariusz 
Kowalski, rzecznik prasowy łęczyckiej 
policji.
Wśród mieszkańców, którzy widzieli 
zdarzenie nie brakowało negatyw-

Rowerzystka trafiła do szpitala

nych komentarzy, w znacznej mierze 
pod adresem 55-letniej rowerzystki, 
która nie zsiadła z roweru, żeby przejść 
przez pasy, a po nich przejechała. Na 
szczęście nie doszło do tragedii.

(mku)
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY
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W środę na profilu 
Górnik 1956 Łęczyca 

w mediach społecznościowych 
pojawił się komunikat, że drużyna 
seniorów została rozwiązana. To 
szokująca informacja dla wiernych 
kibiców łęczyckiej piłki nożnej. 

„Z dniem dzisiejszym drużyna se-
niorów została rozwiązana. Oficjalny 
powód to brak kadry na nowy sezon. 
Ta decyzja poniesie wiele szeroko idą-
cych konsekwencji dla sportu w Łę-
czycy!” - czytamy w internetowym 
komunikacie. Dlaczego rozwiązano 
drużynę seniorów Górnika? Sprawę 
komentuje Przemysław Zieliński, 
prezes klubu.

Budynek grożący za-
waleniem przy skrzy-

żowaniu ulicy Kaliskiej ze Szpitalną 
najprawdopodobniej już w tym 
tygodniu będzie rozbierany. Urząd 
miasta podjął decyzję o wyburzeniu 
rudery po licznych sygnałach od 

W ostatni weekend 
lipca do Włodzimie-

rza Wołyńskiego, partnerskie-
go miasta na Ukrainie, poje-
chali przedstawicie Łęczycy. Na 
zaproszenie tamtejszego mera 
Petro Saganiuka, wzięli udział 
w uroczystości obchodów 1030 
rocznicy powstania miasta. 

Z okazji święta Włodzimie-
rza Wołyńskiego Monika Ki-

Z wizytą na Ukrainie

lar-Błaszczyk wzięła udział w 
oficjalnej części uroczystości, 
władze partnerskiego miasta 
zorganizowały też liczne atrakcje 
dla mieszkańców. Ukraińcy z 
rewizytą do Łęczycy przyjadą już 
za niecałe trzy tygodnie – zostali 
zaproszeni na Turniej Rycerski, 
który odbędzie się w dniach 25-26 
sierpnia. 

(zz)

Drużyna seniorów rozwiązana?

- Dementuję tę informację. Drużyna 
seniorów nie została rozwiązana, 
a jedynie wycofana z najbliższego 
sezonu rozgrywek Ligi Okręgowej. 
Oficjalne stanowisko w tej sprawie 
przedstawimy pod koniec tygodnia 
po zebraniu zarządu. Nie jest jednak 
tajemnicą, że w drużynie należy 
zrobić rekonstrukcję, chcemy zbudo-
wać coś, co ma solidne fundamenty. 
Drużyna nie powinna funkcjonować 
w takim wydaniu jak do tej pory. Se-
niorzy w Górniku są i będą. Naszym 
zadaniem jest stworzenie podstaw do 
nowej drużyny, która, mam nadzieję, 
będzie osiągać sukcesy w kolejnych 

sezonach – komentuje prezes P. 
Zieliński. - Profil w mediach spo-
łecznościowych założyli sami pił-
karze. Informacja o rzekomym 
rozwiązaniu drużyny seniorów nie 
wyszła od zarządu klubu.

Wycofanie drużyny seniorów z 
najbliższego sezonu to nie mały cios 
dla samych piłkarzy oraz wiernych 
kibiców łęczyckiego futbolu. Wielu 
nie kryje rozżalenia i tę decyzję ocenia 
negatywnie.

(zz) 

W internecie pojawił się wpis o rozwiązaniu drużyny seniorów

Drużyna seniorów nie zagra w najbliż-
szym sezonie rozgrywek łódzkiej Ligi 
Okręgowej

Niedługo będzie rozbiórka
mieszkańców informujących, że w 
pustostanie dochodzi do nocnych 
libacji, a sam budynek jest w fatal-
nym stanie technicznym. Pisaliśmy w 
Reporterze o sytuacji, kiedy pod nogi 
idącej chodnikiem kobiety z małym 
dzieckiem, wypadły kawałki szyby. 

W ubiegłym tygodniu rudera była 
porządkowana w środku. Do konte-
nera trafiły stare meble i niepotrzebne 
przedmioty. PGKiM planuje rozbiórkę 
zacząć w tym tygodniu.

(zz)
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Łęczyca Również w Łęczycy, 
tak jak w całym kraju 

1 sierpnia o godzinie 17 zawyły 
syreny alarmowe. W ten sposób 
uczczono 74 rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Od-
dano hołd bohaterom Powstania 
Warszawskiego – tym, którzy 
w obronie państwa, z bronią 
w ręku walczyli o wyzwolenie 
stolicy, dążyli do odtworzenia 
instytucji niepodległego Państwa 
Polskiego, sprzeciwili się okupacji 
niemieckiej i widmu sowieckiej 

niewoli zagrażającej następnym 
pokoleniom Polaków.  Narodowy 
Dzień Pamięci Powstania War-
szawskiego został ustanowiony 
w 2009 roku. 

W Powstaniu Warszawskim 
uczestniczył także Józef Andrzej 
Szczepański pseudonim „Ziutek”, 
który był dowódcą drużyny w 
oddziale „Parasol”. Rada miejska 
w Łęczycy uchwałą z dnia 9 lutego 
2016r. nadała mu tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Łęczyca.

(zz)

Zawyły syreny
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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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Łęczyca

Gm. Grabów

Łęczyca

Sprawa rekulty-
wacji byłego wy-

sypiska odpadów komunalnych w 
Sławęcinie od samego początku 
budziła wśród mieszkańców wsi  
niemałe emocje, ale także obawę 
przed smrodem i rozmnażaniem 
się szczurów. Obawy, niestety 
potwierdziły się. Gryzoni jest 
mnóstwo.

- Jest tak jak przewidywaliśmy, 
czyli niemiłosierny smród, szcze-
gólnie rano i wieczorem, tym bar-
dziej przy takich upałach oraz 
szczury i muchy. Była jakaś kon-
trola, nie wiemy jakie są wyniki, 
ale nasz niepokój budzą ogromne 
sterty śmieci zlokalizowane na 
terenie przylegającym do byłego 
wysypiska - mówi Lucjan Sawicki, 
jeden z mieszkańców Sławęcina. 

- Czy tak powinna przebiegać rekul-
tywacja? Zamiast odzyskiwać teren 
po byłym wysypisku, to od nowa 
zasypuje się go śmieciami.

Mieszkańcy nie czekają biernie na 
wyjaśnienia. Chcą jak najszybciej 
pozbyć się gryzoni wdzierających 
się do budynków gospodarczych i 
plagi much. 

- Z tego co dowiedziałem się w 
Inspektoracie Ochrony Środowi-
ska, to sprawa ma być wnikliwie 
analizowana. Na razie ciężarówki 
nie przywożą kolejnych transpor-
tów śmieci. Chcielibyśmy, aby jak 
najszybciej przeprowadzono spe-
cjalistyczne badania, bo w błyska-
wicznym tempie rozwija się plaga 
much i szczurów. Te ostatnie są 
wszędzie, wchodzą do budynków, 
jest ich pełno w polu.

Z tych powodów mieszkańcy 
postanowili zwrócić się z pismem 
do urzędu gminy i Sanepidu-u o 
podjęcie natychmiastowych działań 
prowadzących do zmniejszenia 
uciążliwości smrodu, ale przede 
wszystkim walki z plagą szczurów 
i much.

- Nie możemy siedzieć bezczyn-
nie. Już w tej chwili na trutki na 
szczury ja osobiście wydaję ok. 150 
zł na tydzień, a i tak wieczorem nie 
wchodzę do budynku gospodar-
czego w obawie przed szczurami 
– dodaje L. Sawicki.

Pod apelem podpisała się już duża 
liczba mieszkańców. Mają nadzieję, 
że władza podejmie jak najszybsze 
działania prowadzące do likwidacji 
zagrożeń.  

(mku)

Coraz bardziej od-
dala się budowa 

nowego bloku TBS w Łęczycy. 
Cztery ogłoszone do tej pory 
przetargi nie zakończyły się po-
zytywnie. W trzech pierwszych 
zainteresowania wykonawców 
nie było w ogóle, czwarty zo-
stał unieważniony z powodu 
zbyt wysokiej ceny. Jedyny 
oferent, który wziął udział w 
postępowaniu przetargowym, 

We wrześniu ma za-
kończyć się remont 

nowej siedziby Prokuratury Re-
jonowej w Łęczycy. Do przebudo-
wanego i odnowionego gmachu 
przy ulicy Lotniczej prokuratorzy 
przeniosą się jeszcze w tym roku.

Obecnie zajmowane przez łęczycką 
prokuraturę trzecie piętro w budyn-
ku przy ulicy M. Konopnickiej od 
lat sprawiało trudności z obsługą 
interesantów, przesłuchiwaniem po-
dejrzanych czy chociażby z archiwi-
zacją dokumentów. Pomieszczeń było 
stanowczo za mało a szafy z aktami 
stały nawet na wąskim korytarzu. 

Nowy TBS pod znakiem zapytania
chce kwotę znacznie przewyższa-
jącą możliwości finansowe TBS-u.

Ponad 6,5 mln zł zaproponował 
jedyny wykonawca za postawienie 
bloku przy ul. Kaliskiej i M. Ko-
nopnickiej. TBS ma na ten cel nieco 
ponad 3 mln zł. Prezes Elżbieta 
Marek, inwestycji jednak jeszcze 
nie przekreśla.

- Nie będziemy ogłaszać piątego 
przetargu. Teraz postaramy się 
pozyskać wykonawcę z tzw. wolnej 

ręki. Już wysłaliśmy trzy zapy-
tania ofertowe. Mam nadzieję, 
że uda się znaleźć firmę, która 
nie zaproponuje tak kosmicznej 
ceny. Nie oszukujmy się, budo-
wa bloku za ponad 6,5 mln zł. 
To nie jest cena na Łęczycę. W 
tym roku, niestety to wyko-
nawcy dyktują warunki a nie 
inwestorzy. Ceny materiałów 
budowlanych poszybowały w 
górę, co znacząco przekłada 
się na cenę usług – komentuje 
prezes E. Marek. - Oczywiście 
zależy nam, aby wybudować 
nowy blok, tym bardziej, że 
mamy już kompletną dokumen-
tację oraz przyznany kredyt na 
ten cel. W dodatku jest bardzo 
duże zainteresowanie naszymi 
mieszkaniami.

TBS ma obecnie w Łęczycy trzy 
bloki. Jeśli uda się doprowadzić 
do nowej inwestycji, w czwartym 
bloku znajdzie się 27 mieszkań.

(zz)

wkrótce przeprowadzka
W ubiegłym roku podjęto decyzję o 
remoncie budynku przy ulicy Lotniczej 
4 i dostosowaniu go do potrzeb proku-
ratury. Skala inwestycji jest ogromna 
a jej koszt opiewa na 6,8 mln zł. W 
nowym gmachu będzie aż 950 mkw 
powierzchni. Na terenie obiektu będą 
miejsca parkingowe dla pracowników 
prokuratury i interesantów. Nie będzie 
też przeszkód architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych. 

Z zewnątrz budynek prezentuje 
się bardzo okazale i nowocześnie. 
Obecnie trwają prace wykończe-
niowe.

(zz)

Plaga sZcZUrów w sławęcinie

Łęczyca Bardzo dobrze na 
odby wającej  s ię 

w Chorzowie Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży spisała 
się ośmioosobowa reprezen-
tacja MKLA Łęczyca. Najle-
piej zaprezentowała się Oliwia 
Podlińska, która zajęła szóste 
miejsce w rzucie dyskiem (35.26 
m) i dwunaste w pchnięciu kulą 
(11.70 m). 

Na słowa uznania zasłużył star-
tujący w dziesięcioboju Paweł 
Rybarczyk. W bardzo trudnych 
warunkach pogodowych (upał i 
burze) poprawił rekord życiowy 
uzyskując 5500 punktów. Wynik 
ten dał mu siódmą lokatę. Tra-
dycyjnie najlepszy był w skoku 
wzwyż (192 cm) i skoku o tyczce 
(3.80 m).W obu konkurencjach 
poprawił rekordy życiowe a uzy-

skane wyniki dałyby mu pew-
ne miejsca w ścisłych finałach 
konkurencji indywidualnych. 
Martyna Tomes uplasowała się na 
dziewiątej pozycji w finałowym 
konkursie trójskoku (10.48 m) i 
zajęła szesnastą lokatę w skoku 
w dal (4.88 m). Dominik Nowa-
kowski poprawił rekord życiowy 
w trójskoku (13.12m) co dało mu 
dziesiąte miejsce. Jakub Florczak był 
trzynasty w skoku o tyczce (3.20 m) 
i siedemnasty w biegu na 110 me-
trów przez płotki (15.25 s). Biegający 
w finale na tym samym dystansie 
Adam Jaśkiewicz uzyskał dobry 
wynik (15.07 s) i zajął czternaste 
miejsce. Na dwudziestym pierwszy 
miejscu został sklasyfikowany w 
biegu na 1500 metrów Jakub Grab-
ski (4.18.99 min).

(and)

Dobre wyniki MKla
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Na brak tak istotnych 
oznaczeń przejść dla 

pieszych, z uwagi na bezpieczeństwo 
i przepisy prawa zwrócił uwagę An-
drzej Domagała, radny miejski.

- Dlaczego do tej pory, mimo że mó-
wiliśmy o tej sprawie wiosną br. nie ma 
oznaczonego przejścia dla pieszych na 
wysokości ratusza? - pytał radny pod-
czas jednego z posiedzeń komisji rady 
miasta. - Wszyscy pamiętamy, że obec-
ny wówczas na naradzie komendant 
policji jednoznacznie powiedział, że 
inny kolor czy kształt kostki brukowej 
nie oznacza w rozumieniu Kodeksu 
o ruchu drogowym przejścia dla pie-
szych. Przepisy w sposób nie budzący 
żadnych wątpliwości określają, że jedy-
ne oznakowanie przejścia dla pieszych 
to tzw. zebra - przypominał radny A. 
Domagała. Podobnie łatwego życia 
nie mają niepełnosprawni, bo jedyne 
miejsce do parkowania na całym placu 
T. Kościuszki jest usytuowane przed bu-
dynkiem starostwa, może najwyższy 
czas wyznaczyć miejsce parkingowe 

PrZeJścia beZ Pasów

Przejście dla pieszych powinno być 
oznakowane także pasami

dla niepełnosprawnych także przed 
ratuszem?

Faktycznie miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych w mieście nie 
ma wielu a przy placu T. Kościuszki z 
pewnością by się przydało. Przejścia dla 
pieszych na ulic Kazimierza Odnowi-
ciela oznakowane są jedynie znakami 
pionowymi. 

Urząd miejski w najbliższym czasie 
ma zainteresować się sprawą zasygna-
lizowaną przez radnego.

(mku)

Plaga komarów w Łęczycy
Mieszkańcy coraz częściej narzekają 
na ogromną liczbę komarów w Łę-
czycy. Jest ich naprawdę dużo. Osoby, 
z którymi rozmawialiśmy żalą się, że 
dzieci wieczorami nie mogą bawić 
się na powietrzu, a uciążliwe owady 
pchają się do domów i mieszkań. 
Komary gryzą nawet w środku dnia, 
nie tylko w zacienionych miejscach. 
Urząd miasta podjął decyzję o zasto-
sowaniu specjalnych oprysków. 
We wtorek oprysk przeciwko ko-
marom został wykonany w parku 

miejskim, gdzie owadów było zatrzę-
sienie. Również w ubiegłym tygodniu 
odbyło się spotkanie zarządców i 
właścicieli terenów znajdujących się 
w mieście i ustalono plan dalszego 
działania przeciwko uciążliwym ko-
marom. Dziś w nocy (z poniedziałku 
na wtorek) opryskane będą okolice 
zalewu miejskiego i pobliskie tereny. 
W następnych dniach sukcesywnie 
opryski mają być stosowane w kolej-
nych rejonach miasta.

(zz)

Łęczyca Z problemem uciąż-
liwego sąsiedztwa 

na ulicy Wrzosowej mieszkań-
cy zwrócili się do Moniki Kilar
-Błaszczyk, wykonującej zadania 
i kompetencje burmistrza Łęczy-
cy. Poprosili o pomoc.

Jeden z mieszkańców, jak powie-
dzieli nam lokatorzy budynków 
socjalnych przy ulicy Wrzosowej, 
mocno uprzykrza im życie. Nie-
jednokrotnie interweniowała już 
policja, jednak sytuacja nie ulega 
poprawie.

- Dochodzi do ciągłych awantur i 
bójek. Ten pan jest bardzo wulgar-
ny, kłóci się i wyzywa sąsiadów. 
Nasze dzieci tego słuchają i po 
prostu się go boją. My też boimy 
się o własne bezpieczeństwo i 
bezpieczeństwo naszych dzieci 
– usłyszeliśmy. - Jest to człowiek, 
który kilkanaście lat przesiedział w 
więzieniach, nasza sąsiadka przy-
jęła go do siebie i wtedy zaczął się 
nasz koszmar. Mieszka tu na dziko, 
za nic nie płacą. Mało tego, jeszcze 
my przez nich ponosimy większe 
koszty zużycia wody, bo jest roz-
liczna na wszystkich mieszkańców. 
Oszczędzamy, żeby nie płacić zbyt 
wiele za media, bo wiadomo, że są 
tu mieszkania socjalne i milionerzy 
tutaj nie mieszkają, a przez takich 
ludzi jak oni, mamy spore dopła-
ty. Oboje nie pracują, a ten pan 
ciągle szuka zaczepki. Ile można 
znosić coś takiego? Kiedy nie było 
tego pana, żyło się tutaj o wiele 
spokojniej. Wiele nieprzyjemnych 
incydentów zostało zgłoszonych 

na policję, ale niestety, policja nic 
w tej sprawie nie robi. Boimy się, że 
w końcu dojdzie do jakiejś tragedii, 
dlatego poszliśmy do pani bur-
mistrz. Wysłuchała nas ze zrozu-
mieniem i powiedziała, że postara 
się znaleźć jakieś rozwiązanie.

Dwa dni po wizycie mieszkań-
ców, w urzędzie miejskim odbyło się 
spotkanie w tej sprawie z zastępcą 
komendanta powiatowego policji 
w Łęczycy oraz z komendantem 
straży miejskiej w Łęczycy.

- Mieszkańcy zgłaszali, że przy 
ulicy Wrzosowej dochodzi do cią-
głych konfliktów z jedną z lokatorek 
i jej partnerem. Mężczyzna ma być 
agresywny i wulgarny. Problem jest 
poważny i tak naprawdę trudny 
do rozwiązania. Mężczyzna może 
przebywać w mieszkaniu za zgodą 
lokatorki, nie można go stamtąd, 
mówiąc kolokwialnie, wyrzucić. 

Mieszkańcy powinni reagować 
od razu, kiedy dochodzi do kon-
fliktowych sytuacji i zawiadamiać 
policję. Zgłoszeń rzeczywiście było 
sporo, ale później mieszkańcy nie 
chcieli zeznawać, a to podstawa. 
Ustaliliśmy, że dzielnicowy bę-
dzie rozmawiał z tym lokatorem, 
by przestrzegał zasad współżycia 
społecznego – mówi Tomasz Ol-
czyk, komendant straży miejskiej w 
Łęczycy. - Pozostaje jeszcze sprawa 
ewentualnej eksmisji lokatorki i jej 
partnera, o czym mówili mieszkań-
cy podczas spotkania z panią bur-
mistrz. Z uwagi na duże zadłużenie 
jest to możliwe, jednak przeniesienie 
problemu w inne miejsce nie jest jego 
rozwiązaniem.

Nie udało nam się porozmawiać 
z mieszkanką ulicy Wrzosowej, na 
którą skarżą się sąsiedzi. 

(zz)

Mieszkańcy o problemie rozmawiali w magistracie

Mieszkańcy poszli do burmistrz

SKŁAD WĘGLA 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Topola Szlachecka 7, 99-100 Łęczyca
+48 24 722 34 29 • kom. +48 500 068 612

biuro@fhmarciniak.pl, marciniaktopola@poczta.onet.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy uczciwość, lojalność i sprawdzony towar
Węgiel, miał, ekogroszek Materiały budowlane Nawozy sztuczne Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna
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Zapraszamy do 
o d w i e d z e n i a 
największego i 
najatrakcyjniej 
położonego par-
ku linowego na 
terenie naszego 
uzdrowiska. To 
nie lada gratka 
dla wszystkich, 
którzy uwielbia-
ją ekstremalne 

wyzwania i aktywne formy spędzania wolnego 
czasu. Nasz park linowy to relaks i wypoczy-
nek nad samą rzeką Wartą oraz zdrowa dawka 
adrenaliny, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Park został tak zaprojektowany, żeby sprostać 
wymaganiom, zarówno gości bez żadnego do-
świadczenia w tego typu atrakcjach, dzieciom, 
osobom starszym, ale również tym, dla których 
taka forma rozrywki nie jest obca i oczekują 
ekstremalnych wrażeń. 

Trasy wysokiego parku linowego:
•  Dwie trasy wysokiego parku zamontowane na 

dwóch poziomach.
•  Każdy z poziomów liczy po 14 przeszkód oraz po-

siada długość trasy 203 m.
•  Platformy trasy dolnej zamontowane na wysokości  

3 m, zawierają przeszkody o niskim stopniu trud-
ności.

•  Platformy trasy górnej zamontowane na wysokości 
6 m, zawierają przeszkody o podwyższonym stopniu 
trudności.

•  Początek i koniec każdej z tras znajduje się na zada-
szonej wieży startowej o wysokości 10 m. 

Mini park linowy dla dzieci:
•  Składa się z 10 domków drewnianych zamontowa-

nych na naturalnym drzewostanie. 
• Długość trasy 82 m. 
•  Pomiędzy poszczególnymi stanowiskami zapro-

jektowane na wysokości 1,5 m zestawy przeszkód 
linowych zabezpieczone siatkami asekuracyjnymi. 

•  Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-13 lat. 
• Trasa mini parku linowego kończy się zjeżdżalnią. 
Wieża startowa: 
•  Wymiary wieży startowej – 5 m x 2,5 m, wysokość 

10 m. 
•  Wieża startowa zamontowana na dwóch palach 

drewnianych. 
•  Składa się  z dwóch platform drewnianych oraz 

zadaszenia. 
•  Wieże wyposażone również w ściankę wspinaczkową 

o pow. 45 m2. 
Skok wahadłowy:
• Konstrukcja oparta na 3 drewnianych palach. 
•  Zasada działania wahadła: pal startowy wyposażony 

we wciągarkę elektryczną służącą do podwindowa-
nia osób na wysokość 9 m. Następnie uczestnicy 
wpięci do trapezu połączonego linami z słupami 
nośnymi oddają skok. 

Termy zapraszają do parku linowego!

Co robią ratowni-
cy medyczni, kiedy 

mają przerwę w wizytach u pacjen-
tów? Jeżdżą karetką na zakupy...

Nasi czytelnicy poinformowali 
redakcję o wykorzystywaniu karetki 
pogotowia ratunkowego do robienia 
zakupów. Ostatnie takie zdarzenie 
miało miejsce kilka dni temu. Załoga 
zatrzymała się przed jednym ze skle-
pów spożywczych przy ul. Północnej. 
Dochodziła godz. 13.

- Zauważyłam, zresztą nie po raz 
pierwszy, że karetka podjeżdża pod 
sklep a ratownicy wysiadają i idą do 
sklepu robić zakupy. Uważam, że tak 
nie powinno być. Wszyscy byli w czer-
wonych uniformach, widać, że byli w 
pracy. Zakupy na pewno odbywały się 
podczas dyżuru – słyszymy. 

Mieszkanka nie ukrywa swojej iryta-
cji. Twierdzi, że ambulans nie powinien 
być wykorzystywany w takich celach. 

- Służbowy samochód posłużył do 
prywatnych celów, a potem dziwimy 
się, że służba zdrowia nie ma pieniędzy. 

Medycy powinni zwrócić koszty kilo-
metrówki – uważa nasza czytelniczka. 

O komentarz poprosiliśmy w biurze 
prasowym Falck.

„Po weryfikacji otrzymanych infor-
macji, opis dotyczy jednostkowych, 
drobnych zakupów spożywczych, 
wykonanych w drodze powrotnej z 
wyjazdu do bazy, bez ograniczenia 
gotowości wyjazdowej zespołu. Spo-
radycznie jest to dopuszczalne przy 
zachowaniu pełnej i natychmiastowej 
gotowości do przyjęcia zlecenia wy-
jazdu, co miało miejsce w każdym 
przypadku. Zespoły pozostają wtedy 
w statusie “powrót do bazy”, co zapew-
nia możliwość przyjęcia następnego 
zlecenia, zaś systemy elektroniczne 
umożliwiają nadzór nad natychmia-
stową jego realizacją” - czytamy w 
odpowiedzi Wojciecha Jóźwiaka z 
biura prasowego Falck. 

Mieszkańcy z którymi rozmawia-
liśmy są innego zdania. Twierdzą, że 
postawa ratowników medycznych 
robiących podczas dyżuru zakupy i 

wykorzystujących do takich celów ka-
retkę, jest niedopuszczalna. Pogotowie 
ma przecież szybko reagować i nieść 
pomoc w sytuacjach bezpośredniego 
zagrożenia życia.

(ps)

Kompleks basenów 
termalnych będzie 

rozbudowany – to już pewne! 
Podczas spotkania w uniejow-
skim magistracie burmistrz Józef 
Kaczmarek w obecności skarbni-
ka gminy Arlety Pietrzak podpi-
sali umowę z przedstawicielami 
firmy wyłonionej w przetargu.

W kontrakcie wartym ponad 22 
mln zł firma zobowiązała się roz-
budować baseny do końca kwietnia 
2019 roku. Przedmiotem umowy 
jest budowa zewnętrznego, wie-
lofunkcyjnego basenu rekreacyj-
nego, wyposażonego w leżanki i 
ławeczki rurowe z masażem po-
wietrznym, masaże karku, masaże 
ścienne z zasysaniem powietrza, 
gejzery, zjeżdżalnie dla dzieci, siat-
kę wspinaczkową z pływającymi 
atrakcjami, kaskadę wodną i ar-
matki. Łączna powierzchnia lustra 
wody nowej niecki wyniesie prawie 
800 mkw. W ramach zadania wyko-
nawca jest zobowiązany do budowy 
infrastruktury technicznej (m.in. 
komory technologicznej, systemu 
uzdatniania wody, różnego rodzaju 
instalacji). Prace budowlane będą 
prowadzone po dwóch stronach 
istniejących basenów, ale podobnie 
jak w trakcie pierwszej rozbudowy 
obiektu w 2011 roku, „Termy” będą 

W ciągu ostatnich dni stwierdzono 
aż dziewięć przypadków śmierci po 
dopalaczach.

Łódzka policja informuje o zgo-
nach osób w wieku od 19 do 40 lat. 
Przyczyną było zatrucie dopalacza-
mi. Cztery ofiary to mieszkańcy 
Bełchatowa, pozostali to mieszkań-
cy Łodzi. W związku ze zgonami, 
policja zatrzymała już osiem osób, w 
tym sześć w Bełchatowie. Wcześniej 
wpadło dwóch mężczyzn z Łodzi. 
Obaj usłyszeli już zarzuty.

Dla porównania - z danych Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego 
wynika, że od stycznia do końca 
czerwca w całej Polsce odnotowano 
11 przypadków śmierci po dopala-
czach. 

Policja w Poddębicach, w związ-
ku ze zgonami po dopalaczach, 
umieściła na swojej stronie apel do 
rodziców i opiekunów. 

„Okres letni, w tym głównie wa-
kacje, i związana z tym duża ilość 
czasu wolnego sprzyja eksperymen-

towaniu przez dzieci i młodzież z 
różnymi środkami psychoaktyw-
nymi. Do najniebezpieczniejszych 
z nich należą tzw. dopalacze. To 
poważne zagrożenie dla dziecka,  
substancje działające na ośrodkowy 
układ nerwowy, wpływające nega-
tywnie na pracę mózgu, sprzeda-
wane w postaci tabletek, proszków, 
mieszanin ziół, w postaci suszu, 
kadzidełek, naklejek tzw. „tatuaży”, 
opakowane w kolorowe, atrakcyjnie 
wyglądające papierki, nadające im 
„niewinny” wygląd. Sprzedawane 
są w sklepach lub przez internet pod 
nazwą artykułów kolekcjonerskich, 
często z umieszczonym komuni-
katem „Produkt nie do spożycia”. 
Niebezpieczeństwo zażywania 
tzw. dopalaczy wynika z faktu, że 
ich skład chemiczny nie jest znany, 
może podlegać wahaniom i modyfi-
kacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po 
ich zażyciu zareaguje konkretny or-
ganizm” - czytamy w komunikacie.

Karetką na zakupy

Ratownicy medyczni w sklepie spo-
żywczym – według informacji obser-
watorów - spędzili prawie 15 minut. Z 
zakupami udali się do karetki 

PolicJa PrZestrZega

Śmierć po dopalaczach 

Umowa podpisana. Czas na inwestycję 

funkcjonowały bez zmian, z obec-
nych basenów termalnych będzie 
można bezpiecznie i bez przeszkód 
korzystać przez cały okres budowy 
nowych niecek.

– Chcemy, aby inwestycja ru-
szyła jak najszybciej, bo czasu jest 
mało – podsumował burmistrz 
J. Kaczmarek jeszcze przed pod-
pisaniem umowy z wykonawcą. 
– Firma też musi mieć umowę 
w ręku, aby mogła realizować 
zamówienia. Nie możemy sobie 
pozwolić na marnowanie czasu, 
bo wiadomo, że najlepszymi 
miesiącami na roboty ziemne są 
wrzesień i październik, kiedy jest 
jeszcze w miarę sucho.

W magistracie podpisana została 
umowa na rozbudowę basenów

Duże zaskoczenie można prze-
żyć na widok tablicy z nazwą 
ul. 22 Lipca (od strony Kościel-
nickiej). Gdy w większości miast 
w regionie wymienione zostały 
już dawno wszystkie pamiątki 
po PRL, to w Uniejowie wciąż 
komunistyczna ulica istnieje. 
Ciekawostką jest fakt, że tablica 
z drugiej strony ul. 22 Lipca (od 
Targowej) została zastąpiona 
nową – z nazwą ul. I. Bojakow-
skiej. Urząd zapewnia, że stara 
tablica 22 Lipca będzie wkrótce 
zdjęta. 

Prl w UnieJowie
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Pomnik ku czci 
pomordowa-

nych podczas drugiej wojny świa-
towej znajdujący się w Niewieszu 
Kolonii przejdzie renowację. Gmi-
na zdobyła dofinansowanie na 
przeprowadzenie przedsięwzię-
cia, a także wybrała firmę, która 
zrealizuje inwestycję. Ze względu 
na trudności ze znalezieniem 
wykonawcy dopiero za czwartym 
razem samorządowi udało się 
pokonać trudności inwestycyjne. 
Zadania za 30 tys. zł podjęła się 
firma z Konina.

– Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Funduszu Promo-
cji Kultury w ramach programu 
„Wspieranie opieki nad miejscami 
pamięci i trwałymi upamiętnie-
niami w kraju” wsparł działanie 
poddębickiej gminy kwotą 12 tys. 
zł – informuje burmistrz Piotr 
Sęczkowski.

Położony przy drodze krajowej 
nr 72 pomnik jest jednym z wielu 
miejsc pamięci, które występują na 
terenie gminy. Posiada wyjątkowy 

Gminna Komisja 
ds .  s z acowania 

szkód w gospodarstwach rol-
nych i działach specjalnych 
produkcji rolnej na terenach 
dotkniętych niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi 
miała dużo pracy.

Pracownicy urzędu miejskiego 
przyjmowali i pomagali wypeł-
niać rolnikom wnioski o osza-
cowanie szkód powstałych w 
wyniku suszy. Ostatni wniosek 
wpłynął 25 lipca. Łącznie złożono 
ich 250. 

- Powołane komisje ds. oszaco-
wania szkód w gospodarstwach 
rolnych dokonały lustracji zgło-
szonych upraw. Po sporządzeniu 
przez komisje protokołów peł-
na dokumentacja sukcesywnie 
przekazywana jest do urzędu 
wojewódzkiego w Łodzi w celu 
weryfikacji – informuje Elżbieta 
Kaszuba z referatu rolnictwa i 
ochrony środowiska urzędu miej-
skiego w Poddębicach.

Straty z powodu suszy

Poddębice

Gm. Poddębice

Prawdziwa burza 
rozpętała się w in-

ternecie, po opisie umieszczonym 
przez jedną z matek dziecka cho-
dzącego do przedszkola przy ul. 
Miłej. - Byłam zszokowana – infor-
muje poddębiczanka.

„Chciałam zapytać, czy inne matki 
widziały to co ja ostatnio w przedszko-
lu – pisze internautka. - Akurat przy-
szłam po córkę, były przynajmniej 
dwie inne matki, które też przyszły 
po swoje pociechy. Nie wiem, czy 
zauważyły, ale mnie to ciśnienie się 
podniosło. Tyle każą płacić za przed-
szkole a dziecko dostaje do jedzenia 
2 kawałki chleba suchego i z garść 
chrupek kukurydzianych. Proszę 
zauważyć i przyjść w takiej porze i 
zwrócić uwagę co wasze dzieci jedzą. 
Nie miałam możliwości zrobić zdjęcia 
do udowodnienia, bo w aucie zosta-
wiłam telefon. Ale kto by się takiego 
czegoś spodziewał. Szkoda gadać. Z 
tym to trzeba chyba iść do burmistrza”. 

Odwiedziliśmy przedszkole. Na 
miejscu nie zastaliśmy dyrektor, nasz 
reporter rozmawiał z personelem. 

- Wiem o tym internetowym wpi-
sie – usłyszeliśmy od jednej z przed-
szkolanek. - To nie jest możliwe, aby 
dzieci dostawały kanapki bez wędliny. 
Nieraz jest tak, że dziecko zdejmie z 
kromki chleba wędlinę lub szynkę i po 

W przedszkolu usłyszeliśmy, że opinia jednej z matek 
dziecka umieszczona w internecie na temat wyżywienia 
mija się z prawdą

prostu ją zje a chleb zostawi. Być może 
matka dziecka przyszła akurat w mo-
mencie, gdy na talerzu był sam chleb, 
bo dziecko wcześniej wędlinę zjadło.

Pod wpisem w internecie jest sporo 
komentarzy. Większość nie podziela 
krytyki. 

O negatywnej 
opinii dot. wyży-
wienia w przed-
szkolu poinfor-
mowaliśmy urząd 
miasta. 

- Stawka żywie-
niowa w Publicz-
nym Przedszkolu 
w Poddębicach 
wynosi 4,20 zł na 
dziecko (1,20 zł - 
śniadanie; 2 zł - obiad; 1 zł - podwie-
czorek). Stawka nie uległa zmianie na 
przestrzeni 3 lat. 

Dyżury w Publicznym Przedszkolu 
w Poddębicach: od 2 lipca br. do 13 
lipca br. dzieci przebywały w budynku 
przedszkola przy ul. Przejazd 19, od 16 
lipca br. do 31 lipca br. - w budynku 
przedszkola przy ul. Miłej 14/16 (ze 
względu na remont w pomieszcze-
niach). Od 1 sierpnia br. do 17 sierpnia 
br. dzieci przebywają w budynku 
przedszkola przy ul. Miłej 14/16. Na-
stępnego roku będzie odwrotnie (w 
lipcu dyżur będzie miało przedszkole 

Matka dziecka mówi o skandalu

przy ul. Miłej, a w sierpniu - przy ul. 
Przejazd) – informuje wicedyrektor Pu-
blicznego Przedszkola w Poddębicach, 
Beata Ziółkowska.

„Urząd miejski w Poddębicach nie 

miał sygnałów od rodziców skarżą-
cych się na posiłki oraz że jedzenie w 
przedszkolu jest mało wartościowe” 
- czytamy w odpowiedzi magistratu.

(ps)

Pomnik będzie odnowiony

charakter i wielokrotnie odbywały 
się przy nim uroczystości okolicz-
nościowe.

W przywrócenie dawnego wi-
zerunku i odnowienie pomnika 
zaangażowali się też mieszkańcy 
Niewiesza wraz ze Stowarzysze-
niem Promocji Niewiesza i Okolic 
oraz tamtejszą Ochotniczą Strażą 
Pożarną.

Prace renowacyjne zostaną prze-
prowadzone jeszcze w tym miesią-
cu. W ramach inwestycji odnowio-
ny zostanie postument pomnika, a 
także jego figury i ściany.

Burmistrz z wyróżnieniem 
Poddębice zostały laureatem Krajowej Nagrody Ekologicz-

nej „EkoJanosik 2018”, którą przyznała Narodowa Rada 

Ekologiczna w kategorii „Samorząd Edycji 2018” dla gmin 

miejsko-wiejskich. Jedynie 80 samorządów spośród 2500 

z całego kraju otrzymało ten zaszczytny tytuł. W gmachu 

Sejmu RP burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski z rąk mini-

stra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz posła 

Kornela Morawieckiego odebrał wyróżnienie za działania na 

rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Szczególnie 

docenione zostały działania inwestycyjne poddębickiej gminy 

w zakresie geotermii. Dzięki budowie odwiertu możliwy jest 

rozwój geotermii, a także realizacja kolejnych przedsięwzięć 

proekologicznych.
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 295: Jakie hasło, taki odzew.
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* Puchatek do Prosiaczka: 
- Mogę przepowiedzieć ci przyszłość? 
- No jasne, ale skąd masz takie 
informacje? 
- Z książki kucharskiej... 

* * *
* - Kiedyś to miałem problemy z 
alkoholem. 
- Tak? Jakie? 
- Smak mi nie odpowiadał. 

* * *
* - Dobry wieczór szanownemu panu. Czy zechce mi 
pan przekazać wszystkie swoje pieniądze? 
- Czy to jest napad? 
- Och, nie, wcale nie. Po prostu proponuję opłacalną 
inwestycję w ochronę zdrowia. Coś jak ubezpieczenie - 
teraz płaci pan trochę, aby nie płacić za leczenie, które 
może okazać się dużo droższe. 

* * *
* - Dzień dobry, panie dyrektorze. Zarabiam u pana 2125 
zł brutto. Proszę o podwyżkę. 
- O! A o ile, panie Nowak? 
- O zero. 
- O zero złotych?! 
- Nie, o zero na końcu kwoty brutto. 

* * *
* Przechadza się pewien mężczyzna ulicą, gdy nagle 
widzi małą dziewczynkę palącą papierosa. 
- Czy twoja matka wie, że palisz? - pyta. 
Na co ona: 
- A czy twoja żona wie, że zaczepiasz małe dziewczynki 
na ulicy? 

* * *
* Żona dokładnie sprawdza garnitur męża po powrocie 
z pracy. Nie znajduje ani jednego kobiecego włoska i 
mówi:  
- No tak! Ty już nawet łysej babie nie przepuścisz! 

ZUPA Z PORóW
Składniki:
2 duże pory 
4 łyżki masła 
1 mała marchewka, pokrojona w 
kostkę 
1/2 łodygi selera naciowego, pokro-
jonego w kostkę 
1 litr rosołu z kurczaka 
2 średnie ziemniaki 
2 łyżki maki 
15 dag kiełbasy, pokrojonej na 
cieniutkie plasterki 
1 mały ząbek czosnku 
2 łyżeczki świeżego majeranku lub 1 
łyżeczka suszonego 

Etapy przygotowania: Pory (tylko 
białą i jasno-zieloną cześć) dobrze 
umyć i pokroić na półplasterki, dobrze 
odsączyć. W rondlu lekko podsmażyć 
plasterki kiełbasy, przełożyć na talerz, 
a do rondla dodać 2 łyżki masła, 

pokrojoną marchewkę i seler, dusić aż 
warzywa będą miękkie, około 3-4 mi-
nut. Dodać pory i jeszcze chwilę dusić, 
następne 3-4 minuty. Dodać rosół i 
zagotować, zmniejszyć ogień i dusić 
przykryte około 15 minut. Z pozosta-
łych 2 łyżek masła i 2 łyżek mąki zrobić 
lekko rumianą zasmażkę, rozprowadzić 
w szklance gotującej się zupy i wlać do 
rondla, ciągle mieszając. Dodać pokro-
joną w 1cm kostkę ziemniaki, kiełbasę i 
majeranek, gotować pod przykryciem 
aż ziemniaki zmiękną, około 10-15 
minut. Przyprawić do smaku solą i 
pieprzem. 

ŻóŁTy KURCZAK Z CyTRyNAMI
Składniki:
1 i 1/2 kg kawałków kurczaka (udka, 
skrzydełka) 
2 spore cebule (najlepiej cukrowe) 
pół cytryny 
2/3 szklanki zielonych oliwek 
2 główki czosnku 
3 łyżki masła ghee (można zastąpić 
olejem) 
1 łyżka kurkumy (można zastąpić 
przyprawą curry) 

sól 
świeżo zmielony czarny pieprz 
2 łyżki brązowego cukru (można zastą-
pić białym) 

Etapy przygotowania: Mięso umyj, 
dokładnie osusz, posyp pieprzem i solą. 
Cebule obierz, pokrój na dość grube 
piórka. Cytrynę (razem ze skórką) po-
krój na cienkie plastry. Na dużej patelni 
rozgrzej masło, dodaj kawałki kurczaka 
i smaż, aż zaczną się miejscami rumienić. 
Dodaj kurkumę, dokładnie wymieszaj, by 
wszystkie kawałki się nią dokładnie po-
kryły. Mięso przełóż do żaroodpornego 
naczynia. Na pozostały po smażeniu 
tłuszcz dodaj cebulę i smaż cały czas 
mieszając przez minutę (nie dłużej, bo 
kurkuma zacznie się palić). Cebulę dodaj 

do kurczaka. Pomiędzy mięso i cebulę 
powkładaj oliwki oraz całe, nieobrane 
ząbki czosnku. Rozłóż plastry cytry-
ny. Całość posyp cukrem. Naczynie 
przykryj aluminiową folią i wstaw do 
piekarnika nagrzanego do 140 stopni. 
Zapiekaj w tej temperaturze przez 2 
godziny. Po tym czasie mięso odkryj, 
zwiększ temperaturę do 220 stopni i 
zapiekaj przez kilka minut, aż mięso na 
brzegach zacznie się lekko przypalać. 
Podawaj danie udekorowane natką 
pietruszki. 

CIASTO CZEKOLADOWE 
Z JAGODAMI

Składniki:
2 szklanki mąki pszennej (ok. 30 dag) 
1/2 szklanki jagód 
1/2 szklanki cukru (ok. 10 dag) 
1/2 szklanki jogurtu greckiego (ok. 
125 ml) 
1/2 szklanki oleju roślinnego (ok. 125 
ml) 
5 dag gorzkiej czekolady 
3 jajka 
2 łyżki kakao 
1 łyżka masła 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1/2 łyżeczki soli 

Etapy przygotowania: Piekarnik 
nagrzej do 180 stopni. Jagody umyj 
i osusz. Czekoladę posiekaj. W misce 
połącz suche składniki - mąkę, po-
siekaną czekoladę, cukier, proszek do 
pieczenia, kakao i sól. W drugiej misce 
połącz mokre składniki - jajka, jogurt 
grecki, olej. Mokre składniki połącz z 
suchymi i wymieszaj na gładką i jedno-
litą masę. Prostokątną formę na ciasto 
(keksówka, 12 cm x 30 cm) wysmaruj 
masłem. Przelej do niej ciasto. Wierzch 
wygładź łyżką. Wierzch ciasta posyp 
jagodami. Formę wstaw do piekar-
nika. Piecz ok. 50 minut do suchego 
patyczka. Wyjmij z piekarnika, ostudź 
na kratce i pokrój na porcje. 
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Można było zobaczyć widowiskowe walki rycer-
skie, podpatrzeć jak pracowali średniowieczni 
rzemieślnicy, a także kupić oryginalne wyroby 
przy straganach rozstawionych przez kupców 
w strojach z epoki. Publiczność mogła nie tylko 
oglądać zmagania, ale też uczestniczyć w różnych 
zabawach i grach. 

Średniowieczny jarmark 
w Uniejowie
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

1 sierpnia nie 
można było 

przez jakiś czas schłodzić 
się przy miejskiej fontannie. 
Jak łatwo się domyślić, wie-
lu było niezadowolonych z 
takiego obrotu sprawy. Na 
szczęście przerwa nie była 
długa.
„Tego dnia po godz. 12-ej 
wykonano dezynfekcję fon-
tanny w ramach standardo-
wej konserwacji urządzenia. 
Woda w fontannie pojawiła 
się po 2-3 godzinach” - in-
formuje urząd miasta. 

(stop)

Wykonawca na re-
alizację zadania ma czas do połowy listopada.

Inwestycja obejmuje moderniza-cję ulicy na całym jej odcinku oraz budowę kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wodną. W ra-mach inwestycji wyremontowane zostanie również skrzyżowanie ul. Kochanowskiego z ul. Lipową, a także nieutwardzony odcinek ul. Lipowej. Przebudowane zostaną: 

- Jak to właściwie jest? 
- pytają mieszkańcy 

ul. Tkackiej, gdzie niedawno zmo-
dernizowano miejsca parkingowe. 
Pośrodku pozostawiony został sze-
roki pas z czerwonej kostki brukowej, 
która nie wiadomo, czy jest chodni-
kiem, czy też parkingiem.

O problemie pisaliśmy już w Re-
porterze. Zdenerwowani mieszkańcy 
psioczyli na kierowców ustawiających 
auta w poprzek pasa. Nic się nie zmie-
niło. 

- Przecież to teren spółdzielni. Niech 
w końcu ktoś się zajmie sprawą. Jeśli 
jest to chodnik, jak twierdzi prezes 
spółdzielni mieszkaniowej, to przecież 
powinny być wyciągane konsekwencje 
w stosunku do kierowców parkujących 
samochody prostopadle. Nie można 
tamtędy przejść – usłyszeliśmy w re-
dakcyjnej słuchawce. 

Ozorkowianie zwra-
cają uwagę na znisz-

czoną tablicę umieszczoną na 
głazie na placu Jana Pawła II. 
To reprezentacyjne miejsce i 
zdaniem mieszkańców tablica w 
takim stanie technicznym powin-
na zostać stamtąd usunięta. Tym 
bardziej, że czcionka na tablicy 
jest zupełnie nieczytelna.  

„Tablica na placu JP II dotyczy re-
alizacji projektu unijnego. Ponieważ 
jest zniszczona, a napis nieczytelny, 

ZnisZcZona tablica

tablica zostania w najbliższym 
czasie wymieniona” - informuje 
magistrat. 

Ekipa budowlana na Kochanowskiego
nawierzchnia jezdni, chodniki oraz zjazdy do posesji w granicy pasa drogowego. Koszt wszystkich prac wynosi ponad 1 mln 700 tys. zł; Ozorków otrzymał aż 80 pro-cent dofinansowania (ponad 1 mln 300 tys. zł.) z budżetu państwa. Pieniądze zostały pozyskane w ramach uruchomionego w tym roku Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyj-ności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Ale upał, a fontanna nie tryska

To chodnik, czy parking?

Piotr Piętka, prezes SM w Ozorko-
wie, wie o sprawie. Jednak nie zamierza 
być rygorystyczny. 

- To policja powinna zajmować się 
podobnymi sprawami a nie spółdziel-
nia. Jeśli któryś z lokatorów uważa, 
że łamane są przepisy, to powinien 
zadzwonić do komisariatu. Mogę 
jedynie potwierdzić, że ten pas w 
pierwotnym swoim przeznaczeniu 

jest chodnikiem. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że niektórzy kierowcy parkują 
tam auta. Ale, jak na każdym chodni-
ku, trzeba pamiętać o pozostawieniu 
miejsca dla pieszych. Jeśli tak nie jest, 
funkcjonariusz ma pełne prawo uka-
rać kierowcę samochodu zaparko-
wanego w sposób uniemożliwiający 
korzystanie z chodnika. 

(stop)

Czy radny, który nie wytęża swo-
jego umysłu i nie pracuje na rzecz 
miasta lub gminy a odpoczywa 
podczas wakacji, powinien mieć 
wypłacaną dietę? Zdaniem więk-
szości naszych czytelników odpo-
wiedź jest jedna... „nie”. 

Sprawdziliśmy w poszczególnych 
samorządach, jak rozwiązywana jest 
ta kwestia. 

Radni miejscy w Ozorkowie diety 
mają wypłacane ryczałtem. Co to 
oznacza? Jeśli sesja nie została zwo-
łana w okresie wakacyjnym, radny i 
tak otrzyma pieniądze. 

- W przypadku, kiedy sesja jest 
zwołana w wakacje a radny w niej 
nie uczestniczy, to dieta jest mu po-
trącana o 40 procent – mówi Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta. - To 
samo dotyczy posiedzeń komisji. 
Jeśli takie posiedzenia odbywają się w 
wakacje, a radnego nie ma, to samo-
rządowiec otrzymuje pomniejszoną 
o 20 proc. dietę. 

W lipcu odbyła się nadzwyczajna 
sesja miejska, która została rozłożona 
na 2 terminy. Z reguły wakacyjne 
sesje zwoływane są w trybie nad-
zwyczajnym z powodu przesunięć 
budżetowych. 

W Ozorkowie sesja w tym miesią-
cu raczej się nie odbędzie. 

Ile zarabia radny miasta?
- To 75 proc. minimalnego wyna-

grodzenia dla przewodniczącego 
rady, zastępcy i radnych, którzy są 
przewodniczącymi stałych komisji 
– wyjaśnia sekretarz miasta. - 65 
proc. minimalnego wynagrodzenia 
otrzymują radni, którzy są członkami 
co najmniej 2 komisji. Natomiast 50 
proc. minimalnego wynagrodzenia 
jest dla radnych – członków jednej 
komisji. 

W gminie Ozorków – jak infor-
muje Iwona Papaj, inspektor ds. 
organizacyjnych, kadr i płac, ustalono 
zryczałtowaną dietę w stosunku 
miesięcznym. Radny pełniący funk-
cję przewodniczącego rady gminy 
otrzymuje dietę w wysokości 50 
proc. półtorakrotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe; 

pełniącego funkcję wiceprzewod-

niczącego rady gminy i przewodni-
czącego komisji stałej rady gminy w 
wysokości 44 proc. półtorakrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe; 

za pracę w radzie i komisji rady gmi-
ny w wysokości 43 proc. półtorakrotno-
ści kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe. 

W gminie ustalono też, że diety 
podlegają zmniejszeniu w przypadku 
nieobecność na sesji, posiedzeniu stałej 
komisji.

- Zmniejszenie zryczałtowanej diety 
ulega obniżeniu za nieobecność na 
sesji rady gminy o 40 proc. od całości 
diety za dany miesiąc – dodaje gminna 
urzędniczka. - Za nieobecność na posie-
dzeniu komisji stałej rady gminy o 20 
proc. od całości diety za dany miesiąc. 
Łączna wysokość obniżenia w jednym 
miesiącu nie może przekroczyć wyso-
kości diety podstawowej.

W gminie Ozorków wprowadzono 
miesięczny ryczałtowy system nali-
czania diet. Ilość sesji nie ma wpływu 
na jego wysokość. W kadencji rady 
gminy Ozorków 2014-2018 odbyło 
się 60 posiedzeń rady oraz odrębne 
posiedzenia komisji rady gminy. Nie 
ma wprowadzonej tzw. „przerwy 
wakacyjnej w pracach rady gminy 
Ozorków”. Przykładem jest fakt, że w 
2018 r. posiedzenia rady odbyły się:  28 
czerwca br. - LIX sesja, 20 lipca 2018 r. - 
LX sesja, a 30 sierpnia br. - planowane 
jest posiedzenie rady gminy. W przy-
padku nieobecności radnego w okresie 
wakacyjnym potrącenia dokonywane 
są zgodnie z zapisem wyżej cytowanej 
uchwały. W 2018 r. kwotę bazową 
dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe ustala się w 
wysokości 1.789,42 zł. Oznacza to, że 
w 2018 r. maksymalna wysokość diet 
przysługujących radnemu gminy w 
ciągu miesiąca łącznie wynosi 2.684,13 
zł, przy czym w zależności od liczby 
mieszkańców w gminie. Dla gminy 
Ozorków maksymalna wysokość 
diety wynosi 1342,07zł. 

W gminie Ozorków wysokość diet 
radnych przedstawia się następująco:

Przewodniczący rady gminy 
– 1342,07zł (50% półtorakrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwo-
we).

Wiceprzewodniczący rady gminy 
i przewodniczący komisji  stałej rady 
gminy - 1181,02zł (44% półtorakrotno-
ści kwoty bazowej określonej w usta-
wie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe). 
Praca w radzie i komisji rady gmi-
ny – 1154,18zł (43% półtorakrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe). 

A jak jest w Parzęczewie?
- Radny otrzymuje dietę w wysoko-

ści 200 zł za każdy udział w sesji,  po-
siedzeniu komisji stałych lub komisji 
doraźnych. Dieta jest wypłacana na 
podstawie listy obecności z sesji lub 
posiedzenia komisji. Jeżeli radny jest 
nieobecny na danym posiedzeniu nie 
otrzymuje diety. Radni w okresie wa-
kacyjnym otrzymują wynagrodzenie 
tylko w sytuacji, gdy jest zwołane po-
siedzenie komisji lub sesji. Taki sposób 
wynagradzania radnych obowiązuje 
od 2009 roku – mówi Patrycja Mro-
wińska z biura rady gminy.

(stop)

Radni miejscy w Ozorkowie mają zryczałtowane diety

Klawe wakacje radnych 
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Przy rondzie po-
nownie można było 

ujrzeć robotników. Powodem 
był brak odwodnienia terenu. Po 
obfitych opadach deszczu woda 
płynęła z wyżej położonej ulicy 
Średniej i zalewała rondo.

- Studzienka powinna zapobiec 
tego typu sytuacjom – usłyszeliśmy 
od pracowników. 

Kierowcy wciąż czekają jednak 
na oficjalne oddanie do użytku 
przylegającej do ronda ul. Połu-
dniowej. Według informacji urzędu 
powinno to nastąpić pod koniec 
tego miesiąca. 

(stop)

Półmetek wakacji 
już za nami. Wiele 

sklepów odzieżowych już wcze-
śniej zdecydowało się na wy-
przedaże towaru. Nie brakuje 
klientów, którzy mogą sporo 
zaoszczędzić. 

- Urlop mam w połowie sierp-
nia. Wcześniej nic nie kupowałam 
nad morze, bo wiedziałam, że 
skorzystam z wyprzedaży – mówi 
z uśmiechem pani Anna. - Nie za-
wiodłam się. Na niektóre rzeczy jest 
promocja od 50 do 70 procent. Na 
pewno kupię jakieś zwiewne bluzki 
i podkoszulki. 

Wiele produktów można kupić 
w obniżonych cenach. Warto jed-
nak rozsądnie zaplanować zakupy 
i mieć świadomość, że promocje 
narastają stopniowo przez całe lato. 
Najmniej zapłacimy pod koniec 
sierpnia, kiedy wyprzedaże letnie 
mają się ku końcowi. 

(stop)

Sezonowe 
wyprzedaże 

ronDo było Zalewane

Ozorków Mieszkańcy boją się 
wychodzić wieczo-

rami z domów. W mieście podpi-
ta i agresywna młodzież zacze-
pia przechodniów. Ofiarą stał się 
niedawno mężczyzna, który pod 
pubem przy ul. Starzyńskiego 
został dotkliwie pobity. 

Coraz częściej dochodzi do 
podobnych sytuacji. Na osiedlach 
pity jest alkohol, a skutki waka-
cyjnego rozluźnienia są opłakane. 

40-latka zaczepiła przy pubie 
na Starzyńskiego grupka pijanych 
chuliganów. Jakie były powody 
tego niespodziewanego ataku? 
Policja nie chce zdradzać zbyt 
dużo szczegółów.

- Ze względu na toczące się do-
chodzenie, nie mogę zbyt dużo 
powiedzieć o tym zdarzeniu. Po-
twierdzam, że pod pubem doszło 
do pobicia 40-latka, który trafił do 
szpitala. Agresorzy, przed przyjaz-
dem karetki i policji, zdążyli uciec. 
Oczywiście zbieramy wszelkie moż-
liwe dowody w tej sprawie. Przesłu-
chujemy ludzi, zabezpieczyliśmy 
materiał z miejskiego monitoringu. 
Do tej pory ustaliliśmy, że pobity 
mężczyzna nie był klientem pubu – 

mówi mł. asp. Magdalena Nowacka, 
rzecznik policji w Zgierzu. 

Czy sprawcy pobicia pili wcze-
śniej alkohol w pubie? Odpowiedzi 
na to pytanie nie uzyskaliśmy od 
rzeczniczki. 

Reporter odwiedził pub. 
- Koleżanka miała akurat zmia-

nę, kiedy doszło do tego pobicia 
– usłyszeliśmy od kelnerki. - Z tego 
co wiem, to ci sprawcy nie pili u 
nas alkoholu. Oczywiście czasami 

dochodzi do różnych sprzeczek, 
jednak kłótnie są szybko wyjaśnia-
ne. Nikt się nie bije. 

Jak się dowiedzieliśmy, pub w 
tygodniu działa do godz. 23. W 
weekendy do 3 nad ranem. 

Rodzina i przyjaciele brutalnie 
pobitego 40-latka umieścili w inter-
necie prośbę o wszelkie informacje 
dotyczące ewentualnych sprawców. 

- Napadli na niego bez powodu. 
Od tak, dla zabawy – twierdzi jeden 
ze znajomych pokrzywdzonego.  
- Porządnie go stłukli. Przewrócił się 
na chodnik, a chuligani jeszcze go 
kopali. Gdyby policja nie pojawiła 
się na miejscu, to cała ta przykra 
sytuacja mogła skończyć się jeszcze 
bardziej tragicznie. 

BRuTalNe pOBicie pOd puBem

W pubie twierdzą, że agresorzy nie spożywali u nich alkoholu

Policja prowadzi dochodzenie dot. brutalnego pobicia na Starzyńskiego

Nasi czytelnicy przysyłają do 
redakcji zdjęcia nocnych zajść na 
osiedlach. Widać na nich pijanych 
osobników i interweniujących po-
licjantów. 

W Ozorkowie nawet w biały 
dzień można przy głównych ulicach 
zobaczyć amatorów alkoholu – nie-
koniecznie z legalnego źródła. 

Przypomnijmy, że o mieście 
zrobiło się głośno w całym woje-
wództwie z powodu także brutalnej 
napaści rasistowskiej na Pakistań-
czyka. Wówczas agresorami byli 
mężczyźni w wieku 25, 29 i 37 lat. 

Podczas przesłuchania w prokura-
turze, 37 – letni mężczyzna przyznał 
się do popełnienia zarzucanego mu 
czynu. Wyjaśnił, że dwukrotnie 
uderzył pokrzywdzonego oraz 
wypowiadał do niego obraźliwe 
słowa, nawiązujące do jego wyzna-
nia. 29  - latek przyznał się jedynie 
do zarzutu kradzieży telefonu, 
a 25 - letni podejrzany nie przy-
znając się wyjaśnił, że był jedynie 
świadkiem szarpaniny z udziałem 
pokrzywdzonego. Podejrzani byli 
już wcześniej karani. 

(stop)
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W ozorkowskim Punkcie In-formacyjno – Konsultacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu na próżno wypatrywać sezonowych ofert pracy. Dla-czego? Tego nie wiadomo. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że w zasadzie nigdy takich ofert nie było. 
To zaskakuje, bo sezonowy rynek pracy od lat ratuje budżety setek tysięcy Polaków. Eksperci szacują, że nawet 90 proc. ofert 

Policja chce kupić kolejne kamery do mundurów. Komendant 

Główny Policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk, przypomina, że póki 

co pilotażowo korzystają z kamer funkcjonariusze trzech garnizonów: 

stołecznego, podlaskiego i dolnośląskiego. Jednak po tym pilotażu 

policja szykuje się do zakupu zdecydowanie większej liczby kamer.

W pilotażowym programie z kamer na mundurach korzystają policjanci 

drogówki i patroli interwencyjnych.
Kiedy kamery będą na wyposażeniu policjantów w Ozorkowie?

- Póki co nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie – słyszymy od mł. asp. 

Magdaleny Nowackiej, rzecznika KPP w Zgierzu. 
(stop)

Certyfikowana stacja 
meteo od niedawna 

stoi tuż przy budynku spółdzielni 
mieszkaniowej. Dzięki urządzeniu 
można sprawdzić nie tylko pod-
stawowe wartości, takie jak: tem-
peratura, wilgotność, ciśnienie, 
czy też kierunek wiatru. Mierzony 
jest też m.in. aktualny opad desz-
czu, punkt rosy, poryw wiatru lub 
promieniowanie słoneczne.

Wystarczy wpisać w wyszukiwar-
ce internetowej adres: pogoda.sm-o-
zorkow.pl, aby sprawdzić na bieżąco 
odpowiednie wartości. Ciekawostką 
jest to, że podawane są skrajności 
dot. najwyższej i najniższej tempe-
ratury w ciągu dnia a także skrajne 
wskazania wilgotności, ciśnienia, 
temperatury i wiele innych. 

- Realizujemy plany o których 
mówiliśmy już kilka miesięcy temu. 
Stację meteo zamówiliśmy w Bielsku 
– Białej. Jestem przekonany, że wielu 
mieszkańców za pośrednictwem 
internetu będzie śledziło wartości 
związane z warunkami pogodowy-
mi. Chcemy też niedługo zamonto-
wać na elewacji naszego budynku 
wyświetlacz na którym będzie 
można od razu zobaczyć wskazania 
ze stacji meteo – mówi Piotr Piętka, 
prezes spółdzielni mieszkaniowej w 
Ozorkowie. 

Warto wspomnieć, że spółdzielnia 
zainwestowała również niedawno 
w czujniki jakości powietrza, które 

Stacja meteo przy spółdzielni 

zostały rozmieszczone w różnych 
punktach w mieście. Kolejną in-
westycją spółdzielni – o której też 
pisaliśmy na łamach Reportera – był 
zakup kilkudziesięciu kamer moni-
torujących osiedla. 

- Te wszystkie inwestycje zostały 
zrealizowane po wcześniejszych 
konsultacjach ze spółdzielcami. 
Wiemy czego oczekują mieszkańcy 
i staramy się urzeczywistniać ich 
postulaty – dodaje szef SM.

(stop)

Stacja meteo jest przy budynku 
spółdzielni. Wkrótce pojawić ma się 
również wyświetlacz wiadomości o 
aktualnej pogodzie

brak ofert sezonowych

zostaje jednak w szarej strefie. Niezmiennie od lat w letnich miesiącach wyraźnie zmniejsza się bezrobocie. Praca sezonowa najczęściej polega na zbieraniu 
owoców, pracy w hotelach czy 
restauracjach w miejscowościach turystycznych, w handlu czy w budownictwie. Można też znaleźć oferty pracy biurowej, bo wiele firm potrzebuje wsparcia na okres wakacyjnych urlopów. 

(stop)

PolicJanci nagrywaJą

KieDy w oZorKowie?

Niebezpiecznie na Zgierskiej 
Ozorków Trwające prace re-

montowe wokół 
studzienek porządnie dały się 
we znaki kierowcom. Jadący 
od Zgierza w stronę Ozorkowa 
praktycznie co kilka metrów 
musieli uważać na stojące w 
pasie drogi pachołki. Omijając 
te przeszkody trzeba było wjeż-
dżać wprost na auta jadące z 
przeciwka. 

Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
miejsca wokół studzienek były już 
niedawno remontowane. Okazuje 
się jednak, że wcześniej remont 
został wykonany wadliwie. Asfalt 
zaczął się kruszyć, dlatego pojawi-
ła się nowa ekipa drogowców

Kierowcy nie kryli zdenerwo-
wania.

- Pamiętam, że całkiem niedaw-
no remontowany był już asfalt 
przy tych studzienkach. I znowu 
te same prace. To jakiś żart. Jak się 
już coś robi, to powinno się to zro-
bić porządnie. Teraz na Zgierskiej 

jest niebezpiecznie. Niektórzy wy-
muszają przejazd, łatwo o stłuczkę. 

- Powinniśmy skończyć do koń-
ca tego tygodnia – usłyszeliśmy w 
ub. wtorek od drogowców. - Zda-
jemy sobie sprawę z utrudnień, 
ale to nie jest nasza wina, że tak 
wyszło. 

(stop)
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Gorzknik kanadyjski to zioło, o 
którym opinie są zgodne: susz, 
nalewka, napar czy tabletki z 
gorzknika są nieocenione przy 
wielu dolegliwościach. Medy-
cyna naturalna wykorzystuje 
dziś jego działanie najczęściej 
w leczeniu chorób kobiecych. 
Sprawdź, jaki ma skład, jak i 
kiedy go przyjmować.

Gorzknik kanadyjski 
- działanie

Gorzknik kanadyjski jest uzna-
wany za jeden z najlepszych 
naturalnych antybiotyków. Za 
główną zaletę rośliny uważa się 
to, że mobilizuje ona układ immu-
nologiczny do walki z infekcjami, 
ale sama także zwalcza bakterie 
i wirusy chorobotwórcze. Działa 
leczniczo na wszystkie błony 
śluzowe w organizmie. Dzięki 
obecności berberyny wykazuje 
właściwości przeciw bakterii 
Chlamydia pneumoniae. Skutecz-
nie likwiduje kolonie grzybów 
Candida oraz liczne bakterie, przy 
czym nie niszczy pożytecznej flo-
ry bakteryjnej. Berberyna, będąca 

Kondycja twoich włosów wiele mówi o twoim zdrowiu, a nadmierne wy-padanie włosów może świadczyć o chorobie. Codziennie gubisz około 100 włosów i to jest całkiem normalne. Na miejscu tego, który wypadł, wyrasta następny. Jeśli jednak straty są więk-sze, warto sprawdzić, co może być przyczyną wypadania włosów.

Choroby tarczycy wpływają na wypadanie włosów
Zarówno nadczynność tarczycy, jak i niedoczynność tarczycy wpływają na wygląd włosów.
Przy niedoczynności są one cienkie, suche i mocno przerzedzone. Przy nadczynności pojawia się tzw. łysienie uogólnione lub plackowate. Do chorób uszkadzających włosy należy też choroba Gravesa i Basedowa. Gdy się rozwinie, tarczyca jest stymulowana do wytwarzania specyficznej immunoglobuliny, która znacznie przyśpiesza procesy metaboliczne, a więc także starzenie się włosów. 

Niedobór witamin powoduje wypadanie włosów
Niedożywienie, a zwłaszcza niedobór białka, aminokwasów oraz niedobór żelaza i cynku, może powodować wypadanie włosów na całej powierzchni głowy. To tzw. łysienie rozlane. Cierpią na nie najczęściej osoby poddające się ostrym kuracjom odchudzającym, które ograniczają dzienne spożycie do 700–1000 kalorii. Groźne dla włosów są też tzw. diety jednoskładnikowe (monodiety), np. niskobiałkowe, bezmięsne itp. Niedobór żelaza i cynku, choć jest powodem wypadania włosów, nie musi się ujawnić w postaci anemii.

Stres i psychika przyczyniają się do wypadania włosów
Sytuacje stresowe nasilają wydzielanie prolaktyny, której nadmiar powoduje wypadanie włosów. Ich osłabienie może być też skutkiem niekontrolowanego, nerwowego drapania się w głowę, które zazwyczaj ma podłoże psychiczne.

Błędy w pielęgnacji powodują wypadanie włosów
U większości zdrowych ludzi po 25. roku życia włosy stają się cieńsze, więcej ich gubimy niż wyrasta nowych. Włosy wypadają intensywniej, gdy są nie-właściwie pielęgnowane – wysuszone słońcem, wiatrem czy morską wodą. Niekorzystnie na ich kondycji odbijają się też zabiegi ingerujące w strukturę włosa – farbowanie, trwała ondulacja. Jeśli potem nie wzmocnimy ich, stosując starannie dobrane kosmetyki, czupryna zacznie się przerzedzać.

Domowe sposoby na oparzenia 
słoneczne są alternatywą dla 
specjalnych kremów czy maści 
regenerujących skórę. Dzięki nim 
nie tylko szybko ukoisz podraż-
nioną słońcem skórę, lecz także 
przyśpieszysz proces gojenia. 
Naturalne preparaty wyleczą stan 
zapalny związany z poparzeniem 
równie szybko, jak apteczne 
specyfiki. Wypróbuj domowe 
metody łagodzenia poparzeń 
słonecznych.

Miód
Oparzonej skóry nie należy 

smarować ciężkimi i tłustymi 
preparatami. Jednak wyjątkiem 
od tej reguły jest miód ze względu 
na przeciwbakteryjne i przeciwza-
palne właściwości, które mogą 
przyspieszać gojenie. Wszystko 
dzięki zawartości bakteriostatycz-
nych i bakteriobójczych substancji, 
takich jak: inhibina, lizozym, 
olejki (tymol, cyneol) i rutyna. 
Aby się przekonać o leczniczych 
właściwościach miodu, wystarczy 
przyłożyć do podrażnionej słoń-
cem skóry okład z gazy pokrytej 
niewielką ilością tej słodkiej sub-
stancji.

Kefir, maślanka
Kefir, maślanka czy zsiadłe mle-

ko, m.in. dzięki zawartości białka 
i witamin: A, D i E, zregenerują 
zniszczony słońcem naskórek. 
Wystarczy na zaczerwienioną 
skórę nałożyć okłady z gazy na-
sączonej kefirem lub zsiadłym 
mlekiem. Do złagodzenia oparzeń 
słonecznych nie używaj słodkiej 
maślanki lub jogurtu, ponieważ 
cukier może tylko zaostrzyć stan 
zapalny skóry.

Białko jajek
Surowe białko jaja kurzego za-

wiera cystatynę, która hamuje stany 
zapalne, i enzym zwany lizozy-
mem, który posiada właściwości 
bakteriobójcze i antywirusowe. W 
związku z tym obie substancje mają 
działanie podobne do działania 
antybiotyku i przyśpieszają proces 
gojenia się ran. Wysmaruj gazę 
surowym, schłodzonym kurzym 
białkiem, a następnie przyłóż do 
oparzonej skóry. Zdejmij okład po 
15 minutach. Możesz także ubić 
białko i powstałą pianę nałożyć na 
podrażniony naskórek.

Puree ziemniaczane
Sok ze świeżych ziemniaków 

zawiera substancję o działaniu 
zbliżonym do atropiny, dzięki 
czemu błyskawicznie łagodzi ból i 
zapobiega powstawaniu pęcherzy. 
Ponadto krochmal zawarty w tych 
warzywach chroni skórę przed po-
drażnieniami. W celu złagodzenia 
oparzeń słonecznych możesz użyć 
ziemniaków w postaci plasterków, 
zmielonych na puree lub, jak Japoń-
czycy, wykorzystać skórki z ziem-
niaków. Papkę lub plasterki ziem-
niaka przyłóż do oparzonej skóry 
i przykryj gazą. Zdejmij okład po 
ok. 30 minutach. Alternatywą dla 
surowych ziemniaków jest mąka 
ziemniaczana zmieszana z wodą.

Ogórek
Ogórek jest bogaty w antyoksy-

danty i witaminę C, dzięki czemu 
znakomicie chroni i odżywia skórę. 
Wystarczy przyłożyć plasterki do 
zmienionych chorobowo miejsc i 
pozostawić na 30 minut. Delikatny 
sok z ogórka sprawdzi się szcze-
gólnie na oparzonej skórze twarzy.

Aloes
Sok z liści aloesu zawiera enzy-

my przyśpieszające regenerację 
naskórka, saponiny o działaniu 
ściągającym i myjącym oraz alo-
ektynę, która działa przeciwza-
palnie. Ponadto aloes aktywizuje 
fibroblasty (komórki tkanki łącz-
nej), które są odpowiedzialne za 
gojenie się skóry. By złagodzić 
poparzenia słoneczne, wystarczy 
nasączyć gazę schłodzonym so-
kiem z aloesu i przyłożyć do skóry 
na 15 minut.

Kurkuma
Hindusi posypują kurkumą pla-

stry opatrunkowe, aby przyśpieszyć 
proces gojenia się skóry

Gorzknik kanadyjski – działanie, 
dawkowanie, zastosowanie

głównym składnikiem gorzknika, 
wpływa wręcz korzystnie na mi-
kroflorę jelitową, przywracając jej 
prawidłową równowagę.

Gorzknik kanadyjski 
a choroby kobiece

Najpopularniejszym dziś zastoso-
waniem gorzknika kanadyjskiego 
jest leczenie różnych przypadłości 
kobiecych. Roślina wpływa pobu-
dzająco na mięsień macicy i zmu-
sza go do samoistnych skurczów. 
Co ciekawe, jest pomocna przy 

hamowaniu zbyt obfitego krwa-
wienia miesiączkowego bądź tego 
związanego z okresem przekwi-
tania. Ponadto wyciąg z gorzknika 
kanadyjskiego wspomaga leczenie 

Herbatka z gorzknika kanadyjskiego pomoże przy grypie i przeziębieniu

NAPAR Z GORZKNIKA NA NIESTRAWNOŚć 
Łyżeczkę rozdrobnionych kłączy należy zalać szklanką gorącej wody 
i parzyć pod przykryciem przez 15 minut. Po odcedzeniu napar jest 
gotowy do spożycia. Przy niestrawności warto ją pić trzy razy dziennie, 
przygotowując za każdym razem świeżą porcję. Taka mikstura pomoże 
złagodzić ból brzucha oraz uniknąć przykrych skutków przejedzenia się. 
Jak sama nazwa wskazuje, gorzknik kanadyjski nie zachwyca smakiem. 
Żeby był smaczniejszy, można posłodzić go miodem.

NALEWKA NA PRZEZIęBIENIE
Gdy dopadnie cię przeziębienie, grypa czy angina możesz pić gorzknik 
kanadyjski, nie tylko w formie herbatki, ale też w formie nalewki. W 
celu sporządzenia nalewki przygotowujemy 2-litrowe naczynie, do 
którego dodajemy 50 g wysuszonych kłączy i dolewamy 1 litr 40% 
wódki. Składniki należy dokładnie wymieszać i odstawić w ciemnym 
miejscu na dwa tygodnie. Nalewka jest gotowa po odcedzeniu. W 
przypadku nieżytu gardła pijemy ok. 4 ml nalewki trzy razy dziennie, 
a według innych źródeł: ½ łyżeczki nalewki 3-6 razy dziennie, w 
zależności od intensywności infekcji, jednak nie dłużej niż 3 tygodnie.

infekcji intymnych, np. drożdżycy, 
a nawet poważniejszych stanów 
zapalnych narządów rodnych. 
Gorzknik polecany jest także panom 
przy chorobach prostaty.

Gorzknik kanadyjski a choroby 
układu oddechowego

Gdy pojawią się pierwsze objawy 
przeziębienia czy grypy, piecie her-
baty z gorzknika może złagodzić lub 
całkowicie zneutralizować jej symp-
tomy. Substancje czynne (alkaloidy) 
pobudzają białe krwinki do reakcji 

na wirusy. Gorzknik skutecznie 
zwalcza choroby układu oddecho-
wego: działa przeciwkaszlowo, 
wykrztuśnie oraz tonizująco i ścią-
gająco na błony śluzowe. Napar 

przygotowany na bazie gorzknika 
pomoże wyleczyć anginę, zapalenie 
migdałków oraz zapalenie płuc.

Gorzknik kanadyjski a choroby 
układu trawiennego

Ususzone kłącze gorzknika ka-
nadyjskiego zawsze warto mieć w 

domowej apteczce. Napar z suszu 
łagodzi problemy z żołądkiem, 
jelitami, pomaga w biegunkach i 
niestrawności, hamuje wymioty, 
ponieważ pobudza wydzielanie 
płynów trawiennych oraz niszczy 
bakterie, które mogą być przyczy-
ną takich objawów.

Domowe sposoby na oparzenia słoneczne. 
Czym złagodzić skutki opalania?

Olejek z mięty pieprzowej posiada 
właściwości przeciwzapalne i przy-
spiesza proces gojenia się skóry. 
Wymieszaj 2 krople olejku miętowe-
go w 100 ml letniej wody. Następnie 
schłodzonym preparatem nasącz 
gazę i przyłóż do oparzonej skóry.

wypadanie włosów – jakie są 
przyczyny ich złej kondycji?
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Sortowacz
Chęć do pracy
„Eko-Kossa”
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Góra Św. Małgorzaty
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

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 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. z o.o.
Ul. Sukiennicza 7
43-300 Bielsko Biała
Tel: 690-191-953
Praca w Piątku i Strykowie

Kierowca ciągnika 
siodłowego (C+E)
Prawo jazdy kat. C + E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy
Miratrans sp. z o.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, 

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



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

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

Mgr fizjoterapii
Wykształcenie wyższe mgr 
fizjoterapii, posiadanie kwalifikacji 
do wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty, obsługa sprzętu 
do kinezyterapii, elektroterapi, 
masaż leczniczy
Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego „Gwardia Życia”
Ul. Bitwy nad Bzurą 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 389-19-12
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Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
dzierżawi 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 wy-
najmie 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

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

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam  skuter „Junak” mało uży-
wany, rok prod. 2015. Tel.: 502-851-180

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

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

Sprzedam 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 działkę 535mkw. Pra-
cownicza z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67mkw, parter w 
Ozorkowie lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe M-3 do 40 mkw, parter 
w Ozorkowie. Tel.: 42 277-25-94

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

Sprzedam gospodarstwo 11ha i bu-
dynki. Tel.: 42 718-07-67
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Policjanci z Poddębic dbają o bezpie-
czeństwo najmłodszych. Regularne 
kontrole miejsc wypoczynku dzieci 
i młodzieży na terenie powiatu 
poddębickiego mają zapewnić wy-
poczywającym beztroskie wakacje 
bez zagrożeń oraz nieprawidłowości.
To już kolejna wizyta mundurowych 
na terenie ośrodka w którym dzieci i 
młodzież co roku spędza wakacje. 30 
lipca podczas kontroli obozu wypo-
czynkowego w miejscowości Księże 
Młyny na terenie gminy Pęczniew, 
policjanci rozmawiali z opiekunami o 
bezpieczeństwie oraz przygotowywali 
ich do właściwej reakcji na wypadek 
wystąpienia niekorzystnych warunków 
pogodowych lub innych niebezpiecz-
nych sytuacji. Dodatkowo dzielnicowi 
oraz policjanci profilaktycy prowadzą 
spotkania z młodzieżą, przypominając 
o zasadach bezpiecznego letniego wy-
poczynku. Działania będą prowadzone 
do końca sierpnia.
Należy pamiętać, że w przypadku 
zaistnienia zagrożenia dla uczestników 
zorganizowanego wypoczynku, szcze-
gólnie tych realizowanych na terenie 
obszarów leśnych należy niezwłocznie 
dzwonić pod numer 112 lub do najbliż-
szej jednostki Policji.

Policjanci z łęczyckiej komen-
dy uczestniczyli w festynie 
osiedlowym pn. „Wakacje Na 
Kółkach”. W ramach ogólno-
polskiej kampanii Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo... nad wodą”, 
policjanci przypominali o bez-
pieczeństwie podczas letniego 
wypoczynku.

31 lipca policyjny profilaktyk 
i dzielnicowy z łęczyckiej ko-
mendy zawitali na plac zabaw 
przy ulicy Dworcowej, gdzie 
odbywał się osiedlowy festyn 
pn. „Wakacje na Kółkach”. Orga-
nizatorem tego wydarzenia byli 
pracownicy Domu Kultury w 
Łęczycy. Mundurowi spotkali się 
tam z dziećmi i ich rodzicami aby 
przekazać zasady bezpiecznego 
wypoczynku podczas trwających 

wakacji. Tematem przewodnim 
był bezpieczny wypoczynek nad 
wodą. Policjanci przypomnieli 
podstawowe zasady, których na-
leży przestrzegać a które pozwa-
lają uniknąć wielu tragedii. Aby 
utrwalić wiedzę rozdali ulotki 
informacyjne przygotowane 
przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, or-
ganizatora kampanii „Kręci mnie 
bezpieczeństwo... nad wodą”. W 
trakcie pogadanki nie zabrakło 
tematyki bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym oraz w czasie prac 
polowych w gospodarstwach 
rolnych. Na zakończenie policyj-
ny profilaktyk przekazał uczest-
nikom festynu wskazówki jak 
unikać zagrożeń w wirtualnym 
świecie, jednocześnie zachęcając 
do aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu.

Dzielnicowi z terenu gminy Piątek 
zabezpieczyli ponad gram marihu-
any. Posiadanie nielegalnej substan-
cji usiłował zataić 16 – latek. Teraz za 
swoje zachowanie odpowie przed 
sądem rodzinnym.
29 lipca 2018 roku tuż po północy, 
dzielnicowi na terenie miejscowości 
Piątek zatrzymali do kontroli drogowej 
opla. Poza kierującą w aucie było trzech 
pasażerów. Zachowanie jednego z nich 
wzbudziło podejrzenie mundurowych. 
Kiedy znajdował się poza pojazdem po-
rzucił na jezdnię, tuż przy aucie srebrną 
kulkę. Jak się okazało w foli zawinięty 
był ponad gram marihuany. 16 – latek, 
który usiłował zataić posiadanie niele-
galnej substancji został zatrzymany w 
Policyjnej Izbie Dziecka. Teraz za posia-
danie środków odurzających odpowie 
przed sądem rodzinnym, do którego 
policjanci z zespołu do spraw nieletnich 
skierują materiały sprawy.

Policja apeluje szczególnie do 
osób dorosłych. Nawet jeśli wyda-
je się nam, że załatwienie jakiejś 
sprawy zajmie niewiele czasu, 
podczas upałów nawet na chwilę 
nie pozostawiajmy swoich pod-
opiecznych samych w pojazdach. 
Przez brak rozwagi może dojść do 
narażenia ludzkiego życia. Taka 
troska powinna dotyczyć także 
zwierząt. Pozostawienie czwo-
ronogów w wysokiej tempera-
turze w aucie to znęcanie się nad 
zwierzęciem, za które zgodnie z 
ustawą grozi kara nawet do 2 lat 
więzienia.

Wysokie temperatury w połą-
czeniu z brakiem rozsądku i wy-
obraźni są bardzo niebezpieczne. 
Policja apeluje, aby nie zostawiać 
w samochodzie, nawet na chwilę, 
dzieci i zwierząt. Przy upałach we 
wnętrzu pojazdu robi się swego 

rodzaju szklarnia, w której tempe-
ratura jest znacznie wyższa od tej 
na zewnątrz. Nie doprowadzajmy 
do takich niebezpiecznych sytuacji. 
Mandat karny w wysokości 500 zło-
tych to najmniejsza konsekwencja. 
Przez brak rozwagi może dojść do 
narażenia ludzkiego życia.

Nie bądźmy obojętni. Gdy zauwa-
żymy, że jakaś osoba czy zwierzę 
znajduje się w sytuacji zagrażającej 
życiu lub zdrowiu, poinformujmy 
o wszystkim policję dzwoniąc pod 
numer tel. alarmowego 997 lub 112. 
Policjanci zwracają szczególną uwa-
gę na takie sytuacje. Pamiętajmy 
też o tym, że jeśli funkcjonariusze 
stwierdzą, że dłuższe pozostawanie 
psa w aucie zagraża jego życiu, mają 
prawo użyć wszelkich środków 
umożliwiających wydostanie psa 
z pojazdu – włącznie z wybiciem 
szyby.

Policjanci z łęczyckiej komendy 
zatrzymali mężczyznę podejrza-
nego o usiłowanie włamania do 
kiosku. Pomógł świadek, który 
zawiadomił funkcjonariuszy o po-
pełnianym właśnie przestępstwie. 
Sprawca usłyszał już zarzuty. Za 
taki czyn grozi kara nawet do 10 
lat więzienia.
26 lipca o godzinie 23.25 policjanci 
zostali poinformowani o mężczyź-
nie, który miał podnieść roletę 
zabezpieczającą i wybić szybę w 
kiosku z gazetami na terenie Łęczy-
cy. Taką informację stróżom prawa 
przekazał przypadkowy świadek 
zdarzenia. Okazało się, że za próbą 
włamania stał 32-letni mieszkaniec 
Łęczycy. Funkcjonariusze zatrzymali 
go, kiedy usiłował uciec z miejsca 
przestępstwa. W chwili zatrzymania 
był nietrzeźwy, miał ponad promil 
alkoholu w organizmie. Trafił do 
policyjnego aresztu. Wartość zabez-
pieczeń kiosku uszkodzonych przez 
włamywacza właściciel wstępnie 
oszacował na około 2000 złotych. W 
przeszłości 32-latek był notowany. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
usiłowania kradzieży z włamaniem. 
Za takie przestępstwo grozi kara 
do 10 lat pozbawienia wolności, tak 
samo jak w przypadku dokonanej 
kradzieży z włamaniem.

Festyn osiedlowy 
z wakacyjną profilaktyką

Włamywacz zatrzymany 
dzięki reakcji świadka

16 – latek odpowie za 
posiadanie marihuany

Profilaktyczne kontrole 
wakacyjnych obozów 

niebeZPiecZne UPały

SZOk! W nocy napadł na kobietę
Łęczyca Mężczyzna napadł 

na mieszkankę Łę-
czycy żądając od niej wydania 
roweru. Jednak nie osiągnął 
zamierzonego celu i uciekł 
spłoszony. Agresora ustalili i 
następnego dnia zatrzymali 
policjanci z wydziału kryminal-
nego łęczyckiej komendy. Za 
takie przestępstwo grozi kara 
do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 31 lipca 
o godz. 2.50 w nocy na jednym 
z łęczyckich osiedli. Kobietę, 
która zdążyła przypiąć swój 
rower do siatki ogrodzeniowej, 
zaatakował mężczyzna. Zadając 
dłonią ciosy zażądał wydania 
roweru. Kiedy 28-latka zaczęła 
krzyczeć i wzywać pomocy, 
agresor uciekł spłoszony. O 
zdarzeniu zostali powiadomie-
ni policjanci z Łęczycy. Działa-
nie funkcjonariuszy wydziału 
kryminalnego doprowadziły 

do ustalenia, iż związek z tym 
przestępstwem miał 27-letni 
mieszkaniec powiatu łęczyckie-
go. Rankiem 1 sierpnia policjanci 
pojawili się w jego miejscu za-
mieszkania. Zatrzymany jeszcze 

tego samego dnia usłyszał za-
rzuty usiłowania rozboju. Prze-
stępstwo to zagrożone jest karą 
do 12 lat pozbawienia wolności. 
Prokurator zastosował wobec 
podejrzanego policyjny dozór.

W niedzielę po godzinie 10 doszło do niebez-
piecznego wypadku w miejscowości Ogrodzona 
(gm. Daszyna). Kierowcy poruszający się drogą 
krajową 91 napotkali na chwilowe utrudnienia 
w ruchu, zablokowany był pas drogowy w kie-
runku Łodzi.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń,  mężczyzna kierują-
cy motorowerem w nieprawidłowy sposób wykonywał 
manewr zawracania. Przez nieuwagę doprowadził 
do zderzenia z osobowym volkswagenemm. Moto-
rowerzysta trafił do szpitala. Policja ustala dokładne 
okoliczności zdarzenia.

wyPaDeK PoD DasZyną
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W 2018 roku ZOO SAFARI  
BORySEW obchodzi okrągły 
jubileusz 10-lecia istnienia, 
a niedawno uznane zostało 
przez Polską Organizację Tu-
rystyczną za „Najlepszy Pro-
dukt Turystyczny 2017”. To 
niezwykłe miejsce stworzone 
zostało z myślą o rodzinach. 
Od samego początku miało 
zachęcać dzieci i ich rodzi-
ców do wspólnego spędzania 
czasu, ale też poznawania 
piękna dzikiej przyrody. O 
niezwykłej atmosferze ZOO 
SAFARI BORySEW decyduje 
bliskość wyjątkowych ga-
tunków zwierząt z 5 konty-
nentów i wiele innych atrakcji 
zarówno dla młodszych, jak  
i dla starszych zwiedzających.

Białe lwy i tygrysy 
oraz 90 innych gatunków

                
ZOO SAFARI BORYSEW rekla-

muje się hasłem „Nigdy nie byłeś 
tak blisko...”. Rzeczywiście goście 
mogą poczuć się tu jak na praw-
dziwym safari. Na przestronnych 
wybiegach zobaczą przedstawi-
cieli ponad 90 gatunków fauny z 
5 kontynentów. Najsłynniejsze są 
oczywiście białe lwy i białe tygry-
sy bengalskie. Aż 15% światowej 
populacji tych zwierząt mieszka 
właśnie w Borysewie.

Oprócz białych lwów  
i białych tygrysów, wiel-
kie zainteresowanie 
wzbudzają także: 
puma, białe wilki, 

ZOO SAFARI BORYSEW 
– wyjątkowe ZOO w sercu Polski

serwale, lemury, bawoły indyjskie, 
jedyne w Polsce bawoły afrykańskie, 
tapir, 8 gatunków an-
tylop, 3 gatun-
ki zebr,  

kakadu, pawie królewskie, strusie, 
łabędzie czarne, pelikany baba  
i wiele gatunków ptactwa wodnego. 

Gadziarnię zamieszkuje 8 ali-
gatorów amerykańskich, 

żółwie sępie i pyto-
ny siatkowane. W 

przeszklonych 
domkach znaj-

dują się także 
t a m a r y ny 
białoczube 
i lemury. 
W a r t o 
w s p o -
mnieć, że 
w ł a ś n i e 
w Boryse-
wie można 
z ob a c z yć 

największą 
w Eu ropie 

e k s p o z y c j ę 
krokodyli nilo-

wych. Liczy ona aż 
32 osobniki!

Dlaczego jeszcze warto 
odwiedzić ZOO SAFARI 

BORySEW?

Prywatny Ogród Zoologiczny z 
Borysewa zawsze pełen 
jest różnorodnych atrakcji. 
Zwiedzający mogą oglądać 
pokazowe karmienia m.in. 

tygrysów, lwów, pumy, ta-
pira, surykatek, pelikanów  

i foki. Wielkim wydarzeniem 
są pokazowe karmienia kroko-
dyli nilowych. Odbywają się one 
tylko raz w tygodniu – w każdą 
niedzielę o 13:20 – i są jedyną tego 
typu atrakcją w Polsce.

Do dyspozycji zwiedzających 
oddane zostało Mini ZOO, czyli 
zwierzyniec, w którym można 
przytulić, pogłaskać i nakarmić 
króliki, kózki miniaturki, owiecz-
ki kameruńskie, alpaki, świnki 
wietnamskie i osiołki. Goście ZOO 
SAFARI BORYSEW korzystają 
też z przejażdżek na kucykach, 
Akceleratora Emocji oraz Figlarni 
– liczącego ponad 1000 m2 krytego 

placu zabaw w największym w 
Europie Kompleksie Namiotów 
Sferycznych. Teren ZOO można 
zwiedzać na własnych nogach lub 
barwnymi ZOO-Kolejkami, które 
kursują po całym terenie. 

Na terenie ZOO SAFARI BORY-
SEW działają punkty gastronomicz-
ne: Grill Bary oraz Lunch Bary.

Świat Wodny – na X urodziny 
ZOO SAFARI BORySEW!

Prywatny Ogród Zoologiczny 
zajmuje 26 ha powierzchni w ma-
lowniczej dolinie Neru. Powstał 
na łąkach i nieużytkach, które 
właściciele ZOO odmienili nie do 
poznania – powoli, pracowicie prze-
projektowując teren, organizując 
nasadzenia drzew i budując zbior-
niki wodne, by stał się oazą zieleni.

ZOO SAFARI BORYSEW cały 
czas się rozwija. W wakacje 
2018 r. zwiedzającym udostęp-
niona zostanie jedna z najwięk-
szych dotychczasowych inwe-
stycji Ogrodu Zoologicznego 
– Świat Wodny. Będzie to kom-
pleks budynków oraz czterech 
wysp otoczonych sztucznym 
zbiornikiem wodnym. Goście 
ZOO SAFARI BORYSEW będą 
obserwować zwyczaje małp 
i lemurów, ptactwo wodne, a 
także aligatory i ryby. Świat 
Wodny zwiedzać można bę-
dzie na dwa sposoby: pieszo  
– z mostów – a także z rowe-
rów wodnych, dostępnych w 
wypożyczalni zlokalizowanej 
na akwenie. Dokładny termin 
otwarcia inwestycji zostanie 
podany już wkrótce.

4 gatunki 
małp (w tym 
mandryle), kangury, 
wielbłądy jednogarbne i dwu-
garbne, a także ptaki – między 
in nymi: ary, 


