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Pacjentka 
idzie do sądu

Ławka niepodległości w Łęczycy?

Były prezydent 
Zgierza 

zainteresował 
się szkieletem w 

Ozorkowie
Uzdrowiciel 

z Łęczycy 
pomaga 

w ozorkowie

Śmierć 
podopiecznego DPS

Burmistrz 
Ozorkowa 
sam na placu 
boju?

pół wieku razemMOPS do 
więzienia

Horror pod 
ozorkowem!

Siła uderzenia potrąconego na mostku pieszego była 

tak duża, że mężczyzna przeleciał przez barierki  

i wpadł wprost do Bzury. Nurt rzeki porwał mieszkańca 

Ozorkowa, którego wyłowiono prawie 25 metrów od 

miejsca wypadku. Nie udało się go uratować.



2 10 WRZEŚNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Inwestycja w wIlczkowIcach

Łęczyca

og
ło

sz
en

ie

og
ło

sz
en

ie

Ogłoszony został już 
przetarg na prace re-

montowe w budynku po byłym 
zakładzie karnym przy ulicy Pocz-
towej w Łęczycy. Przebudowa i 
gruntowny remont zrealizowane 
będą dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministra Finansów w wyso-
kości 281.858 zł. Łączna szacunko-
wa wartość przedsięwzięcia to ok. 
394.326,31 zł.

Modernizacji zostaną poddane 
pomieszczenia dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Po 
zakończeniu prac ośrodek będzie 
zajmował parter budynku przy 
ulicy Pocztowej. O przeniesieniu 
MOPS-u mówiło się od dawna. W 
obecnej siedzibie jest zbyt mało po-
mieszczeń, co sprawiało trudności 
m.in. w obsłudze interesantów.  

Pierwsze piętro budynku prze-
znaczone będzie na zaplecze admi-
nistracyjne i socjalne dla Jednostki 
Budżetowej „Zieleń Miejska”. Ta 

Gmina Łęczyca 
pozyskała środ-

ki na budowę sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w 
Wilczkowicach. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach 
Programu “Sportowa Polska - 
program rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej” przyznało 
gminie dofinansowanie w wyso-
kości 1 712 400 zł. To rekordowa 
dotacja w skali województwa 
łódzkiego. 

W szkole w Wilczkowicach 
uczy się ponad 150 dzieci. Zajęcia 
wychowania fizycznego prowa-
dzone są na szkolnym boisku, ale 
tylko, gdy pozwala na to ładna 
pogoda. W innym przypadku 

MOPS będzie przeniesiony

część wyremontowana zostanie ze 
środków własnych miasta zabezpie-
czonych w tegorocznym budżecie. 

Termin zakończenia prac re-
montowych podany w ogłoszeniu 
przetargowym mija 10 grudnia br.

(zz)

Sukces! rekordowa dotacja
Gm. Łęczyca uczniowie dowożeni są do 

szkół, które dysponują salą 
sportową. 

- Przez 16 lat czekaliśmy 
na tę wiadomość. Nasza 
szkoła jest jedyną w gmi-
nie Łęczyca, która nie ma 
sali sportowej. Dowożenie 
uczniów do innych szkół 
jest sporym problemem. 
Bardzo dziękuję panu wój-
towi, że złożył wniosek i że 
udało mu się pozyskać dota-
cję. Dziękuję za zrozumienie 
potrzeb naszego środowiska 
i potrzeb naszych uczniów - 
mówiła podczas konferencji 
prasowej Emilia Kołodziej-
czyk, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wilczkowicach. 

- Cieszę się, że to, co nie udało 
się przez tyle lat, teraz jest realne. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie na 
budowę sali sportowej. Jestem już 
po rozmowach z dwiema firmami. 
Usłyszałem, że taką salę można 
wybudować w 6 miesięcy. Chcę, aby 
na 1 września przyszłego roku sala 
została oddana do użytku. Będzie 
służyła nie tylko uczniom szkoły 
podstawowej w Wilczowicach, ale 
także lokalnej społeczności, będzie 
udostępniana mieszkańcom - pod-
kreśla Jacek Rogoziński, wójt gmi-
ny Łęczyca. - Była to nasza trzecia 
próba uzyskania dotacji. Dzięki 
determinacji, dziś świętujemy duży 
sukces. Uważam, że jest to bardzo 
słuszna i niezwykle potrzebna 
inwestycja. 

Jak mówili obecni podczas piąt-
kowej konferencji senator Prze-

mysław Błaszczyk i poseł Marek 
Maruszewski, w tym roku przy 
naborze wniosków stawiano na 
wyrównywanie szans uczniów z 
mniejszych miejscowości. W latach 
wcześniejszych premiowane były 
szkoły z dużych miast, dlatego 
gmina Łęczyca dwukrotnie nie 
zakwalifikowała się do projektów.

- Tym bardziej cieszymy się, że 
szkoła w Wilczkowicach będzie 
miała salę sportową - podkreślał P. 
Błaszczyk. 

Budynek będzie dwukondygna-

cyjny wybudowany w technologii 
tradycyjnej. Sala będzie miała wiel-
kość pełnowymiarowego boiska 
do siatkówki i pozwoli nawet na 
organizowanie zawodów. Znajdzie 
się w niej zaplecze sanitarne oraz 
pełne wyposażenie. 

- Warto też wspomnieć, że gmina 
Łęczyca otrzymała także 75 tys. zł z 
Ministerstwa Finansów na zakup 
pomocy dydaktycznych do nauki 
przyrody. Te pieniądze już mamy na 
koncie - dodaje wójt gminy Łęczyca.

(zz)
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO W 2019 ROKU!

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 6 
września do 22 września ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero w 2019 roku!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 06.09.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa 
oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 
zł (w tym: prowizja 120 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup 
towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 22.09.2018 r.

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

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

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

KUCHNIE OD:KUCHNIE OD: NAROZNIKI OD:
.

NAROZNIKI OD:
.

499zł499zł 899zł899zł
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NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Tylko do 22 września
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W połowie września 
spółdzielnia miesz-

kaniowa “Łęczycanka” planuje 
rozpocząć termomodernizację 
bloków nr 3 i 9 przy ulicy Zachod-
niej. Prace potrwają do końca 
listopada.

Bloki nr 3 i 9 przy ulicy Zachodniej 
są ocieplone, jednak cienka warstwa 
styropianu (5cm) nie spełnia obecnie 
obowiązujących norm. Po wykonaniu 
audytów energetycznych okazało 
się, że współczynnik przenikalności 
termicznej jest za mały, stąd decyzja o 
nowej termomodernizacji. Obecnie w 
tych dwóch blokach trwają już prace 

W sobotę 28 par z Łęczycy święto-
wało jubileusz długoletniego po-
życia małżeńskiego. Nie zabrakło 

Będzie termomodernizacja

hydrauliczne, w bloku nr 3 dodatko-
wo zakładana będzie instalacja ciepłej 
wody użytkowej. 

(zz)

zaBawa nad zalewem
Łęczyca Nad łęczyckim zale-

wem odbył się IV Ro-dzinny Piknik Kajakowy. Korzysta-jąc z pięknej pogody mieszkańcy tłumnie przybyli, by popływać na kajakach i uczestniczyć w przygo-towanych atrakcjach.
Dużym zainteresowaniem wśród chłopców cieszył się Paintball, nato-

miast dziewczynki mogły skorzystać z niespodzianek przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Do dyspozycji najmłodszych była również trampolina oraz zjeżdżalnia, 

a dla małych smakoszy popcorn i wata cukrowa. Funkcjonariusze Po-licji oraz Straży Pożarnej zaprezento-wali sprzęt. Dom Kultury zorganizo-wał konkurs plastyczny z nagrodami. Nie zabrakło też zmagań sportowych. W trakcie pikniku uczestnicy mogli zjeść grochówkę przygotowaną przez Przedszkole Nr 4, grillowaną kiełbaskę lub kaszankę. Imprezę uatrakcyjniły występy taneczne z TPD oraz koncert Ewy Olczak.
Info i fot. UM Łęczyca

piękny jUBileUsz

- To zwykła złośliwość - mówi S. Nowakowski
Łęczyca Sylwester Nowakow-

ski, pracownik Zieleni 
Miejskiej w Łęczycy ubiega się o 
uznanie dwóch lat przepracowa-
nych w gospodarstwie rolnym 
i wliczenie ich do stażu pracy. 
Uważa, że dyrekcja jednostki 
celowo nie chce mu pomóc.

- Przez dwa lata pracowałem w 
rolnictwie, mam wszystkie nie-
zbędne dokumenty, mimo to zakład 
pracy nie chce mi tego uznać, żebym 
nie dostał nagrody za 45 lat pracy. 
To byłoby około 8 tys. zł, dla mnie 
to bardzo dużo. Bez uznania tych 
dwóch lat, nagroda mi nie przy-
sługuje. Konsultowałem już moją 
sprawę z prawnikiem. Powiedział 
wprost, że w tym przypadku zwy-

czajnie brakuje dobrej woli ze strony 
pracodawcy i te dwa lata powinny 
zostać wliczone do mojego stażu 
pracy. Stwierdził też, że muszę 
mieć konflikt z szefostwem, skoro 
nie rozpatrzyli pozytywnie mojego 
wniosku - mówi S. Nowakowski.  
- Uważam, że po prostu nie chcą, 
żebym dostał nagrodę, bo mam 
swoje zdanie i nie boję się głośno 
mówić o problemach. Pracownik 
jednostki w grudniu odchodzi na 
emeryturę. Jak mówi, jeśli do tego 
czasu nie będzie pozytywnego roz-
strzygnięcia w jego sprawie, z nagrodą 
może się pożegnać. 

- Po przejściu na emeryturę już nic 
nie załatwię, dlatego od 2016 roku 
staram się o uznanie mojej pracy 

w gospodarstwie rolnym. Do tej 
pory nic nie wskórałem - dodaje 
S. Nowakowski.

O to, dlaczego jednostka nie 
uznaje wniosku swojego pra-
cownika zapytaliśmy Sylwię Do-
niak, zastępcę dyrektora Zieleni 
Miejskiej. Z uwagi na RODO nie 
udzieliła nam informacji dotyczą-
cej pana Nowakowskiego.

- Mogę tylko powiedzieć, że 
każda tego typu decyzja w naszej 
jednostce jest konsultowana z 
radcą prawnym. Pracownik, który 
nie zgadza się ze stanowiskiem 
pracodawcy, ma prawo dochodzić 
swoich racji w Sądzie Pracy - ko-
mentuje S. Doniak. 

(zz)

medali od prezydenta RP, 
okolicznościowych legity-
macji, dyplomów, kwiatów 

i upominków.
Uroczystość odbyła się w ratuszu 
miejskim. 27 par mogło pochwa-
lić się 50-leciem związku małżeń-
skiego, a jedna z par świętowała 
aż 61 lat razem. 

(zz)
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Niestety widok nie-
trzeźwych mieszkań-

ców jest wciąż częsty w Łęczycy. 
Zazwyczaj zamroczeni alkoholem 
amatorzy procentów ucinają 
sobie drzemkę na ławkach, w 
ubiegłym tygodniu można było 
jednak zobaczyć mężczyznę śpią-
cego na trawniku na rogu ul. 
Kaliskiej i al. Jana Pawła II. 

(zz)

W ubiegłym tygodniu 
nie można było korzy-

stać z altany w miejskim parku. 
Powodem było ogromne gniazdo 
pszczół, które zadomowiły się 
pod podłogą. 

Gniazdo zostało usunięte przez 
strażaków z łęczyckiej komendy, 
po akcji altana została oddana do 
użytku. 

W parku nie można jednak korzy-
stać ze wszystkich ławek. W jednej 
brakuje oparcia, w kolejnej siedzi-

Radny Gminy Łę-
czyca Grzegorz 

Góra  zwrócił się do wojewody łódz-
kiego o pomoc w sprawie remontu 
przepustu na drodze powiatowej 
2505 E Topola Królewska – Nędze-
rzew. Odpowiedź, jaką wysłało 
starostwo powiatowe w Łęczycy do 
urzędu wojewódzkiego oburzyła 
samorządowca. 

W piśmie do wojewody gminny rad-
ny wskazuje, że od lat zabiega o remont 
wadliwie działającego przepustu. Woje-
woda łódzki zwrócił się o wyjaśnienie 
sytuacji do starosty łęczyckiego. 

- „Stan techniczny drogi powiatowej 
2505 E, określa się jako dobry, o czym 
świadczą przeglądy oraz wykaz prac 
dokonanych na tym odcinku komuni-
kacyjnym” - czytamy w odpowiedzi 
nadesłanej ze starostwa do urzędu 
wojewódzkiego.

Czy aby na pewno radny i starosta 
mówią o tej samej drodze? Na miejscu 
widać głęboki wykop nieosłonięty ba-
rierką, który trudno uznać za bezpiecz-
ny, wręcz przeciwnie, stanowi poważne 
zagrożenie dla użytkowników drogi. 
Radny Grzegorz Góra nie przebiera w 
słowach mówiąc o problemie. 

- Czytając odpowiedź starosty, 
nie mogę oprzeć się wrażeniu, że 
nieszczęściem tej drogi jest to, że nie 
mieszkają przy niej władze powiatu. 
Stwierdzenie, że droga ma charakter 
lokalny i nie ma przy niej przedsię-
biorców sugeruje, że powiat powinien 

ją zlikwidować. Pragnę przypomnieć 
panu staroście, że w okresie ostatnich 
25 lat nie wykonano jej poszerzenia. 
Przy takim podejściu starostwa do 
tematu, remont drogi nie zostanie wy-
konany przez kolejne 25 lat. Wspólnie 
z mieszkańcami podejmiemy dalsze 
kroki. Nie może tak być, że rada po-
wiatu zamiast zająć się rozwiązaniem 
problemu, koncentrowała  się na 
własnych karierach. Chyba najwyż-
szy czas zmienić tę sytuację - mówi 
samorządowiec. - Walka o naprawę 
przepustu trwa już około 10 lat. 

(mku)

Przesadził 
z alkoholem

pszczoŁy w altanie

Pod podłogą było gniazdo pszczół

W niektórych ławkach brakuje desek

ska. Czy tak trudno jest przykręcić 
nowe deski? - pytają mieszkańcy, 
którzy wielokrotnie zwracają uwagę 
na popsute ławki w parku. Zapyta-
liśmy o sprawę w magistracie. Jak 
usłyszeliśmy, w najbliższym czasie 
wszystkie ławki zostaną sprawdzo-
ne i naprawione.

(zz)

sprawa drogi u wojewody

Julian Kaźmierczak, mieszkaniec 
Kozub również domaga się remontu 
drogi powiatowej. Mówi też o po-
zostawionych w pasie drogowym 
pniakach. - W tej chwili zarosły trawą 
i chwastami, są kompletnie niewi-
doczne. Nie trudno sobie wyobrazić, 
jakie mogą być skutki uderzenia w nie 
samochodem.

Gm. Grabów Płonęły kolejne 
sterty słomy w 

gminie Grabów. Mieszkańcy boją 
się, że w okolicy grasuje podpalacz.

W sobotę 1 września w godzinach 
wieczornych zapaliła się najpierw 
jedna sterta słomy w Nowym Besku. 
Druga, niemalże po sąsiedzku, za-
płonęła chwilę później w Brudzeniu.

- To było trudne do opanowania, 
kiedy przystąpiliśmy do gaszenia 
ognia w Nowym Besku, otrzymałem 
informację od dowódcy, że po drugiej 
stronie drogi pali się kolejna sterta 
słomy - mówi Dariusz Sawicki z 
jednostki OSP Sławęcin.

Sytuacja była tym bardziej drama-

tyczna, że zarówno jedna jak i druga 
sterta były usytuowane w niewielkiej 
odległości od zabudowań.

- Wszystko działo się tak szybko - 
wspomina Andrzej Damilak, właści-
ciel spalonej słomy. - Kiedy wyjechałem 
w pole ciągnikiem, przejeżdżałem obok 
słomy, nic nie zauważyłem, dojechałem 
do końca pola, obejrzałem się i myśla-
łem, że mam omamy. Nad stertą był 
już ogień, wezwałem straż pożarną. 
Spłonęła słoma z powierzchni 5,5 ha, 
straty oceniam na ok. 12 - 15 tys. zł.

Ogień jeszcze szybciej zauważyła 
mieszkająca po sąsiedzku Anna Frąt-
czak, sołtys sołectwa Nowy Besk.

- To było straszne - wspomina sołtys. 
- Najpierw zauważyłam ogień u pana 
Damilaka, zaczęłam biec do niego i 
nagle zauważyłam, że tuż za drogą pali 
się kolejna sterta, innego sąsiada. 

Te i wcześniejsze pożary wyglądają 
na celowe działania podpalacza. Spra-
wą serii podpaleń zajęły się organy 
ścigania.

- Potwierdzam, że policjanci z 
łęczyckiej komendy prowadzą po-
stępowanie w sprawie pożarów stert 
na terenie wskazanej gminy. Na 
podstawie zgromadzonego materia-

łu dowodowego funkcjonariusze 
zmierzają do ustalenia sprawcy(ów) 
tych czynów. Apelujemy do miesz-
kańców powiatu, jeżeli posiadają 
informację mogącą przyczynić się 
do ich ustalenia, prosimy o kontakt 
z łęczycka policją. Całodobowo z 
numerem telefonu 997 lub 112 a w 
godzinach 8-15 z Wydziałem Kry-
minalnym tel. 24 721 11 16 - mówi 
asp. Mariusz Kowalski z KPP w 
Łęczycy. 

(mku)

Na zdjęciu Anna Frątczak, sołtys Nowego Besku

Mieszkańcy boją się podpalacza
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Ta wiadomość z 
pewnością ucieszy 

wszystkich łęczycan. Remont 
ulicy M. Konopnickiej powoli 
dobiega końca. Przypomnij-
my, gmina miasto Łęczyca 
otrzymała 2 229 516,00 zł na 
remont ulicy, której stan od lat 
pozostawiał wiele do życzenia. 

- Wniosek pn. „Przebudowa 
wraz z odwodnieniem drogi lo-
kalnej nr 104353 – ulica M. Konop-
nickiej w Łęczycy” złożyłam we 
wrześniu 2017 roku do Wojewody 
Łódzkiego w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 - mówi Monika Kilar
-Błaszczyk, wykonująca zadania i 
kompetencje burmistrza Łęczycy. 

Poprzednia nawierzchnia bi-
tumiczna została położona na 
bruku kamiennym, trylince i 
płytach jumbo, pod nimi znajdo-

Coraz bliżej końca remontu
Łęczyca wały się luźne grunty nasypowe, 

które były nieodpowiednim pod-
łożem pod konstrukcję jezdni, stąd 
widoczne były liczne nierówności, 
spękania i odspojenia nawierzchni 
powstające w wyniku przemiesz-
czania się elementów betonowych. 
Biorąc pod uwagę zły stan jezdni 
i oczekiwania mieszkańców, re-
mont stał się niezbędny. Kierowcy 
wielokrotnie zwracali uwagę, 
że po tak złej nawierzchni 
nie można jeździć, a 
piesi potykali się na 
nierównych chod-
nikach. 

Inwestycja re-
alizowana na 
ulicy M. Konop-
nickiej polegała 
na wymianie 
n aw ierzch n i 
i podbudowy 
istniejącej ulicy 

oraz chodników i zjazdów. Zostały 
wydzielone nowe miejsca postojo-
we. Cała jezdnia będzie posiadać 
nawierzchnię bitumiczną, chodniki 
wykonane zostały z kostki betonowej. 
Po zakończeniu prac drogowych, 
zniknie też problem wód opadowych, 
które odprowadzane będą do nowej 
kanalizacji deszczowej. 

- Decyzja o przyznaniu dotacji 
przez Wojewodę Łódz-

kiego sprawiła mi 
ogromną radość, 

szczególn ie 
ż e  Ur z ą d 

Miejski w 
Ł ę c z y -
cy już w 
ubiegłym 
roku apli-
k o w a ł 
o środki 

na remont 
ulicy Ko-

nopnickiej 
do Łódzkiego 

Urzędu Woje-
wódzkiego w Ło-

dzi. Jednak z uwagi na 
błędy merytoryczne, wniosek od-
padł, a tym samym nie otrzymał 
dofinansowania. Dlatego cieszę 
się, że złożone w poprzednim roku 
dokumenty aplikacyjne nie posia-
dały żadnych błędów formalnych i 
merytorycznych, a zdobywając 28,90 
punktów wniosek uplasował się na 
7 miejscu listy rankingowej – dodaje 
Monika Kilar-Błaszczyk.

Całkowita wartość przebudowy 
ulicy Marii Konopnickiej wyniesie 
ponad  4 500 000 zł. Aby inwestycja 
została zrealizowana w tegorocznym 
budżecie miasta zabezpieczono środki 
na wkład własny w wysokości 2 229 
516,42 zł. Remont ul. M. Konopnickiej 
trwa od maja bieżącego roku i wkrótce 
zostanie zakończony. Część ulicy od 
skrzyżowania z ul. Kaliską do ul. Popie-
łuszki jest już wyremontowana. Brakuje 
jeszcze tylko nowych nasadzeń oraz 
oznakowania poziomego jezdni. Na 
remontowanym fragmencie ulicy po 
stronie urzędu miejskiego w ubiegłym 
tygodniu drogowcy zaczęli wylewać 
asfalt. W sumie przebudowie podlegać 
będzie 592 m drogi.

Monika Kilar-
Błaszczyk jest 
zadowolona, 
że udało się 
przeprowadzić 
remont ulicy M. 
Konopnickiej

W ramach programu roz-
woju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019, dofinansowanie 
od Wojewody Łódzkiego otrzy-
mało 79 podmiotów (52 gminy 
i 27 powiatów) na łączną kwotę 
ponad 106 mln zł. Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa 
na łączne dofinansowanie za-
dań w ramach Programu w 
latach 2016-2019 przeznaczyło 
3,8 mld zł.

- Cieszę się bardzo, że kolejna re-
alizowana przeze mnie inwestycja 
wpłynie na poprawę życia miesz-
kańców Łęczycy – podsumowuje 
Monika Kilar-Błaszczyk.

W ubiegłym tygodniu na drugiej części 
remontowanej ulicy wylewany był asfalt 

Chodniki wykonane 
zostały z kostki 

betonowej. Jest też 
ścieżka rowerowa

Czy łęczycki klub piłkar-
ski”Górnik” ma szansę 

wrócić do dawnej świetności? Odpo-
wiedzią na to pytanie zainteresowani 
są zarówno mieszkańcy uczestniczą-
cy w obradach ubiegłotygodniowej 
komisji wspólnej rady miasta, jak i 
radni.

Po wycofaniu drużyny seniorów z 
udziału w najbliższych rozgrywkach 
ligi okręgowej, radni podjęli temat obec-
nej sytuacji w łęczyckim klubie. Co dalej 
z seniorami? - brzmiało podstawowe 
pytanie zadane przez radnego Roberta 
Łukasiewicza.

- Seniorzy są, drużyna nie jest zlikwi-
dowana a jedynie wycofana z rozgry-
wek ligowych - tłumaczył Przemysław 
Zieliński, prezes “Górnika”.

Odpowiedź prezesa wzbudziła wąt-
pliwości zarówno radnych jak i pracow-
nika urzędu miasta współpracującego 
ze stowarzyszeniami sportowymi.

- Dotacja dla klubu wynosi 96 000 zł. 
W planowanym budżecie na 2018 rok, 
klub wykazywał istnienie seniorów a 
teraz, jak słyszymy drużyna nie bierze 
udziału w rozgrywkach, czy  to ozna-
cza, że została zlikwidowana? - pytała 
urzędniczka.

Prezes P. Zieliński jednoznacznie 
oświadczył, że drużyna seniorów nie 
została  zlikwidowana. Poinformował, 
że obecnie trenuje 7 – 8 zawodników. 
Pozostali grają w innych klubach.

- Z jakiego powodu drużyna została 
wycofana z rozgrywek okręgowych? 
- dopytywał radny Krzysztof Razik.

- Główny powód to przeszkody 
finansowe. Nasi zawodnicy grali 
ostatnio wyłącznie za premie. W innych 
klubach za udział w meczu otrzymują 
pieniądze. W mojej ocenie to państwo 
jako radni powinni też bardziej przyj-
rzeć się sprawie.

Słowa prezesa wzbudziły dość duże 
oburzenie wśród samorządowców.

- Przecież w mieście działają jeszcze 
inne stowarzyszenia sportowe i też 
musimy o nich pamiętać przy podziale 
środków - argumentował radny Paweł 
Kurczewski. - A klub ma możliwości 
pozyskania sponsorów. Co pan jako 
prezes zrobił w tej sprawie? - pytał 
samorządowiec.

Po obu stronach trudno nie dostrzec 
coraz większych pretensji. Szkoda, że w 
żaden sposób nie wpływa to na zmianę 
pozycji łęczyckiej piłki nożnej.

(mku)

Ławka Niepodległości to pro-
gram Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, którego głównym celem 
jest uczczenie setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Na terenie całego kraju 
zostaną wybudowane pomniki 
upamiętniające tradycję, chwałę 
i sławę oręża polskiego w formie 
multimedialnych ławek pomni-
kowych. Miasto Łęczyca również 

składa wniosek o udział w rządo-
wym programie.

Jeśli wniosek uzyska pozytyw-
ną opinię, Ławka Niepodległości 
zostanie ustawiona na placu T. 
Kościuszki na tle biało-czerwonych 
nasadzeń. Ta wyjątkowa ławka bę-
dzie miała biały, betonowy korpus 
z napisem “Niepodległa” - napis 
będzie odzwierciedleniem ręcznego 
pisma marszałka Józefa Piłsudskie-

go. Będzie podświetlana, z częścią 
audio. Z głośników wydobywać 
się mają m.in. dźwięki fragmentu 
Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego – Marsz I Brygady oraz 
fragmentu depeszy Józefa Piłsud-
skiego notyfikującej powstanie 
niepodległego Państwa Polskiego z 
16 listopada 1918 r.  Dofinansowanie 
projektu wynosi do 80% kosztów. 

(zz)

radni o “górnikU”

Ławka niepodległości w Łęczycy

Będzie walczyć o odszkodowanie
Łęczyca Pani Jolanta zapo-

wiada wystąpienie 
na drogę sądową przeciwko 
szpitalowi w Łęczycy. Będzie 
domagać się odszkodowania 
za, jej zdaniem, źle przeprowa-
dzony zabieg. Od 8 lat kobieta 
chodzi od szpitala do szpitala 
szukając pomocy, do tej pory 
bezskutecznie.

W maju 2010 roku z uzasad-
nionych powodów w łęczyckim 
szpitalu przeprowadzono u pa-
cjentki zabieg laryngologiczny. 
Od tego czasu, jak mówi pani 
Jolanta, jej życie zmieniło się w 
udrękę z powodu bólu i proble-
mów z normalnym funkcjono-
waniem.

- Nie wiem, co się dzieje, ale 
od 8 lat nie mogę normalnie jeść. 
Mam też kłopoty ze spaniem.  W 
mojej sprawie przybywa jedynie 
dokumentów i kolejnych badań 
nie stwierdzających zmian pato-
logicznych, a ja dalej nie żyję tak, 

jak powinnam. Pisałam prośbę 
o pomoc nawet do Ministerstwa 
Zdrowia, ale przesłali moje pisma z 
powrotem do łęczyckiego szpitala. 
Ja po prostu potrzebuję pomocy. W 
szpitalu Barlickiego czy w WAM w 
Łodzi, owszem wykonali badania, 
ale nikt nie chce podjąć się powtór-
nego zabiegu, wszyscy odsyłają 
mnie tam, gdzie został wykonany, 
czyli do Łęczycy. Moja twarz jest 
zdeformowana, wstydzę się nawet 
wychodzić z domu - mówi pani 
Jolanta. - Będę musiała wystąpić o 
odszkodowanie. Uważam, że zosta-
łam skrzywdzona i nikt nie chce się 
przyznać do błędu.

O sprawę pytamy dyrektora 
łęczyckiego ZOZ, Andrzeja Pie-
truszkę.

- Znam przypadek pacjentki. 
Starałem się jej pomóc prosząc o 
konsultację dla niej w kilku klini-
kach, ale niewiele to pomogło. Ta 
pani działa i mówi pod wpływem 
emocji. Ja oczywiście zawsze je-

stem gotowy z nią rozmawiać i 
starać się jej pomóc - słyszymy 
od dyrektora.

(mku)



6 10 WRZEŚNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny UroczystoścI w centrUm UnIejowa 

Gm. Poddębice 

Kompleks Boisk Sportowych im. 
W. Smolarka w Uniejowie był przez 
cały tydzień bazą treningową re-
prezentacji Polski U-20, która pod 
okiem Jacka Magiery przygoto-
wuje się do przyszłorocznych mi-
strzostw świata. Do soboty można 
było oglądać piłkarzy podczas 
otwartych treningów.
Powołani na zgrupowanie do Unie-
jowa piłkarze reprezentacji Polski w 
piłce nożnej do lat 20 trenowali na 
murawie do meczów sparingowych, 
odbywających się w Łodzi lub na 
zagranicznych obiektach rywali (ta-
bela rozgrywek poniżej), z których 
pierwszy – z Włochami – rozegrali na 
stadionie Widzewa. Kolejne wizyty re-
prezentacji w Uniejowie zaplanowano 
na październik i listopad.
- Szukaliśmy miejsca, które jest w 
pobliżu Łodzi, gdzie będziemy roz-
grywać mecze mistrzostw świata. W 
Uniejowie są znakomite warunki do 
tego, żeby się przygotować – mamy 
ciszę, spokój, świetne boisko i bardzo 
dobry hotel. Pierwszy raz przyjecha-

Reprezentacja Polski U-20 
w piłce nożnej trenuje w Uniejowie

łem tutaj w kwietniu, zaraz po decyzji, 
że w Polsce odbędą się mistrzostwa 
i pierwsza prezentacja przesądziła o 
wyborze tego miejsca, pozostały tylko 
szczegóły, które trzeba było dograć. 
To wszystko spowodowało, że tutaj 
jesteśmy. Chciałbym, żeby to miejsce się 
kojarzyło z reprezentacją U-20 – powie-
dział trener Jacek Magiera.

Trener podczas pierwszej wizyty w 
Uniejowie, w kwietniu br., sprawdził 
stan przygotowania bazy treningowej 
w mieście na przyjęcie piłkarzy repre-
zentacji. Zarówno kompleks boisk, jak 
i zaplecze hotelowe spełniły wszystkie 
wymagania związku. 

Lista powołanych na zgrupowanie 
w Uniejowie:

Jakub Bednarczyk (Bayer 04 Leverku-
sen), Marcin Bułka (Chelsea FC), Seba-
stian Strózik (Cracovia), Dominik Steczyk 
(1. FC Nürnberg), Adrian Łyszczarz (GKS 
Katowice), Adrian Gryszkiewicz (Górnik 
Zabrze), Kacper Michalski (Górnik Za-
brze), Marco Drawz (Hamburger SV), 

Adam Chrzanowski (Lechia Gdańsk), 
Radosław Majecki (Legia Warszawa), 
Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Jakub Mo-
der (Odra Opole), Serafin Szota (Odra 
Opole), Adrian Benedyczak 
(Pogoń Szczecin), Seba-
stian Walukiewicz (Pogoń 
Szczecin), Miłosz Mleczko 
(Puszcza Niepołomice), 
Michał Góral (Stomil Olsz-
tyn), David Kopacz (VfB 
Stuttgart), Damian Paw-
łowski (Wigry Suwałki), 
Paweł Olszewski (Wigry 
Suwałki), Bartosz Slisz 
(Zagłębie Lubin), Tymoteusz 
Puchacz (Zagłębie Sosnowiec) (źródło: 
PZPN)

Mistrzostwa Świata U-20 w Polsce
Polska będzie piątym krajem w Europie, 
który zorganizuje mistrzostwa świata 
FIFA U-20. – Mamy piękne stadiony. 
Możemy być z nich dumni powiedział 
Maciej Sawicki, sekretarz generalny 
PZPN. Gdzie zostaną rozegrane mecze? 
Wybranych zostało sześć miast: Łódź, 

Lublin, Gdynia, 
Bydgoszcz, Lubin, 
Tychy – docelowo 
mecze mają być 
rozgrywane na 12 
stadionach. Mecz 

otwarcia i finał MŚ  na stadionie Wi-
dzewa.
– Jesteśmy w komfortowej sytuacji. 
Mamy piękne i nowoczesne stadiony. 
Chcemy, żeby ten turniej dotarł do jak 
największej liczby kibiców – powiedział 
Zbigniew Boniek, prezes PZPN. Selek-
cjonerem reprezentacji Polski na MŚ 
U-20 jest Jacek Magiera. Ambasadorem 
Marek Koźmiński, wiceprezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.

MECZE SPARINGOWE: 
10.09.2018: Szwajcaria 

(godz. 18.00, Montreux)
11.10.2018: Czechy (Łódź)

16.10.2018: Holandia (wyjazd)
15.11.2018: Portugalia (Łódź)

19.11.2018: mecz z przeciwnikiem 
spoza Europy, prawdopodobnie 

z Afryki (Łódź)
21.03.2019: Anglia (wyjazd)
26.03.2019: Niemcy (Łódź)

FINAŁY MŚ U-20: 
Mecze grupowe prawdopodobnie 

24, 27 i 30 maja.

Trwają prace przy budowie placu 
zabaw oraz siłowni plenerowej 
przy ul. Grunwaldzkiej w Poddę-
bicach. - Przedsięwzięcie o warto-
ści 350 tys. zł otrzymało wsparcie 
funduszy unijnych w 85% - mówi 
burmistrz Piotr Sęczkowski. 

W ramach zadania pojawią się 
huśtawki, trampolina, bujak, ze-
staw zabawowy dla maluchów i 
starszych dzieci, piaskownica, mała 
tyrolka. Teren będzie ogrodzony i 
monitorowany. Tuż obok powstanie 
siłownia plenerowa.

(ps)

W Wilamowie odbyły się dożynki 
gminno - parafialne. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą świętą w 
tutejszym kościele, odprawioną 
przez ks. proboszcza – Bogusława 
Karasińskiego, który podczas mszy 
dokonał poświęcenia wieńców do-
żynkowych. 

Przygotowania tegorocznych wień-
ców podjęły się sołectwa: Góry (wieniec 
parafialny), Wilamów, Lekaszyn, Spy-
cimierz, Wielenin oraz Koło Gospodyń 

I miejsce w 
Powiatowych 

Indywidualnych Zawodach Wędkar-
skich o Puchar Starosty Poddębickie-
go zajęła Zosia Pietrzak z Ozorkowa. 
Ojciec 4,5-letniej dziewczynki nie 
kryje dumy. 

- To już drugi sukces córki w krótkim 
czasie. Wcześniej Zosia zwyciężyła w 
wędkarskich zawodach w Leźnicy 
Wielkiej – mówi Przemysław Pietrzak. 
- Zawody o puchar starosty poddębic-
kiego odbyły się w Byczynie. Wzięło w 
nich udział ponad 30 dzieci w wieku 
od 4 do 16 lat. Pod uwagę brano ogólną 
sumę kilogramów złowionych ryb. 
Zosia złowiła ich prawie 3 kilogramy. 
Natomiast w Leźnicy wszystkie wyło-
wione ryby ważyły prawie 2,5 kg. 

Jak łatwo się domyślić, mała wędkar-
ka pasję odziedziczyła po swoim ojcu. 

powstaje plac zaBaw

maŁa zosia Łowi

- Ja również od najmłodszych lat lubi-
łem moczyć kija – mówi z uśmiechem 
pan Przemysław. 

(ps)

Dożynki gminy Uniejów w Wilamowie

Wiejskich Rożniatowianki z Rożniato-
wa. Podczas nabożeństwa, poza wień-
cami, święcono wypieczony specjalnie 
na tę okazję chleb w obecności: staro-
stów parafialnych – Marty Grabowskiej 
i Dominika Wojakowskiego oraz staro-
stów dożynek gminnych – Iwony Pajor 
z Gór i Piotra Pacześnego z Brzozówki. 
Po mszy obchody zostały przeniesione 
na plac przy strażnicy OSP. Zgodnie 
z tradycją dożynkową, starostowie 
dożynek przekazali chleb na ręce bur-

mistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka, 
przewodniczącego rady miejskiej w 
Uniejowie – Janusza Kosmalskiego oraz 
w obecności proboszcza parafii Wila-
mów – ks. Bogusława Karasińskiego. 
Gospodarze podziękowali rolnikom za 
ich ciężką pracę oraz tegoroczne zbiory 
– efekt ich całorocznego poświęcenia.

Maszerowali żołnierze 
i... uczniowie
Obchody 79. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej połączone 
zostały z inauguracją nowego 
roku szkolnego. Uroczystości 
rozpoczęły się w uniejowskiej 

kolegiacie mszą św., którą w 
intencji ojczyzny oraz uczniów i 
nauczycieli sprawował ks. pro-
boszcz Andrzej Ziemieśkiewicz. 
Widowiskowa była asysta ho-

norowa I Dywizjonu Lotniczego 
z Leźnicy Wielkiej. Żołnierze 
przemaszerowali z kościoła pod 
pomnik Bohaterów Września 
1939 roku. Tam odczytany został  
apel poległych oraz oddane salwy 
honorowe.

Kwiaty i wieńce złożyli parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz wo-
jewódzkich i miasta oraz lokalnych 
organizacji i stowarzyszeń.

(ps)
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W Poddębicach przyszli przed-
s i ę b i o r c y  m o g l i  p o z n a ć  a r -
k a n a  p r o w a d z e n i a  b i z n e s u . 
Organizatorem cyklu szkoleń 
Poddębickiej Akademii Przed-
s i ę b i o r c z o ś c i  j e s t  Fu n d a c j a 
„Inicjatywy Powiatu Poddębic-
kiego”. Całość przedsięwzięcia 
objął swym patronatem staro-
sta poddębicki  Ryszard Rytter.

- Nam samorządowcom zależy, 
aby mieszkańcy rozwijali swoje 
pasje, prowadzili  firmy. Dlatego 
też, aby ich wspomóc od kilku 
lat organizujemy szkolenia – 
mówi włodarz powiatu Ryszard 
Rytter.

Osoby chcące założyć dzia-

Akademia szkoli przyszłych przedsiębiorców 
łalność gospodarczą a także te, 
które myślą o rozwoju już istnie-
jącej firmy wzięły udział w kilku 
spotkaniach informacyjno-szko-
leniowych.

- To już trzecia edycja zapo-
czątkowanej w 2016 r. Akademii, 
w której uczestniczą mieszkańcy 
powiatu poddębickiego – in-
formuje Przemysław Jaszczak, 
przedstawiciel organizatorów. 

Uczestnicy szkoleń dowiedzieli 
się, jak założyć własną firmę  
w urzędzie, jak wnioskować o 
profil zaufany, jak założyć kon-
to przedsiębiorcy i logować się 
na www.cedig.gov.pl. Poznali 
również formy opodatkowa-

nia, obowiązki przedsiębiorcy  
w stosunku do Urzędu Skar-
bowego, zapoznali się z dekla-
racjami PIT, CIT, VAT oraz jaki 
sposób księgowości wybrać. W 
kolejnych dniach  poszerzyli 
wiedzę o zarządzanie marke-
tingowe własną firmą, promocji 
swoich usług i zakładaniu sklepu 
internetowego.  Mieli również 
możliwość skonsultowania wła-
snych pomysłów na działalność 
oraz na uzyskanie  dotac ji i 
pożyczek z różnych źródeł. Od 
pracowników ZUS dowiedzieli 
się o obowiązkach, deklaracjach 
i składkach przedsiębiorcy w 
stosunku do ZUS. 

Kolejne obiekty zo-
staną podłączone 

do poddębickiej geotermii. Spółka 
gminy przeprowadzi inwestycję, 
polegającą na wykonaniu przyłącza 
ciepłowniczego z węzłem cieplnym 
do hali sportowej przy szkole pod-
stawowej na ul. Polnej, przyłącza 
cieplnego do budynku wieloro-
dzinnego na ul. Targowej 2 oraz 
przebuduje węzeł cieplny c.w.u. przy 
kotłowni szczytowo-rezerwowej na 
ul. Cichej 4 w Poddębicach. Prace 
mają być zrealizowane do listopada 
br. Łączny koszt zadania sięga blisko 
600 tys. zł

– Przyznana naszej gminie Krajowa 
Nagroda Ekologiczna „EkoJanosik 
2018” zobowiązuje. Wyróżnienie otrzy-
maliśmy za działania inwestycyjne 
w zakresie geotermii oraz na rzecz 
poprawy stanu środowiska natural-

 Mieszkańcy mają powody do zadowolenia. Po latach przy-wrócony został posterunek policji, przy ul. Targowej 17.Posterunek znajduje się na par-terze piętrowego budynku, prze-znaczono na to 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni blisko 70 mkw. W ich skład wchodzą 3 pokoje służbowe oraz poczekalnia dla in-teresantów z wejściem do budynku od strony ulicy Targowej. 
- Nowocześnie wyposażone po-mieszczenia umożliwią sprawną obsługę obywateli oraz ułatwią codzienną służbę funkcjona-riuszy. Dodatkowo policjanci mają możliwość korzystania ze stanowiska garażowego znajdu-jącego się na ogrodzonym terenie posterunku. W budynku znajduje się monitoring – mówi st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, rzecznik KPP w Poddębicach.

Po 8 latach odnowiony i zmo-dernizowany posterunek ponow-nie stanie się stałym miejscem pracy funkcjonariuszy. Służbę będzie tu pełnić 5 policjantów, w tym dzielnicowy gminy Wart-kowice.
- Stała obecność policjanta pierwszego kontaktu z pewnością wpłynie na poprawę stanu bez-pieczeństwa lokalnej społeczności oraz zacieśnienie współpracy mieszkańców z policją – dodaje rzeczniczka poddębickiej policji. 

(ps)

Zabetonowana 
ławka przed jed-

nym z bloków na Zielonej została 
w nocy wykopana i przeciągnięta 
kilkadziesiąt metrów w stronę ron-
da. Złodzieje najwidoczniej nie dali 
sobie rady, bo ławkę pozostawili. 
Prezes spółdzielni mieszkaniowej 
wraz z lokatorami bloku nie szczędzą 
słów krytyki.

- Nie pamiętam, aby kiedykolwiek 
doszło do takiej sytuacji. Sprawcy mu-
sieli mieć przy sobie dość ciężki sprzęt, 
bo ławka była zabetonowana. Ciągnęli 
ją pod osłoną nocy, na chodniku i jezdni 

Podopieczny Domu Pomo-cy Społecznej w Skęczniewie zginął tragicznie na zaporze zbiornika Jeziorsko. Prokura-tura w Poddębicach wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo bo-
wiem, czy był 
to nieszczęśli-
wy wypadek, 
czy też samo-
bójstwo. 

- Mężczyzna 
został na ta-
mie potrącony 
przez samo-
chód. Miał 46-
lat. Prowadzi-
my w tej sprawie śledztwo, które ma odpowiedzieć na podstawowe pytanie dotyczące okoliczności tej tragedii – mówi prokurator Marek Wojtysiak. - Do wypadku doszło w biały dzień, więc raczej nie można mówić o tym, że kie-rowca auta nie widział pieszego. Istotne jest też to, że mężczyzna był podopiecznym DPS w którym przebywają osoby z zaburzenia-mi psychicznymi. 
Zadzwoniliśmy do DPS w 

Posterunek policji w Wartkowicach

geotermia podŁączy 
nego. Chcemy kontynuować realizację 
przedsięwzięć proekologicznych, 
dlatego do geotermii podłączona zo-
stanie hala sportowa, blok mieszkalny 
i przebudowany będzie węzeł cieplny 
kotłowni na ul. Cichej – mówi bur-
mistrz Piotr Sęczkowski.

Przypomnijmy, że po wybudowaniu 
odwiertu geotermalnego i uzyskaniu 
koncesji na eksploatację wód, powstała 
wymiennikownia geotermalna, a tak-
że geotermalna sieć cieplna, do której 
zostały podłączone bloki mieszkalne 
na osiedlu Północ oraz 500-lecia w 
Poddębicach, a także budynki uży-
teczności publicznej. Ponadto w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa energe-
tycznego miasta w zakresie ciepłow-
nictwa poddębicka geotermia zakupiła 
agregat pompowy do odwiertu GT-2 
oraz wybudowała drugi zbiornik do 
schładzania wody termalnej.

Przyszli i wykopali. Lokatorzy są zbulwersowani
wciąż są widoczne ślady – mówi Sła-
womir Gławęda, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej w Poddębicach. 

- Trudno jest nam uwierzyć, że ktoś 
wpadł na taki pomysł – dodają lokato-
rzy bloku. - Bardzo często korzystali-
śmy z tej ławki. Była ustawiona blisko 
drzew i w słoneczne dni można było 
sobie posiedzieć w cieniu. Podejrze-
wamy, że złodziejami byli amatorzy 
procentów. Ławka została znaleziona 
pod zadaszeniem, w takim niby ga-
rażu. To miejsce jest trochę na uboczu. 
Być może chcieli sobie tam siedzieć w 
spokoju na ławce i spożywać procenty. 

Prezes Gławęda jest daleki od przy-
puszczeń. Nie ukrywa jednak, że z 
ławkami jest spore zamieszanie. 

- Chodzi o odwieczny dylemat, gdzie 
ławki mają stać, a gdzie nie – mówi z 
uśmiechem szef SM. - Niektórzy loka-
torzy domagają się, aby spółdzielnia sta-
wiała pod blokami ławki, a inni wręcz 
przeciwnie. Tak jest na przykład przy 
ul. Krasickiego 13a, gdzie lokatorzy ław-
ki nie chcą. Z kolei przy ul. Krasickiego 

15 mieszkańcy chcą, aby ławka znalazła 
się pod blokiem. 

W sprawie brakującej ławki otrzy-
maliśmy też sygnał od lokatorów 
bloku przy ul. Sobieskiego 8. Jak się 
dowiedzieliśmy, poprzednia lokator-
ka mieszkania na parterze ławki nie 
chciała. Teraz w lokalu zamieszkała już 
inna rodzina. Czy ławka zostanie pod 
blokiem ustawiona? Sławomir Gławę-
da powiedział nam, że w tej sprawie 
zostaną przeprowadzone rozmowy z 
lokatorami. 

(ps) 

ŚMierć podopiecznego dpS

Skęczniewie. 
Z uzyskanych 

informacji wy-nika, że 46-latek w dniu wypadku wybrał się do kościoła. Wiadomo też, że na zaporze usiadł na barier-kach.
- Podopieczny co niedzielę cho-dził do kościoła – mówi jedna z pracownic DPS. - Niedawno wrócił ze szpitala. Nie mogę mówić o jego chorobie, ale nie jest tajemnicą, że w naszej placówce przebywają osoby upośledzone umysłowo. Wiemy, że tuż przed wypadkiem usiadł na barierce znajdującej się blisko drogi. 

Jak doszło do tego wypadku? Tego nie wiem. 
Zapytaliśmy, czy podopieczny zdradzał ostatnio symptomy zała-mania w kontekście ewentualnego samobójstwa. W DPS nie chciano się na ten temat wypowiadać. 46-latek przebywał w placówce od 2005 roku. 

(ps)

Na zaporze doszło do tragedii. Wiadomo, że podopieczny DPS siedział na barierce 

Na zdjęciu prokurator M. Wojtysiak

Na osiedlu przy Zielonej wykopano 
ławkę

Pod blokiem przy Sobieskiego ławki 
nie ma. Czy będzie?
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 300: Kiedyś zjadł, to bądź rad.
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* Wchodzi student do żeńskiego aka-
demika. 
- Ty do kogo, młody człowieku? - pyta 
portierka. 
- A kogo by mi pani poleciła? 

* * *
* Pukanie do drzwi. Otwiera pani domu, 
za rogiem żebrak. 
- A czego wam trzeba, dobry człowieku?! 
- Kawałek chleba, szanowna pani, gdyby się znalazł, był-
bym nad wyraz zobowiązany... 
- Ach, dobry człowieku, macie szczęście! Mieliśmy dzisiaj 
małą uroczystość i sporo tortu zostało! 
- Ależ! Szanowna pani zbyt łaskawa! Tylko chleba kawałek! 
- Ach, dobry człowieku! To żaden kłopot! 
Pani domu przynosi spory kawał tortu i z dumą wręcza 
go żebrakowi. Chcąc nie chcąc, przyjmuje i pod nosem 
szepcze: 
- Cholera! Jak mam denaturat przez to dziadostwo przesą-
czyć? 

* * * 
* Rozmowa małżeńska:  
- Aniu, wczoraj czytałem tyle książek o wadach palenia i 
picia, że postanowiłem to rzucić...  
- Palenie, czy picie?  
- Czytanie... 

 * * *
* Jasiu pyta tatę: – Czemu mam tylko dwa guziki przy 
spodniach a ty masz cztery. – Bo masz małego orzełka 
a tata ma dużego. Na drugi dzień Jasiu idzie z tatą do 
kościoła. Idzie ksiądz w takiej czarnej szacie co ma dużo 
guzików i mówi: – Ten to dopiero ma orła.

     * * * 
* Przychodzi baba do dentysty: – Panie doktorze, tak 
strasznie boje się borowania, że chyba wołałabym już zajść 
w ciąże. – To niech się pani zdecyduje, bo nie wiem, jak 
fotel mam ustawić.

* * *
* Żona odwiedza męża odsiadującego wyrok w więzieniu 
i oznajmia: – Mam kłopot. Nasze dzieci są już w wieku, w 
którym zadaje się kłopotliwe pytania. Chciałyby na przy-
kład wiedzieć, gdzie schowałeś zrabowane pieniądze.

ZUPA BANANOWA
Składniki:
Składniki na zupa bananowa 
0,5 litra bulionu warzywnego 
4 banany  
2 łyżki śmietanki 30% 
1/2 łyżeczki startej gałki muszka-
tołowej  
1/4 łyżeczki soli 
1/4 łyżeczki pieprzu 
1/4 łyżeczki cynamonu 
szczypta mielonego anyżu
Etapy przygotowania: Bulion 
doprowadzić do wrzenia. Obrać 
banany i pokroić w plastry. Do gotu-
jącego się bulionu wrzucić banany. 
Zmniejszyć ogień do minimum i 
gotować całość 10 minut. Po tym 
czasie zdjąć zupę z ognia i zmik-

sować przy pomocy blendera. Wlać 
śmietankę i zagotować. Doprawić 
gałką muszkatołową, solą i pieprzem. 
Zupę najlepiej podawać z cząstkami 
mandarynki i plasterkami banana, 
lekko oprószonymi cynamonem. A 
dla dzieci dodać można gałkę lodów 
śmietankowych.

CUKINIE FASZEROWANE 
Z KURKAMI

Składniki:
40 dag mięsa mielonego drobio-
wego 
20 dag świeżych kurek 
3 cukinie 
1 por (biała część) 
5 łyżek startego parmezanu 
4 łyżki oleju 
1 łyżeczka tymianku 
1 łyżeczka oregano
Etapy przygotowania: Cukinie umyj 
i osusz. Przekrój na pół i odkrój od 
spodu skórkę, aby cukinie się nie 
przewracały. Za pomocą łyżeczki 
wydrąż środki z nasionami. Połowę 
posiekaj. Dodaj do mięsa mielonego 

i wymieszaj. Pora pokrój w kostkę. 
Kurki umyj i osusz. Pokrój na kawałki. 
Na patelni rozgrzej olej i smaż na nim 
pora 2-3 minuty. Dodaj kurki i smaż 
5-6 minut, często mieszając. Przełóż 
do miski. Na tej samej patelni rozgrzej 
olej i smaż na nim mięso mielone. 
Dopraw solą, pieprzem, tymiankiem i 
oregano. Cały czas mieszaj i smaż, aż 
mięso całkowicie zmieni kolor. Patelnię 
zestaw z ognia. Piekarnik nagrzej do 
180 stopni. Do mięsa dodaj pora z 
kurkami i wymieszaj. Cukinie faszeruj 
mięsem z kurkami i porem. Wierzch 
posyp startym parmezanem i układaj 
w formie do zapiekania lub na blasze. 
Wstaw do piekarnika i piecz ok. 30 
minut. Podawaj na gorąco z kolorową 
sałatą.

KRUChY PLACEK ZE ŚLIWKAMI I 
CYNAMONEM

Składniki:
50 dag mąki pszennej 
40 dag śliwek (ok. 15 sztuk) 
20 dag zimnego masła 
3/4 szklanki cukru 
2 żółtka 
4 łyżki śmietany 18% 
2 łyżki migdałów 
2 łyżki orzechów włoskich 
2 łyżki brązowego cukru 
2 czubate łyżeczki cynamonu 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
Etapy przygotowania: Do miski 
przesiej mąkę. Dodaj suche składniki 
- 1 łyżeczkę cynamonu, proszek do 
pieczenia i cukier. Wymieszaj. Masło 
zetrzyj na tarce. Razem z żółtkami i 
śmietaną dodaj do suchych skład-
ników. Składniki szybko zagnieć na 
jednolite i zwarte ciasto. Uformuj 
kulę, owiń folią spożywczą i włóż do 
zamrażarki na 25-30 minut. Migdały 
i orzechy włoskie zmiel. Dodaj brą-
zowy cukier, 1 łyżeczkę cynamonu i 
wymieszaj. Śliwki umyj i osusz. Pokrój 

na połówki i usuń pestki. Przełóż do 
miski i zasyp zmielonymi migdałami 
i orzechami. Piekarnik nagrzej do 
180 stopni C. Blachę do pieczenia 
o wymiarach 25 cm x 35 cm wyłóż 
papierem lub wysmaruj masłem. 
Ciasto wyjmij z zamrażarki i podziel 
na pół. Jedną część zostaw, a drugą 
owiń folią i ponownie schowaj do 
zamrażarki. Ciasto rozwałkuj na 
placek i wyłóż nim formę. Na cieście 
ułóż śliwki środkiem do góry. Drugą 
część ciasta wyjmij z zamrażarki i ze-
trzyj na dużych oczkach tarki. Posyp 
wierzch. Wstaw do piekarnika i piecz 
35 - 40 minut, aż ciasto będzie ape-
tycznie rumiane. Wyjmij z piekarnika 
i ostudź. Pokrój na porcje i posyp 
cukrem pudrem. 
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W niedzielę 2 września mieszkańcy gminy Łęczyca świetnie bawili się 
na dożynkach. Tegorocznymi gospodarzami uroczystości było sołectwo 
Janków, a miejscem imprezy teren OSP w Jankowie. Wójt gminy Jacek 
Rogoziński złożył najserdeczniejsze życzenia rolnikom z okazji ich święta 
oraz podziękował za misternie wykonane wieńce. 
W tym roku wyjątkowo dużo było wieńców dożynkowych, które 
zostały ocenione przez specjalnie powołane jury. Niezliczone były 
też atrakcje dla dzieci młodszych i starszych oraz dla dorosłych 

mieszkańców, którzy chętnie częstowali się darmową grochówką, 
grillowaną kiełbasą, czy pajdą chleba ze smalcem. Gwiazda wieczoru 
- zespół “Piękni i Młodzi” przyciągnął prawdziwe tłumy. Finałem 
tegorocznych dożynek był pokaz 
sztucznych ogni. Impreza 
tradycyjnie zakończyła się 
dyskoteką. 

fot. UG Łęczyca

Rekordowe dożynki w gminie Łęczyca

Zespół 
„Marysie i Jaśki 
z Łyncyckigo” 
zaprezentował 
utwory ludowe z 
regionu

Wójt Jacek Rogoziński 
przyznaje, że tegoroczne 
dożynki były rekordowe. 
Szacuje się, że przyjechało 
około 7 tys. osób

Dla najmłodszych było 
całe mnóstwo atrakcji, 
m.in. malowanie twarzy

Część artystyczna była 
bardzo rozbudowana

W tym roku zorganizowano konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynkowy

Uroczystość rozpoczęła się 
korowodem dożynkowym

Dzieci 
bawiły się z 
animatorami

Gwiazda 
wieczoru 
przyciągnęła 
tłumy

Piękni i 
Młodzi 
porwali 
publiczność
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Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha 
w towarzystwie dowódcy JRG 
Ozorków mł. bryg. Jarosława 
Jaczyńskiego przekazał jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ozorkowie nowy sprzęt ratowni-
czy zakupiony w ramach dotacji 
pozyskanej z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest minister sprawiedli-
wości. Jednostka OSP wzboga-
ciła się o: zestaw uniwersalnych 

W ozorkowskich szkołach, tak 
jak w całej Polsce, uczniowie 
powitali nowy rok szkolny. W 
uroczystym rozpoczęciu roku 
szkolnego 2018/2019 uczniów 

klas pierwszych szkół podsta-
wowych: SP2, SP4 i SP5 uczestni-
czył m.in. burmistrz Jacek Socha 
i radny powiatowy Dominik 
Gabrysiak. 

witaj szkoŁo!sprzęt dla strażaków 

podpór i klinów do stabilizacji 
pojazdów; detektor 4-gazowy 
ALTAIR 4x ATEX; zestaw walizko-

wy znaków drogowych Zapora. 
Wartość przekazanego sprzętu 
wynosiła 9 tys. zł.

Ozorków W szybkim tempie 
kurczy się lista na-

zwisk kontrkandydatów Jacka So-
chy, którzy kilka miesięcy wcześniej 
zastanawiali się nad walką o fotel 
burmistrza. 

Przypomnijmy, że przed wakacja-
mi „Reporter” opublikował artykuł 
w którym podane zostały nazwiska 
osób mogących ubiegać się o urząd 
burmistrza. 

Wówczas Jan Kromkowski mó-
wił, że o fotel burmistrza ubiegać się 
nie będzie. To samo usłyszeliśmy od 

Piotra Gizińskiego. Nic się nie zmie-
niło. A jak sytuacja się przedstawia u 
innych?

Lidia Elert, tu już wiadomo. Stano-
wiskiem burmistrza nie jest zaintere-
sowana. 

- Od dwóch 
kadencji repre-
zentuję mieszkań-
ców Ozorkowa w 
radzie powiatu 
zgierskiego. Swo-
im działaniem 
udowodniłam, że 
potrafię walczyć 
o sprawy naszej 
społeczności. Bę-
dąc przedstawi-
cielką ozorkowian 
w radzie powiatu 
chcę nadal służyć 
pomocą mieszkań-
com oraz skutecznie 
wpływać na realizację inwestycji w 
naszym Ozorkowie. Dlatego zamie-
rzam ponownie kandydować do rady 
powiatu zgierskiego – mówi.

Aleksander Siwek powiedział nam 
kilka miesięcy temu, że poważnie myśli 
o kandydowaniu. Wówczas jeszcze 
konkretnej decyzji nie podjął. Mówił, 
że 50 procent jest na tak i tyle samo na 
nie. Jak jest dziś?

- Muszę się wycofać. Zaważyło 
wiele spraw, w tym rodzinne. Jest 
mi z tym ciężko, bo w naszym 
mieście jest jeszcze tyle do zrobie-
nia. Jestem pewien, że w kolejnych 
latach będzie coraz trudniej re-

alizować lokalnej 
władzy zamierze-
nia inwestycyjne. 
Już teraz można 
zauważyć, ile jest 
z tym problemów. 
Chodzi głównie o 
pieniądze, ponie-
waż wykonaw-
stwo bardzo zdro-
żało a w miejskiej 
kasie coraz mniej 
pieniędzy. Jestem 
c z ł o w i e k i e m 
prawdomównym 
i potencjalni wy-
borcy informacje o 
kłopotach miasta z 

pewnością by źle przyjęli. Ja jednak 
nie potrafię  mamić ludzi obietnica-
mi bez pokrycia. 

Potencjalnym kandydatem, którego 
nazwisko nieoczekiwanie znalazło się 
w rankingu, okazał się też poseł Łu-
kasz Rzepecki. Po naszym artykule, w 
którym poseł nie wykluczał ubiegania 
się o fotel burmistrza Ozorkowa, wielu 

J. Kromkowski nie chce 
walczyć o fotel burmistrza 

L. Elert zamierza ponownie 
kandydować do rady powiatu 

K. Zdziarski jest nadal tajemniczy. 
Decyzję podjąć ma niedługo

Burmistrz sam na placu boju?

A. Siwek: „muszę się wycofać, 
zaważyło wiele spraw”

ozorkowian pytało o ciąg dalszy. Czy 
parlamentarzysta będzie „czarnym 
koniem”?

- Wiem, że mieszkańcy oczekują 
ode mnie konkretnej deklaracji. Na sto 
procent jeszcze się nie zdecydowałem, 
choć raczej skłaniam się, aby nie brać 
udziału w ubieganiu się o fotel burmi-
strza Ozorkowa. O swojej ostatecznej 
decyzji poinformuję wkrótce.

Czy Roman Kłopocki jest zainte-
resowany stanowiskiem burmistrza 
Ozorkowa? Według naszych nieoficjal-
nych informacji, nie. Przewodniczący 
rady miejskiej zamierza zabiegać o 

głosy mieszkańców i zostać radnym 
miejskim a następnie być może po-
nownie szefem rady. 

Wśród osób, które być może by-
łyby zainteresowane urzędem bur-
mistrza, wymienia się także Kamila 
Zdziarskiego. Radny miejski nie 
chce jeszcze zajmować konkretnego 
stanowiska. Powiedział „Reporte-
rowi”, że podejmie decyzję w ciągu 
najbliższych dni. 

Wybory samorządowe odbędą 
się 21 października. Dwa tygodnie 
później - 4 listopada obędzie się 
druga tura.

(stop)
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Z. Pałasz mieszka bardzo blisko nowej hali 
produkcyjnej 

makabryczny wyPadek 

Ozorków 

Ozorków 

Andrzej Adamczyk, minister infra-
struktury, otrzymał od posła Łuka-
sza Rzepeckiego pismo w sprawie 
możliwości zatrzymywania się 
na stacji kolejowej w Ozorkowie 
pociągów dalekobieżnych PKP 
Intercity. 

Poseł Rzepecki walczy o pociągi 
i remont dworca w Ozorkowie

- Zgłosili się do mnie mieszkańcy 
Ozorkowa o pomoc w rozwiązaniu dla 
nich uciążliwości przesiadania się, gdy 
chcą odbyć podróż z małymi dziećmi 
lub osobami starszymi. Ozorków jest 
dużym miastem i 
tego typu rozwią-
zanie będzie adre-
sowane do sporej 
liczby pasażerów, 
którzy chcą wy-
brać się w kierun-
ku północnym lub 
na południe Polski 
– tłumaczy poseł 
Rzepecki. 

Jaka była odpo-
wiedź z minister-
stwa infrastruk-
tury?

„W sprawie 
możliwości wpro-
wadzenia postojów na stacji Ozorków 
dla pociągów dalekobieżnych, uprzej-
mie informuję, że minister właściwy do 
spraw transportu jako organizator mię-

dzywojewódzkich kolejowych prze-
wozów pasażerskich wystąpił do PKP 
Intercity SA z propozycją zapewnienia 
postoju handlowego dla pociągów 
dalekobieżnych na stacji Ozorków” 

– czytamy w od-
powiedzi Marka 
Chodkiewicza, 
podsekretarza 
stanu.

M. Chodkie-
wicz dodał, że 
decyzja o zatrzy-
maniu pociągów 
PKP Intercity SA 
w Ozorkowie i 
termin wprowa-
dzenia postojów, 
uzależnione będą 
przede wszyst-
kim od możliwo-
ści techniczno – 

eksploatacyjnych związanych z prowa-
dzonymi przez PKP PLK SA pracami 
modernizacyjnymi na linii kolejowej 
nr 18. W przypadku wprowadzenia 

Poseł Łukasz Rzepecki 
zapowiada walkę o zmiany na 
dworcu w Ozorkowie 

Czy poseł zmieni wizerunek dworcowego budynku?
postoju handlowego na stacji Ozorków, 
decyzja o jego utrzymaniu w kolejnym 
rozkładzie jazdy pociągów uzależnio-
na będzie od liczby osób wsiadających 
i wysiadających na tej stacji. 

Poseł Łukasz Rzepecki zwraca też 
uwagę na konieczność wyremonto-
wania zaniedbanego i zapomnianego 
budynku dworca kolejowego w Ozor-
kowie.

- Tyle już razy miejscowe władze 
mówiły o tym dworcu i niestety, jak do 
tej pory, nic nie udało się zrobić. Z pew-

W Ozorkowie zatrzymują się 
jedynie pociągi aglomeracyjne i 

regionalne

nością mieszkańcy czekają na zde-
cydowane działania i mogę obiecać, 
że zamierzam w ciągu najbliższych 
dni uruchomić odpowiednie pro-
cedury, aby o dworcu w Ozorkowie 
przypomnieć PKP – zapewnia poseł 
związany z Ozorkowem.

Posła Rzepeckiego nie zraża fakt, 
że władze PKP oficjalnie już mówią, 
że program inwestycji dworcowych 
PKP SA do roku 2023, przyjęty przez 
zarząd PKP, nie obejmuje dworca w 
Ozorkowie.

Właściciele domów 
stojących na końcu 

ul. Staszica ponownie mają po-
wody do zdenerwowania. Nie 
spodziewali się bowiem, że nowa 
hala rozbudowujących się zakła-
dów Geberit będzie stała aż tak 
blisko nieruchomości. 

Co jakiś czas na Staszica jest gło-
śno z powodu działającej w bliskim 

Spożywanie pro-
centów w miejscu 

publicznym jest już możliwe w 
niektórych miastach. Umożli-
wiają to zmienione przepisy, 
które dają samorządom możli-
wość wprowadzenia wyjątków 
w całkowitym zakazie spoży-
wania alkoholu – chociażby po 
to, aby można było organizo-
wać imprezy plenerowe bez 
dodatkowych pozwoleń. 

Czy w Ozorkowie będzie moż-
na bez żadnych konsekwencji 
prawnych spożywać alkohol pod 
chmurką, na przykład w parku 
miejskim? 

- Temat jest teraz faktycznie 
dość medialny. Powiem szczerze, 
że nie jestem zwolennikiem spo-
żywania alkoholu pod chmurką 
w innych miejscach, niż w wy-
znaczonych punktach, takich 
chociażby jak ogródki gastrono-
miczne – mówi Mariusz Ostrow-
ski, sekretarz miasta. - Oczywi-
ście alkohol jest dla ludzi, jednak 
nie ma co ukrywać, że niektórzy 
nie znają umiaru. Łatwo jest mi 
sobie wyobrazić, co by się działo 
w parku miejskim, gdybyśmy 
umożliwili legalne spożywanie 
tam alkoholu. 

Władze miasta przymierzają 
się do inwestycji w miejskim 
parku, dzięki której teren ma się 
zmienić mocno na plus. Jak się 
dowiedzieliśmy, oprócz m.in. 
utwardzenia alejek, dodatkowe-
go oświetlenia i ławek, w parku 
stworzone ma być miejsce na 
grillowanie. Czy będzie można 
przy grillu napić się alkoholu bez 
obaw o mandat?

- Raczej nie – odpowiada se-
kretarz. - Chcielibyśmy, aby 
park był miejscem przyjaznym, 
szczególnie dla rodzin z małymi 
dziećmi. Widok pijących alkohol 
nie jest pedagogiczny. Poza tym 
po nadmiernie wypitym alko-

w parkU Będzie można grillować

nerwowo na staszica 

czy także legalnie pić alkohol?

holu niektórzy tracą kontrolę. 
Nie wydaję mi się, abyśmy w 
najbliższym czasie zgodzili się na 
wytyczenie jakichś obszarów w 
mieście, gdzie można by legalnie 
spożywać alkohol pod chmurką. 

Warto wspomnieć o stanowi-
sku kościoła z początku sierpnia. 
Episkopat apeluje - 100 dni trzeź-
wości na 100-lecie niepodległości.

„W tym jubileuszowym roku 
chcemy zaprosić Polaków do 
ambitniejszego działania, do am-
bitniejszej drogi. Od pierwszej 
soboty sierpnia do 11 listopada 
mija dokładnie sto dni. Proponu-
jemy rodakom sto dni całkowitej 
abstynencji na stulecie niepod-
ległości. To jest test dla każdego 
z nas, czy jesteśmy naprawdę w 
stanie ponieść jakąś ofiarę, aby 
zatroszczyć się o prawdziwą, 
wewnętrzną wolność” – czytamy 
w apelu Zespołu Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnio-
nych. 

Kościelne apele raczej na nie-
wiele się zdają. W Ozorkowie nic 
się nie zmieniło. Wciąż można 
spotkać na ulicach wielu pija-
nych. 

(stop) 

Niestety, to dość częsty widok. 
Policja interweniuje w sprawie 
pijanego delikwenta

Hala zbyt blisko?

Na końcu Staszica znów nerwowo 

sąsiedztwie strefy eko-
nomicznej. Wcześniej 
mieszkańcy żalili się 
na Tubądzin, teraz kry-
tykowanym zakładem 
jest Geberit. 

- Jesteśmy zaskoczeni, 
że odległość od naszych 
domów nowo budowa-
nej hali jest tak mała. Już w począt-
kowej fazie tej inwestycji mieliśmy 
szereg zastrzeżeń. Patrzyliśmy na 
pierwsze wzniesione konstrukcje, 
które i tak były blisko. Później po-
jawiały się kolejne szkielety hali, 
niestety coraz bliżej domów. Jeste-
śmy tym poważnie zaniepokojeni 
– mówi Zygmunt Pałasz, którego 
dom bezpośrednio sąsiaduje z nową 
halą Geberitu. 

W ub. czwartek w jednej z ozor-
kowskich restauracji przedstawi-
ciele Geberitu spotkali się z miesz-
kańcami Staszica. Pan Zygmunt 
powiedział nam, że przedstawiciele 
zakładu zapewniali mieszkańców 
o braku uciążliwości związanych z 
produkcją. 

- Zobaczymy, jak to będzie – do-
daje Z. Pałasz. 

(stop)

Ten wypadek, to niczym scena z 
horroru. Dlatego tak trudno uwie-
rzyć jest w to, co stało się w nocy 
na drodze krajowej na wysokości 
Cedrowic. 

Kierowca samochodu osobowego 
jadącego w stronę Łęczycy potrącił 
idącego poboczem mężczyznę. Do 
wypadku doszło na mostku na 
Bzurze. Siła uderzenia była ogrom-
na. Pieszy przeleciał przez barierki, 
po czym wpadł wprost do rzeki. 
Ciało z nurtem popłynęło jeszcze 
prawie 25 metrów od miejsca zda-
rzenia. 58-letniego mężczyzny nie 
udało się uratować. 

- Prowadzone jest śledztwo pod 
nadzorem prokuratury – mówi mł. 
asp. Magdalena Nowacka, rzecz-
nik zgierskiej policji. - Do takich 
wypadków dochodzi niezwykle 

rzadko. Na miejsce zdarzenia przyje-
chał zespół dochodzeniowy, technik 
kryminalistyki, prokurator. Sprawca, 
który jechał oplem, był trzeźwy. Za-
bezpieczony został samochód spraw-
cy do celów prowadzonego śledztwa. 
Zlecona została sekcja zwłok, która 

powinna dać odpowiedź na wiele 
pytań. M.in., czy mężczyzna jeszcze 
żył, gdy wpadł do rzeki. Określone 
też zostanie, czy był trzeźwy. Na 
pewno nie posiadał na sobie kami-
zelki odblaskowej. 

(stop)

Potrącony przez opla pieszy przeleciał przez barierki. Wpadł prosto do rzeki

Horror pod ozorkowem!
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Niektórzy mieszkań-
cy „Osiedla Spokojnej 

Starości” pytają, czy pobliski 
pub został zamknięty. Od kilku 
miesięcy w lokalu nic się bowiem 
nie dzieje. Dla niektórych infor-
macja o zamknięciu pubu byłaby 
odebrana pozytywnie. Chodzi 
przede wszystkim o spokój i ciszę 
(głównie w porze nocnej). Z ta-
kiego obrotu sprawy zadowoleni 
byliby też w sąsiadującej z pubem 

aptece. Już niejednokrotnie ku-
pujący w aptece skarżyli się na 
podchmielonych klientów pubu. 

Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej (pub dzierżawi od 
spółdzielni pomieszczenie) infor-
muje, że lokal nie będzie zamknięty. 

- Zmienił się jedynie właściciel 
pubu. Najprawdopodobniej pub 
ponownie wystartuje w paździer-
niku – usłyszeliśmy. 

(stop)

Sylwester Pawlak, 
przedsiębiorca z Ło-

dzi, kupił niedokończony budy-
nek zgierskiego TBS-u, który od 
lat straszył swym wyglądem przy 

Andrzej Miksa, bioenergoterapeuta 
z Łęczycy, kilka dni temu rozwiesił 
swoje reklamy na słupach ogłosze-
niowych w Ozorkowie. Nie trzeba 
było długo czekać na telefony do 
redakcji. - Czy to jest skuteczne, a 
może to jakiś oszust? - pytają nasi 
czytelnicy. Uzdrowiciel chętnie 
odpowiadał na pytania naszego 
dziennikarza. 

Bioenergoterapeuta – jak sam twier-
dzi – jest znany nie tylko w swoim 
rodzinnym mieście, czy też w Ozorko-
wie. Pochwalił się nam, że o jego wła-
ściwościach związanych z niezwykłą 
energią wiedzą też ludzie rozsiani po 
całym świecie. 

- Pomogłem wielu chorym i to, jak 
to mówią, w beznadziejnych przy-
padkach – słyszymy od A. Miksy. 
- Skutecznie likwiduję guzki, torbiele, 
nerwice, migreny, padaczki, bóle głowy 
i kręgosłupa, wrzody żołądka itp. Duże 
osiągnięcia mam w odblokowywaniu 
par, które nie mogą mieć dzieci. Oczy-
wiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy 
sceptycy będą pomniejszać czy też 
wyśmiewać tego typu metody. Jednak 
niedowiarkom mógłbym poradzić 
spotkania z tymi wszystkimi, którym 

pytania z osiedla

Uzdrowiciel pomaga w Ozorkowie

Na zdjęciu Andrzej Miksa 

pomogłem. Posiadam odpowiednie 
certyfikaty, które potwierdzają moje 
zdolności. 

Pan Andrzej zdradza, że energię, któ-
ra leczy, posiadała również jego babcia. 
Uzdrowiciel nie chciał na początku wy-
korzystywać swoich zdolności. Wszyst-
ko się jednak zmieniło w momencie, gdy 
sam czuł się coraz gorzej. 

- Miałem bóle głowy i mięśni. Lekarze 
nie potrafili wytłumaczyć co się dzieje, 
więc sam poszedłem do bioenergote-
rapeuty. Usłyszałem od niego, że mam 
w sobie bardzo dużo nieuwolnionej 
energii, która powoduje te wszystkie 
moje dolegliwości. Rada była jedna. 
Musiałem energię uwolnić. Zacząłem 
pomagać innym. To było wiele lat 
temu. Przez ten czas wyleczyłem ludzi 
z najróżniejszych chorób, często nawet 
nieuleczalnych. 

Od bioenergoterapeuty dowiaduje-
my się też, że niektóre spotkania były 
nietypowe. 

- Trzeba umieć postępować z energią 
wewnętrzną. Spotykałem na swoje dro-
dze ludzi, którzy próbowali swoich sił w 
tzw. „czarnej magii”. Mieli później pro-
blem, bo nie potrafili się przeciwstawić 
złej energii. Miałem także do czynienia 

z energią po zmarłych. Dzwoniły do 
mnie osoby, które prosiły o pomoc 
przy nadprzyrodzonych zjawiskach, 
na przykład w mieszkaniu  przesuwały 
się przedmioty. Proszę mi wierzyć, że 
miałem już do czynienia z przeróżny-
mi sytuacjami.

Uzdrowiciel, w zależności od świad-
czonej usługi, pobiera różne stawki. 
Z reguły jest to 50 – 100 zł za 10 – 15 
minutowy seans. 

(stop)

Łodzianin kupił szkielet 
ul. Średniej. Biznesmen zapowiada 
przekształcenie „szkieletu” w blok 
mieszkalny. Ciekawostką jest fakt, 
że duży udział w transakcji miał 
Jerzy Sokół, były prezydent Zgierza. 

- Z ramienia TBS w Zgierzu 
zajmowałem się poszukiwaniem 
kupca na nieruchomość. Udało się. 
Przedsiębiorca wyłożył ok. 1,5 mln 
zł plus Vat – zdradza J. Sokół. 

Nabywca pod koniec ub. miesią-
ca rozpoczął prace porządkowe i 
zabezpieczające na ponad hektaro-
wym terenie.

- W pierwszej kolejności chcemy 
doprowadzić teren do porządku i 
zabezpieczyć budynek przed dal-
szą dewastacją – mówi Sylwester 
Pawlak. – Jeśli wyniki ekspertyz 
pozwolą na dokończenie istniejące-
go już obiektu, planuję przeznaczyć 
go na blok mieszkalny, w którym 

znajdzie się prawie 40 mieszkań. 
Metraż i standard lokali zależeć 
będą od zapotrzebowania, a termin 
zakończenia prac od sytuacji na ryn-
ku materiałów budowlanych, która 
w tym momencie nie jest najlepsza, 
ponieważ są braki w zaopatrzeniu. 

Anna Mundzia, prezes TBS-u, po-
wiedziała nam, że jest zadowolona 
ze sprzedaży nieruchomości, która 
na nowego właściciela czekała grubo 
ponad 10 lat. 

- Nie jesteśmy stratni na tej transak-

Wizualizacja bloku przy 
ul. Średniej 

cji – zapewnia szefowa zgierskiego 
TBS. - Prawo pierwokupu miało 
miasto Ozorków, burmistrz z tego 
nie skorzystał i nieruchomość zo-
stała sprzedana osobie prywatnej. 

Jak się dowiedzieliśmy właści-
ciel chciałby w przyszłym roku 
zakończyć inwestycję i rozpocząć 
sprzedaż mieszkań. Jeśli będzie 
takie zapotrzebowanie, na terenie 
przy Średniej można wybudować 
jeszcze dwa bloki mieszkalne. 

(stop)

Czy to jest skuteczne?

Póki co, budynek 
wygląda niezbyt 
atrakcyjnie
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Te zdrowe chipsy, oprócz tego, że 
są dietetyczne, zawierają dużo że-
laza – a żelazo ma istotny wpływ 
na transport tlenu do mięśni. 
Odpowiedni poziom żelaza prze-
kłada się na wydajniejszą pracę 
całego układu ruchu i zapewnia 
energię potrzebną do ćwiczeń.

Składniki:
3 średnie buraki 
2 łyżki oleju rzepakowego 
czosnek suszony (według uznania) 
sól i pieprz 

Lekarze zalecają też, by jak najczęściej jeść nasiona soi. Ta roślina, po-
chodząca z Chin, zawiera dużo białka, tłuszczu, skrobi oraz witaminy 
B i E. Podobnie jak owies, soja obniża poziom „złego” cholesterolu. 
Chroni przed chorobą wieńcową, zapobiega miażdżycy, przeciwdziała 
powstawaniu złogów żółciowych, łagodzi przykre objawy opryszczki, 
zmniejsza ryzyko zachorowania na raka sutka (u Azjatek jedzących 
duże ilości soi rak sutka prawie nie występuje), chroni przed nowo-
tworami żołądka i osteoporozą.

Sól morska wygładza. Kryształki 
soli morskiej bogatej w minerały 
to luksusowy, naturalny peeling. 
Podczas masowania ciała sól 
morska pobudza krążenie krwi, 
wnika w skórę i oczyszcza pory, 
złuszcza martwy naskórek. Ką-
piel z dodatkiem soli morskiej 
odpręża, rozluźnia mięśnie. Sól 
rozpulchnia naskórek i składniki 
mineralne mogą wniknąć głębo-
ko. Reguluje wydzielanie łoju, 
dlatego polecana jest dla osób 
zmagających się z trądzikiem. Sól 
morska przyśpiesza przemianę 

Wapno musujące (do picia), 
inaczej calcium, jest dobre na 
uczulenie? Gdyby zapytać, na 
co pomaga wapno musujące, 
większość ludzi odpowie, że na 
alergię. Gdy tylko pojawiają się 
objawy uczulenia, takie jak swę-
dzenie, łzawienie czy wysypka, 
alergicy sięgają po wapno, gdyż 
powszechnie uważa się, że łago-
dzi ono te dolegliwości. Podob-
no wapno to także sprawdzony 
sposób na przeziębienie? Czy to 
prawda? Sprawdź, czy wapno to 
środek na uczulenie (alergię), 
jakie ma właściwości i gdzie 
znalazło zastosowanie.

W jaki sposób wapno ma zwal-
czać alergię? Jedna z teorii po-

wstawania alergii wiąże się z 
niedoborem jonów wapnia w 
organizmie, stąd suplementacja 
wapnia w okresie uczulenia 
znacznie łagodzi przykre objawy 
uczulenia. Ponadto wapno ma 
posiadać działanie uszczelniające 
na komórki śródbłonka naczyń, 
co zmniejsza obrzęki, które często 
męczą alergików. Jednocześnie 
zaznacza się, że wapno nie jest 
lekiem przeciwalergicznym! To 
środek wspomagający, stosowany 
jako łagodzący objawy alergii. 
Aby wapno było skuteczne, na-
leży je stosować z innymi lekami 
przeciwalergicznymi, w przeciw-
nym razie nie pomoże zwalczyć 
objawów reakcji alergicznej.

W ziemniakach najcenniejszy jest 
potas – by zachować go jak najwię-
cej, wkładaj bulwy do niewielkiej 
ilości gotującej wody (powinna 
ledwie je zakrywać) i posól. Są 
one też cennym źródłem: sodu, 
magnezu, wapnia, manganu, żela-
za, miedzi, cynku, fosforu, fluoru, 
chloru, jodu, karotenu, witamin K, 
B1, B2, B6 i C (od 11–16 mg/100 g, 
w zależności od pory roku), a także 
biotyny, fruktozy, sacharozy, skro-
bi oraz kwasów: nikotynowego i 
pantotenowego.

Najbogatszą w składniki od-
żywcze (białka, węglowodany 
i składniki mineralne) częścią 
ziemniaka jest warstwa znajdująca 
się tuż pod warstwą korową i korą 
pierwotną, czyli miękisz pierwotny. 
To dlatego ziemniaki trzeba obie-
rać oszczędnie, a najlepiej wcale.  
Niestety mitem jest, że można 
ochronić witaminę C. Ugotowane 
ziemniaki na przednówku, zawie-
rają jej tyle co nic. Rozkłada się ona 
nie tylko w trakcie przechowy-
wania i gotowania, ale także pod 

wpływem powietrza i promieni sło-
necznych, kiedy je obierasz i kroisz.  
Najwięcej składników mineralnych 
tracą ziemniaki pokrojone i przecho-
wywane w wodzie. Dlatego jeśli już 
musisz je wcześniej obrać, włóż je w 
całości do garnka z zimną wodą, a 
pokrój dopiero przed gotowaniem.  
Najbardziej wartościowe pod 
względem odżywczym ziemniaki 
to te gotowane na parze albo w łu-
pinach lub pieczone, zaś najmniej – 
purée oraz odsmażane następnego 
dnia po ugotowaniu.

WAPNO na uczulenie (alergię)?  

właściwości soli morskiej

materii w tkance podskórnej 
i usuwa nadmiar wody, dzięki 
temu ciało staje się bardziej sprę-
żyste, jędrne i gładkie.

Właściwości lecznicze nasion: soja

domowe chipsy z buraków
Rozgrzej piekarnik do 180 stopni 

(grzanie góra-dół). Buraki obierz, 
umyj i pokrój na cienkie plasterki, 
najlepiej za pomocą krajalnicy. Wsyp 
buraki do miski, dodaj 2 łyżki oleju, 
sól, pieprz, czosnek. Układaj talarki 
na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia, zachowując między nimi 
odstępy. Wstaw do piekarnika i 
piecz ok. 20 minut (po 15 minutach 
sprawdź stopień wypieczenia – 
chipsy są gotowe, gdy buraki są 
chrupiące, ale nie zmieniły kolor na 
brązowy, a ich brzegi nie są spalone).

Bursztyn, zwany morskim zło-tem, cieszy oczy plażowiczów i miłośniczki artystycznej bi-żuterii. Po wakacjach jego moc zachwyci również nasze włosy, które po urlopowym szaleń-stwie potrzebują silnej regene-racji, by wrócić do formy. Wy-ciąg z drogocennego bursztynu skutecznie regeneruje, odżywia i nawilża włosy. Tego właśnie potrzebują po wakacjach!
Bursztynowe moce
Drogocenny bursztyn potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Jego właściwości regeneracyjne, co-raz szerzej wykorzystywane w kosmetyce, idealnie sprawdzają się też w kuracjach dla włosów. Litoterapeuci, stosujący w leczeniu kamienie szlachetne, podkreślają, że bursztyn wpływa korzystnie na naszą psychikę - uspokaja i wzmacnia siły twórcze. Kawałek nieoszlifowanego jantaru przyło-

Bursztynowa regeneracja włosów po wakacjach!

żony w okolice splotu słonecznego stabilizuje pracę serca, układu krąże-nia i śledziony. Bursztynowa terapia może też pomóc naszej urodzie. Specjaliści z firm kosmetycznych wykorzystują w kosmetykach wła-śnie bursztyn, odpowiednio długo, wolno mielony, tak, by nie wytwo-

rzyło się ciepło. Tylko wówczas bowiem uwalniane są elektrony, czyli korzystne ładunki ujemne. W drogeriach dostępnych jest wie-le kosmetyków z bursztynem do pielęgnacji i regeneracji włosów. Warto po nie sięgnąć, żeby włosy odzyskały blask i były mocniejsze.

ziemniaki - wartość odżywcza
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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” 
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

Pracownik produkcji
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska,

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



Praca: Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, badania sanitarno – 
epidemiologiczne
Hurtap S.A.
Ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-25-13

Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
lakiernicze , prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie
„Darex” Dariusz Małkowski
Radzyń 
99-150 Grabów
Tel: 504-159-530

Szwaczka 
Umiejętność szycia
PPHU „Aneta Filipiak”
Ul. Gębicka 92A
95-035 Ozorków
Tel: 602 193 505

Kucharz
Chęć do pracy, koncentracja, 

doświadczenie zawodowe w 
zawodzie kucharza
Restauracja „Kargul”
Adam Pawlak
Ul. Ozorkowska 8
99-100 Łęczyca
Tel: 502-708-534

Kasjer – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, praca na 
sklepie, aktualna książeczka 
sanepidowska, 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku pracy
Gram – Sadeccy sp. j. 
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Praca: ul. Dominikańska 80
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-14

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, chęć do 
pracy, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

re
kl

am
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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 własnościowe 
M-4 o pow. 60,67mkw, parter w 
Ozorkowie lub zamienię na miesz-
kanie 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

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

Sprzedam damskie kozaki ze skóry, 
czarne w b. dobrym stanie, rozmiar 
39. Tel.: 668-955-880

Zatrudnię szwaczki, okolica Łęczycy. 
Tel.: 506-277-720



1510 WRZEŚNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyPod ParagraFem

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • (  24 253-59-67,  
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

Jak co roku przed szkołami po-
jawiły się policyjne patrole. Po-
licjanci pionów prewencji, ruchu 
drogowego będą pełnić wzmożo-
ną służbę w rejonach szkół dbając 
o bezpieczeństwo najmłodszych 
na drodze oraz w szkole infor-
mując o zagrożeniach podczas 
pogadanek.

Z chwilą rozpoczęcia roku szkol-
nego policjanci z łęczyckiej komen-

W ramach obchodów 100-lecia 
powstania Policji Państwowej, przed 
budynkiem Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Łodzi, odsłonięto 
tablicę Patrona Policjantów woj. 
łódzkiego. Została ona poświęcona 
pułkownikowi Januszowi Zygmun-
towi Jagrym-Maleszewskiemu, któ-
ry był jednym z sześciu Komendan-
tów Głównych Policji Państwowej 
okresu międzywojennego. Pełnił 
swoja służbę przez 8 lat w okresie od 
5 listopada 1926 roku do 24 stycznia 

Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu łęczyckiego na Mszę 
Świętą w intencji Ojczyzny, która odbędzie się 11 września 2018 roku o godz. 18:00 w Archikolegiacie w 
Tumie. Nabożeństwo odbędzie się z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która na zakończenie 
mszy odegra koncert.

Policjanci z Łęczycy ostrzegają przed oszustami i złodziejami, któ-

rzy pod pretekstem badań lekarskich, czy też sprzedaży różnych 

artykułów, wykorzystując naszą nieuwagę kradną z mieszkań 

pieniądze. Ofiarami przestępstw najczęściej są osoby starsze oraz 

samotnie zamieszkujące. Do tego typu zdarzeń doszło na terenie 

naszego powiatu.
Apelujemy, aby zwracać szczególną uwagę na osoby, które odwiedzają 

nasze domy, mieszkania, szczególnie wówczas, kiedy są to osoby nam 

obce. Najlepiej nie korzystajmy z ich usług, bądź poprośmy sąsiada 

lub znajomego, aby był blisko nas w czasie takiej wizyty. W większości 

przypadków sprawcy nie działają sami. Tylko dzięki ostrożności i prze-

zorności możemy uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.

Po raz kolejny dzielnicowi z łę-czyckiej komendy pokazali jak ważna jest szybka i umiejętna pomoc. Mundurowi jako pierw-si dotarli na miejsce wypadku drogowego i udzielili pomocy poszkodowanemu kierowcy. Aby tego dokonać, musieli wybić szybę w aucie.
30 sierpnia około godz. 19.00 do dyżurnego łęczyckiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego. W miejsco-

wości Borki auto osobowe wypadło z drogi. Na miejsce jako pierwsi dotarli dzielnicowi. W znacznej odległości od jezdni znaleźli srebr-
nego mercedesa stojącego z włą-
czonym silnikiem. Kierowca był nieprzytomny a jego stan wyglądał na zagrażający życiu. Dodatkowo drzwi pojazdu były zablokowane. Aby nie tracić czasu, mundurowi 

wybili szybę w drzwiach od strony pasażera i zajęli się udzielaniem pomocy poszkodowanemu. Po ustabilizowaniu kierowcy wydoby-
li go z pojazdu. Dokonali wstępnej oceny, nie stwierdzając widocz-
nych urazów, więc mężczyzna został zabezpieczony w pozycji bocznej ustalonej. W stanie stabil-
nym został przetransportowany karetką do szpitala. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 49-la-
tek podróżował drogą krajową nr 91 w kierunku Łodzi. Podczas prowadzenia auta zasłabł, stracił przytomność, po czym zjechał z drogi na pole. Mężczyzna nie był pod działaniem alkoholu. Okoliczności tego zdarzenia wy-
jaśni postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy zespołu ds. wykroczeń łęczyckiej komendy powiatowej.

„Bezpieczna droga do szkoły” 
w powiecie łęczyckim

dy sprawują wzmożony nadzór 
nad ruchem w rejonie szkół. Przez 
najbliższe dwa tygodnie będą starali 
się pomagać najmłodszym przejść 
bezpiecznie na drugą stronę ulicy, 
tłumacząc, jak bezpiecznie zacho-
wywać się na drodze. Nadzorować 
będą również przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego zarówno 
przez kierowców, jak i pieszych i 
rowerzystów.

Policjanci zwracają uwagę na jazdę 
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, 
nieprawidłowe przewożenie dzieci, 
przekraczanie jezdni w miejscach nie-
dozwolonych (zwłaszcza przez rodzi-
ców z dziećmi), a także na prawidłowy 
postój i parkowanie w okolicach szkół .

Akcja „Bezpieczna Droga do 
Szkoły” adresowana jest także do 
wszystkich dorosłych, w szczegól-
ności do rodziców i nauczycieli, na 
których ciąży obowiązek edukacyj-
ny, ale także kierowców, którzy w 
rejonach szkół powinni zachować 
szczególne środki ostrożności.

Pomogli poszkodowanemu

Policja ostrzega – uwaga na domokrążców!

Patron policjantów woj. łódzkiego

1935 roku. Urodził się w Czarnoci-
nie w powiecie piotrkowskim. Był 
bliskim współpracownikiem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

VOTA NIEPODLEGŁEJ - Zaproszenie na mszę
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

cIekawIe I na wesoło

awokado poszukiwane spłonęło muzeum narodowe Brazylii konkurencja dla zmywarki? 

Popularność awokado jest w Nowej Zelandii tak duża, że 
w szkółkach i sklepach ogrodniczych obowiązują zapisy 
na długie listy oczekujących na sadzonki. Chętnych nie 
brakuje, bo ceny za owoc sięgają obecnie 3 dolarów 
nowozelandzkich (1,95 USD). Wcześniej w tym roku było 
jeszcze drożej - za sztukę trzeba było bowiem zapłacić aż 7 
dolarów nowozelandzkich, czyli ok. 4,60 USD. Choć szkółki 
ze wszystkich sił próbują sprostać zapotrzebowaniu, ich 
wysiłki spełzają na niczym. Trudno się zresztą dziwić, bo 
statystyki pokazują, że jeszcze 5 lat temu sięgało ono 
30 tys. sadzonek, a obecnie oscyluje już wokół 200 tys. 
Wysokie zapotrzebowanie (a w związku z tym i ceny) 
awokado wywołały w Nowej Zelandii falę przestępstw. 
Owoce są kradzione z drzewek pod osłoną nocy i w biały 
dzień. Hodowcy podejrzewają, że złodzieje są dobrze 
zorganizowani.

W Muzeum Historii Naturalnej Brazylii w Rio de Janeiro 
wybuchł potężny pożar. Jak się obecnie uważa, zniszczeniu 
uległo 20 milionów eksponatów, w tym najstarsze szczątki 
ludzkie znalezione kiedykolwiek w obu Amerykach. W 
bieżącym roku Muzeum obchodziło 200-lecie swojego 
istnienia. Pożar wybuchł w niedzielę wieczorem po za-
mknięciu muzeum. Obecnie jego przyczyny nie są znane.
- Straciliśmy dwieście lat pracy naukowej, badań i wiedzy 
- powiedział w oświadczeniu dla prasy prezydent Brazylii 
Michel Temer. - To niepowetowana strata dla kraju.
Muzeum, które stanowi część Uniwersytetu Federalnego 
Rio de Janeiro to jednocześnie jedna z największych w 
Brazylii bibliotek naukowych, zawierających około 500 
000 woluminów, w tym 2400 rzadkich książek.

W Japonii powstało ręczne urządzenie Kurasa Wash do 
mycia naczyń bez dotykania i brudzenia dłoni. Po umiesz-
czeniu obiektu w 2 regulowanych uchwytach wystarczy 
nacisnąć guzik, a naczynie zacznie się obracać, a gąbki i 
szczotki zrobią swoje. Na końcu użytkownik musi po pro-
stu odkręcić wodę do płukania. Kurasa Wash waży 650 g. 
Producent twierdzi, że dzięki ergonomicznemu uchwytowi 
ręka się nie męczy. Po pełnym załadowaniu, które trwa 
ok. 120 min, z urządzenia można korzystać nieprzerwanie 
przez godzinę. Myjka radzi sobie ze sztućcami i pałeczka-
mi, które wystarczy przełożyć pomiędzy włosami szczotek 
i gąbkami. Kurasa Wash zadebiutowało 31 lipca i kosztuje 
8800 jenów (ok. 79 dolarów).

I jak się tu 
skoncentrować?

Ewolucja 
mężczyzny

Chlebek 
dietetyczny. 
Miejsca na 
wędlinę nie ma

Symbolika 
tamtych 
czasów

I co 
teraz?


