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Łęczyca

Łęczyca
Łęczyca

Łęczyca

Rekordowa liczba bie-
gnących odliczyła się 

na trasie X Jubileuszowego Biegu 
Papieskiego. Z okazji 40 roczni-
cy wyboru Papieża Polaka oraz 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w miejskim par-
ku biegali łęczycanie w każdym 
wieku. 

Na trasie tego wyjątkowego 
wydarzenia pojawiło się ponad 
600 uczestników. To rekordowa 
liczba zawodników w ramach tej 

imprezy sportowej. Organizowa-
ny od 10 lat przez urząd miejski w 
Łęczycy Bieg Papieski cieszy się z 
roku na rok coraz większym po-
wodzeniem. Bierze w nim udział 
szczególnie młodzież ze szkół 
łęczyckich i z powiatu łęczyckie-
go oraz przedszkolaki. Startują 
również niezawodni łęczyccy se-
niorzy. Widać, że ta forma okazy-
wania pamięci o naszym Wielkim 
Rodaku przyjęła się w powiecie 
łęczyckim.

W mieszkaniu niepeł-
nosprawnego Włodzi-

mierza Kowalskiego przez cztery 
miesiące była dziura w podłodze. 
Poruszający się na wózku inwa-
lidzkim mieszkaniec wyjeżdżając 
z pokoju do kuchni za każdym 
razem musiał uważać, żeby nie 
wpaść do piwnicy.

Stara podłoga zarwała się jeszcze 
przed wakacjami. To cud, że stojący 
na niej segment nie przewrócił się 
na pokój. W czerwcu wraz z pra-
cownikiem MOPS-u przyjechali 
robotnicy, którzy usunęli spróch-
niałe deski. Została dziura. Remont 
miał być przeprowadzony w miarę 
możliwości szybko. W ubiegłym 
tygodniu pan Włodzimierz poinfor-
mował nas, że od czerwca sprawa 
nie ruszyła.

- Jest już październik a ja mam 
dziurę w podłodze. Idzie zima, w 
piwnicy jest tylko piach, przecież 
tędy będzie leciało zimno. Jak będą 
duże mrozy, to mogę tu zamarznąć. 
Nie wiem co się dzieje, MOPS miał 
zająć się tą sprawą, pomóc mi, a ja 
wciąż tylko czekam i czekam. Czy 
już o mnie zapomnieli? - usłysze-
liśmy. 

Kiedy w czwartek odwiedziliśmy 
pana Włodzimierza, okazało się, że 
dzień wcześniej padły deklaracje.

- Była u mnie pani kierownik 
Porczyńska z MOPS-u wraz z jaki-
miś fachowcami. Oglądali dziurę. 
Podobno w poniedziałek mają przy-
jechać, żeby to zrobić. Zastanawia 
mnie, dlaczego to tyle trwało i czy 

remont będzie zrobiony porządnie. 
Obawiam się, że załatają tylko dziu-
rę, a przecież podłoga rusza się aż 
do okna - dodaje pan Włodzimierz.

Iwona Porczyńska, kierowniczka 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łęczycy wie, że dłużej z 
remontem nie można zwlekać. 

- Ta sprawa niestety trwała bar-
dzo długo z uwagi na koszty. Mu-
siałam znaleźć firmę, która się tego 
podejmie, co nie było takie łatwe. 
Początkowo mieli to robić pracow-
nicy miejskiej spółki, ale nie chcieli 
wykonać częściowej wymiany pod-
łogi. Usłyszałam, że mogą zrobić 
tylko całość, co kosztowałoby 7 tys. 
zł. To spora suma. MOPS nie finan-
suje tak dużych remontów, zwłasz-

cza w domach, które są prywatną 
własnościową. Niemniej, z uwagi 
na trudną sytuację finansową pod-
opiecznego, niemożliwe byłoby, 
żeby we własnym zakresie wykonał 
naprawę podłogi, a idzie zima i tak 
nie mogło zostać. Z puli na doraźne 
remonty udało nam się przeznaczyć 
3 tys. zł - wyjaśnia szefowa MOPS-u. 
- Jestem przekonana, że firma zrobi 
to solidnie. Wymieniane będą lega-
ry i część podłogi. Zwrócimy uwagę 
fachowcom, którzy w poniedziałek 
będą na miejscu, żeby sprawdzili 
również wskazany fragment pod-
łogi w stronę okna. Jeżeli będzie 
wymagał wymiany, to  zostanie to 
wykonane. 

(zz)

W ubiegłym 
tygodniu 

drogowcy rozpoczęli 
malowanie znaków 
poziomych na 
wyremontowanej ulicy 
Marii Konopnickiej. Na 
jezdni są już pasy na 
przejściach dla pieszych 
i strzałki informujące 
o kierunkach jazdy 
z danego pasa. 
Malowanie znaków 
poziomych to ostatni 
etap prac drogowych.

(zz)

Czytelniczka zgłosi-
ła do redakcji sprawę 

niefortunnie ustawionego znaku 
drogowego przy ulicy Belweder-
skiej. Nie dość, że jest słabo wi-
doczny dla kierowców, to jeszcze 
stanowi przeszkodę dla pieszych.

- Jestem młodą matką i często 
spaceruję z wózkiem ulicą Belwe-
derską w stronę parku miejskiego. 
Prawdziwej gimnastyki wymaga 
przepchnięcie wózka dziecięcego 
między ścianą budynku stojącego 
przy ulicy a jednym z słupków 
znaku drogowego. Ominięcie prze-
szkody z drugiej strony jest niebez-
pieczne, bo trzeba by wjechać na 
jezdnię. Pozostaje więc przeciskanie 
się pomiędzy słupkami znaku. Nie 
wspomnę już o tym, że jako kierow-
ca zastanawiam się dla kogo jest ten 
znak, gdyż jest on zupełnie niewi-

Znak tylko przeszkadza

doczny. Umieszczono go pomiędzy 
dwoma drzewami, które zwyczajnie 
go zasłaniają.

Faktycznie ustawienie znaku 
na chodniku nie jest najlepszym 
rozwiązaniem. Uwagi naszej Czy-
telniczki przesłaliśmy do zarządcy 
drogi.

(mku)

Malowali ZEBRY

Cztery miesiące z dziurą w podłodze

W pokoju pana Włodzimierza jest dziura do piwnicy

Ponad 600 uczestników
Łęczycanie, z którymi rozmawiali-
śmy, w tajemnicy trzymali na kogo 
zagłosowali. Do obwodowych ko-
misji wyborczych szły całe rodziny, 
a rodzice mówili z uśmiechem o na-
uce dla pociech związanej z 
demokracją i 
lokalną wła-
dzą samorzą-
dową. 

P o g o d a 
dopisywała, 
dzień był o 
wiele bardziej 
słoneczny i 
cieplejszy od 
soboty. Jed-
nak od rana 
frekwencja 
nie była duża. Liczba 
odwiedzających komisje zwiększyła 
się około południa.

Najbliższa kadencja po raz pierw-
szy będzie trwała nie cztery a pięć 

lat. Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy w obwodowych komisjach 
wyborczych mieli dużą wiedzę o 
sprawach samorządu i byli zdecydo-
wani, na kogo zagłosować.

- Trzeba było spełnić swój demokra-
tyczny obowiązek 

- mówią Mi-
rosława i Ta-
deusz Wal-
czakowie. 
- Głosowanie 
do samorządu 
jest ważne, bo 
od tego jakich 
zarządzających 
wybierzemy 
zależy jak bę-
dzie wyglądała 
nasza rzeczy-

wistość przez najbliższe 5 lat.
Państwo Walczakowie pozosta-

wili w tajemnicy 
informację, któ-
remu kandyda-
towi na burmi-
strza powierzyli 
mandat zaufa-
nia. 

- Od same-
go początku 
wiedzieliśmy, 
na kogo głoso-
wać. Liczymy 
na to, że bur-
mistrzem zo-
stanie nasz kandydat - usłyszeliśmy 
od młodego małżeństwa. 

Do południa lokale wyborcze 
odwiedzali zarówno młodzi miesz-

kańcy Łęczycy, jak i starsi. Oddać 
głos przychodziły całe rodziny, a 
dzieci miały niezłą frajdę. Z synkiem 
przyszedł na wybory Tomasz Czaj-
kowski. 

- Niech się przyzwycza-
ja, żeby w 
dorosłym 
życiu wie-
dział, jak 
istotna jest 
władza lo-
kalna - mówi 
z uśmiechem 
T. Czajkow-
ski.

W chwili 
druku Repor-
tera nie były 

jeszcze znane wyniki 
wyborów samorządowych. Opubli-
kujemy je w przyszłym tygodniu.

(mku)

Mieszkańcy głosowali na swojego burmistrza

- Udział w wyborach to nasz 
obowiązek - mówią Mirosława i 
Tadeusz Walczakowie.

Tomasz Czajkowski na wybory 
przyszedł z synem
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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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Łęczyca

Łęczyca

Część ulicy Poznańskiej 
stanowiąca wjazd do 

Łęczycy od strony Topoli Kró-
lewskiej nie posiada chodnika. 
To prawdziwa zmora dla miesz-
kańców, zwłaszcza rowerzystów, 
korzystających z tej drogi. W 
ostatnim czasie skargi napływa-
jące do redakcji nasiliły się.

Andrzej Kubiak mieszkający w 
Łęczycy na własnej skórze przeko-
nał się, że przerwa w chodniku jest 
niezwykle niebezpieczna. 

- Niedawno oddana ulica, tyle 
pieniędzy wydatkowano z budże-
tu miasta, naprawdę tak trudno 
było dorzucić kilka złotych, aby 
chodnik był jednym ciągiem? 
- pyta mężczyzna. - Kilka dni 
temu jechałem tutaj rowerem, na 
niewybrukowanej nawierzchni 
upadłem i doznałem kontuzji, 
czego efektem jest zalecenie le-
karskie do noszenia gorsetu. To 
absurdalne, aby układając chodnik 
na tak długim dystansie zostawić 
odcinek o długości ok 50 m, który 
jest wyboisty i stanowi istną pu-
łapkę, głównie dla rowerzystów. 
Czy to już tak zostanie?

Pan Andrzej, jak nam powiedział, 
był w magistracie, ale nie udało mu 
się nic dowiedzieć.

Kolejny mieszkaniec, także rowe-
rzysta, który przyszedł do redakcji 
w sprawie nieutwardzonego frag-
mentu “chodnika” przy wylotowej 
części ulicy Poznańskiej również 

dziwi się, że przy remoncie ulicy 
chodnik nie został wykonany dalej i 
połączony z trotuarem przy drodze 
krajowej 91. 

- Taka wyboista droga, jak się 
jedzie rowerem jest bardzo niebez-
pieczna. To jest śmieszne. Najpierw 
jedzie się po chodniku, później 
wybojami, żeby znów wjechać na 
chodnik - usłyszeliśmy. - Byłem w 
urzędzie miasta. Usłyszałem, że 
chodnik nie będzie wykonany, bo 
droga ma być modernizowana, ale 
kiedy, to już nie wiadomo.

Część ulicy Poznańskiej, przy 
której znajduje się nieutwardzony 
chodnik nie była objęta przepro-
wadzoną niedawno modernizacją. 
Niebezpieczny odcinek znajduje 
się w obrębie skrzyżowania z dro-
gą krajową 91. Jak udało nam się 
dowiedzieć, zostanie wyremonto-
wany podczas inwestycji GDDKiA 
w związku z przebudową DK 91 
na odcinku przebiegającym przez 
Łęczycę. We wskazanym miejscu 

Spółdzielnia Mieszka-
niowa “Łęczycanka” za-

kończyła montaż urządzeń fitness. 
Sprzęt został ustawiony na dwóch 
osiedlach - przy ulicy Marii Konop-
nickiej 7 oraz przy boisku za blokiem 
przy ul. ZWZ 1a (za Biedronką).

Zarówno w jednej, jak i drugiej 
lokalizacji jest po kilka nowoczesnych 
urządzeń do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. Dzięki nim mieszkańcy 
młodsi i starsi, będą mogli poprawić 

swoją sprawność fizyczną. W Łęczycy 
do tej pory była tylko jedna plenerowa 
siłownia, która funkcjonuje w miej-
skim parku.

SM “Łęczycanka” realizuje rów-
nież duże inwestycje. Obecnie trwa 
termomodernizacja bloku przy ul. 
Zachodniej 9, ocieplony i odnowiony 
będzie także blok przy ul. Zachodniej 
3. Budowany jest również nowy blok 
spółdzielni przy ul. Kaliskiej.

(zz)

Sprzęt fitness na osiedlach

Urządzenia zamontowano na tyłach bloku przy M. Konopnickiej 7

„Demolka” w Domu Kultury
Łęczyca Sala widowiskowa 

w łęczyckim domu kultury jest całkowicie zdemo-lowana. To za sprawą trwające-go remontu pierwszego piętra budynku.
Prace są prowadzone w sali widowiskowej. Modernizacja po-trwa do końca bieżącego roku. Remont jest potrzebny, by już wkrótce szereg imprez mogło się odbywać w dobrych warunkach. Z powodu prac zostały przesunięte zaplanowane na ten rok konkursy: 

Powiatowe Konfrontacje Artystycz-ne Szkół, Przegląd Teatrzyków Językowych, Regionalny Konkurs Interpretacji Muzycznej „Wirtuoz” czy Otwarty Przegląd Wokalny „Mikrofon dla każdego”.
Wymienione imprezy odbędą się na początku przyszłego roku. Modernizacja sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy jest finan-sowana ze środków budżetowych Miasta Łęczyca i współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dzie-dzictwa Narodowego.

Feralne pobocze

ma zostać wybudowane rondo, 
dlatego na chwilę obecną bruko-
wanie chodnika, który później 
zostałby zniszczony, nie jest za-
sadne. Według wstępnych ustaleń, 
początek remontu zaplanowany 
jest na przyszły rok. 

(mku)

Pan Andrzej upadł 
jadąc rowerem po 
nieutwardzonej 
części ścieżki



4 22 PAŹDZIERNIKA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny koty otrute przy zachodniej

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Grabów Od pożaru dwóch 
składowisk śmieci w 

Grabowie minęły prawie dwa ty-
godnie. Przy ulicy Kochanowskie-
go wciąż jednak nie ma spokoju, 
niemalże codziennie składowisko 
na nowo płonie.

Marek Mikołajczyk, zastępca 
komendanta PSP w Łęczycy jest 
zdania, że kolejne pożary mogą być 
skutkiem podpalenia.

- Potwierdzam, że na składowisku 
śmieci w Grabowie przy ulicy Ko-
chanowskiego miały miejsce kolejne 
pożary. W poniedziałek ok. godz. 10 
przed południem zakończono akcję 
gaśniczą a już we wtorek rano wy-
buchł ogień, podobnie było w środę. 
Rano zapłonęła hala a wieczorem 
pryzma śmieci. Są to najprawdopo-
dobniej podpalenia.

Czy komuś zależy na spaleniu 
resztek niespalonych w pożarze 
śmieci? O sprawie chcieliśmy poroz-
mawiać z dzierżawcą, który dostał 
nakaz uprzątnięcia śmieci z terenu 
przy Kochanowskiego. Niestety nie 
udało nam się z nim porozmawiać, 
nie odbierał telefonu. 

Na portalu społecz-
nościowym pojawił 

się niedawno wpis mieszkańca, 
który w dosadny sposób zwrócił 
się do osoby, która truje koty na 
osiedlu. Jak można było się spo-
dziewać, polała się fala komen-
tarzy, w których mieszkańcy nie 
mogą zrozumieć tak bestialskiego 
zachowania. 

Bezpańskich kotów w mieście jest 
sporo. Niektórym to przeszkadza. 
Nic jednak nie usprawiedliwia za-
chowania osoby, która przy blokach 
podrzuca jedzenie z trutką. Koty 
zdychają w okropnych cierpieniach.

“Wiadomość do sukinkota który 
truje koty przy ulicy Zachodniej 25 i 
27. Wiedz, że to co robisz jest okrutne 
i spotka cię za to kara, sprawa zosta-
ła już zgłoszona do odpowiednich 
służb i mam nadzieję że wpadniesz 
i słono za to zapłacisz. Rozkładając 
zatrute jedzenie zagrażasz również 
psiakom i dzieciom, które bawią 
się na pobliskim placu zabaw. Nie 
wiem co zrobiły ci te biedne kotki, 
ale jeśli wpadłbyś w moje ręce nie 
wyszedłbyś z nich cały. Koty to nie 
szkodniki, dzięki nim w pobliżu 
naszych bloków nie ma myszy ani 
szczurów. Nie pozdrawiam i życzę 
wszystkiego co najgorsze dla zwy-
rodnialca” - to treść internetowego 
wpisu mieszkańca. Jeden z inter-
nautów przyznał, że widział mę-
czące się kociaki. “Kotki umierały w 
niewyobrażalnym bólu. Sam byłem 

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oferuje 
pomoc rolnikom, których go-
spodarstwa ucierpiały wskutek 
tegorocznej suszy lub powodzi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podjął decyzję o wydłu-
żeniu terminu przyjmowania 
wniosków o przyznanie takiej 
pomocy. Pierwotnie wnioski 
miały być przyjmowane do 28 
września, w przypadku szkód 
w wysokości co najmniej 70% w 
danej uprawie i od 26 września 
do 17 października, w przypadku 
szkód poniesionych w wysokości 
co najmniej 30% i mniej niż 70% 

Radca prawny 
urzędu gminy 

Łęczyca odniosła się do sprawy 
naliczania diet za udział w sesjach 
dla radnych będących jednocze-
śnie sołtysami. 

Radny gminy Łęczyca Grzegorz 
Góra informował w ubiegłym ty-
godniu, że otrzymał opinię prawną 
w tej sprawie, mimo że początkowo 
gmina odmówiła.

“Z mojej opinii nie wynika, że 
zmieniły się przepisy prawne od 
listopada 2017 roku, z których wy-
nika zmiana naliczenia diet dla rad-
nych i sołtysów. Napisałam opinię, z 
której wynika, że od listopada 2017 
roku zmieniło się orzecznictwo w 

Radca prawny wyjaśnia
sprawie naliczania diet dla radnych 
i sołtysów. Do listopada 2017 roku 
były wyroki Sądów Administracyj-
nych, że można kumulować diety 
jako sołtysa i radnego. Od listopada 
2017 roku zmieniło się stanowisko 
Sądów Administracyjnych. Zmiana 
przepisów nie nastąpiła. Po wtóre 
wskazać należy, że SKO nie nakaza-
ło wydać opinii prawnej. SKO uchy-
liło decyzję Wójta Gminy Łęczyca i 
przekazało sprawę do ponownego 
rozpoznania Wójtowi Gminy Łę-
czyca. To, że moja opinia została 
udostępniona Panu Radnemu G. 
Górze wynika z dobrej woli mojej i 
Wójta Gminy Łęczyca” - czytamy w 
wyjaśnieniu Karoliny Masłowskiej. 

KolEjnE PożaRY PRZY 
KochanowSKiEgo

Mieszkańcy zaniepokojeni serią 
pożarów zastanawiają się, ile to jesz-
cze potrwa i jakie gmina poniesie 
koszty. Zapytaliśmy o to w urzędzie 
gminy.

- W tej chwili jeszcze nie wiemy. 
Powstałe koszty są cały czas liczo-
ne, np. za wodę wstępny rachunek 
to 11 000 zł, ale mówimy tylko o 
wodociągu a były jeszcze pobory z 
innych źródeł. Generalnie, dopiero 
po zsumowaniu wszystkich kosz-
tów planowane jest spotkanie z 
nami jako gminą, PSP i starostą, aby 
zastanowić się nad podziałem zo-
bowiązań - słyszymy od Jarosława 
Głowackiego, sekretarza urzędu.

(mku)

Bezdomni pod orzechem
Łęczyca Na niezagospoda-

rowanym placu przy ulicy Sienkiewicza bezdomni urządzili sobie koczowisko. Sprawą zajmuje się straż miej-ska.
- Koczowisko musi zostać usu-nięte, najprawdopodobniej zleci-my posprzątanie tego miejsca, bo bezdomni zgromadzili tam sporo rzeczy. Nie ukrywam jednak, że najpierw chciałbym porozma-wiać z tymi osobami i przekonać je, aby zgodziły się pójść do ośrod-ka dla osób bezdomnych. Jest już jesień, nie wyobrażam sobie, żeby miały zostać pod chmurką. Pomimo kilku prób, nie możemy zastać tych osób, a nie mam in-formacji, którzy to mieszkańcy. Z informacji przekazanej nam przez osobę zgłaszającą problem wynika, że najprawdopodobniej jest to dwóch mężczyzn - mówi Tomasz Olczyk, komendant stra-ży miejskiej w Łęczycy.

W mieście jest już jedno koczo-wisko przy ulicy Belwederskiej 

na działce należącej do PKP. Początkowo właściciel terenu nie podejmował prób usunięcia bezdomnych, ale najprawdopo-dobniej do tego dojdzie.
- Lokatorka pobliskiego budyn-ku skarżyła się na bezdomnych, boi się, że wzniecą pożar. Z tego co wiem, zarządca tego terenu chce zlikwidować koczowisko - dodaje szef straży miejskiej.

(zz)

PoMoc KlęSKowa dla RolniKów

termin składania wniosków wydłużony 
danej uprawy. Decyzją ministra te 
terminy zostały wydłużone do 31 
października 2018 r., zarówno dla 
rolników, którzy ponieśli straty w 
uprawach rolnych wynoszące co 
najmniej 70% upraw, jak i rolników, 
którzy ponieśli straty w uprawach 
rolnych mieszczące się w przedzia-
le co najmniej 30% i mniej niż 70% 
danej uprawy. Stawka pomocy wy-
nosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku 
szkód powstałych w uprawach 
rolnych wynoszących co najmniej 
70% danej uprawy na powierzchni 
występowania tej uprawy oraz 500 
zł do 1 ha powierzchni upraw, w 
przypadku szkód powstałych w 

uprawach rolnych wynoszących 
co najmniej 30% danej uprawy 
i mniej niż 70% danej uprawy 
na powierzchni występowania 
tej uprawy. Do wniosku o po-
moc trzeba dołączyć m.in. kopię 
protokołu oszacowania szkód, 
zawierającego informacje o po-
wierzchni upraw, w których te 
szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kie-
rownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa właściwego 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo siedzibę producenta 
rolnego.

Jak można zrobić coś takiego?

przy tym, jak się męczyły i chodziły 
otumanione. Zdychaj zwyrodnialcu 
w męczarniach! Mam nadzieje, że 
spotka cię kara na jaką zasługujesz!”. 
Inne wpisy również bardzo krytycz-
nie odnosiły się do człowieka, który 
podrzucił trutkę w jedzeniu. 

Na osiedlu próbowaliśmy poroz-
mawiać o sprawie. Jak usłyszeliśmy, 
kotów rzeczywiście jest coraz mniej. 
Mieszkańcy są jednak ostrożni w 
rzucaniu oskarżeń, mówią jedynie 
o przypuszczeniach. Ustaliliśmy 
również, że służby nie odnotowały 
żadnego zgłoszenia o truciu ko-
tów we wskazanej lokalizacji. Jak 
informuje policja, do miejscowej 
jednostki nie zgłosiła się osoba z taką 
informacją jak i nikt nie kontaktował 

się telefonicznie z dyżurnym, co za 
tym idzie, nie jest  prowadzone w tej 
sprawie postępowanie. Straż miej-
ska także nie odnotował oficjalnego 
zgłoszenia. 

Przy otruciu zwierząt prowadzi 
się postępowanie z artykułu 35 
ustawy o ochronie zwierząt, który 
mówi o uśmiercaniu zwierząt lub 
znęcaniu się nad nimi. Czyn ten jest 
zagrożony karą do 2 lat pozbawiania 
wolności a w przypadku znęcania się 
ze szczególnym okrucieństwem, kara 
może wynosić do 3 lat pozbawienia 
wolności. Jeśli ktoś z mieszkańców 
podejrzewa, kto na osiedlu mógł 
podrzucić kotom zatrute jedzenie, po-
winien poinformować o tym policję. 

(zz)

Mieszkańcy w internecie komentowali 
zachowanie osoby, która przy blokach 

rozkładała zatrute jedzenie

Dwadzieścia lat minęło od powsta-
nia samodzielnego Młodzieżowego 
Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy. 
W tym czasie przewinęło się setki 
uczestników przez szeroko pojęte 
szkolenie.

Najlepsi z nich mieli zaszczyt re-
prezentować Polskę na najważniej-
szych światowych imprezach, oraz 
zdobywać medale na Mistrzostwach 
Polski. Wszyscy mogli przeżyć piękną 
sportową przygodę.

Wychowankami klubu są dwaj 
olimpijczycy. Skoczek wzwyż Ro-
bert Wolski wystąpił na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach, dyskobol 
Robert Urbanek reprezentował nasz 
kraj w Londynie (MKLA Łęczyca) i 

Rio de Janeiro (MKS Aleksandrów). 
Obaj z powodzeniem brali udział 
w Mistrzostwach Świata i Mistrzo-
stwach Europy. Niezapomnianych 
emocji dostarczał biegający w Na-
rodowej sztafecie 4x400 m. Grze-
gorz Sobiński. Podczas Halowych 
Mistrzostw Europy w Goeteborgu 
nieuzasadniona dyskwalifikacja po-
zbawiła go srebrnego medalu. Eta-
towym reprezentantem w trójskoku 
był Jacek Kazimierowski. Do ścisłej 
światowej czołówki juniorek prze-
biła się utalentowana miotaczka 
Ewa Różańska. Dawid Wawrzyniak 
zdobył srebrny medal Mistrzostw 
Europy w skoku wzwyż. Maciej 
Kiendzierski reprezentował Polskę 

na Mistrzostwach Świata i Europy 
Juniorów w skoku wzwyż. Rado-
sław Kowalczyk to zawodnik, który 
biegał na Mistrzostwach Świata Ju-
niorów Młodszych na 400 m. przez 
płotki. Ponadto w meczach między-
narodowych w reprezentacji Polski 
wystąpiła Ewelina Mamińska (rzut 
oszczepem) i Monika Wawrzyniak 
(rzut dyskiem).

W ciągu tych dwudziestu lat aż dzie-
więćdziesiąt pięć medali padło łupem 
zawodników MKLA.

Uroczystość dwudziestolecia istnie-
nia MKLA odbędzie się 26 październi-
ka o godz.17.00 w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1.

(and)

XX lEciE MKla ŁęcZYca
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Lokatorski konfLikt

Do połowy ubiegłe-
go roku wg mini-

sterialnego rozporządzenia 
wszystkie miejsca postojowe 
dla osób niepełnosprawnych 
powinny mieć kolor niebieski. 
Po upływie ponad trzech lat od 
daty wejścia rozporządzenia w 
życie, w Łęczycy pojawiły się 
kolejne odpowiednio ozna-
kowane miejsca parkingowe. 
Ostatnio wymalowano je przy 
ulicy Kaliskiej.

Niebieskie miejsca dla niepeł-
nosprawnych kierowców nie są w 
mieście nowością. Jako pierwsza 
przepisy wprowadziła w życie 
SM “Łęczycanka”, teraz nowe 
miejsca parkingowe wykonano 
przy wojewódzkiej drodze 703, 

Temat brudnej cieczy 
wypływającej z rury w 

parku do starego dorzecza Bzury 
co jakiś czas jest wywoływany 
przez mieszkańców. Tak jest i tym 
razem. Jeden z naszych Czytel-
ników martwi się, że od wielu lat 
mówi się o sprawie, ale nic się z 
nią nie robi.

- Moim zdaniem to są jakieś ścieki 
podłączone do kanalizacji deszczo-
wej. Dziwi mnie, że miasto wie o 
problemie, ale od lat nie podejmuje 
skutecznych działań, żeby brudy nie 
zanieczyszczały koryta Bzury - usły-
szeliśmy. - Przecież tak nie może być 
w nieskończoność. 

Zapytaliśmy o problem w urzędzie 
miejskim.

- Sprawa rury była przez pracowni-
ków Urzędu Miejskiego badana nie-

jednokrotnie. Podejmowano też wiele 
działań, zmierzających do zamknięcia 
tego wypustu i znalezienia jego po-
czątku w istniejącej sieci instalacyjnej. 
Niestety, rura nie jest naniesiona na 
żadne mapy inwentaryzacyjne, który-
mi urząd miejski dysponuje. Prawdo-
podobnie rura biegnie pod istniejącymi 
budynkami i przypuszczalnie może 
łączyć się z instalacjami w drodze krajo-
wej nr 91. Są to jednak przypuszczenia. 
Obecnie nie ma możliwości rozkopania 
tego ternu i sprawdzenia (wymagało-
by to wielu zgód właścicieli działek i 
wygenerowałoby ogromne koszty dla 
miasta). Rozwiązanie sprawy może 
przynieść planowana przez Łódzki 
Oddział GDDKiA modernizacja drogi 
krajowej nr 91 - informuje Sebastian 
Zaborowski.

(mku)

Niebieskie miejsca postojowe

czyli ulicy Kaliskiej przy kinie oraz 
przy bursie szkolnej. Warto zazna-
czyć, że w mieście jest jeszcze kilka 
miejsc parkingowych dla osób nie-
pełnosprawnych, które wymagają 
malowania na niebiesko.

(mku)

Kiedy z parku zniknie rura?

Samochód 
dla ZDP

Zarząd Dróg Powiato-
wych w Łęczycy kupił 

samochód ciężarowy Mercedes 
Axor 2006 r. Koszt zakupu wyniósł 
120 000 zł. Pojazd wykorzysty-
wany będzie do wszelkich spraw 
związanych z bieżącym utrzyma-
niem dróg powiatowych i mostów 
na terenie powiatu łęczyckiego.

Łęczyca Mieszkańcy bloku 
przy ul. Belwederskiej 

w Łęczycy mocno się skonflikto-
wali. Podłoże sporu sięga kilku 
lat wstecz, ale niektórzy lokatorzy 
mówią już “dość”. Żądają podjęcia 
natychmiastowych działań.

Redakcja otrzymała pismo pod-
pisane przez kilku mieszkańców, w 
którym poruszony został problem 
lokatora, zdaniem sąsiadów, miesz-
kającego w piwnicy.

Sąsiedzi apelują

“Nasz sąsiad śpi w piwnicy około 
4 lat, kiedy to pierwszy raz został do 
tego zmuszony przez swoją mamę. 
Wtedy stanęliśmy w jego obronie, bo 
jak można wyrzucić własne dziecko 
do piwnicy, ale mieliśmy nadzieję, 
że sytuacja się zmieni. Tak się jednak 
nie stało, poza tym, że mama sąsiada 
zameldowała go po raz kolejny i przez 
chwilę tam mieszkał. Administrator 
był już wcześniej informowany o 
zaistniałej sytuacji, czekaliśmy na 
interwencję dość długo, nawet do-
szło do spotkania z sąsiadem, który 
obiecał, że się wyniesie. Tak się jednak 
znów nie stało, wręcz odwrotnie, 
przygotował sobie super pokoik w 
piwnicy. Ma telewizor, komputer, 
co za tym idzie zdjęte ograniczniki 

prądu i prąd za darmo. Swoje potrzeby 
fizjologiczne również załatwia w piw-
nicy, bardzo często wynosi wiaderka z 
zawartością i wylewa za blokiem. Poza 
tym przeszkadza nam fetor, jaki unosi 
się na całej klatce - papierosy, alkohol, 
fekalia, ogólnie brud. Ostatnio doszło 
do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, 
jedna z sąsiadek będąc w piwnicy usły-
szała pod swoim adresem groźby” - to 
fragment listu do redakcji.

Spotkaliśmy się z sąsiadami, którzy 
są przekonani, że 57-letni pan Krzysztof 
mieszka w piwnicy.

- To trwa już za długo. Z początku 
naprawdę byliśmy po jego stronie, ale 
stał się wulgarny, agresywny. Po prostu 
boimy się, że człowiek, który ma za sobą 
odsiadkę w więzieniu może być dla 
nas niebezpieczny. Było już wiele nie-
przyjemnych sytuacji, podczas których 
byliśmy wyzywani, np. za zgaszenie 
światła w piwnicy. Papierosami czuć 
z dołu na całej klatce, poza tym to my 
ponosimy koszty za zużywany przez 
niego prąd - usłyszeliśmy. - Żądamy, 
że mężczyzna z piwnicy się wyniesie, 
tym bardziej, że ma gdzie mieszkać. 
W mieszkaniu jego matki są dwa po-
koje, dlaczego nie może tam spać? Jego 
matka też jest konfliktową osobą, kiedy 
była u niej straż miejska w tej sprawie, 
to stwierdziła, że sąsiedzi zmówili się 
przeciwko nim. 

Matka broni syna

Matka mężczyzny uważa z kolei, że 
sąsiedzi próbują zrobić jej na złość, dla-
tego rozpowiadają, że jej syn mieszka 
w piwnicy.

- To nie jest prawda. Syn ma swój 
pokój i w nim śpi. Prawdą jest, że w 
piwnicy spędza bardzo dużo czasu. On 
pali papierosy, nie pozwalam mu tego 
robić w mieszkaniu, bo jestem chora i 
dym mi przeszkadza. Poza tym, miał 
kilka prób samobójczych, schodzi do 
piwnicy, żeby mieć spokój. Konflikty, 
zwłaszcza z jedną z sąsiadek trwają od 
dawna. Doprowadziła nawet do tego, 
że dostałam pismo z PGKiM-u, że jak 
będę uciążliwą sąsiadką i nie zastosuję 
się do wytycznych, to wspólnota zażą-
da, żebym sprzedała mieszkanie. Nie 
mogę już nawet podlewać kwiatów 
na balkonie ani dokarmiać sikorek, bo 
to też przeszkadza. Dla mnie to chore 
- mówi lokatorka. - Mój syn jest zamel-
dowany w mieszkaniu, a komórka jest 
naszą własnością. Nie widzę powodów, 
dla których Krzysztof nie mógłby 
spędzać w niej tyle czasu, ile sam chce. 
Powinni dać mu spokój.

Co mężczyzna robi w piwnicy?

Spotkaliśmy się również z panem 
Krzysztofem. Potwierdza, że w piw-

nicy mieszkał około 2,5 roku, ale kiedy 
matka znów go zameldowała, śpi w 
mieszkaniu.

- Jedna z sąsiadek jest bardzo kon-
fliktowa. To ona zaczęła tę nagonkę na 
mnie. Nasiliła się nieco ponad miesiąc 
temu. Piwnica jest naszą własnością 
i mogę w niej robić co chcę. A prądu 
nie kradnę. Mam tylko małą lampkę 
energooszczędną, nad schodami też 
jest nieduża energooszczędna żarówka. 
Zużycie wcale nie jest znacząco większe. 
Mój komputer to laptop, ma swoją ba-
terię, którą ładuję w domu. Spędzam tu 
dużo czasu, żeby mieć spokój, zazwy-
czaj oglądam filmy. Jasne, że denerwuję 
się, kiedy gaszą mi światło, bo robią to 
celowo, po złości. Ale nikomu nie grozi-
łem i co najważniejsze, nie mieszkam w 
piwnicy. Śpię na górze. Z matką nie do 
końca żyjemy w zgodzie, bo ma swoje 
lepsze i gorsze dni. Czasami są kłótnie 
i po prostu wychodzę z mieszkania. 
Palić w domu też mi nie pozwala, a 
palę dużo, więc schodzę do komórki. 
Założyłem szczelne drzwi i okno mam 
otwarte, więc dymu wcale tak nie czuć. 
Przyznam tylko, że czasami tu zanocu-
ję, ale tylko kiedy sobie wypiję, bo po al-
koholu nie chcę wracać do mieszkania, 
żeby nie denerwować matki. Wracam 
do mieszkania po 22, a wychodzę już 
przed 6 rano. W tych godzinach matka 
praktycznie nie wychodzi ze swojego 

Pan Krzysztof 
potwierdza, 
że w piwnicy 
spędza dużo 
czasu, ale jak 
mówi, spać 
chodzi do 
mieszkania 

pokoju, więc się nie kłócimy i mam 
spokój - opowiada pan Krzysztof. - Nie 
jestem niebezpieczny ani agresywny, 
czasami tylko nerwowy. Sąsiedzi 
powinni zająć się sobą, a nie czepiać 
się innych.

Co na to prawo?

Po zgłoszeniu przez administratora 
budynku problemu, sprawą zaintere-
sowała się straż miejska.

- Matka lokatora zapewnia, że jej syn 
śpi w mieszkaniu. Z nim, mimo kilku 
prób nie udało nam się porozmawiać. 
My w tej sprawie niewiele możemy 
zrobić. Na miejscu byliśmy z pracowni-
kiem MOPS, w razie, gdyby mężczyzna 
potrzebował pomocy ośrodka. Spanie 
w piwnicy nie jest przestępstwem, ani 
wykroczeniem, choć komórka nie jest 
odpowiednim miejscem do zamiesz-
kiwania. W zaistniałej sytuacji, jeżeli 
udowodnione zostanie, że mężczyzna 
mieszka w piwnicy, wspólnota może 
wystąpić na drogę sądową z tytułu po-
noszonych dodatkowych kosztów (np. 
za większe zużycie energii elektrycznej) 
oraz ogólnych uciążliwości związanych 
z użytkowaniem piwnicy w sposób 
do tego nieprzeznaczony - wyjaśnia 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy.

(zz)

W tyM bloKu nie Ma Zgody
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Ogólnopolski Ekologiczny Bieg „Do Gorących Źródeł” – 
„Sanus per aquam – zdrowie przez wodę” już za nami. 

Ponad 1000 biegaczy z całej Polski i z zagranicy sprawdziło swoje 
umiejętności na odcinku 10 kilometrów. Wszyscy uczestnicy mieli 
możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dietetyka, fizjote-
rapeuty, trenera personalnego oraz lekarza na stoisku fundacji „Misja 
medyczna”. Zwycięzcami XII „Biegu do Gorących Źródeł” zostali: 
panowie: 1. Artur Kozłowski (Sanprobi Team) z czasem 00:31:07, 
2. Sergii Okseniuk (Mk Luczesk-lkb Rudnik) z czasem 00:31:18, 3. 
Tomasz Osmulski (Trucht.com) z czasem 00:31:52; panie: 1. Ewa 
Jagielska (Lks Ostrowianka) z czasem 00:35:44, 2. Oksana Okseniuk 
(Mk Luczesk-lkb Rudnik) z czasem 00:37:42, 3. Sabina Jarząbek (Kkl 
Kielce) z czasem 00:38:08. 

Na terenie  Term 
Uniejów wmurowa-

no kamień węgielny pod roz-
budowę kompleksu basenowe-
go. Uroczystość symbolicznie 
rozpoczęła trzeci z planowa-
nych czterech etapów budowy 
obiektu. Dzięki rozbudowie na 
terenie kompleksu basenowe-
go powstaną dodatkowe dwie 
duże niecki oraz plaża, która 
połączy nową część obiektu 
z dotychczas funkcjonującą. 
Powierzchnia lustra wody, 

Remont newralgicz-
nego skrzyżowa-

nia ulic Dąbskiej, Polnej oraz 
Wschodniej spowolnił. Powodem 
są nieregularne dostawy kostki 
brukowej. Brakuje też pracow-
ników budowlanych. Na miejscu 
zastaliśmy na początku ub. tygo-
dnia zaledwie 4 robotników. 

- Muszę niestety przyznać, że 
rzeczywiście są pewne kłopoty 
kadrowe. Powinno być znacznie 
więcej pracowników – słyszymy od 
Zbigniewa Prawdy, kierownika ro-
bót. - Jednak robimy wszystko, aby 
zakończyć inwestycję w terminie. 
Pozostało jeszcze tylko położenie 
ostatniej warstwy asfaltu i remont 
chodników wraz z parkingami. 

Z asfaltem problemów nie ma, co 
innego z kostką brukową. Jak się 
dowiedzieliśmy, już ponad tydzień 
ekipa czeka na nową dostawę. 

- Łódzki producent kostki bru-
kowej powiedział nam, że musimy 
być cierpliwi. Na rynku jest deficyt 
kostki. Mamy nadzieję, że wkrótce 
otrzymamy zamówiony materiał 
budowlany – dodaje Z. Prawda. 

Warto wspomnieć o początko-
wych zapewnieniach. Inwestycja 
miała zostać zakończona do końca 
wakacji. Przedłużające się prace z 
pewnością denerwują kierowców. 
Ruch sterowany jest automatyczną 
sygnalizacją świetlną i odbywa się 
wahadłowo. 

(ps)

Pobiegli po raz dwunasty 

Wmurowanie 
kamienia węgielnego 

która obecnie wnosi ok. pół-
tora tysiąca metrów kwadra-
towych, w wyniku rozbudowy 
powiększy się o 770 metrów. 
Budowa finansowana jest przez 
gminę Uniejów oraz samorząd 
województwa łódzkiego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego. Koszt inwestycji to 
5 milionów euro. Oddanie no-
wej części obiektu planowane 
jest na przyszłoroczny sezon. 

Zaskakujący problem 

Kierownik mówi o kłopotach przy 
remoncie skrzyżowania 

Newralgiczne skrzyżowanie wciąż jest remontowane
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Uniejów 

Poddębice

Poddębice

Uniejów 

Do redakcji zadzwoniła 
czytelniczka zaniepo-

kojona fatalnym stanem technicz-
nym domu przy ul. Kościelnickiej. 

- Niedawno przechodziłam obok 
tej ruiny. Elewacja trzyma się na słowo 
honoru. W każdej chwili dom może się 
zawalić. Stanowi ogromne zagrożenie 
dla przechodniów – twierdzi pani 
Wanda. 

O ruinie rozmawialiśmy na miejscu 
z mieszkańcami.

- W Uniejowie mieszka rodzina nie-
żyjących już właścicieli tego domu. Nie 
interesują się nieruchomością, a powin-
ni ją chociaż zabezpieczyć – słyszymy.

Podczas mszy św. 
wierni w kolegiacie pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Uniejowie przeżywali uro-
czystość wprowadzenia relikwii św. 
Jana Pawła II. Ceremonia, w której 
uczestniczył ksiądz biskup Wiesław 
Alojzy Mering, była również okazją 
do nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Uniejów Jego 
Ekscelencji. Najistotniejszym wyda-
rzeniem mszy świętej celebrowanej 
przez księdza biskupa, z udziałem 
zaproszonych księży oraz licznych 
wiernych, było wprowadzenie do 
uniejowskiego kościoła relikwii św. 
Jana Pawła II. Ważnym punktem 
uroczystości było nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
Uniejów księdzu biskupowi Wie-
sławowi Alojzemu Meringowi, or-
dynariuszowi diecezji włocławskiej. 
Zaszczytny tytuł biskup otrzymał na 
wniosek burmistrza i radnych.

Ryszard Rytter, sta-
rosta poddębicki, 

zdecydował się pod koniec ub. 
tygodnia złożyć pozew w trybie 
wyborczym przeciwko posłowi 
PiS, Piotrowi Polakowi. Chodzi 
o publikację w gazecie wydanej 
przez posła, w której sformu-
łowana została wypowiedź o 
likwidacji liceum im. Marii Ko-
nopnickiej przy ul. Mickiewicza 
w Poddębicach.

- Żadnej likwidacji liceum nie 
było – mówi starosta Ryszard 
Rytter. - To kłamstwo i dlatego 
zdecydowałem się pójść do sądu. 
Liceum zostało przeniesione a nie 
zlikwidowane. 

Starosta domagał się przeprosin 
ze strony posła Polaka i zadośćuczy-
nienia w kwocie 10 tysięcy złotych 
dla ośrodka dla bezdomnych w 
Feliksowie. 

Sąd wniosek starosty oddalił w 
całości.

- Przypuszczałem, że tak będzie. 
Słowo likwidacja dotyczyło w tym 
przypadku jedynie adresu. Liceum 
przy ul. Mickiewicza de facto, przy 
tym adresie, zostało zlikwidowane 
– odpowiada poseł Piotr Polak. 

W Poddębicach był to pierwszy i 
ostatni zarazem pozew wyborczy 
dot. wyborów samorządowych 
2018. 

(ps)

StaRoSta KontRa PoSEŁ

Międzynarodowe Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0

W sobotę zakoń-
czyła się trzecia 

edycja prestiżowego wydarze-
nia gospodarczego poświęco-
nego nowym technologiom, 
innowacjom, wynalazkom i 
nowatorskim inwestycjom. 
Międzynarodowe Forum Inteli-
gentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 
zgromadziło 1000 branżowych 
liderów – innowatorów i inwe-
storów, którzy podczas wyda-
rzenia pochwalili się swoimi 
osiągnięciami oraz wymienili 

wiedzą i doświadczeniami na 
linii nauka – biznes – samorząd. 

niebeZpieCZna 
ruina

Kolejny mieszkaniec dodaje, że gmi-
na też powinna podjąć odpowiednie 
kroki. 

- Wystarczy zawiadomić nadzór 
budowlany. To załatwiłoby sprawę – 
kwituje uniejowianin. 

Jest w tym sporo racji, bowiem or-
gany nadzoru budowlanego pełnią 
funkcję “policji budowlanej”. Zobo-
wiązane są do podjęcia właściwych 
działań na przykład wówczas, gdy 
obiekt budowlany zagraża życiu lub 
zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu 
mienia.  

(ps)

Relikwie św. 
Jana Pawła II

CBA prześwietli inwestycję?
Gm. Zadzim Tadeusz Ka-

miński twier-
dzi, że władze gminy popeł-
niły szereg nieprawidłowości 
realizując inwestycję w miej-
scowości Szczawno Rzeczyc-
kie. Mieszkaniec planuje 
powiadomić Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. 

Sprawa dotyczy wodociągu, 
na który gmina otrzymała do-
finansowanie unijne. Zdaniem 
T. Kamińskiego w wydatkowa-
niu środków zabrakło należy-
tej kontroli. Poza tym niektó-
rzy mieszkańcy – jak określił 

nasz czytelnik – znajomi wójta, 
zostali zwolnieni z poniesienia 
kosztów za przyłącza. 

- Ta inwestycja śmierdzi na 
kilometr – uważa Tadeusz Ka-
miński. - Pięciu mieszkańców 
przyłącza wodociągowe miało 
gratis. To zwolnienie z opłat jest 
niezrozumiałe. Czym kierował 
się wójt, dając takie gratisy? 
Podczas sesji włodarz gminy 
nie potrafił w rozsądny sposób 
tego wytłumaczyć. Uważam, że 
ci uprzywilejowani mieszkańcy, 
są dobrymi znajomymi wójta 
aktywnie zresztą wspierającymi 
go w wyborach. 

Pan Tadeusz wylicza pozostałe, 
jego zdaniem, uchybienia. 

- Inwestycja realizowana była 
bez kontroli. Firma wzięła pie-
niądze za roboty, które nie zo-
stały wykonane – słyszymy. 
- Zabrakło na przykład badania 
zagęszczenia gruntu i nadzoru 
budowlanego z ramienia inwe-
stora. Wykonujący prace rzeko-
mo zerwali tłuczeń, którego nie 
było. Firma zainkasowała prawie 
150 tysięcy zł brutto za fuszerkę. 

Wójt Krzysztof Woźniak nie 
kryje zaskoczenia.

- Nie ma tu mowy o żadnym 
kumoterstwie. Inwestycja do-
finansowana ze środków Unii 
rządzi się swoimi prawami. 
Gmina musiała wskazać mini-
mum 5 osób, którym zwrócone 
zostaną koszty za przyłącza. 
Osoby te od samego początku 
zabiegały o wodociąg, pisały 
petycje, były bardzo zaanga-
żowane i dlatego w ten sposób 
zostały nagrodzone. Nie jest 
prawdą, że inwestyc ja była 
pozbawiona kontroli. To ab-
surd. Organem nadzorującym 
był przede wszystkim urząd 
marszałkowski, który na każ-
dym etapie kontrolował prace. 
Jestem przekonany, że uchybień 
nie było. 

T. Kamiński zabiega o to, aby 
radni przyjrzeli się sprawie 
podczas najbliższej sesji. 

- Zastanawiam się również, 
czy nie powiadomić CBA – usły-
szeliśmy. 

(ps) 

Wójt Zadzimia twierdzi, że w 
inwestycji błędów nie było 

T. Kamiński zastanawia się nad powiadomieniem CBA
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 306: Wszystko ma swój koniec.
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* Do pracy przyjmują nowego pra-
cownika. 
- Jak długo był pan w poprzednim 
zakładzie? 
- Trzy lata. 
- Opuścił go pan wskutek wypowie-
dzenia? 
- Nie, dzięki amnestii! 

* * * 
* Siedzi dziecko z rodzicami.  
Nagle dziecko pyta się ojca:  
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamusią?  
- No widzisz! Nawet dziecko nie potrafi tego zrozumieć. 

* * * 
* Profesor podczas wykładu wścieka się na spóźnial-
skich: 
- To nie są wykłady, to jest Wędrówka Ludów! 
W tym momencie, mocno spóźniony wpada na salę 
czarnoskóry student. Prof. wydaje się, że wybuchnie, ale 
w końcu uspakaja się ze słowami: 
- Panu wybaczam, pan z daleka... 

* * *
* Nauczyciel pyta się Jasia:  
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
- Róże.  
- Proszę, napisz to na tablicy.  
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 

* * *
* - Panie doktorze, piec lat temu poradził mi pan zna-
komity sposób na  
reumatyzm - unikać wilgoci. Jestem wyleczony!  
- Znakomicie! A co panu teraz dolega?  
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się już wykąpać? 

* * *
* - Jak mężczyźni definiują podział obowiązków “pół na 
pół”? 
- Ona gotuje - on je, ona sprząta - on brudzi, ona 
prasuje - on gniecie... 

SMAŻONE FLąDRy Z MASŁEM 
CZOSNKOWO-KOPERKOWyM

Składniki:
4 świeże flądry (wypatroszone) 
1/2 szklanki mąki pszennej 
1/2 szklanki mleka 
1/2 pęczka koperku 
2 łyżki miękkiego masła 
2 ząbki czosnku 
sól  
pieprz ziołowy
 
Etapy przygotowania:
Czosnek pokrój w plasterki. Razem 
z koperkiem dodaj do masła i do-
kładnie wymieszaj. Dopraw solą i 
pieprzem. Flądry umyj i osusz. Mąkę 

wymieszaj z sola i pieprzem ziołowym. 
Każdą flądrę zanurz w mleku i obtocz 
w mące z przyprawami. Nadmiar mąki 
delikatnie strzepnij. Na patelni mocno 
rozgrzej olej i smaż na nim flądry 5 
minut z każdej strony, aż skórka będzie 
rumiana. Smażymy po kilka minut z 
każdej strony, do momentu aż skór-
ka ładnie się zarumieni. Usmażone 
ryby przekładaj na talerz wyłożony 
ręcznikiem papierowym, aby pozbyć 
się nadmiaru tłuszczu. Flądry ułóż 
na talerzach lub na półmisku i każdą 
posmaruj masłem czosnkowo-koper-
kowym. Podawaj od razu z plastrami 
cytryny. 

ZUPA Z CUKINII Z GRZyBAMI
Składniki:
4 szklanki bulionu warzywnego 
30 dag grzybów leśnych (możesz 
zastąpić kurkami) 
3 cukinie 
1/2 szklanki śmietanki 30% 
1 cebula 
2 łyżki masła  
2 łyżki śmietany 18% 
szczypta gałki muszkatołowej 

sól 
świeżo mielony czarny pieprz 

Etapy przygotowania:
Cukinie umyj i zetrzyj na tarce. Cebulę 
pokrój w kostkę. Grzyby umyj i oczyść. 
Pokrój w plasterki.  W garnku rozgrzej 
masło i smaż na nim cebulę, aż się zeszkli. 
Dodaj startą cukinię i wymieszaj. Duś pod 
przykryciem ok. 5 minut. Wlej bulion 
i wymieszaj. Dopraw solą, pieprzem i 
gałką muszkatołową. Doprowadź do 
wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj pod 
przykryciem ok. 15 minut. Na patelni 
rozgrzej masło i smaż na nim grzyby. 
Dopraw solą i pieprzem. Często mieszaj 

i smaż 3-4 minuty. 3/4 grzybów przełóż 
do garnka z zupą. Wymieszaj i gotuj 
2-3 minuty. Zupę wlej do miseczek 
lub głębokich talerzy. Do każdej porcji 
dodaj pozostałe usmażone grzyby i 
posyp natką pietruszki. 

MINI SZARLOTKI 
Z PRAŻONyMI JABŁKAMI 
I ORZEChAMI WŁOSKIMI

Składniki:
3 średniej wielkości jabłka 
1 szklanka kaszy jaglanej 
1/2 szklanki jogurtu naturalnego 
1/3 szklanki wody 
1/3 szklanki mleka 
2 łyżki cukru trzcinowego 
2 łyżki posiekanych orzechów 
włoskich 
1 łyżka miodu 
1 płaska łyżeczka cynamonu 

Etapy przygotowania:
Kaszę jaglaną ugotuj. Przepłucz ją 
najpierw zimną wodą, aby pozbyć 
się charakterystycznej goryczki. W 
garnku zagotuj wodę i mleko. Dodaj 
miód i wymieszaj. Wsyp kaszę. Gotuj 

pod przykryciem, aż kasza wchłonie 
całą wodę. Garnek zdejmij z ognia 
i pozostaw kaszę pod przykryciem 
jeszcze kilka minut. Przełóż do miski 
i widelcem rozdziel ziarenka. Jabłka 
obierz i pokrój w kostkę. Mocno roz-
grzej patelnię i smaż na niej jabłka 
1-2 minuty. Dodaj cukier trzcinowy 
i cynamon. Smaż 5-6 minut. Często 
mieszaj. Patelnię zdejmij z ognia. 
Do pucharków lub miseczek nałóż 
porcje kaszy jaglanej. Wlej jogurt 
naturalny. Następnie nałóż warstwę 
jabłek, a wierzch posyp orzechami 
włoskimi. 



922 PAŹDZIERNIKA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyfotoreportaż

te
ks

t i 
fo

t. M
iro

sła
wa

 Ku
pi

s-U
rb

an
iak

W sobotę na łęczyckiej starówce zorganizowano piknik historyczno -edu-
kacyjny. Rozpoczął się od przemówienia marszałka Józefa Piłsudskiego 
o pracy dla Ojczyzny (nagranie – Narodowe Archiwum Cyfrowe w 
Warszawie). W programie spotkania znalazło się sporo atrakcji, m.in. 
występy wokalne, pokazy taneczne, wystawy, gry i zabawy histo-
ryczne. Na placu T. Kościuszki zaparkowały zabytkowe samochody, 
można było też zrobić sobie zdjęcie m.in. z Marszałkiem. Niestety 
pogoda skutecznie zniechęciła mieszkańców do udziału w pikniku, 
frekwencja była wyjątkowo niska.

ARCHITEKCI NIEPODLEGŁEJ W ŁĘCZYCY   
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Cztery projekty spośród sześciu, 
na które głosowali mieszkańcy, 
zostaną zrealizowane w przyszłym 
roku w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2019. Wybrane zadania 
otrzymały największą ilość głosów, 
a łączny koszt ich wykonania nie 
przekroczy 330 tys. złotych (zgod-
nie z regulaminem budżet roczny 
Budżetu Obywatelskiego Ozorko-
wa wynosi 300 tys. zł, jednak bur-
mistrz może zwiększyć tę kwotę 
o 10%). Głosowanie trwało do 30 
września 2018 r., oddano 2246 
głosów, z czego 2165 ważnych. 19 
października Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego, po zapoznaniu 
się z danymi z głosowania, podjął 

decyzję o realizacji czterech pro-
jektów w 2019 r.    
Zadania wybrane do realizacji w 2019 r.
Przebudowa chodników na ul. Kościel-
nej – 562 głosy
W ramach inwestycji zostaną przebu-
dowane chodniki, wjazdy do posesji, 
wymienione krawężniki i obrzeża. Sza-
cowany koszt – 90 tys. zł brutto.
„Radosny i bezpieczny maluch” - mo-
dernizacja placu zabaw przy PM4 i 
Żłobku Samorządowym – 387 głosów
W ramach projektu „Radosny i bez-
pieczny maluch” w ogrodzie Przed-
szkola Miejskiego nr 4 i Żłobka Sa-
morządowego powstałby plac zabaw 
przeznaczony dla dzieci w wieku 1-3 
lata. Szacowany koszt – 61.950 zł brutto.

Wybudowanie ścieżki dla pieszych nad 
zalewem miejskim – 372 głosy
W ramach inwestycji zaplanowano 
ścieżkę żwirową wzdłuż części brze-
gu zalewu miejskiego. Zostaną tez 
zamontowane ławki i kosze na śmieci 
wzdłuż ścieżki. Szacowany koszt – 120 
tys. zł brutto.
Plac zabaw i siłownia plenerowa na 
skwerku pomiędzy ul. Gębicką a Łę-
czycką - 370 głosów
W ramach inwestycji ma powstać plac 
zabaw oraz plac sportowo-rekreacyjny 
z urządzeniami siłowni plenerowej. 
Szacowany koszt –  58 050 zł. 
kościelna 
Najwięcej głosów zdobyło zadanie 
związane z remontem na Kościelnej 

Nauczyciele z ozorkowskich placówek oświatowych zostali uho-norowani Nagrodami Burmistrza Miasta Ozorkowa za wybitne osiągnięcia w pracy edukacyjno – wychowawczej.W tym roku nagrody otrzymali: Beata Dobrzyńska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4, Anna Kasprowicz – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 1, Marcin Ustimow – nauczyciel Przed-szkola Miejskiego nr 2, Barbara Pachlińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Dariusz Suchan – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Agnieszka Wrześkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Monika Kryszkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Agnieszka Forysiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Dorota Plewa – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Łączna kwota nagród wyniosła 25 038 zł.

Im bliżej końca remontu 
ul. Kochanowskiego, 

tym więcej krytycznych głosów. Nie-
którym mieszkańcom nie podoba się 
pozostawiony na poboczach gruz, 
pozrywany asfalt i wszechobecny 
bałagan. Dużo negatywnych opinii 
jest o latarniach stojących pośrodku 
modernizowanych chodników i braku 
kratek ściekowych. To nie wszystko. 
Zdaniem negatywnie oceniających 
remont odnowiona ulica jest teraz 
znacznie węższa. 

- Proszę spojrzeć – mówi 
jeden z mieszkańców. - Nie 
wiadomo dlaczego po-
szerzyli chodnik po jednej 
stronie ulicy o prawie metr, 
gdy po drugiej stronie też 
jest chodnik. Przez to ulica 
zrobiła się wąska. Poza tym 
od Lipowej do Południowej 
wcale nie zamontowano 
kratek ściekowych. Można 
przypuszczać, że podczas 
opadów ten odcinek ulicy 
zamieniać się będzie w rzekę. No i jeszcze 
te nieszczęsne słupy pośrodku chodnika. 

Inwestycja wzbudza dużo emocji być 

ZŁotE godY

39 par małżeńskich z Ozorkowa otrzymało medale Prezydenta RP z 
okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, a dwie pary uhonorowano z 
okazji 60-lecia małżeństwa podczas uroczystości zorganizowanej w 
Urzędzie Stanu Cywilnego. Burmistrz Jacek Socha, który przy udzia-
le kierownika USC Marka Ludwiczaka wręczył jubilatom medale, 
legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i prezenty, złożył szacownym 
małżonkom najlepsze życzenia i wyrazy szacunku.

nagrody od burmistrza

BUdżEt oBYwatElSKi 2019 

WCale nie taK różoWo 
– MóWią MiesZKańCy 

może z racji jej wcześniejszego nagłośnie-
nia. Ozorków nigdy wcześniej nie dostał 
tak dużej kwoty z budżetu państwa na 
przebudowę infrastruktury drogowej. 
Miasto z budżetu państwa otrzymało 
na przebudowę ulicy ponad 1 mln 300 
tys. zł dofinansowania. Dotacja stanowi 
aż 80 % kosztów całej inwestycji.

Jaki jest komentarz urzędu ws. kry-
tycznych opinii mieszkańców?

„W pasie drogowym zlokalizowane 
są słupy zakładu energetycznego i 

telekomunikacyjne – nie 
pozostają w zarządzie Urzę-
du Miejskiego, większość 
z nich zlokalizowana jest 
przy krawędzi chodnika 
i nie wpływa znacząco na 
jego użytkowanie. Przebu-
dowa sieci energetycznej i 
telekomunikacyjnej wiąza-
łaby się ze znacznym wzro-
stem kosztów i nie byłaby 
możliwa do wykonania w 
br., w związku z powyż-
szym od niej odstąpiono. Na 

odcinku od ul. Lipowej do ul. Południo-
wej wody deszczowe odprowadzono 
powierzchniowo do kratek burzowych 

zlokalizowanych w rejonie nowo wy-
budowanego ronda. Przewężenie jezdni 
wynika z konieczności dostosowania 
szerokości pasa ruchu do parametrów 
określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie, zgodnie z powyższym 
szerokość pasa ruchu na drodze klasy 
L powinna wynosić 2,75 m. Poszerzenie 
chodnika pozwoliło na zmniejszenie 
utrudnień dla pieszych wynikających 
z lokalizacji w ciągach pieszych słupów 
energetycznych. Mieszkańcy zgłaszali 
powyższe uwagi pracownikom urzędu, 
otrzymywali wyjaśnienia i przyjmowali 
je ze zrozumieniem” - czytamy w odpo-
wiedzi magistratu. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano 
w listopadzie. 

(stop)
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Starsi i młodsi mieszkańcy mogą 
już korzystać z nowego placu 
zabaw i siłowni plenerowej; urzą-
dzenia zainstalowano w połowie 
października na skwerze u zbiegu 
ul. Zgierskiej i Sienkiewicza w 
Ozorkowie. 
Miejsce do zabawy i rekreacji po-
wstało w ramach programu Otwar-
tych Stref Aktywności. Na ogrodzo-
nym placu zabaw najmłodsi mogą 
korzystać z zestawu sprawnościo-
wego, w którego skład wchodzą 
drabinki i ścianka wspinaczkowa, 
z rozbudowanego linarium i z po-
dwójnej huśtawki. Siłownię plenero-
wą tworzy dziewięć urządzeń i są to: 
biegacz, stepper, orbitrek, narciarz, 

W y j e ż d ż a j ą c 
z  Ozorkowa w 

stronę Zgierza trzeba za-
wsze być bardzo czujnym. 
Skrzyżowanie należy do 
niebezpiecznych. Niedawno 
przekonał się o tym 44-letni 

16 października 1978 r. metropolita krakowski Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imiona Jan Paweł II. W 40. rocznicę wyboru papieża Polaka, burmistrz Jacek Socha i sekretarz miasta Mariusz Ostrowski, w imieniu mieszkańców Ozorkowa, złożyli kwiaty pod 
pomnikiem św. Jana Pawła II przed kościołem św. Józefa. 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne rozpoczęło na ul. 
Traugutta i w obrębie skrzyżowa-
nia ul. Traugutta i Starzyńskiego 
prace związane z modernizacją 
sieci wodociągowej, przyłączy 
oraz kanalizacji sanitarnej. 

W ramach inwestycji, której 
koszt wynosi 2 mln 250 tys. zł, 
wymienione zostaną wszystkie 
elementy sieci: przyłącza, rury, 
studzienki, zasuwy itd. Prace 
potrwają do połowy przyszłego 
roku. Modernizacja nie wymaga 

zamknięcia dla ruchu ul. Traugut-
ta, jednak będzie obowiązywać 
ograniczenie prędkości oraz cza-
sowo wprowadzony będzie ruch 
wahadłowy (harmonogram prac i 
projekt organizacji ruchu na stronie 
internetowej OPK). Termin inwesty-
cji został przyjęty w porozumieniu 
z miastem, które w przyszłym roku 
planuje rozpoczęcie II etapu przebu-
dowy układu komunikacyjnego w 
Ozorkowie, czyli modernizację ulic: 
Traugutta, Żeromskiego, Stypuł-
kowskiego i Łęczyckiej.

Picie denaturatu 
oraz alkoholu z 

melin, to najbardziej prawdo-
podobna przyczyna śmierci 
34-letniej bezdomnej. 

Jeszcze niedawno pani Ewa 
mówiła naszemu reporterowi o 
planach na przyszłość. Chciała 
zerwać z nałogiem i ułożyć sobie 
życie z niepełnosprawnym 

Kwiaty w rocznicę

Inwestycja OPK za ponad 2 mln zł

KRaKSa PRZY KRajówcE

autobus wjechał w volkswagena

Autobus wjechał w tył 
volkswagena 

kierowca autobusu z pasaże-
rami, który uderzył w tył vol-
kswagena. 

- Zatrzymałem się na Zgierskiej 
przed drogą krajową, aby prze-
puścić jadące samochody. Nagle 
walnął w tył mojego auta autobus. 
Wyleciała szyba a blacha z przo-
du autobusu wbiła się w mojego 
volkswagena. Tuż przed tym zda-
rzeniem o mały włos nie doszło do 
czołowego zderzenia z samocho-
dem, który wjechał na Zgierską 
od strony wyjazdu. Myślę, że to 
skrzyżowanie wymaga jeszcze do-
datkowego oznakowania – uważa 
49-letni kierowca osobówki. 

Kierowca autobusu nie był 
rozmowny. Nie dowiedzieliśmy 
się, dlaczego nie zachował nale-
żytej ostrożności. Został ukarany 
mandatem. Na szczęście 4 pasa-
żerów autobusu nie ucierpiało. 

Przewoźn ik zorgan izował 
transport zastępczy. Kierowcy 
byli trzeźwi. 

(stop) Niełatwo było oderwać z vw 
przedni element autobusu

oSa PRZY SiEnKiEwicZa

surffer/wahadło, wioślarz, twister, 
drabinka, krzesło do wyciskania. 
Urządzenia zostały dobrane w taki 
sposób, aby mogły z nich korzystać 
osoby w każdym wieku i bez wzglę-
du na płeć. Dodatkowo na skwerze 
zamontowano cztery ławki, stół 

do gry w szachy i chińczyka i dwa 
kosze na śmieci. Całkowity koszt 
stworzenia Otwartej Strefy Aktyw-
ności w Ozorkowie wyniósł ok. 94 
tys. zł, miasto otrzymało na ten cel 
blisko 50 procent dofinansowania z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

partnerem. Nie udało się. Śmierć 
przyszła zbyt szybko. Bezdomna 
zmarła w pustostanie przy ul. Śred-
niej. Najprawdopodobniej przyczy-
ną zgonu były „lewe procenty”. 

Problem z melinami nie jest 
nowy. Nie jest tajemnicą, że meliny 
mają się w mieście bardzo dobrze. 
Najgorsze jest to, że spożywanie 
takich procentów, to jak gra w ro-
syjską ruletkę. Ryzyko jest ogromne, 
„lewe procenty” w ekspresowym 
tempie niszczą organizm. Bezdom-
ni piją również denaturat. Takie 
mieszanki są zabójcze. 

Z bezdomnymi, którzy upodo-
bali sobie pustostan przy ul. Śred-
niej, rozmawialiśmy pod koniec 
czerwca. Pani Ewa snuła plany 
na przyszłość. Pragnęła wyjść 
na prostą, jednak o ośrodku dla 
bezdomnych nie chciała słyszeć. 

- I to jest podstawowy problem, 
że bezdomni nadużywający al-
koholu jak ognia boją się umiesz-
czenia w ośrodku – powiedział 
nam kom. Krzysztof Granosik, 
z-ca komendanta ozorkowskiej 
policji, który przyjechał na 
miejsce. - Niestety, czasem ta-
kie ludzkie historie kończą się 
tragicznie. 

Fetor bijący z pomieszcze-

nia, w którym leżało ciało zmarłej 
kobiety, wyczuwalny był z daleka. 
Policjanci unikali odpowiedzi na 
pytanie o czas zgonu kobiety. Jak 
długo ciało leżało w pustostanie?

- To wyjaśni sekcja zwłok – mówi 
podkom. Magdalena Nowacka, 
rzecznik policji w 
Zgierzu. - Wyda-
je się jednak, że 
zwłoki kobiety nie 
leżały długo w pu-
stostanie.

- Ciało nie posia-
dało widocznych 
oznak rozkładu. 
Nie miało też 
obrażeń. Wstęp-
nie ustaliliśmy, 
że do zgonu nie 
przyczyniły się 
osoby trze-
cie – dodaje 
wiceszef ko-
misariatu w 
Ozorkowie. 

W  p u -
s tost a n ie 
przebywał 
też niepełnosprawny partner bez-
domnej, poruszający się na wózku. 
Potrzebował pomocy medyków... a 
także strażaków, którzy wynieśli go 

Na miejsce, jako pierwsi, przyjechali policjanci. Później 
zjawiła się karetka i auto z zakładu pogrzebowego. 
Jako ostatni byli strażacy, którzy wynieśli z 
budynku niepełnosprawnego. Bezdomna zmarła 
najprawdopodobniej z powodu zbyt dużej ilości wypitego 
alkoholu 

„Biała dama” zabiła w pustostanie 

W pomieszczeniu zajmowanym przez bezdomnych walały się butelki po denaturacie 

z pomieszczenia.
Pustostan od lat ko-

jarzony z TBS-em kupił 
niedawno przedsię-
biorca z Łodzi. Nowy 

właściciel nieruchomości 

wzmocnił ogrodzenie, które i tak 
zostało w jednym miejscu znisz-
czone.  Biznesmen zapowiada 
przekształcenie „szkieletu” w blok 
mieszkalny.

(stop)

Jeszcze niedawno 
bezdomna snuła plany 

na przyszłość 



12 22 PAŹDZIERNIKA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny noWoŚć W urzędzie miasta 

Ozorków

og
ło

sz
en

ie

og
ło

sz
en

ie

Najwyższe w tym roku hurtowe ceny 
oleju napędowego i LPG spowodo-
wały, że zmieniły się również ich ceny 
na stacjach. Tegoroczne rekordy 
cenowe to już uzasadniony powód 
do niepokoju dla kierowców. Nie 
ma co ukrywać - decyzja prezydenta 
Donalda Trumpa o wprowadzeniu 
sankcji na Iran spowodowała dalsze 
wzrosty cen ropy naftowej.

Po wynoszącej 2 grosze podwyżce 
diesel kosztuje najwięcej w 2018 r., 
średnio - 5,15 PLN/l. Podobnie dzieje się 
z autogazem, którego cena ponownie 
wzrosła o 1 grosz i wynosi rekordowe 
w tym roku 2,47 PLN/l. Niewielkie 
wzrosty nie ominęły także detalicznych 
cen benzyn, choć to paliwo w ostatnim 
czasie w hurcie taniało. Benzyna Pb98 
podrożała o 1 grosz i jej litr wycenia 
się na 5,42 PLN, zaś za popularną “95-
tkę” płacimy o 2 grosze więcej, tj. 5,11 
PLN/l. Drugi tydzień z kolei mamy 
więc do czynienia z sytuacją, gdy 
użytkownicy samochodów z silnikiem 
diesla tankując, ponoszą wyższe koszty 
niż kupujący benzynę 95-oktanową. 
W połowie października benzyna 
“95” była najtańsza w województwie 
śląskim i świętokrzyskim, gdzie za jej 
litr kierowcy płacą 5,08 PLN. Także na 
Śląsku po najniższej cenie zatankujemy 
mocniejszą benzynę - “98” - za 5,34 PL-

Ostatnia sesja miejska 
znacznie różniła się 

od poprzednich. Samorządowcy 
zostali wyposażeni w tablety, które 
zastąpiły stosy urzędowych doku-
mentów. Sesja była też nagrywana. 
Obrady będzie można obejrzeć na 
stronie BIP ozorkowskiego magi-
stratu. W przyszłości transmisje 
internetowe miejskich sesji mają 
być na żywo. 

To duża zmiana. Na nowy system 
magistrat przeznaczył 70 tysięcy 
zł. Oprócz tabletów, kupiony także 

270 osób uczestniczyło w tego-
rocznym spotkaniu z okazji Dnia 
Seniora, zorganizowanym przez 
oddział Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w 
Ozorkowie. Spotkanie, podczas 
którego świętowano także 100-le-
cie Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, tradycyjnie rozpo-
częto od odśpiewania hymnu Se-
niora, następnie przewodnicząca 
ozorkowskiego oddziału związku 
Zofia Wymysłowska przywitała 
wszystkich uczestników. 
Moc życzeń seniorom przekazali 
m.in. burmistrz Jacek Socha, prze-
wodniczący rady miejskiej Roman 
Kłopocki, radny rady powiatu zgier-
skiego Dominik Gabrysiak, radna 
rady miejskiej Małgorzata Eljasik 
oraz przedstawiciele OPK: prezes 
Grzegorz Stasiak i kierownik działu 
administracyjno-gospodarczego 
Michał Małysa. Po życzeniach i 
podziękowaniach przyszedł czas na 
występy artystyczne; seniorzy i go-
ście bawili się przy występie kabaretu 
„Wesoła Wdówka”, w którym instruk-

INFORMACJA  
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  

przeznaczonych wydzierżawienia

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.:Dz.U. 
z 2018r. poz.121 z późn.zm.), sporządzono i podano do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-
wienia położonych: 
- w miejscowości Sokolniki-Parcela, gm. Ozorków, oznaczonej jako 
działki nr 132, 147, 151 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 
lat w drodze przetargowej oraz
- w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonej nr ewid.125 przeznaczonej 
do wydzierżawienia na okres kolejnego 1 roku w drodze bezprzetar-
gowej.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
Ozorków, ul. Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu w 
dniach od 12.10.2018 r. do 02.11.2018 r. 

Święto SEnioRów

torem jest Maria Pankiewicz, oraz 
wysłuchali pieśni patriotycznych w 
wykonaniu „Świątecznego Trio” i 
Małgorzaty Wasiak. Na spotkaniu 
z okazji Dnia Seniora tradycyjnie 
już wystąpił zespół folklorystyczny 
„Ozorkowianie” pod kierownictwem 
Tadeusza Pietrasika.

Kierowcy zaniepokojeni 

N/l, a w woj. świętokrzyskim diesla - po 
5,12 PLN/l. Region ze stolicą w Kielcach 
wygrywa też w rankingu województw 
z najbardziej atrakcyjnymi cenami au-
togazu na stacjach, ponieważ litr tego 
paliwa kosztuje tam 2,41 PLN. Najwięcej 
za napełnienie baków samochodów 
benzyną Pb95 i Pb98 płacą natomiast 
kierowcy w Lubuskiem, gdzie kosztują 
one odpowiednio: 5,19 i 5,51 PLN/l. W 
tym regionie, z ceną na poziomie 5,19 
PLN/l najdroższy jest także diesel. Za 
to paliwo tak samo dużo płaci się w Ma-
łopolsce oraz na Kujawach i Pomorzu. 
Autogaz zaś odnotowuje najwyższe 
ceny we wspomnianym województwie 
małopolskim i w łódzkim, w których 
trzeba płacić za litr 2,50 PLN.

na podstawie: e-patrol.pl

Radni z tabletami, sesje nagrywane 
został projektor dzięki któremu 
wyświetlane są wyniki głoso-
wania radnych. 

- Wcześniej przy głosowaniu 
podnosiliśmy ręce i w ten spo-
sób liczone były głosy. Teraz 
wystarczy kliknąć a następnie 
efekt głosowania pokazywany 
jest z pomocą projektora na 
ekranie. Podstawowym plu-
sem jest fakt, że wszystkie potrzebne 
dokumenty na sesje są w tablecie. Radni 
nie muszą już taszczyć grubych teczek 
z różnymi urzędowymi papierami. 
Urząd ma oczywiście oszczędności, bo 
nie trzeba już drukować materiałów  – 
mówi radny Jan Kromkowski. 

Czwartkowa sesja była nagrywana, 
jednak na żywo w internecie nie można 
było jeszcze zobaczyć samorządowców. 
Dlaczego?

- System potrzebuje odpowiedniego 
zgrania. Nie jestem informatykiem i 
specjalistą w tej dziedzinie, ale to dość 
skomplikowane kwestie technicz-
ne związane z transmisją na żywo. 

Na początek sesja została 
nagrana i będzie do obejrzenia 
na stronie urzędu miejskiego w 
zakładce BIP. Następne sesje po-
winny już być transmitowane na 
żywo. Należy również pamiętać o 
pewnych wymogach związanych 
z RODO. Radni powinni zwracać 
uwagę na to, aby na sesjach unikać 
wypowiedzi w których padają jakieś 
nazwiska mieszkańców. Później 
taka osoba mogłaby mieć pretensje, 
że jej nazwisko zostało upublicz-
nione – mówi Mariusz Ostrowski, 
sekretarz miasta. 

(stop)
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Banany na wrzody żołądka

Banany powinny włączyć do diety 
osoby zmagające się z wrzodami żołąd-
ka. Z badań na zwierzętach wynika, że 
te egzotyczne owoce powodują rozrost 
komórek błony śluzowej żołądka i 
pobudzają wydzielanie śluzu tworzą-
cego warstwę ochronną, zapobiegając 
tym samym szkodliwemu działaniu 
soków żołądkowych i powstawaniu 
uszkodzeń. Ponadto zawierają tzw. 
inhibitory proteazy, które przyczyniają 
się do niszczenia bakterii, m.in. H. py-
lori, która prawdopodobnie odpowiada 
za większość przypadków choroby 
wrzodowej.

Banany na niestrawność 
i wzdęcia

Według indyjskiej Materia Medica 
(zbiór wiedzy o surowcach natural-
nych) mączka z zielonych bananów i 
zrobione z niej ciapaty (placki) poma-
gają w niestrawności i wzdęciach. Na-
tomiast lekka kaszka z mąki bananowej 
przyrządzona na mleku może zostać 
włączona do diety przy zapaleniu 
błony śluzowej żołądka.

Banany na biegunkę u dzieci

Banany to także sprawdzony spo-
sób na biegunkę, zwłaszcza u dzieci, 
co zostało udowodnione naukowo. 

Ból gardła to jeden z najczęst-szych problemów zdrowotnych, z jakimi mamy do czynienia jesienią i zimą. Trudności z przełykaniem oraz chrypa to najbardziej dotkliwe objawy infekcji gardła. 

Domowe sposoby na ból gardła
Jak sobie poradzić z infekcją gardła? Warto stosować płukanki naparami z rumianku, szałwii lub kory dębu, które wykazują silne działanie przeciwzapalne i zapobiegają wysuszaniu ślu-zówki. Jeśli w domu nie masz ziół można zastosować zwykłą solankę, czyli przegotowaną wodę z niewielką ilością soli (1 łyżeczka soli na szklankę wody). Płukanie gardła przyniesie efekt pod warunkiem, że zastosujemy je kilka razy dziennie, a płyn nie będzie zbyt gorący lub zimny.  W chorobie gardła doskonale sprawdzą się też domowe inhala-cje z użyciem szałwii, rumianku 

Lignany znajdujące się w oleju z 
lnu potrafią spowolnić łysienie u 
mężczyzn poprzez odpowiedni 
wpływ na hormony. Osoby, które 
nie zmagają się z problemem wy-
padania włosów również mogą 
korzystać z dobrodziejstw ole-
ju lnianego. Specyfik najlepiej 
sprawdzi się w pielęgnacji włosów 
suchych, łamiących się, słabych, 
zniszczonych farbowaniem, on-
dulacją lub słońcem. Potrafi spra-
wić, że końcówki przestaną się 
rozdwajać, a cały włos odzyska 
swoją elastyczność. Doskonale 

Żurawina sprawdza się przy in-
fekcjach dróg moczowych. Na 
infekcje układu moczowego 
najbardziej narażone są kobiety 
(mężczyznom ta przypadłość zda-
rza się ośmiokrotnie rzadziej). Z 
badań wynika, iż niemal 30 proc. 
kobiet w swoim życiu przechodzi 
zapalenie pęcherza moczowego.

Infekcje dróg moczowych wywo-
łują najczęściej bakterie Escherichia 
coli (E. coli). Osadzają się one w dro-
gach moczowych, gdzie powodują 
stany zapalne. Badania wykazały, iż 

Sposób na ból gardła: jak złagodzić stan zapalny jamy ustnej i gardła?

lub czarnego bzu - mają właściwo-ści antyseptyczne i rozgrzewające. Dwie łyżki ziół wystarczy zalać dwoma szklankami wrzątku i odstawić do zaparzenia. Inhala-cja gorącym naparem kilka razy dziennie z pewnością przyniesie ulgę. W aptece dostępne są tak-że gotowe mieszanki ziół oraz preparaty na bazie rumianku, który zawiera substancje o silnym działaniu przeciwzapalnym i odkażającym (m.in. chamazulen i bisabolol).

olej lniany na włosy

nawilża włosy od cebulek, aż po 
same końce. Dzięki witaminie F, 
przyspieszającej gojenie się ran, 
jest pomocny w walce z łuszczycą 
skóry głowy. Zmniejsza łupież i 
wypadanie włosów, wzmaga ich 
porost i kompleksowo regene-
ruje.

Zastosowanie oleju lnianego na 
włosy:

- Pierwszy ze sposobów to ole-
jowanie włosów na noc. Przed za-
śnięciem nałóż olej na całą długość 
włosów (jeśli masz włosy normalne 
lub przetłuszczające się, zrób to tyl-
ko na końcówkach). Rozczesz włosyi 
schowaj pod czepkiem. Rano umyj 
szamponem. Zabieg powtarzaj 2 
razy w tygodniu. 

- Jeśli masz dość cienkie włosy i 
nie chcesz ich obciążać, nałóż olej 
jedynie na 30 minut. Następnie 
dokładnie umyj głowę szamponem 
i spłucz. 

- Użyj oleju zamiast odżywki 
tuż po umyciu włosów, nakładając 
kroplę na końcówki. W ten sposób 
domkniesz łuski. 

- W przypadku włosów wypada-
jących, łupieżu i łuszczycy, należy 
wcierać niewielką ilość oleju w skórę 
głowy 2 lub 3 razy w tygodniu. 

- Olej jest także popularnym 
składnikiem domowych maseczek 
do włosów. 

żurawina - właściwości lecznicze

żurawina zmniejsza przyczepność 
bakterii E.coli do ścianek dróg mo-
czowych, jednocześnie zmniejszając 
ilość tych bakterii w moczu.

Dlatego dzięki swoim właści-
wościom wypłukującym bakterie 
E.coli, żurawina może zmniejszać 
podatność na zapalenie dróg mo-
czowych.

Pomaga ona również zapobiegać 
infekcjom pęcherza moczowego u 
osób mających problemy z całko-
witym opróżnianiem pęcherza (jak 

mężczyźni z przerostem prostaty).
Żurawina przynosi tak bardzo 

potrzebną pomoc osobom z założo-
nym cewnikiem czy z zaburzeniami 
neurologicznymi (np. po udarze, 
wylewie czy urazie kręgosłupa), 
czyli w przypadkach, w których 
ryzyko infekcji jest bardzo duże.

Osobom mającym skłonność do 
infekcji dróg moczowych zaleca 
się przyjmowanie żurawiny w 
celu zapobiegania ewentualnym 
nawrotom.

Przeprowadzono wiele badań, które w warunkach laboratoryjnych 
udowodniły znacznie szersze spektrum działania przeciwbakteryjnego i 
przeciwgrzybicznego żurawiny

Najlepszy ze względów 
terapeutycznych jest świeżo 
wyciskany sok z owoców

W badaniach wzięły udział 3 grupy 
dzieci. Pierwsza stosowała dietę z do-
datkiem bananów, druga otrzymywała 
pektyny, natomiast trzecia - ryż bez 
dodatków. Okazało się, że dzieci, które 
spożywały banany, szybciej pozbyły 
się biegunki - 82 proc. dzieci wróciło do 
zdrowia w ciągu czterech dni.

Skórka banana na kurzajki 
i ukąszenia komarów

W wielu kulturach skórka banana 
stosowana jest przy leczeniu kurzajek 
i do łagodzenia ukąszeń komarów. 
Ugryzione miejsce pociera się umytą 
skórką banana, by zmniejszyć obrzęk, 

swędzenie i podrażnienie. Tajemnica 
tkwi być może w enzymach zawartych 
w skórce, łagodzących stany zapalne.

Skórka banana 
na wybielanie zębów

Skórka od banana to podobno spraw-
dzony sposób na wybielenie zębów. 
Aby się o tym przekonać, należy 
pocierać zęby wewnętrzną warstwą 
skórki kilka razy w tygodniu. Wy-
bielanie zębów skórką od banana jest 
bezpieczne dla zębów, ponieważ nie 
zawiera ona substancji chemicznych, 
które uszkadzają szkliwo.

Mocznik w kosmetykachMocznik jest składnikiem róż-
nych preparatów kosmetycznych 
– znajduje się w kremach (do 
twarzy, stóp, rąk), balsamach 
do ciała, maściach, emolientach, 
tonikach do twarzy, szamponach 
i odżywkach do włosów, a nawet 
w pastach do zębów. Ze względu 
na swoje właściwości nawilżające 
i umiejętność zatrzymywania 
wody w naskórku, jest niezastą-
piony do pielęgnacji cery suchej 
oraz skóry atopowej, a także 
skóry w okresie menopauzy, 
gdy z powodu spadku poziomu 
hormonów staje się ona wiotka 
i bardzo sucha. Ratuje skórę 
zmaltretowaną zbyt długim 
opalaniem.

Sprawdza się również w przy-
padku innych typów cery – np. 
cery wrażliwej i skóry alergicznej 
(nie podrażnia, a więc w wyższym 
stężeniu może bezpiecznie złusz-
czyć martwe komórki, zastępując 
inne substancje, np. kwasy owo-
cowe, których taka cera nie toleru-
je). Pomaga przy pielęgnacji cery 
trądzikowej, łupieżu, radzi sobie z 
przesuszonymi kolanami i łokcia-
mi, jest też znakomitym remedium 
na pękające pięty.

Mocznik: 
stężenia w kosmetykach

- 2 proc. – pobudza regenerację 
naskórka, gdyż przyspiesza podziały 
komórek w warstwie ziarnistej skóry 
– w takim stężeniu najczęściej stoso-
wany jest w kremach nawilżających 
i regenerujących. 

- 3-10 proc. – nawilża i zmiękcza, 
zwiększając ilość wody w warstwie 
rogowej naskórka. W takim stężeniu 
wykorzystywany jest m.in. w prepa-
ratach do stóp. 

- 10 proc. – ma działanie przeciwbak-
teryjne, w takim stężeniu występuje w 
tonikach do skóry trądzikowej. 

- 10-30 proc. – rozrywa wiązania 
wodorowe keratyny, zmiękcza skórę i 
zwiększa jej przepuszczalność, ułatwia-
jąc wnikanie w głąb skóry substancji 
aktywnych kosmetyków albo leków. 

- 30-40 proc. – złuszcza skórę, w ta-

kim stężeniu wykorzystywany jest w 
peelingach, kuracjach złuszczających, 
preparatach do skóry suchej, nadmier-
nie zrogowaciałej. 

- 40-50 proc. i więcej – silnie złusz-
cza, i w takim stężeniu przepisywany 
jest na receptę przez dermatologów 
m.in. w leczeniu rybiej łuski, łuszczy-
cy, AZS (atopowe zapalenie skóry). 

na co dobre są banany?
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

Operator wózków widłowych
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, uprawnienia na 
wózki widłowe
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
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. 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. 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. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

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

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

Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy, mile widziany staż 
pracy na produkcji
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112 
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, chęć do pracy, 
uprawnienia do 1 kV, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Kierowca kat. b
Prawo jazdy kat. b
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Pomoc kuchni
Wykształcenie średnie zawodowe
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
Tel: 601-326-206

Kierowca kat. B
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne, 
punktualność, planowanie czasu 
pracy, język angielski lub niemiecki 
na poziomie podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski
Ul. Nowe Miasto 35
95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195

Lakiernik (pomocnik lakiernika)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
dotyczące specyfiki 
wykonywanego zawodu 
lakiernika, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A. Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

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


Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 (przy sklepie „Kasia”).  
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
najmie 5 pokoi biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal o pow. 
91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

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

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

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

Sprzedam nową sadzarkę do ziemnia-
ków. Tanio. Tel.: 601-227-278

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

Kupię w Łęczycy mieszkanie własno-
ściowe do 30 mkw. Tel.: 507-408-192

Sprzedam młot ręczny 5kg. Tel.: 500-
336-322

Sprzedam hak holowniczy, uciąg 

Pracownik budowlany
Zdolności manualne, 
punktualność, bez nałogów
„Rem – Bud” 
Paweł Łukaszewicz
Siedlec 95
99-100 Łęczyca
Tel: 788-091-501

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie 
tynkarza
„Pol – Tynk”
 Paweł Wójcik
Ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
Tel: 503-783-864

Szwaczka
Umiejętności szycia na maszynach 
szwalniczych
PPHU „Karola” 
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 502-734-261

Pomoc magazyniera
Wykształcenie średnie, mile 
widziana książeczka sanepidowska
MK Interim
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Tel: 720-800-206
Praca w Łęczycy

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
dyplom pielęgniarski, aktualne 
prawo wykonywania zawodu
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01

Pracownik sortowni
Chęć do pracy
InWork Sp. z o.o.
Praca: 
ul. Wodna 38a, 95-010 Stryków,  
tel.: 690-864-100

Murarz
Umiejętność murowania, 
znajomość izometrii i umiejętność 
czytania planów
DAR- BUB
Krzysztof Oleski
Ul. Słowackiego 30a
99-100 Łęczyca
Tel: 519-056-415

Pracownik transportu 
wewnętrznego
Umiejętność prowadzenia 
dokumentacji magazynowej, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
suwnice, koparko - ładowarki
Borga sp. zo.o.
Ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Praca: Góra Św. Małgorzaty 92
E – mail: rekrutacja@borga.pl

Operator maszyn
Obsługa komputera, uprawnienia 
na wózki widłowe, suwnice
Borga sp. zo.o.
Ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Praca: Góra Św. Małgorzaty 92
E – mail: rekrutacja@borga.pl

Pracownik linii technologicznej
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Magazynier
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, uprawnienia 
na wózki widłowe,
Tubądzin Management Group 
sp. z o.o.
Cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków
Tel: 42 710-37-79 

Piekarz
Sumienność, zdolności 
manualne, książeczka zdrowia
Piekarnia 
Grzegorz Antosiak
Wilczkowice n/Szosą 16,  Łęczyca
Tel: 600-138-693

Specjalista
Wykształcenie wyższe: prawo, 
umiejętności stosowania prawa 
w praktyce, obsługa komputera, 
wymóg posiadania wykształcenia 
wyższego magisterskiego.
Jednostka Wojskowa nr 4393
95-043 Leźnica Wielka 
Tel: 261-168-227

Kucharz
Wykształcenie 
zasadnicze zawodowe
Dom Pomocy Społecznej 
w Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01

Pracownik higieniczno – 
porządkowy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności sprzątaczki, 
orzeczenie dla celów sanitarno – 
epidemiologicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy
Ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca

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

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

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

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

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

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

Hebel do kapusty na 5 noży sprze-
dam.  Tel.: 500-336-322 
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18 października obchodzony był 
Europejski Dzień Walki z handlem 
Ludźmi. W tym roku były to już 
XII obchody. Szczególnie tego dnia 
organy ścigania, w tym Policja, or-
ganizacje rządowe jak i pozarządowe 
starały się uświadomić społeczeń-
stwu, czym jest handel ludźmi i jak 
się ustrzec, aby nie zostać ofiarą 
tego przestępstwa. Jesteś ofiarą 
lub świadkiem handlu ludźmi? Po-
informuj!
Tego dnia w Komendzie Powiatowej Policji 
w Łęczycy w godz. 10.00 – 13.00 czynny 
był telefon  przy którym dyżurował koor-
dynator Zespołu dw. z Handlem Ludźmi. 
Więcej informacji na temat przestępstwa 
handlu ludźmi oraz Europejskiego Dnia 
Przeciwko Handlowi Ludźmi można 
przeczytać na stronie http://www.han-
delludzmi.eu.

Policjanci z Komendy Powia-towej Policji w Poddębicach w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” prowadzą spotkania we wszystkich placówkach szkolnych na terenie powiatu poddębickiego. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży to główny cel mun-durowych.
W październiku 2018 roku zrealizowano już kilka takich spo-tkań, ale policjanci nieustannie odwiedzają szkoły i przedszkola, aby jak największa liczba uczniów usłyszała i zapamiętała podsta-wowe zasady bezpieczeństwa. Mundurowi podczas prelekcji szczegółowo omawiają sytuację 

19 października w ramach akcji 
„Bezpieczny Senior” w Bibliotece 
Publicznej w Poddębicach poli-
cjanci wraz z Powiatowym Rzecz-
nikiem Konsumentów zorganizo-
wali spotkanie dla mieszkańców 
powiatu, aby przestrzegać przed 
potencjalnymi zagrożeniami w 
okresie poprzedzającym Święto 
Zmarłych.

Podczas spotkania dzielnicowy 
omówił zasady bezpieczeństwa w 
okresie przedświątecznym oraz 
apelował aby zachować czujność w 
miejscach, gdzie występują duże 
skupiska ludzi, bo to właśnie tam 
kieszonkowcy czekają na nieuwagę 
kupujących. Przestrzegał przed 
sytuacjami w których może dojść 
do kradzieży rzeczy osobistych 
np. na cmentarzu podczas uprzą-
tania grobów swoich bliskich, 
gdzie często zamyśleni pozosta-
wiamy je w widocznym miejscu. 
Mundurowi przybliżyli uczest-
nikom metody jakimi najczęściej 
posługują się przestępcy m.in.: 
oszustwo metodą na wnuczka oraz 
radzili jak uchronić się przed utratą 
pieniędzy. Podkreślali, że sprawcy 
wykorzystują bardzo często więzi 

Już trzy razy mieszkańcy powiatu 
łęczyckiego wspólnie z funkcjo-
nariuszami policji oddali krew. 
Szczytny cele akcji do mobilnego 
punktu poboru krwi przyciągnął 
22 krwiodawców, z których do 
oddania zakwalifikowała się 
dwudziestu.

Klub “ShODAN ŁÓDŹ “ wraz z fundacją non – profit “Sprzymierzeni z Grom”, która pomaga funkcjonariuszom służb mundurowych w służbie czynnej i w stanie spoczynku oraz członkom ich najbliższych rodzin, zorganizowali wyjątkową akcję, by uczcić 100-lecie odzy-skania niepodległości, a przy okazji pomóc policjantowi st. sierż. Marcinowi Miniakowi, który 15 grudnia 2017 ucierpiał podczas wybuchu w jednym z mieszkań przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.Tego dnia policjant niósł pomoc starszej kobiecie będącej w mieszkaniu i nie mogącej się samodzielnie poruszać. Podczas interwencji doszło do wybuchu materiału pirotechnicznego. Doznał obrażeń w postaci ran szarpanych obu dłoni, skutkujących utratą palców I, III i IV lewej dłoni, licznych uszkodzeń ścięgien i więzadeł lewej ręki, poparzenia powiek, uszkodzenia wzroku z penetracją ciał obcych, znacznego uszkodzenia słuchu wymagającego rekonstrukcji błon bębenkowych. Stan Marcina Miniaka nadal jest ciężki. Mimo kilku operacji, wyma-ga kolejnych zabiegów. Czeka go żmudna i kosztowna rehabilitacja. Pomóc Marcinowi można w bardzo prosty sposób - wystarczy kupić specjalnie zaprojektowaną “naszywkę okazjonalną”. Ta forma wsparcia pomoże sfinansować rehabilitację oraz inne zabiegi, które są niezbęd-ne do przywrócenia Marcinowi sprawności umożliwiającej powrót do pracy. Akcja pod nazwą “Nie jesteś sam” trwa do 11 listopada 2018 r. lub do sprzedania wszystkich naszywek. więcej informacji o akcji można znaleźć w internecie.

Okres jesienno-zimowy to szyb-
ko zapadający zmrok, zmienne 
warunki atmosferyczne i ograni-
czona widoczność. Wszystko to 
powoduje, że tzw. niechronieni 
uczestnicy ruchu, głównie piesi, 
są szczególnie narażeni na nie-
bezpieczeństwo.

W trosce o wspólne bezpieczeń-
stwo policjanci apelują o noszenie 
elementów odblaskowych. Obo-
wiązkowe używanie odblasków 

dotyczy wszystkich pieszych po-
ruszających się po zmroku w te-
renie niezabudowanym. Odblaski 
znacząco poprawiają widoczność 
pieszego i mogą uratować mu życie. 
Kierowca o wiele wcześniej za-
uważy pieszego wyposażonego w 
kamizelkę lub opaskę odblaskową.

Przypominamy: każdy pieszy, 
który porusza się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć odblask 

umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących. Wielu pieszych 
stosuje się do nowych przepisów, 
niestety zdarzają się osoby, które 
w dalszym ciągu narażają swoje 
życie. Pamiętajmy, pieszy ubrany 
w ciemny strój jest widziany przez 
kierującego pojazdem z odległości 
około 40 metrów. Natomiast osoba 
piesza, mająca na sobie elementy od-
blaskowe, staje się widoczna nawet 
z odległości 150 metrów

Akcja charytatywna z okazji 100-lecia niepodległości dla policjanta st. sierż. Marcina Miniaka

Trzecia Zbiórka 
„Sto litrów krwi na stulecie policji”

Odbyła się już trzecia z sied-
miu zbiórek krwi w ramach 
zorganizowanej akcji przez łę-
czyckich policjantów „Sto litrów 
krwi na stulecie policji”. Przed 
budynkiem KPP w Łęczycy za-
parkował mobilny punkt poboru 
krwi Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa z Łodzi. Każda 
osoba, która chciała oddać krew 
musiała wypełnić spec jalny 
formularz, oddać odrobinę krwi 
do analizy, a następnie przejść 
badanie lekarskie. Po uzyskaniu 
akceptacji, można było już oddać 
dar dla potrzebujących. Jak by-
wało podczas poprzednich akcji i 
tym razem nie zawiedli członko-
wie klubu HDK PCK „Strażak” z 
Łęczycy oraz mieszkańcy powia-
tu. Poza stałymi uczestnikami 
akcji w jej szeregi wstąpiło trzech 
nowych krwiodawców.

Chętnych do oddania krwi 
były 22 osoby. Po badaniach za-
kwalifikowały się 20 osób, które 
łącznie oddały 9 litrów krwi. Jak 
dotychczas w trakcie trzech zbió-
rek do krwiobusu przed komendę 
zgłosiło się 84 osoby z czego krew 
pobrano od 74 co daje blisko 34 
litry krwi. Następna zbiórka od-
będzie się 13 grudnia.

Bezpieczeństwo dla najmłodszych

przechodzenia na drugą stronę ulicy oraz wyjaśniają jak ważną rolę odgrywają elementy odblasko-we w okresie jesienno-zimowym. Funkcjonariusze nie pomijają także zasad bezpiecznego zachowania w przypadku kontaktu z osoba obcą oraz uczą pozycji obronnej 

przed agresywnymi zwierzętami. Uczestnicy prelekcji mają okazję przećwiczyć wspólnie z poli-cjantami omawiane zagadnienia. Dzieci zawsze chętnie biorą udział w tego typu warsztatach edu-kacyjnych oraz proszą o kolejne wizyty mundurowych.

Dzień Walki 
z Handlem Ludźmi

odBlaSKi Mogą URatować żYciE

spotKanie MiesZKańCóW 
Z poddębiCKą poliCją

rodzinne, dobroć i łatwowierność 
osób starszych, by wyłudzić od nich 
posiadane oszczędności. Dlatego tak 
ważne jest, aby seniorzy byli czujni, 
uważni i potrafili w konkretnych 
sytuacjach być asertywni. Tylko 
taka postawa da im gwarancję tego, 

że nie staną się ofiarami osób nie-
uczciwych, oszustów czy złodziei. 
Poruszono także temat o bezpie-
czeństwie na drodze. Dzielnicowy 
zachęcał do noszenia elementów 
odblaskowych w okresie jesienno
-zimowym.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekaWie i na Wesoło

największa porcja leczo dyniowego Rzymski wampir z lugnano Łaciate po mamie 

Tegoroczny Festiwal Dyni – Bania Fest 2018 w Krapkowi-
cach zakończył się ogromnym sukcesem. Dopisała nie tylko 
frekwencja i radosna atmosfera, ale udało się także ustano-
wić kolejny Rekord Polski z dynią w roli głównej. Kucharze 
przygotowywali niezbędne produkty takie jak: cebula, 
pomidory, kiełbasa, papryka i oczywiście dynia. Niesa-
mowicie apetyczny zapach dyniowego leczo przyciągał 
tłumy gapiów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się 
pracy kucharzy. Z każdą minutą przy stoisku gastronomicz-
nym gromadziło się coraz więcej ludzi. Dzięki oficjalnym 
pomiarom stało się jasne, że Rekord Polski na największą 
porcję leczo dyniowego został oficjalnie ustanowiony. 
Przygotowana potrawa liczyła aż 413 litrów i 127 mililitrów.

Szkielet 10-letniego dziecka pochowanego w czasach 
rzymskich w Lugnano wskazuje, że grzebiące je osoby 
postarały się, by nie powstało ono z grobu. Dziecko zmarło 
prawdopodobnie na malarię, a jego współcześni obawiali 
się, by po śmierci nie zarażało innych. Odkrycia dokonano 
na La Necropoli dei Bambini, Cmentarzu Dzieci, który po-
chodzi z połowy piątego wieku. Pochowano na nim ofiary 
epidemii malarii. Dotychczas sądzono, że na cmentarzu 
chowano niemowlęta, noworodki i płody. Już wcześniejsze 
wykopaliska odsłoniły wiele tajemnic. Archeolodzy znaleźli 
m.in. kości dzieci, obok których złożono kości ropuch, 
szpony kruków i brązowe kociołki wypełnione popiołem 
i pozostałościami po szczeniakach złożonych w ofierze. 
Wszystkie te przedmioty są kojarzone z magią i czarami. 
Ponadto do rąk i nóg pochowanej 3-letniej dziewczynki 
przywiązano kamienie. W różnych kulturach praktyka taka 
miała powstrzymać zmarłego przed powstaniem z grobu. Pewne cechy wzorca łat żyraf są dziedziczone po matkach. 

Zoolodzy ujawnili także, że wzorzec ten ma wpływ na 
przeżywalność młodych. Wzorzec łat żyraf jest złożony, a 
poszczególne osobniki mogą się bardzo pod tym wzglę-
dem różnić. Tak naprawdę nie wiadomo jednak, do czego 
jest on dzikim żyrafom potrzebny - opowiada prof. Derek E. 
Lee z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii i dodaje, że łaty 
mogą pomagać w unikaniu drapieżników, regulacji tem-
peratury i rozpoznawaniu rodziny oraz innych osobników. 
W ramach badań analizowano dane dot. przeżywalności i 
zdjęcia łat żyraf kenijskich. Wykazano, że wzorce łat wpły-
wają na przeżywalność cieląt i są dziedziczne - przekazy-
wane z matki na dziecko.

Cyrkowcy

Nie podglądaj!

A może by tak 
krokodylka na obiad

A to małpa

Filozofia małżeństwa

I tak w kółko

Łóżko piętrowe

Mobilny telefon 
stacjonarny 


