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Sytuacja jest dramatyczna. 
Chora ozorkowianka od 
dłuższego czasu odmawia 
wszelkiej pomocy. Jeśli 
dalej tak będzie, to dojdzie 
do tragedii. Jednak jak 
pomóc komuś, kto tego nie 
chce?
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Może 
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Łęczyca Łęczyca

Łęczyca

Jacek Rogoziński, wójt gminy 
Łęczyca postanowił odnieść się do 
treści listu wysłanego przez przed-
siębiorcę Mariana Orłowskiego do 
Waldemara Budy,  posła na Sejm 
RP i Przewodniczącego Wojewódz-
kiego Zespołu Samorządowego.

“Po pierwsze wskazać należy, że 
jako Wójt Gminy Łęczyca od momen-
tu objęcia funkcji nie zatrudniłem 
żadnego pracownika z ARiMR-u. 
Pracownik, który zatrudniony był w 
ARiMR został przyjęty do pracy w 
2007 roku przez poprzedniego Wójta 
Gminy Łęczyca. 

W zakresie zatrudnienia kierow-
nika GOPS-u w Łęczycy informuję, 
że z dniem 19 lipca 2017 roku osoba 
pełniąca funkcję Sekretarza Gminy 
Łęczyca złożyła wniosek o urlop 
bezpłatny w związku z powierze-
niem jej funkcji wykonującej zadania 
i kompetencje Burmistrza Miasta 
Łęczyca. Nieobecność wykonującej 
zadania i kompetencje Burmistrza 
Miasta Łęczyca jest usprawiedliwio-
na. Na w/w miejsce została zatrud-
niona pani Anna Zarębska na czas 
określony - do momentu powrotu 
wykonującej zadania i kompetencje 
Burmistrza Miasta Łęczyca. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
– dalej u.o.p.s., w urzędzie gminy, 
starostwie powiatowym i urzędzie 
marszałkowskim tworzy się od-
powiednio stanowisko sekretarza 
gminy, powiatu i województwa. Jak 
wynika z art. 1b u.o.p.s., obsadzenie 

Oświadczenie Wójta Gminy Łęczyca
stanowiska sekretarza nie może nastą-
pić ani w drodze powierzenia pełnienia 
obowiązków, ani w trybie art. 21 u.o.p.s., 
czyli powierzenia innej pracy na okres 
3 miesięcy w roku kalendarzowym. 
Art. 12 ust. 2 u.o.p.s. stanowi jednak, że 
nie wymaga przeprowadzenia naboru 
zatrudnienie osoby na zastępstwo w 
związku z usprawiedliwioną nieobec-
nością pracownika samorządowego. 
Stosownie do art. 16 ust. 1 zdanie drugie 
u.o.p.s., jeżeli zachodzi konieczność 
zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy, pracodawca może w tym celu 
zatrudnić innego pracownika na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony, obejmujący czas tej nieobec-
ności. W tym stanie rzeczy przepis 
art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych stanowi wyjątek od 
zasady naboru pracownika w drodze 
konkursu. Z uwagi na to, że pani Anna 
Zarębska spełniała warunki do wyko-
nywania funkcji Sekretarza Gminy 
Łęczyca, została z nią zawarta umowa 
na czas określony do czasu powrotu 
z urlopu bezpłatnego pani Moniki 
Kilar-Błaszczyk. 

W zakresie zarzutu wyłudzenia 
dotacji unijnej przy realizacji projektu 
„Budowa drogi gminnej dojazdowej 
wraz z chodnikiem i infrastrukturą 
towarzyszącą do gminnych terenów 
inwestycyjnych we wsi Lubień” pod-
kreślam, że z informacji pokontrolnych 
instytucji dotującej z dnia 02 kwietnia 
2013 roku wynika, że działania Benefi-
cjenta - Gminy Łęczyca są prowadzone 

zgodnie z prawem, są celowe i zasadne, 
wynikają z potrzeb Gminy Łęczyca 
i mogą się przyczynić do rozwoju 
przedsiębiorczości na jej terenie. Zespół 
kontrolujący wskazał, że zarzuty pana 
Mariana Orłowskiego nie znajdują 
potwierdzenia w odniesieniu do stanu 
faktycznego. Ponadto oświadczam, że 
niezasadne są również zarzuty pana 
Mariana Orłowskiego w przedmiocie 
bezczynności Wójta w sprawie wyko-
nania zjazdów na jego działki. Skarga 
na bezczynność Wójta Gminy Łęczyca 
zainicjowana przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Łodzi 
w sprawie o sygn. III SAB/Łd 72/17 
została odrzucona. Od powyższego 
orzeczenia skarżący wniósł skargę 
kasacyjną. Na marginesie podkreślenia 
wymaga, że zgodnie z art. 29 ust.1 i 2 
drogi publiczne „budowa lub przebu-
dowa zjazdu należy do właściciela lub 
użytkownika nieruchomości przyle-
głych do drogi, po uzyskaniu, w drodze 
decyzji administracyjnej, zezwolenia 
zarządcy drogi na lokalizację zjazdu 
lub przebudowę zjazdu, z zastrzeże-
niem ust. 2. W przypadku budowy lub 
przebudowy drogi budowa lub przebu-
dowa zjazdów dotychczas istniejących 
należy do zarządcy drogi.” Pan Marian 
Orłowski ma zapewniony dojazd do 
posesji przez drogę wewnętrzną o nr 
117/34. Natomiast jedynie budowa lub 
przebudowa zjazdów już istniejących 
należy do zarządcy drogi. Wobec tego, 
że zjazdy na działki pana Mariana 
Orłowskiego nie istniały, bo nie było 
wybudowanej drogi, przy budowie 

drogi zarządca drogi 
nie był uprawniony 
do wybudowania zjaz-
dów na działki pana 
Mariana Orłowskiego.  

Nieprawdziwe są 
również informacje, że 
rozebranie gminnego 
budynku nastąpiło bez 
zezwolenia i zgody 
radnych. W tym za-
kresie Gmina Łęczyca 
dokonała zgłoszenia 
rozbiórki budynku 
staroście łęczyckiemu. Organ archi-
tektoniczno-budowlany nie wniósł 
sprzeciwu, wobec powyższego doko-
nano rozbiórki systemem gospodar-
czym. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy 
prawo budowlane, rozbiórka obiektów 
budowlanych, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego 
zgłoszenia organowi administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej, w którym 
należy określić rodzaj, zakres i sposób 
wykonywania tych robót. Poza tym 
z ekspertyzy technicznej specjalisty z 
dziedziny konstrukcyjno- budowalnej 
z lipca 2015 roku wynika, że dokonane 
oględziny i ocena techniczna poszcze-
gólnych elementów budynku wyka-
zały, że obiekt znajdował się w ogólnie 
złym stanie technicznym. Ponadto z 
ekspertyzy wynika, że przebywanie 
w budynku lub w jego bezpośredniej 
bliskości stwarzało możliwość zagroże-
nia dla życia i zdrowia. Ze względów 
ekonomicznych nie było przesłanek 
do wykonania remontu generalnego. 

Powyższe prace zostały wykonane 
przez zleceniobiorcę, który dokonał 
rozbiórki pozyskując jedynie cały 
materiał w wyniku rozbiórki jako 
wynagrodzenie za wykonane prace 
rozbiórkowe i porządkowe przepro-
wadzone na działce 117/28 w obrębie 
Lubień. 

W zakresie oświetlenia ulicznego 
podkreślenia wymaga, że w tym 
temacie zawarto umowy użyczenia 
z właścicielami gruntów na których 
usytuowane są lampy. Usytuowa-
nie lamp nastąpiło w istocie, w 
interesie publicznym, a właściciele 
partycypują w kosztach oświetlenia 
ulicznego poprzez zwrot kwoty za 
korzystanie z energii dostarczanej 
za pośrednictwem założonych 
opraw oświetleniowych na rzecz 
Gminy Łęczyca. Miesięczny koszt 
dostawy energii do 1 oprawy oświe-
tleniowej wynosi 10 zł.”

Wójt Gminy Łęczyca 
Jacek Rogoziński

To już pewne. PKW 
zarejestrowała kandy-

datów na wójtów i burmistrzów. 
W Łęczycy rywalizacja zapowiada 
się niezwykle ciekawie.

Na stanowisko burmistrza Łęczycy 
zdecydowała się kandydować Moni-
ka Kilar-Błaszczyk, pełniąca obecnie 
obowiązki i kompetencje burmistrza 
Łęczycy. Jej przeciwnikiem w wy-
borach będzie burmistrz Krzysztof 
Lipiński zawieszony przez proku-
raturę w czynnościach służbowych. 

Krzysztof Urbański, były zastępca 
burmistrza K. Lipińskiego również 
stara się o głosy mieszkańców. W 
wyborach na burmistrza wystartuje 
też Paweł Kulesza, przewodniczący 
rady miejskiej w Łęczycy. 

W związku z oficjalną rejestracją 
kandydatów, w mieście pojawiły 
się już plakaty i banery wyborcze. 
Kandydaci mają czas do 21 paź-
dziernika, żeby przekonać do siebie 
mieszkańców.

(zz)

Radny miejski w poniedziałek stanął 
przed sądem. Jest obwiniony o to, że 
taśmą przykleił na elewacji urzędu 
miejskiego kartkę z napisem “Wita-
my! Burmistrza Lipińskiego”. Zenon 
Koperkiewicz nie zgadza się z treścią 
opisu winy, bowiem kartkę 
przykleił, ale na szklanych 
drzwiach wejściowych do 
magistratu.

Na wokandzie wydziału 
karnego Sądu Rejonowego 
w Łęczycy w postępowa-
niu bez przeprowadzania 
rozprawy sędzia Marzen-
na Milczarek przedstawi-
ła Zenonowi Koperkiewi-
czowi wniosek o ukaranie za 
wykroczenie z art. 63 a paragraf 1 kw.

Przypomnijmy, Zenon Koperkie-
wicz jest obwiniony o to, że w dniu 6 
czerwca w godzinach porannych za 
pomocą taśmy przykleił na elewacji 
budynku urzędu miasta kartkę A4 
z napisem„Witamy! Burmistrza Li-
pińskiego” bez zgody zarządzającego 
obiektem. Za czyn ten wyznaczono 
karę 200 zł. Radny kartkę powiesił 
po tym, jak łódzki sąd uchylił wyrok 
w sprawie burmistrza K. Lipińskiego 
i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Urząd miejski wybryk 
radnego zgłosił na policję.

Radny miejski przyznał, że kartkę 
powiesił, ale sprawa nie jest tak oczy-
wista.

- Nie zgadzam się z określeniem, 
że zniszczyłem elewację. Po pierwsze 
kartkę przykleiłem na szybie drzwi 
wejściowych do budynku urzędu a 

Jedna z podstaw nie jest 
odpowiednio przymocowana

Czterech kandydatów na 
stanowisko burmistrza

Kociaki do adopcji
Cztery małe kocięta 
znaleziono w jednej z 

piwnic łęczyckiego bloku. Strażnicy 
miejscy zabrali je do weterynarza. 
Dwa już zalazły nowe domy, po-
zostałe dwa czekają na nowych 
właścicieli.

Kociaki zostały zaszczepione i 
wstępnie odrobaczone. Chętni do 
adopcji maluchów mogą zadzwonić 
pod nr. 510099251 lub 510 099 252.

Watro dodać, że obecnie miasto 
prowadzi akcję darmowej sterylizacji.

(zz)

Rzeźby ciemniejsze
Rzeźby stojące na 
placu Przyjaźni pod zamkiem w końcu zostały za-impregnowane. Mają teraz ciemnobrązowy kolor, a nie jasny, jak dotychczas. Szkoda, że upływający czas i warunki atmosferyczne zdążyły już mocno je zniszczyć. Rzeźby są spękane, gdzieniegdzie spróch-

niałe. Impregnacja z pewnością opóźni dalszą degradację, ale nie cofnie już istniejących znisz-czeń. W dodatku jedna z rzeźb nie jest odpowiednio przymo-cowana do podłoża - zaczep ze śrubą w ogóle do niej nie dosięga. 
(zz)

Wszystkie rzeźby zostały 
zaimpregnowane

obwiniony zenon Koperkiewicz

nie na elewacji, a po 
drugie we wskazanym 
miejscu niejednokrot-
nie były wywieszane 

informacje np. o programie 500+.  Z 
tych powodów jestem zmuszony za-
kwestionować w części przedstawiony 
mi wniosek o ukaranie - mówił w 
sądzie radny Z. Koperkiewicz.

Sędzia wyznaczyła więc termin 
rozprawy, tym razem z udziałem 
świadków na 26 października. 

Zenon Koperkiewicz sprawę komen-
tuje stanowczo.

- Machina ruszyła. Cała ta rozpra-
wa i fakt, że do niej doszło to próba 
zdyskredytowania mnie w oczach 
mieszkańców przed wyborami. Po-
wiem jeszcze raz. Nie zniszczyłem 
elewacji budynku. Jedyne co zrobi-
łem, to przykleiłem taśmą kartkę na 
szklanych drzwiach. Po zerwaniu 
nie było nawet śladu i nie ma mowy 
o jakimkolwiek uszkodzeniu - mówi 
samorządowiec.

(mku)
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY
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Gm. Daszyna

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Ruszyły dwie inwesty-
cje przy ulicy Kaliskiej w 

Łęczycy. Jeden z bloków wybuduje 
TBS, drugi Spółdzielnia Mieszka-
niowa “Łęczycanka”. Można powie-
dzieć, że to istny boom budowlany, 
bowiem w Łęczycy od dawna 
żaden nowy blok nie powstał.

Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w Łęczycy rozpoczęło budo-
wę bloku przy ul. Kaliskiej/Konopnic-
kiej. Łącznie będzie w nim 27 mieszkań. 
Zaplanowano 20 lokali dwupokojo-
wych oraz mieszkania trzypokojowe.  
Budynek będzie 4-kondygnacyjny 
(parter i 3 piętra), komórki lokatorskie 
umiejscowione zostaną przy miesz-

kaniach. TBS posiada jeszcze kilka 
wolnych mieszkań. Partycypacja 
finansowa to 30% kosztów budowy. 
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 
5 mln 80 tys. zł. Planowany termin za-
kończenia budowy to październik 2019 
roku. Miasto dofinansowało inwestycję 
w kwocie 450 tys. zł.

SM “Łęczycanka” również ogro-
dziła teren pod długo wyczekiwaną 
budowę przy ulicy Kaliskiej naprze-
ciwko poczty. Wszystkie mieszkania 
oraz lokale użytkowe zlokalizowane 
na parterze już zostały sprzedane. 
Kaliska-dom ma powstać do końca 
przyszłego roku.

(zz)

Sporym zasko-
czeniem dla nie-

których będzie informacja, że 
aresztowany wójt gminy Daszyna 
w nadchodzących wyborach sa-
morządowych będzie ubiegał się 
o reelekcje. Zbigniew Wojtera w 
areszcie przebywa od maja.

Zbigniewowi Wojterze proku-
ratura zarzuca kierowanie zorga-
nizowaną grupą przestępczą w 
związku z wyłudzaniem rolniczych 
dopłat z Agencji Restrukturyzacji 

Z redakcją skontaktował 
się mieszkaniec zasko-

czony działaniem jednej z firm tele-
komunikacyjnych. Jak usłyszeliśmy, 
pracownik call center w nachalny 
sposób próbował nakłonić męż-
czyznę do zawarcia umowy przez 
telefon. Nie byłoby w tym nic aż 
tak dziwnego, gdyby nie fakt, że 
telefony były w godzinach późno-
wieczornych.

- Pierwszy telefon odebrałem około 
20. Przedstawiciel firmy telekomu-
nikacyjnej chciał mnie namówić na, 
podobno, korzystny dla mnie pakiet 
telewizji. Jestem z natury ostrożny 
w takich sprawach więc poprosiłem 
najpierw o przesłanie pocztą szczegó-
łów oferty oraz umowy, żebym mógł 
wszystko dokładnie przeczytać. Han-
dlowiec jakby był na to głuchy. W kółko 
powtarzał, że będę zadowolony i że 
muszę tylko powiedzieć, że wyrażam 
zgodę, był natarczywy - relacjonuje 

W tym roku po raz 
pierwszy seniorzy 

powyżej 65 roku życia zapłacą 
o połowę mniej za szczepionki 
przeciwko grypie. Pacjenci 
coraz częściej decydują się na 
szczepienia ochronne.

Jednym ze sposobów zabez-
pieczenia się przed wirusem 
grypy są szczepienia. Z roku 
na rok wzrasta liczba osób de-
cydujących się na szczepionki. 
W tym sezonie osoby starsze 
płacą o połowę mniej.

- Pacjenci często pytają o 
szczepienie przeciwko grypie. 
Wiele osób już się zaszczepiło. 
W tym roku po raz pierwszy 

Nocne telefony handlowców
łęczycanin. - Zakończyłem rozmowę 
niczego nie deklarując. Myślałem, że 
wszystko jasno określiłem. Półtorej 
godziny później dzwonił ponownie. 
Już nie odebrałem.

Telefon przed godziną 22 zanie-
pokoił mieszkańca. Na drugi dzień 
mężczyzna udał się do siedziby firmy 
telekomunikacyjnej, żeby zapytać, czy 
telefony faktycznie były od jej pra-
cownika. Dowiedział się, że biuro call 
center pracuje do 22 i do tej godziny 
handlowcy dzwonią do klientów. 
Mężczyzna zastrzegł, że nie życzy sobie 
kolejnych telefonów od przedstawicieli 
handlowych.

- Ja nie dałem się namówić na zawar-
cie umowy przez telefon, ale ludzie w 
momencie zaskoczenia nieraz godzą 
się na takie rozwiązania. Radzę dużą 
ostrożność, bo zawsze powinno się 
mieć wgląd do zawieranych umów i 
ich szczegółów - dodaje nasz czytelnik.

(zz)

Kandyduje z aResztu
i Modernizacji Rolnictwa w Łęczy-
cy. Aresztowany wójt od samego 
początku afery utrzymywał, że jest 
niewinny a próba zrobienia z niego 
przestępcy jest celowym działaniem, 
które ma wyeliminować go z wybo-
rów samorządowych. Wójt ma prawo 
kandydować, bowiem nie został 
skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu i zdecydował się skorzystać z 
tej możliwości. Zbigniew Wojtera na 
wójta Daszyny kandyduje z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Nasza Mała 

Ojczyzna. Jego przeciwnikami w 
walce o fotel włodarza gminy są 
Tadeusz Dymny (KWW Przyjazna i 
Nowoczesna Gmina) oraz Zbigniew 
Cywiński (KWW Strażacki Komitet 
Wyborczy).

(zz)

Taniej dla seniorów

Dr Wanda Gidzińska uważa, że 
warto zaszczepić się przeciwko 
grypie

seniorzy powyżej 65. roku życia 
mogą skorzystać z 50% refundacji 
kosztu szczepionki, co dodatko-
wo zachęca - potwierdza Wanda 
Gidzińska z łęczyckiej przychod-
ni. -   Szczepionki przeciw grypie 
2018/2019  można kupić w aptece, 
jak również u nas w przychodni. 
Namawiam do zaszczepienia się, 
bo zapewnia to najlepszą ochronę 
przed grypą. Nie mniej ważnym 
jest, że dzięki szczepieniu można 
uniknąć ciężkich i groźnych dla 
życia powikłań pogrypowych.

Osoby, które zdecydują się na 
szczepienie powinny to zrobić w 
okresie od września do grudnia, 
bo szczyt zachorowań na grypę 

przypada na luty – marzec. 
Koszt szczepionki bez refun-
dacji waha się w granicach 
30 – 40 zł.

(mku)budują bloKi
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Wykształciły się, żyją i rozwijają w 
naszej wodzie termalnej. Mamy 
własny, niespotykany na świecie 
gatunek alg z grupy sinic Lep-
tolyngbyaceae, Cyanobacteria. 
Nazwaliśmy je…

STARMACHIA UNIEIOVIENSIS
Pierwszy człon nazwy pochodzi 

od nazwiska prof. Karola Starmacha 
(1900-1988). Profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i członek Polskiej 
Akademii Nauk był światowej klasy 
botanikiem i hydrobiologiem. Za-
inicjował i zorganizował zespół do 
badań hydrobiologicznych w Polsce. 
Był autorem wieku podręczników 
uniwersyteckich i wybitnym specja-
listą w badaniu alg.

Algi to grupa morfologiczno-ekolo-
giczna, składająca się tradycyjnie z kil-
ku niespokrewnionych linii ewolucyj-
nych organizmów beztkankowych. 
Obecnie zarejestrowanych jest ok. 40 
tys. gatunków alg. Ich pierwsze ska-
mieniałości pochodzą nawet sprzed 
3,7 mld lat. Stosowane są do produk-
cji kosmetyków, żywności, kwasu 
alginowego, nawozów, pigmentów i 
karm dla zwierząt. Służą także jako 
źródło energii, substancje stabilizujące 
i kontrolujące zanieczyszczenie.

Panie Burmistrzu, po ogórkach i 
kosmetykach czas na algi?

Józef Kaczmarek: Mamy swój 
unikatowy gatunek, który powstał 
w naszej wodzie. Algi mają do-
skonałe właściwości jeśli chodzi o 
skład chemiczny, a te „termalne” 
są dodatkowo wzbogacone o pier-
wiastki „przejęte” z naszej wody. Jest 
to wspaniały surowiec do dalszego 
wykorzystania w przemyśle kosme-

Uniejowskie algi 
tycznym, spożywczym i w przyszłości 
farmaceutycznym.

Do tej pory Uniejów promowaliśmy 
głównie poprzez różnego rodzaju 
publikacje, targi, koncerty i progra-
my telewizyjne. W jakim stopniu 
algi wpłyną na popularność naszego 
Uzdrowiska?

Józef Kaczmarek: Już wkrótce bę-
dziemy mieli kolejne produkty prozdro-
wotne do wykorzystania w Uniejowie 
oraz promujące nasze Uzdrowisko w 
całej Polsce i na świecie. Ogórki, kosme-
tyki i teraz algi to taki specyficzny mar-
keting pt. „Zabierz Uniejów do domu”.

Doskonałe właściwości alg to jedna z 
ich zalet. Ale te rośliny także znaczą-
co wpływają na środowisko.

Józef Kaczmarek: Na razie mamy 
hodowlę w naturalnych warunkach. 
Może kiedyś uda się wybudować re-
aktory hodowlane, do których będzie 
zatłaczany dwutlenek węgla jako po-
żywka dla alg. Jest to przyszłościowy 
projekt, ale już teraz musimy myśleć o 
jak najbardziej czystym powietrzu w 
naszym Uzdrowisku.

***
O szczegółowe informacje dotyczące 
hodowli naszych alg zapytaliśmy 
Pana Macieja Gąbkę,  prof. Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
kierownika Zakładu Hydrobiologii.

Czym są nasze algi? Co zawierają? 
Dlaczego to jest taki wartościowy 
produkt?

Prof. Maciej Gąbka: Wykorzystanie 

praktyczne alg, nie jest współcze-
snym odkryciem np. glony morskie 
o dużych rozmiarach, od wieków 
wykorzystuje się jako paszę dla 
zwierzą, również kuchnia azjatyc-
ka mocno bazuje na brunatnicach. 
W dawnych czasach istniała nawet 
specjalna profesja „poławiacza alg”. 
Obecnie w przemyśle spożywczym i 
kosmetycznym wykorzystuje się różne 
grupy alg, szczególnie sinice, zielenice, 
brunatnice i krasnorosty. W sklepach 
ze zdrową żywnością powszechnie 
dostępna jest tzw. spirulina, handlowa 
nazwa jednej z grup sinic (cyjanobakte-
rii). Glony zawierają przede wszystkim 
kwasy organiczne, w tym cenne kwasy 
tłuszczowe, również łatwo przyswajalne 
białka. Są też ważnym źródłem witamin 
np. witaminy B12, A, B, B1, B2, D, E i K. 
Należy podkreślić, że w wielu grupach 
glonów witaminy te występują w du-
żym stężeniu. Niektóre gatunki są też 
bogate w łatwo przyswajalne składniki 
tj. magnez, potas, żelazo, selen i fluor. 
Wreszcie glony to cenne źródło barwni-
ków organicznych.

Inną kwestią jest wykorzystanie su-
rowców z alg do celów przemysłowych 
i rolniczych. Podejmuje się działania 
związanie z zagospodarowaniem 
biomasy uzyskiwanej w warunkach 
kontrolowanych hodowli w tzw. bio-
reaktorach, czy pobieranych wprost ze 
zbiorników wodnych. Jest to ważny i o 
dużym potencjale element gospodarki 
w ramach zrównoważonego rozwoju.

W naszych działaniach, prowa-
dzonych przez specjalistów z Zakła-
du Hydrobiologii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, podej-
mujemy próby wyko-
rzystania wód termal-
nych z Uniejowa do 
celów hodowli glonów. Jesteśmy na 
etapie testowania możliwości wzrostu 
różnych szczepów glonów w wodach 
termalnych i utrzymujemy te kultury 
w warunkach hodowlanych. Badamy 
również możliwości ich wykorzystania 
jako surowiec np. na cele kosmetyczne.

Co dla świata nauki znaczą tego 
rodzaju odkrycia? Czy algi termalne 
mogą świadczyć, że możliwości 
biologiczne naszej wody są nieprze-
widywalne?

Prof. Maciej Gąbka: Wody termalne 
to nie tylko miejsca na gorącą kąpiel. 
Bardzo interesujące z punktu widzenia 
naukowego są tzw. środowiska ekstre-
malne. Naturalne wysięki gorących 
wód termalnych, często o dużym za-
soleniu należą do rzadko spotykanych 
środowisk na świecie. Miejsca te oczy-
wiście zasiedlają również glony. Takie 
środowiska to tzw. „kominy hydroter-
malne” w głębinach oceanicznych, go-

rące źródła na pustyniach czy gejzery 
znane np. z Islandii czy Yellowstone. 
W wodach tych występują specyficzne 
gatunki sinic odpornych na wysoką 
temperaturę. W wodach termalnych z 
Uniejowa udało nam się wyizolować, 
szczepy sinic o takim charakterze, które 
pojawiły się tutaj spontanicznie. Dużym 
zaskoczeniem dla nas było stwierdzenie 
nieopisanych dotąd nowych taksonów 
dla nauki. Skutecznie utrzymujemy te 
glony w naszych hodowlach. Wody 
termalne z Uniejowa pod względem 
możliwości występowania glonów, 
w tym poznania ich ekologii, przysto-
sowań do wysokich temperatur wciąż 
nas zaskakują wieloma nowymi 
odkryciami.

Rozmowy przeprowadził: 
Paweł Wroniszewski, 

Geotermia Uniejów
Autor zdjęć: dr Andrzej Rybak, 

Zakład Hydrobiologii, UAM 
w Poznaniu

Profesor Maciej Gąbka przy zbiorniku hodowlanym

Nie sposób nie 
zauważyć dwóch dużych banerów kandydatów na urząd burmistrza Poddębic. Na elewacji budynku na pl. Ko-ściuszki pierwsza zawieszona została reklama kandydatki Edyty Michalskiej. Dopiero później zawieszony został baner burmistrza Piotra Sęczkow-skiego. 

- To miejsce na reklamę wybra-
liśmy już wcześniej i zawieszony baner mojej kontrkandydatki nie miał z naszą decyzją nic wspól-
nego – słyszymy od włodarza Poddębic.

Warto zwrócić uwagę, że ba-
nery zakrywają niektóre okna. P. Sęczkowski powiedział „Reporte-
rowi”, że uzyskał zgodę lokatorów kamienicy na zamieszczenie na elewacji budynku baneru. 

- Jak długo jeszcze 
będziemy się męczyć? 

- pytają mieszkańcy domów przy 
ul. Kilińskiego, które po każdych 
większych opadach deszczu są 
podtapiane. Wiesława Felisiak 
jest zdania, że lokalna władza 
powinna bardziej zaangażować 
się w pomoc i sprawić, aby raz na 
zawsze zakończyć kwestię zale-
wania okolicznych posesji i ulicy. 
Problem jednak w tym, że ulica 
należy do powiatu.

- To trwa od bardzo dawna. Od-
kąd pamiętam, zawsze był problem 
z podtapianiem naszych domów 
– mówi pani Wiesława. - Ostatnie 
opady znów sprawiły, że woda 
z ulicy przedostała się na nasze 
podwórka. Nie jestem specjalistką, 
ale uważam, że ten teren Uniejowa 
w ogóle nie jest odwodniony. Po-
trzeba sieci kanalizacji deszczowej, 
inwestycji i zainteresowania władzy 
naszymi problemami. 

W. Felisiak w ub. poniedziałek 
zmagała się z zalaną piwnicą. 

Zalewani i zdenerwowani 

Nadmiar wody po opadach desz-
czu mieszkanka musiała sama 
wypompować.

- Już nie dzwoniłam po straża-
ków – słyszymy. - Jakoś sobie pora-
dziłam. Opady nie były jeszcze aż 
tak gwałtowne. Ale jak porządnie 

popada, to już nie ma 
zmiłuj. Trzeba dzwonić 
po pomoc. 

Na rozlewiska narze-
kali również kierow-
cy. Szczególnie dużo 
wody zgromadziło 
się na zakręcie ul. Ki-
lińskiego, w pobliżu 
dawnego cmentarza. 

Jak się dowiedzieli-
śmy, pomiędzy urzę-
dem miasta w Unie-
jowie a starostwem 

powiatowym w Poddębicach trwa 
od dawna wymiana korespondencji 
w związku z drogami. Pomysł jest 
taki, aby gmina przejęła niektóre ulice 
należące w tej chwili do powiatu i 
nimi zarządzała. Do porozumienia w 
tej sprawie jednak jeszcze nie doszło. 

- Radni zadecydowali na sesji, że 
póki co temat przejęcia przez naszą 
gminę niektórych dróg powiato-
wych, będzie odłożony na przyszłość. 
To nie jest łatwa kwestia, bowiem 
powiatowe drogi potrzebują wielu 
nakładów finansowych związanych 
z remontem i utrzymaniem. Władze 
powiatu poddębickiego nie ułatwiają 
nam sprawy a gmina Uniejów musi 
racjonalnie gospodarować środkami 
finansowymi – mówi Józef Kaczma-
rek, burmistrz Uniejowa. 

(ps)

W. Felisiak ma dość zalewania 
posesji. Problem jest po każdych 
większych opadach deszczu 

Na Kilińskiego duże rozlewiska są 
zmorą mieszkańców i kierowców 

WalKa na baneRy

- To prawda – potwierdza loka-
torka. - Baner jest wykonany z ma-
teriału, który przepuszcza sporo światła. Także nie ma problemu. Zdradzę, że jestem zwolenniczką burmistrza Sęczkowskiego i będę na niego głosować. 

Jak się dowiedzieliśmy, baner kontrkandydatki z ramienia PiS zakrywa okna lokali w których nikt nie mieszka. 
(ps)

Uniejowskie algi
 termalne

Ponad 100 tys. zł dotacji z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi otrzyma park w Poddębicach. 

Dzięki dofinansowaniu przeprowa-
dzone zostaną prace pielęgnacyjne w 
drzewostanie Ogrodu Zmysłów. Na 
realizację inwestycji Poddębicki Dom 
Kultury i Sportu podpisał umowę z 
WFOŚiGW. 

Wsparcie zadania pn. „Pielęgnacja 
drzewostanu zabytkowego parku 
pałacowego w Poddębicach – etap I” 
w kwocie 106 tys. zł stanowi blisko 90% 
wartości planowanych prac.

Pielęgnacji, polegającej na usunięciu 
posuszu, zagrażającego bezpieczeń-
stwu użytkowników obiektu, podda-
nych zostanie prawie 1/3 parkowych 
drzew. Należy podkreślić, iż ze wzglę-
du na warunki atmosferyczne oraz 
często występujące silne wiatry, prace 
pielęgnacyjne drzewostanu trzeba 
przeprowadzić co trzy, cztery lata. 

Wszystkie działania prowadzone 
będą na podstawie wcześniej opraco-
wanej dokumentacji, czyli inwentary-
zacji drzewostanu oraz decyzji kon-
serwatora zabytków. Zakończenie prac 
planowane jest do połowy grudnia br.

sto tysięcy dla parku!
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O tym, że niektórym kierowcom 
dość często podczas jazdy pusz-
czają nerwy, wiadomo nie od dziś. 
Trudno jednak wyobrazić sobie sy-
tuację w której jeden z kierowców 
bije drugiego prawie do nieprzy-
tomności. Następnie rzuca się też 
na pasażera a na koniec straszy... 
zabójstwem. 

Do wypadku miało dojść na trasie 
pomiędzy Poddębicami a Uniejo-
wem. Opis zdarzeń przedstawiony 
przez poszkodowanego wywołuje 
gęsią skórkę. 

- Fakt, że zajechałem mu drogę. Ale 
nie spodziewałem się takiej reakcji. 
Wyjeżdżałem z leśnego parkingu 
pod Poddębicami. Widziałem, że je-
chał żółty bus, najprawdopodobniej 
na łęczyckich numerach. Musiał za-
hamować, gdy wyjechałem na dro-
gę. Błyskawicznie kierowca z tego 
busa wybiegł z pojazdu. Nie zdą-
żyłem odjechać. Wyciągnął mnie 
z samochodu i zaczął bić. Wybił 
mi dwa przednie zęby. Miał jakąś 
nadludzką siłę, jakby był na jakichś 
dopalaczach. Pobił też mojego pasa-
żera. Następnie złamał kluczyk w 
stacyjce samochodu i rozbił o asfalt 

    W najbliższy czwartek o godz. 18 w Pijalni Wód 
Termalnych w Poddębicach odbędzie się spotkanie 
edukacyjno-informacyjne dotyczące programu 
„Czyste Powietrze”, które poprowadzi ekspert z 
ministerstwa środowiska. 

   W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
w Łodzi można składać wnioski związane z “Czystym 
Powietrzem”.

   W ramach programu realizowanego w latach 2018-
2029, osoby fizyczne, właściciele domów jednorodz-
innych będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w 
szczególności na termomodernizację oraz wymianę 
źródeł ciepła.

   Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji 
wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikow-
anych inwestycji,  w zależności od dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym. Maksymalne koszty 
kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego 
wynoszą 53 tys. zł.

   Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stro-
nie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi: http://www.wfosigw.
lodz.pl lub bezpośrednio pod linkiem:

http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/artic-
le,2202,1,1.html

Nietypowe 
samochody 
parkują w centrum 
Poddębic. Ostatnio 
nasz reporter 
natknął się na 
milicyjny wóz 
z czasów PRL. 
Właściciel tego 
auta z pewnością 
postawił na 
oryginalność.

Nie milkną echa wy-
padku do którego 

doszło w parku linowym w 
Uniejowie. Tym bardziej, że park 
miał być jednym z najnowocze-
śniejszych i najbezpieczniej-
szych w Polsce. Stało się inaczej. 
10-letni Krystian z Radomia 
spadł z wysokości 6 metrów. 
Chłopca czeka długa kuracja i 
rekonwalescencja. 

Przypomnijmy, że do zdarzenia 
doszło na początku września. 
10-latek doszedł do miejsca, gdzie 
miał chwycić wiszącą nad nim 
belkę i trzymając się niej, zjechać 
na linie na kolejną platformę. 
Zatrzymał się jednak w połowie 
drogi. Z każdą upływającą sekun-
dą tracił siły. W końcu chłopiec 
puścił belkę. Powinien zawisnąć 

Do redakcji zadzwo-
niła czytelniczka, 

która martwi się losem owczarka 
trzymanego na jednej z posesji w 
centrum miasta na łańcuchu. 

- Właściciele tego psa mają ładny 
dom i duże, ogrodzone podwórko. 
Nie rozumiem, dlaczego owczarka 
trzymają praktycznie cały czas na łań-
cuchu. Czy to zgodne z prawem? - pyta 
poddębiczanka. 

Na początku tego roku sejm przyjął 
projekt nowelizacji ustawy o ochronie 
zwierząt. 

Nowa ustawa zakłada:
„Wprowadzenie całkowitego 

zakazu trzymania psów na łańcu-
chach począwszy od1 sierpnia 2020 
roku, a w okresie przejściowym – 
wydłużenie łańcucha do 5 metrów. 
W projekcie ustawy przeczytać moż-
na między innymi, że „długotrwałe 
trzymanie psa na uwięzi prowadzi 
do zmian zdrowotnych, w tym 

Pracowni-
cy ko-

munalni rozpoczęli 
wycinkę suchych 
drzew zagrażających 
bezpieczeństwu pie-
szych i kierowców. 
Na pierwszy ogień 
poszły drzewa rosną-
ce w newralgicznych 
miejscach, chociażby 
w centrum miejsco-
wości, na rynku. 

(ps)

14 października na uniejowskim rynku po raz 
kolejny zabrzmi armatni strzał, rozpoczynający 
XII Bieg do Gorących Źródeł „Sanus Per Aqu-
am – Zdrowie przez wodę”, wchodzący w skład 
Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa 
Łódzkiego.

Chętni do udziału w biegu mogą zapisywać się 
na stronie http://www.maratonypolskie.pl, na 
której znajdują się również dokładne informacje o 
uczestnictwie w biegu.

Wszystkich pozostałych gmina zachęca do gorące-
go kibicowania zawodnikom i trzymanie kciuków za 
swoich faworytów.

Brutalne pobicie pod Poddębicami? 

nasze telefony komórkowe. Zagroził, że 
jak pójdę na policję, to mnie znajdzie i 
zabije – relacjonuje kierowca osobówki, 
który w internecie zamieścił prośbę o 
pomoc w odnalezieniu agresywnego 
kierowcy busa. 

St. sierż. Sylwia Kaźmierczak, rzecz-
nik policji w Poddębicach, twierdzi, że 
nie pamięta, aby kiedykolwiek na tere-

nie powiatu poddębickiego doszło do 
podobnej sytuacji. 

- Owszem, czasami kierowcy 
są zdenerwowani, ale aż do takiej 
agresji nie dochodzi. Oficjalnego 
zawiadomienia w tej sprawie, póki 
co, policja nie otrzymała – informuje 
rzeczniczka. 

(ps) 

PRoKuRatoRsKie śledztWo tRWa

Dlaczego doszło do dramatu?
na uprzęży. Ta jednak pękła, a 
Krystian spadł z wysokości 6 me-
trów. Z połamanymi obiema ręka-
mi i pękniętą wątrobą dochodzi 
do zdrowia w szpitalu Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 

Park linowy w Uniejowie został 
otwarty w czerwcu ubiegłego 
roku. Jego budowa kosztowała 
600 tys. złotych i wyposażono 
go w mający zapewnić maksi-
mum bezpieczeństwa system 
asekuracji ciągłej. Park linowy 
przeszedł przegląd techniczny 
w kwietniu tego roku. Wszystkie 
urządzenia były sprawne. Za ob-
sługę urządzeń w parku linowym 
odpowiada firma zewnętrzna. 
Niewykluczony jest zarówno błąd 
ludzki, jak i awaria sprzętu.

(ps)

Pies na łańcuchu 

psychologicznych. Pies od młodości 
trzymany na uwięzi ma większe 
skłonności do agresji, nie ufa ludziom, 
także właścicielowi. W okresie zimo-
wym łańcuch przymarza do sierści, 
powodując jej wyrywanie, w okresie 
letnim obroża prowadzi do odpa-
rzeń. Długotrwałe trzymanie psa na 
uwięzi prowadzi do odkształcenia 
kręgów szyjnych, a przez to do zmian 
neurologicznych i dysplastycznych. 
Ograniczona możliwość poruszania 
się prowadzi do uszkodzeń narzą-
dów ruchu czy wrastania pazurów”.

Policja informuje redakcję, że ostatnio 
nie była powiadamiana o przypadkach 
trzymania psów na  łańcuchach. Inter-
wencje dotyczące trzymania zwierząt 
w niegodziwych warunkach są zgła-
szane policji sporadycznie. Do KPP w 
Poddębicach nie wpłynęło zgłoszenie 
o psie trzymanym na łańcuchu w 
centrum miasta.

(ps)

inWestycje W sześciu 
miejscoWościach

Gmina Uniejów pozyskała środki na realizację dwóch projektów kompleksowej ter-momodernizacji obiektów uży-teczności publicznej. Dzięki dofinansowaniu środkami z Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Łódzkie-go już wkrótce kolejne strażnice OSP z terenu gminy przejdą gruntowny remont. 
Do realizacji projektu zakwa-lifikowały się obiekty strażackie w miejscowościach Czepów, Felicjanów, Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska oraz Zabo-

rów. Łączna kwota środków przyznanych gminie Uniejów na ten cel to wynosi w sumie ponad półtora miliona złotych, przy całkowitym założonym koszcie realizacji, przekraczającym 2 miliony zł. 
- Starania o środki na ten cel trwały bardzo długo, ale cieszę się, że praca włożona w przy-gotowanie wniosków i kilku-krotne aplikowanie o wsparcie inwestycji w ramach różnych programów unijnych nie poszły na marne – komentuje burmistrz Józef Kaczmarek. 

Spotkanie w sprawie programu 
“Czyste Powietrze” 

milicja W Poddębicach

Wycinka suchych drzew XII BIeg DO gOrących ŹróDeł
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 303: Każde pole rodzi kąkole.
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Pewien facet zauważa pod sklepem 
bardzo słodkiego pieska. 
Pyta gościa stojącego obok: 
- Czy pański pies gryzie? 
Ten odpowiada: 
- Nie, on nie gryzie. 
Więc facet już się schyla, żeby pogłaskać 
pieska, ale ten go atakuje. 
Bardzo poraniony mówi do gościa: 
- Przecież mówił pan, że pański pies nie gryzie! 
- Owszem, nie gryzie. Ale ten, którego pan chciał pogłaskać, 
nie jest mój.

* * *
* Pijany mąż wraca wieczorem i puka do drzwi. Żona mówi 
przez zamknięte drzwi: Czy to ty Kaziu? I drugi raz: Czy to 
ty Kaziu? Ale nic nie słyszy i dała sobie spokój. Rano otwiera 
drzwi i patrzy a tam leży mąż. 
Żona: 
- Czy to ty wczoraj pukałeś? 
Mąż: 
- Przecież kiwałem głową, że tak!  

* * *
* Małżeństwu, które dłuższy czas nie mogło mieć dzieci, pe-
wien ksiądz poradził, aby poszło z pielgrzymką do Częstocho-
wy zapalić świecę przed cudownym obrazem. Minęło z górą 
dziesięć lat i ksiądz znowu zawitał do ich domu - tym razem 
pełnego dzieci! Kiedy zapytał ich o rodziców, odpowiedziały:  
- Poszli zgasić świecę do Częstochowy. 

* * *
* Jasiu, jeśli przed sobą masz północ, po lewej ręce zachód, 
a po prawej wschód, to co masz z tyłu? - pyta nauczyciel 
geografii. 
- Powiedziałbym, ale się wstydzę - odpowiada Jasiu. 

* * *
* Lekarz zwraca się do blondynki, która chce poddać się kuracji 
odchudzającej: 
- A ile pani ważyła najmniej? 
- 2 kg 80 dkg panie doktorze. 

* * *
* Wyjechał rolnik kombajnem na pole, puknął się w czoło i 
mówi: 
- O kurde, zapomniałem zasiać!

ZUPA KOPERKOWA
Składniki:
1 l bulionu (może być z kostki) 
2 marchewki 
pęczek koperku 
4 łyżki śmietany 
1 łyżka mąki 
sól, pieprz 
makaron nitki 

Etapy przygotowania:
Przygotowujemy bulion, do wrzą-
cego wrzucamy pokrojone w 
kostkę marchewki, gotujemy do 
miękkości. W tym czasie nastawia-
my wodę na makaron, a następnie 
gotujemy go wg przepisu na 

opakowaniu. Śmietanę rozrabiamy 
z mąką i szczyptą soli, dodajemy 
do niej kilka łyżek wrzącej zupy i 
wlewamy do garnka, mieszając. Gdy 
się zagotuje, zdejmujemy z ognia i 
wrzucamy posiekany koperek. Na 
talerze nakładamy porcje makaronu, 
a następnie wlewamy zupę. 

GULASZ WIEPRZOWy 
Z KARMELIZOWANyMI JABŁKAMI
Składniki:
gulasz: 
3/4 kg chudej karkówki lub łopatki 
4 średniej wielkości cebule (około 
60 dag) 
1 łyżka pszennej mąki 
1 i 1/2 szklanki bulionu 
1 szklanka soku jabłkowego (najle-
piej tłoczonego) 
1 łyżeczka suszonego tymianku 
4 łyżki oleju 
świeżo zmielony czarny pieprz 
karmelizowane jabłka: 
4 twarde i kwaśne jabłka (około 60 
dag) 
1 łyżka masła 
1 łyżka cukru 

Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. 
Mięso pokrój na kostkę o boku oko-
ło 2 cm. Dopraw je solą i pieprzem. 
Obsyp mąką. Obrane cebule pokrój 
na niezbyt małe kawałki. Na dużej 
patelni silnie rozgrzej 2 łyżki oleju, 
włóż mięso i smaż co jakiś mieszając, 
aż zmieni całkowicie kolor i zacznie 
się rumienić na brzegach. Przełóż do 
żeliwnego garnka (lub do naczynia 
żaroodpornego). Na patelnię po 
smażeniu mięsa wlej pozostały olej 
i silnie go rozgrzej. Dodaj cebulę, 
lekko posól i smaż na dużym ogniu 
cały czas mieszając przez 2-3 mi-

nuty, aż zacznie się szklić. Cebulę 
dodaj do mięsa. Wlej bulion i sok 
jabłkowy. Wsyp tymianek. Całość 
wymieszaj, przykryj i wstaw do 
gorącego piekarnika. Zapiekaj przez 
120 minut. Jabłka obierz, pokrój na 
ćwiartki, usuń gniazda nasienne, 
następnie pokrój na ósemki. Na 
dużej patelni rozgrzej masło, dodaj 
kawałki jabłek, posyp je cukrem. 
Smaż na dużym ogniu co jakiś czas 
mieszając, aż cukier zacznie się kar-
melizować (3-4 minuty). Uprażone 
jabłka przełóż do gulaszu, delikat-
nie wymieszaj, przykryj i wstaw do 
gorącego piekarnika na 10 minut. 
Gulasz podawaj z ziemniakami 
piure lub ryżem. 

MUS CZEKOLADOWy
Składniki:
200 g dobrej mlecznej czekolady 
4 0 0  g  jo gur t u  g r e ck i e go 
1 łyżeczka pasty waniliowej (można 
zastąpić miąższem z laski wanilii) 

Etapy przygotowania:
Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej 

(Zagotuj w garnku wodę. Ustaw na 
nim miskę z połamaną czekoladą, 
tak aby nie dotykała dna. Rozpuść 
czekoladę mieszając ją). Miskę z 
rozpuszczoną czekoladą ustaw 
na blacie i delikatnie mieszając 
dodawaj po łyżce jogurt grecki. 
Do musu dodaj łyżeczkę pasty 
waniliowej lub ziarna z wanilii. 
Dokładnie wymieszaj. Przełóż do 
niewielkich filiżanek lub miseczek. 
Mus wstaw do zamrażarki na 10 
minut, żeby stwardniał. Podawaj 
ze świeżymi owocami lub bitą 
śmietaną.
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W Szkole Podstawowej nr 5 w Ozorkowie uczniowie pierwszych klas złożyli uroczyste ślubowanie. W 
wydarzeniu uczestniczyli rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele oraz zaproszeni goście, m.in. burmistrz 
Jacek Socha. Po ślubowaniu na sztandar szkoły, pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów i odebrali 
dyplomy z gratulacjami. Nie zabrakło też części artystycznej.

Ślubowanie pierwszaków
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Burmistrz Jacek Socha 
ma tylko jednego kon-

trkandydata w ubieganiu się o urząd. 
Adam Rembak ze Stowarzyszenia na 
Rzecz Obrony Podmiejskiej Komuni-
kacji Tramwajowej w Regionie Łódz-
kiem zdecydował, że też chce być 
burmistrzem Ozorkowa. Jak łatwo 
się domyślić, tłem wyborczej walki 
będzie głównie linia tramwajowa 46.

W połowie ub. tygodnia zadzwo-
niliśmy do A. Rembaka. Wypowiedzi 
dla „Reportera” konkurenta obecnego 
burmistrza nie różniły się od wcześniej-
szych, udzielonych innym mediom ws. 
linii 46. A. Rembak najogólniej mówiąc 
krytycznie ocenia działania lokalnej 
władzy. Mówi o zaniechaniach i błę-
dach w aspekcie linii 46. 

Kontrkandydat Jacka Sochy – nie 
wiedzieć czemu - nie chciał jednak, aby 
jego wypowiedź została opublikowana 
w gazecie. 

Burmistrz Jacek Socha przesłał re-
dakcji komentarz.

„W kwestii linii tramwajowej 46 
stawiam sprawy uczciwie. Dyspo-
nuję danymi ze spółki MPK i z tych 
danych wyraźnie wynika, że koszt 
remontu linii przekroczy 160 mln zł 
na odcinku od Helenówka w Łodzi 
do ul. Cegielnianej w Ozorkowie. To 
jest fakt; nie zamierzam uprawiać hi-
pokryzji i informować mieszkańców, 
że na „pstryknięcie palców” problem 
zostanie rozwiązany. Obecnie nie ma 
programów wsparcia finansowego, 
które pozwoliłyby nam skorzystać z 
dofinansowania. Zwracam uwagę, że 

Ozorków jest ostatnim ogniwem na 
trasie tramwaju 46 i jakiekolwiek na-
kłady poczynione w naszym mieście 
w przypadku, gdy takich nakładów 
nie będzie w gminie Zgierz i mieście 
Zgierz, będą irracjonalne; będzie to 
marnotrawienie publicznych pienię-
dzy. Działania muszą być podejmowa-
ne wspólnie i na całym przebiegu linii, 
aby jej modernizacja miała sens.

Przypominam jednocześnie, że to ja, 
w 2011 r., broniłem linii 46 przed likwi-
dacją, gdy Łódź postanowiła wycofać 
się z Porozumienia Międzygminnego; 
brałem udział w akcjach protestacyj-
nych przez Urzędem Miasta Łodzi, bra-
łem udział w rozmowach z prezydent 
Łodzi Hanną Zdanowską i jej pracow-
nikami. Efektem moich działań było 
podpisanie wtedy nowego porozumie-
nia i powierzenie obsługi linii spółce 
MPK. Do dnia dzisiejszego w oparciu 
o podpisane wtedy porozumienie ko-
munikacja publiczna między Łodzią 
i Ozorkowem funkcjonuje, obecnie 
zapewniają ją autobusy. W przypadku 
tak poważnego przedsięwzięcia, jak 
zapewnienie właściwego funkcjono-
wania najdłuższej i blisko stuletniej 
linii tramwajowej w Polsce, nie wy-
starczą apele i postulaty; konieczne są 
konkretne i odpowiedzialne działania. 
Czy, poza granicami naszego miasta, 
Ozorków ma dokładać po kilkaset ty-
sięcy złotych rocznie, by tramwaj jeździł 
5 km na godzinę, podróż zajmowałaby 
1,5 godziny, a nikt z pasażerów nie 
miałby pewności, czy tramwaj się nie 
wykolei, czy nie będzie miał awarii, 

Wojewoda Zbigniew Rau i bur-
mistrz Jacek Socha, w obecno-
ści ministra inwestycji i rozwo-
ju Jerzego Kwiecińskiego oraz 
m.in. posła Marka Matuszew-
skiego uroczyście podpisali 
umowę o dofinansowaniu z 
budżetu państwa rozpoczętej 
w wakacje przebudowy ul. 
Kochanowskiego. Koszt prze-
budowy ulicy wynosi ponad 1 
mln 700 tys. zł, Ozorków otrzy-
mał na to zadanie 80 procent 
dofinansowania, czyli blisko 1 
mln 400 tys. zł z uruchomio-
nego w tym roku rządowego 
Programu Wsparcia Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej.

Czy mieszkańcy doczekają się powrotu tramwajów? A może przyzwyczaili 
się już do zastępczej linii autobusowej?

co w ostatnich latach, mimo bieżących 
remontów, zdarzało się bardzo często? 
Moim zdaniem nie o to chodzi; moim 
celem jest utworzenie nowoczesnej, 
ekologicznej komunikacji publicznej. 
Kwestia modernizacji tramwaju nie 
jest nowym tematem; w tej sprawie 
od kilku lat prowadzone są rozmowy, 
wykonywane ekspertyzy, dokumen-
tacja i wiele innych działań w ramach 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, 
w którym uczestniczy zarówno Ozor-
ków, jak i gmina Zgierz, miasto Zgierz 
i Łódź. Rozmawiałem w tej sprawie z 
wicepremierem Glińskim, z ministrem 
inwestycji i rozwoju J. Kwiecińskim, 
z wojewodą łódzkim. Na 2 paździer-
nika jestem umówiony ponownie z 
ministrem Kwiecińskim na kolejne 
rozmowy w sprawie możliwości fi-
nansowania modernizacji tramwaju. 

Nie zamierzałem i nie zamierzam 
na potrzeby kampanii rzucać pustymi 
sloganami i obietnicami bez pokrycia. 
Chciałbym wiedzieć, czy w swoim 
programie wyborczym mój konku-
rent wskazuje na konkretne działania, 

jakie podjął czy podejmie w związku 
z planowaną przez niego reaktywa-
cją 46; z kim rozmawiał, czy był w 
ministerstwie inwestycji i rozwoju, 
czy u marszałka województwa, czy u 
wojewody łódzkiego, czy rozmawiał z 
prezydent Łodzi. A jeśli tak, to jakie są 
efekty tych rozmów. W tym miejscu 
jeszcze raz podkreślę; Ozorków stać na 
to, by dokonać generalnego remontu 
trakcji, chociażby  w tej chwili. Sytuacja 
finansowa miasta jest stabilna, możemy 
w każdej chwili zaciągnąć kredyt na ten 
cel, ale między Ozorkowem a Łodzią 
jest jeszcze kilkanaście kilometrów, 
które pozostałe samorządy muszą 
wyremontować. 

Podkreślam raz jeszcze; ja szukam 
możliwości pozyskania funduszy, 
zarówno z budżetu państwa, jak i z 
funduszy unijnych na modernizacje 
linii 46. Jednak moim zdaniem nie jest 
to temat na kampanię wyborczą. Jest 
to problem, który odpowiedzialnie i 
skutecznie trzeba rozwiązać, a nie o 
nim, mówiąc kolokwialnie, gadać”.

(stop)

Wizyta 
ministra 

w Ozorkowie

Wyborczy tramwaj 
nadjechał!

Strażacy z Ozorkowa pomagali w 
ub. środę w gaszeniu stajni w Kę-
blinach (gm. Zgierz). Na szczęście 
szybko udało się wyprowadzić 13 
koni. Według wstępnych ustaleń 
przyczyną pożaru było zwarcie w 
instalacji elektrycznej. Straty osza-
cowano na ponad 300 tysięcy zł.

Na ratunek 
koniom

W gminie Ozorków kandydatów 
jest dwoje – obecny wójt Tomasz 
Komorowski a także Mirosława 
Maciak. W gminie Parzęczew 
jako jedyny o urząd wójta ubiega 
się obecny wójt  Ryszard Nowa-
kowski. 

W gminie Ozorków do rady 
gminy najwięcej kandydatów jest z 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
Pozytywna Energia (15), czternastu 
kandydatów jest z Komitetu Wy-
borczego Prawo i Sprawiedliwość, 
czterech kandydatów wystawiło 
PSL, dwóch Komitet Wyborczy Wy-
borców Nasz Leśmierz i po jednym 
Komitet Wyborczy Wyborców Alicji 
Steglińskiej oraz KWW Szczepana 
Sieradzkiego. 

W gm. Parzęczew do rady gminy 
najwięcej kandydatów wystawił Ko-
mitet Wyborczy Wyborców Gmina 
Parzęczew 2023 (15), dziewięciu 
kandydatów jest z KWW Koalicja 
Samorządowa Powiatu, trzech z 
KW Prawo i Sprawiedliwość, jeden 
z KWW Wiesława Palmowska. 

(stop)

Kto na wójta?
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Kadencja 2014 – 2018 dobiega końca; 
to druga kadencja Pana Burmistrza. 
Czy była trudniejsza od poprzedniej? 

W tej kadencji kontynuowałem dzia-
łania, które zaplanowałem do realizacji 
w 2010 r., gdy po raz pierwszy zostałem 
burmistrzem Ozorkowa. Pełnienie ta-
kiej funkcji i realizacja zamierzeń muszą 
być rozłożone na lata, nie da się zrobić 
wszystkiego na raz, a do zrobienia 
było sporo; przede wszystkim sytuacja 
finansowa miasta osiem lat temu wy-
magała uzdrowienia. Stan finansów 
udało się poprawić; 17-milionowy 
dług sukcesywnie w minionych latach 
redukowaliśmy i na koniec tego roku 
nie powinien przekroczyć 4 milionów 
zł. Uzdrowienie budżetu, zmniejszanie 
długu jest bardzo ważne z punktu 
widzenia płynności finansowej i za-
pewnienia środków na bieżące funk-
cjonowanie miasta. Zredukowaliśmy 
wydatki bieżące wszędzie tam, gdzie 
było to możliwe, ale to ograniczenie 
wydatków nie pociągnęło za sobą 
pogorszenia jakości funkcjonowania 
urzędu i placówek miejskich, czyli szkół, 
przedszkoli, MDK-u, MOK-u, MBP, 
Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” . 

Osiem lat temu, gdy po raz pierwszy 
został Pan burmistrzem, podkreślał 
Pan, że jednym z priorytetów jest 
poprawa infrastruktury drogowej w 
mieście. W czasie obu kadencji wiele 
dróg i ulic zostało wyremontowa-
nych, w tej kadencji przeprowadzono 
w Ozorkowie największą inwestycję 
drogową, czyli przebudowę Masz-
kowskiej, Południowej, budowę 
nowego mostu na Bzurze i budowę 
dwóch rond.

Nie ukrywam, że inwestycję tę trak-
tuję jako jeden z moich sukcesów. Udało 
nam się pozyskać poważne środki z 
funduszy unijnych na modernizację 
układu drogowego. Część tych dróg 
to drogi powiatowe, realizujemy in-
westycję w porozumieniu z Powiatem 
Zgierskim, niemniej całość dokumenta-
cji i wniosek aplikacyjny przygotowało 
miasto. Chcę zaznaczyć, że to dzięki sta-
raniom moim i pracowników urzędu te 
środki zostały pozyskane. 

Ulica Południowa wraz z mostem 
od wielu lat czekała na modernizację, 
ponieważ na tę ulicę miał być skiero-
wany m.in. ruch dużych samochodów, 
jeżdżących do zakładów ŁSSE. Jednak 
bez przebudowy mostu modernizacja 
Południowej nie miałaby większego 
sensu. W końcu Ozorków doczekał się 
nowego mostu, zmodernizowanej ulicy 
i nowych dwóch rond. Poprzedni most 
miał za małą nośność, niedostosowaną 
do samochodów ciężarowych, poza 
tym w czasie obfitych opadów istniało 
zagrożenie, że woda się przez niego 
przeleje, po prostu nie spełniał norm i 
standardów w zakresie bezpieczeństwa 
i nośności. W tej chwili nowy, nowocze-
sny obiekt będzie służył mieszkańcom 
Ozorkowa przez długie lata. Podsu-
mowując, inwestycja ta wyprowadza 
ciężki transport z centrum miasta i 
ułatwia mieszkańcom osiedla dotarcie 
na Zgierską. 

Mówiąc o inwestycjach drogowych, 
nie możemy zapominać o moderni-
zacji ulic na osiedlu: Armii Krajowej 
oraz Sikorskiego i Staszica. Obie 
te inwestycje były możliwe dzięki 
temu, że udało się pozyskać środki 

„Wszyscy decydujemy 
o rozwoju Ozorkowa”

zewnętrzne.
Większość naszych inwestycji reali-

zowana jest z udziałem środków z ze-
wnątrz. Jeśli chodzi o osiedle, to pozostała 
jeszcze jedna duża ulica, która wymaga 
przebudowy, czyli ul. Zachodnia. Oczy-
wiście jej remont jest w najbliższych 
planach inwestycyjnych. Podobnie jak 
ul. Konopnickiej, Orzeszkowej – to są 
jedne z najpilniejszych zadań w najbliż-
szej kadencji jeśli chodzi o modernizację 
infrastruktury drogowej.

Obecnie jest przebudowywana uli-
ca Kochanowskiego ze znaczącym 
udziałem środków pozyskanych w 
ramach uruchomionego w tym roku 
rządowego programu przebudowy 
dróg lokalnych. 

Bardzo cieszy mnie fakt, że uzyska-
liśmy tak znaczne dofinansowanie z 
budżetu państwa; ponad 1 mln 300 tys. zł, 
czyli 85% kosztów. Będziemy starali się o 
dofinansowanie na modernizację innych 
dróg, które tego wymagają, m.in. na ul. 
Zachodnią i Obrońców Westerplatte. 

Gdy mówimy o inwestycjach dro-
gowych, nie możemy zapomnieć o 
drugim etapie przebudowy układu 
komunikacyjnego, czyli modernizacji 
Traugutta, Żeromskiego, Stypułkow-
skiego i Łęczyckiej.

Te prace jeszcze przed nami; tutaj 
mamy problem z tym, że diametralnie 
wzrosły ceny materiałów budowlanych 
używanych przy budowie nowych dróg. 
My jesteśmy gotowi, by w każdej chwili 
dołożyć do tej inwestycji, pozwala na 
to stabilna sytuacja naszych finansów, 
ale naszym partnerem jest powiat i od 
decyzji władz powiatu zależy, kiedy i 
w jakim zakresie to zadanie zostanie 
zrealizowane.

W ciągu kilku ostatnich lat zostały 
także zmodernizowane mniejsze ulice, 
np. na tzw. owocowym osiedlu.

Na „Owocowym Osiedlu” pozostała 
do przebudowy jeszcze jedna ulica. 
Wstrzymaliśmy prace z uwagi na to, że 
Spółka Gazownicza będzie w tym rejonie 
prowadzić prace związane z rozbudową 
sieci gazowej w Ozorkowie. Niemniej 
jednak ulica ta także doczeka się nowej, 
asfaltowej nawierzchni. 

Równie istotny, jak modernizacja 
infrastruktury drogowej, jest rozwój 
obiektów sportowych wokół miej-
skich szkół. W poprzedniej kadencji 
zrealizowano program budowy boisk 
do piłki nożnej przy każdej szkole, 
w tej kadencji powstały boiska wie-
lofunkcyjne.

Modernizacja infrastruktury sporto-
wej była moim kolejnym pomysłem, któ-
ry chciałem zrealizować w Ozorkowie i to 
się udaje; od kilku lat sukcesywnie baza 
sportowa wzbogaca się o kolejne obiekty. 
Boiska do gry w piłkę nożną powstały 
przy każdej z trzech z miejskich szkół, 
boiska wielofunkcyjne przy SP4 i SP5 i w 
najbliższym czasie taki obiekt powstanie 
także przy SP2. Boiska są nowoczesne, 
odpowiednio wyposażone, z odwodnie-
niem, korzystają z nich nie tylko ucznio-
wie, ale także pozostali mieszkańcy 
Ozorkowa, który lubią aktywnie spędzać 
wolny czas. W planach jest modernizacja 
boiska do piłki nożnej przy ul. Łęczyckiej i 
budowa nowoczesnej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 5. 

Co z terenami nad Zalewem Miejskim 
i w Lasku Miejskim?

Chciałbym, by powstała strefa rekreacji 
i aktywnego wypoczynku, która ciągnę-
łaby się od Parku Miejskiego wzdłuż Bzu-
ry, nad zalew, wokół którego powstałby 
teren do uprawiania joggingu, jazdy na 
rowerze, spacerów. Pojawiłyby się tam 
siłownie na świeżym powietrzu. 

Pomysłów jest wiele, ale ich realizacja 
zależy przede wszystkim od możliwości 
finansowych. Nie jesteśmy tak bogatą 
gminą jak np. Kleszczów; my musimy 
wszystkie wydatki dokładnie analizo-
wać, choć biorąc pod uwagę możliwości 
finansowe Ozorkowa i tak udało nam się 
zrealizować wiele inwestycji bez zaciąga-
nia kredytów.

W tej kadencji rozpoczęła się też reali-
zacja kilkunastomilionowego projektu, w 
ramach którego termomodernizowane 
są przedszkola, zrewitalizowany zosta-
nie park, pałac Schlosserów i budynki 
obok niego, ul. Listopadowa, a także 
zmodernizowane zostaną hala sportowa 
i pływalnia Wodnik. Na ten program 
miasto także otrzymało dofinansowanie 
z funduszy unijnych.

W ramach programu pn. „Szlakiem ar-
chitektury włókienniczej” rozpoczęliśmy 
już modernizację budynku byłej Motarnii 
przy ul. Listopadowej, w tym roku plano-
wane jest rozpoczęcie rewitalizacji Parku 
Miejskiego, który zostanie uporządko-
wany, pojawią się nowe ścieżki, ławki, 
strefy wypoczynku, scena do organizacji 
koncertów na świeżym powietrzu. Do 
końca 2020 r., czyli zakończenia realizacji 
programu, park, pałac i ul. Listopadowa 
staną się wizytówką miasta.

Do 2020 r., w ramach tego programu, 
zostaną także zmodernizowane hala 
sportowa i pływalnia, a także przed-
szkola nr 1, 2 i 4. PM3 wyremontowano 
w 2017 r., natomiast termomoderniza-
cja PM5 właśnie dobiega końca.

Jeśli chodzi o przedszkola nr 3 i 5 to 
nie tylko termomodernizacja, ale tak 
naprawdę gruntowna przebudowa. Oba 
przedszkola nie przechodziły od czasu 
ich powstania generalnego remontu, 
więc poza dociepleniem, trzeba tam było 
wymienić właściwie wszystkie instalacje, 
wyremontować kuchnie, toalety, schody, 
sale, dostosować oba przedszkola do 
przepisów sanitarnych i przeciwpoża-
rowych. Zostały jeszcze trzy przedszkola, 
które planujemy zmodernizować w 2019 
i 2020 r.

Trudnym rokiem dla oświaty był 2017 
r. , kiedy wdrożono reformę, wpro-
wadzającą 8-klasowe podstawówki i 
wygaszającą gimnazja. 

Przy wdrażaniu reformy oświaty w 
naszym mieście przyjąłem założenie, 
że nikt na tym nie może ucierpieć; ani 
uczniowie, ani nauczyciele i pracow-
nicy niepedagogiczni. Udało nam się 
przeprowadzić zmiany w taki sposób, 
by uwzględnić uwagi i opinie zarówno 
nauczycieli jak i rodziców uczniów w 
zakresie dostosowania sieci szkół do 
oczekiwań mieszkańców. Dużym wy-
zwaniem była adaptacja budynku byłego 
Gimnazjum nr 1 przy ul. Lotniczej do 
potrzeb szkoły podstawowej, udało nam 
się to, pozyskaliśmy na przeprowadzenie 
tych zmian dodatkowe środki z budżetu 
państwa.

Jednym z priorytetów Pana Burmi-
strza jest także zapewnienie miejsca w 
przedszkolach dla wszystkich dzieci z 

Ozorkowa.
Od kilku lat każde dziecko w wieku 

przedszkolnym ma zapewnione miejsce 
w przedszkolu. Kolejna ważną sprawą 
jest także tworzenie nowych żłobków 
samorządowych. Placówki takie działają 
w PM4, w PM3 przy, funkcjonuje też klub 
„Niedźwiadek” w PM1. 

Newralgiczny temat to oczywiście 
opieka zdrowotna. Na początku 
Pana pierwszej kadencji chciano zli-
kwidować w naszym mieście nocną 
i świąteczną pomoc medyczną w 
Miejskiej Przychodni Zdrowia. Dzięki 
działaniom Pana Burmistrza pomoc ta 
na szczęście nadal funkcjonuje przy ul. 
Spokojnej 10.

Zapewnienie nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej jest bardzo ważne 
dla mieszkańców; nie wyobrażam sobie, 
by w sytuacji wymagającej takiej pomo-
cy mieszkańcy Ozorkowa musieliby 
jeździć do szpitala w Zgierzu. Dlatego 
kilka lat temu, gdy chciano zlikwidować 
nocną i świąteczną pomoc medyczną w 
Ozorkowie, podjąłem decyzję, że świad-
czenie to sfinansujemy z budżetu miasta. 
Musiałem tłumaczyć się z tej decyzji 
przed Regionalną Izbą Obrachunkową, 
ale uważam, że warto było, ponieważ 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców 
jest dla mnie najważniejsze. Kolejne 
perturbacje miały miejsce w związku z 
nowelizacją ustawy o sieci szpitali, zgod-
nie z która nocna i świąteczna pomoc 
medyczna miała być świadczona właśnie 
w szpitalach. Mnie udało się wywalczyć 
pozostawienie tego świadczenie w ozor-
kowskiej przychodni. Nie dopuszczam 
możliwości, by nocna i świąteczna pomoc 
medyczna miała kiedykolwiek zniknąć z 
Ozorkowa, zrobię wszystko, by zawsze 
działała w naszym mieście.

Kolejną bardzo ważną sprawą jest 
zapewnienie komunikacji publicznej, 
z wszystkimi przysługującymi ulgami. 
W styczniu tego roku MPK zawiesiło 
kursowanie tramwaju 46 ze względu 
na bardzo zły stan techniczny tej blisko 
100-letniej linii. Jednak mieszkańcy, 
dzięki staraniom Pana Burmistrza, 
nie zostali pozbawieni komunikacji; 
kursują autobusy Z46. 

Dla mnie poza jakąkolwiek dyskusją 
jest zapewnienie komunikacji publicznej; 
przypomnę, że czynnie broniłem linii 
46 przed likwidacją na początku mojej 
pierwszej kadencji, kiedy to Łódź roz-
wiązała porozumienie międzygminne, 
na mocy którego funkcjonowała linia 46. 
Razem z mieszkańcami brałem udział w 
protestach, wielokrotnie rozmawiałem z 
prezydent Zdanowską o potrzebie zacho-
wania połączenia tramwajowego między 
Łodzią i Ozorkowem. Dzięki temu udało 
się wtedy uratować linię. 

Niestety, brak gruntownego remontu 

na przestrzeni kilkudziesięciu lat spo-
wodował, że stan techniczny trakcji na 
tyle się pogorszył, że trzeba było zawie-
sić kursowanie tramwaju. Przypomi-
nam, że linia 46 od Helenówka w Łodzi 
do Ozorkowa to kilkanaście kilome-
trów torowiska, urządzeń, trakcji, które 
znajdują się na terenie kilku gmin. Linia 
musi być zmodernizowana w całości, 
nie wystarczy remont tylko ozorkow-
skiego odcinka. W modernizacje muszą 
być zaangażowane wszystkie gminy. To 
potężne przedsięwzięcie inwestycyjne, 
wymagające niemożliwe do realizacji 
bez wsparcia funduszami ze źródeł 
zewnętrznych. To nie jest przebudowa 
chodnika, tutaj potrzebne są olbrzymie 
pieniądze, obszerna dokumentacja, 
przygotowanie map geodezyjnych i 
uzyskanie wielu pozwoleń. 

Podkreślam, że nie rezygnujemy z 
działań na rzecz modernizacji tram-
waju, chcę z pozostałymi samorządami 
zawiązać porozumienie, w ramach 
którego będziemy występować o 
środki zewnętrzne na modernizację, a 
jeśli nam się to uda, tramwaj ponownie 
zacznie kursować. Do tematu trzeba 
podejść racjonalnie i odpowiedzialnie. 
Dla mnie najważniejsze jest zapewnie-
nie komunikacji publicznej w formie 
optymalnej dla mieszkańców. Obecnie, 
dzięki m.in. moim staraniom, kursują 
autobusy i zapewniam, że nadal będą 
kursować.  

Panie Burmistrzu, nie możemy zapo-
minać o mniejszych inwestycjach, ale 
równie ważnych dla mieszkańców. 
Mam tu na myśli przedsięwzięcia 
realizowane w ramach budżetu oby-
watelskiego. Czy stworzony w 2015 
r. budżet obywatelski powinien być 
kontynuowany?

Oczywiście, ponieważ sprawdza się 
bardzo dobrze, choć zdaję sobie sprawę, 
że środki przeznaczane na inwestycje w 
jego ramach mogłyby być większe. Będę 
starał się, by zwiększyć tę pulę. Cieszy 
mnie zaangażowanie mieszkańców i 
troska o najbliższą okolicę, dzięki temu 
wszyscy współdecydujemy o rozwoju 
Ozorkowa. 

Panie Burmistrza jakieś przedsię-
wzięcia należałoby zrealizować w 
najbliższych latach w pierwszej 
kolejności?

Na pewno konieczne jest zwiększe-
nie środków na modernizację naszego 
zasobu komunalnego. Wszystkie mia-
sta mają z tym duży problem, ponieważ 
modernizacja starych domów i kamie-
nic jest bardzo kosztowna. Niemniej 
należy zwiększyć środki na te działania, 
ponieważ jest wiele budynków, które 
wymagają remontów i wyposażenia 
we wszystkie media. 

Dziękujemy za rozmowę
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INWESTYCJA 
w ul. Traugutta 

i ul. Starzyńskiego
Budowa infrastruktury wod-kan 
w ul. Traugutta i Starzyńskiego

W listopadzie 2018 r. planowane jest rozpoczęcie robót w ul. 
Traugutta obejmujące budowę nowego kanału sanitarnego i 
wodociągu wraz z przebudową wszystkich przyłączy do po-
sesji w obrębie pasa drogowego. Prace te poprzedzają projekt 
Urzędu Miasta dotyczący gruntownej przebudowy ulicy wraz 
z budową kanalizacji deszczowej. Istniejąca infrastruktura w 
Traugutta jest jedną z najstarszych w mieście więc podjęto de-
cyzje o jej wymianie. W styczniu 2019 r. Wykonawca deklaruje 
start robót związanych z budową kanału sanitarnego  w ul. 
Starzyńskiego. Pozostawienie rurociągów w obecnym stanie 
niosłoby duże  ryzyko awarii, których usuwanie musiałoby 
się odbywać z naruszeniem nowej konstrukcji drogi.  Spółka 
zawarła w dokumentacji przetargowej zapisy obligujące Wy-
konawcę do minimalizacji utrudnień związanych z  budową 
nowych sieci  dla mieszkańców i przedsiębiorców. Wykonawca 
ma również obowiązek zapewnić dostęp do posesji zarówno 
dla lokatorów jak i klientów firm. Przyszłe realizacje niosą ze 
sobą pozytywne efekty ekologiczne i ekonomiczne. Rozdział 
kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną pozwoli  
na odciążenie  obsługującej Ozorków oczyszczalni ścieków.
W związku z przesłanym przez firmę wykonawczą harmono-
gramem prac, przedstawiamy komunikat dotyczący plano-
wanych robót, który został rozesłany również do odbiorców 
bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją. 

INFORMACJA
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunale Sp. z o.o. informuje, że w roku 2018 rozpoczną się 
prace związane z budową nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i części ul. Starzyńskiego 
oraz nowej sieci wodociągowej w ul. Traugutta. Poniżej prezentujemy harmonogram prac 
przedstawiony przez Wykonawcę:
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta wraz z przebudową przyłączy 
12.11.2018r.÷25.04.2019r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta wraz z odejściami bocznymi do posesji 
12.11.2018r.÷15.05.2019r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzyńskiego wraz z odejściami bocznymi do posesji 
na odcinku od ul. Traugutta do ul. Praga  10.01.2019r.÷25.06.2019r.
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Starzyńskiego (do targowiska miejskiego) 
01.05.2019r.÷25.06.2019r.

Prace te poprzedzają projekt Urzędu Miasta dotyczący gruntownej przebudowy ulicy wraz z 
budową kanalizacji deszczowej. Wykonanie  infrastruktury wod-kan ograniczy ryzyko awarii, 
a co za tym idzie konieczność ingerencji w nową nawierzchnię drogową. 
Planowane roboty przez Urząd Miejski oraz OPK pozwolą w niedługim czasie na korzystanie 
z nowoczesnej infrastruktury. 
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość z uwagi na 
niedogodności i utrudnienia, które są nierozłączne przy realizacji tego typu inwestycji.
Informujemy, że tymczasowe projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robót 
zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu oraz Komendę Powiatową Policji w 
Zgierzu są dostępne pod adresem: 

http://www.opkspzoo.eu/przetargi/2018/traugutta3/11_Projekty
%20tymczasowej%20org.%20ruchu.zip

Lokatorka jednej z 
kamienic w centrum 

miasta zmaga się z chorobą, która 
najprawdopodobniej jest wy-
nikiem niedożywienia. Kobieta 
odmawia pomocy. Taka postawa 
może doprowadzić do tragedii. 

Dowiedzieliśmy się, że ozorko-
wianka pozostała bez środków do 
życia. Wcześniej otrzymywała pie-
niądze z renty socjalnej, która jednak 
już się skończyła. W ub. tygodniu 
odwiedziła ją pracownica ośrodka 
pomocy. Nie została wpuszczona do 
mieszkania. 

- Nie mogę mówić o tym konkret-
nym przypadku, ale nie ukrywam, że 
sprawa jest niezwykle trudna – usły-
szeliśmy od przedstawicielki MOPS.

Sąsiedzi, którzy rozmawiali z na-
szym reporterem, czekają na podjęcie 
zdecydowanych kroków. 

- Tak dłużej nie może być. Nikogo 

Wkrótce – jak zapew-
nia urząd miasta – za-

kończy się remont przedszkola nr 
5. Nie udało się zakończyć remontu 
przedszkola nr 5 do 3 września. 
Przedszkole funkcjonuje w Mło-
dzieżowym Domu Kultury, przy 
ul. Listopadowej. Zajęcia, opieka, 
wyżywienie (catering) są w pełni 
zapewnione, zmieniła się jedynie 
lokalizacja. - Dostosowaliśmy zaję-
cia do zaistniałej sytuacji i warun-
ków MDK - mówi Ewa Bagińska, 
dyrektor PM 5. 

Powodem opóźnienia zakończe-
nia prac jest większy niż zakładano 

zakres remontu. To nie tylko 
termomodernizacja, na którą 
miasto otrzymało dofinanso-
wanie z funduszy unijnych, ale 
generalny remont całego budyn-
ku.  „Piątka” jest drugim spośród 
miejskich przedszkoli objętych 
projektem pt. „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków 

Na sesji rady miejskiej 
samorządowcy jedno-

głośnie podjęli uchwałę o nadaniu 
nazw wybudowanym w tym roku 
dwóm rondom. Rondo u zbiegu 
Zgierskiej/Wyszyńskiego/Połu-
dniowej/Maszkowskiej (na zdjęciu) 
nosi nazwę 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, nato-
miast rondo u zbiegu Południowej/
Unii/Kochanowskiego - Ignacego 
Paderewskiego.
Wnioskodawcą nazw dla rond był 
burmistrz Jacek Socha.

Ronda z nazWami 

niedługo koniec remontu

użyteczności publicznej Miasta Ozor-
ków”, realizowanym w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. Dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego stanowi 2,1 mln zł. W 2017 r. 
jako pierwsze zmodernizowano PM 
nr 3, natomiast na 2019 r. zaplanowa-
no termomodernizację PM nr 4, a na 
2020 r. – PM nr 1 i PM nr 2.

Może umrzeć z głodu!
nie wpuszcza, nic nie je, może 
umrzeć. Ta sytuacja trwa już 
długo. Wcześniej przycho-
dziła do niej pracownica PCK, 
ale też nie była wpuszczana 
do mieszkania. Jak to mówią, 
każdy jest kowalem swojego 
losu, ale przecież odpowied-
nie instytucje nie powinny 
być bezradne. 

Mieszkańcy obawiają się 
także epidemii, gdy mówią o schoro-
wanej i zaniedbanej kobiecie. 

- W tej jej klitce jest pełno robactwa. 
Pluskwy, wszy i pchły. Trzeba rozwią-
zać ten problem – apelują lokatorzy.

Zdaniem ozorkowianki oburzenie i 
panika sąsiadów są zbyteczne.

- Nie jest jeszcze ze mną tak źle. 
Mam prawo nie wpuszczać do swoje-
go mieszkania. Fakt, że jestem chora. 
Pójdę do lekarza, ale innej pomocy nie 
potrzebuję.

Katarzyna Pałasz, kierownik po-
mocy środowiskowej w MOPS w 
Ozorkowie, zapewnia, że podejmo-
wane są działania zmierzające do 
rozwiązania problemu. Podkreśla 
jednak, że osoby i rodziny korzystające 
z pomocy społecznej są obowiązane 
do współdziałania w rozwiązywaniu 
ich trudnej sytuacji życiowej, a przede 
wszystkim muszą wyrazić zgodę na 
proponowane formy pomocy.

(stop)

W tej 
kamienicy 
może dojść 
do tragedii...

Flaga na chodniku Ozorków Czytelnik, który za-
dzwonił do redakcji, 

powiedział nam o fladze, która 
leżała na chodniku przy ul. Wy-
szyńskiego. 
- Jestem zbulwersowany tym, że 
w naszym mieście nie szanuje się 
symboli narodowych. Nie wiem, 
dlaczego flaga była na chodniku, ale 
nie powinno do czegoś takiego dojść. 
Podniosłem ją i wsadziłem w otwór 
słupa energetycznego. Mam nadzieję, 
że flaga została umieszczona wyżej w 
odpowiednim uchwycie na słupie – 

usłyszeliśmy.
Poza tym mieszkaniec zwraca uwagę, 
że znaczna liczba flag rozwieszonych 
w różnych miejscach w Ozorkowie jest 
brudna. W sprawie poprosiliśmy o ko-
mentarz w urzędzie miasta. 
„Na początku tygodnia wiał silny wiatr 
i być może dlatego flaga znalazła się 
na chodniku. Jeśli mieszkańcy zauważą 
leżące na chodnikach/jezdniach flagi, 
proszeni są o poinformowanie o tym 
pracowników UM, tel. 42 710 31 00. Flagi 

zostaną wymienione w pierwszych 
dniach tego miesiąca. Miasto zakupiło 
nowy komplet flag, ponieważ do-
tychczasowe, ze 
względu na dłu-
gie użytkowania 
i częste pranie, 
nie wyglądają 
odpowiednio” 
- czytamy w od-
powiedzi. 

(stop)
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Wartości odżywczych dyni i jej 
właściwości leczniczych nie spo-
sób przecenić. Dynia to warzywo 
bogate w witaminy i minerały, 
zwłaszcza niezbędny mężczy-
znom cynk, a przy tym ma nie-
wiele kalorii. Świeże pestki dyni 
pomagają pozbyć się owsików, 
tasiemca i innych pasożytów. 

Dynia może zapobiec 
nowotworom

Dynia jest bogata w beta-karoten - 
to pomarańczowy, czerwony i żółty 
barwnik roślinny (to dzięki niemu 
dynia ma tak intensywny kolor) i 
jednocześnie substancja o właści-
wościach leczniczych. Beta-karoten 
- podobnie jak wszystkie karote-
noidy - jest przeciwutleniaczem, 
co oznacza, że hamuje szkodliwe 
procesy oksydacyjne, a co za tym 
idzie - może zapobiegać rozwojowi 
chorób nowotworowych. Badania 
wykazały, że częste spożywanie 
dyni zmniejsza ryzyko wystąpienia 
nowotworu żołądka, raka piersi, 
raka płuc i raka jelita grubego.

Dynia na nadciśnienie 
i choroby serca

Beta-karoten obniża poziom złego 
cholesterolu. Tym samym zapobiega 

Curry to bardzo aromatyczna 
przyprawa, a konkretnie mieszan-
ka przypraw, która wywodzi się z 
kuchni indyjskiej. Najpopularniej-
sze danie z jej dodatkiem to praw-
dopodobnie kurczak curry. Ta 
egzotyczna przyprawa sprawdzi 
się nie tylko w kuchni, gdy z badań 
naukowych wynika, że ma także 
wiele właściwości leczniczych, 
m.in. wykazuje działanie ochron-
ne na układ krążenia, zmniejsza 
bóle stawów, ma działanie prze-
ciwbakteryjne, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia nowotworów. 

Curry jest doskonałym źródłem 
żelaza, jego zawartość w 100 g tej 
przyprawy prawie 2- krotnie prze-
kracza dzienne zapotrzebowanie 
osoby dorosłej. Żelazo jest głównym 
składnikiem hemoglobiny uczestni-
czącej w transporcie tlenu. Kolendra 
zawarta w curry ma właściwości 
przeciwbakteryjne. Wykazuje dzia-
łanie hamujące na wzrost bakterii, 
m.in.: Escherichia coli. Curry przy-
spiesza też mineralizację kości, 
zmniejsza utratę tkanki kostnej 
oraz przyspiesza regenerację kości 
po złamaniach. Działanie takie wa-
runkuje zawarta w curry kurkuma 
oraz składniki mineralne.

Aqua fitness to sport wyko-
nywany w wodzie, najczęściej 
na zajęciach prowadzonych 
na basenie. Aqua fitness dzieli 
się na wiele specjalistycznych 
rodzajów aktywności fizycznej. 
Ćwiczenia można wykonywać 
bez przyrządów, jak i z dodatko-
wymi akcesoriami (np. rowerki 
czy rurki). Ta różnorodność 
i uniwersalność sprawia, że 
aqua fitness jest coraz częściej 
uprawianym sportem, a niezli-
czona ilość zalet, które posiada, 
przyciąga na zajęcia mnóstwo 
chętnych. Sprawdź, czym cha-
rakteryzuje się aqua fitness, ja-
kie są jego rodzaje oraz dowiedz 
się więcej o efektach, które dają 
zajęcia aqua fitness. 

Ćwiczenia w ramach aqua 
fitness wpływają korzystnie na 
całe ciało i zwiększają ogólną 
sprawność i wydolność organi-
zmu. Podczas zajęć wykorzystuje 
się różnorodne formy ruchu – ta-
niec, trening funkcjonalny, jogę, 

stretching, pole dance, ćwiczenia 
na przyrządach fitness umiesz-
czonych w wodzie. Ważną zaletą 
i cechą charakterystyczną aqua 
fitness jest fakt, że taka forma tre-
ningu nie obciąża stawów oraz nie 
wymaga umiejętności pływania. 
Aqua fitness działa prozdrowot-
nie na stawy, ponieważ woda 
doskonale je odciąża, zwiększa 
zakres ruchu i pozwala wykonać 
takie ćwiczenia, z którymi mogli-
byśmy mieć problem na “sucho”. 
Aqua fitness to także sport, w 
którym ryzyko kontuzji jest zni-
kome, więc z powodzeniem mogą 
go uprawiać osoby cierpiące na 
choroby stawów czy otyłość.

Wysiłek w wodzie to także do-
skonały sposób na odstresowanie 
po ciężkim dniu, a nie od dziś wia-
domo, że woda ma właściwości 
kojące i uspokajające. Aqua fitness 
będzie również wspaniale działać 
na nasze stawy, mięśnie, ścięgna i 
powięzi, masując je, usprawniając 
i zwiększając ich ruchomość.

Aqua fitness - zalety, efekty  
i przykładowe ćwiczenia

Aromatyczne curry

Dynia: wartości odżywcze 
i właściwości lecznicze dyni

odkładaniu się złogów cholestero-
lowych w ścianach tętnic, a co za 
tym idzie - zapobiega miażdżycy, 
a dalej chorobom serca, takim jak 
zawał czy udar mózgu. Poza tym 
dynia reguluje poziom ciśnienia 
tętniczego.

Dynia na robaki
Współczesna fitoterapia poleca 

pestki dyni na pasożyty. Pestki 

dyni właściwości przeciwpaso-
żytnicze zawdzięczają zawartości 
kukurbitacyny - substancji za-
wartej w błonce otaczającej na-
siona, zabezpieczającej je przed 
drobnoustrojami. Najwięcej ku-
kurbitacynyjest w świeżych, 
miękkich pestkach, dlatego dy-
niową kurację odrobaczającą 
najlepiej przeprowadzić jesienią.

Właściwości lecznicze tranu po-
znano dopiero w latach 60. ubie-
głego wieku. Odkryto wtedy, że 
dzięki wysokiej zawartości niena-
syconych kwasów tłuszczowych 
oraz witamin A i D między innymi 
pozytywnie wpływa na pracę mó-
zgu i wzmacnia odporność organi-
zmu w okresie jesienno-zimowych 
zachorowań. Jak działa tran? W 
jakich ilościach przyjmować tran, 
by wspomóc funkcjonowanie 
organizmu? 

Dla kogo jest przeznaczony tran?

Tran mogą przyjmować prawie 
wszyscy, a szczególnie osoby, które 
mają zwiększone zapotrzebowanie 
na tego typu substancję, tj. dzieci i 
młodzież w okresie intensywnego 
wzrostu (okres dojrzewania), osoby 
osłabione, zwłaszcza w podeszłym 
wieku, chore i będące w okresie 
rekonwalescencji, a także osoby 
prowadzące stresujący tryb życia, 
oraz nadużywające alkoholu i palące 
papierosy.

Tran wzmacnia układ 
odpornościowy

Nienasycone kwasy tłuszczowe z 
grupy omega-3 i omega-6 dostarczają 
organizmowi budulca do produk-
cji hormonów przeciwzapalnych, 
które usprawniają pracę układu 
odpornościowego. Z kolei witamina 
A uszczelnia i regeneruje błony ślu-
zowe, utrudniając przenikanie przez 
nią chorobotwórczych drobnoustro-
jów. Należy jednak pamiętać, że tranu 

i innych witamin nie można stosować 
podczas antybiotykoterapii, ponieważ 
wspomagają wówczas nie tylko osła-
biony organizm, lecz także bakterie czy 
wirusy, które wywołują chorobę. 

Tran poprawia pracę mózgu

Nienasycone kwasy tłuszczo-
we z grupy omega-3 wpływają na 
kształtowanie się i pracę mózgu: 
poprawiają jego ukrwienie i uspraw-
niają przepływ bodźców nerwowych 
między substancją szarą i białą. Z tego 
powodu tran jest polecany przede 
wszystkim dzieciom, by lepiej się 
rozwijały i nie miały problemów z 
pamięcią i koncentracją, a także oso-
bom starszym, by zmniejszyć ryzyko 
pojawienia się choroby Alzheimera 
oraz demencji.

Tran wspomaga pracę układu 
krwionośnego

Wchodzące w skład tranu niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe obni-
żają stężenie triglicerydów i “złego” 
cholesterolu (LDL) oraz zwiększają 
stężenie tego “dobrego” (HDL) we krwi, 
dzięki czemu obniżają jej krzepliwość, 
zapobiegają tworzeniu się zakrzepów, 
a co za tym idzie - zmniejsza się ryzyko 
wystąpienia choroby niedokrwiennej 
serca i miażdżycy. 

Tran w profilaktyce 
przeciwnowotworowej

Tran, a konkretnie zawarte w nim 
kwasy z grupy omega-3, mniejsza 
ryzyko raka piersi, jajników i jelit.

Tran może zapobiec 
chorobom oczu

Witamina A może zapobiec cho-
robom wzroku, m.in. zwyrodnieniu 
plamki żółtej, która jest najczęstszą 
przyczyną utraty wzroku u dorosłych 
i osób starszych. Jej niedobór może 
również spowodować niedowidzenie 
o zmierzchu, tzw. kurzą ślepotę, pie-
czenie i wysychanie spojówek, a nawet 
owrzodzenie rogówki. Z kolei kwasy 
omega-3 są składnikiem siatkówki 
oka. Podejrzewa się, że dzieci, które nie 
jedzą ryb, mogą być bardziej podatne na 
wady wzroku. Z koeli ich niedobór w 
diecie ciężarnej może doprowadzić do 
retinopatii wcześniaków (która może 
nawet prowadzić do całkowitej utraty 
wzroku).

Tran na mocne kości

Zawarta w tranie witamina D uczest-
niczy w gospodarce wapniowo-fos-
forowej w organizmie. Ułatwia ona 
przyswajanie wapnia i fosforu, a co za 
tym idzie - prawidłowe kształtowanie 
kośćca i zębów. Dlatego jest polecany 
dzieciom i młodzieży w okresie wzro-

stu. Tran jest stosowany również w 
profilaktyce krzywicy, ponieważ po-
budza procesy regeneracji i spowalnia 
proces niszczenia wszystkich tkanek 
(w tym chrzęstnej i nabłonkowej) oraz 
leczeniu zaburzeń uwapnienia tkanki 
kostnej. U osób w starszym wieku 
może zapobiec osteoporozie.

Tran odżywi skórę

W aptekach bez recepty jest dostęp-
na również maść tranowa, którą się 
stosuje na skórę, głównie jako środek 
ułatwiający gojenie ran oraz w począt-
kowym okresie tworzenia się odleżyn 
czy odmrożeń. Ten w kapsułkach 
jest szczególnie polecany kobietom 
po menopauzie, ze względu na jego 
działanie odżywcze na skórę: zapo-
biega nadmiernemu rogowaceniu i 
suchości skóry (dzięki witaminie A).

Przedawkowanie tranu

Tran należy spożywać tylko w ilo-
ściach zalecanych przez producenta. 
Długotrwałe stosowanie zbyt wyso-
kich dawek tranu może doprowadzić 
do przedawkowania witaminy A lub 
D. Dochodzi wtedy do hiperwitami-
nozy, która może objawiać się m.in.: 
brakiem apetytu, wzrostem masy 
ciała, wielomoczem, powiększeniem 
wątroby i śledziony, zaburzeniami 
neurologicznymi i bólami głowy.

TrAN - właściwości lecznicze. Jak działa tran? 
Jak go stosować, by wzmocnić organizm?
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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
FUHP „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
Tel.: 572 765 716
Praca w Łęczycy

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

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

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
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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 zarejestrowany i 
opłacony, mało używany, 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 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

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam tanio. Tel.: 500-336-322

Sprzedam dom + warsztat na 
działce 1400 mkw. Wszystkie 
media. W Ozorkowie. Tel.: 783-
499-305

Piec akumulacyjny 3 grzałki. Kuch-
nia węglowa prawa. Sprzedam.  
Tel.: 500-336-322

Hebel do kapusty na 5 noży sprze-
dam.  Tel.: 500-336-322
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Grabów

Gm. Łęczyca

Kwotę 298 tys. zł po-
zyskały władze Łę-

czycy z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na rozwój infrastruktury 
sportowej. Boisko wielofunkcyj-
ne będzie wykorzystywane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
1 oraz zawodników MKLA.

- Ogromnie się cieszę z kolejnego 
sukcesu naszego miasta. Pieniądze, 
które pozyskałam dla Łęczycy z 
Ministerstwa Sportu, pozwolą wy-
budować nowoczesne boisko wie-
lofunkcyjne. Inwestujemy w łęczyc-
kie dzieci i młodzież - to im głównie 
będzie służył ten obiekt sportowy 
– powiedziała Monika Kilar-Błasz-
czyk, wykonująca zadania i kompe-
tencje Burmistrza Miasta Łęczyca. 
Do końca tego roku Miasto Łęczyca 
podpisze z Ministerstwem Spor-
tu i Turystyki umowę, następnie 
rozpoczną się prace przetargowe, 
projektowe i samo wykonanie.

W ramach zadania zrealizowane 
zostanie m.in. boisko do gier zespo-
łowych, koło z rzutnią do pchnięcia 
kulą, boisko do piłki ręcznej.

info: UM Łęczyca

Na sali gimnastycz-
nej byłego gimna-

zjum w Topoli Królewskiej oraz w 
budynku OSP w Lubieniu odbyły 
się spotkania, których tematem były 
sprawy związane z planowaną bu-
dową sieci gazowej na trasie Łęczyca 
– Lubień do granic z Gminą Parzęczew, 
do której będą mogli się przyłączyć 
mieszkańcy miejscowości Lubień i 
Borki oraz na trasie Łęczyca – Topola 
Królewska (do wiaduktów), do której 
możliwość przyłączenia się otrzymają 
w kolejnym etapie mieszkańcy Topoli 

Królewskiej. Podczas spotkania Piotr 
Morawski, kierownik Sekcji Rozwoju 
Polskiej Spółki Gazowej wspólnie 
z Wójtem Gminy Łęczyca Jackiem 
Rogozińskim, zapewnili, iż inwestycja 
w żaden sposób nie jest zagrożona 
i już na wiosnę ruszą wszelkie prace 
związane z budową nitki gazociągu 
na terenie miejscowości Lubień-Borki. 
Aktualnie trwają działania związane 
z przygotowaniem dokumentacji 
projektowej oraz pozyskaniem nie-
zbędnych pozwoleń. 

info: UG Łęczyca

W poprzednim nume-
rze Reportera pisaliśmy 

o problemie z chuliganami. Kibole 
od ponad 3 miesięcy prześladu-
ją 17-letniego chłopaka, tylko 
dlatego, że kibicował piłkarzom 
“Górnika”. Matka nastolatka ma żal 
do policji, że nie podejmuje natych-
miastowych działań, żeby ukarać 
agresywnych fanów Widzewa. 
Policja odpowiada.

“Aby pociągnąć do odpowiedzial-
ności sprawcę czynu zabronionego 
ściganego na wniosek pokrzyw-
dzonego w pierwszej kolejności 
niezbędne jest złożenie w tej sprawie 
zawiadomienia i wniosku. Jeżeli dany 
czyn objęty jest ściganiem z urzędu, a 
policja ma w tym zakresie wiedzę po-
dejmuje czynności. Na uwadze należy 
mieć to, że nie wszystkie czyny będące 
przestępstwem bądź wykroczeniem 

Władze gminy Gra-
bów nie mają 1200 

zł, żeby oddać druhom z OSP Sławęcin 
pieniędzy za paliwo. Strażacy ochotnicy 
wielokrotnie wyjeżdżali ratować ludzkie 
życie i mienie, ale im samym pomocy 
się odmawia.

- W sytuacji zagrożenia ludzkiego 
życia, zdrowia czy mienia nie myśli 
się o pieniądzach, ważnym jest aby 
udzielić skutecznej pomocy - mówi 
Dariusz Sawicki, prezes OSP w 
Sławęcinie. - Tak było w naszym przy-
padku, niestety z dotacji przydzielonej 
naszej jednostce przez gminę już nic 
nie zostało, dlatego zwróciliśmy się 
do samorządu o pomoc finansową w 
wysokości 1200 zł, tytułem  zrefinan-
sowania kosztów paliwa. Niestety, 
gmina pomocy odmówiła. 

Jak czytamy w odpowiedzi podpi-
sanej przez zastępcę wójta, Krzysztofa 
Ogórka,  „gmina Grabów nie dysponu-
je wolnymi środkami finansowymi. W 
związku z powyższym, z przykrością 
informuję, iż nie ma możliwości zwięk-
szenia dotacji dla OSP Sławęcin”. 

- To ile dla gospodarzy gminy zna-
czy ludzkie zdrowie i życie? - pyta D. 
Sawicki.

Czy rzeczywiście dla gminy kwota 
1200 zł stanowi aż tak duży wydatek? 

- Zawsze pomagaliśmy strażakom, 
pomożemy i teraz, tylko nie w tym 
momencie. Budżet gminy rządzi się 
swoimi prawami i czasami, jakkolwiek 
nie byłaby to słuszna sprawa, nie da się 
jej załatwić od tzw. ręki - słyszymy od 
Krzysztofa Ogórka, zastępcy wójta 
Grabowa.

Zapewne druhowie ze Sławęcina na 
pieniądze za paliwo poczekają do wy-
borów samorządowych, oby nie dłużej.

(mku)

Miasto 
wybuduje boisko 
wielofunkcyjne 

przy SP nr 1

Wkrótce popłynie gaz

Policja odpowiada ws. chuliganów
objęte są takim ściganiem. Przyjmo-
wane przez dyżurnego jednostki 
zgłoszenia są weryfikowane, po czym 
jeżeli zachodzi taka potrzeba na miejsce 
kierowany jest patrol policji. Policjanci 
oceniają czy przedstawiony czyn, zda-
rzenie ma charakter przestępstwa bądź 
wykroczenia. Jeżeli z opisu wynika, 
że nie jest objęty ściganiem z urzędu, 
osoba zainteresowana jest pouczana, 
że winna złożyć zawiadomienie w 
najbliższej jednostce policji. Z takiej 
czynności sporządzany jest protokół. 
Należy zaznaczyć, iż zawiadomienie 
może złożyć każdy kto ma wiedzę, że 
doszło do czynu zabronionego. Nie 
musi być to osoba, której sprawa doty-
czy bezpośrednio. 

Przyjmowane zgłoszenia w tym 
konkretnym przypadku były kwalifi-
kowane jako czyny, które nie są ścigane 
z urzędu o czym osoby wzywające 

na interwencje były każdorazowo 
powiadamiane. Tak było 11 sierpnia 
i 8 września 2018 roku. W pierwszym 
przypadku zgłoszenie dotyczyło 
„zaczepiania” kobiety, gdy szła z 
synem i zięciem przez znane jej 
osoby oraz uderzeniem przez jedną 
z tych osób jej 17 – letniego syna. 
Drugie zgłoszenie dotyczyło oba-
wy przed nieznanymi osobami, 
z którymi miało dojść do “ostrej” 
wymiany zdań. W obu przypad-
kach policjanci po wysłuchaniu 
relacji zgłaszającej pouczyli ją, 
że naruszenie nietykalności cie-
lesnej, znieważenie ścigane są z 
oskarżenia prywatnego, bądź jak 
w przypadku gróźb na wniosek, a 
co za tym idzie, aby spełnione były 
przesłanki prawne do wszczęcia 
postępowania przez policję musi 
zostać złożone zawiadomienie. 
Dzielnicowy jest w kontakcie z 
tymi osobami jednak wcześniej 
nie zdołał przekonać do podjęcia 
niezbędnych kroków prawnych.

24 września 2018 rok w KPP w 
Łęczycy zostało złożone zawiado-
mienie dotyczące gróźb karalnych. 
Przestępstwo ścigane na wniosek 
pokrzywdzonego, co daje nam możli-
wości prowadzenia dalszych działań 
procesowych i operacyjnych w tym 
temacie. Postępowanie w tej sprawie 
prowadzą funkcjonariusze wydziału 
kryminalnego KPP w Łęczycy” - in-
formuje asp. Mariusz Kowalski, oficer 
prasowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Łęczycy.

odmówił pomocy

Niebawem ruszą prace związane z 
realizacją projektu „Tum - perła ro-
mańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”. 
To jeden z największych projektów 
realizowanych przez powiat łęczycki 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. 
Wyłoniono wykonawców i zabezpie-
czono środki na ten cel. Jeśli aura po-
zwoli to prace ruszą jeszcze jesienią, 
a samo zadanie ma być wykonane 
do lipca 2019r.
26 września odbyła się 41. Sesja Rady 
Powiatu Łęczyckiego. Podczas sesji 
wprowadzono zmiany w Uchwale 
XXXII/258/2017 Rady Powiatu Łę-
czyckiego z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łęczyckiego na 2018 rok oraz 
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 
XXXII/257/2017 Rady Powiatu Łęczyc-
kiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego 
na lata 2018 – 2028.
Wartość całego projektu, który Powiat 
Łęczycki realizuje przy współpracy z 
Muzeum Archeologicznym i Etnogra-
ficznym w Łodzi to kwota ponad 11 
mln. zł.

info: leczycki.pl

Wyłoniono 
wykonawców
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

Gadzi pasjonat okręt-szpital Posadzili 500 roślin 

W ciągu 20 lat 67-letni dziś Philippe Gillet z Coueron koło 
Nantes zgromadził imponującą kolekcję ponad 400 ga-
dów. Aligatory Ali i Gator zostały uratowane z fermy skór, 
a pozostałe zwierzęta po prostu znudziły się wcześniej-
szym właścicielom i zostały oddane lub porzucone. Gillet 
podkreśla, że otrzymał wszelkie niezbędne zezwolenia, 
by trzymać i przewozić swoich podopiecznych na pokazy, 
które mają zwiększyć publiczną świadomość odnośnie do 
gadów. Miejscowi akceptują ponoć działalność sąsiada i 
bez oporów wpadają do niego na kawę. Lokalna straż 
pożarna ma jednak specjalne instrukcje, co robić, a czego 
nie w sytuacji kryzysowej.

Do wenezuelskiego portu La Guaira przypłynął chiński 
statek szpitalny Peace Ark. Przez tydzień będzie  w nim 
można skorzystać z darmowej opieki medycznej. Załogę z 
Państwa Środka powitał minister obrony Vladimir Padrino 
López, który powiedział, że wizyta okrętu została uzgod-
niona w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta 
Nicolása Madury w Pekinie. W zamian Wenezuela zgodziła 
się na zwiększenie eksportu ropy do Chin, które są jednym 
z głównych wierzycieli kraju.
Kryzys ekonomiczny w Wenezueli doprowadził do nie-
doboru jedzenia, leków i upadku systemu świadczeń 
publicznych. Opozycja twierdzi, że obecność chińskiego 
okrętu-szpitala unaocznia skalę kryzysu humanitarnego. 
Wenezuelski rząd obwinia za kryzys międzynarodowy 
bojkot, któremu przewodniczą USA. Wg ONZ-etu, od 
2014 r. do czerwcem 2018 r. z Wenezueli wyemigrowało 
ok. 2,3 mln osób.

Bicie Rekordu Polski na najwięcej roślin zasadzonych w 
jednej lokalizacji w ciągu godziny odbyło się 1 września 
na Placu przy ul. Lipowej w Bralinie. Organizatorem i po-
mysłodawcą całego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie 
ArtWarium. Bicie Rekordu Polski w nasadzeniu roślin 
odbyło się w ramach wydarzenia muzycznego – LOKAL 
9, organizowanego właśnie przez Stowarzyszenie  Ar-
tWarium. Festiwal muzyczny promuje regionalne młode 
zespoły oraz wokalistów.
Misją Stowarzyszenia ArtWarium jest, realizacja even-
tów, które będą coraz bardziej ekologiczne i kojarzone 
z aspektami zieleni, natury i tematyki eko. W rekordzie 
wzięły udział aż 143 osoby, którym w godzinę udało się 
zasadzić 500 nowych roślin. Tyle też wynosi oficjalny wynik 
Rekordu Polski na najwięcej roślin zasadzonych w jednej 
lokalizacji w ciągu godziny.

Turysta z Polski
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