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SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek 

(31 sierpnia) 
na uroczyste otwarcie nowego 
Centrum Medycznego LEDAN 

mieszczącego się przy ul. Belwederskiej 47 
w Łęczycy. 

Zaczynamy o godzinie 9.00.

Zapraszamy na wielkie świętowanie!

W programie:
bezpłatny pomiar glukozy we krwi, ciśnienia, EKG, spirometria, 

konsultacje lekarskie, konkursy, niespodzianki oraz zdrowy 
poczęstunek.

Nasze Centrum Medyczne LEDAN działa z wielką pasją 
od 2000 roku na terenie Łodzi. 

Otaczamy  troskliwą opieką mieszkańców tego miasta. 
Leczymy bezpłatnie w ramach umowy z NFZ. 

Mamy nadzieją, że odwiedzą nas Państwo 
w tak ważnym dla nas dniu. 

Będą czekać uśmiechnięci lekarze 
oraz pomocne pielęgniarki. Nie może Państwa zabraknąć.

Twoja rodzinna przychodnia...

Kończy się remont 
ulicy M. Konopnic-kiej - od strony ulicy Kaliskiej do ul. Dominikańskiej. Obecnie rozpoczęły się prace porządko-we na chodnikach i miejscach parkingowych. Brakuje jeszcze nowych nasadzeń i oznakowa-nia poziomego na jezdni a na trawnikach pozostały mate-riały budowlane. Ulica jest już całkowicie przejezdna. 

To się w głowie nie 
mieści. Urządzenia słu-

żące dzieciom do zabawy na placu 
zabaw przy ulicy Belwederskiej 
stały się obiektem zainteresowa-
nia chuliganów. Jedno z urządzeń 
zostało całkowicie zniszczone i 
do niczego się już nie nadaje. W 
dodatku zdewastowana została 
część nowego ogrodzenia placu. 

Chuligańskie wybryki to już nie-
malże codzienność, ale żeby niszczyć 
plac zabaw? Jarosław Pacholski, pre-
zes spółdzielni mieszkaniowej “Łę-
czycanka” mówi, że dewastacji, nie-
stety nie brakuje, choć w tym roku jest 

Do dużej awarii oświetlenia ulicz-
nego doszło w Łęczycy oraz czę-
ściowo na terenie gminy Łęczyca. 
Mieszkańcy informowali redakcję, 
że na ulicach w nocy było ciemno. 
Problemy z prawidłowym funkcjo-
nowaniem oświetlenia wymusiły 

na zakładzie energetycznym wy-
mianę kabli m.in. na ulicy Zachod-
niej, Belwederskiej oraz na osiedlu 
22 lipca. 

Konserwacją oświetlenia ulicz-
nego na terenie Łęczycy zajmuje 
się firma ENERGA Oświetlenie Sp. 

z o.o. Informacje o awariach można 
kierować bezpośrednio pod nume-
rem telefonu 801-800-103 (czynny 
całodobowo) oraz dzwoniąc do 
urzędu miejskiego lub korzystając 
z aplikacji urzędu.

(zz)

Zniszczyli plac zabaw

ich mimo wszystko mniej niż w roku 
ubiegłym. Niszczone są najczęściej 
właśnie urządzenia na placach zabaw 
dla dzieci oraz pergole śmietnikowe. 
W ostatnim czasie również sporo 
elewacji bloków zostało w znacznym 
stopniu pomazanych. Wszelkie znisz-
czenia generują dodatkowe koszty 
dla spółdzielni, która musi “sprzątać” 
po nocnych wybrykach, zazwyczaj 
pijanych łobuzów. 

(zz)

Roboty na półmetku
Remontowana część ulicy M. Konopnickiej po stronie urzędu miejskiego jest jeszcze zupełnie rozkopana. Tutaj znaczne utrud-

nienia w ruchu kierowcy i piesi będą napotykali jeszcze przez dłuższy czas. Całość robót ma zakończyć się do końca paź-
dziernika i wówczas odebrane będą obie części wyremonto-
wanej ulicy. 

(zz)

Awaria oświetlenia w Łęczycy

Skarżą się na podtopienia 
Gm. Łęczyca Państwo Marzen-

na i Piotr Góra 
mają nadzieję, że ich problem zo-
stanie rzetelnie rozwiązany przez 
kutnowską prokuraturę. Sprawa 
przydrożnego rowu ciągnie się od 
dwóch lat. Małżeństwo poniosło  
straty finansowe a cała sytuacja 
znacząco odbija się na ich zdrowiu.

Przypomnijmy, rów w Topoli Ka-
towej został wykopany na głębokość 
dwóch metrów. Kiedy okazało się, 
że głębokość jest zbyt duża, został 
znacząco spłycony.

- Zbliża się koniec kadencji obec-
nego samorządu a my od listopada 
2016 roku walczymy o rozwiązanie 
naszego problemu. Przez zasypa-
nie przydrożnego rowu w Topoli 
Katowej oraz przez nieprawidłowe 
odwodnienie drogi gminnej wciąż 
ponosimy straty. Obecnie oszaco-
waliśmy je już na ponad 21 tys. zł. 
Woda przerywa skarpę rowu i zale-
wa nasze działki. Nikt nie chce nam 
pomóc. 17 sierpnia na miejscu była 
komisja rewizyjna z gminy Łęczyca, 
ponieważ złożyliśmy skargę na 
wójta gminy Łęczyca w tej sprawie. 
Ciekawa jestem jak radni podejdą do 

tematu, bo odniosłam wrażenie, jakby 
byli zdziwieni faktem, że rów w tym 
miejscu w ogóle był, wygląda to tak, 
jakby “ręka rękę myła”. Jesteśmy wciąż 
lekceważeni i wychodzi na to, że ktoś 
chce z nas zrobić idiotów - mówi pani 
Marzenna.

Małżeństwo w sprawie zalewania 
ich działek i zasypania przydrożnego 
rowu zgromadziło już trzy teczki do-
kumentów. Szukali rozwiązania we 
wszystkich możliwych instytucjach, 
do tej pory bezskutecznie.

- Sprawą zajmowało się m.in. sta-
rostwo powiatowe w Łęczycy, ale nie 
wydało żadnej decyzji. W tej chwili 
problem rozpatruje Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie zarząd 

zlewni w Łowiczu oraz prokuratura 
w Kutnie. Byliśmy już na przesłu-
chaniu. Mam nadzieję, że kwestia 
zasypania przez gminę rowu nie 
zostanie zamieciona pod dywan i 
że prokuratura znajdzie winnych tej 
sytuacji. Zbliża się jesień, znów będzie-
my zalewani, znów nasze uprawy 
zostaną zniszczone. Zastanawiamy 
się, czy nie złożyć do gminy Łęczyca 
wniosku o odszkodowanie za ponie-
sione straty. Nie wspomnę już nawet 
o tym, że jestem kłębkiem nerwów  
- dodaje M. Góra. 

Śledztwo jest prowadzone przez 
śledczych z Kutna. To oni zdecydują, 
jaki będzie finał tej sprawy.

(zz)

Piotr Góra przy 
zalanym polu
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Władysław R. uważa, że w Łęczycy 
powinno się wprowadzić opłatę 
za posiadanie psa. Mieszkaniec 
jest zdania, że dzięki temu psów w 
Łęczycy byłoby mniej.

- Psów jest coraz więcej. Zwłasz-
cza w okresie letnim jest to bardzo 
uciążliwe. Na moim osiedlu widzę, 
jak sąsiedzi wychodząc do pracy 
wypuszczają psa z mieszkania i 
zwierzak cały dzień błąka się przy 
bloku. Wiele razy też widziałem 
bezpańskie psy biegające nawet przez 
kilka dni. Uważam, że opłata za psa 
nauczyłaby ludzi odpowiedniego 
dbania o swojego pupila. Gdyby ktoś 
miał zapłacić np. 100 zł miesięcznie 
za posiadanie czworonoga, to na 
pewno zastanowiłby się dwa razy, 
czy go kupić. Każdy powinien też 
psa czipować, żeby w sytuacji, gdy 
pies zostanie porzucony, można było 
znaleźć właściciela i podciągnąć go 
do odpowiedzialności - mówi pan 
Władysław. - Dużym problemem 
jest też sprawa niesprzątana po 
psach. Odchody leżą na trawnikach, 
chodnikach, psy załatwiają swoje 
potrzeby na placach zabaw. Nie 
jestem przeciwnikiem psów, ale 
uważam, że jeśli ktoś decyduje się na 
zwierzaka to powinien przestrzegać 
pewnych zasad.

Mieszkaniec ma sporo racji. Nie-
wielu mieszkańców sprząta po swo-
ich psach a czworonogi rzeczywiście 
latem często są wypuszczane na całe 
dnie. W Łęczycy opłata za psa była 
pobierana. Zniesiono ją na początku 
obecnej kadencji samorządu. Proble-
mem było egzekwowanie uiszczania 

O nietypo-
wej i bul-

wersującej sytuacji 
powiadomił nas jeden 
z wędkarzy. Jak usły-
szeliśmy, pracowni-
cy Zieleni Miejskiej 
odpowiedzialni za 
opróżnianie koszy na 
śmieci w okolicy zale-
wu miejskiego śmieci 
owszem, wybrali, ale 
worek z nieczysto-
ściami wyrzucili w 
krzaki za działkami. 
Sylwia Doniak, za-
stępca dyrektora Zie-
leni Miejskiej sprawę 
komentuje stanow-
czo. - Taka sytuacja nie mogła mieć 
miejsca - mówi.

- Za działkami idąc w stronę dzikiej 
plaży leży mnóstwo śmieci. Jestem pe-
wien, że są to śmieci z kosza, bo znajdują 
się tam charakterystyczne opakowania, 
które widziałem w śmietniku wyrzu-
cając swoje nieczystości. Moi koledzy 
wędkarze, z którymi rozmawiałem na 
ten temat powiedzieli mi, że widzieli, 
jak pracownice z Zieleni Miejskiej po 
opróżnieniu kosza, zaciągnęły worek 
w to właśnie miejsce - usłyszeliśmy.  
- Zawsze śmieci wybierał pan, wrzucał 
je na taczkę i zawoził do kontenerów 
przy barakach. Może jest na urlopie a 
panie nie miały siły, żeby bez taczki 
ciągnąć worek taki kawał. Niemniej to 
niedopuszczalne.

Sprawdziliśmy. Za ostatnią z działek, 
w krzakach rzeczywiście leży sporo 
śmieci i czarny duży worek. Powia-
domiliśmy o sprawie szefową Zieleni 

„Śmieciowa afera” przy zalewie 

Śmieci zostały wyrzucone w krzaki tuż za ogrodze-niem ostatniej z działek

Miejskiej, informując jednocześnie o 
zarzutach wędkarzy.

- Dziwi mnie takie oskarżenie w 
kierunku naszych pracowników. Je-
stem przekonana, że nie doszło do tej 
sytuacji. Nasi pracownicy zawsze są 
odpowiednio wyposażeni do pracy, 
mają worki na śmieci i taczkę, nawet 
kobiety, żeby łatwiej było przetrans-
portować pełny worek do kontenera. 
Nie było w ostatnim czasie też zmiany 
pracowników sprzątających określone 
rejony miasta. Być może wędkarze 
rzeczywiście widzieli, że ktoś wyrzuca 
śmieci za działki, ale nie sądzę, żeby 
byli to pracownicy ZM, bo wiedzą, że 
później i tak oni musieliby te śmieci 
posprzątać. Możliwe też, że worek 
wyrzucił tam ktoś z działek. Niemniej 
oczywiście postaram się wyjaśnić tę 
sprawę, a śmieci od razu zostaną po-
sprzątane - zapewnia S. Doniak. 

(zz)

Łęczyca Wszystkie prace re-
montowe związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń na potrzeby miejskiego żłobka zostały zakończone. Wyremontowane są sale, łazienka, brudownik i korytarz. Pod koniec ubiegłe-

go tygodnia zaczęto skręcać meble. Zostało już tylko kilka dni i najmłodsi mieszkańcy Łęczycy po raz pierwszy wejdą do nowo powstałej placówki mieszczącej się w przedszkolu nr 2 przy ulicy Belwederskiej. 
(zz)

Koniec remontu w żłobku

Psów jest za dużo - uważa łęczycanin 

opłaty oraz nieznaczne wpływy do 
budżetu miasta. Właściciele psów nie 
byli chętni do płacenia. 

- Moim zdaniem wprowadzenie 
opłaty za psa nie spowoduje, że psów 
będzie w mieście mniej. Faktem jest 
jednak to, że po psach należy sprzątać. 
Niestety strażników miejskich jest za 
mało, zwłaszcza w okresie urlopów, 
żeby każdego dnia egzekwować od 
mieszkańców sprzątanie po pupilach. 
Jeśli zaś chodzi o wypuszczanie psów 
na cały dzień, jest to wykroczenie. Nie 
powinno dochodzić do takich sytuacji, 
że pies cały dzień błąka się pod blokiem. 

Jeżeli któryś z mieszkańców jest 
świadkiem takiej sytuacji, powinien to 
zgłosić do straży miejskiej. Podobnie, 
jeśli ktoś zauważy błąkającego się psa 
i podejrzewa, że został on porzucony 
- komentuje Tomasz Olczyk, ko-
mendant straży miejskiej w Łęczycy. 
- Na każde zgłoszenie reagujemy. 
W ubiegłym tygodniu wspólnie z 
Zielenią Miejską złapaliśmy suczkę 
błąkającą się przez kilka dni w pobli-
żu pustostanu przy ulicy Lotniczej. 
Została przewieziona do łęczyckiego 
schroniska. 

(zz)

Suka błąkała 
się przy 
pustostanie 
na Lotniczej 
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Decyzją sądu tymczasowy areszt 
dla wójta gminy Daszyna Zbi-
gniewa W. został przedłużony o 
kolejne trzy miesiące. Pod zna-
kiem zapytania stoi więc kwestia 
ewentualnego ubiegania się 
włodarza gminy o reelekcję. Krą-
żą opinie, że wójt w najbliższych 
wyborach samorządowych bę-
dzie kandydował... z aresztu.

Jak stanowi prawo, dopóki osoba 
nie jest skazana prawomocnym 
wyrokiem, obowiązuje zasada 
domniemania niewinności i zgod-
nie z ordynacją wyborczą może 
kandydować w wyborach.

Wójt gminy Daszyna został 
zatrzymany przez łódzkich śled-
czych pod zarzutem kierowania 
zorganizowaną grupą przestępczą 
zajmującą się wyłudzaniem dopłat 
z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Od 24 maja 
znajduje się w areszcie. Pierwszy, 
trzymiesięczny termin tymcza-
sowego aresztowania upłynął 22 
sierpnia. Jak poinformował nas 
zastępca wójta Daszyny Mariusz 
Gralewski areszt został przedłu-

Końcówka lata to już tradycyjnie pora święta plonów, czyli dożynek. 
19 sierpnia, niedzielną uroczystość obchodzono w parafii św. Marcina 
w Siedlcu. Gospodarzami dożynek byli Grażyna i Marek Życzkowscy. 
Tradycyjnie mieszkańcy poszczególnych wsi przygotowali wieńce 
dożynkowe, symbol zebranych plonów.

(mku)

N a  p o c z ą t k u 
ubiegłego tygo-

dnia w gminie Grabów płonęły 
sterty słomy w miejscowościach 
Goszczędza i Nowy Besk. 

Pożary były poważne. W ponie-
działek słoma płonęła w Goszczę-
dzy a we wtorek w Nowym Besku.

Jak informuje rzecznik Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łęczycy, Ma-
rek Mikołajczyk, akcję ratowniczą 
utrudniała wysoka temperatura i 
silne podmuchy wiatru, szczegól-
nie trudno było opanować żywioł 
w miejscowości Goszczędza, gdzie 
strażacy jechali aż dwukrotnie w 
poniedziałek i wtorek. 

- Okazało się, że ugaszone pło-
mienie rozżarzyły się ponownie 
następnego dnia. Straty szacuje 
się na ok. 15 tys. zł, natomiast 
pożar sterty słomy w Nowym 
Besku był nieco mniejszy, ale 

straty sięgają ok. 12 tys. zł - in-
formuje Marek Mikołajczyk z 
PSP w Łęczycy.

Również we wtorek 21 sierpnia 
do komendy straży pożarnej w 
Łęczycy wpłynęło zgłoszenie o po-
żarze garażu w miejscowości Kar-
kosy (gm. Łęczyca). Podczas dzia-
łań zgłosił się mężczyzna, który 
doznał poparzeń I stopnia twarzy. 
Natychmiast poszkodowanemu 
udzielono kwalifikowanej pierw-
szej pomocy w postaci opatrunku 
hydrożelowego schładzającego 
oparzone miejsce twarzy. W dzia-
łaniach trwających prawie półtorej 
godziny udział brał 1 zastęp JRG 
w Łęczycy, 1 zastęp JRG w Poddę-
bicach oraz jeden zastęp OSP To-
pola Królewska, a także z powiatu 
poddębickiego OSP Wartkowice, 
łącznie 15 strażaków. 

(mku)

PAliłA Się SłOmA

Na zdjęciu pożar sterty słomy w Goszczędzy

Dożynki kościelne w Siedlcu

Co z wyborami w Daszynie?

żony.
Co zatem z nadchodzącymi wy-

borami do samorządu? Przypomnij-
my, że Zbigniew W. w 2014 roku  był 
jedynym kandydatem i zagłosowała 
na niego zdecydowana większość 
mieszkańców.  Czy będzie kandy-
dował w najbliższych wyborach?

- W tej chwili jest jeszcze za 
wcześnie, aby o tym mówić. Nie 
wiem jaką decyzję podejmie wójt, 
ale oczywiście należy brać pod 
uwagę różne opcje - słyszymy od 
Mariusza Gralewskiego, zastępcy 
wójta w gminie Daszyna.

(mku)
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Kwestie organizacyj-
ne rycerskiego turnieju 

podzieliły Monikę Kilar-Błaszczyk, 
wykonującą zadania i kompetencję 
burmistrza Łęczycy oraz Hannę Paw-
łowską, dyrektor muzeum w zamku.

- Wydaje mi się, że skoro muzeum w 
całości organizowało ten turniej, to ja za 
wszystko odpowiadam. Pani burmistrz 
ma pełne prawo kontrolować mnie i 
rozliczać z mojej pracy, ale nie powinna 
wydawać mi poleceń i oczekiwać, że się 
podporządkuję - mówi H. Pawłowska.

- Muzeum jest jednostką organiza-
cyjną gminy miasto Łęczyca i uważam, 
że jako osoba wykonująca zadania 
i kompetencje burmistrza, miałam 
prawo przedstawić swoje pomysły na 
tę imprezę i moje sugestie powinny 
zostać wysłuchane - odpowiada M. 
Kilar-Błaszczyk.

Chciałoby się powiedzieć, że jeśli 
nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o 
pieniądze. W tym stwierdzeniu jest 
dużo racji. Dyrektor muzeum ma żal 
do łęczyckiego magistratu, że w tym 
roku miasto nie wsparło finansowo 
organizacji turnieju.

- Niestety nie dostaliśmy ani złotówki 
od miasta. W latach wcześniejszych 
urząd przekazywał zawsze po 10 
tysięcy złotych na finansowanie nie-
których atrakcji. W tym roku miasto 
nie interesowało się w ogóle organizacją 
turnieju. Z mojej inicjatywy odbyło się 
spotkanie z kierowniczką wydziału 
promocji UM, na którym zapytałam o 
wsparcie finansowe w tym roku. Usły-
szałam, że wydział promocji pieniędzy 
na turniej nie ma. Nie padła wówczas 
żadna propozycja pomocy, chociażby 
organizacyjnej. Dopiero po tym spo-
tkaniu, zostałam zaproszona do urzędu 
na rozmowę z panią burmistrz, to było 
około miesiąca temu. Wówczas też nie 
było chęci pomocy, usłyszałam jedynie 
jakie są życzenia, co do dodatkowych 
atrakcji. Nie mogłam się na nie zgodzić, 
bo wówczas impreza była już praktycz-
nie dopięta na ostatni guzik. A chodziło 
m.in. o gotowanie i degustację potraw 
na dziedzińcu zamku, gdzie miejsce 
było już zajęte dla grup rekonstrukto-
rów. Poza tym gotowanie jajecznicy 
nie bardzo pasuje do średniowiecznego 
miasteczka. Rozmawialiśmy też o zor-
ganizowaniu korowodu spod urzędu 
miasta. Na to też było już za późno, bo 
wiem przykładem ubiegłego roku jak 
długo trwa załatwianie pozwoleń na 
zmianę organizacji ruchu w komendzie 
policji czy w zarządzie dróg wojewódz-
kich - wyjaśnia H. Pawłowska. - Trudno  
nie stwierdzić, że to po prostu wstyd, że 
gmina miasto Łęczyca nie przekazała 
dla muzeum ani złotówki na zorgani-
zowanie takiej imprezy, a potrafiły to 
zrobić inne gminy, np. gmina Góra św. 
Małgorzaty, gmina Śwince Warckie 
czy powiat łęczycki, który zapewnił 
zakwaterowanie naszym rycerzom i 
rekonstruktorom, co kosztowało około 
4 tys. zł. Odnoszę wrażenie, że inne 
jednostki organizacyjne i instytucje 
podległe miastu są faworyzowane a 
nasze muzeum, delikatnie mówiąc, 
zapomniane. 

Monika Kilar-Błaszczyk nie kryje 

Walka na słowa przed 
pojedynkiem rycerzy

irytacji całą sprawą. Jak twierdzi, to 
ze strony muzeum nie było chęci 
współpracy. 

- Do połowy lipca urząd miasta nie 
był informowany o żadnych kwestiach 
organizacji turnieju rycerskiego. To 
z naszej inicjatywy pani kierownik 
wydziału promocji poszła do pani 
dyrektor muzeum, żeby porozmawiać 
o szczegółach imprezy. W latach wcze-
śniejszych, miasto nie tylko finansowo 
wspierało muzeum przy organizacji 
turnieju rycerskiego. Była to także 
pomoc naszych pracowników, np. 
przy organizacji jarmarku średnio-
wiecznego przed murami zamku. 
Pani kierownik usłyszała, że pomoc 
miasta nie jest potrzebna. Kilka dni 
później zaprosiłam panią dyrektor na 
spotkanie do magistratu. Przedsta-
wiłam swoje pomysły. Chciałam, aby 
turniej był współorganizowany przez 
urząd miasta i dom kultury, żeby ta ju-
bileuszowa impreza była z prawdziwą 
“pompą”. Nie wiem dlaczego w tym 
roku był taki problem, żeby zorgani-
zować barwny korowód do zamku 
spod urzędu miasta. W ubiegłym roku 
wspaniale się to przyjęło. Chciałam 
też, aby po godzinie 18, kiedy wejście 
będzie już bezpłatne, zorganizować 
degustację potraw dla mieszkańców 
na dziedzińcu zamku. Jak się okazało, 
dziedziniec jest za mały i nie znajdzie 
się te kilka metrów na kącik gastrono-
miczny. Poza tym usłyszałam, że znów 
chcę się promować przy jajecznicy 
- mówi M. Kilar-Błaszczyk. - W tym 
roku nie było też biesiady rycerskiej, 
która zawsze była kolacją dla rycerzy, 
sponsorów i zaproszonych gości. Chcę 
też zwrócić uwagę, że w tym roku cena 
biletu wyniosła 20 zł. W ubiegłym roku 
było to 15 złotych. Różnica jest spora. 
Nie jest też prawdziwe stwierdzenie, 
że miasto nie dołożyło nic na turniej. 
Przecież miasto przekazuje corocznie 
dotację na działalność muzeum. Z 
tej dotacji finansowany jest również 
turniej rycerski. 

H. Pawłowska podjęła decyzję o 
odejściu od biesiady rycerskiej, bo jak 
mówi, niewielu sponsorów było zain-
teresowanych, żeby wziąć w niej udział. 
Pieniądze, które byłyby wydane na 
uroczystą kolację zostały przeznaczone 
na atrakcje dla mieszkańców w części 
bezpłatnej imprezy. 

- Bilety są droższe niż rok temu, to 
prawda. Ale trzeba zaznaczyć, że nie 
otrzymaliśmy w tym roku 10 tysięcy 
zł z miasta, a to duża suma. Zorgani-
zowanie turnieju kosztowało około 80 
tys. zł. Bilet kosztuje mniej więcej tyle, co 
bilet do kina, na seans, który trwa około 
dwóch godzin. Na turnieju atrakcje 
są przez cały dzień - dodaje dyrektor 
muzeum na zamku.

Trudno nie odnieść wrażenia, że 
relacje miedzy M. Kilar-Błaszczyk a 
H. Pawłowską nie są przyjacielskie. 
Niedomówienia podczas pracy nad 
turniejem rycerskim tylko to potwier-
dziły. H. Pawłowska niechętnie mówi 
o relacjach ze swoją przełożoną. M. 
Kilar-Błaszczyk przyznaje natomiast, 
że nie są one dobre.

- Jest tu pewien dysonans, który mnie 

martwi - potwierdza wykonująca zada-
nia i kompetencje burmistrza Łęczycy. 

Efektem braku porozumienia i 
kompromisu był piątkowy koncert 
disco-polo w Łęczycy. Pieniądze od 
sponsorów (Poczta Polska i Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), które w 
pewnej części miały być przekazane na 
turniej rycerski, zostały przeznaczone 
na imprezę w dzień poprzedzający 
weekendowy turniej. Krytyki oczywi-
ście nie brakowało. Choć impreza była 
udana i przyciągnęła tłumy miesz-
kańców, którzy przy skocznej muzyce 
bawili się w najlepsze, Rycerskie Zakoń-
czenie Lata przez niektórych zostało 
uznane za zwykłą “kiełbasę wyborczą”.

- Teraz jest taki okres, że czegokol-
wiek bym nie zrobiła będzie uznane 
za własną promocję przed kampa-

nią wyborczą. Jeżeli moje działania 
będą z korzyścią dla mieszkańców, 
to będę je realizować, nawet za cenę 
krytyki przez moich politycznych 
przeciwników. Wiedząc, że dosta-
niemy pewne pieniądze i widząc, 
że rozmowy z muzeum idą w złym 
kierunku, postanowiłam zorga-
nizować koncert. Koszt wyniósł 

Na zdjęciu H. 
Pawłowska, 
dyrektor 
muzeum

ponad 30 tys. zł i były to pieniądze 
od sponsorów - wyjaśnia M. Kilar
-Błaszczyk.

Ostatecznie, to mieszkańcy mieli 
prawo wyboru imprezy lub uczestnic-
twa w obu. Jedno jest pewne, od piątku 
atrakcji w Łęczycy było tyle, co nigdy 
przedtem.

(zz)

konflikt o organizację turnieju
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67-letniego mieszkańca Wielenina Kolonii w trakcie prac gospo-
darczych przygniótł byk. Do wypadku doszło w ub. wtorek, około 
godziny 20-ej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz 
śmigłowiec LPR. W trakcie akcji podjęto decyzję o przetranspor-
towaniu mężczyzny do szpitala karetką. 

Odnawiane są sie-
dziska w parku miej-

skim. Robotnicy zdemontowali 
drewniane konstrukcje, które są 
zabezpieczane przed wilgocią. Beto-
nowe podstawy są malowane. 

- Cały czas jest co robić. Dbamy o 
estetykę parku i na bieżąco wykony-
wane są wszystkie najpotrzebniejsze 
prace – usłyszeliśmy od jednego z 
pracowników. 

(ps)

Już niedługo oświa-
towa rzeczywistość 

ulegnie dużej zmianie. Wszystko 
za sprawą szkół, które zamienią się 
budynkami. Liceum Ogólnokształ-
cące z ulicy Mickiewicza przeniesie 
się do obiektu podstawówki przy 
ul. Łęczyckiej. 

Z kolei dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 przeniosą się do obecnego budyn-
ku Gimnazjum przy ul. Polnej, zaś 
gimnazjalistów czeka przeprowadzka 
do liceum. Decyzja o wymianie się 
budynkami szkolnymi została w ub. 
roku zatwierdzona przez radnych 
powiatowych. W ub. tygodniu do 
szkoły podstawowej zwożone były 
jedne z ostatnich już mebli z liceum. Jak 

Mocno skrytyko-
wany został jeden 

z pracowników komunalnych, 
który sprzątał bulwary w pobliżu 
targowiska używając przy tym 
dmuchawy. W powietrze leciały 
tumany kurzu. - Na swoje nie-
szczęście akurat zaparkowałem 
auto na placu targowym – mówi 
zdenerwowany kierowca, który 
w sprawie prac porządkowych 
skontaktował się z redakcją. 

Na pewno trzeba pochwalić za 
pomysł porządkowania terenu. 
Koszone były trawniki, sprzątane 
targowisko. Jednak sposób czysz-
czenia nieutwardzonych bulwarów 

Już po raz piąty, na 
terenie trawiastym 

przy kompleksie termalno – ba-
senowym w Uniejowie, odbyły się 
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami 
Konnymi o Puchar Burmistrza Mia-
sta Uniejów.

Tradycyjnie rozpoczęły się od prze-
jazdu ulicami Uniejowa.

Konkurencje przeprowadzone zo-
stały w sześciu kategoriach: kategoria 
juniorzy zaprzęgi jednokonne oraz 
parokonne kucy; kategoria dorośli: 
zaprzęgi jednokonne i parokonne kucy 
oraz zaprzęgi jednokonne i parokonne 
koni dużych. Na ostateczny wynik 

Zadyma na bulwarach
był mocno kontrowersyjny. 

- Na pewno ten pracownik widział 
jak w pobliżu stało auto. Miałem 
otwarte drzwi. W pewnym momen-
cie usłyszałem huk i wokół zrobiło się 
szaro. Kurz osadzał się na karoserii 
samochodu, wlatywał do środka. Nie 
wiedziałem co się dzieje. Gdy wysze-
dłem z samochodu, zobaczyłem od-
dalonego o kilka metrów pracownika 
komunalnego. Krzyknąłem do niego, 
żeby uważał. Nawet się nie obejrzał – 
mówi pan Piotr. 

Poddębiczanin nie ukrywa emocji. 
- Najwidoczniej temu pracowniko-

wi nie chciało się wziąć do rąk miotły. 
Wolał dmuchawę. Szkoda, że nie wy-

Pracownik sprząta bulwar. W powietrze wzbijają się tumany kurzu 

Samochód bardzo 
szybko zrobił 

się szary

konał swoich obowiązków z głową.
Trzeba przyznać, że redakcja nie 

po raz pierwszy jest informowana o 
pracach porządkowych 
w których używa 
się dmuchaw. 
Na osiedlach 
–  p r z e d e 
wszystkim 
w porach 
porannych 
– tego typu 
głośne robo-
ty spotykają 
się na ogół z 

Prace w parku

Gospodarza przygniótł byk

Szkolne przetasowania 

się dowiedzieliśmy w podstawówce, 
praktycznie wszystkie sale lekcyjne 
zostały już przygotowane do przywita-
nia licealistów. Do wymiany pozostało 
jedynie wyposażenie sekretariatu i 
dyrektorskiego gabinetu. 

(ps) 

Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi

zawodów miała wpływ szybkość oraz 
precyzja jazdy. Na parkurze czekało 
na zawodników 17 przeszkód w tym 
jedna przeszkoda maratonowa. Warto 
nadmienić, że zawody w powożeniu 
zaprzęgami są dyscypliną w której 
kobiety współzawodniczą w konku-
rencjach z mężczyznami.

krytyką. Mieszkańcy z 
sentymentem wspomi-
nają czasy, gdy pracow-

nicy mieli na wyposaże-

niu miotły. Główną zaletą dmuchaw 
jest niewątpliwie ekspresowe tempo 
robót.

(ps)
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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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Nadal nie wiado-
mo, kto będzie 

użytkował budynek zwolniony 
przez komendę policji. Po prze-
prowadzce funkcjonariuszy na 
Targową, nieruchomość wciąż 
stoi pusta. 

Plany zmieniały się jak w ka-
lejdoskopie. Z początku byłe 
policyjne pomieszczenia miały 
zostać przekształcone w lokale 
socjalne. Później władze miasta 
zaproponowały przeprowadzkę 

Pomnik ku czci 
pomordowa-

nych podczas drugiej wojny świato-
wej znajdujący się w Niewieszu Kolo-
nii przechodzi renowację. Zadania za 
30 tys. zł podjęła się firma z Konina.

– Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu „Wspie-
ranie opieki nad miejscami pamięci i 
trwałymi upamiętnieniami w kraju” 
wsparł działanie poddębickiej gminy 
kwotą 12 tys. zł – informuje burmistrz 
Piotr Sęczkowski.

W ramach inwestycji odnowiony 
zostanie postument pomnika, a także 
jego figury i ściany.

(ps)

Siedem jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy 
Uniejów zostało wyposażonych 
w nowy sprzęt specjalistyczny do 
ratowania życia. 

Całkowita wartość zakupionego 
sprzętu wyniosła 52.327 zł, z czego 
kwota dotacji ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości  51.803,73 zł, wkład 
własny gminy Uniejów wyniósł 
523,27 zł. Jednostki otrzymały na-
stępujące wyposażenie i urządzenia 
ratownictwa: OSP Felicjanów i OSP 
Rożniatów - po jednym zestawie 
ratownictwa medycznego OSP R1, 
nosze typu deska oraz po jednym 
zestawie szyn Kramera w torbie trans-
portowej; OSP Czepów - pilarkę do 
drewna STIHL MS 261; OSP Wilamów 
- defibrylator Philips FRx w torbie 

Co stało się z ba-
nerem PO, kryty-

kującym w swojej treści politykę 
PiS, zawieszonym niedawno na 
elewacji kamienicy przy ul. Łódz-
kiej? Duża tablica z wizerunkiem 
prezesa Kaczyńskiego i antyrzą-
dowym hasłem nie była długo w 
tym miejscu. 

Mieszkańcy, którzy widzieli jak 
baner jest zakładany a następnie 
zdejmowany, nie kryją zaskoczenia. 
Czyżby miejscowi działacze PiS 
interweniowali? - pytają. 

- Wiem o tej sprawie – przyznaje 
poseł Piotr Polak z PiS. - Trudno jest 
mi jednak powiedzieć, dlaczego ba-
ner został zdjęty. Mogę zapewnić, że 
nie interweniowałem w tej sprawie. 
Choć nie ukrywam, że bardzo nega-
tywnie oceniam właśnie rozpoczętą 
kampanię platformy. Partia opozycyj-
na wydaje miliony złotych na banery, 
które nie są potrzebne i wprowadzają 
Polaków w błąd. Jestem przeciwni-
kiem tego typu akcji. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że miejsce reklamowe na elewacji 
kamienicy przy ul. Łódzkiej zostało 
już dużo wcześniej wykupione przez 
jedną z warszawskich firm. Najpraw-

Czy działacze PiS interweniowali?

Baner został zawieszony... a następnie zdjęty

dopodobniej pracownicy zawieszający 
baner o tym nie wiedzieli i dlatego 
musieli go usunąć. Redakcja nie ma 
informacji, czy baner został zawieszony 
w innym miejscu w Poddębicach. 

Billboard przedstawia zdjęcie z 
wykrzywioną w grymasie wściekłości 
twarzą Jarosława Kaczyńskiego, kiedy 
w sejmie krzyczał do posłów opozycji, 
że są kanaliami i zdradzieckimi mor-
dami. - Chwilę później powiedział do 
posła Zembaczyńskiego, wskazując na 
nas, że wszyscy oni będą siedzieć. Wte-
dy pokazał swoją prawdziwą twarz 
oraz co myśli o ludziach mających 
inne poglądy polityczne - mówi Jan 

Grabiec, rzecznik prasowy Platformy 
Obywatelskiej. 

Na billboardach znajduje się głów-
ne hasło “PiS wziął miliony”, które 
jest rozwijane na różne sposoby: “a 
wszystko drożeje”, “i chce być bez-
karny”, “a prąd drogi jak nigdy”, “a 
ludzi nie stać na leki” czy “a tanich 
mieszkań nie ma”. Politykom opozycji 
zależało, bo dotrzeć do jak największej 
grupy odbiorców. To kontrowersyjny 
początek kampanii samorządowej 
Koalicji Obywatelskiej, w której skład 
wchodzi Platforma Obywatelska i 
Nowoczesna 

(ps)

KTO zadOmOwi Się 
w ByŁej KOmendzie?

Budynek po starej komendzie 
policji, póki co, stoi pusty 

do gmachu Powiatowemu Inspek-
toratowi Weterynarii. Ostatnio 
pojawił się nowy pomysł. 

- Cały czas czekam na odpo-
wiedź ze strony inspektoratu 
weterynarii. Póki co nie wiem, czy 
ta instytucja jest zainteresowana 
tymi pomieszczeniami. Umówi-
liśmy się, że najpóźniej do końca 
tego roku otrzymam od nich od-
powiedź – mówi burmistrz Piotr 
Sęczkowski. - Zakładam jeszcze 
inne rozwiązanie. Zapropono-
wałem również pomieszczenia w 
byłej komendzie Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich, filii w Poddębi-
cach. Zobaczymy. Mam nadzieję, 
że ten budynek nie będzie długo 
stał pusty. 

Burmistrz odniósł się też do 
planów związanych z lokalami 
socjalnymi. 

- Wiem, że potrzeby na takie 
mieszkania są duże. Dlatego, po 
rozmowach z prezes Anną Kar-
ską, ustaliliśmy, aby TBS przejęło 
nieruchomość przy ul. Północnej. 
Ten budynek, sąsiadujący z proku-
raturą, jest od lat nieużytkowany. 
Potrzeba jednak sporo pieniędzy 
na remont. Myślę, że jest to dobre 
miejsce na stworzenie tam miesz-
kań socjalnych. 

(ps)

Czy pustostan zostanie wyre-
montowany pod potrzeby lokali 
socjalnych?

DecyZji nA RAZie nie mA 

Ruszył remont pomnika

transportowej z kluczem pediatrycz-
nym wraz z dodatkową elektrodą i 
zestawem szkoleniowym, pilarkę do 
drewna STIHL MS 441 z dodatkową 
prowadnicą oraz zestaw podpór i kli-
nów do stabilizacji pojazdów – LLS I; 
OSP Wielenin - defibrylator Philips FRx 

w torbie transportowej z kluczem 
pediatrycznym wraz z dodatkową 
elektrodą i zestawem szkoleniowym, 
zestaw PSP R-1 (2013) z szynami 

Kramera bez deski ortopedycznej; OSP 
Spycimierz - zestaw PSP R-3 z szynami 
Kramera, deską ortopedyczną i defi-
brylatorem Philips Frx (KSRG 2013r.) 
wraz z zestawem szkoleniowym do 
Frx, parawan strażacki do osłony miejsc 
wypadków oraz dyski świetlne LED 
w walizce; OSP Uniejów - defibryla-
tor ZOLL 3, detektor wielogazowy 
PS200 oraz detektor prądu zmiennego 
FireCraft trAcer. Szczególny prezent 
trafił do obchodzącej jubileusz 90-lecia 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rożniatowie. Podczas uroczystości 
została poświęcona i przekazana jed-
nostce nowa motopompa.

Sprzęt dla OSP
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 298: Kto igra, to się doigra.

UŚmiecHnij Się
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ZUPa KReM 
CUKiNiOWO-WaNiLiOWa

Składniki:
500g cukinii 
pół szklanki świeżej bazylii 
1 duża szalotka 
2 ząbki czosnku 
2 łyżki oliwy 
sól, pieprz 
0,5 litra bulionu 
150 ml śmietanki 18% 
ser feta do dekoracji 

etapy przygotowania:
Szalotkę pokroić drobno i zeszklić 
na oliwie razem z czosnkiem. 

Dodać bazylię, pokrojoną w kostkę 
cukinię (ze skórką) i dusić do mięk-
kości. Dolać bulion, chwilę pogoto-
wać i całość zmiksować blenderem. 
Dodać śmietanę (aby się nie zważyła, 
lepiej wymieszać ją w kubku z kilko-
ma łyżkami gorącej zupy i dopiero 
całość dodać do zupy) i chwilę zmik-
sować. Doprawić solą i pieprzem. 
Całość chwilkę zagotować. Zupę z 
cukinii posypać z wierzchu startym 
serem feta.

RyBa PO iNDONeZyJSKU
Składniki:
400 g ryby (filety, kostka) 
1/2 łyżeczki soli 
2 ząbki czosnku 
1/4 łyżeczki pieprzu 
1 łyżka wody 
3 łyżki oliwy 
2 łyżki sosu sojowego 
sok z 1 cytryny 
szczypta chilli 

etapy przygotowania:
Sól, pieprz, zmiażdżony czosnek 
i wodę wymieszać i natrzeć tym 

rybę. Ułożyć w lekko natłuszczo-
nym naczyniu żaroodpornym i piec 
przez 15 minut w temperaturze 180 
stopni. W tym czasie wymieszać 
oliwę, sos sojowy, sok z cytryny i 
chilli. Wyjąć rybę i polać sosem. 
Piec kolejne 15 minut. Podawać z 
ryżem i sałatką. 

TaRTa MaLiNOWa BeZ 
PieCZeNia Z KReMeM 

MaSCaRPONe
Składniki:
spód: 
320 g ciastek z czekoladą (typu 
pieguski) 

80 g rozpuszczonego masła 
masa: 
400 g sera mascarpone (w tempe-
raturze pokojowej 
1/2 szklanki śmietanki kremówki 
(min. 30%), mocno schłodzonej 
1/3 szklanki cukru pudru 
skórka otarta z 1 cytryny 
1 łyżka żelatyny 
1/4 szklanki wrzątku 
200 g malin 
przybranie: 
100 g malin 
listki świeżej mięty 

etapy przygotowania:
Ciasteczka zmiel w malakserze 
(możesz też wrzucić do mocnego 
woreczka i rozgnieść je wałkiem 
do ciasta), dodaj rozpuszczone 
masło i mieszaj aż powstaną 
wilgotne okruchy. Ciastem wy-
lep formę do tarty o wymiarach 
35x13 cm (najlepsza będzie taka 
z wyjmowanym dnem). Wstaw do 
lodówki, kiedy będziesz przygo-
towywać krem. Wrzątek wlej do 
miseczki, wsyp na niego żelatynę. 

Wymieszaj, żeby żelatyna się 
rozpuściła i zostaw do lekkiego 
schłodzenia. Do dużej misy wrzuć 
mascarpone, wlej kremówkę, 
wsyp cukier puder i zetrzyj skórkę 
z cytryny. Zmiksuj wszystko do 
połączenia składników. Możesz 
również wymieszać trzepaczką 
rózgową. Do masy dodaj żelaty-
nę i wymieszaj starannie. Dodaj 
maliny i wymieszaj delikatnie, 
żeby nie rozgnieść owoców. Tartę 
wstaw do lodówki na 2-4 godzi-
ny, aż masa się zetnie. Przybierz 
malinami i listkami mięty. 

* Żona wypytuje męża, który wrócił 
późno do domu: 
- Gdzie byłeś tak długo?  
- Musiałem zostać w pracy.  
- To tylko twoja wersja, a masz alibi?  
- Potwierdzenie 100 pracowników.  
- Typowa zmowa.  
- Tu jest ich pisemne oświadczenie.  
- Poświadczenie nieprawdy. 

* * *
* Jack założył na Dzikim Zachodzie sklep. Sprzedawał 
instrumenty, broń i trumny. Pewnego dnia pochodzi do 
niego znajomy i mówi: 
- No słuchaj, jakiś taki dziwny masz ten asortyment. A 
kręci się chociaż interes? 
- Kręci się. Na przykład przedwczoraj sprzedałem trąbkę, 
wczoraj pistolet, a dziś trumnę. 

* * *
* - Wiesz dlaczego ślub bierze się przed ołtarzem? - za-
pytał mąż szeptem żonę. 
- Dlaczego? 
- Bo od początków ludzkości składano tam ofiary z ludzi. 

* * *
* Rozmowa dwóch kumpli: 
- Mam już dość. Moja żona nie daje mi żyć. Nie mam już 
jak oddychać. 
- A moja odwrotnie. Ledwo do domu przyjdę, to mówi: 
weź głęboki oddech i chuchnij! 

* * *
* Policja przeprowadza zakrojoną na szeroką skalę akcję 
zwalczania nielegalnego procederu handlowania tytuła-
mi naukowymi. 
- Na razie nie znamy jeszcze źródła przecieku, ale jeste-
śmy coraz bliżej prawdy - orzekł na konferencji prasowej 
rzecznik policji starszy aspirant doktor habilitowany nauk 
przyrodniczych Jan Kowalski. 

* * *
* Puchatek do Prosiaczka: 
- Mogę przepowiedzieć ci przyszłość? 
- No jasne, ale skąd masz takie informacje? 
- Z książki kucharskiej... 
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Dla łęczycan weekend zaczął się już w piątek. Plac Tadeusza Kościuszki wypełniony był po brzegi ba-
wiącymi się przy rytmach disco polo mieszkańcami. Rycerskie Zakończenie Lata zorganizowane przez 
urząd miasta spodobało się. Na scenie wystąpili Łobuzy, zespół Focus, ewa Olczak i Dj andreas. Na 
najmłodszych czekało wesołe miasteczko. 
W sobotę rozpoczął się trwający cały weekend XX Jubileuszowy Turniej Rycerski. Na dziedzińcu zamku 
swoje umiejętności pokazali m.in. Rycerze Gniewu, szermierze, grupa Vancos z drapieżnymi ptakami, 
anna Sokólska (najlepsza na świecie łuczniczka konna), artyści apolinarski Group (pokazy kaskaderskie 
na koniach) czy ars alchemia. Przed zamkiem nie brakowało stoisk i kramów z epoki i nie tylko, a na 
dziedzińcu zlokalizowane było średniowieczne miasteczko z grupami rekonstrukcyjnymi. 

Moc atrakcji w Łęczycy Konna gonitwa

Łobuzy dali czadu!

Monika Kilar-Błaszczyk była zadowolona z przebiegu koncertu

Piątkowy koncert 
przyciągnął tłumy 

mieszkańców

Hanna Pawłowska, 
dyrektor muzeum na 

zamku w stroju 
z epoki

Na scenie 
zaprezentował się 
także zespół Focus

Pod zamkiem 
wybijane były 

monnety

Pokazów 
konnych nie 
brakowało

Średniowieczne miasteczko cieszyło się zainteresowaniem
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Ozorków 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o i przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMiNy OZORKÓW

Informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sa-
modzielnych lokali użytkowych nr 15 i 16, stanowiących własność gminy Ozorków, 
usytuowanych w budynku nr 25 i 27 na działce oznaczonej nr ewid.20/3 położonej w 
obrębie i miejscowości Leśmierz.

Oznaczenie nieruchomości: 
-  lokal nr 15 o pow. 128,78 m2 usytuowany w budynku nr 25 na działce nr 20/3  w 

miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6;
-  lokal nr 16 o pow. 172,13 m2 usytuowany w budynku nr 27 na działce nr 20/3  w 

miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6.

Cena wywoławcza  – 
Lokal nr 15 – 60.000,00 zł -wadium 6.000 zł;
Lokal nr 16 – 80.000,00 zł -wadium 8.000 zł.

Termin i miejsce i przetargu:  I Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018 
roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1  o godz. 1000 i 1030 
osobno dla każdego lokalu.
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Urzędu 
Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000 
0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie 
urzędu najpóźniej do dnia  24 września 2018 roku - włącznie).

Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o i przetargu: 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14  w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Leśmierz.

Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetargu 
można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
pok.7, tel.42 277-14-46 wew.115, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 
wew.113.

BURMiSTRZ MiaSTa OZORKOWa OGŁaSZa
ii USTNy PRZeTaRG NieOGRaNiCZONy

na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste
1.  Lokal mieszkalny nr 15 znajdujący się w budynku mieszkalnym położonym w Ozorkowie przy ul. Bema 4, wraz 

z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste działki nr 370 o powierzchni 538 m2, w obrębie geodezyjnym 8, dla 
której prowadzona jest KW LD1G/00049315/4. Lokal mieszkalny nr 15 o pow. użyt. 37,90m2 usytuowany jest na III 
piętrze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy 
pomieszczenie gospodarcze nr piwnicy 15 o pow. 4,12 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,00 zł. 
Wadium wynosi 6.500,00 zł. Cena wywoławcza gruntu (netto) wynosi 571,00 zł. Wielkość udziału w działce gruntu 
i częściach wspólnych budynku wynosi18/1000.

2.  Lokal mieszkalny nr 32 znajdujący się w budynku mieszkalnym położonym w Ozorkowie przy ul. Obr. Westerplatte 
8, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste działki nr 367 o powierzchni 657 m2, w obrębie geodezyjnym 8, 
dla której prowadzona jest KW LD1G/00049310/9. Lokal mieszkalny nr 32 o pow. użyt. 50,50m2 usytuowany jest na III 
piętrze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy 
pomieszczenie gospodarcze nr piwnicy 32 o pow. 7,30 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 86.000,00 zł 
Wadium wynosi 8.600,00 zł. Cena wywoławcza gruntu (netto) wynosi 1.142,00 zł. Wielkość udziału w działce gruntu 
i częściach wspólnych budynku wynosi 27/1000.

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 15% wartości gruntu (plus należny podatek VAT) jest uiszczana naj-
później do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w wys. 1% (plus należny podatek VAT) wartości gruntu są uiszczane do 
31 marca każdego roku z góry.
Powyższa nieruchomość nie ma obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o po-
datku od towarów i usług.

Wadium należy wpłacić do dnia 14.09.2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie – II piętro, pokój 217 lub na 
rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143 (za datę wpływu uważa się 
moment uznania rachunku przez Urząd Miejski w Ozorkowie)
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1, i piętro 
pokój nr 100 (sala posiedzeń).
na lokal mieszkalny przy ul. Bema 4 m. 15 o godz. 10.00

na lokal mieszkalny przy ul. Obr. Westerplatte 8 m. 32 o godz. 11.00

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Bema 4 można oglądać w dniach:
27.08.2018 r. w godz. 12.00 – 14.00
29.08.2018 r. w godz. 10.00 – 12.00
Lokal mieszkalny nr 32 przy ul. Obr. Westerplatte 8 można oglądać w dniach:
28.08.2018 r. w godz. 12.00 – 14.00
30.08.2018 r. w godz. 10.00 – 12.00

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego 
w Ozorkowie tel. 42 710-31-21, strona internetowa www.umozorkow.pl.

iNFORMaCJa 
o podaniu do publicznej wiadomości

 wykazu nieruchomości 
przeznaczonych sprzedaży 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r. poz.121, poz.650, poz.1000, poz.1089), sporządzono i podano 
do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargowej położonych: 

- w obrębie Celestynów, w miejscowości Katarzynów, oznaczonej nr 
ewid.194 oraz

- w obrębie i miejscowości Sokolniki-Las oznaczonej nr ewid.582 
Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
Ozorków, ul. Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu w 
dniach od 17.08.2018 r. do 07.09.2018 r. 

23 sierpnia została 
wydana decyzja o 

użytkowaniu nowego mostu na 
ul. Południowej. Tym samym cała 
ulica Południowa z mostem na 
Bzurze oficjalnie została dopusz-
czona do ruchu.

Wydanie decyzji poprzedziło 
przeprowadzenie szeregu procedur 
związanych z odbiorem technicz-
nym nowego mostu i uzyskania 
stosownych zezwoleń. 

Oficjalne dopuszczenie do użytku 
nowego mostu zamyka I etap prze-
budowy układu komunikacyjnego w 
Ozorkowie, czyli największej inwestycji 
drogowej w mieście. Prace rozpoczęły 
się w 2017 r. przebudową ul. Masz-
kowskiej, następnie zbudowano dwa 
nowe ronda, postawiono nowy most i 
przebudowano ul. Południową.

II etap inwestycji to przebudowa 
Łęczyckiej, Stypułkowskiego, Że-
romskiego i Traugutta. 

Do końca września tego roku  na 
skwerze u zbiegu ulic Sienkiewicza/
Zgierska powstanie siłowania ple-
nerowa (kilka urządzeń), ogrodzony 
plac zabaw z urządzeniami sprawno-
ściowymi oraz strefa relaksu: ławki, 
urządzenia do gier edukacyjnych, 
nasadzenia w ramach Otwartej Stre-
fy aktywności. Na utworzenie OSa 
Ozorków otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
szacowany jest na ok. 94 tys. zł. 

OSA nA SKweRZe

nAReSZcie – mówią KieROwcy

Zaraz po otrzymaniu decyzji wykonawca 
przystąpił do usuwania znaków dro-
gowych informujących o tymczasowej 
organizacji ruchu na ul. Południowej, 
Maszkowskiej i obu nowych rondach

Ozorków Nie uda się zakończyć 
remontu przedszkola 

nr 5 do 3 września.
Nie oznacza to jednak, że placów-

ka nie będzie działać. We wrześniu 
czasowo przedszkole będzie funk-
cjonować w Młodzieżowym Domu 
Kultury, przy ul. Listopadowej. Za-
jęcia, opieka, wyżywienie (catering) 
będą w pełni zapewnione, zmieni 
się jedynie lokalizacja.

- Dostosujemy zajęcia do zaist-
niałej sytuacji i warunków MDK 
- mówi Ewa Bagińska, dyrektor 
PM 5. - Potraktujmy to jak przygo-
dę i poznawanie nowych miejsc; 
wykorzystamy teren parku, rynek, 
do którego zawsze nam za daleko, 
zajrzymy do Urzędu Miasta, Izby Pa-
mięci, odwiedzimy przedszkolaki z 
innych przedszkoli. Oczywiście, gdy 
tylko otrzymamy informację, że PM 
5 jest gotowe, natychmiast wracamy 
na „stare-nowe śmieci”.

Powodem opóźnienia zakończe-
nia prac jest większy niż zakładano 
zakres remontu. To nie tylko ter-
momodernizacja, na którą miasto 
otrzymało dofinansowanie z fundu-
szy unijnych, ale generalny remont 
całego budynku.  

W PM nr 5, dzięki decyzji burmi-
strza Jacka Sochy, oprócz wymiany 
instalacji grzewczych, docieplenia 
ścian i innych robót związanych 
z termomodernizacją,  wykonano 
dodatkowe prace, które w znacz-
nym stopniu polepszą warunki 
przebywających w placówce dzie-
ci. Została wymieniona instalacja 
elektryczna, przebudowany węzeł 
sanitarny, dostosowano przedszkole 
do obowiązujących przepisów ppoż, 
częściowo wymieniono kanalizację, 
pomalowano klasy, wymieniono 
glazurę i terakotę. 

- Była to wyjątkowa okazja, aby 
przeprowadzić kompleksowy re-

mont, którego w placówce nie było 
od początku jej istnienia. Jednak 
tak duży zakres prac wymaga cza-
su, zaangażowania i oczywiście 
pieniędzy – dodaje dyrektor Bagiń-
ska. - Gruntowny remont musi być 
wykonany rzetelnie i rozsądnie, by 
zmodernizowany budynek służył 
dzieciom przez wiele lat. 

„Piątka” jest drugim spośród miej-
skich przedszkoli, objętych projektem 
pt. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej 
Miasta Ozorków”, realizowanym w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020. Dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego stanowi 2,1 mln zł. W 2017 
r. jako pierwsze zmodernizowano PM 
nr 3, natomiast na 2019 r. zaplanowano 
termomodernizację PM nr 4, a na 2020 
r. – PM nr 1 i PM nr 2.

(stop)

PrZeDSZkole w MDk
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Ozorków W jednym z bloków 
w centrum miasta 

codzienne życie rozwodzącego się 
małżeństwa przypomina koszmar. 
Mąż w jednym pokoju, zamykanym 
na dwa zamki – żona w drugim. 
Brak rozmów, wzajemne pretensje. 
80-letni emeryt twierdzi, że cudem 
przeżył zamach na swoje życie.  
- Celowo odkręciła kurek z ga-
zem w kuchence i wyszła z 
mieszkania – słyszymy od 
pana Stefana. 

Trudno jest w to uwie-
rzyć. Jednak 80-latek 
przysięga, że mówi 
prawdę. Choć nie ma 
twardych dowodów, 
oskarża swoją żonę. 

- Chciała mnie zabić - mówi pan Stefan
- Ten wieczór będę pamiętał do 

końca swych dni. Włączyłem sobie 
film. Moja żona wie, że w trakcie 
oglądania zazwyczaj zasypiam przed 
telewizorem. I tak też było. Usnąłem, 
ale jakiś wewnętrzny głos kazał mi 
się obudzić. Wstałem, poszedłem do 
kuchni. Od razu wyczułem ostrą woń 

ulatniającego się gazu. Kurek w 
kuchence był odkręco-

ny. Wiedziałem, że 
zrobiła to moja 

żona. Włączy-
ła gaz i celo-
wo wyszła 
z mieszka-
nia. Później 
już nie mo-
głem spać. 

Nad ranem 
żona wróciła 

do domu. Gdy 
mnie ujrzała w 

drzwiach, to tak jak-
by zobaczyła ducha. Jej 

reakcja była niesamowita. Zapytała 
zdziwiona... „to ty żyjesz?” - wspomina 
starszy pan. 

Emeryt twierdzi, że małżonka się 
przyznała. Miała powiedzieć o swoim 
nowym partnerze z którym planuje 
ułożyć sobie życie. 

- Nie owijała w bawełnę. Powiedzia-
ła, że faktycznie odkręciła gaz. Byłem 
w szoku. Od tego momentu zamon-
towałem w drzwiach dwa zamki. Po 
prostu wciąż boję się o swoje życie. 
Żona powiedziała mi, że już mnie nie 
kocha i jest z innym mężczyzną. Wiem, 
kto to jest. Mieszka niedaleko. Bardzo 

często do niego idzie. Bywa, że nie 
wraca do domu przez kilka dni. Żyjemy 
obok siebie, dlatego złożyłem sprawę o 
rozwód – słyszymy. 

Czy pan Stefan powiadomił policję?
- Nie – odpowiada emeryt. - Nie 

mam dowodów. Ale to się wydarzyło 
naprawdę. Jestem tym zdruzgotany.

Ozorkowianin przyznał, że nie wie 
co ma zrobić. Tym bardziej, że rozwód 
nie załatwia problemów. 

- Nie wyobrażam sobie życia w tym 
mieszkaniu a nie mam gdzie pójść. 
Moja emerytura jest mała, nie stać 
mnie na wynajęcie jakiegoś lokalu. Zo-
stałem sam, dzieci wyjechały z Polski. 
Myślałem nawet już o samobójstwie, 
jednak jak żona mnie nie zatruła, to 
chyba znak, że powinienem jeszcze 
trochę pożyć. 

W trakcie rozmowy do mieszkania 
weszła żona mężczyzny. Na widok 
notującego reportera i aparatu fotogra-
ficznego na stole, szybko wyszła. 

- Nie porozmawia sobie pan z nią. 
Zagląda tu tylko na chwilę. Co mam 
zrobić? – pyta pan Stefan. - Doszło 
do tego, że to ze mnie żona zrobiła 
oprawcę. Otóż powiadomiła policję, 
że niby się nad nią znęcam. Sprawa 
trafiła do prokuratury, która umo-
rzyła śledztwo.

Starszy pan opowiedział nam hi-
storię swojego życia. Pomimo wielu 
zakrętów, załamania i gorzkich chwil 
mężczyzna widzi jeszcze dla siebie 
szansę. 

- Gdybym trafił na kobietę, która 
mnie pokocha – mówi w zamyśleniu. 
- To te ostatnie lata życia chciałbym spę-

Pan Stefan 
twierdzi, że 
żona chciała 
go zabić

Od emeryta usłyszeliśmy, że boi się o 
swoje życie. Dlatego na noc zamyka 
drzwi 

dzić z jakąś czułą i wrażliwą wdową. 
Jeśli jest taka pani, to może za pośred-
nictwem gazety mogłaby się ze mną 
skontaktować...

Małżonkę pana Stefana spotkaliśmy 
pod blokiem. Próbowaliśmy z nią 
porozmawiać. 

- Nie będę nic mówić – na widok 
reportera odwraca się plecami. - On 
nie jest normalny. Niech pan za-
dzwoni na policję, 
to wszystkiego się 
dowie. 

Zadzwonili-
śmy do mł. asp. 
Magdaleny No-
wackiej, rzecz-
nika policji w 
Zgierzu. 

- Nie mogę 
udzielać infor-
macji w takich 
sprawach – sły-
szymy. - Kwe-
stie związane z 

- Czy znajdzie się kobieta, która mnie pokocha? - pyta starszy pan

relacjami pomiędzy małżonkami na 
pewno zostały bardzo dokładnie wy-
jaśnione przez policję, ale o konkretach 
na łamach gazety wypowiadać się nie 
będę. 

Emeryt kilka dni temu napisał o swo-
ich problemach do Elżbiety Jaworowicz, 
prowadzącej popularny w telewizji 
publicznej program interwencyjny. 
Liczy na pomoc. 

tekst i fot. (stop) 
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Urząd miasta sprzedał 
już większość działek 

pomiędzy ul. Unii a Piłsudskiego. 
- Nie ukrywamy zadowolenia z tego 

powodu – mówi Mariusz Ostrowski, 
sekretarz miasta. - Ten atrakcyjny teren 
został przeznaczony pod budownic-
two mieszkaniowe i nieuciążliwe usłu-
gi. Myślę, że w niedługim czasie poja-
wią się tam pierwsze zabudowania. 

(stop)

Robert Banasiak niedawno wrócił 
z wyprawy podczas której zbierał 
środki finansowe na rehabilitację 
chorego antosia. Na motocyklu 
przejechał ponad 14 tysięcy ki-
lometrów. Podróż zakończył w 
Ozorkowie. 

O akcji zainicjowanej przez agen-
cję ochrony „Gunners Security” 
pisaliśmy już w Reporterze. Przy-
pomnijmy, że ochroniarze wraz 
z żołnierzami z Leźnicy Wielkiej 
wpadli na pomysł w jaki sposób 
pomóc 3-latkowi walczącemu z 
rakiem. Postanowili wyruszyć w 
trasę do Afryki a po drodze zbierać 
fundusze dla rodziców dziecka, 
którzy potrzebują sporo pieniędzy 
na leczenie synka.

Na motocyklu z Anglii do Tunezji 
wyruszył Robert Banasiak. 

- Zabrałem ze sobą oczywiście 
wszelkie informacje o chorobie 
Antosia wraz z numerem konta 
na które można było wpłacać pie-
niądze. Miałem też ze sobą różne 
gadżety, które po drodze wymie-
niałem za wsparcie finansowe 
dla chłopca – mówi R. Banasiak. 
- Raczej starałem się, aby ludzie 
wpłacali środki na konto, dlatego 
dokładnie jeszcze nie wiem, ile ich 
wpłynęło. Z moich ostatnich infor-

Na wysokości Solcy Małej w tirze jadącym krajową 
trasą od strony Łęczycy w stronę Zgierza pękła opona. 

Pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym wylądował w rowie. 
Całe szczęście z naprzeciwka nie jechało wówczas żadne auto i nie do-
szło do zderzenia. Łatwo można sobie wyobrazić, jak tragiczny skutek 
mógłby być takiego zdarzenia. 

Ciężarowym volvo, przewożącym piasek, kierował 50-latek. Na skutek 
odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 

Gwałtowne podmu-
chy wiatru, w trakcie 

burzy w ub. piątek po południu, 
wyrządziły sporo szkód w regionie. 
W Sokolnikach Lesie kilka drzew 
runęło na ul. Kraszewskiego na 
przydomowe ogrodzenia, zry-

wając przy okazji linię wysokiego 
napięcia. 

Strażacy przez ponad godzinę usu-
wali skutki wichury. Na miejscu poja-
wili się też pracownicy pogotowia ener-
getycznego, którzy wyłączyli zasilanie 
w linii. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 

Kończący się sezon 
kąpielowy nad miej-

skim zalewem zaskoczył. Pomi-
mo upalnej pogody, amatorów 
wypoczynku na plaży i kąpieli w 
zalewie wcale nie było tak dużo. 
Okazało się, że wysokie tempe-
ratury skutecznie odstraszyły co 
poniektórych mieszkańców. W 
skwar wielu ozorkowian wolało 
skorzystać z oferty lokalnego 
basenu. 

- Przed sezonem marzyłem o sło-
necznym i gorącym lecie. Jednak nie 
spodziewałem się, że aura będzie iście 
afrykańska. Zaskoczeniem był też 
fakt, że właśnie w takie upalne dni 
mieszkańcy wybierali raczej basen, niż 
zalew – mówi Mariusz Lewandowski, 
dyrektor CSiR „Wodnik”. 

Sezon nad zalewem – zdaniem szefa 
„Wodnika” - był jednak udany. Liczba 
dewastacji była znikoma, to samo do-
tyczy pijanych nad wodą. 

- Mieliśmy jedną taką sytuację z 
pijanym mężczyzną, który chciał się 

wykąpać. Ratownicy zaczęli z nim 
rozmawiać i w końcu przekonali go, 
że to jest zły pomysł. Co do dewastacji, 
to tuż przed rozpoczęciem sezonu 
spalona została część słomianego pa-
rasola ustawionego na plaży – dodaje 
M. Lewandowski. 

Po letnim sezonie niedługo pozosta-
nie tylko wspomnienie. Dyrektor już 
teraz myśli o zimie. 

- Rozpocząłem rozmowy ws. przy-
łącza energetycznego pod potrzeby 
sztucznego lodowiska – słyszymy. 
- Lodowisko będzie w tym samym 
miejscu.

(stop)

więcej na basenie, niż nad zalewem

O KROK OD tRAgeDii

Dla Antosia przejechał kawał świata!

R. Banasiak na motocyklu pokonał ponad 14 tysięcy kilometrów

macji wynika, że zebrałem ponad 10 
tysięcy złotych. Będą jeszcze pieniądze 
z licytacji. Udało mi się namówić mo-
ich przyjaciół rozsianych po całym 
świecie, aby przekazali jakieś rzeczy. 
Na przykład z Lazurowego Wybrzeża 
trafi niedługo na licytację obraz a z 
Gibraltaru oryginalne magnesy na 
lodówkę. Niedługo wracam do Anglii, 
gdzie będę organizował koncerty 
charytatywne dla Antosia. 

Jak się dowiedzieliśmy, w podróży 
doszło do różnych niespodzianek. Nie 
udało się motocykliście dojechać do 
Maroka, docelowego miejsca w Afryce. 

- Nie chcieli mnie wpuścić do Al-
gierii – słyszymy od pana Roberta. 
- Tam się teraz dużo pozmieniało po 
„arabskiej wiośnie”. Nie podobało 
im się, że motor jest na angielskich 
numerach a ja mam polski paszport. 
Nic nie dało tłumaczenie i w jakim 
celu jadę. 

Robert Banasiak w Ozorkowie zo-
stał przywitany przez wielu przyja-
ciół i zapaleńców jazdy na motocyklu. 
Byli też rodzice Antosia i sam Antoś, 
który otrzymał od motocyklisty 
wiele pamiątek z wyprawy. 

(stop)

Boom na działkiWichura przewracała drzewa
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Badania układu pokarmowego 
pozwalają ustalić, dlaczego cier-
pisz na zgagę, wzdęcia, bóle brzu-
cha, co jest przyczyną biegunek, 
zaparć i innych problemów zwią-
zanych z trawieniem pokarmów. 
Zlecając takie badania lekarz 
może ocenić stan narządów we-
wnętrznych i postawić diagnozę. 
Które badania układu pokarmo-
wego zleca się najczęściej?

USG JAMY BRZUSZNEJ jest 
zwykle pierwszym badaniem dia-
gnostycznym, które wykonuje się, 
by ocenić stan wątroby, trzustki, 
śledziony, dróg żółciowych i pęche-
rzyka żółciowego. Pozwala wykryć 
nieprawidłowości i zmiany w ich 
budowie (guzy, kamienie, zrosty) 
oraz występowanie płynu w jamie 
brzusznej. 

GASTROSKOPIA umożliwia 
ocenę powierzchni śluzówki prze-
łyku i żołądka. Stosuje się ją w 
diagnostyce stanów zapalnych, 
wrzodów i nowotworów żołądka 
i dwunastnicy. Polega na wpro-
wadzeniu przez usta giętkiego 
przewodu z wziernikiem, dzięki 
któremu można obejrzeć górny 
odcinek przewodu pokarmowego, 
a przy użyciu dodatkowych instru-
mentów pobrać materiał do badań 
lub wykonać niewielkie zabiegi 
operacyjne. 

ENDOSKOPOWA CHOLAN-
GIOPA N K R E ATO GR A F I A 
WSTECZNA polega na wpro-
wadzeniu za pomocą endoskopu 
kontrastu do dróg żółciowych 
przy jednoczesnym prześwietle-
niu tego obszaru promieniami 
rentgenowskimi. Badanie pozwala 
diagnozować nieprawidłowości i 
uszkodzenia oraz nowotwory dróg 
żółciowych, stwarza możliwość 
usunięcia złogów. 

KOLONOSKOPIA pozwala 
badać dolny odcinek przewodu 

pokarmowego pod kątem zmian 
chorobowych (stanów zapalnych, 
nowotworów, polipów). Polega 
na wprowadzeniu przez odbyt 
wziernika (kolonoskopu) zakoń-
czonego kamerą, umożliwia po-
bieranie wycinków błony śluzowej 
jelita grubego do badań histopato-
logicznych, a także wykonywanie 
drobnych zabiegów, np. usuwanie 
polipów. 

PRZEŚWIETLENIE RTG prze-
prowadza się w ostrych stanach, 
gdy nie jest możliwe wprowadzenie 
do układu pokarmowego endosko-
pu; umożliwia wykrycie kamieni, 
niedrożności jelit, perforacji. Ba-
danie radiologiczne wykonuje się 
także po podaniu środka kontra-
stowego – barytu – i wykonaniu 
szeregu zdjęć pokazujących prze-
chodzenie kontrastu przez przewód 
pokarmowy. 

TOMOGRAFIA KOMPUTE-
ROWA JAMY BRZUSZNEJ to 
bezbolesne, nieinwazyjne badanie, 
polegające na prześwietleniu ra-

diologicznym narządów i tkanek. 
Pozwala diagnozować zmiany 
nowotworowe i nieprawidłowości 
anatomiczne. 

REZONANS MAGNETYCZNY 
jest nieinwazyjnym badaniem po-
zwalającym ocenić stan narządów 
jamy brzusznej, stosowanym głów-
nie w diagnostyce nowotworowej 
jelit, żołądka i innych chorób jelita 
cienkiego.

LAPAROSKOPIA umożliwia 
obejrzenie jamy otrzewnej i znaj-
dujących się tam organów dzięki 
miniaturowej kamerze wprowa-
dzanej przez niewielkie nacięcie 
jamy brzusznej – można w ten 
sposób pobrać też wycinki do badań 
histopatologicznych.

PRÓBY WĄTROBOWE to ba-
dania z krwi wykazujące nie-
prawidłowości w funkcjonowa-
niu wątroby oraz wykrywające 
obecność wirusów HAV, HBV i 
HCV oraz innych występujących 
rzadziej.

Ortopedzi coraz częściej mają 
do czynienia z nową choro-
bą cywilizacyjną – kciukiem 
telefonisty, wynikającą z in-
tensywnego używania smart-
fonu. Kto wcześnie zareaguje 
na ból, ma szanse poradzić 
sobie z nim w prosty sposób.

Podczas obsługi smartfonu 
najintensywniej pracują kciu-
ki – używa się ich zarówno do 
przewijania ekranu, jak i do pi-
sania wiadomości. Szczególnie 
mocno obciążone są wtedy, gdy 
obsługuje sie smartfon jedną 
ręką. Nieustannie powtarzany 
podczas przewijania, szybki 
ruch kciuka w kierunku małego 
palca nadweręża go i generuje 
ból dłoni po stronie kciuka, wy-
wołany zapaleniem pochewki 
ścięgna.

Grupa narażonych 
– młodzi usieciowieni

Zapalenie tego typu nie jest 
niczym nowym, jednak daw-

Perły rozświetlają skórę i dodają 
włosom blasku. Do produkcji 
kosmetyków wykorzystuje się 
przeważnie pył z pereł hodow-
lanych lub z tańszej macicy per-
łowej. Pył zawarty w pudrze, 
kremie czy szamponie optycznie 
wygładza zmarszczki, rozjaśnia 
cienie, dodaje blasku włosom. 
Działa także jak naturalny filtr UV, 
bo lśniące drobiny odbijają pro-
mienie słoneczne. Perły również 
pielęgnują skórę, spłycają blizny i 
rozstępy. Zawierają aminokwasy i 
sole mineralne, które działają uję-
drniająco, przyśpieszają odnowę 
komórek i nawilżają. Perłowe kre-
my i balsamy przeznaczone są do 
cery suchej, delikatnej i dojrzałej.

Tofu jest rodzajem twarogu, 
otrzymywanego z mleka so-
jowego. Tofu jest bogate w 
białko, wapń i fosfor, a także 
fitohormony, które zmniejszają 
ryzyko rozwoju nowotworów, 
łagodzą objawy menopauzy i 
regulują poziom cholesterolu. 
Jednak mimo wszechstronnego 
działania prozdrowotnego tofu 
może powodować działania 
niepożądane i nie każdy może 
włączyć je do diety.

Właściwości i wartości odżywcze 
tofu od dawna doceniane są w 
Chinach, skąd pochodzi, oraz 
Japonii, a także w innych krajach 
Dalekiego Wschodu. Tofu od-
znacza się wysoką zawartością 
białka sojowego, wapnia i fosfo-
ru. Zawiera także fitoestrogeny 
(a konkretnie izoflawony), które 
naśladują działanie naturalnych 
hormonów płciowych - estro-
genów. W związku z tym mogą 
m.in. łagodzić objawy menopau-
zy, a także zapobiec rozwojowi 
niektórych nowotworów, np. raka 
piersi. Jednak właśnie z powodu 
fitoestrogenów nie każdy może 
włączyć tofu do diety.

Tofu może zapobiec rakowi 
piersi

Tofu zawiera fitoestrogeny, związki 
podobne w działaniu do żeńskich 
hormonów płciowych – estro-
genów. Fitoestrogeny zawarte 
w tofu to izoflawony, takie jak 
genisteina (50%), daidzeina (40%) 
oraz glyciteina (10%). Izoflawony 
mają zdolność regulowania wielu 
zjawisk związanych z niekontrolo-

wanym wzrostem komórek nowo-
tworowych. Jak wykazują badania 
prowadzone nad potencjałem 
przeciwrakowym izoflawonów 
zawartych w tofu i innych produk-
tach sojowych, decydujący wpływ 
na przeciwnowotworowe właści-
wości soi ma genisteina. Poza tym 
obecne w soi i produktach na jej 
bazie izoflawony hamują angioge-
nezę (proces powstawania naczyń, 
które odżywiają raka), niezbędną 
przy rozwoju nowotworów.

Tofu zmniejsza ryzyko 
raka prostaty

Tofu może uchronić także przed 
innym hormonozależnym nowo-
tworem - rakiem prostaty. Związek 
pomiędzy spożyciem ryżu i tofu 
a mniejszym ryzykiem rozwoju 
nowotworu prostaty wykazało 
badanie przeprowadzone wśród 8 
tysięcy mężczyzn zamieszkujących 
Hawaje. Badania prowadzone w 
Kalifornii na 12 395 mężczyznach 
wykazały, że codzienne spożycie 
co najmniej jednej szklanki mleka 
sojowego prowadzi w ok. 70 proc. 
do obniżenia ryzyka zachorowania 
na raka prostaty.

Tofu obniży poziom 
cholesterolu i ciśnienia

Dodatkowo fitoestrogeny zawarte 
w tofu mogą przyczynić się do 
poprawy parametrów krwi, m.in. 
spadku stężenia “złego” choleste-
rolu LDL iobniżenia ciśnienia tęt-
niczego. Chronią one także przed 
zachorowaniem na osteoporozę, 
na które kobiety w okresie me-
nopauzy są szczególnie podatne.

TOFU - właściwości odżywcze

TOFU - PRZeCiWWSKaZaNia 
Składająca się na tofu soja może powodować uczulenie, dlatego alergicy 
powinni ostrożnie sięgać po tofu.
Poza tym w zbyt dużych dawkach tofu - podobnie jak inne produkty 
sojowe - może mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie tarczycy. 
Optymalne - o ile oczywiście nie mamy uczulenia na soję - jest stoso-
wanie produktów sojowych w niewielkich dawkach i nie codziennie.

Właściwości pereł
 i macicy perłowej

KciUK telefOniSty
niej najliczniejsza grupą cho-
rych były kobiety w wieku 60+, 
a dolegliwości powodowała u 
nich wieloletnia fizyczna praca, 
skutkująca zwyrodnieniami i sta-
nami zapalnymi układu ruchu, 
w tym także dłoni. Dziś więk-
szość uskarżających się na ból w 
okolicy kciuka to ludzie młodzi 
– typowy pacjent ma 15-25 lat, 
jest zdrów jak ryba i nieustannie 
zalogowany w sieci.

Specyfika terapii
Te statystyczne zmiany wpły-

wają także na to, jaką terapię sto-
sują dziś ortopedzi. U starszych 
pań skuteczne były zastrzyki 
kortyzonowe – niwelowały ból 
i stan zapalny, tylko w wyjątko-
wych przypadkach konieczna 
była operacja. Obecnie lekarze 
zalecają młodym pac jentom 
przede wszystkim odciążenie 
kciuków: odłożenie smartfonu na 
tydzień i cierpliwe odczekanie, 
aż dolegliwości ustąpią. Zignoro-

wanie tępego bólu, pojawiającego 
się podczas przewijania ekranu 
i pisania, może doprowadzić 
do przejścia zapalenia w stan 
przewlekły, który uniemożliwi 
nie tylko obsługę smartfonu, lecz 
także znacznie utrudni wykony-
wanie wszelkich precyzyjnych 
czynności (jak zapinanie guzi-
ków, pisanie ręczne), niekiedy 
stwarza konieczność zoperowa-
nia pochewki ścięgna.

Mądra profilaktyka
Aby zapobiec powtarzającym 

się stanom zapalnym, warto 
oszczędzać kciuki, np. obsługu-
jąc telefon oburącz i używając 
także innych palców. Warto robić 
przerwy na ćwiczenia rozluź-
niające, rozmasowanie dłoni. A 
przede wszystkim nie przesa-
dzać z intensywnością używania 
smartfonu – pewnego rodzaju 
abstynencja posłuży nie tylko 
kciukom, lecz także psychice.

Badania układu pokarmowego
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Murarz
Umiejętność wykonywania prac 
budowlanych
F.U.H.P. „Dekor”
Marcin Pachliński
Ul. Mickiewicza 2
99-100 Łęczyca
Tel: 609-160-106
Praca u klienta

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
Praca w Łęczycy

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

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

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” 

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



Gal Włodzimierz
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel: 607-935-903
Praca: Witaszewice

Sprzedawca
Umiejętności handlowe, mile 
widziane doświadczenie w handlu
Piekarnia Antoni Wojtczak
Ul. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-76

Pracownik fizyczny
Prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie
Gospodarstwo Ogrodnicze Maciej 
Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
Tel: 530 732 304

Pomoc piekarza/pracownik 
fizyczny
Chęć do pracy, estetyka osobista
Piekarnia Barbara Sobczyńska 
Ul. Mickiewicza 15
99-150 Grabów
Tel: 695-899-989

Operator wózków widłowych
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, uprawnienia na wózki 
widłowe
PPHU „Kam – Pol” Import – 

Export 
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska,
Praca: Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie wyższe: 
technologia żywności, prawo 
jazdy kat. B, obsługa programów 
komputerowych, język angielski 
na poziomie zaawansowanym
PPHU „Kam – Pol” 
Import – Export 
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska,
Praca: Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, prawo 
jazdy kat. b, obsługa programów 
komputerowych, język angielski 
na poziomie zaawansowanym
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export 
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska,
Praca: Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100
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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

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

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 pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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 Ozorko-
wie. Tel.: 42 277-25-94

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

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Wakacje pomału zbliżają się do 
końca, co oznacza, że wkrótce roz-
pocznie się rok szkolny. Dla poli-
cjantów początek szkoły to bardzo 
intensywny okres, a wszystko po to, 
aby uczniowie byli bezpieczni, a ich 
rodzice spokojniejsi.
Wszystkie działania policjantów zwią-
zane z rozpoczęciem roku szkolnego 
odbywają się pod hasłem „Bezpieczna 
droga do szkoły”. W pierwszym ty-
godniu szkoły funkcjonariusze będą 
skupiali swoją uwagę w rejonach szkół 
i placówek oświatowych. Mundurowi 
będą czuwali nad bezpieczeństwem 
w ich rejonie, a także nad bezpieczeń-

stwem w ruchu drogowym. Dodatkowo 
do końca września 2018r. policjanci 
będą prowadzili szeroko rozumiane 
działania profilaktyczne polegające na 
spotkaniach z uczniami, nauczycielami 
i rodzicami. Podczas spotkań będą 
omawiane zasady bezpieczeństwa w 
ogóle, ze szczególnym naciskiem na 
bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogo-
wym. Policjanci ruchu drogowego będą 
także prowadzić wzmożone kontrole 
autobusów przewożących dzieci do i 
ze szkół oraz sprawdzać jak swoje za-
dania wykonują tzw. „strażnicy szkolni”, 
pracujący na przejściach dla pieszych w 
rejonach szkół. 

Czujnością i 
godną naśla-

dowania postawą wykazał się 
mieszkaniec powiatu łęczyckiego, 
który zwrócił uwagę na podejrza-
nie jadący samochód. Mężczyzna 
przekazał informację stróżom 
prawa, a kiedy pojazd się zatrzy-
mał uniemożliwił kierowcy dalsza 
jazdę. Kierujący renault 43-latek 
miał w organizmie ponad 3 promi-
le alkoholu. Za swoje zachowanie 
odpowie przed sądem.

19 sierpnia  w godzinach poran-
nych dyżurny łęczyckiej komen-
dy otrzymał zgłoszenie dotyczące 
prawdopodobnie nietrzeźwego 
kierowcy. Zgłaszający jadąc swoim 
samochodem drogą gminną w 
kierunku Leźnicy Małej zwrócił 
uwagę na samochód renault, którego 
kierujący nie potrafił utrzymać pro-
stego toru jazdy. We wskazany rejon 
pojechał patrol łęczyckiej policji. W 
tym czasie renault skręciło w bocz-
ną drogę i zatrzymało się. Świadek 

Dzielnicowi z łęczyc-
kiej komendy zatrzy-

mali 57-letniego mężczyznę po-
szukiwanego listem gończym. 
Mężczyzna miał odbyć karę za 
przestępstwa przeciwko mieniu, 
jednak przez kilka dni ukrywał 
się przed organami ścigania. 
Dzięki współpracy dzielnicowych 
z mieszkańcami, poszukiwany 
trafił za kratki.

Dzielnicowi podczas obchodu 
ustalili miejsce pobytu poszuki-
wanego 57-latka. Było to możliwe 
dzięki dobrej współpracy z lokalną 
społecznością. Sprawdzając uzyska-
ną informację policjanci jeszcze tego 
samego dnia około godz.19.00 zapu-
kali do drzwi jednego z mieszkań 
na terenie Łęczycy. W lokalu zastali 
57-letniego mężczyznę poszukiwa-
nego listem gończym przez Sąd 
Rejonowy w Łęczycy. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do zakładu karnego celem odbycia 
kary pozbawienia wolności.

Dzięki dzielni-
cowym z Piątku, 

którzy przeprowadzili sprawną 
ewakuację budynków objętych 
gwałtownie rozprzestrzeniają-
cym się pożarem nie doszło do 
tragedii. Policjanci nie dość, że 
zaalarmowali mieszkańców to 
również wynieśli z budynku nie-
pełnosprawnego mężczyznę. Ta 
interwencja na długo pozostanie 
w pamięci mundurowych.

17 sierpnia dwaj dzielnicowi, asp. 
sztab. Sebastian Kieliszek i mł. asp. 
Kamil Cierpikowski prowadzili 
obchód w miejscowości Piątek. 
Około godziny 13:20 funkcjonariusze 
zauważyli słup kłębiącego dymu 
unoszący się nad jedną z posesji 
przy ulicy Kutnowskiej. Munduro-
wi już po chwili stali na podwórku, 
gdzie palił się drewniany budynek 
gospodarczy oraz świerk rosnący 
na posesji. Decyzja mundurowych 
była błyskawiczna. Drogą radiową 
powiadomili o zagrożeniu dyżurne-
go i przystąpili do działań. Z uwagi 
na silny wiatr ogień zaczął się szybko 
rozprzestrzeniać. Początkowo na 
pobliskie krzewy a następnie na 
elewację budynku mieszkalnego. 
Bardzo poważnym zagrożeniem był 
również zbiornik z trzema tysiącami 
litrów gazu propan-butan usytu-
owany około 10 metrów od płonące-
go garażu. Jeden z funkcjonariuszy 
wszedł do domu, aby powiadomić 
o zagrożeniu domowników, drugi 
w tym czasie przy pomocy gaśnicy 
samochodowej odcinał zbliżający się 
do zbiornika z gazem ogień. Z domu 
mundurowy wyprowadził 78-letnią 
kobietę. Dodatkowo policjant ustali, 
że oprócz starszej pani na piętrze 

Mieszkaniec pow. łęczyckiego od-
powie za kradzież mienia wartego 
blisko 4 tysiące złotych. Mężczy-
zna wykorzystał niezabezpieczo-
ną posesję po czym splądrował 
znajdujący się na jej terenie dom. 
37 - latek za popełnione przestęp-
stwo odpowie w warunkach tak 
zwanej recydywy, czyli powrotu 
do przestępstwa. Teraz o jego losie 
zadecyduje sąd.

22 sierpnia policjanci z łęczyckiej 
komendy przyjęli zawiadomie-
nie dotyczące kradzieży. Do prze-
stępstwa miało dojść 21 sierpnia w 
południe. Sprawca wykorzystując 
niezabezpieczoną posesję wszedł na 
jej teren po czym splądrował wnętrze 
domu, skąd ukradł dwa telefony 
komórkowe, zegarek oraz odzież. 
Łączna wartość skradzionego łupu 
to blisko 4 tys. złotych. Mężczyzna 
został zauważony dopiero po tym 
jak wychodził z domu. Nie reagując 
na wołanie przebywającej na terenie 
posesji kobiety, uciekł. W związku z 
tym, iż mężczyzna został rozpoznany 

Złodziej zatrzymany

przez zgłaszającą, jeszcze tego samego 
dnia po przyjęciu zawiadomienia zo-
stał zatrzymany przez kryminalnych. 
Usłyszał już zarzuty dotyczące prze-
stępstwa kradzieży. 37 – latek był znany 
z wcześniejszych konfliktów z prawem. 
Za dokonanie kradzieży w ramach tak 
zwanej recydywy grozi kara nawet do 
10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują o właściwe zabez-

pieczanie posesji oraz budynków 
przed ewentualnymi włamaniami 
lub kradzieżami. Nie pozostawiajmy 
naszego mienia bez właściwego nad-
zoru. Pamiętajmy aby cenne przed-
mioty przechowywać w miejscu nie-
widocznym dla obcych. Zachowanie 
prostych reguł w znacznym stopniu 
przyczyni się do zmniejszenia ilości 
kradzieży.

Bohaterska postawa 
dzielnicowych

zamieszkuje niepełnosprawny męż-
czyzna w podeszłym wieku, którego 
schorzenie uniemożliwia samo-
dzielne poruszanie się. Poza tym w 
domu znajdowały się jeszcze dwie 
inne osoby. Mimo dużego zadymie-
nia dzielnicowy dotarł do 87-latka 
oraz polecił innym mieszkańcom 
opuszczenie budynku. Mężczyzna 
leżał w pokoju na łóżku. Z uwagi na 
dym, w pomieszczeniu ciężko było 
oddychać. Policjant wziął na ręce sta-
ruszka i wyniósł go przed budynek 
a następnie przekazał pod opiekę 
ewakuowanych wcześniej osób. 
Funkcjonariusze podjęli również 
decyzję o chwilowym wstrzymaniu 
ruchu na drodze nr 702 i utworzeniu 
korytarza dla nadjeżdżających służb 
ratunkowych. Dodatkowo przy 
użyciu radiowozu i taśm odgradza-
jących wyznaczyli strefę ochronna 
wokół palących się zabudowań 
aby w rejon zagrożenia nie dostały 
się osoby postronne. Na miejscu 
pojawili się strażacy oraz pogo-
towie ratunkowe. Na szczęście 
pożar został szybko opanowany 
a ewakuowane z domu osoby nie 
wymagały pomocy medycznej. 
Dzięki zdecydowaniu i odwadze 
dzielnicowych nie doszło do tra-
gedii. Ich postawa została szybko 
doceniona. 22 sierpnia podczas 
odprawy służbowej Komendant 
Powiatowy Policji w Łęczycy mł. 
insp. Zbigniew Gruszczyński 
przekazał podziękowania asp. 
szt. Sebastianowi Kieliszkowi i mł. 
asp. Kamilowi Cierpikowskiemu, 
z Rewiru Dzielnicowych w Piątku 
za uratowanie osób z budynków 
objętych rozprzestrzeniającym się 
pożarem. 

Poszukiwany 
57-latek złapanyPijany i bez prawa jazdy

nie pozostał obojętny i podszedł do 
pojazdu. Kiedy wyczuł od kierowcy 
alkohol, zabrał mu kluczyki i unie-
możliwił dalszą jazdę. Nietrzeźwy 
kierowca uciekł porzucając pojazd. 
Gdy policjanci dotarli na miejsce, 
świadek przekazał im rysopis kie-
rowcy renault i wskazał kierunek 
jego ucieczki. Funkcjonariusze 
zatrzymali 43-letniego mieszkańca 
gminy Łęczyca na terenie pobliskiej 
posesji. Kiedy zbadali jego stan 
trzeźwości okazało się, że miał w 
organizmie ponad 3 promile alko-
holu. 43-latek został zatrzymany w 
policyjnym areszcie. Okazało się, 
że nie posiada uprawnień do kiero-
wania. Teraz o jego losie zadecyduje 
sąd. Za prowadzenie auta w stanie 
nietrzeźwości grozi kara nawet do 
2 lat pozbawienia wolności, wysoka 
grzywna oraz zakaz prowadze-
nia pojazdów. Wzorowa postawa 
przypadkowego świadka pomogła 
w wyeliminowaniu potencjalnego 
zagrożenia.

„Bezpieczna droga do szkoły”
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zOO SaFaRi BORySew 
– wyjątkowe ZOO w sercu Polski

ZOO SaFaRi BORySeW obcho-
dziło niedawno okrągły jubile-
usz 10-lecia istnienia, uznane 
zostało przez Polską Organiza-
cję Turystyczną za „Najlepszy 
Produkt Turystyczny 2017”. To 
niezwykłe miejsce stworzone 
zostało z myślą o rodzinach. 
Od samego początku miało 
zachęcać dzieci i ich rodziców 
do wspólnego spędzania cza-
su, ale też poznawania piękna 
dzikiej przyrody. O niezwy-
kłej atmosferze ZOO SaFaRi 
BORySeW decyduje bliskość 
wyjątkowych gatunków 
zwierząt z 5 kontynentów i 
wiele innych atrakcji zarów-
no dla młodszych, jak i dla 
starszych zwiedzających.

Białe lwy i tygrysy oraz 90 
innych gatunków

ZOO SAFARI BORYSEW re-
klamuje się hasłem „Nigdy nie 
byłeś tak blisko...”. Rzeczywiście 
goście mogą poczuć się tu jak na 
prawdziwym safari. Na prze-
stronnych wybiegach zobaczą 
przedstawicieli ponad 90 ga-
tunków fauny z 5 kontynentów. 
Najsłynniejsze są oczywiście 
białe lwy i białe tygrysy bengal-
skie. Aż 15% światowej populacji 
tych zwierząt mieszka właśnie w 
Borysewie.

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

puma, białe wilki, serwale, le-
mury, bawoły indyjskie, jedyne 
w Polsce bawoły 
a f r y k a ń -
s k i e , 
tapir,  

8 
g a -
tunków 
a n t y l o p ,  
3 gatunki zebr,  
4 gatunki małp (w tym mandry-
le), kangury, wielbłądy jedno-

garbne i dwugarbne, a także ptaki – 
między innymi: ary, kakadu, pawie 
królewskie, strusie, łabędzie czarne, 

pelikany baba i wiele gatun-
ków ptactwa wodnego. 

Gadziarnię zamiesz-
kuje 8 aligatorów 

amerykańskich, 
żółwie sępie i 

pytony siat-
k o w a n e . 
W  p r z e -
szklonych 
domkach 
znajdują 
się także 
t a m a r y -
n y  b i a -
ł o c z u b e 

i  l e m u -
r y.  Wa r to 

wspomnieć, 
że właśnie w 

Borysewie moż-
na zobaczyć naj-

większą w Europie 
ekspozycję krokodyli 

nilowych. Liczy ona aż 32 
osobniki!

Dlaczego jeszcze warto odwie-
dzić ZOO SaFaRi BORySeW?

Prywatny Ogród Zoolo-
giczny z Borysewa zawsze 
pełen jest różnorodnych 

atrakcji. Zwiedzający mogą 
oglądać pokazowe karmienia 

m.in. tygrysów, lwów, pumy, 
tapira, surykatek, pelikanów i 

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

Do dyspozycji zwiedzających 
oddane zostało Mini ZOO, czyli 
zwierzyniec, w którym można 
przytulić, pogłaskać i nakar-
mić króliki, kózki miniaturki, 
owieczki 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 Kom-
pleksie Namiotów Sferycznych. 
Teren ZOO można zwiedzać na 
własnych nogach lub barwnymi 
ZOO-Kolejkami, które kursują po 
całym terenie. 

Na terenie ZOO SAFARI BO-
RYSEW działają punkty gastro-
nomiczne: Grill Bary oraz Lunch 
Bary.

Świat Wodny – na X urodziny 
ZOO SaFaRi BORySeW!

Prywatny Ogród Zoologiczny 
zajmuje 26 ha powierzchni w 
malowniczej dolinie Neru. Po-
wstał na łąkach i nieużytkach, 
które właściciele ZOO odmienili 
nie do poznania – powoli, pra-
cowicie przeprojektowując teren, 

organizując nasadzenia drzew 
i budując zbiorniki wodne, by 
stał się oazą zieleni.

ZOO SAFARI BORYSEW 
cały czas się rozwija. Zwiedza-
jącym udostępniona została 
jedna z największych dotych-
czasowych inwestycji Ogrodu 
Zoologicznego – Świat Wodny. 
Jest to kompleks budynków 
oraz czterech wysp otoczo-
nych sztucznym zbiornikiem 
wodnym. Goście ZOO SAFARI 
BORYSEW obserwują zwycza-
je małp i lemurów, ptactwo 
wodne, a także aligatory i ryby. 
Świat Wodny zwiedzać można 
na dwa sposoby: pieszo – z 
mostów – a także z rowerów 
wodnych, dostępnych w wy-
pożyczalni zlokalizowanej na 
akwenie. 


