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W OzOrkOWie sTrach 
przed „snajperem”!

Sadysta strzela do psów 
i kotów. Szczególnie dużo 
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jest na osiedlu przy ul. 
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niedługo ten maniak 
zacznie celować do ludzi. 
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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Wójt gminy Łę-
czyca Jacek Ro-

goziński wkopał pierwszą łopatę 
podczas rozpoczętej kilka dni temu 
budowie sali sportowej w Wilcz-
kowicach. Długo wyczekiwana i 

Rozpoczęła się budowa
oczekiwana przez lokalną społecz-
ność inwestycja ruszyła.

- Cieszę się, że udało się doprowadzić 
do budowy sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Wilczkowicach. Dzięki 
tej inwestycji uczniowie będą mogli roz-
wijać swoje zainteresowania sportowe 
i uczestniczyć w lekcjach wychowania 
fizycznego organizowanych w nowej 
sali, której do tej pory przy szkole bra-
kowało. Stawiamy na rozwój naszej 
gminy, która powoli staje się „sypial-
nią” Łęczycy – komentuje wójt Jacek 
Rogoziński. 

Gmina Łęczyca pozyskała środki 
na budowę sali sportowej przy Szko-

le Podstawowej w Wilczkowicach 
z Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w ramach Programu “Sportowa 
Polska - program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”. Gminie 
przyznano dofinansowanie w wy-
sokości 1 712 400 zł. To rekordowa 
dotacja w skali województwa łódz-
kiego. Udało się to osiągnąć dzięki 
determinacji władz gminy. Szkoła 
w Wilczkowicach była jedyną w 
całej gminie, która sali sportowej nie 
miała. Uczniowie byli dowożeni na 
zajęcia sportowe do innych szkół, 
tym bardziej więc cieszy rozpoczęta 
właśnie inwestycja. 

Nowy budynek będzie dwukon-
dygnacyjny wybudowany w tech-
nologii tradycyjnej. Sala będzie miała 
wielkość pełnowymiarowego boiska 

do siatkówki i pozwoli nawet na 
organizowanie zawodów. Znajdzie 
się w niej zaplecze sanitarne oraz 
pełne wyposażenie. 

Wzorem lat ubie-
głych, łęczycanie w 

okresie zimowym będą mogli 
korzystać z lodowiska. Będzie 
zlokalizowane na orliku przy 
SP3, podobnie jak w roku ubie-
głym, choć początkowo plano-
wano ślizgawkę na miejskim 
stadionie.

Jak informuje magistrat, 6 
listopada zostało rozstrzygnię-
te postępowanie ofertowe na 

wynajem i obsługę lodowiska 
w Łęczycy. Zgodnie z zapisa-
m i zawart ym i w zapytan iu 
ofertowym termin realizac ji 
zamówienia określono na 19 
grudnia br. Nie została jeszcze 
zawarta umowa z wykonawcą. 
Zmiana lokalizacji spowodowa-
na jest brakiem odpowiedniego 
przyłącza energetycznego na 
stadionie miejskim. 

(zz)

Część mieszkańców 
osiedla przy ulicy Dwor-

cowej z niedowierzaniem kiwa 
głowami patrząc na niedawno wsta-
wione słupki pomiędzy szczytem 
bloku 5D a garażami. Takie działanie 
uniemożliwia zmotoryzowanym wy-
jazd z osiedla przez ul. Ozorkowskie 
Przedmieście. 

Aby wyjechać z osiedla trzeba wrócić 
do ulicy wjazdowej, mimo że, teo-
retycznie jest wyjazd do ulicy Ozor-
kowskie Przedmieście. Ten jednak jest 
niemożliwy z uwagi na leżące wzdłuż 
ulicy betonowe bloki. Dodatkowo, 
osiedle zostało zamknięte przez wsta-
wienie przy garażach metalowych 
słupków. 

- Na betonowych blokach można 

Dla zapewnienia naj-
wyższych standardów 

diagnostycznych i leczniczych w 
dziecięcej medycynie zabiegowej 
– taki cel przyświeca 28. finałowi 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który odbędzie się 12 
stycznia 2020r. Sztab przy urzę-
dzie miejskim w Łęczycy został 
oficjalnie zarejestrowany, wciąż 
można jeszcze rejestrować inne 
sztaby.
W poprzednim finale WOŚP Łę-
czyca zebrała ponad 40 tys. zł. Czy 
w styczniu padnie kolejny rekord? 

(zz)

Lokatorka przeniesiona
Po niezliczonej ilości in-
terwencji mieszkańców 

jednej z kamienic przy ulicy Kaliskiej, 
uciążliwa sąsiadka została przenie-
siona do innego lokalu socjalnego. 
Kobieta zamieszkała przy ulicy 
Kopalnianej.

Lokatorzy od lat skarżyli się na są-
siedzkie problemy. Jedna z mieszkanek 
stale uprzykrzała im życie. Oprócz 
częstych kłótni z wyzwiskami, które 
kończyły się przyjazdem policji lub 

straży miejskiej, oraz obaw przed 
psem kobiety, który atakował ludzi, 
najbardziej uciążliwe było brudzenie 
klatki, schodów oraz wspólnej umy-
walki fekaliami. Mieszkańcy mieli 
dosyć życia w ciągłym brudzie,  który 
u niektórych poskutkował problemami 
zdrowotnymi. Lokatorzy cieszą się z 
działań podjętych przez urząd miejski, 
który po wielu latach zdecydował się na 
przeniesienie mieszkanki. 

(zz)

Służby wielokrotnie interweniowały wobec lokatorki

Lodowisko ponownie na orliku

WOŚP coraz 
bliżej

Konflikt na Dworcowej

zostawić pół podwozia - mówi jeden 
z mieszkańców. - Wszystko dlatego, że 
ktoś najprawdopodobniej właściciel lub 
właściciele garaży nie chcą, by jeździły 
tędy samochody.

Mimo betonowych bloków, do tej 
pory nie było większych problemów 
z wyjazdem do ulicy Ozorkowskie 
Przedmieście, ponieważ możliwy był 
przejazd między garażami a blokiem 
należącym do wspólnoty mieszka-
niowej. Niestety i tu pojawiły się prze-
szkody.

- Ustawienie słupka blokującego 
przejazd było wspólną decyzją wszyst-
kich członków wspólnoty. Budynek 
został pomalowany a przejeżdżające 
samochody zwyczajnie brudzą świeżo 
pomalowaną ścianę – komentuje jeden 
z członków wspólnoty.

Każda ze stron konfliktu na swoje 
racje, ale mieszkańcy zostali podzieleni. 

- Jestem osobą niepełnosprawną, 
dlaczego spotykam takie utrudnienia 
w miejscu, gdzie mieszkam od wielu 
lat? - pyta kolejny mieszkaniec.

-  Z tego co ja wiem, bo pytałem w 
komendzie policji, to nikt nie uzgad-
niał ustawienia słupków pomiędzy 

blokiem a garażami - dodaje inny 
mieszkaniec. 

Zapytaliśmy w urzędzie miejskim, 
czy blokada przejazdu jest zgodna z 
prawem.

- Teren, na którym ustawiono słupki 
stanowi współwłasność właścicieli 
lokali. W związku z tym, to wspólnota 
decyduje o sposobie zagospodaro-
wania działki. Podjęte działanie nie 
wymagało zgody urzędu miejskiego 
- czytamy w odpowiedzi nadesłanej 
przez wydział promocji. 

Informacja o konflikcie na osie-
dlu dotarła także do burmistrza 
Łęczycy.

- Sprawa ul. Dworcowej jest mi 
znana, niestety w ostatnim czasie nie 
mogłem się zająć tematem z uwagi 
na urlop, ale w najbliższej przyszłości 
postaram się rozwiązać problemem 
mieszkańców. Myślę tutaj o udrożnie-
niu bezpośredniego dojazdu do ulicy 
Ozorkowskie Przedmieście. Zalegające 
tam betonowe słupki, w większości 
niewidoczne, są niebezpieczne także 
dla pieszych – mówi burmistrz Paweł 
Kulesza. 

(mku)
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[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.

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

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!Największy wybór mebli w regionie!
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Gm. Świnice Warckie

Łęczyca

N a  j a w 
w y s z ł a 

zbrodnia popełniona przed dwo-
ma laty przez trzech mieszkańców 
gminy Świnice Warckie. Udusili 
foliową torbą 45-latka, z którym 
wspólnie pili alkohol. Mieszkańcy 
całego regionu są wstrząśnięci. 
Oprawcy usłyszeli zarzut zabój-
stwa, grozi im dożywocie. 

To było morderstwo z zimną 
krwią. Doszło do niego w pusto-
stanie pod Świnicami Warckimi 
na początku 2017 roku. Sprawcy 

zabili człowieka i zakopali jego 
zwłoki w miejscu zbrodni, a kiedy 
sprawą zaginięcia bezdomnego 
zajęła się policja, odkopali denata 
i przenieśli jego ciało na teren 
sąsiedniej posesji.

- 45-latek spożywał alkohol w 
towarzystwie późniejszych trzech 
oprawców. Mężczyźni po zbrodni 
ukryli zwłoki zakopując je w pobli-
żu przestępstwa. Po jakimś czasie 
zaginięcie zgłosili pracownicy opieki 
społecznej, ale ślad po ich podopiecz-
nym zniknął. W ostatni weekend, po 
2 latach od zbrodni, jeden ze współ-
sprawców przyznał się rodzinie do 
zabójstwa. Zatrzymany przez policję 
wskazał jednocześnie miejsce ukrycia 
zwłok. Zarówno 31-latek jak i 63-letni 
wspólnik oraz jego 28-letni syn odpo-
wiedzą za zabójstwo – informuje asp. 
Mariusz Kowalski, oficer prasowy 
KPP w Łęczycy.

11 listopada policjanci otrzymali 
informację, z której wynikało, że na 
terenie pow. łęczyckiego doszło do 
zabójstwa, którego dokonał 31-latek. 
Ofiarą miał być 45-letni mężczyzna, 
którego policjanci jako zaginionego 
poszukują od blisko 2 lat. Kiedy 
stróże prawa pojechali do miejsca 
zamieszkania domniemanego 
sprawcy, ten potwierdził udział 
w zbrodni, której miał dokonać 
na początku 2017 roku. Wyjaśnił, 
że pomocy w zabójstwie udzielił 

mu 63-latek oraz jego 28-letni syn. 
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 
mężczyźni wspólnie pili alkohol 
w pustostanie, gdzie przebywał 
45-latek. W godzinach wieczornych 
oprawcy zaatakowali go i praw-
dopodobnie udusili foliową torbą. 
Aby pozbyć się ciała zakopali je 
w pobliżu jednej z posesji. Kiedy 
policjanci poszukując zaginionego 
sprawdzali różne tropy, oprawcy 
wystraszyli się i przenieśli zwłoki 
na teren posesji jednego ze spraw-
ców. Podczas oględzin policjanci 
odkryli zakopane szczątki. Decyzją 
prokuratury zostały one zabezpie-
czone do sekcji, która ma wyjaśnić 
przyczynę i czas zgonu.

Pozbawiony życia mężczyzna był 
podopiecznym Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świnicach 
Warckich. To pracownicy socjalni 
przed dwoma laty zgłosili zaginie-
cie podopiecznego, który nie ode-
brał przysługującego mu zasiłku.

- Ten pan był naszym podopiecz-
nym, przez wiele lat korzystał z 
pomocy ośrodka. Był bezdomny, 
samotny, nie miał rodziny. Przebywał 
w pustostanie pod Świnicami Warc-
kimi. Doszło do strasznej tragedii 
– przyznaje Anna Krupa, kierow-
nik GOPS w Świnicach Warckich.  
- Pochówkiem najprawdopodobniej 
zajmie się nasz ośrodek. 

(zz)

Sześć firm chce prze-
budować DK 91 w Łę-

czycy. Otwarto oferty na tę inwe-
stycję. Trzy spośród nich mieszczą 
się w kwocie, jaką zamawiający 
– łódzki Oddział GDDKiA zamie-
rza przeznaczyć na jej realizację. 
Chodzi o kwotę 38,9 mln złotych. 
Złożone oferty wahają się w 
granicach od 34,9 mln zł do 46,5 
mln zł. Aktualnie rozpoczęło się 
analizowanie ofert.

W ramach inwestycji DK 91 zostanie 
przebudowana na długości 3,2 km. Na 
wlocie do miasta, zarówno od strony 
Łodzi, jak i Krośniewic pojawią się 
ronda, a także przebudowane zostaną 

niemal wszystkie skrzyżowania. Dzięki 
wydzielonym pasom do skręcania, 
zarówno w prawo, jak i w lewo oraz 
sygnalizacjom świetlnym, manewry 
będą bardziej wygodne i bezpiecz-
niejsze. Pojawią się także chodniki i 
zatoki autobusowe, a na odcinku od ul. 
Belwederskiej do południowej granicy 
miasta wybudowana zostanie ścieżka 
rowerowa. 

Każdy z oferentów zadeklarował 
chęć wydłużenia gwarancji na wy-
konane prace o 60 miesięcy, co, bio-
rąc pod uwagę wymogi inwestora 
oznacza, że prace, po zakończeniu, 
będą miały 10 letnią gwarancję. 

(zz)

Są chętni na remont krajówki

Mężczyźni wspólnie pili alkohol w jednym z pustostanów pod Świnicami 
Warckimi

Ciało zabitego 45-latka najpierw 
zakopane zostało w miejscu 
zbrodni, później przeniesiono je na 
pole jednego ze sprawców

Z Zimną Krwią Zabili cZŁowieKa



4 18 LISTOPADA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny GalimatiaS z Samochodem

Łęczyca

Łęczyca

Grabów

Pan Czesław jest zszo-
kowany faktem, że pod 

koniec marca tego roku w Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców zastrzeżony został dowód 
rejestracyjny jego auta w wyniku 
przeprowadzonej kontroli drogo-
wej. - W tym czasie nie było mnie 
ani w Łęczycy, ani w Sieradzu. A 
właśnie w tych miastach rzekomo 
policja przeprowadziła kontrolę. 
Jak to jest możliwe? - pyta nasz 
czytelnik. O sprawie dowiedział 
się przypadkiem, kiedy pojechał 
na okresowe badanie techniczne 
pojazdu.

W całej sprawie na myśl nasuwa 
się pytanie, czy mogą być dwa takie 
same pojazdy o tych samych tabli-
cach rejestracyjnych? Wydaje się to 
niemożliwe, podobnie jak całe zamie-
szanie, gdzie pełno jest niejasności. 

- Przyjechałem do Łęczycy, aby 
wykonać przegląd techniczny. Jakież 
było moje zdziwienie, kiedy pracow-
nik stacji poinformował mnie, że 
placówka nie może wykonać zama-
wianej przeze mnie usługi, bo dowód 
rejestracyjny mojego samochodu 
został zastrzeżony w Centralnej 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców, 
z uwagi na zły stan techniczny. Do 
stacji przyjechałem na początku 
października a według informacji 
uzyskanej w stacji obsługi, dowód 
mojego samochodu został zatrzy-
many 22 marca 2019 roku. Wynikało 
więc z tego, że przez prawie pół roku 
poruszałem się samochodem bez 
ważnego dowodu – relacjonuje pan 
Czesław. - W tej sytuacji udałem się 
do Komendy Powiatowej Policji w Łę-
czycy, gdzie usłyszałem potwierdze-
nie o zatrzymaniu dowodu podczas 
kontroli drogowej na terenie miasta 
Łęczyca. To był dla mnie szok, bo od 
grudnia ubiegłego roku mieszkam 
w Łowiczu i fizycznie w tym dniu 
nie było ani mnie, ani mojego samo-
chodu na terenie Łęczycy, dodam, że 
również nikomu go nie pożyczałem. 

Pan Czesław udał się więc do wy-
działu komunikacji starostwa powia-
towego w Łęczycy, chciał wymienić 
dowód, bo nie było już w nim miejsca 
na pieczątki z przeglądu.

- Usłyszałem od pracownika, że 
wymiana w tej sytuacji, gdy dowód 
jest zastrzeżony w CEPIK-u, jest 
niemożliwa. Ponownie więc skiero-

wałem się do komendy policji.
Kolejna wizyta na policji przynio-

sła znów zaskakujące informacje. 
- Usłyszałem, że jestem niewia-

rygodny, ponieważ mój samochód 
został zatrzymany do kontroli, 
podczas której zastrzeżono dowód, 
ale na terenie Sieradza i właśnie 
stamtąd mogę uzyskać dalsze 
informacje. Zachodząc w głowę, 
wróciłem do starostwa, gdzie po-
wiedziano mi, że nie ma idealnych 
systemów i czasami zdarzają się 
pomyłki. Chodziło o system CEPIK. 
Zgodnie z sugestią kierowniczki 
złożyłem pismo a po dwóch tygo-
dniach zaproszono mnie po odbiór 
dokumentów, dla mnie temat jest 
zakończony, aczkolwiek do dziś nie 
rozumiem o co w tym wszystkim 
chodziło. Straciłem sporo nerwów 
– komentuje Czytelnik.

O sprawę zapytaliśmy w wydziale 
komunikacji starostwa powiatowego 
w Łęczycy.

- Wystąpiliśmy z zapytaniem do 
policji najpierw w Łęczycy a potem 
w Sieradzu, skąd od Naczelnika Wy-
działu Ruchu Drogowego uzyskałam 
informację, że w CEPiK brak jest 

Na 13 listopada kutnow-
ski Sąd Pracy wyznaczył 

termin rozprawy o odszkodowanie 
za zwolnienie z pracy z powództwa 
byłego dyrektora Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego w Grabowie 
Jarosława Pucka przeciwko gminie 
Grabów. Do rozprawy jednak nie 
doszło, gdyż z inicjatywy pełno-
mocnika prawnego samorządu 
grabowskiego w porozumieniu z 
wójtem Januszem Jagodzińskim 
wynegocjowano z byłym dyrekto-
rem CKB warunki ugody sądowej. 
Rozstrzygnięcie nie jest jeszcze 
prawomocne. 

Jarosław Pucek, były dyrektor Cen-

trum Kulturalno-Bibliotecznego mówi 
o warunkach zawartej ugody.

- Od początku współpraca z wójtem 
nie bardzo się układała, dlatego, kiedy 
zostałem zwolniony, wniosłem pozew 
o odszkodowanie za, w mojej ocenie, 
niesłuszne rozwiązanie stosunku 
pracy. Nie zależało mi na wysokim 
odszkodowaniu, jestem świadomy, 
że jednostka nie posiada dużego bu-
dżetu. Bardziej chodziło mi o to, aby 
zasygnalizować fakt, w jaki sposób 
mnie potraktowano. Przystąpiłem 
do ugody, tym bardziej, że stroną ją 
inicjującą była gmina. Zgodziłem się 
też na odszkodowanie w wysokości 
8 500 zł, co stanowi 1,5 miesięcznego 

wynagrodzenia. W pozwie sądowym 
wnosiłem o trzykrotną wartość pensji. 
Byłoby to duże obciążenie dla skrom-
nego budżetu zarówno jednostki oraz 
pośrednio gminy, tym bardziej, że 
sposób rozwiązania umowy był taki, że 
za ostatni miesiąc otrzymałem wyna-
grodzenie bez świadczenia pracy, gdyż 
wójt zwolnił mnie z tego obowiązku 
– komentuje J. Pucek. - Teraz czekam 
jeszcze na sprawę w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym, gdzie chcę 
dowieść nieprawidłowości, jakie w 
mojej ocenie zostały popełnione w 
procedurze odwołania mnie z funkcji 
dyrektora.

(mku)

Mieszkańcy powiatu 
łęczyckiego prawdo-

podobnie sfinansują doposaże-
nie szpitala. Obecnie starostwo 
wpadło na pomysł, żeby gminy 
przeznaczyły dotacje na zakup 
nowej karetki dla ZOZ-u. Wielkość 
dotacji ma być uzależniona od 
liczby mieszkańców – 5 złotych od 
jednego mieszkańca. Na karetce 
ma się nie skończyć.

Starostwo powiatowe rozpoczęło 
działania 
p o d  n a -
zwą „Szpi-
t a l  j e s t 
nasz”, któ-
re mają za 
zadanie re-
konstruk-
c ję  ba zy 
sprzętowej 
łęczyckie-
go ZOZ-u. 
N o w y 
sprzęt dla 
s z p i t a l a 
nie jest jed-
nak finan-
sowany z 
środ ków 
łęczyckiej 
placówki. 

-  Je sz -
cze w tym 
roku my 
jako samorząd powiatowy sfinan-
sujemy zakup dla szpitala aparatu 
do znieczuleń, za kwotę 150 000 zł. 
Podobną inicjatywę podjął samo-
rząd miejski przeznaczając kwotę 
60 000 zł na zakup gastroskopu 
– komentuje Janusz Mielczarek, 
starosta łęczycki. - Kolejne działa-

nia przeprowadzimy w pierwszej 
połowie przyszłego roku. W tej 
sprawie poczyniliśmy już pierwsze 
kroki. Razem z dyrektorem ZOZ 
Krzysztofem Kołodziejskim od-
wiedziliśmy większość gospodarzy 
gmin naszego powiatu. W każdej 
gminie prosimy o dotację na zakup 
karetki, w wysokości 5 zł od miesz-
kańca danego samorządu. Ogólny 
koszt przedsięwzięcia to kwota ok.  
250 000 zł. Ponadto, działając na 

podobnej 
z a s ad z i e 
planujemy 
w  p r z y -
szłym roku 
lub na po-
czątku 2021 
r.  zakup 
za kwotę  
600 000 -  
800 000 zł 
pracowni 
endosko -
powej. W 
tym przy-
p a d k u 
stawka od 
mieszkań-
ca wynio-
słaby 10 zł.

Starosta 
jest zdania, 
że pomysł 
zorganizo-

wania zbiórki na karetkę spotkał 
się z pozytywnym odbiorem ze 
strony władz samorządowych. 
Gminy powiatu łęczyckiego nie 
są duże, więc i dotacje nie powin-
ny znacząco obciążyć budżetów 
samorządów.

(mku)

Tego jeszcze nie było!

Właściciel pojazdu w komendzie dowiedział się, że dowód rejestracyjny 
jego samochodu został zastrzeżony w systemie

danych, jaki patrol policji zatrzymał 
kierowcę, jest tylko odnotowany sam 
fakt zastrzeżenia dowodu rejestra-
cyjnego. Natomiast odpowiedzią na 
pytanie, czy istnieją dwa samochody 
o takich samych numerach zajmują 
się odpowiednie służby. My, jako 

organ, zgodnie z prawem, na podsta-
wie  pozytywnego wyniku z badania 
technicznego pojazdu wydaliśmy 
klientowi stosowne dokumenty - sły-
szymy od Jadwigi Frątczak, kierow-
niczki wydziału.

(mku)

zrzutka na karetkę?

Starostwo chce kupić nową karetkę 
dla szpitala. Zakup sfinansować mają 

samorządy

Ugoda zamiast wyroku

8,5 tysiąca złotych dla byłego dyrektora

Kontrowersyjna wycinka pod łęczycą
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ło-
dzi przeprowadził wycinkę drzew 
przy DW 703 między Łęczycą a 
Piątkiem. Pod topór poszło blisko 
40 sztuk. 

Mieszkańcy z żalem patrzyli na 
działania pracowników ścinających 
okazałe drzewa rosnące wzdłuż 

drogi wojewódzkiej. Uważają, że 
nie powinno do tego dojść. Nie-
którzy bardzo krytycznie oceniają 
podjętą w tej sprawie decyzję i 
pytają o jej powody. 

- Wycinane są chore lub suche 
drzewa w liczbie 38 sztuk, które 
zagrażają bezpieczeństwu przy 
drodze. Oczywiście procedujemy 
to na podstawie odpowiednich 
pozwoleń. Wycięte drzewa zostaną 
zastąpione nasadzeniami kom-
pensacyjnymi. Nie jestem w stanie 
niestety dzisiaj podać dokładnie, 
kiedy takie nasadzenia mogłyby 
się rozpocząć i jakie to będą gatunki 
– informuje Marcin Nowicki z Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Mieszkańcy Łęczycy również ze 
zdziwieniem przyglądali się, jak 

W piątek wycięta została wierzba 
przy ulicy Kaliskiej

Przy drodze wojewódzkiej w stronę 
Piątku wycięto 38 drzew

w piątek wycinana była okazała 
wierzba na rogu ulic Kaliskiej i 
Dominikańskiej. - Komu to drzewo 
przeszkadzało? - pytali.

(zz)
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Piątek

Gm. Piątek
Łęczyca

Policjanci ogniwa pa-
trolowa - interwen-

cyjnego z łęczyckiej komendy 
pomogli jednej z mieszkanek w 
dramatycznej sytuacji. Przera-
żona matka o własnych silach 
próbowała dotrzeć do szpitala 
z nieprzytomnym, tracącym 
oddech synem. W sytuacji kiedy 
liczyła się każda sekunda, dzięki 
pomocy mundurowych 15-mie-
sięczny chłopiec z zapaścią w porę 
trafił do szpitala.

Policjanci z łęczyckiej komendy 
podczas patrolu ulicy Zachodniej 
zauważyli kobietę, która biegła 
z bezwładnym dzieckiem na rę-
kach. Zaniepokojeni funkcjona-
riusze zainterweniowali. Okaza-
ło się, że 25 – latka wyszła z domu 
na spacer z synem, a kiedy stracił 
on przytomność o własnych 
siłach próbowała dotrzeć do szpi-
tala. Policjanci widząc opadająca 
z sił matkę oraz jej nieprzytom-
ne i tracącego oddech dziecko, 

mając świadomość zagrożenia 
jego życia bez chwili wahania 
pomogli dotrzeć do szpitala. 
Już po kilku sekundach zaalar-
mowany personel niezwłocznie 
objął 15 - miesięcznego chłopca 
fachową opieką. Chłopiec odzy-
skał przytomność, a jak wynika 
ze wstępnych ustaleń doznał on 
zapaści spowodowanej infekcją. 
Na szczęście w porę udzielono 
dziecku pomocy.

- Zachęcona przez do-
skonale wyszkolonych 

sprzedawców na pokazie kupiłam 
tabletki za ponad tysiąc złotych. Póź-
niej miał przyjechać kurier z nagro-
dą, ale tylko zlustrował mieszkanie, 
żadnej nagrody nie przywiózł. Teraz 
boję się o nasze bezpieczeństwo – 
mówi Czytelniczka, która przestrze-
ga przed pochopnymi zakupami na 
pokazach.

Najpierw dzwoni konsultant i zapra-
sza na niezobowiązującą prezentację 
różnych produktów. Zazwyczaj są to 
garnki, kołdry, sprzęt gospodarstwa 
domowego lub produkty parame-
dyczne. Osoby starsze, często samot-
ne, chętnie przyjmują zaproszenie, 
chociażby po to, by wyjść z domu. 
Nie są świadome, że na pokazie mogą 
zostać tak omamione, że kupią niewiele 
warte produkty nawet za kilka tysięcy 
złotych. 

Nasza Czytelniczka przyznaje, że do 
tej pory od czasu do czasu chodziła na 
pokazy. Zdarzało się, że już wcześniej 
kupowała doskonale zaprezentowane 
produkty. Nie inaczej było ostatnim ra-
zem. Jednak po pokazie, w mieszkaniu 
odwiedził ją rzekomy kurier...

- Prawdą jest, że już wcześniej naby-
wałam podczas tych spotkań różne 
przedmioty od pościeli do sprzętów go-
spodarstwa domowego, niestety dość 
drogie. Byłam jednak przekonana, 
że to doskonała okazja i w sklepie na 
pewno zapłaciłabym drożej. Niestety, 
ostatnia sytuacja spowodowała, że 
ostrzegam wszystkich przed tymi fir-
mami, to jest zwyczajne wyłudzanie 
pieniędzy, głównie od osób starszych 
- mówi mieszkanka Łęczycy. - Uczest-
niczyliśmy z mężem w pokazie „cu-
downych” suplementów diety. Pan 
doktor, jak się przedstawiał, był tak 
przekonywujący, że podjęłam decyzję 
o zakupie za ponad 1000 zł zestawu 
witamin i związków mineralnych 
wspaniale działających na serce i 
układ krążenia. Na fakt, że w kom-
plecie na 90 dni nie było ulotki ani 
żadnej informacji oprócz lakonicznie 
opisanego składu na buteleczce rze-
komego lekarstwa, nie zwróciłam 
uwagi. Byłam tak zaślepiona, że nikt 
nie był w stanie przekonać mnie, że 
popełniam błąd. Pieniądze wydałam 
niepotrzebnie, bo po ostrzeżeniach 
rodziny i znajomych nie zażywam tego 
„wspaniałego” środka. Najgorsze jest 

jednak to, że tego samego dnia, kiedy 
nabyłam cudowny lek, zadzwoniła 
kobieta, która poprosiła mnie o poda-
nie adresu domowego, ponieważ, jak 
twierdziła, jako jedna z trzech osób na 
terenie Łęczycy wygrałam nagrodę i 
kurier po południu ją dostarczy. Poda-
łam adres a zapowiadany posłaniec 
pojawił się dopiero bardzo późnym 
wieczorem. Zdziwiłam się, kiedy 
zapytał o pościel wełnianą, którą po-
dobno kiedyś nabyliśmy na pokazie. 
Następnie obszedł całe mieszkanie, 
zaglądał we wszystkie kąty, a kie-
dy mąż zapytał o nagrodę, kurier 
odpowiedział, że to jakaś bzdura 
– relacjonuje nasza Czytelniczka. - 
Po jego wyjściu dopiero zdaliśmy 
sobie sprawę, że ten rzekomy kurier 
sprawdzał mieszkanie. Teraz boję się, 
żeby nikt nas nie okradł, bo ta wizyta 
była bardzo specyficzna. Zgłosiliśmy 
sprawę do organów ścigania.

Czytelniczka żyje teraz w strachu. 
Starsze osoby są łatwym celem dla 
oszustów.

Jak przyznają specjaliści, na poka-
zach bez trudu znajdują się osoby, 
które mimo ogromnych cen, kupują 
prezentowane towary.

Do groźnego wy-
padku doszło 12 li-

stopada w miejscowości Goślub. 
Samochód ciężarowy przewożący 
beton zjechał z drogi i wpadł do 
rowu. Wewnątrz pojazdu uwięziony 
był kierujący ciężarówką mężczyzna. 

Niezbędne było wykonanie dostępu 
i ewakuacja poszkodowanego na ze-
wnątrz pojazdu, które ze względu na 
znaczne zniszczenia kabiny oraz dużą 
masę pojazdu było znacznie utrudnione. 
Działania ratownicze strażaków trwały 

W dniach 20 i 27 li-
stopada na terenie 

Łęczycy przeprowadzona będzie 
zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych (meble, tapczany, 
dywany itp.) W celu ułatwienia 
odbioru, odpady należy wysta-
wić w dniu zbiórki w godzinach: 

od 6.00 do 7.00 - w przypad-
ku zabudowy wielorodzinnej 
w miejscach wyznaczonych 
do gromadzenia odpadów, w 
przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej przed posesję.  Terminy 
odbioru: 20 listopad – rejon 1 i 
2, 27 listopad – rejon 3 i 4.

Zakupy „na pokazie”, 
później strach

Czytelniczka, która o zdarzeniu opowiedziała redakcji teraz żałuje, że brała 
udział w pokazach. Rzekomy kurier nie przywiózł nagrody, za to dokładnie 
obejrzał mieszkanie

- Uczestniczyłam w jednym z takich 
pokazów z racji wykonywanego zawo-
du, ani przez jedną chwilę nie myśla-
łam o jakimkolwiek zakupie - mówi 
pedagog z zakresu nauk społecznych, 
Liliana Rosiak. - Przekonałam się jed-
nak, że osoby prowadzące prelekcję, w 
tym przypadku był to pokaz dotyczący 
zalet garnków, są doskonale przy-
gotowane i tak inspirujące, że mimo 
ceny 11000 zł za komplet, znalazł się 
nabywca. Pamiętajmy, że już podczas 
zapraszania, uczestnicy pokazów są 
starannie dobierani, są to najczęściej 

emeryci w starszym i podeszłym 
wieku, których, jak się okazuje nie jest 
trudno przekonać do zakupu drogich 
produktów.

Pamiętajmy, że samo uczestnictwo 
w pokazie do niczego nie zobowiązuje, 
jednak bardzo łatwo jest paść ofiarą 
perswazji i stracić duże pieniądze. 
Przykład naszej Czytelniczki pokazuje 
też, że na samym pokazie sprawa się nie 
kończy a działanie firm zapraszających 
na pokazy lub obiecujących późniejsze 
nagrody nie jest klarowne.

(mku)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Ciężarówka w rowie

Dziecko straciło przytomność

kierOWca uwięZiony

prawie sześć godzin. Wzięło w nich 
udział 8 zastępów PSP oraz 1 zastęp 
OSP. 

(zz)

Do tragedii niewiele brakowało

fo
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Jednostka OSP ze Sławęcina 
pozyskała kolejne środki 

finansowe w ramach działań prewen-
cyjnych. Tym razem na apel o wsparcie 
odpowiedziała firma ubezpieczeniowa. 

Zarząd OSP ze Sławęcina podpisał 
umowę na realizację zadań prewencyj-
nych polegających na zakupie przecinarki 
spalinowej, piły łańcuchowej, pneu-
matycznego masztu oświetleniowego 
i agregatu prądotwórczego za ogólną 
kwotę 24 600 zł.

- Sprzętu nigdy za dużo, tym bardziej 
specjalistycznego, który może być wykorzy-
stany w akcjach ratujących zdrowie i życie 
ludzkie - mówi Lilia Golan ze sławęcińskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

(mku)

W sali widowiskowej Domu 
Kultury w Łęczycy odbyło 

się spotkanie z Agnieszką Frątczak – łę-
czycanką, która wydała swoją pierwszą 
powieść pt. „Pogoń. Wszystko albo nic”. 
Autorka opowiadała o swoich inspira-
cjach, procesie tworzenia książki, planach 
wydawniczych. Dzięki lekturze książki 
można poznać perypetie bohaterki po-
wieści – Ewki Mirskiej, której dalsze losy 
będzie można śledzić w kolejnej części. 
Druga książka została już napisana przez 
A. Frątczak, czeka jedynie na wydanie.
Po spotkaniu była możliwość zakupie-
nia książki, które chętnie podpisywała 
autorka.

Pozyskali kolejne pieniądze Spotkanie 
autorskie
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Inwestycje w innowacje stają się 
obecnie koniecznością, by przetrwać 
na rynku. A gdzie rodzą się innowa-
cje? Jak je zastosować w praktyce 
gospodarczej? Na te i wiele innych 
pytań będą szukali odpowiedzi 
uczestnicy czwartej edycji Forum In-
teligentnego Rozwoju – unikalnego 
wydarzenia gospodarczego poświę-
conego innowacjom i inwestycjom, 
które przełożą się na zrównoważony 
rozwój życia w oparciu o inteligentne 
specjalizacje.

Gdzie i kiedy?
Międzynarodowe Forum Inteligent-

nego Rozwoju to jedno z najważniej-
szych wydarzeń gospodarczych w 
skali kraju. Wydarzenie będzie miało 
miejsce już wkrótce, 28-29 listopada w 
Aparthotelu „Termy Uniejów”. Forum 
to międzynarodowa debata z udziałem 
branżowych liderów, innowatorów 
i inwestorów oraz platforma do wy-
miany doświadczeń i wiedzy na linii 
nauka – biznes – samorząd. Tegoroczna 
edycja poświęcona będzie nowym 
technologiom, innowacjom, wynalaz-
kom i nowatorskim inwestycjom, które 
z biegiem lat zmieniają nasz kraj.

Uczestnicy wydarzenia
Tegoroczny program przewidu-

je dyskusje zaplanowane w trzech 
formułach: dyskusjach panelowych, 
warsztatach tematycznych i deba-
tach. W wydarzeniu wezmą udział 
politycy – premier Jerzy Buzek, re-
prezentanci spółek Skarbu Państwa, 
członek zarządu PKP S.A. Małgorzata 

Zielińska, przedsiębiorcy – wizjonerzy, 
m.in. Adam Rozwadowski, założyciel 
trzeciego pod względem przychodów 
prywatnego centrum medycznego 
ENEL-MED, tworząc dzięki środkom i 
staraniom własnym ponad 4000 miejsc 
pracy czy Marian Lubieniecki. prezes 
zarządu General Electric Company 
Polska Sp. z o.o.

Na tematy związane z ochroną 
własności intelektualnej i patentowa-
nia, swoją wiedzą i doświadczeniem 
podzielą przedstawiciele najbardziej 
renomowanych kancelarii prawnych 
– między innymi europejski rzecznik 
patentowy Marek Łazewski z kancela-
rii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy Sp. 
k. czy prof. Krystyna Szczepanowska-
Kozłowska z kancelarii Allen&Overy, 
A.Pędzich Sp.k.

Nie zabraknie również utalentowa-
nych polskich naukowców, których 
projekty mogą w przyszłości zrewolu-
cjonizować różne dziedziny życia. Na 
Forum pojawią się krajowi i zagraniczni 
eksperci, którzy obcują z innowacjami 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie 
czy Islandii. 28 listopada odbędzie się 
panel polsko – islandzki „Uniejów i 
Grindavik – jak wykorzystujemy ener-
gię geotermalną”, natomiast podczas 
wieczornej gali przedstawicie islandz-
kiego samorządu i władz Uniejowa 
podpiszą umowę partnerską, która 
przypieczętuje nawiązaną w ubiegłym 
roku współpracę.

Swoim podejściem do wspierania 
innowacji podzieli się w czasie wy-
darzenia Brock Dickinson, rezydent 

wykonawczy z Uniwersytetu Waterloo 
w Kanadzie. Głos zabiorą również 
osoby, które obcują z nowymi techno-
logiami w Dolinie Krzemowej – Jowita 
Michalska, prezes Fundacji Digital 
University oraz Tomasz Kołodziejak, 
odpowiedzialny za rozwój nowych 
technologii w Samsungu.

Gala Polskiej Nagrody 
i Gala Liderów

W ramach Forum tradycyjnie od-
będzie się Gala Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju. 28 listopada 
poznamy Laureatów czwartej edycji 
Nagrody. Organizatorzy wyróżnią naj-
bardziej innowacyjne projekty i nowa-
torskie inwestycje, przekładające się na 
rozwój polskiej i globalnej gospodarki. 
29 listopada z kolei odbędzie się Gala 
Liderów Inteligentnego Rozwoju, którą 
poprowadzi Marcin Prokop, a na której 
zostaną wręczone wyróżnienia hono-
rowe Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju oraz nagrody główne w wy-
branych kategoriach nagrody. Jednym 
z laureatów honorowej nagrody jest w 
tym roku Wisła Kraków w kategorii 
„Innowacje społeczne”.

Głównym organizatorem i inicjato-
rem Forum jest Centrum Inteligent-
nego Rozwoju, współorganizatorami: 
Grupa Eurokreator T&C oraz Miasto i 
Gmina Uniejów. Ten ostatni wybór nie 
jest przypadkowy – gmina Uniejów 
wyróżnia się na tle innych polskich 
samorządów, od wielu lat wielokrotnie 
zajmując czołowe miejsca w ogólnokra-
jowych rankingach gmin. Jest liderem 
w zakresie wielkości pozyskiwanych 

„Gramy o przyszłość – wejdź do gry” podczas 
IV Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie

fundusz unijnych i dynamiki rozwoju 
gminy. Liczne prestiżowe nagrody i 
wyróżnienia przyznawane gminie, jej 
władzom i inwestycjom turystycznym 
współfinansowanym ze środków unij-
nych świadczą o tym, że Uniejów idzie 
w dobrym kierunku. Patronami hono-
rowymi tegorocznego wydarzenia są 
między innymi: Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, 
Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju czy Urząd 
Patentowy.

Zapisy na udział w Forum
Rejestracja i pełne informacje na te-

mat wydarzenia znajdują się na: www.

irforum.pl Zachęcamy do rejestracji na 
wydarzenie. Udział w panelach dysku-
syjnych Forum jest bezpłatny.

Istnieje również możliwość udziału 
w Forum w ramach biletu rozszerzo-
nego, który obejmuje udział w Gali 
Polskiej Nagrody Inteligentnego Roz-
woju i Gali Liderów Inteligentnego 
Rozwoju, w uroczystym bankiecie i 
koncercie na zakończenie wydarze-
nia, dostęp do strefy catering oraz 
wstęp do kompleksu basenowego 
„Termy Uniejów”. Bilety rozszerzone 
są bezpłatne dla osób reprezentują-
cych media, startupy, administrację 
publiczną, samorządową, organizacje 
pozarządowe oraz organizacje pożyt-
ku publicznego.
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Poddębice

Przemysław Jaszczak, radny po-
wiatowy, wysłał pismo do zarządu 
powiatu w sprawie wzmożonego 
ruchu na drogach tranzytowych, 
którymi odbywa się objazd w związ-
ku z trwającą właśnie budową rond 
w Pradze i Balinie.

„Trwa budowa rond na DK 72 w 
miejscowościach Praga i Balin. W 
związku z inwestycją zwiększył się 
bardzo ruch na drogach powiato-
wych – m.in. w Pradze, Bałdrzycho-
wie, Klementowie, Górze Bałdrzy-
chowskiej, Zagórzycach, Niewieszu, 
Lipnicy, Krępie, Kobylnikach, Brono-
wie, Sędowie, Karnicach. W ostatnim 
czasie pomimo tego, iż jest to ruch 
zgodny z przewidzianym tonażem, 
to znacznie zwiększył się ruch zarów-
no lokalny, jak i ruch samochodami 
ciężarowymi. W dłuższym czasie 
budowy rond, przy tak wzmożonym 
ruchu, będzie się uszkadzać jezdnia, 
krawędzie jezdni jak i pobocza, co 
wpłynie znacząco na bezpieczeństwo 
podróżujących i mieszkańców. W 
jaki sposób zostały zabezpieczone 
drogi powiatowe przed nadmierną 
eksploatacją i powstającymi uszko-
dzeniami? Czy w związku z wyzna-
czonymi objazdami zarząd powiatu, 
jako zarządca drogi, zawarł pisemne 
porozumienia z wykonawcą w przy-

padku wyrządzonych szkód i na-
praw dróg powiatowych na których 
odbywa się wzmożony ruch?” - pyta 
radny Jaszczak.

Co na to powiat?
„Roboty budowlane przy przebu-

dowie skrzyżowania drogi krajowej 
nr 72 z drogą wojewódzką nr 473 w 
miejscowości Balin, jak i rozbudową 
skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z 
drogą powiatową nr 2531E, prowa-
dzone są przy zachowaniu ciągłości 
ruchu, który kierowany jest przy 
pomocy sygnalizacji świetlnej. Dla 
jadących od strony Szadku i Rzymska 

ruch kierowany jest na objazd drogą 
wojewódzką nr 703 i drogą krajową 
nr 72. Czyli tzw. ruch tranzytowy 
odbywa się po drodze wojewódzkiej i 
krajowej. Oczywiście zarząd powiatu 
poddębickiego monitoruje drogi i 
będzie nadal to robił. W przypadku 
stwierdzenia wzmożonego ruchu 
pojazdów ciężkich po administrowa-
nych odcinkach dróg, zostaną podjęte 
odpowiednie kroki. Jednocześnie za-
rząd powiatu poddębickiego bardzo 
dziękuje za troskę o wspólne mienie 
jakim są m.in. drogi” - czytamy w 
odpowiedzi. 

(ps)

Policjanci z Poddębic po pościgu 
zatrzymali 34-letniego miesz-
kańca Łasku, który z zawrotną 
prędkością kierując mitsubishi 
uciekał ulicami miasta przed pa-
trolem. Po zatrzymaniu okazało 
się, że nie ma prawa jazdy, bo jak 
sam stwierdził, stracił je za jazdę 
po spożyciu alkoholu. Tym razem 
był trzeźwy.

Około godziny 20.00 w miejsco-
wości Balin na drodze krajowej nr 
72 policjanci zauważyli kierującego, 
który popełnił wykroczenie naru-
szając zakaz wjazdu. Po danych 
mu sygnałach świetlnych nakazu-
jących zatrzymanie zaczął uciekać 
z ogromną prędkością, momentami 
osiągającą 240 km/h.

- Najpierw poruszał się ulicami 
Uniejowa, gdzie na ulicy Zamko-
wej zblokowany uderzył w radio-
wóz. Funkcjonariusze wybiegli 
z pojazdu usiłując obezwładnić 

pirata drogowego i uniemożliwić 
mu dalszą jazdę. Nie reagował 
na wydawane polecenia. Próbo-
wał gwałtownie cofać. Policjanci 
musieli wybić szybę w jego aucie. 
Mimo biernego oporu został 
wyciągnięty z auta - relacjonują 
policjanci z KPP w Poddębicach.

Okazało się, że uciekinierem 
jest 34-letni mieszkaniec Łasku, 
który nie posiada uprawnień do 
kierowania. Jak stwierdził prawo 
to stracił za jazdę na podwójnym 
gazie. Badanie nie wykazało, aby 
był nietrzeźwy, ale pobrano krew 
pod kątem substancji odurzających.

- Na bazie zebranego wstępnie 
materiału dowodowego mężczyzna 
usłyszał zarzuty niezatrzymania się 
do kontroli i narażenia policjantów 
na niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia, za co grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności - dodają 
funkcjonariusze.

Redakcja została 
poinformowana o 

bieżących pracach naprawczych 
odcinka ul. 1 Maja, które zdaniem 
naszego czytelnika zostały wyko-
nane w sposób nieprofesjonalny. 
- To kompromitacja powiatu – 
uważa mieszkaniec.

Przed Świętem Niepodległości 
załatane zostały dziury na krótkim 
odcinku ul. 1 Maja. Droga, w miej-
scach w których punktowo wylany 
był asfalt, rzeczywiście wyglądała 
kuriozalnie. 

„Co to z dziwna metoda została 
użyta na ulicy 1 Maja w Poddębi-
cach? Teraz tak władza ze starostwa 
będzie remontować drogi? Chyba 
zrobili to, żeby wkurzyć ludzi? Lu-
dzie i kierowcy z niedowierzaniem 
patrzyli co jest robione na ulicy 1 
Maja w Poddębicach. Tak teraz oso-
by z władz powiatu i radni z opcji 
rządzącej będą naprawiać drogi i 
ulice? To chyba jakaś kpina...” - czy-
tamy w nadesłanym mailu.

O krytyce powiadomiliśmy staro-
stwo powiatowe. Wicestarosta Piotr 

Majer informuje, że żaden miesz-
kaniec ul. 1 Maja w Poddębicach 
przy remontowanym odcinku nie 
zgłaszał uwag co do wykonywa-
nych robót. 

„Remont nie został zakończony, 
gdyż w tym dniu nie była już do-
stępna masa mineralno-asfaltowa 
do wbudowania na gorąco. Zakoń-
czenie remontu nastąpi niezwłocz-
nie po uruchomieniu produkcji 
masy. Pragnę nadmienić, że stan 
nawierzchni remontowanej ulicy 
nie odbiega od stanu wielu admi-
nistrowanych dróg. Wykonany 
doraźny remont był optymalnym 
rozwiązaniem w istniejącej sy-
tuacji. Zdecydowana poprawa 
przejezdności może nastąpić po 
przebudowaniu przedmiotowe-
go odcinka. Jednakże do czasu 
uregulowania stanu prawnego 
działek, na których usytuowana 
jest droga, utrzymanie przejezd-
ności będzie odbywać się jak 
dotychczas, czyli poprzez bieżące 
remonty – tłumaczy wicestarosta. 

(ps)

Dwie osoby zostały ranne w wy-
niku zdarzenia do jakiego doszło 
nad ranem w jednym z zakładów 
produkcyjnych w Uniejowie. Oko-
licznościami wypadku, w wyniku 
którego poparzeń doznało dwóch 
mężczyzn zajęła się Państwowa 
Inspekcja Pracy. Na miejscu inter-
weniowały policja, straż pożarna i 
pogotowie ratunkowe.

Rozszczelnienie układu zasi-
lania w wózku widłowym było 
prawdopodobną przyczyną wy-
padku. Rannych zostało dwóch 
pracowników, którzy trafili do 
szpitala. Jeden z nich z poparze-
niami twarzy został przetranspor-
towany helikopterem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Drugi 
doznał poparzeń ręki.

Do zdarzenia miało dojść, gdy 
jeden z mężczyzn podgrzewał 
nagrzewnicą elektryczną pa-
rownik instalacji gazowej w 
wózku widłowym. W wyniku 
tego doszło do zapalenia silnika 
zasilanego gazem. Mężczyźni 
trafili do szpitali w Zgierzu i 
Poddębic.

Prawie miesiąc leżały na tapcza-
nie zwłoki 45-letniego mężczy-
zny, który mieszkał samotnie w 
bloku przy ul. Szkolnej. Pozostali 
lokatorzy budynku nie mieli 
pojęcia, że za ścianą znajduje 
się nieboszczyk. Służby zostały 
powiadomione o śmierci lokatora 
przez jednego z członków rodziny 
denata. 

- Policja poprosiła nas o pomoc w 
dostaniu się do mieszkania – infor-

Z nieboszczykiem za ścianą!

muje mł. bryg. Wiesław Grzybow-
ski, rzecznik poddębickiej straży 
pożarnej. - Strażacy dostali się do 
lokalu na pierwszym piętrze przez 
niedomknięte okno. Widok, jaki 
zastali, nie należał do przyjemnych. 
Zdeformowane ciało mężczyzny 
leżało na tapczanie już od dłuższego 
czasu. 

Jak udało nam się ustalić, niebosz-
czyk leżał w mieszkaniu przez pra-
wie miesiąc. Prokuratura wyjaśnia 
okoliczności zgonu. 

(ps)

Jeden z lokatorów bloku leżał martwy w mieszkaniu prawie miesiąc

Radny pyta, powiat dziękuje za troskę...

wybuch gazu w uniejowie

gnał jak szalony 

Pytania o inwestycję drogową

remont został skrytykowany

Czy tak wygląda nowa technologia remontów dróg? - pyta czytelnik
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 358: Czyja łąka, tego siano.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Żona: 
- Kochanie, w tym tygodniu nasza 
rocznica ślubu. Masz pomysł jak ją 
uczcimy? 
Mąż: 
- Nie wiem, może minutą ciszy? 

* * * 
* Przychodzi bezrobotny robotnik na budowę szukać 
pracy. Idzie do majstra, a ten pyta: 
- Co może pan robić? 
- Mogę kopać - odpowiada bezrobotny. 
- A co jeszcze może pan robić? 
- Mogę nie kopać... 

* * * 
* Dzwoni pacjent: 
- Dzień dobry, chciałbym się zapisać do specjalisty. 
- Najbliższy wolny termin mam, na... za 14 miesięcy. 
- Proszę pani, za 14 miesięcy mogę już nie żyć! 
- Hmm, hmm, co ja tu mogę zrobić? Wie pan co, zapiszę 
pana ołówkiem, a w razie czego najwyżej pana wygum-
kuję. 

* * *
* Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega: prowadze-
nie zdrowego trybu życia grozi wieloletnią wegetacją za 
groszową emeryturę! 

* * *
* Wszystkie najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka 
zdarzają się, gdy jest całkowicie goły: narodziny, pierw-
szy seks, ostatnia rata kredytu hipotecznego. 

* * * 
* Żona kłóci się z mężem: 
- Wydaję nasze pieniądze na potrzeby rodziny! 
- Ale tu jest jakiś balsam, płatki kosmetyczne i butelka 
wina ... 
- Ta rodzina potrzebuje pięknej i szczęśliwej kobiety. 

* * *
* Menel do kobiety:  
- Kierowniczko, poratuje pani... Tak ze dwa złote?  
- Dobrze, ale nie wyda pan na alkohol? 
- Nie, kurna! Dom sobie kupię! 

ZUPA KREM Z PIECZONyCh 
WARZyW

Składniki:
1 nieduża cukinia  
1 nieduży bakłażan  
1 czerwona papryka  
5-6 mięsistych pomidorów  
1 cebula  
3-4 ząbki czosnku  
garść świeżych listków bazylii  
1 łyżeczka suszonego oregano  
2-3 łyżki oliwy  
1 szklanka wody  
sól, pieprz 
Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do 180 stopni Celsju-
sza. Cukinię i bakłażana pokroić w plastry 
(jeśli bakłażan jest duży pokroić go na pół 
plasterki). Pomidory pokroić na ćwiartki. W 
brytfance ułożyć cukinię, bakłażana, pomi-
dory i paprykę (nie kroić jej). Piec warzywa 
około 20-30 minut. W tym czasie pokroić 
cebulę w kostkę, a czosnek posiekać jak 
najdrobniej. W garnku rozgrzać oliwę, 

wrzuć cebulę i podsmażyć chwilę. Dorzucić 
czosnek oraz suszone oregano. Zmniejszyć 
gaz i podsmażyć całość często mieszając. 
To smażenie powinno zająć około 10 minut, 
żeby cebula nie zaczęła brązowieć. Upieczone 
warzywa wyjąć z piekarnika. Obrać paprykę 
(najłatwiej to zrobić wkładając ją od razu po 
upieczeniu na kilka minut do woreczka, skórka 
potem powinna schodzić praktycznie sama). 
Warzywa dołożyć do cebuli i czosnku. Jeśli 
w brytfance jest sos pozostały po pieczeniu 
warzyw również go wlać. Podsmażyć chwilę 
razem. Następnie zmiksować całość na gładki 
krem. Dolać odrobinę wody (tak, żeby zupa 
nie była zbyt gęsta, ale też nie za bardzo 
rzadka). Kilka liści bazylii odłożyć do dekoracji, 
resztę pokroić i dodać do zupy. Podawać z 
jogurtem, śmietaną lub pesto bazyliowym. 

BABKA ZIEMNIACZANA Z CUKINIą
Składniki:
1 i 1/2 kg ziemniaków nie rozpadających się 
podczas gotowania  
2-3 cukinie o łącznej wadze około 1/2 kg  
2 cebule  
30 dag dobrej “wiejskiej” kiełbasy  
2 jajka  
3 czubate łyżki pszennej mąki  
2 łyżki oleju  
3/4 szklanki mleka  
świeżo zmielony czarny pieprz (dużo)  
sól  
2 łyżki oleju do wysmarowania formy 
Etapy przygotowania:
Obraną cebulę pokroić na drobną kostkę. 

Kiełbasę pokroić na kostkę o boku około 1 
cm. Na patelni rozgrzać olej, dodać cebulę, 
lekko posolić i smażyć często mieszając na 
średnim ogniu przez 3-4 minuty, aż zacznie 
się szklić. Dodać kiełbasę, zwiększyć ogień i 
smażyć często mieszając przez 2 minuty. Ze-
stawić z ognia. Ziemniaki obrać, umyć. Cukinie 
umyć, osuszyć, odciąć końce. Mleko mocno 
podgrzać w rondelku - powinno się prawie 
zagotować. Ziemniaki zetrzeć w malakserze 
lub na tarce o dużych oczkach. Przełożyć 
do miski, od razu wlać połowę gorącego 
mleka, wymieszać, dodać pozostałe mleko, 
ponownie wymieszać. Cukinię zetrzeć na 
tych samych oczkach co ziemniaki, dodać do 
ziemniaków. Odstawić na 10 minut, przycisnąć 
dużą łyżką, odlać (do zlewu) wytworzony płyn. 
Dodać jajka, cebulę z kiełbasą, mąką, doprawić 
dużą ilością grubo zmielonego pieprzu i solą. 
Wymieszać dokładnie. Masę przełożyć do 
żaroodpornego naczynia wysmarowanego 
olejem. Babka powinna mieć grubość 4-5 cm. 
Zrobić łyżką “fale” na wierzchu babki - będzie 

dużo do chrupania. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 160 stopni. Piec przez 60 
minut, następnie zwiększyć temperaturę do 
180 stopni i piec jeszcze przez 20 minut, aż 
wierzch się pięknie zrumieni. Podawać na go-
rąc z sałatką z kiszonej kapusty lub z kiszonymi 
ogórkami. Świetnie smakuje także z kwaśną 
śmietaną lub zsiadłym mlekiem.

ChAŁWOWIEC
Składniki:
10 dag herbatników  
24 okrągłe biszkopty  
krem chałwowy:  
25 dag chałwy waniliowej  
20 dag miękkiego masła  
2 szklanki mleka  
1/3 szklanki cukru  
2 opakowania budyniu śmietankowego  
poncz:  
1 szklanka wrzątku  
1 łyżka kawy rozpuszczalnej  
1 łyżeczka aromatu migdałowego  
do podania:  
cukier puder  
kakao 
Etapy przygotowania:
krem chałwowy: w jednej szklance mleka roz-
puść oba budynie. Pozostałe mleko zagotuj w 
rondelku, wsyp cukier i wlej mleko z rozpusz-
czonymi budyniami. Energicznie mieszaj, aż 
budyń zgęstnieje. Rondelek zestaw z ognia 
i odstaw do ostygnięcia. Chałwę drobno 
posiekaj. Masło ubij, aż powstanie puszysta 
masa. Stopniowo dodawaj budyń i cały czas 

miksuj. Dodaj chałwę i miksuj, aż powstanie 
jednolita masa. 
poncz: w dużym kubku zaparz kawę. Dodaj 
aromat migdałowy i wymieszaj. Odstaw do 
ostygnięcia. 
ułożenie ciasta: prostokątną formę o 
wymiarach 21 cm x 28 cm wyłóż folią alu-
miniową. Na spodzie ułóż herbatniki i po-
smaruj cienką warstwą kremu chałwowego. 
Kolejną warstwę ułóż z biszkoptów. Każde 
ciasteczko zanurzaj na sekundę w kawie 
i układaj obok siebie. Na biszkopty wyłóż 
pozostały krem. Wierzch wyrównaj i ułóż na 
nim pozostałe biszkopty (BEZ namaczania w 
kawie). Ciasto wstaw do lodówki na min. 12 
godzin (najlepiej na całą noc). Ciasto wyjmij 
z lodówki posyp cukrem pudrem i kakao. 
Pokrój na porcje.
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11 listopada na placu Tadeusza Kościuszki stanęli do apelu przedstawiciele wojska, służb mundurowych, 
samorządowcy, młodzież szkolna oraz mieszkańcy, aby uczcić 101 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Niewątpliwie oprócz uroczystej warty honorowej i sztandarów, blasku uroczystości 
nadał polonez Ogińskiego wykonany przez uczniów I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Obchody 
narodowego święta miały miejsce też na cmentarzu, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą zmarłym sze-
ściu żołnierzom – uczestnikom wojny polsko- bolszewickiej oraz w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. 

Tekst: mku
Fot. mku, UM Łeczyca

101 rocZnica oDZySKania 
PrZeZ PolSKę niePoDleGŁoŚci



10 18 LISTOPADA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny łzy zamiaSt leków

Ozorków
og

ło
sz

en
ie

Już wkrótce rusza sezon łyżwiarski w Ozorkowie

Możliwość wypożyczenia łyżew we wszystkich rozmiarach oraz specjalnych “pingwinów” do nauki jazdy.Planujemy pokazy taneczne w wykonaniu gwiazd łyżwiarstwa figurowego.W okresie ferii zimowych nauka jazdy na łyżwach z instruktorem.Miejsce: Ozorków, u. Traugutta 2 (przy hali sportowej)Zaprasza CSiR “Wodnik” w Ozorkowie

10 listopada 2019 r. w Brnie 
(Czechy) odbyły się II Mistrzo-
stwa Świata Dzieci w Karate 
Tradycyjnym. Wystartowało 1200 
dzieci. Ozorkowski Klub Karate 
reprezentowało 13 zawodników i 
wszyscy spisali się bardzo dobrze 
wygrywając wiele pojedynków. 

Rewelacyjnie wypadła Amelia 
Jatczak wygrywając w swojej grupie 
ze wszystkimi zawodniczkami. Zło-
to Amelka zdobyła w konkurencji 
kumite (walka). Szczególnie udany 
był dla niej finał, gdzie zdobyła aż 
4 wazaari wygrywając 12-0. Kon-
kurencja kata również okazała się 
szczęśliwa dając zawodniczce brą-
zowy medal. Na brawa zasługuje 
też Zuzanna Klauze, która w kata 
(pokaz techniczny) wywalczyła 
wicemistrzostwo świata. Niespo-
dziankę sprawił jedyny kadet w 
drużynie Ozorkowskiego Klubu 
Karate Maksymilian Wojtera, który 
też wywalczył srebrny krążek. Julia 
Nowak zdobyła brązowy medal w 
kumite i kata. W przypadku dziew-
cząt medale są potwierdzeniem 
ich umiejętności. Wszystkie trzy 
zawodniczki w czerwcu tego roku 
stanęły też na podium Ogólnopol-
skiego Pucharu Dzieci w Karate 
Tradycyjnym.

Urszula Kowalczyk złożyła w ozor-
kowskim komisariacie zawiadomie-
nie o próbie wyłudzenia pieniędzy 
przez urząd gminy w Ozorkowie. O 
sprawie pisaliśmy już w „Reporte-
rze”. Przypomnijmy, że pani Urszula 
twierdzi, że gminna władza działała 
na jej szkodę.

- Najpierw zabrali mi psy, a następnie 
kazali za nie płacić, bo były trzymane 
w schronisku. Po umorzeniu przez 
prokuraturę dochodzenia, zwierzęta 
powinny niezwłocznie do mnie trafić. 
Nie miałam wpływu, że przez kilka lat 
przebywały w schronisku – słyszymy 
od U. Kowalczyk. 

Urząd gminy naliczył dla pani Ur-
szuli i jej córki kwotę do zapłaty prawie 
100 tys. zł. 

„Podstawę wydania decyzji 
odnośnie kosztów i opłat za utrzy-
mywanie zwierząt stanowi przepis 
art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt zgodnie z 
którym kosztami transportu, utrzy-
mania i koniecznego leczenia zwier-
zęcia obciąża się jego dotychczasowego 
właściciela lub opiekuna” - argumen-
tuje urząd. 

(stop)

Z redakcją skontak-
towała się 63-letnia 

pani Grażyna, która szlochając 
opowiedziała o swoim niedaw-
nym kontakcie z niepubliczną 
przychodnią „Medyk”. Pacjentka 
twierdzi, że jedna z lekarek od-
mówiła jej pomocy.

- Jestem niepełnosprawna, po-
ruszam się o kuli. Praktycznie nie 
wychodzę z domu a zakupy, czy 
też obiady przynosi mi opiekunka 
z MOPS – słyszymy. - Zadzwoniłam 
do „Medyka”, bo źle się poczułam. 
Potrzebowałam leków przeciwbó-
lowych. Lekarka (personalia znane 
redakcji) powiedziała mi opry-
skliwym tonem, że do mnie nie 
przyjedzie. Poczułam się strasznie, 
gdy lekarka zasugerowała, żebym 
nie robiła z siebie męczennicy, bo 
przecież przyjście do przychodni 
nie powinno stanowić problemu. 
Niestety, dla mnie problemem jest 
nawet poruszanie się po domu. Łzy 
napłynęły mi do oczu i nie mogłam 
wykrztusić z siebie już żadnego 
słowa po rozmowie z bezduszną 
lekarką.

Pani Grażyna próbowała skontak-
tować się z prezes „Medyka”.

- Niestety, pani prezes przebywa 
na urlopie. Jak wróci, to na pewno 
złożę oficjalną skargę na lekarkę. 
Przecież nie może tak być, że pacjent 
jest w ten sposób traktowany. Ten, 
kto mnie zna, wie że mówię prawdę. 
Jestem samotna i nie mogę liczyć na 

Policjanci z komisariatu policji w 
Ozorkowie prowadzą czynności 
wyjaśniające w sprawie zdarzenia 
drogowego, do którego doszło na 
terenie targowiska miejskiego w 
Ozorkowie. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 64-letni kierujący samo-
chodem renault najechał na stopę 

58-letniej pieszej. Kobieta została z 
miejsca zdarzenia przetransporto-
wana do szpitala. Funkcjonariusze 
wyjaśniają szczegółowe okoliczno-
ści tego zajścia. Po zebraniu całego 
materiału dowodowego policjanci 
podejmą decyzję co do ewentual-
nych zarzutów. 

Jak zapowiedziała, 
tak zrobiła

Na targowisku najechał na stopę 

Mistrzyni Świata z Ozorkowskiego 
Klubu Karate

Na zdjęciu Amelia Jatczak 

pomoc kogoś z rodziny, kto mógłby 
mnie zawieźć do przychodni. Coś 
takiego przytrafiło mi się pierwszy 
raz. Poprzedni lekarz zawsze do 
mnie przyjeżdżał. 

Nasza czytelniczka o sprawie 
powiadomiła ośrodek pomocy. 

- Byli zaskoczeni. Opiekunka po-
może mi w zmianie deklaracji i już 
niedługo przepiszę się do przychod-
ni na „Osiedlu spokojnej starości”.

W dniu, w którym zadzwonili-
śmy do „Medyka”, lekarki nie było. 

Skontaktowaliśmy się z prezes 
Marią Kosmalą. 

- Trudno jest mi się wypowiadać 
w tej sprawie. Jak wrócę do Ozor-
kowa, to z pewnością zapoznam 
się z problemem. Muszę jednak 
nadmienić, że akurat ta oskarżana 
lekarka jest osobą odpowiedzialną, 
która zna doskonale procedury i 
wie, kiedy należy bezwzględnie 
pojechać do pacjenta. Być może nie 
było wskazań do wizyty domowej. 
Należy też zwrócić uwagę, że nie-
które przychodnie w ogóle nie mają 
w swoich obowiązkach wyjazdów 
do pacjentów. 

O wizytę domową najczęściej 
proszą rodzice małych dzieci oraz 
osoby starsze. Jednak nie wiek 
pacjenta, a stan jego zdrowia w 
danym momencie decyduje o tym, 
czy lekarz zdecyduje się pojechać 
do chorego. 

Lekarz POZ ma prawo odmówić 
wizyty domowej w sytuacji, gdy 
uzna stan zdrowia chorego za 

bezpośrednio zagrażający życiu 
(wypadki, urazy, duszności, zabu-
rzenia świadomości, omdlenia). W 
takiej sytuacji zaleci pilne wezwanie 
pogotowia. Na wizytę domową nie 
może liczyć również pacjentka, jeśli 
dolegliwości przez nią zgłaszane 
mają związek z ciążą. 

Jeśli lekarz odmówił nam przyjaz-
du na wizytę domową, a w naszej 
ocenie postąpił niesłusznie, może-
my złożyć skargę do kierownika 
placówki medycznej, w której dany 
specjalista pracuje. 

Skargi i wnioski dotyczące nie-
właściwej realizacji umowy przez 
świadczeniodawców rozpatruje 
również Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Można także skorzystać z bez-
płatnej infolinii Rzecznika Praw 
Pacjenta (800-190-590). Dyżurujący 
specjaliści podpowiedzą, co zrobić 
w sytuacji, gdy lekarz odmówił nam 
wizyty domowej. 

(stop)

Planowany 
termin otwarcia 

jest zależny 
od warunków 

atmosferycznych

Lekarka odmówiła pomocy 
– mówi pacjentka
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Bramkarz Boruty Zgierz - 
Artur Świstek i jego partner-
ka - Aleksandra Blaszczyk, 
którzy zdobyli brązowy 
medal na Mistrzostwach 
Świata w Finlandii w Biegu 
Noszenia Żon pobiegli razem 
w Biegu Agaty Matejczuk w 
Ozorkowie.  
Medaliści przebiegli dy-
stans 5 km razem ... nie był 
to chwyt estoński, którym 
przyzwyczaili kibiców pod-
czas Mistrzostw Świata, ale 
tradycyjny bieg we dwoje.  
Aleksandra Błaszczyk poko-
nała dystans 5 km pierwszy 
raz w życiu! 
W tym znakomicie zorgani-
zowanym biegu w Ozorko-
wie nie liczył się ani czas ani 
miejsce. Liczyła się wola walki 
, determinacja i odwaga, by 
przełamać własne słabości.  
Brązowa medalistka z 
Finlandii zadedykowała swój 
pierwszy bieg w rodzinnym 
Ozorkowie swojej ukochanej 
córce Klaudii. 

Przy ul. Sucharskie-
go ostrzeliwane z 

wiatrówki są domowe, jak i bez-
pańskie zwierzęta. Mieszkańcy 
nie kryją swoich obaw, bo jeśli 
ktoś strzela do psów i kotów, to 
wkrótce może również zacząć 
celować w ludzi. 

Z osiedla płynie coraz więcej 
sygnałów o działaniach „snaj-
pera”.  Ostat n io post rzelone 
zostały dwa koty i pies. W in-
ternecie jeden z mieszkańców 
umieścił profil dzięki które-
mu właściciele postrzelonych 
zwierząt mogą wymieniać się 
swoimi opiniami. 

- Mieszkańcy dzielą się spo-
strzeżeniami, mówią o swoich 
obawach, przesyłają zdjęcia po-
strzelonych zwierząt. Ta sprawa 
jest niezwykle bulwersująca. Przy-
kro jest patrzeć na okaleczone psy 
i koty, które tak naprawdę przecież 
nikomu nie zawiniły – mówi Mar-
cin Cieplik. 

Fredy, to młody kocur, który 
kilka dni temu także został po-
strzelony. 

- Zauważyliśmy, że Fredy jest 
jakiś nieswój. Nie chciał jeść, stał 
się osowiały. W nocy z ogo-
na zaczęła płynąć 
krew. Żona na-
stępnego dnia 
pojechała do 
weteryna-
rza. Oka-
zało się, że 
w ogonie 
u t k w i ł 
g ł ę b o k o 
śrut – do-
d a j e  p a n 
Marcin. 

Pani Barbara 
potwierdza słowa 
męża. 

- Fredy musiał mieć zastosowa-
ną narkozę – słyszymy. - Dziura 
w ogonie po wyjętym śrucie była 
naprawdę spora. Rana została jed-
nak dokładnie zeszyta, a kotek ma 
teraz kołnierz, aby nie mógł dostać 
się pyszczkiem do zoperowanego 
ogonka. 

Przy Sucharskiego niedawno 
postrzelony został też drugi kot. 
Na szczęście śrutowa kulka nie 
utknęła głęboko i właścicielka 
mogła ją sama usunąć. 

Trochę mniej szczęścia miał 
natomiast pies, który został po-
strzelony podwójnie. Jedna z 
kulek utknęła w zadzie, druga w 
boku zwierzęcia. Potrzebna była 
interwencja chirurgiczna. 

Sprawa budzi emocje nie tylko 
z powodu nieludzkiego zachowa-
nia amatora wiatrówki, ale rów-

nież braku – jak twierdzą 
mieszkańcy – skutecznych 

działań policji. 
- Strzelanie do zwierząt trwa na 

naszym osiedlu od kilku ładnych 
miesięcy. Dlaczego policja nie może 
namierzyć tego człowieka, który 
bezkarnie strzela do psów i kotów? 
- pytają ozorkowianie. 

- Policjanci przyjęli zawiadomie-
nie o prawdopodobnym postrze-
leniu z wiatrówki kota w rejonie 
osiedla Sucharskiego w Ozorkowie. 
Z relacji zgłaszającej wynika, że 
zauważyła niepokojące objawy u 
swojego pupila, więc poszła z nim 
do weterynarza. Lekarz weteryna-
rii stwierdził u zwierzęcia 2 rany 
najprawdopodobniej postrzałowe, 
wyjmując z jednej z nich śrut. Poli-
cjanci w tej sprawie przeprowadzą 
czynności pod kątem znęcania 
się nad zwierzęciem – informuje 
podkom. Magdalena Nowacka, 
rzecznik KPP w Zgierzu. 

(stop)

Tadeusz Nadrowski – według 
naszych nieoficjalnych infor-
macji – zrezygnował ze stano-
wiska prezesa zarządu Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej. 
Próbowaliśmy dodzwonić się do 
T. Nadrowskiego. Bezskutecznie. 
Nie otrzymaliśmy też odpowiedzi 
na wysłane smsem pytanie. O to, 
czy mleczarnia nie ma już prezesa 
zapytaliśmy główną księgową. 
- Nie będę się wypowiadać – 
usłyszeliśmy. 
Przypomnijmy, że długi mleczar-
ni wynoszą prawie 20 mln zł, a 

zakład musi spłacić pół tysiąca 
swoich dostawców. Kontrahen-
ci, oczekujący na uregulowanie 
zaległości, zgłosili sprawę do 
prokuratury. Należy zbadać, czy 
w przypadku mleczarni doszło 
do karalnej niegospodarności. 
Poza tym, trzeba określić zakres 
oszustwa na szkodę dostawców. 
Ewentualnym zakupem masy 
upadłościowej przedsiębiorstwa 
zainteresowani są najwięksi gra-
cze na polskim rynku mleczar-
skim.

(stop) 

Fredy został 
postrzelony w ogon

Kto strzela do psów i kotów?prezes zrezygnował?

- Ludzie są zniecierpliwieni. Policja 
już dawno powinna złapać tego 
snajpera – mówi pan Marcin
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MIEJSKI  OŚRODEK KULTURY  
W OZORKOWIE  

zaprasza na 

V I I I   T U R N I E J  T A Ń C A  

N A R O D O W E G O   

W  F O R M I E  T O W A R Z Y S K I E J  

30 l is topada 2019  

godz.  11.00  

Hala sportowa  
w Ozorkowie,  
ul. Traugutta 2 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO  

POD PATRONATEM  
Burmistrza  Miasta Ozorkowa 

Mszą świętą w kaplicy św. Mar-
cina na Nowym Cmentarzu, ce-
lebrowaną przez ks. proboszcza 
Zbigniewa Kaczmarkiewicza, roz-
poczęły się główne uroczystości 
w ramach Miejskich Obchodów 
Święta Niepodległości w Ozor-
kowie.

Po mszy św. żołnierze z kompanii 
honorowej Wojska Polskiego oraz 
mieszkańcy przeszli pod Krzyż 
Katyński i znajdujące się przy nim 
tablice upamiętniające poległych 
w obronie ojczyzny i zasłużonych. 

Na trasie przemarszu stali harce-
rze z płonącymi pochodniami. Po 
modlitwie ks. Zbigniewa Kaczmar-
kiewicza i przemówieniu burmi-
strza Jacka Sochy, odczytano Apel 
Poległych, a żołnierze oddali salwę 
honorową ku czci poległych boha-
terów. Następnie burmistrz, radni 
miejscy i powiatowi, przedstawicie-
le Wojska Polskiego, Policji, Straży 
Pożarnej, instytucji i stowarzyszeń 
oraz mieszkańcy złożyli kwiaty pod 
Krzyżem Katyńskim i na grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

Zgierscy kryminalni zatrzymali 
43-letniego mężczyznę podejrza-
nego o kradzież fragmentów nie-
używanej linii trakcyjnej tramwaju 
nr 46. Do tych kradzieży doszło na 
terenie Ozorkowa w pierwszym 
kwartale 2019 r. 

Do kradzieży linii trakcyjnej docho-
dziło 4-krotnie w pierwszym kwartale 
2019 r., a wszystkie miały miejsce w 
obrębie Ozorkowa. Pomimo, że do tych 
zdarzeń doszło kilka miesięcy wcze-
śniej, zgierscy kryminalni cały czas 
pracowali nad sprawą. Ich żmudna 
praca dała podstawy do zatrzymania 
43-latka. Gdy zgierscy kryminalni 

pojawili się w mieszkaniu mężczy-
zny, ten był zaskoczony widokiem 
funkcjonariuszy. Podejrzewany nie 
spodziewał się, że policjanci w ogóle 
wpadną na jego trop. Zatrzymany 
w rozmowie z kryminalnymi przy-
znał się do tych kradzieży. Wyznał, 
że skradzione przewody sprzedał, a 
pieniądze przeznaczał na bieżące po-
trzeby. W ciągu 4 nocy 43-latek skradł 
w sumie 120 metrów linii trakcyjnej o 
wartości ponad 4500zł. Zatrzymany 
noc spędził w celi zgierskiego aresztu. 
Usłyszał już zarzuty kradzieży, za 
co grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

złodziej trakcji ujęty

Miejskie Obchody Święta 
Niepodległości 
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Warunki przetargu nieograniczonego ustnego – 
licytacji:
1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto. 
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w kasie 
przedsiębiorstwa (czynne poniedziałek-piątek 7.00 
– 14.00, przerwa 10.00 – 10.20). W przypadku przystę-
powania do przetargu na więcej niż jedną maszynę 
wadium należy wpłacić oddzielnie dla każdego przed-
miotu przetargu.  

2.  Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie 
wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu.

3.  Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia.

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a)  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co naj-

mniej ceny wywoławczej,
b)  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się 

od zawarcia umowy.
5.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia nie-

zwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie 
wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie dłużej 
niż 7 dni.

6.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje 
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Termin przetargu – licytacji:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Ozorkowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ozorkowie 
przy ul. Żwirki 30, pokój 217 w dniu 28 listopada 2019 r.  
o godzinie 9.00.
OPK Sp. z o.o. zastrzega, że organizatorowi przetargu 
przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w każdym 
czasie bez składania wyjaśnień, co do przyczyn tego 
odstąpienia.

Informacje dodatkowe:
1.  Brak jest dokumentacji maszyn, instrukcji obsługi, 

katalogów części, itp.

Lp. Nazwa, marka, typ, 
model,wersja

Numer 
seryjny/fabryczny

Rok 
produkcji

Cena 
wywoławcza 

brutto

Wadium 
(5% ceny 

wywoławczej)

1.
Frezarka 

dolnowrzecionowa 
FAMOT FJNe

2090 1963 3 400,00 zł 170,00 zł

2. Strugarka grubościowa 
HENE6 526 1957 6 050,00 zł 302,50 zł

3. Wyżłobiarka STOLBUT 135 1977 1 250 zł 62,50 zł

4.
Ostrzałka do noży 
KOFAMA-WUTEH 

OLNF-7
1761/35 1984 2 950,00 zł 147,50 zł

5. Odciąg wiórów i trocin 
REMA OWK-2 x 1999 670,00 zł 33,50 zł

6. Pilarka taśmowa ŻEFAM 
DRSD-80 989 1981 3 800,00 zł 190,00 zł

7. Szlifierka taśmowa 
SAFO DZJA200 6751 1982 4 050,00 zł 202,50 zł

8. Wiertarka poziomowa 
PEMAL DWLB-25 9133 1985 4 200,00 zł 210,00 zł

9.
Frezarka górnowrzecio-

nowa ZICNICA 
DMP1-300/S

3172 1984 3 990,00 zł 199,50 zł

10. Dłutarka łańcuszkowa 
KOFAMA DFLC 156 1989 3 550,00 zł 177,50 zł

11. Frezarka 
dolnowrzecionowa x x 1 250,00 zł 62,50 zł

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

11

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym ustnym – licytacji na sprzedaż 

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 
na terenie OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 Ozorków po uprzednim kontakcie telefonicznym - tel. 533 312 379.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

OGŁOSZENIA DROBNE

Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie podstawowe, 
uczciwość, pracowitość
PPH – U „Maria” Maria Jura
Ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
Tel: 609-804-680

Pracownik produkcji
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie 
zawodowe
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
 02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. systemów jakości
Wykształcenie wyższe 
kierunkowe (technologia 
żywności, chemia spożywcza)
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, obsługa 
komputera
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Operator wózków widłowych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia na 
wózki widłowe, prawo jazdy 
kat. B
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Mechanik
Wykształcenie zasadnicze 
mechaniczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Brygadzista produkcji
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17

99-150 Grabów
Elektryk – automatyk
Wykształcenie zasadnicze 
elektryczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, chęć do pracy, 
zaangażowanie
Nowa Fabryka Polska sp. z o.o., sp. k.
Ul. Tuwima 53
90-025 Łódź
Tel: 601-287-327
Miejsce pracy: Janków 17,  
99-100 Łęczyca

Kowal 
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego i 
zasad pomiarów kontrolnych
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Elektromechanik
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanika/
elektromechanika, umiejętność 
samodzielnego diagnozowania i 
usuwania usterek mechanicznych 
i elektromechanicznych, 
uprawnienia SEP do 1 KV ( do 15 
KV będzie dodatkowym atutem), 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27
Konstruktor technolog
Wykształcenie wyższe: 
automatyka lub podobne, 
znajomość rysunku technicznego 
i programów CAD i CAM, 
znajomość języka angielskiego/
niemieckiego
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Automatyk – elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe 
4 – letnie – elektryczne, znajomość 
instalacji elektrycznych, obsługa 
sterowników PLC, uprawnienia 
SEP do 1 kV
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96
 E-mail: rekrutacjact2@o2.pl

Operator maszyny
Wykształcenie średnie zawodowe 
4 –letnie, wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków, chęć do pracy, 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku pracy, 
HTL-STREFA oferuje przyuczenie 
pracownika, zapewnia bezpłatne 
szkolenia ułatwiające rozpoczęcie 
pracy.
HTL Strefa S. A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
spawacza
„Hamurabi” Mohamed Hayek
Ul. Tęczowa 9
91-502 Łódź
Tel: 601-231-113
Miejsce pracy: Borki 82A, 
99-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia
PPHU „Karola”
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-37-34, 602-389-972

Technik weterynarii
Wykształcenie średnie – technik 
weterynarii, prawo jazdy kat. B
Gabinet Weterynaryjny
Krzysztof Gajewicz
Ul. H. Sienkiewicza 1
99-100 Łęczyca
Tel: 609-463-157

Pracownik ogólnobudowlany
Chęć do pracy
PHU „Gregory” 
Jacek Pachliński
Ul. M. Konopnickiej 4
99-100 Łęczyca
Tel: 795-440-532
Miejscem wykonywania pracy jest 
teren województwa łódzkiego

Magazynier
Dobry stan zdrowia, sprawność 
fizyczna
Top – Design s.c. 
P. Nowak, R. Kornat, D. Łatkowski
Ul. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
E – mail: biuro@topdesignsc.eu
Miejsce pracy: Kozuby 37
99-100 Łęczyca

Magazynier
Wykształcenie gimnazjalne
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS 
A Sp. z o.o. SP. K.
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź, 
tel.: 501322674, 731787888
Miejsce pracy: ul. Łowicka , 
Piątek

Kucharz, kucharka
Doświadczenie zawodowe
PHU „Agro – Mon”
Monika Denarska 
Borki 81
99-100 Łęczyca
Tel: 603-555-446

Elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, obsługa narzędzi, 
doświadczenie w zawodzie 
elektryka
Nowa Fabryka Polska sp. z o.o., sp. k.
Ul. Tuwima 53, 90-025 Łódź
Tel: 601-287-327
Miejsce pracy: Janków 17,  
99-100 Łęczyca

Pielęgniarka
Wykształcenie wyższe: 
pielęgniarstwo lub wykształcenie 
średnie ogólne, doświadczenie 
zawodowe na stanowisku 
pielęgniarka
Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01
E – mail: dpsleczyca@op.pl

Agent – sprzedawca
Wykształcenie  średnie 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa komputera, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
„Społem” PSS „Mazur” Łęczyca 
Pl. T. Kościuszki 11, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 24 82 lub 505 266 210

Kierowca autobusu
Wykształcenie podstawowe, 
prawo jazdy kat. D + kwalifikacje 

Dynamic Travel Sp.j. 
Ul. Klonowa 43, 99-200 Poddębice 
Tel: 603 960 871
Praca: Łęczyca / Łódź 

Pracownik socjalny
Wykształcenie średnie zgodne z 
art. 116 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w 
Karsznicach
Karsznice 62
99-122 Góra Św. Małgorzaty
Tel. (24)389-20-91

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanik 
samochodowy, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
w zawodzie
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88, 609-097-973

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88, 609-097-973

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 
zatrudni specjalistę do spraw handlu. 
Informacji urziela Zarząd Spółdzielni. 
Tel.: 505-266-210

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 ciągnik URSUS C-330. Stan 
dobry. Tel.: 665-001-182 

Kupię skrzynki po piwie i napojach, 
dojadę, odbiorę. Tel.: 691-589-161

Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Ozorkowie koło Tubądzina. M3, duży 

balkon, 48,4mkw. II piętro. Słoneczne 
mieszkanko. Tel.: 513-273-272

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Maglownica domowa na korbę 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam 3 ha w Bielawach pod 
uprawę rolną. Tel.: 604-504-149

Sprzedam spawarkę 220 x 380V 
oraz rower elektryczny 26”. Tel.: 502-
851-180

Sprzedam hak holowniczy, uciąg 
1400 kg - atest, homologacja. Tel.: 
500-336-322

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

Kafle piecowe i kuchenne. Sprzedam 
b. tanio. Tel.: 500-336-322
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Nazywana jednym z najcenniej-
szych darów natury borowina 
znana i wykorzystywana jest od 
tysięcy lat. W Polsce jej dobro-
czynne właściwości zaczęto wy-
korzystywać dopiero w połowie 
XIX wieku. Starożytni wykorzy-
stywali borowinę przede wszyst-
kim do leczenia urazów. Na jakie 
choroby i dolegliwości stosuje 
się ją dziś?

Czym jest borowina?
“Czarne złoto Polski”, bo tak 

określana jest borowina to rodzaj 
nieodwodnionego torfu. Przed 
zastosowaniem borowiny w ko-
smetyce i medycynie naturalnej 
jest ona przekształcana w postać 
kilkumilimetrowych kawałków, 
które w połączeniu z wodą tworzą 
tzw. papkę torfową. Ta stanowi bazę 
do tworzenia innych produktów 
o bogatym działaniu przeciwbó-
lowym, przeciwzapalnym i prze-
ciwwirusowym.

Nic dziwnego, że borowina jest 
tak chętnie stosowana w kosmetyce. 
W jej składzie znajdują się sub-
stancje takie jak pektyny, celuloza, 
kwasy huminowe, bituminy i he-
miceluloza. Oprócz tego znajdziemy 
w niej siarczany magnezu, żelaza, 
krzemu,glinu, potasu, wapnia i 
sodu. Jak te składniki wpływają na 
działanie borowiny na nasze ciało? 
W jakich produktach ją znajdziemy?

Borowina na kręgosłup i stawy
Jedną z ważniejszych, leczniczych 

cech borowiny jest to, że ma dużą 
pojemność cieplną. Oznacza to, 
że zastosowana na skórę ogrzewa 
ją, wnikając w głąb i nagrzewając 
zmienione chorobowo miejsce. Dla-
tego borowina doskonale sprawdza 
się jako sposób na bóle kręgosłupa 
i stawów. Maści borowinowe lub 
okłady borowinowe doskonale 
sprawdzą się więc w chorobach 
reumatycznych stawów, bólach 
barku, lędźwi i szyi oraz sztyw-
nieniach kręgosłupa. Właściwości 
borowiny zmniejszą też obrzęk przy 
złamaniach, stłuczeniach i skręce-
niach. Zadziałają przeciwbólowo 
na nadwyrężone i naciągnięte mię-

Woda z cynamonem to prawdziwa 
gratka dla miłośników korzennych 
przypraw. Jest nie tylko pyszna, 
ale i zdrowa! A to za sprawą fanta-
stycznych właściwości cynamonu. 

Ci, którzy lubią cynamon, powin-
ni jak najczęściej korzystać z jego 
cudownej mocy. Tym bardziej jeśli 
zależy im na figurze i odpowiednim 
poziomie cukru we krwi. Cyna-
mon bowiem ogrzewa organizm od 
środka, dzięki czemu spala kalorie, 
oczyszcza krew z nadmiaru cukru 
(szacuje się że nawet o 30 proc.), ha-
muje apetyt, przyspiesza przemianę 
materii. Świetnie działa na wzdęcia 
i problemy z jelitami. Żeby włączyć 
go do swojej codziennej diety nie 
trzeba regularnie zajadać się wypie-
kami doprawionymi cynamonem 
(choć byłoby to pyszne rozwiązanie). 
Wystarczy dodać cynamon do wody.

Osiem powodów, dla których war-
to pić wodę z cynamonem:

1. Obniża poziom cukru we krwi,
2. Stymuluje spalanie tłuszczu,

3. Hamuje apetyt,
4. Poprawia przemianę materii,
5. Jest źródłem przeciwutleniaczy,
6. Zawiera dużo minerałów: man-

gan, magnez, potas, wapń, żelazo,
7. Działa przeciwzapalnie,
8. Ma charakterystyczny, niepo-

równywalny z niczym innym smak, 
a przy tym nie ma kalorii!

Przepis na wodę z cynamonem
Są dwie metody przygotowania 

wody z cynamonem. Pierwsza, 
mniej skomplikowana mówi, by do 
dzbanka wody wrzucić kilka lasek 
cynamonu i zostawić wodę na noc 
w lodówce.

Druga jest dłuższa w przygotowa-
niu, ale skutkuje napojem, który ma 
nie tylko smak, ale i kolor cynamonu. 
Zagotuj wodę z laskami cynamonu 
(w proporcji 1 szklanka wody:1 laska). 
Zostaw do przestudzenia i przed 
podaniem rozcieńczaj z zimną wodą.

Do wody możesz dodać kawałki 
jabłek i gruszek – te owoce pysznie 
komponują się z cynamonem.

Niektóre maseczki, szczególnie 
te na bazie glinek, łatwiej jest 
nałożyć pędzlem. Dzięki temu 
warstwa będzie cienka i równa, a 
my mamy nad nią pełną kontrolę, 
czyli oszczędzamy nasz ulubiony 
produkt. Pędzel do maseczki po-
winien być płaski i mieć sztywne 
włosie.

Ekologiczna, przyjemna w dotyku i niezwykle skuteczna. Rękawicz-ka to produkt do oczyszczania twarzy, do którego nie potrzebu-

Pędzel do nakładania maseczek

Rękawiczka do demakijażu
jesz żelu ani płynu micelarnego, a używać jej można do zmywania nawet najmocniejszego, wieczo-rowego makijażu. Dodatkowo działa jak delikatny peeling, poprawiając krążenie. Idealne rozwiązanie jeśli się spieszymy, jesteśmy w podróży, ale też na co dzień, jeśli chcemy odciążyć nieco półkę z kosmetykami do pielęgnacji. Dodatkowym atutem jest przystępna cena, za rękawiczkę zapłacimy ok. 50 zł, a używać jej możemy przez trzy miesiące.

Dlaczego każdy, kto dba o figurę 
(i zdrowie) powinien pić wodę 

z cynamonem?

na jakie choroby i dolegliwości 
pomoże borowina? 

śnie. Maść borowinowa powinna 
być nakładana bezpośrednio na 
bolące miejsce. Można ją stosować 
kilka razy dziennie, pamiętając o 
odpowiednim rozsmarowaniu jej 
na skórze. Ustąpienie dolegliwo-
ści bólowych po jednorazowym 
zastosowaniu maści nie powinno 
spowodować zaprzestania jej stoso-
wania. Kuracja maścią borowinową 
powinna trwać przez co najmniej 
dwa tygodnie. Z kolei okład bo-
rowinowy powinno przygotować 
się do użytku zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu. Trzeba jednak 
pamiętać, że ulgę w bólu kości i 
stawów przyniesie tylko regularnie 
stosowana kuracja produktami z 
borowiną.

Borowina na włosy
Szampony i odżywki borowino-

we najlepiej sprawdzą się u osób z 
puszącymi się, trudnymi do ułoże-
nia włosami. Będą idealne także dla 
włosów zniszczonych zabiegami 
fryzjerskimi, osłabionych i pozba-
wionych blasku. Garbniki oraz 
kwasy humusowe i fulwowe to sub-
stancje zawarte w borowinie, które 
domykają łuski włosa, zmniejszają 
ich elektryzowanie i nadają blask. 

Borowina na skórę ciała
Jeśli zależy nam na odżywieniu 

i nawilżeniu skóry naszego ciała, 
każdego dnia podczas kąpieli mo-
żemy stosować borowinowy żel 
pod prysznic. Jeżeli naszym proble-
mem jest cellulit, żel pod prysznic 
z borowiną może nie wystarczyć. 
Warto wtedy sięgnąć po balsam 
z borowiną o dużym stężeniu. 
Balsam wsmarowywany w ciało 
po rozgrzewającej kąpieli ujędrni 
ciało i zmniejszy cellulit. Jeśli pod 
koniec dnia mamy więcej czasu 
na wieczorną pielęgnację warto 
zastosować w domowym zaciszu 
zabieg, który bije rekordy popular-
ności w gabinetach kosmetycznych. 
To czego potrzebujemy, to pasta 
borowinowa oraz folia spożywcza. 

Zabieg najlepiej jest zastosować od 
razu po treningu i ciepłej kąpieli. 
Na problematyczne miejsca ze 
zwiotczałą, pokrytą cellulitem skó-
rą, nakładamy pastę borowinową. 
Następnie udo, ramiona czy brzuch 
zawijamy w folię spożywczą i zosta-
wiamy na ok. 1 godzinę. Po upływie 
tego czasu folię ściągamy i wykonu-
jemy ciepły prysznic, a następnie 
wsmarowujemy w miejsce poddane 
kuracji balsam z borowiną. Trzeba 
jednak pamiętać, że zabieg musi być 
powtarzany codziennie, przez mie-
siąc. Warto, ponieważ efekty mogą 
być spektakularne. Utrata nawet 7 
cm w obwodzie uda, pozbycie się 
cellulitu oraz poprawa krążenia 
sprawią, że nogi będą wyglądały 
atrakcyjnie.

Borowina na skórę twarzy
Krem do twarzy z borowiną 

powinien znaleźć się kosmetyczce 
każdej osoby, której problemem jest 
poszarzała, zmęczona skóra. Spraw-
dzi się zwłaszcza u osób z tzw. skórą 
palacza, która jest nie tylko blada, 
ale zwiotczała i poszarzała.

Kąpiel borowinowa
Po ciężkim, stresującym dniu 

w odprężeniu i uwolnieniu się od 
nerwów pomoże kąpiel borowino-
wa. Relaksujące ciepło oddawane 
przez borowinę poprawia krążenie 
całego ciała i stymuluje do produkcji 
zwiększonej ilości potu, z którym 
z organizmu wydalane są zanie-
czyszczenia i toksyny.

Przeciwwskazania 
do stosowania borowiny

Niestety nie każdy będzie mógł 
skorzystać z prozdrowotnych wła-
ściwości borowiny. Jej działanie 
rozgrzewające i rozszerzające na-
czynia krwionośne sprawia, że 
borowiny powinny unikać osoby z 
zapaleniem żył, niedokrwistością, 
chorobami serca i nerek, cukrzycą, 
kobiety w ciąży oraz osoby z miaż-
dżycą nadciśnieniem i żylakami.
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ciekawie i na weSoło

największa deska skateboardowa Tulili misieList w butelce

Na brzeg jednej z australijskich wysp Macquarie, ocean 
wyrzucił tajemniczy list w butelce. Aby odczytać jego 
treść, konieczne było użycie nietypowej metody. Tekst, 
który ukazał się na kartce, wskazuje na to, iż autorem 
wiadomości był Polak, który w 2015 roku płynął statkiem 
na bezludną wyspę Bouvet – jedną z najodleglejszych 
wysp świata. Na list zamknięty w szklanej butelce na-
tknęła się strażniczka w Tasmanian Parks and Wildlife 
Service Stella Thomas. Kobieta zbierała szczątki morskie 
z brzegów wyspy Macquarie, kiedy zauważyła zaplątaną 
w wodorosty butelkę z zielonego szkła z nienaruszonym 
korkiem. Kobieta szybko zdała sobie sprawę z tego, że to 
nie był zwykły śmieć. Oprócz informacji, które udało się 
ustalić po odczytaniu treści listu, wszystko, co związane z 
wiadomością w butelce jest tajemnicą. Tożsamość autora 
pozostaje nieznana, podobnie jak powody, dla których 
zdecydował się wrzucić list do oceanu. 

Oficjalny rekord Guinnessa na największą deskę skatebo-
ardową należy do Roba Dyrdeka z Los Angeles w USA. 
Wymiary gigantycznej deski to 11.14 m długości, 2.63 m 
szerokości oraz 1.10 m wysokości. Rekordowa deska zosta-
ła w całości zaprojektowana i wyprodukowana przez Roba 
Dyrdeka i Joe Ciaglia. Zbudowanie deski zajęło zespołowi 
mniej niż trzy miesiące. Największa deska skateboardowa 
jest aż 12,5 razy większa niż standardowa deska. Rozmiar 
rekordowej deski skateboardowej zdecydowanie przycią-
ga uwagę wszystkich. Chętni, aby zobaczyć i przejechać 
się na gigantycznym skateboardzie przyjeżdżają z tak 
odległych miejsc jak Brazylia, Chiny i Japonia, ale także 
z całego USA. 

Nie każdy rekord Guinnessa musi być bardzo wymaga-
jący, lekko niebezpieczny i bardzo zaskakujący. Niektóre 
rekordowe osiągnięcia ludzi, w tym dzieci, z całego świata 
są bardzo przyjemne, mięciutkie i kochane. Udowodnili to 
uczniowie z pewnej szkoły w USA, gdzie udało się pobić 
oficjalny rekord Guinnessa na najwięcej osób przytula-
jących maskotki jednocześnie. Aktualny wynik rekordu 
Guinnessa na najwięcej osób przytulających maskotki 
jednocześnie wynosi dokładanie 399 osób. Rekord należy 
do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej Cherry 
Run Elementary School w Burke w Wirginii w USA. Ideą, 
która przyświecała pracownikom i uczniom szkoły, była 
chęć budowania wspólnej społeczności i wspieranie 
pozytywnego wizerunku szkoły. 

Towarowa 
osobówka

Wyjazd za 
miasto. 
Męskie 
zaopatrzenie 
zrobioneTo dopiero 

akrobacja

- Żona 
powiedziała, 
żebym 
znalazł coś, 
co sprawi mi 
przyjemność 
i się tym 
zajął. To jest 
Madzia


