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Prezes Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
zaproponował tak wysokie stawki, że nawet lokalny samorząd 
– jak dotąd jednomyślny w swoich ocenach – nie zaakceptował 
tych postulatów. Burmistrz musiał samodzielnie podjąć decyzję 
o podwyżkach, które zdaniem włodarza są konieczne. Ile od 
nowego roku za wodę i ścieki zapłacą mieszkańcy?

więcej str. 11

DROŻEJ ZA 
WODĘ I ŚCIEKI

KOMUNALKA 
ZA PODWYŻKAMI 
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Łęczyca

Daszyna

Za niewiele ponad ty-
dzień, bo 15 grudnia 

ruszyć ma w pełni wyposażone, 
sztucznie mrożone lodowisko na 
dziedzińcu łęczyckiego zamku. 
Do dyspozycji jeżdżących na 
łyżwach i tych, którzy dopie-
ro postawią pierwsze kroki na 
lodowej tafli będzie 700 mkw. 
powierzchni. 

Na miejscu, oprócz samego 
lodowiska, funkcjonować będzie 
wypożyczalnia łyżew i mała ga-
stronomia.

Jak informuje magistrat, wyło-
niony w postępowaniu wykonawca 
usługi, zapewni wszystkie niezbęd-
ne urządzenia do funkcjonowania 
obiektu, w szczególności: agregat 
i instalację chłodniczą, bandy re-
kreacyjne, chodziki do nauki jazdy 
na łyżwach, chodniki gumowe 
przeznaczone do chodzenia w 
łyżwach, maszyny do pielęgnacji 
i konserwacji lodu, nagłośnienie, 
oświetlenie tafli, ławki dla użyt-
kowników. Wykonawca zorgani-
zuje również obsługę lodowiska, 
wypożyczalnie łyżew i kasków.  
Po stronie sieradzkiej firmy będzie 

Aż trudno uwie-
rzyć, że w dzi-

siejszych czasach można żyć w 
domu bez bieżącej wody, ubi-
kacji a nawet stałego przyłącza 
energetycznego. W Chorkach 
jest rodzina, która w takich 
warunkach musi sobie radzić. 

W dwupokojowym domku 
mieszkają matka z synem, córą, 
jej partnerem i dwójką dzieci. Po 
wodę chodzą do mieszkającej po 
sąsiedzku babci. Również od niej 
mają pociągnięty prąd, bo ich dom 
nie ma własnego przyłącza.

- Mieszkam tu już 30 lat, w 
takich warunkach. Wszystko 
się sypie, ale najgorszy jest brak 
wody. Nie stać nas, żeby podłą-
czyć wodę do domu, pytałam w 
zakładzie komunalnym, to kosz-
tuje około tysiąca złotych. Z czego 
mamy odłożyć taką sumę, jak 
nie pracujemy? Chciałam, żeby 
zakład rozłożył nam tę płatność 
na rady. Chodziłam do urzędu za 
poprzedniego wójta, córka była u 
obecnego. Nikt nam nie pomógł – 

relacjonuje Marzena Szmejcher. 
- Teraz bierzemy wodę od babci, 
przynosimy w butelkach. Gdyby 
była woda podciągnięta do domu, 
to zrobiłoby się chociaż jakiś kącik 
z umywalką. W domu są małe 
dzieci w wieku 2 i 8 lat. Nawet nie 
ma się jak porządnie umyć. 

Dużego rozżalenia nie kryje 
córka pani Marzeny, która w 
sprawie wody była u wójta gminy.

- Byłam u wójta dwa razy, opo-
wiedziałam o naszej sytuacji, wójt 
odpowiedział, że da się zrobić, 
ale nic w tym temacie nie zrobił. 
Ostatnio napisałam do niego 
na facebooku, odpisał, żeby iść 
do komunalki – mówi Barbara 
Szmejcher. - Co to dla nas za 
pomoc?

Zapytaliśmy wójta o sytuację 
rodziny. I możliwość rozłożenia 
na raty płatności za podłączenie 
wody do domu.

- Pani rzeczywiście była u mnie, 
rozmawialiśmy, powiedziałem co 
należy zrobić. Jeżeli dobrze pamię-
tam, to na działce jest woda, trzeba 
tylko podciągnąć ją do domu. 
Wystarczy pójść do Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej i po prostu po-
rozmawiać. Jeżeli rodzina jest w 
trudnej sytuacji materialnej, to za-
pewniam, że nikt nie będzie jej robił 
problemów z rozłożeniem płatności 
na raty. Wszystko można załatwić 
rozmową – komentuje wójt gminy 
Grabów Tomasz Pietrzak.

(ms)

Nie lada niespo-
dziankę sprawił 

maluchom z terenu gminy Łę-
czyca wójt Jacek Rogoziński. 
Włodarz terenu przebrany za 
św. Mikołaja rozdawał dzieciom 
mikołajkowe czekoladowe upo-
minki. 

Wójt – św. Mikołaj w piątek od-
wiedził wszystkie maluchy w od-
działach przedszkolnych na terenie 

gminy Łęczyca. Wizyta wiązała się 
także z podsumowaniem realizacji 
projektu „Szansa dla malucha” 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Dzięki środkom 
finansowym przyznanym gminie 
sześć oddziałów przedszkolnych 
z terenu może pochwalić się wy-
posażeniem na bardzo wysokim 
poziomie. 

(ms)

Stary, sypiący się 
słup energetyczny 

stwarza niemałe zagrożenie dla 
przechodzących pod nim osób. 
Zlokalizowany niemalże w cen-
trum Daszyny, jak się okazuje 
jest sporym problemem, bo ma 
dwóch właścicieli. 

Niewielki teren bezpośrednio 
pod słupem energetycznym zo-
stał prowizorycznie zabezpieczo-
ny sznurkiem przez właściciela 
pobliskiej kwiaciarni. 

- To wszystko jest stare, musiałem 
to chociaż tak zabezpieczyć, żeby 
nie spadło komuś na głowę. W tym 
miejscu jest naprawdę niebezpiecznie 
– usłyszeliśmy. - Z tym słupem jest tak, 
że niby właścicielem jest zakład energe-

tyczny, ale również GS Daszyna. Już 
rozmawiałem z prezesem, bo to on jest 
władny, żeby coś zrobić w tym temacie.

Oby stary słup został szybko 
naprawiony.

(ms)

Rozpoczęła się 
budowa zatoczki 

dla autobusu szkolnego przy SP 
Błonie. Prace trwają już od tygo-
dnia, przy sprzyjającej pogodzie 
zakończą się maksymalnie za dwa 
tygodnie.

Do zrobienia jest zatoczka na dwa 
autobusy o szerokości 10 m i długości 

13 m, chodniki oraz wjazd i wyjazd z 
zatoczki. Inwestycja jest finansowana 
i realizowana przez gminę Łęczyca w 
ramach pomocy dla powiatu łęczyc-
kiego, ponieważ zatoczka znajduje 
się przy drodze powiatowej. Kwota 
przeznaczona na realizację tego za-
dania to maks. 43 tys. zł. 

(ms)

Bez wody od 30 lat!
Gm. Grabów

Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Na zdjęciu Marzena Szmejcher z wnukami

Wychodek na tyłach domu 
nie ma nawet drzwi

Lodowisko na dziedzińcu zamku

Lodowisko będzie miało powierzchnię aż 700 mkw.

montaż i przygotowanie lodowiska 
do użytkowania oraz jego demon-
taż po okresie zawartym w umowie.  
Wartość zamówienia wynosi 44 280 
zł. Miasto poniesie również koszty 
energii elektrycznej, niezbędnej do 

uruchomienia i funkcjonowania 
lodowiska. Zimowa atrakcja w 
murach łęczyckiego zamku będzie 
dostępna dla mieszkańców do 15 
marca przyszłego roku. 

(ms)

wójt mikołaj
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to
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Wójt Jacek Rogoziński przebrał się za św. Mikołaja

niebezpieczne przejście 

Teren pod słupem został 
„ogrodzony” sznurkiem

Budują zatoczkę przy szkole 



37 GRUDNIA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyzgrzyt na miejskiej sesji 

reklama

Łęczyca

Łęczyca

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!

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
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KANAP I NAROŻNIKÓW!

W ubiegłym tygodniu 
postawiono trzy nowe 

ławki przy ulicy Kaliskiej. Jednym 
się podobają, innym nie. Zdania w 
tej sprawie są podzielone.

Prawdą jest, że przy głównej ulicy 
w Łęczycy brakowało miejsca, żeby 
usiąść i na chwilę odpocząć. Z tego 
udogodnienia cieszą się zwłaszcza 
osoby starsze, które nieraz muszą 
zrobić sobie przerwę podczas spa-
ceru lub dłuższej drogi. Sporym 
minusem, niestety jest właśnie sama 
lokalizacja ławek. Przy wyjątkowo 
dużym ruchu samochodów osobo-
wych i tirów na ul. Kaliskiej, odpo-
czynek w tym miejscu nie będzie 

zbyt przyjemny. Hałas i spaliny 
szybko spowodują, że długo się na 
nowych ławkach nie wysiedzi.

Za trzy ławki i trzy betonowe kosze 
miasto zapłaciło 3 975,08 zł brutto. 

(ms)

nowe ławki przy kaliskiej

Łęczyca W słownym starciu na 
linii burmistrz Lipiński 

– radny Zasada, włodarz miasta 
zachował się jakby zapomniał o 
kulturze i dobrym wychowaniu. - 
To było skandaliczne zachowanie 
burmistrza – komentuje radny 
Marcin Zasada.

Pytania miejskiego radnego, które 
spotkały się z zaskakującymi odpo-
wiedziami burmistrza dotyczyły 
pieniędzy. W pierwszej kolejności 
radny zapytał burmistrza, dlaczego 
odmówiono mu udzielenia informacji 
o zarobkach Jakuba Pietkiewicza, 
doradcy burmistrza ds. komunikacji 
społecznej. Co na to pytanie bur-
mistrz? „- Dostał pan odpowiedź? To 
o co panu chodzi?”. Kolejne „trudne” 
pytanie radnego Zasady dotyczyło 
prezesów miejskich spółek, a kon-
kretnie czy są przewidziane dla nich 
premie.

- Co to pana obchodzi? - zapytał 
burmistrz Krzysztof Lipiński. 

Radny nie dał za wygraną i po raz 
drugi powtórzył pytanie. Burmistrz 
również powtórzył swoją odpowiedź 
po czym oznajmił przewodniczące-
mu rady miasta Pawłowi Kuleszy, że 
omawiany obecnie punkt nosi nazwę 
sprawy różne a nie komisja śledcza. 

Radny Zasada poproszony o ko-
mentarz do sprawy, nie przebiera w 
słowach. 

- To było skandaliczne zachowa-
nie burmistrza. Zadałem pytania, 
na które powinien odpowiedzieć o 
każdej porze dnia i nocy, bo dotyczą 
publicznych pieniędzy. Podczas sesji 
radny Wojciechowski słusznie po-
wiedział, że za taką odpowiedź, jakiej 
udzielił mi burmistrz uczeń w szkole 
dostaje jedynkę i nie przychodzi na 
kolejne zajęcia – mówi radny Marcin 
Zasada. - Na drugi dzień po tej sesji 
burmistrz zadzwonił do mnie i prze-
prosił za swoje zachowanie. Wiem, ile 
musiał go kosztować telefon do mnie, 
ale to nie mnie powinien przeprosić, 
tylko mieszkańców Łęczycy za to, że 
nie odpowiada na pytania, które ich 
interesują oraz innych ludzi za to, że 
wyrządził im dużo krzywdy. Poza 
tym, przeprosić to można jedną osobę 
przypadkiem potrąconą w tłumie a 

nie setki potrącanych celowo każdego 
dnia. Burmistrz powiedział, że to już 
się nie powtórzy i będzie już odpowia-
dał na moje pytania. Dla mnie to jest 
dziecinada w wykonaniu burmistrza. 

Sesje miejskie już zamieniły się w 
słowne przepychanki między burmi-
strzem i niektórymi radnymi. Ostat-
nim razem radny Zasada zachowanie 
burmistrza Lipińskiego podczas sesji 
określił mianem „robienia szopki”, 
w trakcie jednego z wcześniejszych 
posiedzeń radnych to burmistrz Li-
piński stwierdził, że sesja zamieniła 
się w jarmark.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że doradca burmistrza otrzymuje na 
rękę ok. 3 500 zł na miesiąc. Nie wia-
domo jeszcze, czy prezesi miejskich 
spółek otrzymają premie. 

(ms)

O pewnych sprawach burmistrz mówi niechętnie

Skandaliczne zachowanie burmistrza 
– opozycja krytykuje

Na tegoroczne Boże 
Narodzenie możemy 

się spodziewać zupełnie innego 
wyglądu pl. Tadeusza Kościuszki, 
ul. Zamkowej i fragmentu ul. M. 
Konopnickiej przed magistratem. 
Miasto kupi nowe świąteczne 
iluminacje.

Ten fakt pewnie ucieszy miesz-
kańców, którzy w ubiegłym roku 
krytycznie komentowali miejskie 
dekoracje. Kilka ozdób zawieszo-
nych na latarniach wokół ratusza nie 
sprawiało dobrego wrażenia. Teraz 
ma być znacznie bardziej bogato, bo 
za nowe świetlne dekoracje miasto 
zapłaci prawie 50 tys. zł. Zostaną 
zawieszone w połowie miesiąca w 
trzech lokalizacjach. Najważniej-

miasto rozbłyśnie na święta

szą będzie ratusz oraz okoliczne 
latarnie. Świąteczna iluminacja 
będzie też na ul. Zamkowej oraz 
drzewach przed urzędem miasta.  
Co ważne, znów rozbłyśnie świerk 
przy ratuszu. 

(ms)

W tym roku na świerku 
zawisną lampki
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Dużego zadowolenia 
nie kryje Jacek Łuczak, 

kierownik łęczyckiego schroniska 
dla zwierząt, który przyznaje, że 
w tym roku szkoły jeszcze ak-
tywniej włączyły się w pomoc dla 
bezdomnych psów. 

- Dzięki tej pomocy już możemy 
zwiększyć psom porcje żywienio-
we, zimą zawsze muszą dostawać 
więcej jedzenia – podkreśla kie-
rownik. 

Od uczniów ZS im. J. Grodzkiej w 
Łęczycy schronisko dostało prawie 
450 kg suchej karmy. Do akcji pomo-
cy włączyły się także szkoły m.in. z 

Grabowa, Starej Sobótki, Łęczycy i 
Ozorkowa.

- Szczerze mówiąc, to już myśla-
łem, że w tym roku nasze schroni-
sko nic nie dostanie, bo we wcze-
śniejszych latach uczniowie przy-
chodzili znacznie wcześniej. Na 
szczęście dostaliśmy i to naprawdę 
bardzo dużo. Cieszę się, że dzięki 
pomocy dzieci i młodzieży psy 
mają zwiększone porcje jedzenia. 
W okresie zimowym to bardzo 
ważne – mówi J. Łuczak. - Czekamy 
jeszcze na szkołę z Kutna. Oprócz 
placówek oświatowych, mogą po-
magać wszyscy, karmy nigdy za 

wiele. Oprócz tego potrzebujemy 
też koce czy ręczniki. Każdy może 
coś przynieść, będziemy wdzięczni 
za pomoc naszym zwierzętom. 

Mimo, że mrozów jeszcze nie ma, 
pracownicy schroniska już wykła-
dają kojce słomą. 

- Wykładamy słomę co drugi 
dzień, bo beton w kojcach jest zimny 
i wilgotny. Przy dużych mrozach 
zakładamy też częściowo folię 
na siatki, żeby zatrzymać zimne 
powietrze. Staramy się jak można, 
żeby psy lekko zniosły zimę – za-
pewnia Jacek Łuczak. - Obecnie 
w schronisku mamy 80 psów, to 

Zadowalający po-
ziom nauczania w 

szkołach podstawowych na tere-
nie gminy Łęczyca został poddany 
w wątpliwość za sprawą opinii 
nauczycieli z gimnazjum w Topoli 
Królewskiej. Podczas spotkania 
nauczycieli z radnymi gminy, 
okazało się, że co trzecie dziecko w 
gimnazjum ma poważne proble-
my z nauką, niektóre nie potrafią 
nawet dobrze czytać i pisać.

O spotkanie nauczycieli z radą 
gminy dyrektorka gimnazjum 
poprosiła po ostatniej sesji gminnej. 

- Przychodzą do nas dzieci czasem 
niepotrafiące czytać i pisać, ucznio-
wie mają różne dysfunkcje. Nie 
krytykuję pracy kolegów i koleżanek 
ze szkół podstawowych, pytam jed-
nak jak mam uczyć? Czy z pełnym 
zaangażowaniem, czy ograniczyć się 
jedynie do lekcji języka polskiego? - 
mówiła nauczycielka z gimnazjum 
w Topoli Królewskiej.

Takie stwierdzenie mocno zdzi-
wiło radnych gminnych.

- Podczas tego spotkania padł 
bardzo poważny zarzut, że niektó-
re dzieci ze szkół podstawowych, 
które przychodzą do gimnazjum 
nie potrafią czytać i pisać. Jeżeli na 
360 uczniów, 120 jest spoza terenu 
gminy a 105 ma dysfunkcje, to jest to 
dramatyczna statystyka. Chciałbym, 
aby w tym temacie wypowiedzieli 
się dyrektorzy szkół podstawo-
wych – mówi radny Grzegorz 

Góra. - Oczekuję od wójta gminy 
Łęczyca wyjaśnienia, czy ten zarzut 
jest zasadny. Na oświatę jako gmina 
wydajemy rocznie około połowę 
budżetu, czyli około 11 mln zł przy 
subwencji w granicach 7 mln zł. Jako 
radny mam prawo wiedzieć, jak jest 
faktycznie.

Wójt gminy zapewnia, że sprawa 
niewątpliwie wymaga wyjaśnienia.

- Mam nadzieję, że było to zwykłe 
nieporozumienie, ponieważ stwier-
dzenia, które padły są krzywdzące 
dla dyrektorów szkół podstawo-
wych. Można było odnieść wrażenie, 

że dzieci spoza terenu gminy, czyli 
z miasta są zdolne a dzieci z naszej 
gminy niedouczone – komentuje 
wójt gminy Łęczyca, Jacek Rogo-
ziński. - Postaram się tę sprawę 
wyjaśnić, czy taki problem rzeczy-
wiście istnieje.

Jeśli okaże się, że faktycznie co 
trzecie dziecko w gimnazjum ma 
tak poważne problemy, praca na-
uczycieli łatwa nie będzie. Najpraw-
dopodobniej bez zajęć dodatkowych 
trudno będzie wyrównać poziom 
nauczania. 

(ms)

Czy to możliwe, aby 
z mieszkania starszej 

kobiety zginęły dokumenty i nic 
poza tym? Stanisława Janczyk 
twierdzi, że tak.

W kopercie z dokumentami 
kobieta trzymała zaświadczenie 
o przyznanej grupie inwalidzkiej, 
paski od renty i paragony za recepty 
syna. Po co ktoś miałby je zabierać?

- Ludzie mają różne pomysły, te-
raz boję się, że ktoś. np. weźmie na 
mnie pożyczkę, tam były wszystkie 
moje dane, jak później wytłuma-
czyć, że to nie ja wzięłam pieniądze? 
Dziwne jest to, że kradzież była kil-
ka dni po mojej wizycie w ZUS-ie. 

Byłam tylko po zaświadczenie o 
grupie inwalidzkiej, a siedziałam 
dwie godziny bo podobno ksero 
było zepsute. Zrezygnowała i wra-
całam do domu. Dogoniła mnie 
pani mówiąc, że już wszystko działa 
i dała mi zaświadczenie, na ulicy coś 
podpisywałam. Wcześniej chyba nie 
musiałam pokazywać dowodu ani 
podpisywać żadnych dokumentów 
– mówi Stanisława Janczyk. - To 
wszystko jest bardzo dziwne. Tak 
jak to, że ktoś zabrał mi z mieszka-
nia kopertę z dokumentami, mimo 
że schowałam ją pod dywan. Mia-
łam złe przeczucia, bo w ub. roku 
też było u mnie włamanie i również 
zginęły mi dokumenty.

Kobieta z obawy przed kolejną 
utratą zaświadczeń, teraz wycho-
dząc z mieszkania zabiera ze sobą 
większość dokumentów. To dla niej 
sposób, by przynajmniej w spokoju 
robić zakupy bez obawy, że z miesz-
kania znów coś zginie.

(ms)

Analfabeci w gimnazjum!

Wójt Rogoziński zamierza przyjrzeć się bliżej sprawom 
związanym z nauczaniem 

Przed zimą Pomoc dLa schroniska

sporo. Może kilka znajdzie na zimę 
nowy dom.

Pomoc z zewnątrz dla schroniska, 
zwłaszcza w okresie zimowym jest 

nieoceniona. Koce, ręczniki i karma 
są najbardziej potrzebne bezdom-
nym psom. 

(ms)

Uczniowie z ZM im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy zebrali 
największą ilość karmy

tajemnicze zniknięcie 
dokumentów 

P. Stanisława boi się, że 
złodziej jej dokumentów 
zaciągnie na jej dane pożyczkę

- Kopertę schowałam pod 
dywan – mówi p. Stanisława

fo
t. 
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Łęczyca

Łęczyca

Z ulgą mogą odetchnąć 
właściciele domków 

jednorodzinnych i mieszkań w 
kamienicach, którzy wykorzystują 
ogrzewanie węglowe. W myśl tzw. 
ustawy antysmogowej podpisanej 
przez prezydenta Andrzeja Dudę, 
samorządy mogą zakazać palenia 
węglem i używania starych pieców. 
Łęczyca z tego „przywileju” nie 
skorzysta, zmian w przepisach nie 
będzie.

Zanieczyszczone powietrze, 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym jest problemem wielu miast. 
W Łęczycy również nie brakuje 
domów i starych kamienic, gdzie 
zamontowane piece spalają praktycz-
nie wszystko, co się do nich wrzuci. 
Złej jakości węgiel, to tylko połowa 
problemu, drugą jest spalanie śmieci, 
które jeszcze bardziej zanieczyszczają 
powietrze. W tym roku skarg na 
mocno dymiących sąsiadów jeszcze 
nie było, jednak czarnego dymu z 
kominów nie brakuje. 

- Problem spalania śmieci nie jest tak 
rozpowszechniony jak w innych miej-
scowościach z uwagi na to, że większa 

część miasta jest ogrzewana piecami 
gazowymi. Do Straży Miejskiej 

w Łęczycy w ubiegłych latach 
wpływały pojedyncze zgło-
szenia dotyczące wydoby-
wania się z komina dymu o 
charakterystycznym duszą-
cym zapachu, który świadczy 

o spalaniu w domowym piecu 
odpadów. Każda takie zgłoszenie 

było traktowane priorytetowo i w tym 
zakresie interwencja była niezwłocznie 
podejmowana. Zgłoszenia dotyczyły 
głownie rejonu starego miasta gdzie 
w niektórych budynkach funkcjonują 
jeszcze ogrzewanie piecowe np. ul. Jana 
Kilińskiego jak również, ul Górniczej, 
Ozorkowskiego Przedmieścia – in-
formuje Jakub Pietkiewicz, doradca 
burmistrza ds. komunikacji społecz-
nej. - Nie planujemy wprowadzać 
żadnych ograniczeń wykraczających 
poza uregulowania wynikające z 
obowiązujących ustaw. Problem opa-
lania węglem jest w Łęczycy proble-
mem marginalnym. Zdecydowana 
większość substancji mieszankowej 
znajdującej się w granicach miasta jest 
ogrzewana z sieci i urządzeń wykorzy-
stujących nowoczesne proekologiczne 
rozwiązania. Cała zabudowa wielo-
mieszkaniowa podłączona jest do sieci 
cieplnej zasilanej przez 3 nowoczesne 
gazowe ciepłownie osiedlowe, jedną 
ciepłownię peletową oraz ciepłownię 
zlokalizowaną na terenie Łęczycy. W 
pozostałych przypadkach dotyczących 
jedynie wybranej części zabudowy 
jednorodzinnej, w której wykorzysty-
wane są urządzenia przystosowane 
do opalania węglem nie notujemy 
zgłoszeń o uciążliwości dla środowiska 
czy okolicznych mieszkańców. 

Za spalenie odpadów w instalacjach 
grzewczych lub na wolnym powietrzu 
grozi mandat w wysokości do 500 zł 
lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa 
trafi do sądu. 

(ms)

Do redakcji zadzwonił 
zdezorientowany Czy-

telnik, mieszkaniec osiedla Wali-
szew, który od dawna – podobnie 
jak pozostali mieszkańcy - czeka 
na remont dziurawej ulicy Dwo-
rzaczka. Po przeprowadzonej 
w tym roku modernizacji  na-
wierzchni dwóch ulic na osiedlu, 
miał nadzieję, że miasto wyre-
montuje kolejną drogę. 

- Położyli kostkę na ul. Norwida 
i ul. Chopina. Prace na tej drugiej 
już dawno się zakończyły, bo pod 
koniec października, a na ul. Dwo-
rzaczka kostka brukowa w dużych 
ilościach leży do dziś. Szczerze 
mówiąc, miałem nadzieję, że w 
końcu miasto zrobi i naszą ulicę, jest 
naprawdę w fatalnym stanie. Miesz-
kańcy podpisali się pod pismem 
złożonym do magistratu w sprawie 
remontu, jest konieczny. Codziennie 
wypatruję ekipy z zakładu zieleni, 
bo mam nadzieję, że nasze prośby 
poskutkowały – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce. - Na zimę 
już chyba nic nie będą robić, więc 
chciałbym się dowiedzieć, po co 
ciągle jest tutaj ta kostka i kiedy 
przestanie zalegać na ulicy?

Kostka, jak się okazuje, po prostu 
nie została zabrana przez Zieleń 
Miejską po remoncie ul. Chopina. 
O nowej nawierzchni na ul. Dwo-
rzaczka póki co mówić nie można.

- Decyzja o remoncie ulicy Dwo-

rzaczka jeszcze nie zapadła. Wiemy 
o tym, że jest duże zainteresowanie 
mieszkańców, wpłynęła w tej sprawie 
petycja podpisana przez kilkadziesiąt 
osób. Jednak chcemy, aby wraz z no-
wym rokiem budżetowym remonty 
ulic odbywały się na podstawie 
ustalonego przez radę miejską planu. 
Radni miejscy wyszli z bardzo dobrą 
inicjatywą przygotowania planu 
remontu i przebudowy łęczyckich 
ulic. Stosowny dokument wskazu-
jący kolejność ulic przeznaczonych 
do remontu i zakres niezbędnych 

prac radni będą przygotowywać 
również w oparciu o głosy mieszkań-
ców – wyjaśnia Jakub Pietkiewicz, 
doradca burmistrza ds. komunikacji 
społecznej. - W tym tygodniu kostka 
pozostała po remoncie ulicy Chopina 
zostanie zabrana. Będzie wykorzysta-
na do utwardzenia terenu nowej bazy 
Zieleni Miejskiej. 

Gdy pracownicy Zieleni Miejskiej 
przyjadą zabrać pozostawioną 
kostkę, mieszkańcy na pewno będą 
rozczarowani.

(ms)

Remont skończyli, kostkę zostawili

W tym tygodniu kostka zostanie zabrana. Remontu drogi nie 
będzie.

Łęczyca Widok rozkopanego 
od tygodnia skwer-

ku przy al. Jana Pawła II z 
pewnością dziwi wielu prze-
chodniów. Na skwerku jednak 
się nie skończy. 

-  W związku z częst ym i 
awariami i zgłoszeniami od 
m ieszk a ńców rea l i zujemy 
awa r y j n ą  w y m i a nę  k abl a 
średniego napięcia. Wymiana 
przebiega od stacji trafo przy 

awarYjna wYmiana ul. Szpitalnej, przez skwerek 
przy alejach, następnie przej-
dziemy z pracą na al. Jana 
Pawła II do ul. Belwederskiej 
oraz na ul icę Belwederską 
do stacji trafo, która mieści 
się na terenie zakonu sióstr 
Urszulanek – mówi pracow-
nik nadzorujący prowadzone 
prace. - Planujemy zakończyć 
wymianę kabla do 20 grudnia, 
mam nadzieję, że się uda. Pra-
cy będzie sporo.

Po zakończonej 
pracy robotnicy 
mu szą  prz y-
wrócić chod-
niki w mieście 
do pierwotne-
go stanu. 

(ms)

Gdzie na sYLwestra?
Łęczyca Restauracje z Łęczycy i 

okolic wystartowały z 
ofertą powitania Nowego Roku. 
Chętni już są, choć nie brakuje i 
tych, którzy będą szukać wolnego 
miejsca przy sylwestrowym stole 
na ostatnią chwilę. Średnia cena 
zabawy na balu w najgłośniejszą 
noc roku to między 300 a 400 zł 
od pary. 

Znacznie tańsza zabawa będzie 
na pl. T. Kościuszki, gdzie wzorem 
lat ubiegłych, miasto przygotuje 
noc sylwestrową. Niestety, również 
podobnie jak w minionych latach, 
sylwester pod chmurką pełen atrakcji 
nie będzie.

- Planujemy organizację sylwestra 
miejskiego. Impreza będzie nie gorsza 
niż w zeszłym roku. Spotkanie miesz-

kańców zostanie zorganizowane naj-
prawdopodobniej na pl. T. Kościuszki. 
Przy symbolicznej lampce szampana, 
będzie możliwość wysłuchania ży-
czeń od burmistrza miasta, obejrzenia 
pokazu sztucznych ogni i zabawy 
przy muzyce płynącej z ustawionych 
na ten czas na placu głośników – in-
formuje Jakub Pietkiewicz z urzędu 
miejskiego. - Niewykluczone, że w 
tym roku uda się przygotować dla 
łęczycan dodatkową atrakcję. 

Może się okazać, że zorganizowany 
w Łęczycy miejski sylwester będzie 
ostatnią deską ratunku dla spóź-
nialskich lub niezdecydowanych. 
Zwolennicy witania Nowego Roku 
w domach lub u znajomych pewnie 
wiele nie stracą. 

(ms)

Bez restrykcji dla mieszkańców

scowościach z uwagi na to, że większa 
część miasta jest ogrzewana piecami 

gazowymi. Do Straży Miejskiej 
część miasta jest ogrzewana piecami 

gazowymi. Do Straży Miejskiej 
część miasta jest ogrzewana piecami 

w Łęczycy w ubiegłych latach 
gazowymi. Do Straży Miejskiej 

w Łęczycy w ubiegłych latach 
gazowymi. Do Straży Miejskiej 

wpływały pojedyncze zgło-
w Łęczycy w ubiegłych latach 

wpływały pojedyncze zgło-
w Łęczycy w ubiegłych latach 

szenia dotyczące wydoby-
wpływały pojedyncze zgło-
szenia dotyczące wydoby-
wpływały pojedyncze zgło-

wania się z komina dymu o 
szenia dotyczące wydoby-
wania się z komina dymu o 
szenia dotyczące wydoby-

charakterystycznym duszą-
wania się z komina dymu o 
charakterystycznym duszą-
wania się z komina dymu o 

cym zapachu, który świadczy 
charakterystycznym duszą-
cym zapachu, który świadczy 
charakterystycznym duszą-

o spalaniu w domowym piecu 
cym zapachu, który świadczy 

o spalaniu w domowym piecu 
cym zapachu, który świadczy 

odpadów. Każda takie zgłoszenie 
o spalaniu w domowym piecu 

odpadów. Każda takie zgłoszenie 
o spalaniu w domowym piecu 

cy będzie sporo.
Po zakończonej 

cy będzie sporo.
Po zakończonej 

cy będzie sporo.

pracy robotnicy 
Po zakończonej 

pracy robotnicy 
Po zakończonej 
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ogłoszenie

Poddębice

Uniejów

Tak nazywa się pro-
jekt zrealizowany z 

inicjatywy grupy opiekunów i 
sympatyków ruchu mażoretko-
wego w partnerstwie z Centrum 
Sportu i Rekreacji „Dragon” w 
Poddębicach.  

W ramach projektu kilkunasto-
osobowa grupa dziewcząt w wieku 
od 9 do 14 lat uczestniczyła w cyklu 
warsztatów tanecznych i akroba-
tycznych. Dla młodych adeptek 
tańca mażoretkowego zakupiono 

też stroje sceniczne. Umiejętności 
nabyte dzięki udziałowi w projek-
cie oraz sceniczne kostiumy młode 
tancerki zaprezentowały podczas 
koncertu finałowego projektu, 
który odbył się w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Lotników 
Polskich w Poddębicach. Projekt 
zrealizowano dzięki wsparciu 
Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej.

(stop)

Wiele problemów 
przynoszą trwające 

prace remontowe drogi woje-
wódzkiej przebiegającej na od-
cinku Uniejów – Dąbie do węzła 
autostrady A2. 

Firma Skanska wystąpiła do 
urzędu miejskiego w Uniejowie i 
starostwa powiatowego w Poddę-
bicach z wnioskiem o zamknięcie 
remontowanej drogi. Propozycję 
wykonawcy uniejowski magistrat 
skonsultował z mieszkańcami, 
zwłaszcza z tymi, których gospo-
darstwa znajdują się bezpośrednio 
przy remontowanej drodze woje-
wódzkiej. 

- Jak się spodziewaliśmy, miesz-
kańcom pomysł się nie spodobał. 
Obawiali się utrudnień, długich 
objazdów, etc. Co więcej, projekt na 
etapie przetargu nie uwzględniał 
zamknięcia drogi, a jedynie ruch 
wahadłowy. Skanska zapropo-
nowała najniższą cenę, ale gdyby 
pozostałe 8 firm, które wzięły udział 
w przetargu, wiedziały o takim 
rozwiązaniu mogłyby dać równie 
konkurencyjną propozycję – uważa 
burmistrz Józef Kaczmarek.

Czekając na alternatywną propo-
zycję wykonawcy, urząd w Unie-
jowie dowiedział się, że powiat 
bez konsultacji wydał pozytywną 

opinię do-
tyczącą za-
m k n ię c i a 
drogi. 

-  Staro-
stwo miało 
takie pra-
wo, ale nie 
o b o w i ą -
zek. Dla-
czego więc 
postawiło 
i n t e r e s 
firmy bu-
dowlanej 
ponad zdanie mieszkań-
ców gminy? Interweniowaliśmy 

w starostwie po-
przez radnych po-
wiatowych, niestety, 
jak widać – bezsku-
tecznie. Podrzucono 
nam kukułcze jajo, z 
którym gmina sama 
musi sobie teraz ra-
dzić. Obawiam się, że 
po zakończeniu prac 
na drodze wojewódz-

kiej, remontu będą wymagały 

trakty gminne, na które przeniósł 
się cały ruch. Mimo ograniczenia 
ruchu dla ciężkiego tonażu, drogę 
rozjeżdżają TIR-y jadące w kierun-
ku A2 oraz ciężarówki wykonaw-
cy – dodaje burmistrz Uniejowa. 

Uciążliwy transport daje się we 
znaki mieszkańcom na odcinkach 
Czekaj – Rożniatów (przez Dąbro-
wę), Uniejów – Orzeszków oraz 
Uniejów – Czepów (przez Skotniki).

(stop)

Uniejów otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 100 tys. zł od komendanta 
głównego PSP na zakup samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla jednostki 
OSP Wilamów. Informację o dofinan-
sowaniu przekazała obecna na sesji 

wiceprzewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego – Dorota Ryl. W 
sesji uczestniczyła również powołana na 
nowego członka Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik.

(stop)

Podrzucono nam kukułcze 
jajo – mówi burmistrz 

Ciężarówki niszczą drogi gminne

sto tysięcy na strażacki wóz 

mażoretki to styl życia
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materiał promocyjny

Codziennie odwiedza 
nawet po kilkanaście 

miejsc w mieście w których usta-
wione są pojemniki na nieczystości. 
Szperanie w śmieciach jest jego do-
datkowym źródłem zarobku. Jan Z. 
(nazwisko do wiadomości red.) - jak 
sam nam powiedział – gdyby nie 
grzebał w odpadkach, nie miałby 
pieniędzy na lekarstwa. 

- Niestety, życie tak mi się ułożyło, 
że muszę chodzić po śmietnikach. 
Mam niską emeryturę a lekarstwa 
trzeba zażywać. Cudem wyleczyłem 
raka, ale przecież ta choroba zawsze 
może powrócić. Leki są drogie. Na 
miesiąc wydaje na medykamenty 
prawie 300 zł. Ze śmieci mam około 
200 zł. Ze starego sprzętu rtv lub 
zużytych komputerów, które znaj-
duję przy kubłach wymontowuję 
metale, które później można sprze-
dać w skupach złomu – słyszymy. 
- Z pojemników wyciągam puszki 
i butelki, które też sprzedaję. Mam 
również taki specjalny haczyk na 
lince, służący mi do wyciągania in-
nych rzeczy, które można spieniężyć.

Pana Jana zna wielu mieszkań-

ców. Często spotykają go przy 
śmietnikach.

- To miły i kulturalny człowiek. 
Wiem, że jest mu ciężko. Podobno 
spłaca jeszcze jakiś ogromny kredyt. 
Nie zazdroszczę mu – mówi pani 
Anna z którą rozmawialiśmy przy 
ul. Krasickiego. 

- Tak, spłacam zadłużenie – przy-
znaje Jan Z. - Moja żona zaciągnęła 

kredyt, aby pomóc córce w kupnie 
mieszkania. Jest ciężko, ale co zrobić. 
Trzeba jakoś sobie radzić.

W Poddębicach, w podobnej 
sytuacji, jest wiele osób. Spotkanie 
mieszkańca grzebiącego w śmie-
ciach wcale nie jest rzadkością. 
Brakuje zakładów pracy. Bieda jest 
coraz większa. 

(stop)

1 grudnia o godz.2.10 w nocy 
poddębiccy dzielnicowi patrolu-
jąc ul. Łódzką zwrócili uwagę na 
zaparkowany samochód renault 
megane. W pojeździe siedziało 2 
mężczyzn, a kierujący miał ręka-
wiczki na rękach. Gdy munduro-

wi podjechali bliżej, zauważyli na 
tylnych siedzeniach plastikowe 
kanistry wypełnione paliwem. 
Mężczyźni nie potrafili racjonal-
nie wytłumaczyć pochodzenia 
tego paliwa. Szybko okazało 
się, że chwilę wcześniej okradli 

Na ostatniej sesji miej-
skiej w Poddębicach 

radni podjęli uchwały dotyczące 
podatków: 

Uchwała ws. określenia stawek 
podatku od środków transportowych 
– obniżono do kwoty 810 zł roczną 
stawkę podatku od samochodu cię-
żarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 ton do 
5,5 ton włącznie 
- od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej niezależnie od rodzaju 
zawieszenia: liczba osi – cztery i  więcej – 
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton 
– zmniejszono do kwoty 3.070 zł
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton 
– zmniejszono do kwoty 3.075 zł
równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton 
– zmniejszono do kwoty 3.080 zł
równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton 
– zmniejszono do kwoty 3.090 zł
równej lub wyższej niż 31 ton – zmniejszono 
do kwoty 3.100 zł
- od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej 12 ton 
niezależnie od rodzaju zawieszenia – 
liczba osi – dwie – równej lub wyższej niż 31 
ton – obniżono do 2.396 zł, 
liczba osi – trzy i więcej – równej lub wyższej 
niż 12 ton i poniżej 40 ton – obniżono do 2.396 

W ostatnich dniach w War-
szawie odbyło się uroczyste 
podpisanie listu intencyjnego 
o współpracy Wojskowej Aka-
demii Technicznej z Powiatem 
Poddębickim i Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Konop-
nickiej w Poddębicach. Umowa 
dotyczy objęcia szkoły patro-
natem naukowym uczelni. 

Po r oz u m i e n i e  ob e j mu j e 
współpracę dydaktyczną po-
legającą między innymi na 
zajęciach prowadzonych w 
liceum przez nauczycieli aka-
demickich, współdziałaniu w 
organizacji konkursów i imprez 
popularno-naukowych takich 
jak olimpiady, festiwale nauki 
czy dni otwarte, możliwości 
uczestnictwa maturzystów w 
Akademickich kołach nauko-
wych, wzajem nym udziale  
w uroczystościach organizowa-
nych przez uczelnię i liceum. 

Delegację przedstawicieli za-
rządu powiatu poddębickiego z 
członkiem zarządu – Leszkiem 
Chmieleckim na czele oraz 
dyrektorem LO – Jarosławem 
Terleckim i zastępcą – Andrze-
jem Cieślakiem, przyjął rektor 
WAT- gen. dyw. prof. Zygmunt 
Mierczyk. Poza podpisaniem 
umowy, goście mieli możliwość 
odwiedzenia laboratoriów Wy-
działu Cybernetyki i Wydziału 
Elektroniki, wzięli udział w 

spotkaniu z prorektorem ds. 
naukowych prof. dr. hab. inż. 
Krzysztofem Czupryńskim, 
prorektorem ds. studenckich dr 
inż. Stanisławem Konatowskim. 
Poznali historię oraz szczegóło-
wą ofertę dydaktyczną uczelni. 

Wojskowa Akademia Tech-
niczna to uznana i ciesząca się 
renomą uczelnia politechnicz-
na, która kształci studentów 
na studiach wojskowych i cy-
wilnych. Absolwenci studiów 
wojskowych są mianowani na 

stopień podporucznika. Ponad 
20 kierunków studiów, wysoko 
wyspecjalizowana kadra dy-
daktyczno-naukowa, rozwinię-
ty ośrodek naukowo-badawczy 
to atuty uczelni doceniane tak-
że przez pracodawców – absol-
wenci stanowią znaczną część 
korpusu oficerskiego Wojska 
Polskiego, ale są też zatrudniani 
w wielu działach gospodarki i 
gałęziach przemysłu w Polsce i 
za granicą. 

Współpraca z kolejną uczel-

nią wyższą to nie pierwsze 
działanie zmierzające do po-
szerzania oferty edukacyjnej 
poddębickiego liceum. W szkole 
planowane jest utworzenie 
oddziałów z innowacyjnym 
programem klasy mundurowej, 
otwierających absolwentom 
drogę do pracy w służbach 
mundurowych. Prócz Woj-
skowej Akademii Technicznej 
szkoła jest także objęta patro-
natami Politechniki Łódzkiej i 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Poddębice z Wojskową Akademią Techniczną

Grzebie w śmieciach, bo nie ma na lekarstwa
Poddębice

Poddębice

Pan Jan odwiedza codziennie po kilkanaście miejsc w których 
ustawione są pojemniki na śmieci

„nie śpij, bo cię okradną” zaparkowanego nieopodal tira. 
Gdy kierowca ciężarówki spał, 
dwaj mężczyźni wyłamali zamek 
w korku wlewowym zbiornika 
paliwa, a następnie ukradli 200 
litrów oleju napędowego o war-
tości ponad 800zł. Pokrzywdzony 
ucieszył się, że dzięki dzielnico-
wym tak szybko odzyskał swą 
własność. Obydwaj sprawcy 

zostali zatrzymani i osadzeni w 
areszcie. To mieszkańcy Aleksan-
drowa Łódzkiego w wieku 25 i 30 
lat. Byli wcześniej notowani za 
przestępstwa przeciwko mieniu. 
2 grudnia prokurator rejonowy 
w Poddębicach wobec zatrzyma-
nych zastosował dozór policji. Za 
kradzież z włamaniem grozi kara 
10 lat pozbawienia wolności.

jakie podatki?
zł, równej lub wyższej niż 40 ton – 3.100 zł
- od przyczepy i naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – liczba osi – dwie – równej 
lub wyższej niż 33 tony i poniżej 38 ton – ob-
niżono do 1.895 zł
- od autobusu o ilości miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy – mniejszej niż 22 
miejsca – obecna stawka 1.400 zł, równej lub 
wyższej niż 22 miejsca – 1.850 zł
Uchwała ws. określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
- zmniejszono roczną stawkę podatku od 
nieruchomości zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń  
do kwoty 4,65 zł od 1 mkw. powierzchni 
użytkowej
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3zł 
od 1ha powierzchni 
- ustalono nową stawkę od gruntów niezabu-
dowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3 
zł od 1 m.kw. powierzchni

Od 2016 roku w gminie Poddębice 
zniesione zostają opłaty od posiadania 
psów.

Obniża się także cenę skupu żyta 
dla celów wymiaru podatku rolnego 
na terenie gminy Poddębice do kwoty 
50 zł za 1 dt.

W Wiejskim Centrum Kultury w 
Bałdrzychowie mieszkańcy mogli 
obejrzeć próbę generalną wido-
wiska z cyklu „Cztery pory roku” 
w wykonaniu zespołu ludowego 
Bałdrzychowianie.
Realizacja przedstawienia była 
wspólnym pomysłem Bałdrzycho-
wian, którzy chcieli wprowadzić 
nowe elementy do pracy zespo-
łowej. Przygotowania do występu 
trwały ponad rok.
Widzowie z aplauzem przyjęli po-
kaz obrzędów ludowych „Dyngus” 
i „Sobótki”. Zebrani podziwiali grę 
sceniczną, tańce i zaangażowanie 
członków zespołu, którzy na par-
kiecie zachowywali się jak zawodowi 
artyści.

Bałdrzychowianie 
zaskoczyli 

mieszkańców
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 165: Nie bij, bo boli.
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* Lekarz zwraca się do blondynki, 
która chce poddać się kuracji od-
chudzającej: 
- A ile pani ważyła najmniej ? 
- 2 kg 80 dkg panie doktorze. 

* Poranek. Skacowany mąż i nadąsa-
na małżonka siedzą przy stole. Ponura cisza. W końcu 
małżonka nie wytrzymuje:
- Ale wczoraj wróciłeś nachlany!
- Ja?! Wcale nie byłem taki pijany!
- Nie?! A kto w łazience błagał prysznic, żeby przestał 
płakać?!!! 

* Wchodzi baca do sklepu i nie zamyka drzwi. 
- Baco, drzwi w domu nie macie? - Krzyczy na niego 
sprzedawczyni. 
- Mom, i taką cholerę jak wy, tyz mom. 

* Pewna kobieta przechodziła obok domu publiczne-
go gdzie odbywała się wyprzedaż sprzętów. Kupiła 
papugę w klatce przyniosła ją do domu. Klatka była 
przykryta płachtą, którą kobieta podniosła. 
- O nowy burdel nowa burdel-mama - odzywa się 
papuga. 
Kobieta szybko zakryła z powrotem klatkę płachtą. Po 
jakimś czasie ze szkoły przychodzą córki i dopominają 
się aby im pokazać papugę. Matka postanawia zary-
zykować i odkrywa klatkę: 
- O nowy burdel nowa burdel-mama i nowe panien-
ki... 
Klatka zostaje z powrotem zakryta. Przychodzi z pracy 
mąż i też chce widzieć papugę. Kobieta postanawia 
dać jej ostatnią szansę i odkrywa klatkę: 
- O nowy burdel nowa burdel-mama nowe panienki 
tylko Zygmuś ten sam stary wierny klient... 

* Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak wygląda 
praca dyrektora. Po chwili pyta Jasia: 
- A ty czemu nic nie piszesz? 
Na to Jasiu odpowiada: 
- Czekam na sekretarkę. 

ZUPA POMIDOROWA Z 
POMARAŃCZAMI
Składniki:
800g dojrzałych pomidorów
ząbek czosnku
marchew
200 g ziemniaków
1 kostka Bulionu cielęcego Knorr
łyżeczka tymianku
sól i pieprz
1 pomarańcza
łyżka świeżo posiekanej pietruszki

Etapy przygotowania:

Sparz wrzątkiem pomidory, obierz 
ze skórki, usuń gniazda nasienne 
i pokrój w kostkę. Obierz czo-
snek i drobniutko posiekaj. Pokrój 
marchewkę i ziemniaki w kostkę. 
Zagotuj w garnku 1 litr wody z 
kostką Bulionu cielęcego Knorr, 
wrzuć ziemniaki i marchewkę, po 
10 min dodaj pomidory, czosnek i 
przyprawy, i jeszcze chwilę pogo-
tuj. Obierz pomarańczę ze skórki i 
ostrym nożem wytnij cząstki miąż-
szu, kawałek skórki pokrój w cienkie 
paseczki. Rozlej zupę do talerzy i 
d  odaj kawałki pomarańczy, skórkę 
i natkę pietruszki.

ZAPIEKANKA MARYNARZA
Składniki:
200g szpinaku mrożonego
100 g mrożonej lub świeżej fasolki 
szparagowej
200 g ziemniaków
1 cebula
1 ząbek czosnku
300 g tuńczyka z puszki
100g zielonych oliwek

1 Fix Zapiekanka ziemniaczana z 
serem
200 ml śmietany 22%
50 ml wody
100g sera mozzarella
Etapy przygotowania:
Ułóż rozmrożony szpinak na dnie 
żaroodpornego naczynia. Ugotuj 
fasolkę. Pokrój ziemniaki i cebulę w 
plastry, a czosnek przeciśnij przez 
praskę. Połącz te składniki z tuńczy-
  kiem, oliwkami i fasolką. Wymieszaj 
Fix Zapiekanka ziemniaczana z 
serem z wodą i śmietaną, zalej nim 
przygotowane składniki, dokładnie 

wszystko razem zamieszaj i na 
koniec przełóż do żaroodpornego 
naczynia. Pokrój mozzarellę w pla-
stry i ułóż je na wierzchu zapiekanki. 
Piecz całość w temperaturze 200°C 
przez około 40 minut.

BROWNIE - CIASTO 
CZEKOLADOWE GLUTEN-FREE
Składniki:
3 dojrzałe banany
350 gram czekolady mlecznej
garść daktyli
150 gram masła
4 jajka
200 gram cukru brązowego
pół łyżeczki bezglutenowego 
proszku do pieczenia
150 gram mąki jaglanej 

Etapy przygotowania:
Jajka ubij z cukrem, do momentu 
aż masa zmieni kolor na jaśniejszy. 
Następnie rozpuść w kąpieli wodnej 
czekoladę z masłem, wymieszaj 
delikatnie z jajami i cukrem (cze-
koladę lej cienką stróżką do ubitej 

masy). Banany oraz daktyle pokrój 
na małe kawałki, do rozdrabniania 
bananów użyj widelca – ciasto bę-
dzie miało jednolitą, ładną masę. 
Wymieszaj wszystkie składniki, na 
koniec delikatnie, mieszając dodaj 
mąkę, przesiewając ją. Pamięta  j też 
o proszku do pieczenia. Całość wlej 
do blachy wyłożonej papierem do 
pieczenia i piecz przez około 40 
minut w 180 stopniach. Podawaj 
na ciepło z lodami waniliowymi. 
To prosty, ale niezwykle efektowny 
deser. 
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Z okazji XI Rajdu Mikołajkowego do miasta zjechało około 1400 uczestników zabawy z całego powiatu łęczyc-
kiego, częściowo zgierskiego i poddębickiego. Mieszkańcy z zaciekawieniem przyglądali się dzieciom i młodzieży 
oraz dorosłym, którzy w czapkach św. Mikołaja a niektórzy w pełnych strojach maszerowali w sobotę ulicami 
Łęczycy. Spacer mikołajów po mieście zakończył się pod ratuszem na pl. T. Kościuszki, gdzie podsumowano 
imprezę i rozdano upominki. Dzieci bawiły się doskonale, o czym świadczyły szerokie uśmiechy na twarzach.

tekst i fot. Małgorzata Stolińska

Mikołaje opanowali Łęczycę

tekst i fot. Małgorzata Stolińska

W Łęczycy 
reprezentacja 
z Ozorkowa

Uśmiechnięte mikołajki

Setki mikołajów na 
pl. T. Kościuszki

Harleyowcy też 
lubią mikołajki

Rajd to 
świetna 
zabawa

Jedna z 
najmłodszych 
uczestniczek 
rajdu

Oryginalny wóz mikołaja 
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ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Mało kto wie, że niedawno w 
Ozorkowie gościła Agata Duda, 
żona prezydenta RP. Przyjechała, 
aby podziękować właścicielce oraz 
pracownikom fi rmy odzieżowej, 
która zaopatruje Pierwszą Damę w 
większość stylowych kreacji.

- To jest dla nas ogromne wyróżnie-
nie – przyznaje Modesta Rzepecka 
– Kozłowska – właścicielka fi rmy. - 
Pani prezydentowa znana jest z tego, 
że preferuje klasykę. Dlatego wybrała 
nas, bo nasza firma szyje właśnie 
takie kreacje. Współpraca polega 

na tym, że my wysyłamy swoje 
propozycje, a pani prezydentowa 
wraz ze swoją stylistką decydują 
o kolorystyce i wybierają tkaninę. 
Pierwsza Dama przeważnie wy-
biera dla siebie modele, które są w 
sprzedaży.

Prezydentowa – jak się dowiedzie-
liśmy – zażyczyła sobie, aby jej wizyta 
trzymana była w dyskrecji. Tak się 
też stało. W Ozorkowie Agata Duda 
gościła niecałe dwie godziny. 

- Żona prezydenta jest bardzo 
sympatyczną osobą. Uśmiechnięta, d l a 

każdego znajdzie czas, nie 
wywyższa się. Jest bezpośrednia i 
bardzo skromna – mówi Angelika 
Surdak, kierownik salonu. 

Dlaczego Pierwsza Dama wybrała 
właśnie fi rmę z Ozorkowa?

- Kancelaria prezydencka szukała 
fi rmy odzieżowej, która sprosta ocze-
kiwaniom prezydentowej. Kryteria 
były proste. Cała produkcja, od A 
do Z, musiała być w Polsce. Żona 
prezydenta wspiera polskie fi rmy i 
ubiera się tylko u krajowych produ-
centów. Nie było żadnego konkursu. 
Najprawdopodobniej zostaliśmy 
wybrani za pośrednictwem interne-
tu. Mamy już od dawna swoją stronę 
internetową na której umieszczamy 

bogatą kolekcję zdjęć z naszej kolekcji 
– mówi M. Rzepecka – Kozłowska.

Właścicielka firmy odzieżowej 
dodaje, że oferta salonu jest nie tylko 
na prezydencką kieszeń. 

Sprawdziliśmy na stronie interne-
towej propozycje producenta dam-
skiej odzieży. Ceny nie zwalają z nóg. 

Pod koniec września Pierwsza 
Dama uświetniła swoją obecnością 
Ogólnopolską Galę Lodołamaczy. 
Czerwona garsonka również pocho-
dziła z kolekcji fi rmy z Ozorkowa. 
Można ją kupić z 875 złotych. 

Kiedy w październiku królowa 
Matylda i król Filip ze Szwecji odwie-
dzili Polskę, zostali przyjęci z najwyż-
szymi honorami. Jedną z kreacji, jaką 
miała wtedy na sobie Agata Duda, 
był elegancki kontrastowy żakiet z 
kolekcji za 790 zł. 

O wiele droższa była kreacja za-
łożona przez Agatę Dudę podczas 
wizyty w Londynie na obchodach 
75. rocznicy Bitwy o Anglię. W Ka-
tedrze Świętego Pawła Agata Duda 
pojawiła się w śliwkowej sukience 
i z czarnym toczkiem na głowie. 
Kreacja pochodziła jednak z inne-
go domu mody, którego ceny nie 
należą do najniższych i zaczynają 
od 2 500 zł.

Trzeba przyznać, że ceny sukie-
nek z Ozorkowa są konkurencyjne. 
Doceniła to nie tylko prezydentowa. 
Wśród znanych klientek ozorkow-
skiego producenta odzieży są m.in. 
Jolanta Chełmińska - wojewoda 
łódzki, Krystyna Belka – żona byłego 
premiera RP Marka Belki, Urszula 
Gocał  - prezes ZPD „Olimpia”. 

(stop)

Do Ozorkowa przyjechała 
prezydentowa

W honorowym miejscu przywieszone zostały w salonie 
zdjęcia Pierwszej Damy 

Angelika Surdak przy fi rmowych kreacjach 

Żona prezydenta znana jest z klasycznego stylu
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Ozorków OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 14.12.2015 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota 
wadium

w zł

Lotnicza 6 m 51 III piętro
 3 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
52,60 97 963,00 5600,00

Sucharskiego 7 m 35    parter
3 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
62,30 104 467,00 5600,00

Parzęczew
Parkowa 3b m.9 I piętro

3 pok., kuchnia, łazienka, wc,
przedpokój

60,84 80 033,00 5600,00

Przetargi rozpoczną się 14.12.2015r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 11.12.2015r. ustalonego
wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 14.12.2015r”.
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu

notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

Od kilku dni trwa kru-
szenie dużych beto-

nowych płyt na działce miejskiej 
naprzeciwko kamienicy na rogu ul. 
Listopadowej i Łęczyckiej. Miesz-
kańcy mają nadzieję, że wreszcie 
plac zostanie uprzątnięty.

- Wszystkie płyty zostaną rozdrob-
nione. Na pewno plac nie będzie 
już przypominał terenu budowla-
nego – usłyszeliśmy od jednego z 
pracowników. 

(stop)

Prezes Ozorkowskie-
go Przedsiębiorstwa 

Komunalnego zakomunikował 
radnym, że należy wprowadzić 
znaczne podwyżki na doprowadza-
nie wody i odbiór ścieków. Samo-
rządowcy nie mogli uwierzyć w to, 
co usłyszeli. Zdaniem szefa OPK-u 
cena wody i ścieków powinna wzro-
snąć dla mieszkańców o 10 procent, 
natomiast przedsiębiorcy powinni 
płacić za ścieki o... 67 procent więcej 
niż dotychczas. 

Na szczęście, lokalny samorząd nie 
zaakceptował tych propozycji. Żaden 
z radnych nie zagłosował za podwyż-
ką. Radni PiS wstrzymali się od głosu, 
pozostali zagłosowali przeciwko. 

- Nie ukrywam, że jestem zdumio-
ny koncepcją OPK wprowadzania tak 
dużych podwyżek. Wprawdzie pre-
zes Stasiak argumentował, że wzrost 
cen jest potrzebny, jednak z jego ust 
żadnego konkretnego wytłumaczenia 
nie usłyszałem. Moim zdaniem, jest 
to po prostu próba łatania dziur w 
budżecie ozorkowskiej komunalki. 
Część działów OPK jest nierentowna, 
przynosi duże straty. Nie należy jed-
nak kosztem mieszkańców reperować 
finansów przedsiębiorstwa – mówi 
radny Jan Kromkowski. 

O komentarz poprosiliśmy burmi-
strza Jacka Sochę. Czy włodarz miasta 
był zaskoczony propozycją przedsię-
biorstwa komunalnego przedstawio-
ną na sesji? 

- O zaskoczeniu nie mogę mówić. 
Wielokrotnie rozmawiałem z preze-
sem OPK, który tłumaczył dlaczego 
wzrost cen jest uzasadniony. Przecież 
nie ma co ukrywać, że niektóre firmy 
odprowadzają ścieki do rzeki – sły-
szymy od burmistrza. - Pomimo tego 
nie zgadzam się na takie ceny, jakie 
przedstawił prezes Stasiak. 

W ub. piątek J. Socha zarządził 
nową taryfę na wodę i ścieki. Staw-
ki, ku radości wielu mieszkańców, 

odbiegają od zaproponowanych 
przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne. 

Oto komentarz urzędu miasta:
„Pierwotna propozycja stawek za 

dostarczanie wody i odbiór ścieków 
w 2016 r., z którą zapoznali się radni 
na sesji Rady Miejskiej, została na 
wniosek burmistrza Jacka Sochy zwe-
ryfikowana przez zarząd Ozorkow-
skiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego. Burmistrz, mając 
na względzie zarówno 
interes mieszkańców, jak i 
dużych przedsiębiorstw 
– zakładów przemysło-
wych, dających miejsca 
pracy, zawnioskował do 
zarządu OPK o zmianę 
stawek. Po weryfikacji 
ogólny wzrost cen 
za wodę i ścieki dla 
mieszkańców i zakła-
dów przemysłowych 
jest niższy, niż pier-
wotnie planowano.

Stawki za do-
starczanie wody, obowiązujące od 
1.1.2016 r. wynosić będą:

- dla ludności – 2,99 zł netto za m3 
(proponowano 3,12 zł, obecnie 2,70 zł)

- dla zakładów przemysłowych – 
3,02 zł netto za m3 (proponowano 3,17 
zł, obecnie 2,70 zł)

Za odbiór ścieków jednakowa 
stawka dla wszystkich – 4,71 za m3 
(obecnie 4,21 zł)

W 2016 r. stawki w Ozorkowie, w 
porównaniu z ościennymi miastami, 
będą albo na zbliżonym poziomie albo 
będą niższe np. 

- W Zgierzu: woda - 3,31 zł dla 
ludności, 3,34 zł dla przedsiębiorstw, 
ścieki - 7,20 zł dla wszystkich. 

- W Konstantynowie: woda - 3,16 
zł dla wszystkich, ścieki – 6,55 zł dla 
ludności, 9,21 zł dla przedsiębiorstw. 

- W Łę-
czycy: woda 

– 3,01 zł dla 
ludności, 3,51 
zł dla przed-
siębiorstw, 
ścieki – dla 
wszystkich 
4,54 zł. 

- W Alek-
sandrowie 

Łódzkim: woda – 2,96 zł woda dla 
wszystkich, ścieki – 3,74 zł dla ludno-
ści, 5,55 zł dla przedsiębiorstw

- W Pabianicach: woda – 3,06 zł dla 
ludności, 3,10 zł dla przedsiębiorstw, 
ścieki – 6,08 zł dla ludności, 8,48 zł dla 
przedsiębiorstw.

Uzasadnienie podwyżki cen za 
dostarczanie wody i odbiór ścieków 
w Ozorkowie od 1 stycznia 2016 r.

Od 5 lat Ozorkowskie Przedsiębior-
stwo Komunalne nie podnosiło sta-
wek za wodę i ścieki. Obecna zmiana 
taryfy jest podyktowana wzrostem 
kosztów amortyzacji z tytułu zre-
alizowanych inwestycji. Wieloletnie 
zaniechania poprzednich zarządów 
OPK dotyczące infrastruktury wo-
dociągowo-kanalizacyjnej spowodo-
wały konieczność jej modernizacji i 

rozwoju .
W ostatnich 5 latach OPK było zobo-

wiązane do modernizacji oczyszczal-
ni ścieków, stacji uzdatniania wody i 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Należy podkreślić, że brak działań 
w tym zakresie poprzednich zarzą-
dów przedsiębiorstwa skumulował 
przeprowadzenie w krótkim czasie 
inwestycji na poziomie kilkudziesięciu 
milionów zł. 

Decyzje Sanepidu i Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środowiska 
wydane w 2010 r. wskazywały na 
konieczność modernizacji infrastruk-
tury wodociągowej, co pociągało za 
sobą koszty. Kosztowna była także 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
pd.-wsch. części miasta.  

Po zakończeniu tych inwestycji, 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, OPK musiało naliczyć koszty 
amortyzacji. Wraz ze wzrostem 
majątku spółki (w postaci nowej 
infrastruktury) wzrosły też koszty 
eksploatacji (zużycie energii, podatki, 
opłaty środowiskowe).

To wszystko razem przełożyło się 
na zmianę stawek za odbiór ścieków 
i dostarczanie wody” - czytamy w od-
powiedzi ozorkowskiego magistratu.

(stop)

mniej gruzu na placu

Szok! OPK chciało horrendalnych podwyżek 
Ozorków Ozorków

Komunalka w Ozorkowie nie przeforsowała 
znaczących podwyżek. Jednak mieszkańców i 
tak czeka wzrost cen za wodę i ścieki.

ryfikowana przez zarząd Ozorkow-
skiego Przedsiębiorstwa Komu-
ryfikowana przez zarząd Ozorkow-
skiego Przedsiębiorstwa Komu-
ryfikowana przez zarząd Ozorkow-

nalnego. Burmistrz, mając 
skiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego. Burmistrz, mając 
skiego Przedsiębiorstwa Komu-

na względzie zarówno 
nalnego. Burmistrz, mając 
na względzie zarówno 
nalnego. Burmistrz, mając 

interes mieszkańców, jak i 
na względzie zarówno 
interes mieszkańców, jak i 
na względzie zarówno 

stawek. Po weryfikacji 
czycy: woda 

– 3,01 zł dla 
czycy: woda 

– 3,01 zł dla 
czycy: woda 

ludności, 3,51 
zł dla przed-
siębiorstw, 
ścieki – dla 

Komunalka w Ozorkowie nie przeforsowała 
znaczących podwyżek. Jednak mieszkańców i 
tak czeka wzrost cen za wodę i ścieki.

Od nowego roku trzeba będzie 
zapłacić prawie o 30 groszy 
więcej za metr sześcienny 
wody. Ścieki zdrożeją o 50 
groszy za metr sześcienny.

W poszukiwaniu 
zasuwy

Pracownicy OPK-u 
musie l i  rozkopać 

fragment placu Jana Pawła 
II, aby dotrzeć do zasuwy no-
wego wodociągu. Lokatorzy 
kamienicy nie mieli przez kilka 
godzin wody. Pomimo planów, 
wcale nie było łatwo odnaleźć 
zasuwę. Trzeba było wyjmować 
z nawierzchni coraz to więcej 
kostek. W miejscu prowadzo-
nych prac dziura stawała się 
coraz głębsza. 

- Kłopot polega na tym, że 
według planów akurat tutaj po-
winna być zasuwa. Zamiast niej 
odkopaliśmy jedynie kawałek 
metalowego pręta – powiedział 
nam jeden z robotników. - Poza 
tym pod nową kostką pozosta-
wiona została trylinka. 

Na szczęście, nie trzeba było 
ściągać koparki. Po kilkudzie-
sięciu minutach poszukiwań 
natrafiono na zasuwę. Jeszcze 
tego samego dnia do mieszkań 
pobliskiej kamienicy popłynęła 
woda. 

(stop) 
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Burmistrz Miasta Ozorkowa 
Jacek Socha 

zaprasza wszystkie dzieci do 

Świąteczna Pracownia dla dzieci 
W programie m.in.: 

Bajkowa scenografia 
Konkursy, tańce, pląsy 
Słodkie upominki 

UWAGA!!!  
obowiązkowo należy posiadać  

obuwie na zmianę 

 

Wystawa sprzętu pożarniczego 

ogłoszenie

Nasz Czytelnik przysłał do 
redakcji zdjęcie kaczki, która 
na tle innych pływających po 
rzece w pobliżu miejskiego 
targowiska wyróżniała się 
jaskrawą kolorystyką. 
- Moją uwagę zwrócił fakt, że 
oprócz krzyżówek i łysek była 
jeszcze jedna, trochę inna kacz-
ka... - usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. - Zrobiłem zdjęcie, 
żeby później móc dokładnie 
sprawdzić w atlasie ptaków co 
to za gatunek. Nie był to jednak 
żaden z ptaków obserwowanych 
w Polsce. Po dłuższych spraw-
dzaniach i porównywaniach w 
różnych atlasach okazało się, że 

jest to cyraneczka bajkalska. Ta 
piękna kaczka występuje dziko 
jedynie na Syberii, a zimuje w 
Chinach i Korei. W Polsce do tej 
pory nie udokumentowano jej 
występowania. Ucieszyłem się, 
że udało mi się zrobić jej zdjęcie 
na wolności.
Kolorowa kaczka jest sporą atrak-
cją w Ozorkowie. Mamy jedynie 
nadzieję, że nie zaszkodzą jej 
wpływające od lat do rzeki ścieki 
z jednej z pobliskich kamienic. 

(stop)

Kolejne pisma wysy-
łane do urzędu miasta 

na niewiele się zdają. Lokatorzy ka-
mienicy, przy ul. Listopadowej 39, 
nadal nie mogą wykupić mieszkań. 
O pomoc zwrócili się do radnego 
Jana Kromkowskiego. Samorzą-
dowiec o lokatorskich problemach 
rozmawiał z burmistrzem. 

- W tej kamienicy mieszka kilka-
naście rodzin. Niektórzy chcą mieć 
na własność lokale i w tej sprawie od 
lat ślą pisma do magistratu. Wiem, 
że jest problem z wykupieniem tych 
mieszkań z powodu nie do końca 
uregulowanego stanu prawnego – 
mówi radny Kromkowski. - Z tego 
co mi wiadomo, to na terenie przy 
kamienicy zostały niektórym miesz-
kańcom wydzierżawione działki pod 
garaże. Gdy wykupuje się mieszka-
nie, to także z tzw. częścią wspólną 
– w tym z terenami przy kamienicy. 
Problemem są m.in. te garaże. Jednak 
moim zdaniem, jeśli urząd chciałby 
na poważnie wziąć się za tę sprawę, 
to już dawno temat zostałby rozstrzy-
gnięty na korzyść lokatorów. 

Mieszkańcy - z którymi rozma-
wialiśmy – twierdzą, że odpowiedzi 
z urzędu miasta są nie do końca 
precyzyjne. 

- Toczymy boje o wykup tych miesz-
kań a urząd wciąż jest zdania, że nie 
możemy być właścicielami. Dlaczego? 
- pyta Maria Gałęcka, jedna z lokatorek 
kamienicy. - W niektórych pismach 
jesteśmy informowani, że nie można 
usamodzielnić wszystkich lokali z po-
wodu jakiejś zabudowy przy naszym 
budynku. A w innych pismach czytam, 
że mieszkania są lokalami socjalnymi. 
Nic już z tego nie rozumiem. Poza tym, 
kamienica wymaga remontu. Miesz-
kam tu od 1962 roku i nie pamiętam, 
aby był przeprowadzony generalny 
remont. Potrzeba docieplić elewację, bo 
na ścianach w mieszkaniach tworzy się 
grzyb. Klatka schodowa też wygląda 
fatalnie. 

W jednym z pism przesłanych 
do lokatorów z magistratu możemy 
przeczytać...

„Pula środków w budżecie Ozor-
kowa na modernizację zasobu ko-
munalnego przeznaczana jest w 
pierwszej kolejności na wykonywa-
nie remontów lokali i budynków 
zapewniających warunki bezpiecz-
nego użytkowania obiektów przez 
zamieszkujących tam lokatorów. W 
budynku, przy ul. Listopadowej 39, 
wydatkowano środki fi nansowe na 
przebudowy pieców kafl owych, wy-

mianę instalacji elektrycznej, podłóg 
i niektórych okien”.

Urząd odniósł się również do spra-
wy ewentualnego wykupu lokali.

„Na działce przy ul. Listopado-
wej 39 znajduje się także oficyna, 
dwa budynki gospodarcze oraz na 
dzierżawionym gruncie dwa garaże. 
Sprzedaż lokalu odbywa się wraz z 
przynależnym do lokalu pomiesz-
czeniem gospodarczym oraz udzia-
łem w działce gruntu i w częściach 
wspólnych budynku. Z uwagi na 

różną strukturę zabudowy na dział-
ce trudno jest przypisać powyższe 
przynależności do lokalu. Ponadto 
w budynku znajdują się lokale, które 
posiadają wspólne toalety i korytarze, 
których nie można wyodrębnić jako 
samodzielne” - czytamy w urzędo-
wym piśmie. 

Radny Jan Kromkowski nie za-
mierza zostawić tak tej sprawy. 
Zapewnia, że zrobi wszystko, aby 
pomóc lokatorom. 

(stop)

- Wystąpię z wnio-
skiem do burmi-

strza o udzielenie mi infor-
macji publicznej – mówi Lidia 
Elert, radna powiatowa, która 
nie otrzymała zaproszenia na 
posiedzenie rady społecznej 
Miejskiej Przychodni Zdrowia. 

O sprawie pisaliśmy tydzień 
temu. Radna, w imieniu miesz-
kańców, zgłosiła na sesji pro-

blem z utrudnionym dostępem 
do lekarza pediatry. Ponadto 
pytała o termin uruchomienia 
USG oraz badania rentgenow-
skie, które – zdaniem niektórych 
pacjentów – mogą być wkrótce 
odpłatne. 

- Sprawy związane ze zdro-
wiem naszych mieszkańców i  
zapewnienie nam wszystkim 
właściwej opieki zdrowotnej są 

Dlaczego nie można wykupić mieszkań?
Kiedyś to był zaszczyt 
mieszkać w tej 
kamienicy. Teraz 
budynek popada 
w ruinę – mówią 
lokatorzy

Ciekawostka. 
Bajkałówka 

w Ozorkowie

domaga się informacji 
Ozorków

dla mnie niezwykle ważne. Dla-
tego czynnie uczestniczyłam w 
obradach sesji. Zabierałam głos 
w imieniu swoim i mieszkańców 
– mówi L. Elert. - Pytałam czy 
jest prawdą, że w MPZ w Ozor-
kowie jest utrudniony dostęp do 
lekarza pediatry? Czy jest praw-
dą, że badania rentgenowskie 
wykonywane w MPZ w Ozor-
kowie mogą być odpłatne dla 
mieszkańców naszego miasta? 
Oczekiwałam konkretnej od-
powiedzi, a nawet nie zostałam 

zaproszona na posiedzenie rady 
społecznej przychodni. Muszę 
pozytywnie wypowiedzieć się 
o niektórych radnych miejskich, 
którzy po moim wystąpieniu, 
zabrali głos w sprawie. 

Po interwencji radnej po-
wiatowej  rozmawial iśmy z 
dy rektorem MPZ.  Bada n ia 
rentgenowskie nie będą od-
płatne. Jeszcze nie wiadomo, 
czy w przyszłym roku będzie 
w przychodni USG.

(stop) 

Stara miejska toaleta 
publiczna została sprze-

dana. Jak się dowiedzieliśmy nowy 
właściciel zamierza przeznaczyć nie-
ruchomość pod cele gospodarcze. 
Druga toaleta w mieście jest przy 
zmodernizowanym targowisku. 

(stop)

szalet sprzedany 
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materiał promocyjny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie oferuje usługi w zakresie:

Zrębkowania materiału drzewnego pochodzącego z wycinek
Zakład dysponuje rębakiem przewoźnym, przystosowanym do rozdrabniania materiału drzewne-
go, dwoma ciągnikami oraz dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu zrębek i gałęzi. 
W tym zakresie proponujemy usługę polegającą na rozdrobnieniu, odbiorze i uporządkowaniu 
terenu po wycinkach. 

Przyjęcia materiału drzewnego pochodzącego z wycinek
Zakład dysponuje placem składowym na który jesteśmy w stanie przyjąć materiał pochodzący z 
wycinki. Materiał może być dowieziony sprzętem własnym klienta lub z wykorzystaniem taboru 
transportowego będącego w dyspozycji Zakładu.

Ponadto jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie Dostawy gotowych 
zrębek do naszej kotłowni na biomasę.

Zachęcamy do współpracy. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, 
ul. Południowa 5, tel. 42-718-60-50, tel 884-880-041. Adres mejlowy: sekretariat@zgkparzeczew.
pl. Strona internetowa www.zgkparzeczew.pl . Osoba do kontaktu – Kierownik Utrzymania Ruchu 
– Jan Bukowski – telefon 607-824-754.

… to tytuł tomiku poetyckiego, w którym znalazły się wiersze laureatów 
tegorocznego XVIII Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. K. K. 
Baczyńskiego, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Ozorkowie. Podczas uroczystego spotkania w czytelni MBP, laureaci 
dostali nagrody, zaprezentowali nagrodzone utwory, a wszyscy goście 
otrzymali tomiki poetyckie.

„cisza jest ważna…” 

Warto wybrać się do 
kościoła pw. św. Jó-

zefa, aby zobaczyć oryginalne 
szopki wykonane z drewna, runa 
leśnego, papieru, piernika, maka-
ronu, gliny, masy solnej, ciastek, 
popcornu, wafli, paluszków, a 
nawet migdałów. 

W IX konkursie Szopek Bożo-
narodzeniowych, zorganizowa-
nym przez Polskie Stowarzysze-
nie Ludzi Cierpiących na Padacz-

kę w Ozorkowie, wzięło udział 
90 prac. 3 grudnia wręczono 
nagrody autorom najładniejszych 
szopek. Prace oceniane były w 
kategoriach: przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne, domy po-
mocy społecznej i osoby niepeł-
nosprawne. Jednym z patronów 
konkursu szopek był burmistrz 
Jacek Socha.

(stop)

orYGinaLne szoPki

W siedzibie Forum Inicjatyw 
Twórczych odbyło się spotkanie 
biesiadne inaugurujące działal-
ność Stowarzyszenia Przyjaciół 
Sołectwa Bibia- nów.  

G o ś c i  p r z y-
w i t a ł a  p r e z e s 
s t o w a r z y s z e -
nia –  Bogumiła 
Bednarek, któ-
ra przedstawiła 
plany i założenia 
stowarzyszenia 
n a n a jbl i ższ y 
czas. Powstało 
z zamiarem in-
tegracji i akty-
wizacji lokalnej 
społeczności, a 
za główny cel postawiło sobie 
wybudowanie świetlicy, któ-

ra byłaby miejscem spotkań 
mieszkańców sołectwa. 

W biesiadzie wzięli udział wójt 
gminy Ryszard Nowakowski, 
przewodniczący rady gminy w 

Parzęczewie – Wła-
dysław Krawczyk, 
prezes fundac ji 
PRYM Jolanta Pę-
gowska, dyrektor 
FIT Renata Nolbrzak 
oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń dzia-
łających na terenie 
gminy. 

Spotkanie przebie-
gało w miłej andrzej-
kowej atmosferze, 
były wróżby, występy 

dzieci oraz drobne upominki dla 
każdego z gości. 

nowe stowarzyszenie 
Rada Gminy w Parzęczewie pod-
jęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
oraz kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego i przygotowania 
przedszkolnego w gminnych Pu-
blicznych Punktach Przedszkol-
nych.  Mimo, że tytuł brzmi dosyć 
groźnie uchwała ta jest jak najbar-
dziej korzystna dla dzieci. Odziały 
przedszkolne pozostaną, zmieni się 
tylko ich organ prowadzący. 

Decyzja o likwidacji tzw.”zeró-
wek” w szkołach podstawowych jest 
procesem wynikającym z wdrażanej 
od kilku lat reformy, której skutkiem 
jest spełnianie obowiązku szkolnego 
przez dzieci 6-letnie. Pięciolatki od 
zawsze uczęszczały do przedszkola 
i tak też pozostanie. Taka jest też 
opinia wielu rodziców.

W obecnym roku szkolnym w 
gminie Parzęczew wychowanie 
przedszkolne realizowane jest za-
równo w szkołach podstawowych 
jak i punktach przedszkolnych. Poło-
wa rodziców podjęła decyzję, aby ich 
pociechy pozostały w przedszkolu i 
tam przygotowały się do pójścia do 
szkoły. Dlatego też, z powodu braku 
chętnych w Szkole w Parzęczewie 
został utworzony tylko jeden oddział 
przedszkolny, gdzie w latach ubie-
głych funkcjonowały zawsze dwa 
oddziały. Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Parzęczewie uważa, że decyzja 

podjęta przez Radę Gminy stwarza 
optymalne warunki rozwoju dla naj-
młodszych dzieci. Rady Pedagogiczne 
szkół podstawowych  pozytywnie 
zaopiniowały uchwałę Rady Gminy 
o zamiarze likwidacji oddziałów 
przedszkolnych, mając na uwadze 
fakt, że zapewni to dzieciom bardzo 
dobre warunki rozwoju.

Tak naprawdę zmienia się tylko or-
ganizacja, a ta przemawia na korzyść 
punktów przedszkolnych. Są one 

czynne w godz. 7.00 do 17.00 także w 
ferie i wakacje z czego bardzo zado-
woleni są pracujący rodzice. Oprócz 
podstawy programowej realizowanej 
przez nauczycieli przedszkoli prowa-
dzone są również bezpłatne zajęcia 
ze specjalistami. Są to m.in. zajęcia z 
logopedą, warsztaty teatralne, kuli-
narne, informatyczne, zajęcia z języka 
angielskiego, gimnastyka korekcyjna, 
a także zajęcia z ekologi i z tematyki 

“dbam o zdrowie”.
W szkole podstawowej zajęcia 

trwają tylko 5 godzin lekcyjnych, 
później maluchy przechodzą  razem 
ze starszymi dziećmi na świetlicę. 
Przedszkolaki nie muszą przebywać 
w czasie przerw na szkolnych kory-
tarzach. Mają także odrębne przysto-
sowane dla nich toalety.

Liczba dzieci w Punktach Przed-
szkolnych z roku na rok rośnie, dlatego 
też w planach jest udostępnienie ko-
lejnych pomieszczeń szkoł y na rzecz 
przedszkolaków.

Trzeba przyznać, że warunki jakie 
stwarzają przedszkola sprzyjają 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci. 
Naturalne jest to, że pięciolatek jeszcze 
często chce po prostu bawić się i zaję-
cia trzeba dostosować do jego możli-
wości. Od grudnia br. w przedszko-
lach część zajęć prowadzonych jest 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
tablic interaktywnych. Jest to bez-
przewodowe wielofunkcyjne urzą-
dzenie multimedialne, które może 
być wykorzystane do wzbogacenia 
każdego rodzaju zajęć przedszkol-
nych, gier, zabaw i uroczystości. 
Inspiruje również nauczycieli pracu-
jących w Punkcie Przedszkolnym do 
poszukiwania atrakcyjnych metod 
pracy z dziećmi.  Dzieci od pierwszego 
dnia polubiły nowych interaktyw-
nych przyjaciół, z którymi mogą na 
co dzień poszerzać swoją wiedzę 
i rozwijać wyobraźnię.

Zerówka w szkole czy w przedszkolu?
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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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Stolarz
Umiejętność samodzielnej pracy, 
mile widziane doświadczenie.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
tel. 602 344 837

Agent-sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe w zawodzie 
sprzedawca, mile widziany staż 
pracy, obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa komputera.
„SPOŁEM” PSS MAZUR
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
samodzielność, doświadczenie w 
branży mięsnej.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo 
Franciszek Niciak
Leźnica Mała 54A
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Miejsce pracy Łęczyca lub Leźnica 
Mała

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
APT PERSONNEL SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Mechanik – spawacz
Wykształcenie zawodowe, kurs 
spawalniczy, praktyka w zawodzie, 
doświadczenie w pracy jako 
mechanik lub spawacz.
PHU „ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 22 30 40 lub 609 22 53 63

Tynkarz maszynowy 
Umiejętność tynkowania 
maszynowego
POL-TYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Inżynier rolnictwa 
Wykształcenie średnie lub wyższe 
rolnicze, osoby po stażu w 
ARiMR, ODR lub po technikum w 
Powierciu. 
G.P. Kasztelan Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 236 171
Krojczy

Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność krojenia tkanin, mile 

widziane doświadczenie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pomoc krojczego
Znajomość posługiwania się nożem 
tarczowym
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Blacharz-lakiernik
Wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie w zawodzie min. 2 
lata
PHU „ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 225 363 lub 609 223 040

Szwaczka
Chęć do pracy, min. 1 rok 
doświadczenia w zawodzie.
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 
znajomość programu CAD i 
CAM oraz rysunku technicznego, 
znajomość języka angielskiego.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27
CV na email: info@schraner.pl 

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B.
MEBLE SIADACZKA
Al. Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 84

Reprezentant handlowy
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące lub średnie 
zawodowe, obsługa komputera, 
mile widziane prawo jazdy kat. B.
AP Agnieszka Urbanek
ul. Marysińska 82/84
91-850 Łódź
tel. 601 13 22 55
e-mail: agnieszka.urbanek@
orangeretail.pl 
Miejsce pracy: powiat łęczycki

Kierowca
Prawo jazdy kat. D, uprawnienia 
na przewóz osób, świadectwo 
niekaralności, aktualne badania 
lekarskie.
Transport Osobowy 
Krzysztof Latecki
Leśmierz 28 lok. 10
95-035 Ozorków
tel. 604 145 678

Doradca klienta
Wykształcenie min. średnie, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w pracy jako 
przedstawiciel handlowy.
Arbiter S.A.
ul. Strzegomska 38/3C
53-611 Wrocław
tel. 509 609 513
e-mail: rekrutacja@arbitersa.pl 

Praca na terenie powiatu 
łęczyckiego.
Kierowca C+E
Prawo jazdy kat.B, prawo jazdy 
kat. C+E
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Pomoc mechanika 
Wykształcenie podstawowe, 
zasadnicze zawodowe 
mechaniczne lub średnie 
zawodowe mechaniczne.
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Opiekunka osób starszych
Znajomość języka niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym, mile 
widziane doświadczenie w opiece 
nad osobami starszymi.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca na terenie Niemiec

Pracownik liniowy
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe + butle gazowe.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca w Ozorkowie.

Monter stolarki okiennej i 
drzwiowej
Prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
w montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej mile widziane.
P.P.H.U. OKNA-PLAST
ul. Poznańska 28
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 67 71

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – sprzedawca, obsługa 
kas fiskalnych.
Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
ul. Składowa 1
99-150 Grabów
tel. 63 273 41 33

Pracownik biurowy do obsługi 
sekretariatu
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera, obsługa urządzeń 
biurowych, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, obsługa programów 
kalkulacyjnych, doświadczenie 
zawodowe 6 miesięcy.
HARRIOT DYNAMIC FINANCE AND 
LAW GROUP SP. z o.o.
Al. Tadeusza Rejtana 20
35-310 Rzeszów
CV na e-mail: karowa-office@
selekcja2015.pl 
Praca w Łęczycy

Mistrz w zakładzie stolarskim
Doświadczenie zawodowe na 
stanowisku mistrza.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
tel. 602 344 837

Pracownik obsługi stacji paliw
Wykształcenie średnie, 
dyspozycyjność, chęć do pracy.
Stacja Paliw „LESZCZE”
Elżbieta Wawrzyniak
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 006

Kierowca ciągnika siodłowego
Wykształcenie mechaniczne, prawo 
jazdy kat. C+E, uprawnienia na 
przewóz rzeczy.
Giełda Rolna „ZOLA” 

Ignaczak Sp. j.
ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 16 08 03 

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
manualne.
Tommar s.c.
Karkosy 35
99-100 Łęczyca
tel. 793 067 779

Operator maszyn do obróbki 
drewna
Wykształcenie podstawowe lub 
zasadnicze zawodowe, zdolności 
manualne, obsługa maszyn (piły, 
wiertarki itp.), doświadczenie pracy 
w zakładzie produkcyjnym.
TOREX Sp. z o.o.
Janowice 1B, 99-120 Piątek
tel. 24 389 51 15

Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym
Uprawnienia ADR, mile widziane 
prawo jazdy kat. C+E, mile widziane, 
uprawnienia na przewóz rzeczy, 
świadectwo psychologiczne i 
lekarskie
Usługi Transportowe Marek 
Graczyk
Marynki 42
99-100 Łęczyca
tel. 601 353 146 e-mail: biuro@
utmg.pl
miejsce pracy: kraje UE, teren bazy 
PKS Sierpów 105 

ogłoszenie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Mazur” w Łęczycy wydzierżawi 

pomieszczenia na piętrze o powierzchni 91,4 m² 
w budynku przy ul. Kaliskiej 3.

Informacji udziela Zarząd Spółdzielni, 
nr tel.: 24 721 24 82 lub 506 856 382

OGŁOSZENIA DROBNE
1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 

WSZYSTKIE,  
TEL. 888 460 461

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w Łęczycy, 
ul. Konopnickiej 8;  2-3 

pokojowe, 51 m² 
lub zamienię na kawalerkę. 

Tel.: 601-28-12-12

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 
wodociąg, ok/ Ozorkowa. 

Tel.:  511-509-716

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m², media, blisko centrum w 

Ozorkowie. Tel.: 504-973-349

Szukam pracy 
w księgowości, certyfikat, 

kursy w SKwP. 
Tel.: 792-462-919

Zatrudnię ekspedientkę 
do sklepu spożywczego w 
Lubieniu. Tel.: 501-287-591
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reklama reklama

Funkcjonariusze poddębickiej policji ujęli 40 - letniego 
mieszkańca Łodzi, który kilka razy dopuścił się kradzieży 

na terenie Polomarketu w Poddębicach. Jego łupem najczęściej padały 
drogie alkohole. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie tym, że będąc 
osobą bezrobotną chciał sobie „dorobić”. Teraz zaradnemu mężczyźnie 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci z wydziału kryminal-
nego łęczyckiej komendy zgro-
madzili materiał dowodowy i 
przedstawili 48 – latkowi z powia-
tu zgierskiego zarzut posłużenia 
się sfałszowanymi receptami. 

Łęczyccy policjanci od sierpnia 
prowadzili postępowanie w spra-
wie zgłoszonej przez właścicielkę 
jednej z aptek na terenie miasta. 
Kobieta, podejrzewała, że jeden 
z klientów posłużył się sfałszo-
wanymi receptami. Wątpliwości 
farmaceutek wzbudził fakt jed-
norazowego zakupu dużej ilości 
leku, który powszechnie jest sprze-
dawany w bardzo ograniczonym 
zakresie. Funkcjonariusze ustalili, 
że recepty, którymi posłużył się 
klient mimo tego, że są opatrzone 
oryginalnymi pieczątkami przy-
chodni oraz lekarza są fałszywe. 
Osoby, na które były wystawione 
recepty w ogóle nie istnieją. Sam lek, 

który oszust próbował zdobyć jest 
lekiem limitowanym, jego wartość 
na „czarnym rynku” jest o wiele 
wyższa niż oferowana w aptece. 
48 – latek z powiatu zgierskiego 
został zatrzymany przez łęczyckich 
stróżów prawa i dowieziony do 
miejscowej komendy, gdzie przed-
stawiono mu zarzuty posłużenia się 
sfałszowanymi receptami. Podczas 
przeszukania w domu mężczyzny 
funkcjonariusze zabezpieczyli ko-
lejnych kilkanaście dokumentów 
wobec których istnieje podejrzenie, 
że również są sfałszowane. Łęczyc-
cy kryminalni skontaktowali się już 
z policjantami innych jednostek w 
Polsce, którzy prowadzą podobne 
sprawy. Okazało się, że oszust ze 
Zgierza działał również między 
innymi na terenie województwa 
wielkopolskiego. Przestępstwo, za 
które odpowie, zagrożone jest karą 
do 5 lat pozbawienia wolności.

W miejscowo-
ści Nowomły-

ny policjanci ujawnili na terenie 
jednego z gospodarstw rolnych 
nielegalną wytwórnię papierosów. 

W budynkach gospodarczych 

magazynowane były setki kilogra-
mów tytoniu, funkcjonariusze od-
kryli również profesjonalną linię do 
produkcji papierosów. Osoby podej-
rzane zostały już zatrzymane. Nie 
wyklucza się kolejnych aresztowań. 

Trzech niezna-
nych sprawców 

weszło na teren jednej z posesji, której 
pilnował 60 – letni mężczyzna. Sprawcy 
uderzając rękoma po twarzy oraz krę-
pując ręce i nogi mężczyzny doprowa-
dzili go do stanu bezbronności, po czym 
z pomieszczeń mieszkalnych ukradli 
znaczną kwotę pieniędzy w różnej 
walucie ( 10.000 złotych, 800 USD, 500 
EURO i 2000 juanów chińskich).
Komenda Powiatowa Policji prosi o 
pomoc w ustaleniu sprawców tego 
zdarzenia. Wszelkie informacje należy 
kierować pod numer alarmowy 997 
lub bezpośrednio do KPP w Poddę-
bicach.

Z wizytą w komendzie
W ostatnich dniach Komendę 
Powiatową Policji w Łęczy-
cy odwiedzili uczniowie klasy 
mundurowej Zespołu Szkół im 
Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.

Podczas spotkania policjanci 
wspomagając się prezentacjami 
multimedialnymi przekazali 
wiedzę i podzielili się swoimi 
doświadczeniami z zakresu walki 
z przestępczością narkotykową. 
Mówili między innymi o czynni-
kach ryzyka jako cechach zwięk-
szających prawdopodobieństwo 
używania środków odurzających 
oraz czynnikach chroniących 
przed uzależnieniem od narko-
tyków czy sięgania po dopalacze. 
Mundurowi przekazali ponad-
to szereg informacji z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży cieszył się blok 
przygotowany przez instruktora 
strzelania, który obok treści teore-

tycznej związanej z budową oraz 
zasadami bezpiecznego używania 
jednego ze środków przymusu 
bezpośredniego, prezentował jed-
nostki broni używane w służbie.

Leki na fałszywe recepty

Uratowali 
zaginioną 84-latkę
Dzięki pomocy i skoordynowanym 
działaniom policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy odna-
leziono 84 – letnią mieszankę gminy 
Świnice Warckie.

2 grudnia około godziny 19.00 zanie-
pokojona rodzina zgłosiła zaginięcie 
84 – latki. Kobieta wyszła z domu 
około godziny 15.00 i nie powróciła. 
Dyżurny łęczyckiej komendy podjął 
szeroko zakrojone działania związane 
z wdrożeniem procedur mających na 
celu odnalezienie poszukiwanej. W 
akcję zaangażowano wszystkich funk-
cjonariuszy będących w tym czasie w 
służbie, przewodnika z psem, rodzinę, 
sąsiadów, strażaków, leśniczego. W 
działania chętnie włączyli się również 
funkcjonariusze, którzy już zakończyli 
służbę. Doskonała znajomość terenu 
okazała się bardzo pomocna w tym 
wypadku. Dzielnicowi podzielili 
obszar poszukiwań na sektory. Każdy 
dystrykt przeszukiwały inne zaanga-
żowane w poszukiwania osoby. 84 - 
latka odnalazła się w części lasu, który 
przeszukiwała jej córka. Kobieta cała i 
zdrowa wróciła pod opiekę rodziny. 

kradzież w markecie 
Poddębice

Gm. Parzęczew

Gm. Wartkowice

rozbój na 
60-latku 

nielegalna wytwórnia 
papierosów
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Podano do stołuz książką na głowie zatańczyli poloneza

Ale buty są

W wydarzeniu, którego celem było zebranie największej 
liczby osób z książkami na głowie wzięły udział dzieci, mło-
dzież oraz dorośli. W programie imprezy znalazły się także: 
plenerowa wystawa fotografi czna, innowacyjna wystawa 
historyczna „Na szlaku warmińskich kapliczek”, wystawa 
książek regionalnych oraz występy sceniczne. „Książka na 
głowie może służyć poprawie sylwetki, ale może także 
uczynić cuda naszą świadomością i wyobraźnią, światem 
odczuć i uczuć – to promocja książki w szerokim zakresie”, 
twierdzą organizatorzy, czyli Gminna Biblioteka Publiczna 
w Świątkach oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy z Warmii”. 
Zgodnie z zasadami, poza utrzymaniem książki na głowie 
każda osoba musiała także pokonać z nią odcinek 1 metra. 
W próbie uczestniczyło 506 osób, jednak „tylko” 445 z nich 
zdołało wykonać zadanie prawidłowo i zakwalifi kować się 
do końcowego wyniku.

Nowy rekord Polski w ilości par tańczących poloneza padł 
w Pucku! W ramach obchodów 97. rocznicy odzyskania 
niepodległości, na puckim rynku odbyły się marsz, występy 
artystyczne oraz próba ustanowienia nowego wyniku z 
zbiorowym tańczeniu. Tancerzami by li przede wszyst-
kim uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego 
w Pucku. Po wyraźnym sygnale dźwiękowym, z sześciu 
wyznaczonych punktów wokół rynku wyruszyły taneczne 
pary. Synchronizację oraz stopień zaawansowania kroków, 
jak również czas trwania imprezy mierzył niezależny ob-
serwator. Jego zadaniem było także nadzorowanie, czy 
wszystkie wytyczne otrzymane od Biura Rekordów zostały 
spełnione. W wydarzeniu, które trwało 6 minut i 12 sekund 
zatańczyło aż 359 par!

N ajdłuższy stół świata został ustawiony wzdłuż wybrzeży 
Aleksandrii (północny Egipt) i mierzył ponad cztery kilo-
metry (4303 metry). Ten niecodzienny widok nad samym 
morzem można było obserwować w ramach Mawaed 
el- Rahman, czyli święta w okresie Ramadanu, podczas 
którego na uczcie zwanej iftar wszyscy zaproszeni goście 
mieli uczestniczyć we wspólnym posiłku.
Chętni do udziału zgłaszali chęć uczestnictwa zapisując 
się na wydarzenie na portalach społecznościowych. Na 
najdłuższy stół złożyło się aż 3106 pomniejszych stołów, 
połączonych ze sobą i nakrytych obrusem. Wydarzenie 
wymknęło się spod kontroli, powodując mieszane uczu-
cia – na skutek ubóstwa i niedożywienia panującego w 
kraju nad Nilem na ucztę przyszło o wiele więcej osób 
niż oczekiwano. Zniecierpliwieni uczestnicy dopuścili się 
aktów wandalizmu, łamiąc stoły i krzesła i obnażając tym 
paradoks samego założenia, towarzyszącego rekordowi – 
iftar w tradycji jest wspólnym posiłkiem, którym należy się 
za darmo podzielić z ubogim i potrzebującym. 

z książką na głowie Podano do stołu

Sama natura

Całusek

Czas na 
obiad

I nie trzeba szczotkować


