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Ile będzie zarabiał Paweł 
Kulesza, burmistrz Łęczycy? 
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„Zrobił ze mnie 
niewolnika” 

- mówi ozorkowianin

Grzegorz Brudziński z Ozorkowa 
twierdzi, że przepracował 

u lokalnego przedsiębiorcy 
3 miesiące i nie otrzymał 
za pracę wynagrodzenia. 

Powiadomił o sprawie 
m.in. Państwową 

Inspekcję Pracy i sąd. 

W Ozorkowie 
samorządowa 
koalicja PiS 
z SLD?

Bunt lokatorów 
w łęczyckiej 
kamienicy

Ceny chleba (i nie 
tylko) ostro w górę

str. 11

Szok 
w Uniejowie!
Sajgonki 
na godle 

PolSki?

W Poddębicach 
azbest leci 
na chodnik

Dramat w ŁęCzyCy!
martwy leżaŁ kilka Dni poD pŁotem!

39-latek po wypisie 
ze szpitala w Łęczycy 
najprawdopodobniej 
dostał ataku 
epilepsji i upadł 
przy szpitalnym 
ogrodzeniu. W tym 
miejscu zmarł. 
Ciało mężczyzny 
zostało znalezione 
dopiero po 9 dniach. 
Dlaczego tak późno?
Więcej o nagłej 
śmierci łęczycanina 
na str. 5

Na Tkackiej w Ozorkowie 
pijany kierowca 

staranował 3 auta

Jakimi truciznami 
oddychają 

mieszkańcy Ozorkowa?
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Grabów

Łęczyca

Łęczyca

W piątek (7 grudnia) 
w hali sportowej w 

Grabowie odbędzie się koncert 
charytatywny na rzecz dwojga 
niepełnosprawnych dzieci, Natalii 
I Kacpra.
Organizatorem koncertu jest Sto-
warzyszenie na Rzecz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych LABOR z Chorek 
we współpracy z jednostką OSP ze 
Sławęcina.
- Mikołajki to taka okazja, kiedy mo-
żemy sprawić komuś radość, a tym 
bardziej, że łączymy to z możliwo-
ścią pozyskania środków na zakup i 
montaż wind w domach rodzinnych 
Natalii i Kacpra. Nasze stowarzysze-
nie, jako jeden z celów statutowych 
ma zapisaną pomoc dla dzieci. To 
już druga taka inicjatywa - mówi 
Michał Pawlak, członek organizacji. 
- Liczymy na dobre serca ludzi i po-
moc w realizacji zakupu i montażu 
wind. Jeżeli istnieje chociażby mała 
możliwość wywołania uśmiechu na 
buziach tych dzieci, to działajmy. 
Zapraszamy serdecznie na koncert, 
będzie wiele atrakcji. Zaczynamy o 
godzinie 17.

(mku)

Pracownicy Zieleni Miejskiej w 
ubiegłym tygodniu rozpoczęli 
montaż świątecznych ilumina-
cji. Dekoracje zawisły już m.in. 
na ulicy Poznańskiej, Kaliskiej i 
oczywiście na placu T. Kościuszki. 
Teren wokół ratusza pod koniec 
tygodnia był już rozświetlony 
świątecznymi lampkami. Ozdoby 
zawisną także pomiędzy drze-
wami w uliczce prowadzącej do 

Mieszkańcy zastanawia-
ją się, czy wzorem lat 

ubiegłych, również w tym roku w 
Łęczycy funkcjonować będzie lodo-
wisko. Na zabawę na ślizgawce pod 
chmurką czekają zarówno młodsi, 
jak i nieco starsi mieszkańcy. 

Jak zapewnia urząd miejski, łęczyca-
nie również w tym sezonie zimowym 
będą mieli możliwość korzystania z 
tafli lodowej, która zostanie zlokalizo-
wana przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Łęczycy. - Obecnie trwa szacowanie 
wartości wynajmu sztucznie mrożone-
go lodowiska wraz z obsługą. Zostało 
ogłoszone zapytanie ofertowe w tym 
zakresie. Planujemy, by lodowisko 
zaczęło funkcjonować przed Świę-
tami Bożego Narodzenia. Szczegóły 

dot. warunków korzystania z obiektu 
podamy po wyłonieniu wykonawcy i 
podpisaniu umowy - informuje Wio-
letta Stefaniak, kierownik wydział 
Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu.

Lodowisko w Łęczycy ma mieć 
powierzchnię 720 mkw. Na amatorów 
ślizgania czekać będzie 80 par łyżew 
oraz kaski.

(zz)

Remont park ingu 
przy ulicy ZWZ1 trwa 

od początku października. Po 
blisko dwóch miesiącach końca 
prac nie widać. Lokatorzy pobli-
skiego bloku denerwują się, że 
prace trwają tak długo.

Remont parkingu przy ZWZ 
od początku wzbudzał mieszane 
odczucia. Niektórzy krytykowali 
zrywanie asfaltu z terenu par-
kingu i zastępowanie go płytami 
ażurowymi. Teraz, gdy zmoto-
ryzowani mieszkańcy przyzwy-
czaili się już do myśli o nowym 
podłożu, pytają dlaczego remont 
jeszcze się nie zakończył.

- Remont rozpoczął się na po-

Głównym tematem 
czwartkowej sesji 

rady miasta było ustalenie 
wynagrodzenia dla burmistrza. 
Samorządowcy dokonali też 
wyboru radnych, którzy będą 
pracować w poszczególnych 
komisjach.

W projekcie uchwały przed-
łożonej radnym, wynagrodze-
nie zasadnicze dla burmistrza 
Pawła Kuleszy ustalono na 
kwotę 4700 zł, dodatek funk-
cyjny w wysokości 1900, doda-
tek specjalny w wysokości 40% 
czyli 2640 zł oraz 20% dodatku 
stażowego, co stanowi łącznie 
10180zł brutto. Jak zauważyła 
radna Agata Szkop propono-
wane stawki są na maksymal-
nym poziomie. 

- Proponuję dodatek funkcyjny 
w wysokości 1200 zł - mówiła 
radna.

Nie doszło jednak do głosowa-

nia tej propozycji, bo jak wytłuma-
czyła prawnik, indywidualnie radni 
nie mogą występować z inicjatywą 
uchwałodawczą, może to robić bur-
mistrz lub klub radnych. Propozycji 
radnej nie głosowano. W sytuacji 
braku innych projektów uchwał w 
sprawie poborów burmistrza, pod 
głosowanie poddano propozycję 
wynagrodzenia w wysokości 10180 
zł brutto. Projekt ten poparło 11 
radnych, przy 3 przeciwnych.

Podczas sesji ustalono składy 
komisji rady miasta. W Komisji Go-
spodarki i Mienia pracować będą: 

Tomasz Baranowski - przewodni-
czący, Krzysztof Razik - wiceprze-
wodniczący, Agata Szkop, Zenon 
Koperkiewicz, Zofia Wodzyńska, 
Lidia Keller, Marek Jóźwiak, An-
drzej Domagała, Karol Zieliński 
oraz Zbigniew Lizak. 

Do Komisji Planowania i Bu-
dżetu weszli radni: Marek Jóźwiak 
- przewodniczący, Lidia Keller - 
wiceprzewodnicząca, Agata Szkop, 
Zofia Wodzyńska, Zenon Koper-
kiewicz, Tomasz Baranowski, Ka-
rol Zieliński, Andrzej Domagała, 
Michał Witkowski i Marek Lisiecki.

Komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej 
składa się z radnych: Marka Lisiec-
kiego - przewodniczącego, Elżbiety 
Gajewicz-Kubiak - wiceprzewod-
niczącej, Zofii Wodzyńskiej, Agaty 
Szkop, Krzysztofa Razika, Toma-
sza Baranowskiego oraz Marcina 
Tobera.

Do Komisja Skarg, Wniosków i 
Petycji wybrano: Krzysztofa Razika 
- przewodniczącego, Tomasza Ba-
ranowskiego - wiceprzewodniczą-
cego, Marka Jóźwiaka i Zbigniewa 
Lizaka.

W Komisji Sportu i Rekreacji 
będą pracować radni: Marcin 
Tober - przewodniczący, Michał 
Witkowski - wiceprzewodniczą-
cy, Elżbieta Gajewicz-Kubiak, 
Krzysztof Razik, Zbigniew Lizak 
oraz Andrzej Domagała.

W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli radni: Elżbieta Gajewicz
-Kubiak - przewodnicząca, Karol 
Zieliński - wiceprzewodniczący, 
Michał Witkowski, Marek Lisiec-
ki i Marcin Tober.

(mku)

Radni ustalili wynagrodzenie burmistrza Pawła Kuleszy na 10180 zł brutto

W Łęczycy już świątecznie

zamku czy na budynku urzędu 
miejskiego. Fontanna na placu T. 
Kościuszki, tak jak w latach ubie-
głych, będzie ozdobiona piękną, 
świetlną konstrukcją. W połowie 
tygodnia wszystkie dekoracje 
mają być już zamontowane. 

(zz)

czątku października. Zrobione 
jest trochę więcej jak połowa 
parkingu. Druga połowa jest wy-
łączona z użytkowania. Musimy 
parkować pod innym blokiem, bo 
u nas nie ma miejsca. Bywa tak, że 
nawet przez kilka dni nie widać 
tu pracowników. Przecież jak roz-
poczyna się remont, to należy go 
skończyć, a nie rozkopywać i zo-
stawiać - usłyszeliśmy od jednego 

z lokatorów bloku przy ul. ZWZ1. 
- Pogoda sprzyja takim pracom. 
Jak aura się popsuje, to będziemy 
czekać na ten parking do wiosny.

Zieleń Miejska w Łęczycy infor-
muje, że planowane zakończenie 
prac brukarskich przy ul. ZWZ to 
połowa grudnia, jeżeli warunki 
pogodowe pozwolą na wykony-
wanie robót. 

(zz)

kiedy lodowisko?

Dla Natalii 
i Kacpra

Pytania o koniec remontU

raDni ustalili 
wynagroDzenie
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Tylko do 22 grudnia

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD KWIETNIA 2019 R.

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 3 grudnia 
do 22 grudnia ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero w 2019 roku!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na 
dzień 15.11.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 zł (w tym: prowizja 120 zł); 
wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym 
terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 03.12.2018 r. do dnia 22.12.2018 r. 
 
SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

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

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

NAROZNIKI OD:
.

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Na wysokości kościo-
ła św. Andrzeja po-

jawiła się ekipa pracowników 
i rozpoczęła zrywanie kostki 
brukowej z jezdni. Mieszkańcy 
zastanawiają się, czy to początek 
remontu ul. Kazimierza Odno-
wiciela?

- Co się dzieje przy koście-
le? Robotnicy zrywają kostkę z 
jezdni, a przecież ulica jest w 
dobrym stanie. Miasto będzie tu 
robiło remont? Ale po co? - pyta 
mieszkaniec, który w tej sprawie 
zadzwonił do redakcji.

Kostka brukowa zrywana jest 
z części ulicy i magazynowana w 
ogromnych workach. Na miejscu 
dowiadujemy się, że nie chodzi o 
remont ulicy.

- Musimy zerwać bruk na nie-
wielkim odcinku, ponieważ do 
nowo budowanego obiektu będzie 
doprowadzony ciepłociąg. Nie ma 

Wraz z przyjściem no-
wej władzy w mieście 

rozpoczęły się zmiany na stano-
wiskach urzędniczych.

Sekretarzem miasta został 
Edward Banasik, który do tej pory 
kierował Wydziałem Oświaty, Kul-
tury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Zmiany na stanowiskach
w starostwie powiatowym w Łę-
czycy. Renata Brygier, dotychczaso-
wa sekretarz, dalej będzie zajmować 
się organizacją pracy urzędu, ale na 
nowym stanowisku - kierownika 
Wydziału Kadr i Organizacji Urzę-
du Miejskiego. 

(zz)

Spokojnie, to tylko na chwilę

czym się martwić. Po zakończeniu 
prac kostka zostanie ponownie 
ułożona i nie będzie utrudnień dla 
kierowców - słyszymy od jednego z 
pracowników. 

(mku)

koniec z papierowym l-4
Od soboty lekarze nie mogą już 
wystawiać zwolnień lekarskich 
na papierowych drukach. 1 grud-
nia weszły w życie nowe przepisy 
dotyczące zwolnień elektronicz-
nych. Z założenia zmiana ma być 
na korzyść zarówno dla pacjen-
tów, jak i lekarzy. Początki mogą 
być jednak trudne. 

Czy od 1 grudnia jest już zdecy-
dowany koniec ze zwolnieniami 
w formie papierowej? Czy wszyscy 
lekarze są przygotowani na zmiany? 
Czy dla pacjenta wypisywanie dru-
ków w komputerze wydłuży albo 
skróci czas jego pobytu w gabinecie? 

- Tak, rzeczywiście od 1 grudnia 
już ostatecznie i w całości obowią-
zują zwolnienia w formie elektro-
nicznej. Długo trwały rozmowy w 
tej sprawie, bowiem wprowadze-
nie tego systemu wymaga zakupu 
sprzętu czyli laptopa i drukarki. 
Nam, lekarzom prowadzącym 
podstawową opiekę zdrowotną 
chodziło o porozumienie w przed-
miocie zrefinansowania kosztów 
urządzenia stanowisk,  w naszym 
przypadku są to 4 punkty. Na 
mocy podpisanych porozumień 
możemy występować z wnioskami 
o zwrot kosztów w wysokości 65%. 
To znacznie ułatwia sprawę. Jakie 
są konsekwencje wprowadzenia 
systemu dla pacjenta? W mojej opi-

nii na pewno wydłuży się czas prze-
bywania chorego w gabinecie lekar-
skim, tym bardziej, że w przypadku 
pracodawców nie posiadających plat-
formy ZUS, pacjent musi otrzymać 
zwolnienie także w formie druku 
- wyjaśnia dr Krzysztof Hopaluk z 
łęczyckiej przychodni. - Mówiąc o tej 
sprawie trzeba poruszyć jeszcze jeden 
ważny wątek. W znacznej części w 
podstawowej opiece zdrowotnej pra-
cują lekarze-emeryci. Myślę, że jakiś 
odsetek tych fachowców zrezygnuje 
z pracy. Nie wszyscy są przygotowani 
na nowe rozwiązania techniczne. 

Dr Krzysztof Hopaluk mówi o nowych przepisach

Ta sprawa była poruszana przez 
innych właścicieli niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej.

Papierowa wersja zwolnienia 
może być wystawiona przez lekarza 
tylko w sytuacji awaryjnej - gdy w 
poradni zabraknie prądu albo inter-
netu. Takie zwolnienie i tak będzie 
trzeba w ciągu trzech dni wprowa-
dzić do systemu elektronicznego. 

Papierowe ZLA miały zniknąć 
już w 2017 r. Termin jednak trzy 
razy przekładano na życzenie 
lekarzy.

(mku)
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Gm. Łęczyca

Gm. Daszyna

Łęczyca

Sprawa wyko-
nania zjazdów w 

Lubieniu na grunty przedsiębior-
cy Mariana Orłowskiego ponow-
nie będzie rozpatrywana przez 
Sąd Administracyjny w Łodzi. 
Przedsiębiorca złożył skargę na 
bezczynność wójta gminy Łęczyca 
w sprawie zapewnienia dostępu 
do działek.

Przypomnijmy, przedsiębiorca 
z Lubienia walczy o wykonanie 
zjazdów z drogi gminnej na jego 
tereny. Zjazdy zostały zlikwido-
wane, gdy gmina remontowała 
drogę przez wieś. Marian Orłowski 
w tej sprawie był wielokrotnie w 
urzędzie gminy Łęczyca, składał 
pisma i skargi aż tematem zajął się 
sąd. W maju Sąd Administracyjny 
w Łodzi odrzucił skargę Mariana 

W Przedszkolu nr 1 w Łęczycy 
odbyły się zajęcia z zakresu do-
goterapii przeprowadzone przez 
przedstawicieli Polskiego Klubu 

Lokatorzy kamie-
nicy przy ulicy Ka-

liskiej są zbulwersowani, że 
miasto planuje przeprowadzić 
remont w jednym z mieszkań. 
Jak usłyszeliśmy od mieszkań-
ców, na jakiekolwiek prace w 
tym budynku miasto nigdy nie 
miało pieniędzy. Wizyta u bur-
mistrza to pierwszy krok, jaki 
postawią mieszkańcy.

orZecZenie Uchylone
Orłowskiego na bezczynność wójta. 
Przedsiębiorca nie dał za wygraną.

- SA w Łodzi błędnie wydał 
orzeczenie w temacie bezczyn-
ności wójta i niewykonania zjaz-
dów na terenie przemysłowym w 
Lubieniu. Złożyłem więc skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który uchylił 
w całości zaskarżone postanowie-
nie SA w Łodzi i przekazał sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. W 
uzasadnieniu wskazano, że Sąd 
Administracyjny w Łodzi  błędnie 
rozpatrzył moją skargę. NSA po-
wołał się na kilka wyroków Sądu 
Administracyjnego - wyjaśnia M. 
Orłowski. - Wójt robił mi cały czas 
na złość, utrudniał mi prowadze-
nie działalności gospodarczej na 
terenach przemysłowych. Tam, 

gdzie powinny być zjazdy wy-
konano przejście dla pieszych. 
Należało to załatwić już dawno 
bez chodzenia po sądach, ale zjaz-
dów do tej pory nie ma. Sprawa 
ponownie będzie rozpatrywana 
przez Sąd Administracyjny w 
Łodzi 12 grudnia. Liczę, że tym 
razem moje argumenty zostaną 
uwzględnione.

(zz)

Zajęcia z czworonogami

Kynologicznego z Sekcji Psów 
Edukacyjnych i Terapeutycznych.

Podczas zajęć dzieci mogły po-
znać psy, ich wygląd i zwyczaje. 
Dowiedziały się również na czym 
polega praca psich terapeutów, 
jakie są ich obowiązki ale też i 
przyjemności. Dzięki ciekawym 
opowieściom opiekunów oraz 
atrakcyjnym zadaniom, ćwicze-
niom i pokazom dzieci wpro-
wadzone zostały w świat psich 
zadań oraz ważnej dla nich roli 
do spełnienia – roli terapeuty i 
jednocześnie najlepszego przyja-
ciela człowieka.

Info i fot. UM Łęczyca

Znak ZniSZcZony
Gm. Łęczyca W miejscowo-

ści Siedlec znak oznaczający koniec obszaru zabudowanego najwyraźniej komuś przeszkadzał. Trudno powiedzieć, dlaczego został zniszczony, może dla zabawy. Do śmiechu nie jest jednak mieszkańcom, którzy krytykują wandala.
- Wiem, że nie mamy moż-liwości egzekucji w stosunku do osoby, która dokonuje aktu wandalizmu jeśli nie złapie jej się na gorącym uczynku, ale za-wsze możemy napiętnować takie zachowanie. Znak informujący o początku lub końcu terenu za-budowanego to bardzo istotna informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich użyt-

kowników drogi - mówi Zenon Czekalski. - To skandal, żeby ktoś niszczył oznaczenie, zwłaszcza, że było dobrze zamocowane. Porząd-nym ludziom naprawdę trudno to zrozumieć.
(mku)

Lokatorzy protestują
Sporne mieszkanie zostało przy-

znane przez komisję mieszkaniową 
jednej z łęczycanek. Przed wyda-
niem lokalu ma być w nim zrobiony 
remont. 

- Kiedy doszły do nas te informa-
cje byliśmy wstrząśnięci. Nie mamy 
nic przeciwko osobie, która ma się 
tutaj wprowadzić, ale niech sama 
robi remont. My musieliśmy na 
własny koszt wymieniać elektrykę, 

podciągać wodę i kanalizację. 
Człowiek całe życie wszyst-
kiego sobie odmawiał, żeby 
chociaż zrobić łazienkę w 
mieszkaniu. Ja za hydraulikę 
płaciłam 5 tys. zł - usłyszeli-
śmy od jednej z lokatorek.

Mieszkańcy mówią, że w 
ich kamienicy od lat nic nie 
było robione. Klatka schodo-
wa przez 50 lat nie została 
nawet odmalowana, od 20 lat 
wszyscy lokatorzy mają przy-
znane drzwi do wymiany i 
wciąż na nie czekają. 

- Nawet kiedy kable nam 
się przepalały to z PGKiM-u 
mówili, że nie ma pieniędzy. 
Jedyne co zrobiono, to ter-
momodernizacja budynku, 
bo miasto dostało na ten 
cel duże pieniądze, ale co z 
tego? Oderwane rynny zgła-
szamy nieustannie, chyba 

- Od 50 lat klatka schodowa nie była malowana - mówią lokatorzy

czekają aż komuś spadną na gło-
wę. Dach też przecieka. Wiemy, że 
nie jedna osoba starała się o przy-
znanie tego mieszkania i remont 
chciała przeprowadzić na własny 
koszt. Nasza sąsiadka z góry, która 
w mieszkaniu nie ma nawet wody 
też starała się zamienić na ten 
lokal, ale usłyszała, że ją na niego 
nie stać - dodaje lokatorka.

Lokatorom chodzi o sprawiedli-
we traktowanie. Mieszkańcy, którzy 
wszystkie prace wykonywali na 
własny koszt są oburzeni, że nowa 
osoba, która się wprowadzi dosta-
nie wszystko na tacy.

- Jestem już umówiona do bur-
mistrza. W imieniu wszystkich 
lokatorów będę rozmawiała o spra-
wie. Jak będzie trzeba, to wszyscy 
podpiszemy się pod odpowiednim 
pismem, a jeśli nic nie wskóramy, 
to o tej sprawie dowie się cała Pol-
ska. Jak miasto ma tyle pieniędzy, 
żeby robić remonty osobie, która 
dostała mieszkanie, bo nie może 
się dogadać z sąsiadami, to niech 
najpierw nam zwróci koszty, jakie 
ponieśliśmy przez te wszystkie lata, 
żeby mieć godne warunki do życia. 
Niech ta osoba się wprowadzi i 
zapłaci za ekipę remontową, tak jak 
my wszyscy, którzy mieszkają tu od 
lat - usłyszeliśmy.

(zz)

Kamienica 
z zewnątrz 
prezentuje się 
dobrze, w środku 
jest fatalnie

Dwukrotnie po-
trącony został 

55-letni rowerzysta. Mężczyzna 
nie miał najmniejszych szans. Po-
dwójne uderzenie spowodowało 
śmierć na miejscu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności 
szokującego wypadku , do którego 
doszło w niedzielę około 6.40 na 
drodze krajowej nr 91 w miejsco-
wości Ogrodzona. Jak wynika z 
wstępnych ustaleń, dwukrotnie 
potrącony został 55-letni rowerzy-

Tragiczna śmierć w niedzielny poranek
sta, który włączał się do ruchu wy-
jeżdżając ze stacji paliw i skręcając 
w lewo. Najpierw uderzył w niego 
fiat ducato kierowany przez 38-latka 
a następnie peugeot partner kiero-
wany przez 65-latka. Obaj kierujący 
byli trzeźwi. 

Początkowo droga była całko-
wicie zablokowana, później ruch 
odbywał się wahadłowo. Około 
godziny 11 droga została odblo-
kowana.
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W kościele parafialnym w Górze 
św. Małgorzaty odbyła się uro-
czysta msza święta z udziałem 
Orkiestry Dętej. Orkiestra w Gó-
rze św. Małgorzaty corocznie or-
ganizuje tego typu spotkanie dla 
swoich członków i sympatyków. 
Tym razem okazja była jednak 
podwójna. Oprócz tradycyjnej 
uroczystości ku czci św. Cecylii, 
patronki chórów i orkiestr, górska 
orkiestra obchodziła symboliczne 
100-lecie swego istnienia.

Mszę świętą koncelebrowali ks. 
Andrzej Gałaj, obecny proboszcz 
parafii, ks. Ryszard Pajda – pro-
boszcz senior, oraz ks. Mirosław 
Jagiełło z parafii w Andrzejowie.

Po uroczystości zakończonej 
koncertem orkiestry, zaproszeni 
goście przemaszerowali do siedziby 

Dyrektor łęczyckiego 
szpitala, który w wy-

borach samorządowych otrzymał 
mandat radnego powiatowego 
wycofał się z rady powiatu. 

Sprawa mandatu zdobytego 
przez dyrektora ZOZ-u Andrzeja 
Pietruszkę od daty ogłoszenia wy-
ników wyborów stała pod znakiem 
zapytania. ZOZ podlega starostwu 
powiatowemu, więc jego dyrektor 
nie mógłby być członkiem rady 

powiatu. Andrzej Pietruszka złożył 
więc mandat radnego.

- Taką podjąłem decyzję. Mój 
mandat już został wygaszony przez 
komisarza wyborczego - potwier-
dza A. Pietruszka. 

Dyrektor szpitala do rady powiatu 
startował z ramienia KW PiS, w okrę-
gu nr 3 i zdobył 372 głosy. Jego miejsce 
zajmie kolejna osoba z listy, która 
dostała największą liczbę głosów.

(zz)

Andrzej Pietruszka już nie jest radnym

miasto gotowe na zimę?
Mimo że jest już gru-
dzień, prognozy dłu-

goterminowe przewidują więcej 
opadów deszczu niż śniegu. Choć 
pierwsze ujemne temperatury 
już za nami, najbliższe dni będą 
na plusie. Nie sposób jednak nie 
myśleć o bezpieczeństwie na dro-
gach i chodnikach, gdy w nocy i 
nad ranem nawierzchnie mogą 
być śliskie.

Na osiedlach przygotowane są 
już pojemniki z piaskiem a miasto 
zapewnia, że gotowe jest do akcji 
“zima”.

“Jednostka Budżetowa Zieleń 
Miejska jest przygotowana do sezo-
nu zimowego. Zakupiono 25 ton soli 
drogowej oraz przygotowano żwir. 
Z poprzedniego sezonu pozostało 
około 60 ton mieszanki piasku z 
solą. Sprzęt przeszedł niezbędne 
przeglądy i jest przygotowany do 

Miasto ma zapas piasku i soli 
drogowej

sezonu. Harmonogram dyżurów 
zimowych został opracowany i 
podany do wiadomości pracowni-
ków” - informuje Zieleń Miejska w 
Łęczycy.

(zz)

100-lecie Orkiestry w Górze św. Małgorzaty

OSP w Górze św. Małgorzaty gdzie 
miał miejsce poczęstunek i zabawa 
taneczna. Do tańca przygrywali: 
Kapela Wuja Krzycha w składzie: 
Krzysztof Barylski, Adrian Barylski, 
Ewelina Jankiewicz, Kapela Wita-
szewiacy w składzie: Józef Oleski, 
Stanisław Bagrowski, Krzysztof 
Kubiak i Mirosław Andrzejczak, 
oraz Antoni Turkowski.

Wokalnie na scenie zapre-
zentowały się saksofonistki – 
Michalina Gogola i Katarzyna 
Kluska.

Podczas imprezy rozdane zostały 
materiały reklamowe dotyczące 
orkiestry oraz Gminy Góra św. 
Małgorzaty. 

Info i fot. Orkiestra Dęta w 
Górze św. Małgorzaty

Łęczyca Ciało 39-letniego Mi-
chała S. znaleziono 

w krzakach blisko szpitala w 
Łęczycy. Mężczyzna mógł nie żyć 
już od kilku dni. Wcześniej trafił 
do szpitala, jednak wypisał się na 
własne żądanie. W tej sprawie jest 
wiele pytań.

Jak informuje asp. Mariusz Kowal-
ski z KPP w Łęczycy, “22 listopada 
około godz. 16.45 dyżurny łęczyckiej 
komendy został telefonicznie powia-
domiony, że w rejonie ul. Zachodniej 

przy torach kolejowych leży ciało 
mężczyzny. Informacja pochodziła 
od świadka. Na miejsce skierowany 
został patrol policji wraz z technikiem 
kryminalistyki. Obecny na miejscu 
lekarz stwierdził zgon, nie wykluczając 
udziału osób trzecich. Zwłoki mężczy-
zny znajdowały się w krzakach zloka-
lizowanych przy ogrodzeniu szpitala, 
którym teren placówki oddzielony jest 
od torowiska. Aby ustalić przyczynę 
zgonu, ciało 39 – letniego mieszkańca 
Łęczycy decyzją Prokuratora Rejono-
wego zostało zabezpieczone. Wynik 
sekcji zwłok nie jest nam na tę chwilę 
znany. W tej sprawie Prokuratura Re-
jonowa w Łęczycy wszczęła śledztwo”. 

Jak udało nam się dowiedzieć, wcze-
śniej rodzina zgłosiła zaginięcie męż-
czyzny. Od sąsiadki 39-latka usłysze-
liśmy, że Michał S. 13 listopada został 
zabrany karetką do szpitala. Wtedy 
widziano go po raz ostatni.

- Sąsiad na ulicy dostał ataku pa-
daczki, zabrało go pogotowie. Z tego 
co wiem, ze szpitala wyszedł już po go-
dzinie, nie chciał tam zostać. Do domu 
jednak nie wrócił. Jestem w kontakcie z 
jego mamą, wiem, że zgłosiła zaginięcie 
syna. Z początku myśleliśmy, że może 
zagubił się gdzieś w okolicy działek 
przy ulicy Zachodniej, ale jego ciało 
zostało znalezione w krzakach nieda-
leko szpitala. Widocznie wychodząc z 
ZOZ-u poszedł w złą stronę, w kierun-
ku garaży i torów PKP. Może znów źle 

się poczuł i upadł. Nie był osobą, która 
gdzieś by się włóczyła - mówi jedna z 
sąsiadek zmarłego. - To był naprawdę 
dobry człowiek. Miał wcześniej pro-
blem z alkoholem, ale nigdy nie był 
uciążliwy. Od jakiegoś czasu już nie 
pił, chciał wyjść na prostą, ale wtedy 
nasiliły się ataki padaczki. Ostatnio 
bardzo często były u niego dzieci, 
chciał nadrobić stracony czas. Bardzo 
się zmienił na korzyść. Niestety nie 
wiemy co działo się od 13 listopada do 
czasu znalezienia jego ciała. Być może 
cały czas leżał w tych krzakach. Na ne-
krologu wpisano datę znalezienia ciała 
jako datę śmierci, ale myślę, że zmarł 
wcześniej. Dziwię się, że w żadnych 
mediach nie było głośno na ten temat, 
może pomogłoby to w znalezieniu Mi-
chała żywego. Policja mogła też wziąć 
jego suczkę na poszukiwania, ona na 
pewno złapałaby jego trop.

Pogrzeb zmarłego odbył się w czwar-
tek. Przyszło wiele osób.

- Wszyscy mieszkańcy z naszej 

kamienicy pożegnali sąsiada. Wspól-
nie kupiliśmy mu piękny wieniec. 
To naprawdę straszne, że stało się coś 
takiego. Z tego co wiem, w karcie zgonu 
nie wpisano przyczyny śmierci, bo na 
dokładne wyniki sekcji zwłok trzeba 
jeszcze poczekać - dodaje sąsiadka 
39-letniego mieszkańca Łęczycy.

Z Michałem S. rozmawialiśmy rok 
temu. Strażnicy miejscy po raz drugi 

39-latek był lubiany przez 
sąsiadów

Ciało łęczycanina znaleziono w krzakach w pobliżu ogrodzenia szpitala
wówczas odebrali od niego trzy 
szczenięta i zabrali je do schroniska. 
39-latek nie miał żalu do funkcjona-
riuszy. Przyznał, że zwierzaki będą 
miały dobrze i na pewno szybko 
znajdą nowy dom. W rozmowie z 
Reporterem zadeklarował wówczas, 
że wysterylizuje swoją suczkę. Słowa 
dotrzymał.

(zz)

znaleziono zwŁoki mężCzyzny
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100-lecie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Wilamowie świętowano w  wy-
miarze, który rozmachem atrak-
cji bezdyskusyjnie odpowiadał 

Od niedawna tuż 
przed kościołem 

św. Katarzyny wisi duży baner 
reklamowy parafii. 

Na billboardzie podane są m.in. 
godziny mszy świętych, dane tele-
adresowe oraz adres internetowy 
parafii w Poddębicach. Czy taki 
sposób docierania do mieszkańców 
nie jest zbyt nowoczesny? – zastana-
wiają się niektórzy wierni. 

Kościół coraz chętniej sięga po 
nowe technologie. To nie tylko 
reklamowe banery, ale również 
prezentacje za pośrednictwem in-
ternetu lub facebooka.  

Krytycy kościelnych reklam 
zauważają, że Kościół przez ponad 

Zakończony został 
pierwszy etap prac 

pielęgnacyjnych drzewostanu w 
miejskim parku. 

Gmina pozyskała na zadanie ponad 
100 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. Przyciętych 
zostało prawie 230 drzew. 

Pielęgnacji, polegającej na usu-
nięciu posuszu, zagrażającego 

100 lat SZkoŁy
randze wydarzenia. Podczas 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy, 
w niebo pofrunęło 100 biało – 
czerwonych balonów, dekoracje, 
pokrywające niemal każdą wolną 
powierzchnię wnętrza, pozwoliły 
na „podróż” w czasie – do lat 
przełomowych zmian w historii 
placówki – oraz przestrzeni – w 
miejsca odwołujące się do bio-
grafii patrona szkoły. Zaproszeni 
goście, byli pracownicy oraz ab-
solwenci wypełnili szkolne mury. 
Były wspomnienia, życzenia, 
uśmiechy, mnóstwo prezentów 
na wyposażenie szkoły.

Kościół się reklamuje

dwa tysiące lat nie potrzebował 
reklamy i działał. 

Natomiast reklamy kościołów, 
mszy, katechez, rekolekcji - w gaze-
tach, na mieście, w radiu i telewizji - są 
niezwykle popularne na Zachodzie. 
W USA istnieją nawet agencje wy-
specjalizowane w reklamie religijnej. 

(ps)

Ponad 100 tysięcy na drzewa 
bezpieczeństwu odwiedzających 
park, poddanych zostało prawie 
1/3 parkowych drzew. Należy 
podkreślić, iż ze względu na 
warunki atmosferyczne oraz 
często występujące silne wiatry, 
prace pielęgnacyjne drzewosta-
nu trzeba przeprowadzić co trzy, 
cztery lata. 

Mirosław Szewczyk od kilku lat 
jest specjalistą w przycince wysokich 
drzew. 

- Najwyższe, na które się wspiąłem, 
miały ok. 40 metrów. Oczywiście 
zawsze potrzebna jest asekuracja 
w postaci odpowiedniego oprzy-
rządowania. Tak jak w alpinizmie. 
W tej robocie nie można mieć lęku 
wysokości – mówi z uśmiechem pan 
Mirosław. 

(ps) Na zdjęciu  M. Szewczyk

Uniejów Na jednym ze stołów 
jadłodajni serwującej 

potrawy kuchni chińskiej i wiet-
namskiej zamiast obrusu położone 
zostało godło Polski. Jak się tam 
znalazło i czy nie doszło do znie-
ważenia symboli państwowych?

Mieszkańcy oraz goście odwiedza-
jący miasteczko mogli poczuć nie-
smak na widok godła wyłożonego na 
stole. Pogoda wprawdzie nie sprzyja 
konsumpcji na świeżym powietrzu. 
Nie jest jednak wykluczone, że trafili 
się klienci, którzy skorzystali z oferty 
azjatyckiego baru i spożywali sajgon-
ki na godle Polski. 

Próbowaliśmy porozmawiać z 
właścicielem baru. Szef jadłodajni 
oddelegował kelnerkę.

- Godło? - zapytała Azjatka łamaną 
polszczyzną. 

- Aaa, orzeł. Nie wiem – odparła, 
po czym szybkim krokiem podeszła 
do stolika i zwinęła płachtę z godłem 
Polski. 

Co grozi za znieważenie symboli 
narodowych?

Zgodnie z art. 49 Kodeksu wykro-
czeń osoba, która narusza przepisy o 
godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, podlega karze aresztu 
(od 5 do 30 dni) albo grzywny (od 
20 do 5000 zł). Naruszanie przepisów 
może polegać np. na niezachowaniu 
określonych warunków wykonywa-
nia i używania symboli. Naruszenie 
przepisów o symbolach jest wykrocze-
niem, a więc jest obarczone mniejszą 
szkodliwością społeczną czynu niż 
znieważenie. 

Karalność za znieważenie symboli 
narodowych ustanawia art. 137 Kodek-
su karnego, zgodnie z którym każdy, 
kto publicznie znieważa, niszczy, 
uszkadza lub usuwa godło, sztandar, 
chorągiew, banderę, flagę lub inny znak 
państwowy, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku. 

(ps)

Na widok reportera 
Azjatka szybko 
zabrała godło ze 
stołu

Sajgonki na godle Polski?

og
ło
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Podczas ostatniego posiedzenia 
plenarnego rady nadzorczej 
spółdzielni przyjęto założenia 
do planu gospodarczo-finan-
sowego na następny rok. Rada 
przyjęła też strukturę organiza-
cyjną spółdzielni oraz założenia 
do planowanego funduszu wy-
nagrodzeń, podziału kosztów, 
planu remontów.

Spotkanie było również okazją 
do omówienia wyników finanso-
wych na nieruchomościach za III 
kwartały 2018 r. Rada nadzorcza 
spółdziel-

Posiedzenie RN
plany inwestycyjne spółdzielni na 2019 rok 

ni przyjęła założenia do planu na 
rok 2019, czyli strukturę organiza-
cyjną w liczbie 15,5 etatów średnio-
rocznie. Zajęto się także funduszem 
wynagrodzeń na poziomie roku 
2018, planowanym podziałem 
kosztów ogólnych spółdzielni ana-
logicznym jak w roku 2018 oraz 
planem remontów w wysokości 
wynikającej z planowanych od-
pisów na fundusz remontowy, tj. 
kwoty ok. 970 tys. zł.

- W roku 2019 podstawowymi 
robotami remontowymi plano-

wanymi do wykonania będą 
m.in.: remonty balkonów i 
elewacji w budynkach przy 
ul. Krasickiego 1; Jana III 
Sobieskiego 13 oraz Sło-
necznej 5 na łączną kwotę 
ok. 560 tys. zł – informuje 
Sławomir Gławęda, prezes 
spółdzielni mieszkaniowej 
w Poddębicach. - Wymie-
nione zostaną wodomierze 
z odczytem radiowym po 

zakończeniu ważności legalizacji 
na osiedlu „Północ” oraz osiedlu 
„Łęczycka” na łączną kwotę ok. 
240 tys. zł. Planujemy też remonty 
chodników oraz miejsc na ławki i 
rowery przy wejściach do klatek 
schodowych na kwotę ok. 70 tys. 
zł. Pozostałe remonty obejmują 
kominy, obróbki blacharskie, itp. na 
kwotę ok. 90 tys. zł.

W roku 2019 spółdzielnia zakoń-
czy spłatę kredytów zaciągniętych 
na termomodernizację zasobów 
spółdzielczych. Planowane jest wy-
konanie obowiązkowych przeglą-
dów gazowych, kominiarskich oraz 
5-letnich przeglądów budowlanych 
na kwotę ok. 27 tys. zł.

- W roku bieżącym wykonano 
prawie wszystkie roboty remonto-
we wynikające z planu remontów 
na 2018 r. Do wykonania do końca 
br. pozostało jedynie wykonanie 
remontu wejścia do pierwszej klatki 
bloku przy ul. Zielonej 4 – dodaje 
prezes poddębickiej spółdzielni.

Wynik na nieruchomościach 
za trzy kwartały br. zamknął się 
kwotą na plusie (584 zł), natomiast  
na działalności gospodarczej osią-
gnięto wynik w kwocie 63 463 zł. 
Na koniec sierpnia br. spółdzielnia 
rozliczyła koszty dostawy ciepła 
i wypłaciła spółdzielcom kwotę 
ok. 800 tys. zł z tytułu zwrotów za 
centralne ogrzewanie.

Na zdjęciu prezes SM w Poddębicach, Sławomir Gławęda 
- Pozytywne wyniki finanso-

we spółdzielni oraz zrównowa-
żona sytuacja finansowa (w tym 
spłata kredytów zaciągniętych 
w latach ubiegłych) umożliwia-
ją dalszą stabilną działalność 
gospodarczą naszej spółdzielni, 
bez konieczności podwyższa-
nia opłat – podkreśla Sławomir 
Gławęda. 

Nie bez echa pozo-
stały słowa starosty 

Małgorzaty Komajdy, która na 
pierwszej sesji negatywnie wypo-
wiadała się o swoim poprzedniku 
Ryszardzie Rytterze. Dała do zro-
zumienia, że były starosta nie jest 
dżentelmenem. O co chodzi?

- Dżentelmeni tak nie postępują – 
mówiła do radnych M. Komajda w 
swoim krótkim exposé. - Wygląda na 
to, że ja będę sama pracować w staro-
stwie. Z podjęciem takich decyzji pan 
Rytter powinien poczekać.

W ten sposób starosta skomento-
wała decyzję o odpracowaniu przez 
starostwo tegorocznej wigilii. Pracow-
nicy urzędu, aby mieć wolne w wigilię, 
pracowali w sobotę. Odpracowali ten 
dzień, ale nowo powołana starosta 
nie. Dlatego, jeśli nic się nie zmieni, M. 

Fragmenty eterni-
tu odrywają się z 

dachu ruiny przy ul. Konopnickiej 
i spadają wprost na chodnik. Do 
takiej sytuacji nie powinno do-
chodzić. Tym bardziej, że już od 
dawna stan nieruchomości jest 
katastrofalny a budynek stoi w 
reprezentacyjnym miejscu – bli-

Kilka dni temu roz-
poczęło się umac-

nianie skarp pod mostem na dro-
dze krajowej nr 72 na obrzeżach 
Poddębic.

- Przez wiele lat woda wymyła 
ułożone kamienie i dlatego prace 
naprawcze stały się niezbędne – 
mówi Krzysztof Malinowski z 
GDDKiA. - Myślę, że remont potrwa 
jeszcze ok. 2 tygodnie. Koszt robót 
został wyceniony na prawie 30 
tysięcy zł. 

Od inspektora nie dowiedzieli-
śmy się, czy planowany jest też re-
mont samego mostu wraz z kładką 
dla pieszych. 

Remontują pod mostem

-  Most wymaga generalnego 
remontu i tego nie da się ukryć. Ale 
naprawdę trudno jest mi powie-
dzieć, kiedy taki remont mógłby się 
odbyć – usłyszeliśmy. 

(ps)

afera Z dżentelmenem 
Komajda powinna przyjść do pracy 
w wigilię. 

- W gmachu byłabym sama. To 
kuriozalna sytuacja – nie kryła swojej 
negatywnej oceny starosta. 

Ryszard Rytter, komentując słowa 
swojej następczyni, był zdziwiony 
personalnym atakiem Małgorzaty 
Komajdy. 

- Z tego co wiem, to pani Komajda 
w swoim wystąpieniu przekonywała 
o współpracy i wzajemnym szacun-
ku. Na jej miejscu lepiej bym się nie 
wypowiadał, kto postępuje po dżen-
telmeńsku, a kto nie. Muszę podkreślić, 
że decyzja o odpracowaniu wigilii 
była konsultowana z pracownikami 
i pozytywnie przez nich przyjęta. Z 
całą pewnością pani starosta atakując 
mnie już na samym początku swojego 
urzędowania, daje sygnał, że jej zapo-

wiedzi o wzajemnym szacunku mogą 
być tylko słowami bez pokrycia. Ale 
zobaczymy. Jeszcze przyjdzie czas na 
ocenę jej działań. 

(ps)

azbest leCi z DaChu!
Poddębice sko pijalni wód i miejskiego parku. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego zapewnia, że podejmie 
odpowiednie kroki. 

Do inspektora, ws. zawalonego 
azbestowego dachu, zadzwoniliśmy 
w ub. tygodniu. 

- Na miejsce wyślę pracowników, 
aby ocenili zniszczenia i sporządzili 
fotograficzną dokumentację tego 
budynku – powiedział nam Marian 
Kuźniak. - Oczywiście nasze działania 
można już formalnie traktować, jako 
rozpoczęcie odpowiednich procedur 
dot. tej nieruchomości. 

Czytelniczka, która redakcji zgłosiła 
problem, jest zaskoczona, że nadzór 
budowlany zareagował tak późno. 

- Czy sprawą odpowiednie insty-
tucje zajmują się dopiero wtedy, gdy 

przechodniom na głowy leci rako-
twórczy azbest. To karygodne – uważa 
poddębiczanka. 

Powiatowy inspektor twierdzi, że 
wcześniej ws. budynku nie było żad-
nych zgłoszeń. 

- Sprawdzimy stan prawny i wła-
ścicielski tej nieruchomości. Mam 
nadzieję, że właściciel zabezpieczy w 
odpowiedni sposób swój majątek. Jeśli 
nie, będziemy musieli wyegzekwować 
takie czynności. Właścicielowi grozi też 
grzywna – usłyszeliśmy od inspektora 
powiatowego. 

Na starej tabliczce zawieszonej nad 
wejściem do ruiny jako właściciel 
figuruje parafia ewangelicko – augs-
burska. Czy rzeczywiście to parafia 
nie dopełniła obowiązku związanego 
z zabezpieczeniem budynku czy też 

Tak wygląda ruina stojąca blisko 
pijalni wód i miejskiego parku 

Z dachu lecą na chodnik kawałki 
azbestowych płyt

jego remontu?
- Według naszych informacji właści-

cielem tego budynku jest osoba prywat-

na – mówi Magdalena Jaworska z 
poddębickiego magistratu. - Urząd 
wie o złym stanie technicznym 
nieruchomości. Mamy nadzieję, że 
działania w tej sprawie Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
będą skuteczne. 

tekst i fot. (ps) 

- Personalny 
atak nie jest 
na miejscu – 
odpowiada R. 
Rytter

- Dżentelmen tak 
się nie zachowuje 
– mówi o byłym 
staroście M. 
Komajda 
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 311: Co kraj, to obyczaj.
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* Elegancko ubraną panią zaczepia 
żebrak i prosi o pomoc finansową: 
- Od kilku dni nic nie jadłem. 
- Mój Boże - wzdycha z zazdrością 
kobieta. 
- Chciałabym mieć tak silną wolę. 

* * *
* Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 
- O sześć liter. 

* * *      
* W Moskwie gość ogląda prognozę pogody. Informują, 
że na Syberii są 60-stopniowe mrozy. Facet niedowierza i 
dzwoni do kolegi z wojska. 
- Słuchaj, w telewizji mówili, że u was straszne mrozy... 
- Eee, nie jest tak źle, minus 20, może 30... 
- W telewizji podają, że minus 60! 
- Eee, to chyba na dworze.. 

* * * 
* Stoi sobie pijaczyna pod ścianą kasy biletowej PKP. 
Podchodzi do kasy student i mówi: 
- Połówkę do Radomia 
A pijaczek na to: 
- A ja ćwiartkę na miejscu. 

* * * 
* Poniedziałek rano, koleś dzwoni do swojego szefa: 
- Przepraszam szefie ale nie przyjdę dziś do pracy, 
jestem chory. 
- A co się dzieje? Coś poważnego? - pyta szef 
- Sam nie wiem, coś z oczami. 
- Ale co? Zapalenie spojówek czy rogówka się odkleiła?- 
dopytuje zaniepokojony 
- Nie. nic z tych rzeczy, ja się po prostu dzisiaj w robocie 
nie widzę. 

* * * 
* Rozmowa małżeństwa: 
-Czy koty są naprawdę takie 
wredne i fałszywe? 
-Tak kotku. 

ZUPA KALAFIOROWA 
Z PIECZONyM KURCZAKIEM 

I PRAżONyMI PESTKAMI 
SŁONECZNIKA

Składniki:
opakowanie (450 g) mrożonej zupy 
kalafiorowej z koperkiem  
4 szklanki bulionu 
1/3 szklanki słodkiej śmietanki 18% 
2 łyżki kwaśnej śmietany 
kurczak: 
4 podudzia kurczaka (około 60 dag) 
- najlepiej bez skóry 
1 łyżka oleju 
1/2 łyżeczki słodkiej papryki 
1/2 łyżeczki ostrej papryki 
1/2 łyżeczki suszonego czosnku 
do podania: 
8 łyżek pestek słonecznika 
4 łyżki dowolnych kiełków 
Etapy przygotowania: Piekarnik 

rozgrzej do 180 stopni. Mięso spryskaj 
olejem, dopraw wszystkimi przy-
prawami, ułóż na blasze, wstaw do 
piekarnika. W garnku zagotuj bulion. 
Dodaj zupą kalafiorową z koperkiem  i 
gotuj na średnim ogniu przez 15 minut. 
Kiedy zupa się gotuje, na suchej patelni 
upraż pestki słonecznika (pamiętaj, 
by je mieszać cały czas, bo lubią się 
przypalać). Słodką i kwaśną śmietanę 
wymieszaj ze sobą, lekko posól, dodaj 
kilka łyżek gorącej zupy, ponownie 
wymieszaj. Ugotowaną zupę dopraw 
solą i pieprzem. Zestaw z ognia, dodaj 
mieszankę śmietan, zmiksuj na gładki 
krem. Upieczonego kurczaka wyjmij z 
piekarnika, pokrój na małe kawałki. Do 
talerzy nalej zupę, ułóż na niej kawałki 
kurczaka, posyp pestkami słonecznika. 
Udekoruj kiełkami. 

PSTRąGI PIECZONE W PAPILOTACh
Składniki:
4 wypatroszone pstrągi (każdy o 
wadze około 25-30 dag) 
2 cytryny 
12 ząbków czosnku 
pęczek koperku 
pęczek natki pietruszki 
2 łyżki masła (lub oliwy, jeśli lubisz 
śródziemnomorskie klimaty) 

sos chrzanowo-śmietanowy: 
2 czubate łyżki chrzanu delikateso-
wego  
2 czubate łyżki majonezu napoleoń-
skiego  
1/2 szklanka kwaśnej śmietany 
1 kwaśne i twarde jabłko 
1/2 cytryny 
1 łyżeczka cukru 
na papiloty: 
papier do pieczenia 
Etapy przygotowania: Umyte jabłko 
(ze skórką) zetrzyj na tarce o grubych 
oczkach. Od razu spryskaj sokiem 
z cytryny. Chrzan delikatesowy wy-
mieszaj ze śmietaną. Dodaj majonez, 
starte jabłko. Dopraw solą, pieprzem i 
cukrem. Wymieszaj. Piekarnik rozgrzej 
do 200 stopni. Jedną cytrynę pokrój na 
cienkie plastry, drugą na kostkę o boku 

około 1 cm. Każdą rybę połóż na dużym 
kawałku papieru (tak dużym, bo można 
ją było potem ją w niego zawinąć). Do-
praw solą i pieprzem. Do środka włóż 
kilka gałązek koperku i natki nieobrane 
ząbki czosnku, kawałki cytryny. Na 
każdej rybie połóż po 2 plasterki cy-
tryny i po pół łyżki masła w małych 
kawałkach. Posyp pieprzem. Ryby 
zawiń dokładnie w papier, zwiąż 
jego końce. Ułóż na blasze i wstaw do 
gorącego piekarnika. Zapiekaj przez 20 
minut. Wyjmij, rozwiń papier, udekoruj 
rybę gałązkami koperku. Sos podawaj 
oddzielnie - cały urok tej potrawy pole-
ga na połączeniu gorących, delikatnych 
pstrągów z zimnym, ostrym sosem. 

CIASTO SyPANE Z GRUSZKAMI
Składniki:
12 połówek gruszek w syropie  
1 szklanka mąki pszennej 
1 szklanka kaszy manny 
3/4 szklanka cukru 
15 dag zimnego masła + 1 łyżeczka 
do wysmarowania formy 
6 łyżek syropu z gruszek 
1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią 
2 płaskie łyżeczki proszku do piecze-
nia 
Etapy przygotowania: Gruszki zetrzyj 

na tarce. Do miski przesiej mąkę pszen-
ną. Dodaj kaszę mannę, cukier, cukier 
z prawdziwą wanilią i proszek do pie-
czenia. Wymieszaj. Podziel na 3 równe 
części. Spód tortownicy o średnicy 
21 cm wyłóż papierem do pieczenia, 
a boki wysmaruj masłem. Na dno 
formy wysyp jedną część suchych 
składników. Na nich równomiernie 
ułóż połowę gruszek i polej 3 łyżkami 
syropu. Zasyp drugą częścią suchych 
składników i ułóż drugą warstwę gru-
szek. Zalej pozostałym syropem z gru-
szek. Na wierzch wysyp resztę suchych 
składników. Zimne masło zetrzyj na 
dużych oczkach tarki. Równomiernie 
rozłóż na wierzchu ciasta. Wstaw do 
piekarnika i piecz ok. 1 godziny. 
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Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Łęczycy andrzejkowych atrak-
cji mieli bez liku. Dzieci losowały wróżby przepowiadające przyszłość 
oraz uczestniczyły w zabawach dotyczących poznawania przyszłości. 
Wzbudzały one wiele pozytywnych emocji i uśmiechu. Ciasteczka 
z wróżbą były zaskoczeniem nie tylko dla dzieci, ale również dla 
nauczycieli. Każdy miał możliwość poznania swojej wróżby na bliż-
szą i dalszą przyszłość oczywiście z „przymrużeniem oka”. Warto 
wspomnieć też o szklanej kuli, która zagościła w szkolnej bibliotece. 
Wielu chciało ujrzeć w niej swoje przyszłe losy. Czy się udało? 

fot. SP 1 w Łęczycy

Andrzejkowe zabawy 

Uczniowie z 
przyjemnością i 
zaciekawieniem 
brali udział w 
zabawach

Z kart można 
wiele wyczytać

W Andrzejki 
można poznać 
imię przyszłego 
ukochanego

Szklana kula 
pokazuje 
przyszłość

Przyszłość każdego ucznia maluje się w różowych barwach

Czyj but pierwszy znajdzie się za drzwiami, ten piewszy weźmie ślub
Ciasteczek z 
wróżbą nie 
mogło zabraknąć
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Po l i c j a ,  Mie j s k i 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Pracy, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy oraz 
sąd – te wszystkie instytucje 
zostały powiadomione przez 
Grzegorza Brudzińskiego. Męż-
czyzna twierdzi, że nie otrzymał 
wynagrodzenia za 3-miesięczny 
okres pracy w jednym z miej-
scowych zakładów. Pracodawca 
odpiera oskarżenia i twierdzi, że 
ozorkowianin nie przepracował 
u niego ani jednego dnia. Kto 
mówi prawdę?

Sprawa jest niezwykle bul-
wersująca, bowiem pan Grze-
gorz został wyrejest rowany 
z urzędu pracy. Nie jest już 
ubezpieczony. Jak nam powie-
dział, od kilku tygodni próbuje 
odzyskać od pracodawcy świa-
dectwa pracy i prawie 3 tysiące 
złotych.  

- To jest skandal – uważa Grze-
gorz Brudziński. - Zostałem w 
bezczelny sposób oszukany, a 
pracodawca śmieje mi się w twarz. 
Bezskutecznie próbuję odzyskać 
swoje pieniądze. Nie jestem już 
wpuszczany na teren zakładu. 
Również moje telefony nic nie 
dają. Zawsze, gdy dzwonię i py-

tam o prezesa, słyszę, że szefa nie 
ma w firmie. 

Jak się dowiedzieliśmy, ozor-
kowianin otrzymał skierowanie 
do pracy z pośredniaka. Szkopuł 
jednak w tym, że pan Grzegorz 
spóźnił się z oddaniem do urzędu 
pracy podpisanego przez praco-
dawcę skierowania ze stemplem 
zakładu pracy. Został wyrejestro-
wany.

- Potwierdzam, że ten pan zo-
stał od nas skierowanie do tego 
zakładu. Niestety nie oddał nam 
potwierdzenia, że został zatrud-
niony – twierdzi Iwona Nowa-

kowska, kierownik urzędu pracy 
w Ozorkowie. - Nie nam oceniać, 
czy pracował lub też nie w tym za-
kładzie. Od tego są odpowiednie 
instytucje.

G. Brudzińska zapewnia jed-
nak, że skierowanie odniósł do 
pośredniaka. 

- Może to potwierdzić moja żona 
z którą byłem wtedy w urzędzie. 
To nie jest moja wina, że mają 
tam bałagan. Jest mi przykro, że 
urząd pracy umowa od tego rącz-
ki – usłyszeliśmy od rozżalonego 
mężczyzny. 

Ozorkowianin powiedział nam, 

że w zakładzie rozpoczął pracę 20 
sierpnia. 

- Pod koniec sierpnia otrzyma-
łem 600 zł. Za miesiące wrzesień, 
październik i listopad prezes nie 
dał mi ani złotówki. Od samego 
początku chciałem, aby podpisał 
ze mną umowę, ale wciąż tylko 
słyszałem, że umowa będzie pod-
pisana później. I tak pracowałem 
na czarno. Zresztą wielu tak tam 
pracuje – mówi G. Brudziński. 

Co na to prezes firmy?
- Ten pan, owszem przyniósł do 

mnie skierowanie z urzędu pracy 
i zrobił badania lekarskie, ale nie 
przepracował ani jednego dnia – 
twierdzi szef zakładu, który nie 
ukrywa emocji. - Jego działania to 
jest ewidentna próba wyłudzenia 
ode mnie pieniędzy. W każdym 
momencie może przyjść i odebrać 
swoje świadectwa pracy. Nie oba-
wiam się żadnych kontroli i nie 
ugnę się żądaniom tego pana. 

Grzegorz Brudziński postano-
wił powiadomić o sprawie Pań-
stwową Inspekcję Pracy oraz sąd. 

- Wysłałem do nich informację 
o tym, że domagam się potwier-
dzenia w stosownej umowie tego, 
że pracowałem w tym zakładzie i 
oczywiście chcę wypłaty mojego 
wynagrodzenia. 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ozorkowie informuje, że 
jest to pierwsza tego typu sprawa, 
z którą ma do czynienia.

- Nasz podopieczny w ramach 
pracy socjalnej poinformowany 

to nielegalne! - mówi pan grzegorz
pójdę do sądu...

został o możliwości skorzystania 
z bezpłatnej pomocy prawnej 
( np. pismo do Państwowej In-
spekcji Pracy w Łodzi). Otrzymał 
inne formy pomocy zgodne z 
ustawą o pomocy społecznej. Zo-
stał poinformowany o możliwo-
ściach i zasadach skorzystania z 
pomocy dotyczącej potwierdze-
nia prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej – powiedziała nam 
Magdalena Wąsiołek, dyrektor 
ośrodka pomocy.

Kamil Kałużny, rzecznik Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, 
nie ukrywa, że sprawa może być 
skomplikowana. 

- Szkoda, że ten pan nie powia-
domił nas w momencie, gdy – jak 
twierdzi – jeszcze pracował w tym 
zakładzie. Wówczas inspektor na 
miejscu mógłby od razu wyjaśnić 
problem. Teraz mieszkaniec po-
winien mieć dowody na to, że był 
tam zatrudniony. 

- Mogę porozmawiać z pra-
cownikami, którzy mnie przecież 
znają – odpowiada ozorkowianin. 
- Ale czy potwierdzą, że praco-
wałem, to tego nie wiem. Ludzie 
mogą się obawiać, że stracą pracę. 
Ja naprawdę tam pracowałem. 
Znam dobrze rozkład pomiesz-
czeń w tym zakładzie. W mojej 
szafce pracowniczej jest jeszcze 
roboczy strój, buty i 2 kubki do 
picia herbaty. Czuję się bezsilny, 
ale jeśli będzie trzeba to pójdę z 
tym do sądu. 

(stop)

Grzegorz Brudziński powiadomił Państwową Inspekcję Pracy 
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Sezon grzewczy rządzi się swoimi 
prawami. Jak łatwo się domyślić, 
powietrze w tym okresie jest gorsze. 
Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak bardzo gorsze. W 
tym celu wystarczy 
wejść na stronę: lo-
oko2.com 

Szczególnie starsze 
osoby a także alergicy 
i mieszkańcy z proble-
mami pulmonologicz-
nymi odczuwają pogor-
szenie parametrów jakości 
powietrza w okresie grzewczym. 

Przy analizie należy zwracać uwagę 
przede wszystkim na wskaźniki PM.

Pył PM10 składa się z mieszaniny 
cząstek zawieszonych w powietrzu, bę-
dących mieszaniną substancji organicz-
nych i nieorganicznych. Pył zawieszony 
może zawierać substancje toksyczne 
takie jak wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne (np. benzo/a/piren), 
metale ciężkie oraz dioksyny i furany. 
Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy 
mniejszej niż 2,5 mikrometra, które 
mogą docierać do górnych dróg odde-
chowych, płuc oraz przenikać do krwi.  
Największą emisję pyłów powoduje 
spalanie węgla w starych i często źle 
wyregulowanych kotłach i piecach 
domowych oraz w dużych miastach 
komunikacja. Spalanie odpadów w 
tych kotłach, które choć jest nielegalne 
i powoduje poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi, jest praktykowane przez 
niektórych mieszkańców. 

W Ozorkowie w 4 miejscach usta-

wione zostały czujniki jako-
ści powietrza. W ub. piątek 

w południe sprawdziliśmy 
wyniki na stronie internetowej 

looko. Okazało się, że nie jest aż tak 
źle. Na ul. Zachodniej jakość powietrza 
była akceptowalna. Zanieczyszczenia 
powietrza mogły stanowić zagrożenie 
dla osób narażonych na ryzyko. War-
tości PM2,5 wynosiły 49 a PM10 – 62. 

Na Staszica – wartości PM2,5 – 43 
i PM10 – 55. Jakość powietrza była 
akceptowalna.

Na Lipowej - PM2,5 – 30, PM10 – 34. 
Jakość powietrza była dobra. Zanie-
czyszczenia powietrza stanowiły mini-
malne zagrożenie dla osób narażonych 
na ryzyko.

Najgorzej było na Maszkowskiej. Tu 
wartości PM2,5 wyniosły 54, PM10 – 65.

Indeks jakości powietrza był dosta-
teczny. Jakość powietrza na Maszkow-
skiej była średnia. Zanieczyszczenia 
powietrza stanowiły zagrożenie dla 
osób narażonych na ryzyko. Pozostałe 
osoby powinny ograniczyć spędzanie 
czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy 
doświadczają takich symptomów jak 
kaszel lub podrażnione gardło. 

(stop)

Władze Ozorkowa od dawna sta-
rają się nakłonić powiat do reali-
zacji wspólnej inwestycji. Zdaniem 
burmistrza Jacka Sochy, starosta 
nie jest tym zainteresowany. W 
konsekwencji Ozorków i Zgierz 
będą być może musiały oddać po 
ok. 6 milionów zł. Najgorsze jest 
jednak to, że długo wyczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja jest 
poważnie zagrożona. 

Chodzi o II etap przebudowy ukła-
du drogowego i remont ul. Traugutta, 
Żeromskiego, Stypułkowskiego i 
Łęczyckiej.

Koszt przebudowy dróg szacowany 
jest na 12 mln zł, czyli znacznie więcej, 
niż opiewał kosztorys sporządzony kilka 
lat temu przy podpisywaniu umowy o 
dofinansowanie inwestycji. Powodem 
są znaczne wzrosty cen materiałów 
budowlanych. W 2018 r. nie udało się 
rozstrzygnąć przetargu ze względu na 
znacznie wyższe oferty wykonawców 
niż zaplanowane środki. W związku z 
tym miasto zdecydowało o zwiększeniu 
swojego wkładu własnego na remont 
ul. Łęczyckiej, jednak powiat nie chciał 
tego zrobić. 

- Postępowanie umorzono i inwesty-
cja nie mogła zostać zrealizowana. Od 
marca br. wystosowałem do zarządu 
powiatu szereg pism oraz kilkakrotnie 
spotykałem się z przedstawicielami 
zarządu w tej sprawie, jednak odpowie-
dzi były lakoniczne i be konkretów. W 

sierpniu zaproponowałem, żeby powiat 
o dofinansowanie przebudowy ul. Trau-
gutta starał się ze środków rządowych, a 
Ozorków sfinansuje na pół z powiatem 
wkład własny. Przebudowa Traugutta to 
wydatek niekwalifikowany i można na 
nią pozyskać także środki z innych źródeł 
niż unijne, ulica jest drogą powiatową i to 
powiat może złożyć wniosek o dofinan-
sowanie. Jednak zarząd powiatu nie był 
zainteresowany takim rozwiązaniem i 
remontem należącej do powiatu ulicy i 
poinformował, że nie będzie występować 
z wnioskiem o dofinansowanie – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

Dowiedzieliśmy się, że miasto zabez-
pieczyło w projekcie budżetu 4 mln zł, 
natomiast powiat 2 mln zł. Konsekwencje 
niezrealizowania przebudowy Trau-
gutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego 
i Łęczyckiej obciążą oba samorządy; 
trzeba będzie zwrócić środki pozyskane 
z Unii Europejskiej na całą inwestycję, 
czyli każdy z samorządów będzie musiał 
oddać ok. 6 mln zł. 

- Dlatego miasto nie rozumie, dlaczego 
powiat nie chce dołożyć 2 mln zł koniecz-
nych do zakończenia całej inwestycji. 
Zapewniam, że zrobię wszystko, aby II 
etap przebudowy został zrealizowany – 
dodaje włodarz Ozorkowa.

W sprawie inwestycji wysłaliśmy ma-
ilem pytania do starostwa w Zgierzu. W 
chwili oddawania gazety do druku nie 
mieliśmy jeszcze odpowiedzi powiatu. 

(stop) 

Czym oddycha się w Ozorkowie 

zła ocena powiatu

Ceny ChLeba (I nIe tyLKO) OStrO W Górę!
Od 10 do 15 procent wzrosły od 
ub. tygodnia ceny pieczywa w 
Ozorkowie. Największe piekarnie 
zdecydowały się na podwyżki z 
powodu dużego wzrostu ceny 
energii elektrycznej. W niektó-
rych zakładach energia jest droż-
sza nawet o 70 procent. 

Dariusz Szpakowski, prezes GS 
w Ozorkowie, mówi o konieczności 
wprowadzenia podwyżek. 

- Musieliśmy podnieść cenę pie-
czywa o 10 procent – słyszymy. 
- Niestety, nie było innego wyjścia. 
Koszty produkcji bardzo wzrosły. 
I chodzi nie tylko o energię, ale na 
przykład rosnące ceny paliwa. 

Prezes ozorkowskiej Gminnej 
Spółdzielni twierdzi, że to nie ko-
niec podwyżek. Już na początku 
nowego roku szykuje się kolejny 
wzrost cen pieczywa. 

- Myślę, że styczniowa podwyżka 
cen pieczywa będzie o kolejne 10 
procent – mówi D. Szpakowski. 

W Ozorkowie nie tylko piekarnia 
GS zdecydowała się na podwyżki. 
Inni piekarze również podnieśli ceny 
pieczywa. W sklepach klienci jeszcze 
bardziej odczują wzrost cen z powo-
du marży sprzedawców. 

O drastycznych podwyżkach 
cen energii mówi też Agnieszka 
Derlecka, prezes Społem w Ozor-
kowie. Podobnie jak w GS, energia 
dla „spożywców” wzrosła o 70 
procent. 

- Pieczywo w naszych sklepach jest 
już droższe o 15 – 20 procent. Mam 
nadzieję, że klienci zrozumieją za-
sadność wprowadzenia podwyżek.

Zła wiadomość jest taka, że zdro-
żało nie tylko pieczywo. W ozor-
kowskich sklepach zdrożał również 
nabiał, i to nie mało – prawie o 30 
procent. 

- Aż boję się pomyśleć, co nas czeka 
w nowym roku. Jestem emerytką i 
nie mogę się spodziewać dużo więk-

szych wpływów 
do domowej 
kasy. To bę-
dzie katastrofa 
dla uboższych 
mieszkańców 
– nie ukrywa 
obaw Danuta 
Karwecka. 

Podwyżki 
cen prądu już 

boleśnie 
odczu-

wa polski przemysł, co w przyszło-
ści może się przełożyć na wzrost cen 
produktów i utratę konkurencyjności. 
Ceny hurtowe energii na polskiej gieł-
dzie są już o około 70 proc. wyższe niż 
przed rokiem. To efekt podwyżek cen 
węgla, ale i rosnących w zawrotnym 
tempie notowań uprawnień do emisji 
CO2. Według analityków to musi 
przełożyć się także na ceny energii 
dla klientów indywidualnych, które 
powinny ich zdaniem wzrosnąć w 
2019 r. o kilkanaście procent, a w 2020 
r. nawet o 50 proc. W o wiele gorszej 
sytuacji są przedsiębiorstwa. 

(stop) 

Prezes GS wyjaśnia podwyżki cen 
pieczywa

Zagrożona inwestycja?
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Zmotoryzowani 
petenci wydziału 

komunikacji mogą być mocno 
zaskoczeni, że przy bramie  
wjazdowej stoi znak zakazu 
wjazdu. Niektórzy na pewno 
zadają sobie pytanie, czy w 
ogóle mogą korzystać z par-
kingu. Tym bardziej, że pod 
znakiem zakazu jest adnotacja 
o tym, iż zakaz nie obowiązuje 
dla klientów sklepów i siłowni. 
Wydział komunikacji nie jest 
tam wyszczególniony. 

Jak to jest? Można podjeżdżać 
autem pod wydział komunikacji? 
A jeśli tak, to dlaczego ustawiony 
jest znak zakazu?

- Tak szczerze mówiąc, to byłem 
zdezorientowany wjeżdżając na 
parking i widząc ten znak – mówi 
jeden z kierowców. - Tym bardziej, 
że nie ma innej drogi prowadzącej 
do wydziału komunikacji. Byłaby 
to bardzo dziwna sprawa, gdyby 
nie można było podjechać pod 
budynek wydziału. Zaryzyko-
wałem i wjechałem na parking. 
Jednak załatwiając w wydziale 
komunikacji formalności cały 
czas myślałem, czy mój samochód 
nie zostanie odholowany. 

Choć oficjalnie właściciel par-

Rondo „Solidarności” 
jest remontowane 

przez robotników, którzy mo-
dernizowali ul. Kochanowskiego. 
To efekt porozumienia urzędu 
miasta z drogowcami, którym 
magistrat wydłużył termin wy-
konania wszystkich prac. 

Mieszkańcy Ada-
mówka poinfor-

mowali redakcję, że podczas 
rozbudowy fabryki Geberit 
ciężki sprzęt zniszczył odcinek 
chodnika. 

- Przecież jest szeroki wjazd bra-
mą, a oni i tak jadą tymi koparkami i 
tirami po chodniku – denerwuje się 
nasza czytelniczka. 

O sprawie rozmawialiśmy z bur-
mistrzem Jackiem Sochą. 

- Zwrócę uwagę na ten problem – 

Zniszczyli chodnik 

zapewnia włodarz miasta. - Firma 
będzie musiała wyremontować 
zniszczony chodnik. 

(stop)

Sobotnia praca urzędników 
Po raz pierwszy urząd miasta w Ozorkowie nie będzie czynny w wigi-lię. Pracownicy odpracowali ten świąteczny dzień w minioną sobotę. 

Przy okazji robią rondo

ciuchy na drzewach 
Od kilku tygodni na 
gałęziach niektórych 

drzew przy ul. Starzyńskiego 
wiszą podkoszulki, koszule i 
swetry. Z pewnością taki widok 
w centrum miasta zaskakuje. 
Nie wiadomo dlaczego z drzew 
ktoś zrobił sobie wieszaki, ale 
ciuchy powinny zostać już daw-
no zdjęte. 

Jest zakaz, czy go nie ma?

kingu ma zawarte porozumienie ze 
starostwem (niewielka część terenu 
należy do powiatu), to nie można 
mówić o pełnej harmonii. 

- Odkąd powstał wydział komu-
nikacji zabiegam o to, aby powiat 
i miasto partycypowały w utrzy-
maniu tego parkingu. Niestety 
bezskutecznie. Szczególnie zimą 
jest dużo pracy, zwłaszcza podczas 
odśnieżania. Musze wszystko robić 
sam – słyszymy od Adama Kar-
czewskiego, właściciela parkingu 
przy którym znajduje się m.in. wy-
dział komunikacji. Pomimo braku 
dobrej woli ze strony urzędów, nie 
robię absolutnie żadnych proble-
mów kierowcom załatwiającym 
sprawy w wydziale komunikacji. 

Zapytaliśmy przedsiębiorcę, dla-
czego znak zakazu wjazdu stoi przy 
bramie. 

- Można powiedzieć, że to jest 
taka prewencja – mówi z uśmie-
chem A. Karczewski. - Szczególnie Kierowcy są zdezorientowani. 

Wjeżdżać, czy nie?

Przy bramie stoi znak zakazu wjazdu na podwórko

w poniedziałki na parkingu jest 
bardzo ciasno. Jeśli choć kilku 
kierowców w związku z tym 
znakiem zostawi samochód na 
pobliskim placu Jana Pawła, 
to problem z parkowaniem się 
zmniejsza. Znak jest specjalnie 
ustawiony pod kątem. Chodzi 
też o to, aby petenci wydziału 
komunikacji nie parkowali aut 
przed siłownią. 

Burmistrz Jacek Socha, gdy 
zapytaliśmy o możliwość par-
tycypacji miasta w utrzymaniu 
parkingu, odesłał nas do po-
wiatu. 

- To starostwo ma tam część 
swojego terenu i to powiat po-
winien na temat partycypacji 
rozmawiać z przedsiębiorcą – 
twierdzi J. Socha. 

W sprawie redakcja wysłała 
też pytania do starostwa. Cze-
kamy na odpowiedź. 

(stop)
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Ozorków Zgodnie z ordynacją wyborczą plakaty, hasła i urządzenia 
ogłoszeniowe (ramy do wieszania plakatów) ustawione 

do celów kampanijnych muszą zniknąć z naszych oczu 30 dni po 
wyborach. Do 20 listopada na ulicach nie powinno już być po nich 
śladu. Przy czym sprzątanie dotyczy tylko tych miejsc, które należą 
do skarbu państwa i samorządu. Jeśli plakat czy baner wisi w miejscu 
prywatnym, i właścicielom to nie przeszkadza, to może wisieć i do 
następnych wyborów. Jeśli komitety za to zapłacą, billboardy mogą 
nie znikać nawet przez rok. 

Czy w mieście za-
wiązana została  nie-

spodziewana koalicja? Podczas 
niedawnej sesji miejskiej PiS zapro-
ponowało na wiceprzewodniczą-
cego Grzegorza Tomczaka, który 
reprezentuje SLD. Tym samym, jak 
można zakładać, doszło do niefor-
malnego porozumienia. 

Klub PiS ma w radzie 7 przedsta-
wicieli. Natomiast klub Obywatelski 

Występy artystycz-
ne przedszkolaków 

uświetniły uroczyste spotkanie w 
Przedszkolu Miejskim nr 5 z okazji 
zakończenia termomodernizacji 
placówki. Budynek po remoncie 
otwarto ponad miesiąc temu, jednak 
jego oficjalne otwarcie, połączone z 
upamiętnieniem 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości, zorganizowa-
no 28 listopada. Dzieci z najstarszych 
grup zaprezentowały wierszyki i pio-
senki o swoim przedszkolu, mieście i 
ojczyźnie, nie zabrakło także tańców 
narodowych.

Występy najmłodszych podziwiali 
rodzice i zaproszeni goście, wśród nich 
m.in. burmistrz Jacek Socha i sekretarz 
Mariusz Ostrowski. Spotkanie było 
też okazją do złożenia podziękowań 
wszystkim zaangażowanym w tego-
roczny generalny remont placówki.

Przypomnijmy; prace w budyn-
ku rozpoczęto w wakacje, jednak 

PiS dogadało się z SLD?
Prezydium rady – przewodniczący Ryszard Kałużny (w środku), 
wiceprzewodniczący  Dariusz Plaskota (z lewej) i wiceprzewodniczący 
Grzegorz Tomczak (z prawej)

Ruch Samorządowy reprezentowany 
jest przez 6 samorządowców. Pozostaje 
jeszcze 2 radnych – jeden z SLD, drugi 
z Koalicji Obywatelskiej. Za przewod-
niczącym Ryszardem Kałużnym (PiS) 
zagłosowało 8 radnych. Można się 
domyślać, że radny z SLD poparł przy 
tym głosowaniu PiS. 

O komentarz poprosiliśmy burmi-
strza Ozorkowa. Czy rzeczywiście 
w mieście zawiązała się zaskakująca 

koalicja?
- Nie można mówić o koalicji PiS i 

SLD – zapewnia Jacek Socha. - Nie 
będę jednak ukrywał, że cieszę się z 
faktu, iż radny Tomczak poparł kandy-
daturę pana Kałużnego na przewodni-
czącego RM. Znam dobrze Grzegorza 
Tomczaka z czasów, gdy byłem starostą 
w Zgierzu. G. Tomczak był wówczas 
komendantem komisariatu policji w 
Ozorkowie. Współpraca dobrze nam 

się układała. Mam nadzieję, że teraz 
będzie podobnie. 

Radny Grzegorz Tomczak wypo-
wiada się w podobnym tonie. 

- Proszę mi wierzyć, że wystosowa-
nie mojej kandydatury na funkcję wice-
przewodniczącego rady, było dla mnie 
sporym zaskoczeniem – słyszymy. 
- Nie rozmawiałem wcześniej na ten 
temat z klubem PiS. Nie utworzyliśmy 

żadnej koalicji. Będę popierał projek-
ty korzystne dla miasta, niezależnie 
z jakiego klubu takie pomysły będą 
wychodzić. 

Osoba radnego Tomczaka stała się 
w radzie miejskiej przysłowiowym 
języczkiem u wagi. Jego głos może 
okazać się decydujący w uchwalaniu 
ważnych dla Ozorkowa projektów. 

(stop) 

„WeSoŁa Piątka” jak noWa

ze względu na ich zakres nie udało 
się ich zakończyć do września. Stan 
techniczny budynku był na tyle zły, że 
burmistrz Jacek Socha zdecydował, by 
oprócz prac termomodernizacyjnych 
wykonać dodatkowe roboty. Została 
wymieniona instalacja elektryczna, 
przebudowano kuchnię, myjnię, łazien-
ki i toalety, dostosowano przedszkole 
do obowiązujących przepisów p-poż, 
częściowo wymieniono kanalizację, 
pomalowano klasy, wymieniono gla-
zurę i terakotę.

PM nr 5 jest drugim spośród miej-
skich przedszkoli, objętych projektem 
pt. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej Mia-
sta Ozorków”, realizowanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego sta-
nowi 2,1 mln zł. W 2017 r. jako pierwsze 
zmodernizowano PM3, natomiast na 
2019 r. zaplanowano termomodernizację 
PM4, a na 2020 r. – PM1 i PM2.

Wyniki wyborów już znamy, 
a ZDJĘCIA kandydatów nadal wiszą 

Dzielnicowi z Piątku podczas 
kontroli drogowej zabezpieczyli 
marihuanę. Nielegalną substan-
cję posiadał 30-letni kierowca. 
W związku z podejrzeniem pro-
wadzenia auta pod wpływem 
środka odurzającego, zostało mu 
zatrzymane prawo jazdy. 
26 listopada około 1.00 w nocy, w 
miejscowości Nowy Gaj, dzielnicowi z 
Piątku zatrzymali do kontroli drogowej 

Dzięki obywatelskiej postawie świad-
ków kolejni nietrzeźwi kierowcy 
zostali wyeliminowani z ruchu dro-
gowego. 66 – letni mężczyzna został 
ujęty na drodze W-703, zaś 35- latek 
mając ponad dwa promile w or-
ganizmie kierował autem na auto-
stradzie. Pierwszy z nich okazał się 
„drogowym recydywistą”, gdyż tego 
samego dnia dwukrotnie dopuścił się 
przestępstwa prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrzeźwości. Obaj męż-
czyźni za swoje czyny odpowiedzą 
teraz przed sądem.

23 listopada około godz. 22.00 na 
drogę W-703 dyżurny skierował patrol 
policji, gdzie świadek uniemożliwił 
dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. 
Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, 
zgłaszający został zmuszony do za-
trzymania auta po tym jak kierowca 
osobówki wyjechał z posesji. 66 – latek 
w organizmie miał ponad 3 promile 
alkoholu. Policjanci kluczyki przeka-
zane przez świadka wraz z pojazdem 
zabezpieczyli na terenie policyjnego 
parkingu. Dodatkowo wyszło na jaw, 

iż mieszkaniec gminy Łęczyca stracił 
już uprawnienia. Tego samego dnia 
w południe do kontroli drogowej 
zatrzymali go dzielnicowi. Wówczas 
policyjny alkotest wykazał obecność 
alkoholu w jego organizmie na po-
ziomie dwóch promili. Do kolejnego 
ujęcia nietrzeźwego kierowcy doszło 
24 listopada tuż przed godz. 19.00. 
Na autostradzie A-1 uwagę świadka 
zwrócił hyundai, którego kierowca 
nie potrafi utrzymać prostego toru 
jazdy. Po zatrzymaniu osobówki 
niezwłocznie powiadomił policję, 
gdyż od kierowcy była wyczuwalna 
woń alkoholu. Skierowany na miejsce 
patrol łęczyckiej drogówki zatrzymał 
35- latkowi uprawnienia a pojazd 
zabezpieczył celem uniemożliwienia 
dalszej jazdy. W organizmie miesz-
kańca Łodzi znajdowało się ponad 
dwa promile alkoholu. Za przestęp-
stwo prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości grozi kara nawet do 
2 lat pozbawienia wolności, wysoka 
grzywna oraz zakaz prowadzenia 
pojazdów.

Policjanci zatrzyma-
li mężczyznę, który 

wjechał w stojące na osiedlowym 
parkingu samochody i próbował 
uciec. 20-latek oraz pasażerka se-
ata byli nietrzeźwi. Kierujący noc 
spędził w celi zgierskiego aresztu. 
Zatrzymany może usłyszeć zarzut 
kierowania samochodem w stanie 
nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 
lat pozbawienia wolności.

W nocy z 28 na 29 listopada poli-
cjanci z komisariatu policji w Ozor-

Na oczach policjantów staranował 
zaparkowane samochody

Ozorków

POD PARAGRAFEM

kowie patrolowali ulice miasta. Chwilę 
po północy, gdy policjanci byli w 
rejonie ul. Tkackiej, zauważyli jadący 
rondem samochód seat. Kierujący 
zjechał z ronda w ul. Tkacką i uderzył 
w 3 zaparkowane przy drodze auta. 
Mężczyzna próbował odjechać z miej-
sca zderzenia, jednak nie udało mu 
się to dzięki natychmiastowej reakcji 
mundurowych. Gdy funkcjonariusze 
zabezpieczali kluczyki samochodu wy-
czuli zapach alkoholu z wnętrza auta. 
Mundurowi poddali 20-latka badaniu 

na zawartość alkoholu, które wykazało, 
że kierujący miał 2,08 promila alkoholu 
w organizmie. W samochodzie była 
również 18-letnia pasażerka, która mia-
ła 0,78 promila alkoholu w organizmie. 
20-latek noc spędził w celi zgierskiego 
aresztu. 

Dzielnicowi przyłapali 30-latka z marihuaną
dostawczego volkswagena. Kiedy po-
licjanci sprawdzali co było przewożone 
pojazdem, okazało się, że 30-letni kie-
rowca posiadał przy sobie dilerki z mari-
huaną. Dodatkowo przeszukując miejsce 
zamieszkania mężczyzny, stróże prawa 
znaleźli tam kolejną porcję nielegalnej 
substancji. Łącznie policjanci zabezpieczyli 
ponad 5 gramów marihuany. W związ-

ku z podejrzeniem, iż kierowca mógł 
prowadzić auto pod wpływem środka 
odurzającego, pobrano od niego krew do 
badania, a prawo jazdy zostało zatrzyma-
ne. Mieszkaniec powiatu łęczyckiego trafił 
do policyjnego aresztu. Za posiadanie 
środków odurzających ustawa o prze-
ciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę 
do 3 lat pozbawienia wolności.

ProWadZili Po alkoholU

Osiem zastępów straży pożarnej gasiło w sobotę w nocy pożar w budynku 
jednorodzinnym w miejscowości Konary. Około godziny 22:00 doszło do 
pożaru budynku jednorodzinnego, spaleniu uległo poddasze. Strażacy 
częściowo musieli rozebrać poddasze, żeby skutecznie ugasić pożar. 
Działania straży pożarnej trwały około 5 godzin.

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

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

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

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

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



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. z o.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. z o.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 lub 42 710-37-12 

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

Operator wtryskarki
Wykształcenie zawodowe 
lub średnie, znajomość 
rysunku technicznego, 
umiejętność posługiwania się 
oprzyrządowaniem pomiarowym, 
obsługa komputera – obsługa 
zleceń produkcyjnych (poziom 
podstawowy) 
Zakład Aparatury Elektrycznej 
„Ergom” sp. z o.o.
Nowe Sady 10
94-102 Łódź
E – mail: tdomanski@ergom.com
Praca: Zakład Produkcyjny Topola 
Królewska 46e

Operator maszyn
Wykształcenie zawodowe 
lub średnie, znajomość 
rysunku technicznego, 
umiejętność posługiwania się 
oprzyrządowaniem pomiarowym, 
obsługa komputera – obsługa 
zleceń produkcyjnych (poziom 
podstawowy) 
Zakład Aparatury Elektrycznej 
„Ergom” sp. z o.o.
Nowe Sady 10
94-102 Łódź

E – mail: tdomanski@ergom.com
Praca: Zakład Produkcyjny Topola 
Królewska 46e

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

Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal na cele mieszkalne 
przy ul. Kaliskiej 3. Informacji udziela 
Zarząd Spółdzielni. Tel. 505-266-210 
lub 506-856-382

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

Sprzedam dom 81mkw, działka 244mkw 
w Ozorkowie. Tel: 516-536-343

Podejmę pracę gosposi domowej w 
Ozorkowie lub zaopiekuję się dziec-
kiem. Tel.: 790-240-271

Sprzedam ziemię. Gmina Daszyna. Tel.: 
721-146-834

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

Kupię kawalerkę do 30 m.kw. w Łęczy-
cy. tel. 665 675 151 

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 komplet opon zimowych 
Dębica 155/70R13 mało używane. Tel.: 
503-826-051

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

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

Sprzedam rurhak 4,5cm/3cal., dł. uchw. 
45cm oraz 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 własnościowe 
M-4 o pow. 60,67mkw, parter w 
Ozorkowie lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe M-3 do 40 mkw, parter 
w Ozorkowie. Tel.: 42 277-25-94

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

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 działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 
603-044-492

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

Hebel do kapusty na 5 noży sprzedam.  
Tel.: 500-336-322 
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1. Zapach
Należy do klasycznych nut zapacho-
wych. Charakteryzuje się niebywale 
świeżym, orzeźwiającym i wyjąt-
kowo trudnym do podrobienia za-
pachem cytrysowym bez wyraźnej 
słodyczy. W perfumach i kosmety-
kach zapachowych wykorzystuje się 
ją do rozprowadzania innych nut, 
m.in. paczuli, róży, lawendy, drzewa 
sandałowego, neroli i bergamotki. 
Cytrusową świeżość werbeny cy-
trynowej można znaleźć również w 
licznych świecach zapachowych oraz 
odświeżaczach powietrza.

2. Środek na opuchliznę 
Mało kto wie, że olejek z werbeny 
może być wykorzystywany jako 
środek na opuchnięte oczy. Niweluje 
także cienie pod oczami. Warto szu-
kać kremów z werbeną w składzie.

3. Środek na rozstępy
Werbena może być stosowana 
jako środek prewencyjny przeciw 
rozstępom. Poprawia elastyczność 
i nawilżenie skóry szczególnie w 
tak delikatnych miejscach jak piersi.

4. Kosmetyk do włosów 
Olejek należy nanieść na grzebień 
lub palce i przeczesać włosy od 
skóry głowy, aż po same końce. 
Pomaga to w rozczesaniu splątanych 
włosów i pielęgnuje włosy kręco-
ne w delikatny, nie podrażniający 
sposób.

5. Olejek do skórek 
Werbena zastosowana jako olejek 
do skórek szybko się wchłania, na-
wilża i pięknie pachnie, dlatego jest 
idealnym olejkiem do pielęgnacji 
paznokci oraz skórek.

6. Relaksujący żel 
Użycie olejku z werbeny cytrynowej 
daje poczucie odprężenia, uspokaja 
nerwy, rozluźnia mięśnie. Nic więc 
dziwnego, że stosuje się ją podczas 
masażów relaksacyjnych i sporto-
wych, w saunach i łaźniach. Sprawdzi 
się w domowym spa podczas gorą-
cej kąpieli z książką.

7. Właściwości antyseptyczne 
Olejek z werbeny działa antysep-
tycznie, oczyszczająco, odświeża-
jąco i antykomedogennie. Należy 
nanieść go na wacik i przetrzeć 
twarz jak tonikiem, żeby uzyskać 
zamierzony efekt.

Jesienią nie tylko twoja garderoba 
potrzebuje małej metamorfozy. O 
tej porze roku twój organizm po-
trzebuje mocy, dlatego twoje menu 
także powinno przejść sezonową 
przemianę. Co jeść, żeby wzmocnić 
odporność i przygotować się na na-
dejście zimy bez szkody dla sylwetki? 

Kasza jaglana

Jesienią powinnaś ją jeść ze względu 
na jej cenne właściwości. Jest lekko-
strawna, zasadotwórcza i przywraca 
równowagę kwasowo-zasadową, jest 
także bogatym źródłem witamin z 
grupy B, miedzi i żelaza. Ponieważ 
kasza jaglana zawiera krzemionkę, 
doskonale wpływa na kondycję skóry, 
włosów i paznokci. Nie zawiera glu-
tenu, jest więc idealna dla wszystkich 
unikających glutenu i osób chorujących 
na celiakię. Na jej nadmiar w diecie po-
winny uważać jedynie osoby cierpiące 
na insulinooporność lub cukrzycę, po-
nieważ ma wysoki indeks glikemiczny. 
Choć kasza jaglana nie jest niskokalo-
ryczna, powinna się znaleźć w menu 
osób dbających o linię, ze względu na 
to, że świetnie oczyszcza jelita dzięki 
wysokiej zawartości błonnika, pomaga 
w pozbyciu się toksyn z organizmu, a 
przy okazji jest bardzo odżywcza.

Jabłka

Jesień to sezon jabłek. To właśnie w 
tym okresie te owoce mają największe 
właściwości zdrowotne. 

Jabłko to bogactwo witamin i błon-
nika. Ich wartość energetyczna nie 
jest jednakowa i zależy od odmiany - 
słodsze zawierają więcej cukru, kwaśne 
mniej, dlatego sięgaj po te drugie, jeśli 
dbasz o linię. Jabłka zawierają m.in. wi-
taminę C, witaminę B6, witaminy A, E i 
K, kwas foliowy, a także minerały takie 
jak wapń, magnez czy potas. Dzięki 
zawartości błonnika poprawiają tra-
wienie, regulują poziom cukru we krwi 
i zmniejszają wchłanianie cholesterolu, 
co przeciwdziała miażdżycy i redukuje 
ryzyko zawałów. Skórka jabłek zawiera 
też flawonoidy, które mogą hamować 
rozwój nowotworów, dlatego te owoce 
warto jeść w całości.

Kiszonki

Kiszonki warto jeść przez cały rok, 
ale jesienią i zimą szczególnie, bo 
świetnie wzmacniają organizm i 
chronią przed infekcjami. To naturalne 
probiotyki, które są źródłem witamin i 
bakterii kwasu mlekowego wpływają-
cych korzystnie na pracę jelit i mających 
duże znaczenie w budowaniu naszej 
odporności. Kiszonki zawierają mnó-
stwo witaminy C, ale też witamin z 
grupy B, A, E i K oraz minerałów, są też 
źródłem błonnika. Warto je jeść także ze 

Płukanie gardła jest jednym z naj-
starszych tradycyjnych sposobów na 
infekcje gardła. Płukanie gardła jest 
bardzo pomocne przy chorobach 
takich, jak angina i zapalenie gardła. 
Ten domowy sposób ma pozytywne 
opinie, gdyż bardzo często płukanie 
gardła już na początku infekcji nie 
doprowadza do jej rozwinięcia. 
Dowiedz się, czym oraz jak płukać 
gardło. 

Płukanie gardła wodą utlenioną 
- proporcje

Woda utleniona wykazuje działanie 
dezynfekujące, czyli przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybiczne. Z tego względu 
świetnie się sprawdzi w przypadku za-
infekowanego gardła. Zwalczy bakte-
rie, tym samym nie doprowadzając do 
rozwoju choroby. Wykonując roztwór 
do płukania gardła, należy zachować 
odpowiednie proporcje. 1 łyżeczkę 
3% wody utlenionej należy zmieszać 
z połową szklanki wody. Woda nie 
powinna być za ciepła, ani za zimna. 
Tak wykonanym roztworem gardło 
można płukać kilka razy dziennie. Jeśli 
sposób ten nie przyniesie efektów, nale-
ży udać się do lekarza, który przepisze 
odpowiednie leki.

Płukanie gardła wodą z solą

Sól wykazuje właściwości dezyn-
fekujące (bakteriobójcze), dlatego też 
roztwór wody z solą może zapobiegać 
infekcji gardła. Oprócz tego roztwór 
soli działa przeciwobrzękowo, dlatego 
w wyniku płukania może zniwelować 
opuchliznę gardła lub migdałków. 
Mimo dobrych efektów płukania 
gardła solą, mogą również wystąpić 
skutki uboczne, takie jak: podrażnienie 
śluzówki, pieczenie, kaszel, wzmożone 
zaczerwienienie gardła, nieprzyjemny 
posmak w ustach 

Działania niepożądane płukania 
gardła solą są spowodowane jednak 
najczęściej zbyt mocnym roztworem 
soli, dlatego też decydując się na 
płukanie gardła tą metodą, należy 
zachować odpowiednie proporcje 
przy sporządzaniu mieszanki. Do 
1/3 szklanki wody najlepiej dodać 
maksymalnie płaską łyżeczkę soli.

Płukanie gardła sodą oczyszczoną

Dobrym sposobem na zwalcze-
nie infekcji gardła jest płukanie 
roztworem wody z sodą oczysz-
czoną. Wykazuje ona właściwości 
przeciwzapalne. Oprócz tego de-
zynfekuje oraz łagodzi ból gardła. 
Do szklanki przegotowanej wody 
o temperaturze pokojowej należy 
dodać łyżeczkę sody. Większa ilość 
sody może działać drażniąco na 
śluzówkę, co przyniesie odwrotny 
skutek od pożądanego. 

Płukanie gardła szałwią

Na obrzęk oraz ból gardła świet-
nie się sprawdzą także płukanki 
ziołowe. Najskuteczniejsze działa-
nie wykazuje szałwia, rumianek 
oraz tymianek. Szałwię należy 
zalać gorącą wodą i parzyć ok. 15 
min. Następnie należy odstawić ją 
do ostygnięcia.

Płukanie gardła wodą 
utlenioną, solą, sodą… 

Jak płukać gardło?

Jeden błąd, który popełniają posiadaczki cienkich włosów Cienkie włosy są wymagające i należy je odpowiednio trak-tować. Jeżeli odpowiednio o nie zadbamy, odwdzięczą się ładnym wyglądem. Niestety błędy w pielęgnacji sprawiają, że fryzura będzie oklapnięta i nijaka.
Kobiety wkładają mnóstwo wysiłku w to, aby nadać swoim cienkim włosom objętość. Często nieświadomie jeszcze bardziej pogarszają sytuację. Najwięk-szym błędem, który można zrobić podczas pielęgnacji i stylizacji cienkich włosów, jest nadmiar kosmetyków. Duża ilość produktów pielęgnacyj-

nych sprawia, że pasma będą przeciążone i bez objętości. W dodatku bardzo szybko zaczną się przetłuszczać. Jeżeli masz cienkie włosy używaj lekkich odżywek i nakładaj je jedynie od połowy długości. Włosy u nasady i skóra głowy ich nie potrzebują.
Również nadmiar środków do stylizacji nie jest wskazany. Fryzura wygląda sztucznie, a włosy bardzo szybko się prze-tłuszczają. Jeżeli masz cienkie włosy powinnaś kierować się zasadą, że im mniej, tym le-piej. Minimalizm to najlepsze wyjście.

Przy włosach cienkich, ale zdro-

wych można pokusić się w ogóle o rezygnację z odżywek. Jedynie końcówki, jeżeli masz dłuższe pasma, dobrze jest zabezpieczyć specjalnym serum. 

Werbena: 
7 zastosowań dla 

twarzy i ciała

Jak utrzymać zdrową 
dietę jesienią? 

względu na to, że świetnie działają na 
pracę jelit, przyspieszają metabolizm i 
pomagają zachować szczupłą sylwetkę. 
Jesienią często jedz np. kiszoną kapustę, 
ogórki czy rzepę.

Orzechy włoskie
 
Orzechy włoskie zbiera się od 

września do października. Są wtedy 
najsmaczniejsze, ale ich smakiem i 
właściwościami możesz się cieszyć 
cały rok. Choć orzechy są wysokoka-
loryczne, zawierają zdrowe tłuszcze, 
które korzystnie wpływają na zdrowie. 
Orzechy włoskie zawierają mnóstwo 
witamin i mikroelementów, w tym 
także kwas foliowy, istotny zwłaszcza, 
jeśli planujesz dziecko lub jesteś w ciąży. 
Jedzenie orzechów włoskich pomaga 
obniżyć poziom złego cholesterolu, 
zmniejsza ryzyko zawału serca i ko-
rzystnie wpływa na pracę mózgu, dla-
tego powinnaś jeść je codziennie jako 
samodzielną przekąskę albo dodając 
je do przygotowywanych dań, koktajli 
czy jogurtu. Kilka orzechów włoskich 
dziennie nie sprawi, że przybierzesz 
na wadze, więc nie bój się regularnie 
po nie sięgać.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

cIekawIe I na wesOłO

największa beza odkopali srebrne monety tym razem się nie udało

W ramach jubileuszowej, piątej edycji Festiwalu Tradycji i 
Kultury Garwolina, udało się ustanowić bardzo słodki i bar-
dzo smaczny Rekord Polski na największą bezę. Ogromny 
tort bezowy miał 190 cm średnicy i 21 cm wysokości, a 
jego całkowita waga wynosiła aż 231 kg.
Do przygotowania największej bezy wykorzystano: 600 
białek, 48 kg cukru i 120 gramów (1 szklanka) soli. Sama 
beza bez kremu i owoców ważyła około 28 kg! Krem skła-
dał się ze 100 kg sera, 7 kg cukru pudru, 1,5 kg cukru wani-
liowego i 20 l śmietany oraz 127 kg owoców, w tym m.in.: 
ananasów, arbuzów, gruszek, winogron i kiwi. Łącznie, na 
rekordowy tort bezowy zużyto 102 blaty bezowe o wy-
miarach 29 cm x 48 cm. Na każdą warstwę wykorzystano 
około 25 blatów bezowych. Blaty bezowe ze względu na 
długi, około 4-godzinny czas suszenia każdej tury zostały 
przygotowane odpowiednio wcześniej. Mieszkańcom 
Garwolina wydano łącznie ponad 1400 porcji deseru! 

Osadzeni w więzieniu w mieście Plewen w północnej Buł-
garii przypadkowo odkryli 2 rozbite dzbany ze srebrnymi 
monetami z czasów Imperium Osmańskiego. Więźniowie 
pracowali na polu należącym do zakładu karnego. Na 
monety natknęli się na głębokości mniej więcej 30 cm.
Wszystko wskazuje na to, że dzbany zostały zakopane w 
XIX w. Kilka dni temu miała miejsce oficjalna prezentacja 
znaleziska dla mediów. Zorganizowało ją Regionalne 
Muzeum Historyczne.
Doliczono się aż 7.046 srebrnych monet; są to akcze (akçe), 
czyli monety znajdujące się w obiegu w Imperium Osmań-
skim. Łącznie monety ważą 8,345 kg. Zostaną zbadane 
przez numizmatyków. Przejdą też proces konserwacji. 
Archeolog Władimir Najdenow podkreśla, że monety 
były prawdopodobnie zbierane na przestrzeni wielu lat 
(wskazują na to różne wydania i wartości nominalne). 
Ciekawe jest to, że w owym czasie za te pieniądze można 
by kupić 3 domy w Edrine [stolicy Imperium].

51-letni Benoît Lecomte musiał zrezygnować z próby 
pokonania wpław Pacyfiku. Niestety, burza uszkodziła 
grot łodzi zapewniającej mu wsparcie. Stało się tak po 
pokonaniu przez Francuza 2700 km; cała trasa do San 
Francisco ma 9100 km. Pływak, który wcześniej jako 
pierwszy pokonał wpław Atlantyk, wyruszył 5 czerwca z 
Chōshi w Japonii. Średnio płynął 8 godzin dziennie. Jego 
celem było i nadal jest zwiększenie świadomości zmiany 
klimatu i zanieczyszczenia plastikiem. Po dotarciu do Wiel-
kiej Pacyficznej Plamy Śmieci Benoît musiał się zmierzyć z 
niespodziewanie dużą ilością odpadów, tajfunami i silnymi 
burzami. Ponieważ bezpieczeństwo to priorytet, jedynym 
wyjściem było wycofanie z próby pobicia rekordu. Ben i 
zespół nadal jednak zamierzają zebrać naukowe dane z 
niezbadanego korytarza oceanicznego.

Dziecko zjeżdza i 
hyc, już go nie ma

Ryba na wigilię 
już jest

Spiderman tu był

Schabowa ryba na 
piątkowy obiad

Po jednym drinku
Wpadł w kałużę

Stary but, nowe 
zastosowanie

Cud przed sklepem


