
121 GRUDNIA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalny

Nowy
Tygodnik
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 21 GRUDNIA • NUMER 168/15 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

str. 10

Tygodnik

JAKI PREZENT? 

str. 2

ŚWIĄTECZNE ZAKUPY

200

str. 7str. 6 str. 9

str. 11

Spokojnych 
i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

Mikołaj w ozorkowie 
rozdał setki prezentów

Z Uniejowa 
do Masterchefa

PoddęBiCzanie 
KrYtYKUJĄ wŁadze

opk przegrał 
przetarg

Dramat przed podstawówką

Dyrektor SP obawia 
się o inne dzieci 

Chłopiec mieszka w pobliskich barakach 

Następny numer ukaże się 4 stycznia

oraz wszelkiej 
pomyślności 

w Nowym Roku
życzy redakcja

7-LETNI UCZEŃ Z NOŻEM! 

Stał z nożem przed szkołą podstawową nr 
4 w Łęczycy i straszył uczniów. Aleksander 
ma dopiero 7 lat i już zdążył dobrze poznać 
się funkcjonariuszom prawa. Rodzice boją 
się posyłać dzieci do szkoły,  bo w każdej 
chwili może dojść do tragedii. Co zrobić, 
aby utemperować nieobliczalny charakter 
kilkulatka? 

więcej str. 3
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Łęczyca Niestety, nie udało się. 
Lodowisko na dzie-

dzińcu łęczyckiego zamku miało 
ruszyć pełną parą od 15 grudnia, 
termin został przesunięty, naj-
prawdopodobniej na 23 grudnia, 
pod warunkiem sprzyjającej 

aury, czyli temperatury 
powietrza utrzymującej 
się poniżej pięciu stopni 
Celsjusza. Pewności więc 
do końca nie ma, że łę-
czycka ślizgawka będzie 
dostępna dla mieszkań-
ców jeszcze przed świę-
tami, tym bardziej, że w 
ostatnich dniach mamy 
raczej wiosenną niż zi-
mową pogodę.

W dniu otwarcia, kiedy-
kolwiek to nastąpi, wszy-
scy odwiedzający lodowi-
sko na zamku w Łęczycy 
będą mogli skorzystać z 
jego atrakcji za darmo. W 

pozostałym okresie opłata za godzi-
nę korzystania będzie wynosić: od 
poniedziałku do piątku: dzieci - 4 
zł, dorośli – 6zł; od soboty do nie-
dzieli i w święta: dzieci- 5 zł, dorośli: 
7 zł. Opłata 
za godzinę 
najmu pary 
łyżew: 6 zł 
od osoby, 
serwis pary 
łyżew – 10 zł.

- Wyasy-
gnowane na 
zorganizo-
wane lodo-
wiska środ-
ki z budże-
tu miasta, 
poz wol i ły 
dodatkowo 
na zapew-
nienie bez-

płatnego wstępu na lodowisko 
dzieciom w wieku przedszkol-
nym i uczęszczającym do szkół 
podstawowych oraz młodzieży 
gimnazjalnej z terenu Łęczycy 
w okresie ferii zimowych tj. od 
13.02.2016 r. do 28.02.2016 r. w 
godzinach otwarcia lodowiska 
oraz w pozostałych dniach na-
uki szkolnej w grupach zorga-
nizowanych w godzinach zajęć 
lekcy jnych, t.j.  od 8.00-14.30 
dla 2 klas (około 55 osób). Zor-
ganizowane grupy uczniów w 
trakcie korzystania z obiektu 
otrzymywać będą gorący na-
pój – in formuje Jakub Piet-
kiewicz, doradca burmistrza 
ds.  komunikac ji  społecznej. 
- Ulgowy lub darmowy wstęp 
na obiekt będzie możliwy za 
okazaniem legitymacji szkol-
nej podlegających łęczyckiemu 
samorządowi miejskiemu szkół 
podstawowych i gimnazjum lub 
dokumentu z adresem zamiesz-
kania na terenie Łęczycy opiekuna 
dziecka - w przypadku dzieci 
przedszkolnych.
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Wójt Jacek Rogoziński odwołał 
ze stanowiska swojego zastępcy 
Magdalenę Szczepaniak. Ofi cjal-
nym powodem jest utrata za-
ufania. Urzędniczka otrzymała 
miesięczny okres wypowiedze-
nia, została jednak zwolniona z 
obowiązku świadczenia stosun-
ku pracy.

Wójt Rogoziński swoją decyzję 
tłumaczy trwającymi od kilku 
miesięcy nieporozumieniami w 
sprawach projektowych. Obniżające 
się zaufanie do zastępcy poskutko-
wało podjęciem decyzji nie tylko 
o odwołaniu zastępcy wójta, ale o 
całkowitej rezygnacji z tej funkcji 
w urzędzie gminy Łęczyca. 

(ms)

Czy można wyobrazić 
sobie tradycyjną ko-

lację wigilijną bez karpia? Wcale 
nie jest to proste. Zdecydowana 
większość klientów na łęczyckim 
targu innych ryb nawet nie szuka. 
Podobnie jest jeśli chodzi o tra-
dycję choinkową – największym 
zainteresowaniem cieszy się świerk, 
oczywiście żywy. Szaleństwo przed-
świątecz-
nych zaku-
pów zaczęło 
się na dobre. 
Jakie są ceny 
świątecznych 
produktów 
na łęczyckim 
targu i w skle-
pach? 

- Karp kosztuje 15 zł/kg. Sprzedaję 
go najwięcej w wadze 1,5 kg, do 2 
kg, choć ostatnio klientka zamówiła 

trzy karpie po 5 kg i jednego, który 
ważył 7 kg, ale takich 
wyjątków jest niewiele 
– mówi z uśmiechem 
Konrad Sęczkowski, 
właściciel gospodar-
stwa rybackiego z gm. 
Wartkowice. - Choć 
najpopularniejszy jest 
nadal karp królewski, 

dobrze sprzedaje się też karp pełnołu-
skowy. Ma cieńszą skórę, dzięki czemu 
mięso jest chudsze. Jak klient raz go 
skosztuje, to już zawsze po niego wra-
ca. Inne ryby niż karpie sprzedają się w 
bardzo niewielkich ilościach. Ostatnio 
klienci pytają o szczupaka i suma, ale 
w tym roku jest ich wyjątkowo mało.

Dużo jest natomiast choinek. 
Małe i duże, w donicach i ścięte, 
od świerku po daglezje. Nawet 
bardzo wymagający klient znajdzie 
odpowiednie dla siebie 

drzewko bożona-
rodzeniowe.

- Łęczycanie już od 
ubiegłego tygodnia ku-
pują choinki, nie czekają na ostatnią 
chwilę. Na pewno dlatego, że teraz 
jest naprawdę ogromny wybór. W 
wigilię tylu drzewek już na pewno 
nie będzie – 

usłyszeliśmy od Emi-
la Kazimierskiego. - Sprzedajemy 
drzewka z własnej plantacji w Topoli 
Katowej, klienci często o to pytają. 
Wielu jest stałych klientów oraz tych, 
którzy umawiają się na odbiór choinki 
z plantacji. Wówczas wykopujemy 
drzewko bezpośrednio z ziemi. Na 
targu sprzedajemy najwięcej świerku 
pospolitego, srebrnego oraz jodły, która 
najdłużej trzyma igliwie i najładniej 

GMina ŁęcZyca 
BEZ Zastępcy 

wÓJta 

Magdalena Szczepaniak 
została odwołana

opóźnione otwarcie 
lodowiska

Kiedy na dziedzińcu zamku otwarte będzie 
lodowisko?

otwórzmy nasze serca – mówi ojciec gwardian 
Łęczyca

Łęczyca

Boże Narodzenie z 
roku na rok staje się 

coraz bardziej skomercjalizowa-
nym świętem. Tuż po 1 listopada na 
sklepowe półki trafi ają świąteczne 
ozdoby i czekoladowe mikołaje. Im 
bliżej wigilii, tym większy staje się 
pośpiech w robieniu zakupów, szu-
kaniu prezentów dla bliskich czy 
sprzątaniu. Wiele osób zapomina, 
o co tak naprawdę chodzi w tym 
magicznym okresie, bo przecież 
wcale nie o prezenty czy obfi cie 
zastawione stoły.

O świętach Bożego Narodzenia 
rozmawialiśmy z ojcem gwardia-
nem, który przypomina wiernym, że 
jest to przede wszystkim uroczystość 
religijna. 

- Teraz, jeśli chodzi o przygoto-
wania do świąt, ludzie rzeczywiście 
bardziej zwracają uwagę na prezenty, 
robienie zakupów czy sprzątanie w 
mieszkaniu. Zapominają przez to 
o tym, co jest najważniejsze. Boże 
Narodzenie to pamiątka narodzin 
Syna Bożego, który 

przyszedł na świat, by dokonać dzie-
ła zbawienia, to przede wszystkim 
uroczystość religijna. Św. Franciszek 
z Asyżu, aby najlepiej przeżyć święto 
Narodzenia Pańskiego zrobił w 
grocie pierwszą szopkę (1223r.), stąd 
nasza obecna tradycja szopek bożo-
narodzeniowych. Św. Franciszek 
pokazał przez to jak Bóg przychodzi 
z miłością do człowieka, On się 
nam daje. Najważniejszą sprawą 
w przeżywaniu tych świąt, tej pa-
miątki będzie otwarcie się na Boga 
przychodzącego do nas. Żeby prze-
żyć pełnię radości, doświadczyć, że 
Bóg jest miłością i przychodzi do 
nas, trzeba przed nim otworzyć 
swoje serce. Dlatego właśnie tak 
istotne jest pojednanie się z Bogiem 
w spowiedzi i przystąpienie do 
komunii świętej oraz pojednanie 
się z drugim człowiekiem – pod-
kreśla ojciec Leszek Walkiewicz, 
gwardian zakonu bernardynów w 
Łęczycy. - Papież Franciszek ogłosił 
8 grudnia rok miłosierdzia, w któ-

rym możemy uzyskać szczególne 
łaski od Boga. Rok ten jest też we-
zwaniem abyśmy byli miłosierni 
jak Ojciec jest miłosierny. Należy 
więc darować doznane krzywdy 
i zwrócić uwagę, by poprzez 
swoje postępowanie okazywać 
większy szacunek drugiemu 
człowiekowi oraz pomagać po-
trzebującym. Postawa życzli-
wości nie powinna być tylko w 
święta, ale powinna stać się stałą 
zmianą w naszym postępowaniu. 
Wszyscy sobie jej życzymy, a tak 
trudno jest nam realizować ją po 
świętach. 

W święta przestańmy się spieszyć, 
rozmawiać o problemach czy wza-
jemnie na siebie gniewać. Niech ten 
czas będzie ciepły i rodzinny, bo tak 
naprawdę to tylko od nas samych 
zależy.

(ms)

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD OJCA GWARDIANA

Wszystkim czytelnikom i wszystkim mieszkańcom Łęczycy życzę 

zdrowia, bo każdemu jest ono potrzebne, dobrego przeżycia uro-

czystości Narodzenia Pańskiego, by każdy odczuł, że Bóg przyszedł 

właśnie do niego i nigdy nie jest sam ze swoimi problemami czy 

trudnościami. Życzę również, by te święta były czasem wzmocnienia 

duchowego, umocnienia wiary i więzi rodzinnych, by były przeżyte 

w jak największym spokoju z dala od problemów codzienności. Żeby 

każdy odczuwając, że Bóg stał się darem dla niego, sam był darem 

dla drugiego człowieka. Niech Bóg obdarzy każdego wszelkimi po-

trzebnymi łaskami.

Zakupy na Boże Narodzenie 

Klienci najczęściej wybierają 
świerk – mówi pan Emil

Ceny choinek:
Sosna 70 - 100 zł/szt.
Jodła 80 - 150 zł/szt.
Świerk pospolity 30 – 60 zł/szt.

Świerk srebrny 50 – 100 zł/szt.

Daglezje 40 – 60 zł/szt.

Ceny w cukierniach:
Makowiec 8 – 12 zł/szt.
Sernik 18 – 22 zł/kg
Piernik 5 – 7 zł/kg
Ciasta czekoladowe z kremem 

17 – 25 zł/kg
Tortowe 22 – 30 zł/kg

Karp wciąż 
króluje na 
świątecznym 
stole

Ceny ryb:
Karp 15zł/kg
Szczupak 27zł/kg
Lin 22 zł/kg
Amur 15 zł/kg
Tołpyga 10zł/kg

ile Wydamy na śWięta?

trzy karpie po 5 kg i jednego, który 
ważył 7 kg, ale takich 
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trzy karpie po 5 kg i jednego, który 

wyjątków jest niewiele 
ważył 7 kg, ale takich 
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ważył 7 kg, ale takich 

– mówi z uśmiechem 
wyjątków jest niewiele 
– mówi z uśmiechem 
wyjątków jest niewiele 

Konrad Sęczkowski, Konrad Sęczkowski, Konrad Sęczkowski
właściciel gospodar-

drzewko bożona-
rodzeniowe.

- Łęczycanie już od 

Zakupy na Boże Narodzenie Zakupy na Boże Narodzenie Karp wciąż 
króluje na 
świątecznym 
stole

Ceny mięsa:
Kaczka pekin 13,50 – 14,50 zł/kg

Kurczak 5,50 – 6,50zł/kg
Wołowina 28 – 35 zł/kg
Schab bk 13 – 15 zł/kg
Szynka bk 12 – 13zł/kg
Filet 12 - 14zł/kg

pachnie. Ciekawa jest też daglezja, 
klienci mówią, że po wniesieniu do 
domu ma przyjemny zapach - jabłek 
i cytryny.

Nie mniejszy ruch niż na targu już 
się zaczął w sklepach mięsnych i cu-
kierniach. Łęczycanie na świąteczny 
obiad najczęściej wybierają kurczaki 
lub schab. Jeśli zaś chodzi o słodkości, 
święta Bożego Narodzenia zdomi-
nowane są przez pierniki, makowce 
i serniki. 

(ms)
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Siedem szczeniąt trafi -
ło w piątek do łęczyc-

kiego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Zostały porzucone przy 
miejskim zalewie, mają około 6 
tygodni. 

Trudno zrozumieć jak można 
zostawić szczenięta same sobie i 
to tuż przed świętami. Gdyby nie 
szybka reakcja jednej z łęczycanek, 
która zawiadomiła straż miejską, 
szczenięta mogłyby nie przeżyć 
same kilku dni.

- Odebraliśmy zgłoszenie od 
mieszkanki, że nad zalewem błąkają 
się szczenięta. Ktoś najprawdopo-
dobniej je porzucił. Pojechaliśmy 
na miejsce, gdzie zastaliśmy siedem 
6-tygodniowych szczeniąt – infor-
muje Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej. - Maluchy prze-
kazaliśmy pod opiekę łęczyckiego 
schroniska.

Szczenięta na pewno szybko 
znajdą nowy dom. Z adopcją star-
szych psów jest niestety większy 
problem.

(ms)

szczeniaki nad zalewem
Łęczyca

SZOK! 7-LETNI NOŻOWNIK 
Łęczyca

Uczeń pierw-
szej klasy pod-
stawówki przed 
budynkiem szko-
ły z nożem w ręku 
straszył uczniów 
w ychodzących z 
placówki. Zarówno 
dyrektor szkoły, jak i 
matka 7- latka mówią 
o problemach wycho-
wawczych, pozostali 
rodzice drżą ze stra-
chu o zdrowie własnych 
dzieci. Czy w SP 4 jest 
bezpiecznie?

W piątkowe popołudnie, po lek-
cjach 7-letni Aleksander G. (nazwisko 
do wiadomości redakcji) wrócił pod 
szkołę z nożem. Straszył nim uczniów 
znajdujących się przed budynkiem. 
Być może tylko dzięki szybkiej reakcji 
najpierw dzieci, później nauczycieli, 
żadnemu z uczniów nic się nie stało.

- To się w głowie nie mieści, żeby 
pierwszoklasista biegał przed szkołą 
z nożem. Gdy moje dziecko mi o tym 
powiedziało po powrocie z lekcji, włos 
zjeżył mi się na głowie – usłyszeliśmy 
od naszej Czytelniczki, która poin-
formowała redakcję o zdarzeniu. - To 
naturalna reakcja, że teraz rodzice 
się boją. Kto wie, co takiemu chłopcu 
jeszcze przyjdzie do głowy?

- Ta sytuacja wydarzyła się 
przed szkołą. Dzieci, które wi-

działy jak 7-latek straszy nożem 
wróciły do budynku, żeby 

nam o tym powiedzieć. Nie-
zwłocznie zdecydowałam 

się wezwać policję, z oba-
wy o dzieci wychodzące 

ze szkoły. Na szczęście 
żadnemu z uczniów 
nic się nie stało, ale 
pozostaje obawa o 
bezpieczeństwo dzie-

ci poza szkołą. Na tere-
nie placówki radzimy 
sobie z tym uczniem, 
choć nie będę ukry-

wać, że są z nim problemy wycho-
wawcze, jednak nigdy wcześniej 
nie dochodziło do podobnych 
incydentów. Chłopiec jest drugi 
rok w pierwszej klasie. Pedagodzy 
i psycholog już wiedzą, jak należy 
z nim pracować. Problemy za-
czynają się po wyjściu dziecka ze 
szkoły. Dlaczego teraz posunął się 
do czegoś takiego? Nie wiem, być 
może uczeń sprawdza na ile może 
sobie pozwolić. Jest z wielodzietnej 
rodziny, ale matka współpracuje 
ze szkołą, stawia się na wszystkie 
wezwania. Ostatnio jest w szkole 
codziennie i sprawdza, czy syn 
jest na lekcjach – mówi Bogumiła 
Wójtowicz, dyrektor SP nr 4 w 
Łęczycy. - Cały czas jest obawa o 

inne dzieci. Niestety prawo jest 
tak skonstruowane, że nauczyciel 
nie może nawet sprawdzić, co 
uczeń ma w plecaku. Przeszuka-
nia może dokonać jedynie poli-
cja. Nie ma więc możliwości, by 
codziennie rano sprawdzać, czy 
uczeń nie przyniósł do szkoły np. 
noża. Wówczas, w piątek, uczeń 
wrócił pod szkołę z nożem zabra-
nym z domu. Rodzina mieszka 
niedaleko naszej placówki.

Patrol policji, który przyjechał na 
miejsce sprawę zgłosił do sądu ro-
dzinnego. 7 -latek już wcześniej miał 
ustanowionego kuratora. 

- Zgłoszeniem niezwłocznie 
zajęli się policjanci z Zespołu ds. 
Nieletnich i Patologii Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy. Funk-
cjonariusze ustalili, że tego dnia 
chłopiec w okolicy szkoły straszył 
dzieci nożem trzymanym w ręku, 
nikogo nie atakował. W związku 
z tym zdarzeniem nikt z uczniów 
nie ucierpiał – informuje podkom. 
Agnieszka Ciniewicz, ofi cer pra-
sowy komendanta powiatowego 
policji w Łęczycy. - Mundurowi 
rozmawiali między innymi z matką 
chłopca oraz pedagogiem szkolnym, 
przeprowadzili również rozmowę z 
7 – latkiem. Sprawa został przekaza-
na do Sądu Rodzinnego w Łęczycy 
o całym zdarzeniu poinformowano 
również kuratora. 

7-letni Aleksander na wniosek szko-
ły i sądu będzie miał przeprowadzone 
specjalistyczne badania psychologicz-
no-psychiatryczne. Matka chłopca 
o całej sprawie wiele powiedzieć nie 
chciała.

- Różne głupie pomysły mu przy-
chodzą do głowy. Mam z nim pro-
blemy, ale go leczę – usłyszeliśmy od 

matki ucznia. - Szkoła mi niestety w 
tym nie pomaga tak jak powinna, ta-
kie życie, trzeba sobie radzić samemu.

Po co Aleksander chwycił za nóż i 
straszył kolegów ze szkoły? Motyw 
nie jest znany. Jedno jest pewne, chło-
piec ma poważne problemy i wymaga 
specjalistycznej pomocy.

(ms)
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się wezwać policję, z oba-

wy o dzieci wychodzące 
się wezwać policję, z oba-

ze szkoły. Na szczęście 
wy o dzieci wychodzące 

ze szkoły. Na szczęście 
wy o dzieci wychodzące 

żadnemu z uczniów 
ze szkoły. Na szczęście 
żadnemu z uczniów 

ze szkoły. Na szczęście 

nic się nie stało, ale 
pozostaje obawa o 
bezpieczeństwo dzie-
pozostaje obawa o 
bezpieczeństwo dzie-
pozostaje obawa o 

ci poza szkołą. Na tere-
nie placówki radzimy 
sobie z tym uczniem, 

nie placówki radzimy 
sobie z tym uczniem, 

nie placówki radzimy 
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Łęczyca Od 1 stycznia PEC wpro-
wadza nową taryfę płat-

ności za ogrzewanie. Zapłacimy 
mniej niż dotychczas. Różnica może 
nie jest ogromna, ale początek roku 
zazwyczaj wiązał się z podwyżkami. 
Tym razem czeka nas miła niespo-
dzianka. 
Wąska grupa odbiorców z ul. Woj-
ska Polskiego, czyli 16 budynków 
ogrzewanych z kotłowni pelletowej 
zapłaci około 3 zł netto mniej za 1GJ 
energii – w dotychczasowej taryfi e 
stawka wynosi 63,38 zł netto/GJ, od 
1 stycznia będzie to kwota 60,54 zł 
netto/GJ. Pozostała część odbiorców 
zapłaci jeszcze niej, bo 58,32 zł netto/
GJ (mniej o 2,90 zł).

- Obniżamy cenę, jest to związane z 
realizacją umowy i obietnicy złożonej 
mieszkańcom. Od lipca negocjowa-
liśmy warunki z dostawcą gazu. Pro-
pozycje zmieniały się z dnia na dzień. 
W związku z tym, że wiele podmiotów 
odeszło od PGNiG, mogliśmy twardo 
obstawać przy obniżeniu ceny gazu. 
Udało się. Dzięki temu, że nie zdecy-
dowaliśmy się na zmianę dostawcy, 
mogliśmy podpisać korzystny aneks 
do umowy – informuje Jan Budziński, 
prezes PEC w Łęczycy. - Nowa taryfa 
będzie obowiązywać od 1 stycznia 
przez cały rok. 
Niższa taryfa i ciepła zima, przynaj-
mniej na początku sezonu grzewcze-
go, pozwolą na pewne oszczędności. 

Dzięki temperaturze około 10 stopni 
w dzień, jak ostatnio, możemy śmiało 
przykręcić kaloryfery. Oby sroga zima 
w ogóle do nas nie przyszła. 

(ms)

Dwie osoby trafiły do szpitala 
a cztery rodziny mieszkające w 
budynku przy ul. Wieczorowej w 
Witoni tymczasowo straciły dach 
nad głową. Po wybuchu gazu w 
jednym z mieszkań uszkodzeniu 
uległa konstrukcja budynku. To 
cud, że żaden z lokatorów nie 
doznał żadnych poważnych ob-
rażeń. Wszyscy zdążyli się ewa-
kuować jeszcze przed przyjazdem 
straży pożarnej. Najbliższy czas 
spędzą u swoich rodzin. 

Do wybuchu w mieszkaniu do-
szło wskutek rozszczelnienia się 
butli z gazem, najprawdopodobniej 
podczas wymiany. Z początku 
pojawił się niewielki pożar, który 
próbowano samemu ugasić. W 
mieszkaniu, przebywała 88-letnia 
lokatorka i jej 58-letni sąsiad. Oboje 
decyzją ratownika medycznego 
zostali przewiezieni do łęczyckiego 
szpitala, na szczęście bez poważ-
nych obrażeń. 

- Również byłem na miejscu, dla 
nas najważniejsza była informacja, 

czy lokatorzy tego budynku będą 
mieli schronienie, czy też którejś 
z rodzin należy zapewnić lokal 
socjalny. Wszyscy zadeklarowali, 
że będą mogli przenieść się do 
swoich rodzin. Budynek przy ul. 
Wieczorowej, w którym doszło do 
wybuchu gazu należy do Skarbu 
Państwa, z tego co wiem, rozpo-
częto już pracę, by lokatorzy w 
niedługim czasie mogli wrócić do 
mieszkań. W sumie mieszkają tam 
cztery rodziny, łącznie 7 osób. Są to 
dwie samotne emerytki, rodzina z 
dzieckiem oraz małżeństwo – mówi 
Mirosław Włodarczyk, wójt gminy 
Witonia. - Na szczęście nie wybu-
chła cała butla z gazem, wówczas 
zniszczenia byłyby ogromne, choć 
te i tak są duże.

Wskutek wybuchu gazu zgroma-
dzonego w pomieszczeniu, wyrwane 
zostały okna i drzwi, uszkodzeniu 
uległa również ściana boczna bu-
dynku. Z tego powodu inspektor 
budowlany nie wyraził zgody, by 
lokatorzy wrócili do mieszkań. 

Mniej za ciepło

Gdzie spędzą święta?

Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek około godziny 16. Na miejscu 
działały dwie Jednostki Ratowniczo 
– Gaśnicze oraz dwa zastępy OSP 
Witonia.

(ms)
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Już są nowe 
o z d o b y 

świąteczne w mieście. W 
piątek zostały zawieszo-
ne i po raz pierwszy włą-
czone. Plac T. Kościuszki 
rozświetliły tysiące bia-
łych lampek. Świątecz-
ne iluminacje ozdobiły 
również ul. Zamkową i 
drzewka przed miejskim 
urzędem.
Wspaniałe wrażenie robi 
ubrany po sam czubek świerk przy ratuszu, równie efektownie wyglądają 
„śnieżne korony” zamocowane pod latarniami. 
Miasto w święta nabrało zupełnie innego wyglądu, nie ma nawet po-
równania z ubogimi ozdobami z minionych świąt. Za świecące dekoracje 
miasto zapłaciło prawie 50 tys. zł.

(ms)

Boże Narodzenie to 
najbardziej rodzinne 

święta ze wszystkich. W tym okre-
sie samotność doskwiera najbar-
dziej. Znajomi, a nawet przyjaciele 
nigdy nie wypełnią pustki, która 
pojawia się szczególnie u osób 
starszych.

Podczas ubiegłotygodniowej 
wigilii dla osób samotnych zorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie 
Kobiet Ziemi Łęczyckiej poznali-
śmy 83-letnią Janinę Nowakow-
ską mieszkającą od lat w Domu 

Pomocy Społecznej w Łęczycy. 
Choć w DPS-ie pani Janina na brak 
towarzystwa narzekać nie może, 
w tym magicznym, świątecznym 
okresie w sposób szczególny 
wspomina lata przeżyte wspólnie 
z mężem.

- Od 16 lat jestem wdową. Z 
mężem byliśmy razem 28 lat. Na 
początku po jego śmierci, przez 6 
lat mieszkałam sama, we wsi Or-
szewice (gm. Góra św. Małgorzaty). 
Ciężko było sobie poradzić w go-
spodarstwie, kiedyś zostałam nawet 

Burmistrz Krzysztof 
Lipiński i były dyrektor 

ZM Adam Kujawa zawarli ugodę 
po wcześniejszym dyscyplinar-
nym zwolnieniu szefa Zieleni. 

Adam Kujawa, zwolniony ze 
stanowiska dyrektora w trakcie 
długotrwałej choroby odwołał się 
przed Sądem Pracy. Nie godził się z 
decyzją burmistrza, nie był jednak 
zainteresowany powrotem do pracy. 
Chodziło przede wszystkim o zmia-
nę sposobu zakończenia stosunku 
pracy. Jako że sąd nie ocenił zebra-
nych dowodów, nie ma pewności, że 
faktycznie, stwierdzone w jednostce 
naruszenia były mocną postawą do 
zwolnienia dyrektora. Burmistrz, 
mimo ugody, zdania na ten temat 
nie zmienił.

- W sprawie z odwołania Adama 
Kujawy od rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedzenia, toczą-
cej się przed Sądem Rejonowym w 
Kutnie IV Wydział Pracy, nie został 
wydany przez Sąd żaden wyrok. 
Sąd nie prowadził w ogóle postę-
powania, a zatem nie dokonywał 
też oceny materiału dowodowego, 

co stanowi podstawę do wyda-
wania orzeczenia końcowego. Na 
pierwszej rozprawie, na wyraźną 
prośbę pana Kujawy, strony za-
warły ugodę. Burmistrz miasta 
Łęczyca wyraził zgodę na zmianę 
trybu rozwiązania umowy o pracę 
z Adamem Kujawą: z rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia na 
rozwiązanie umowy za porozu-
mieniem stron, przy czym bez 
dokonywania na jego rzecz zapłaty 
jakiegokolwiek odszkodowania. 
Adam Kujawa przystał na takie 
warunki, nie otrzymał więc żad-
nego świadczenia pieniężnego 
z tytułu ustania stosunku pracy 
– informuje Jakub Pietkiewicz, 
doradca burmistrza ds komuni-
kacji społecznej. - Burmistrz nie 
zmienił zdania w kwestii oceny 
naruszeń, jakie stwierdzono w 
toku audytu przeprowadzonego w 
Jednostce Budżetowej Zieleń Miej-
ska w Łęczycy, a które stanowiły 
podstawę rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedzenia z Ada-
mem Kujawą. 

(ms)

Miasto rozbłysło
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Dyscyplinarka cofniętaŚwięta nie zawsze radosne

Janina Nowakowska w 
święta szczególnie wspomina 
zmarłego męża

okradziona. Zdecydowałam się, 
żeby zamieszkać w domu pomocy. 
Mam tu bardzo dobre warunki i ota-
czają mnie bardzo mili ludzie, nie 
mogę narzekać – usłyszeliśmy. - W 
czasie Bożego Narodzenia tęsknota 
za mężem jest znacznie silniejsza 
niż w ciągu roku. Cały czas o nim 
myślę, przypominam sobie jak 
razem spędzaliśmy święta. Bóg tak 
chciał, że zabrał go wcześnie. Mąż 
zginął potrącony przez samochód. 
W każdą wigilię stawiam na stole 
jego zdjęcie. Chcę, żeby chociaż w 
święta był razem ze mną. Wiem, że 
jest. W tak magicznym okresie czuje 
się obecność najbliższych, nawet 
kiedy już nie ma ich z nami. 

Pani Janina z mężem nie mieli 
dzieci.

Nie zapominajmy, że osoby star-
sze i samotne potrzebują bliskości. 
W ferworze świątecznych przygo-
towań pamiętajmy o nich. Warto 
np. odwiedzić samotną sąsiadkę, 
zapytać czy niczego nie potrzebuje. 
To miły gest, który na pewno sprawi 
dużo radości.

(ms)
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Starosta Ryszard 
Rytter odniósł się 
do artykułu w któ-

rym opisaliśmy problemy związane 
z remontem  drogi wojewódzkiej 
przebiegającej na odcinku Uniejów – 
Dąbie do węzła autostrady A2. Józef 
Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, ma 
wiele pretensji do starostwa, które – 
jego zdaniem – jest po części odpo-
wiedzialne za niszczenie dróg gmin-
nych. Starosta uważa, że pretensje 
burmistrza nie są uzasadnione. 
-  Warunkiem zmian organizacji ruchu 
na czas inwestycji drogowej jest uzyska-
nie zatwierdzenia, do którego niezbęd-
ne jest przedłożenie stosownej opinii 
zarządcy drogi. Firma, która wygrała 
przetarg na wykonanie odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 473 Uniejów – Dąbie 
wystąpiła w dniu 2 października br. do 
gminy Uniejów i zarządu powiatu w 
Poddębicach o wydanie takiej opinii w 
zakresie przyległych dróg do remonto-
wanej drogi wojewódzkiej nr 473. Doty-
czyło to zapewnienia ruchu lokalnego 
i dojazdów do posesji. Wydanie opinii 
jest ustawowym obowiązkiem zarządcy 
drogi i powinna być ona wydana bez-
zwłocznie. Jednakże zamiast ją wydać  
w jak najkrótszym czasie pan burmistrz 
Uniejowa zwlekał, zwleka  i z tego co 
nam wiadomo do tej pory jej nie wydał 
– mówi starosta poddębicki. - Władze 
powiatu chcąc w należyty sposób 
zabezpieczyć stan dróg powiatowych, 
w trakcie  realizowanej inwestycji na 
drodze wojewódzkiej, postawiły wa-
runki na jakich wykonawca inwestycji 
będzie korzystał z dróg powiatowych 
oraz wydały stosowną opinię (dotyczy 
lokalnych objazdów dla pojazdów do 
3,5 tony). Dokonano również fotore-
jestracji odcinków dróg powiatowych, 
na których wyznaczono objazdy, tak 
aby była podstawa do odszkodowań 
za ewentualne szkody. 
Pretensje, które pan burmistrz kieruje 
w stronę władz powiatu, powinien 
raczej skierować w swoim kierunku. 
Dlaczego do tej pory burmistrz nie 
wydał stosownej opinii na temat orga-
nizacji ruchu stawiając swoje warunki i 
nie doprowadził do zawarcia porozu-
mienia z wykonawcą inwestycji? - pyta 
starosta. - Czyżby pan burmistrz nie 
potrafił w odpowiednim czasie (od 2 
października do chwili obecnej), po-
rozumieć się z wykonawcą na swoim 
terenie? Najprościej jak zwykle obar-
czyć winą powiat. 
Sprawa budzi duże emocje. Do tematu 
powrócimy. 

(stop) 

powiat oDpowiaDa 
na krytykę

Poddębice, 
Uniejów

Poddębice Czytelnicy zwró-
cili się do redakcji 

z prośbą o interwencję. Na do-
brą sprawę, ludzie nie wiedzą 
do kogo mają iść w sprawie 
dziurawej jak ser szwajcarski 
drogi w centrum miasta. Jed-
ni twierdzą, że skargi należy 
kierować do starostwa. Inni, 
że odpowiedzialnym za fatal-
ny stan traktu jest burmistrz. 
Jedno nie ulega wątpliwości. 
Nieutwardzona ulica Przejazd 
już dawno powinna zostać wy-

remontowana. 
- Ja słyszałem, że to magistrat 

odpowiada teraz za tę drogę – 
mówi Ryszard Szatkowski, który 
jako jeden z wielu zgłosił nam 
problem. - Mamy już dosyć tej nie-
mocy urzędniczej. Ile jeszcze lat 
trzeba będzie prosić nasze lokalne 
władze, aby coś z tą drogą zrobili? 
Przecież nie da się tędy normalnie 
przejść. Jazda samochodem rów-
nież jest ogromnym ryzykiem. 

Można urwać zawieszenie. 
W podobnym tonie wypowia-

da się Andrzej Zgierski.
- Nieutwardzona droga pro-

wadzi do garaży. Powinna zo-
stać wyremontowana. To wielki 
wstyd, że trakty w tak fatalnym 
stanie są w centrum miasta – 
słyszymy. 

Miecz ysław Gogolewski 
jest kolejnym niezadowolonym 
mieszkańcem. 

- Tu jest dziura na dziurze. 
Odcinek ma zaledwie sto metrów 

a dziur jest na pewno więcej niż 
sto – uważa pan Mieczysław. - 
Bulwersujące jest to, że burmistrz 
postawił bramki od strony wyas-
faltowanej ulicy i każą nam teraz 
jeździć przez te wyboje. 

- No właśnie – dodaje – Kazi-
mierz Kosiński. - Jak już była 
decyzja, żeby postawić bramki, 
to trzeba było od razu zmoderni-
zować ten odcinek ul. Przejazd. 

Mieszkańcy są zdezoriento-

wani. Nie wiedzą, czy za drogę 
odpowiada magistrat, czy też 
starostwo.

- Za nieutwardzony odcinek 
ul. Przejazd 
odpow iada 
starostwo – 
twierdzi bur-
mistrz Piotr 
S ę c z k o w -
ski .  -  Mu-
szę jednak 
wyjaśnić, że 
od nowego 
roku to my 
b ę d z ie my 
m i e l i  w 
swoim za-
rządzaniu 
tę drogę. 

Starosta 
R y s z a r d 
R y t t e r 
p o t w i e r -
dza. Jed-
nak – jak 
usłyszeliśmy – nie 
do końca odpowiedzialność za 
fatalny stan drogi jest po stronie 
starostwa.

Kiedy droga zostanie wyremontowana? - pytają okoliczni 
mieszkańcy 

Od strony wyasfaltowanej ulicy burmistrz kazał postawić 
bramki

Do garaży prowadzi stromy podjazd

- Mamy z panem burmistrzem 
umowę, że częścią dróg gminnych 
zarządzamy my, a urząd miejski 
pomaga w utrzymaniu niektó-

rych dróg powiatowych. 
Tak też 
j e s t  z 
u l i c ą 
P r z e -
j a z d . 
P r a k -
tycznie, 
t o  o d 
p o ł o -
wy tego 
r o k u 
ten trakt 
p o w i -
nien być 
m o d e r -
nizowa-
ny przez 
m a g i -
strat. 

Zapyta-
liśmy bur-
m i s t r z a , 

czy w nowym roku nieutwar-
dzona ul. Przejazd zostanie 
wyremontowana.

- Na pewno zakładamy moder-
nizację tego odcinka. Na chwilę 
obecną nie potrafię jednak odpo-
wiedzieć na pytanie, jakie będą 
to prace.

Mieszkańcy ufają, że w koń-
cu droga zostanie gruntownie 
zrobiona. 

(stop)

Galimatias z dziurawą drogą
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rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie 
terenu i rozbudowę uzdrowiska Uniejów

Uzdrowisko geotermalne w Uniejo-
wie dostało duży impuls do rozwoju. 
Właśnie rozstrzygnięto konkurs na 
przygotowanie koncepcji zagospo-
darowania terenu. Dzięki temu miasto 
ma szanse zyskać centrum uzdrowi-
ska z prawdziwego zdarzenia.
Dobiegł końca konkurs na wykonanie 
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 
dla Zespołu Uzdrowiskowego – Uniejów, 
który na zlecenie inwestora Meme Tech 
Sp. z o.o. zorganizował łódzki oddział 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
(SARP). Rolą uczestników konkursu było 
przygotowanie koncepcji zagospo-
darowania terenu wraz z określeniem 
programu funkcjonalnego pod budowę 
kompleksu budynków o przeznaczeniu 
uzdrowiskowym, hotelowym, gastrono-
micznym oraz sportowo-rekreacyjnym.
W ub. środę odbyła się uroczysta konfe-
rencja na Zamku Arcybiskupów Gnieź-
nieńskich w Uniejowie, podczas której 
nagrodzono uczestników konkursu. Jak 
poinformował sekretarz Sądu Konkur-
sowego – mgr inż. arch. Piotr Dankowski 
– do siedziby sądu w regulaminowym 
terminie napłynęło dziewięć prac. W 
wyniku obrad jury zwycięzcą konkursu 
został zespół projektantów w składzie 
mgr inż. arch. Mateusz Mazurowski, 
mgr inż. arch. Bartłomiej Skowronek i 
mgr inż. arch. Mateusz Graczyk, który od 
sponsora konkursu – spółki Meme Tech 
otrzymał nagrodę pieniężną o wartości 
23 tys. złotych. Przyznano również trzy 
wyróżnienia o wartości 9 tys. złotych 
każde, które otrzymali projektant mgr inż. 
arch. Rafał Stemporowski; zespół projek-
tantów w składzie mgr inż. arch. Konrad 
Kędzierski, inż. arch. Tomasz Jakubowski, 

inż. arch. Zuzanna Jarzyńska i inż. arch. Fi-
lip Strzelecki, a także zespół projektantów 
w składzie mgr inż. arch. Izabela Tomczak, 
inż. arch. Leszek Maksym Czaja i mgr inż. 
arch. Małgorzata Burkot.
Prace, które otrzymaliśmy prezentują 
naprawdę dobry poziom i w każdej z 
nich można było znaleźć coś inspirują-
cego. Plan stworzony przez zwycięski 
zespół był najbardziej kompletny, 
spełniał przyjęte przez nas kryteria 
i wyróżniał się na tle pozostałych 
– poinformował Grzegorz Kiełpsz, 
prezes spółki Meme Tech i członek 
Sądu Konkursowego. Mamy nadzieję, 
że wypracowana koncepcja znajdzie 
odzwierciedlenie w dalszych dokumen-
tach planistycznych gminy. Powinniśmy 
mieć jednocześnie świadomość, że 
jest to bardzo wstępna faza projektu a 
ostateczny kształt budynków i sposób 
zagospodarowania terenu może się 
jeszcze zmieniać. Inwestorów chcących 
włączyć się w rozwój miasta, w rozwój 
tego terenu  zapraszamy do współpra-
cy – dodał prezes Meme Tech.
Pozytywne nastroje panują również 
wśród władz miejskich. – Dzięki planowa-
nej inwestycji liczymy, że Uniejów będzie 
aspirować do rangi najnowocześniejsze-
go uzdrowiska w Polsce, a dodatkowo 
powstanie ponad 100 miejsc pracy. 
Nasze źródła wód geotermalnych są 
unikatowe w tej części Polski i zasługują 
na uznanie, którym się cieszą  – wtóruje 
inwestorowi Józef Kaczmarek, burmistrz 
Uniejowa. 
Uniejów w ostatnich latach z powodze-
niem korzysta ze swojego unikalnego, 
a przy tym malowniczego położenia w 
dolinie rzeki Warty, które uzupełnia do-

bre skomunikowanie z autostradami A1 
i A2. Nieruchomość, która jest własnością 
spółki  Meme Tech o powierzchni 5,83 ha, 
dla której sporządzana została koncepcja 
funkcjonalno-przestrzenna, dzięki swoje-
mu atrakcyjnemu położeniu i uzbrojeniu 
terenu ma znaczny potencjał rozwojowy. 
Tereny inwestycyjne są przeznaczone na  
dom uzdrowiskowy z szerokim wachla-
rzem usług leczniczych i rehabilitacyjnych 
wraz z usługami uzupełniającymi, w 
tym handlowymi i gastronomicznymi, 
dwa zespoły hotelowe z zapleczem 
rekreacyjnym, medical SPA & wellness, 
zespół budynków z apartamentami na 
wynajem dla kuracjuszy i funkcjami oraz 
pomieszczeniami pozwalającymi na 
prowadzenie tam np. Domu Seniora czy 
pensjonatu, a także towarzyszące temu 
tereny sportowe na potrzeby rehabilitacji.

Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu 
Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów    

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Ko-
nopnickiej w Poddębicach 
wspólnie ze swoimi rówie-
śnikami z partnerskiej szkoły 
Europaschule Herzogenrath, 
odkrywali historię muru ber-
lińskiego. Niemieccy i polscy 
licealiści wraz z opiekunami 
spotkali  s ię na wymianie 
młodzieżowej w Poczdamie, 
gdzie wzajemnie się pozna-
wali, uczyli porozumienia i 
współpracy. 

Podczas spotkania zastoso-
wano różnorodne metody pra-
cy, mające na celu wspieranie 
komunikacji oraz integracji w 
grupie. Uczniowie wzięli udział 
w warsztatach w Tränenpalast, 
zajęciach fotograficznych w Miej-
scu Pamięci Muru Berlińskiego 
oraz zwiedzali miasto w poszu-
kiwaniu śladów i historii tego 
symbolu podzielonej Europy.

Animacja językowa, gry miej-
skie w Berlinie i Poczdamie, 
wspólne przygotowywanie po-
siłków, śpiewanie niemieckich 
i polskich piosenek to elementy 
programu, które umożliwiły 
uczniom nie tylko wspaniałą za-
bawę i niezapomnianą przygodę, 
ale również udaną integrację. 

Do wymiany uczniowie przy-
gotowywali się od dłuższego 
czasu poprzez udział w warsz-
tatach prowadzonych w liceum 
oraz uczestnictwo w zajęciach na 
temat historii muru berlińskiego, 

które przeprowadziła wolonta-
riuszka Fundacji Schumana w 
Warszawie. Wymiana została 
poprzedzona kilkumiesięcznymi 
planami i konsultacjami oraz 
wizytą przygotowawczą nauczy-
cieli z Niemiec w Poddębicach na 
początku października. 

Po powrocie z Poczdamu 
młodzież i  nauczyciele n ie 
spoczywają na laurach! Już 
prowadzone są starania od-
nośnie przyjazdu niemieckich 
uczniów do Polski. Tym razem 
spotkanie planowane jest w 
Gdańsku, a jego tematem prze-
wodnim będzie Solidarność. 

- Cieszę się, że projekt uzyskał 
dofinansowanie Polsko – Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży, 
organizacji, której zadaniem jest 
wspieranie, inicjowanie oraz 
dofinansowywanie spotkań mło-
dzieży – mówi Ryszard Rytter, 
starosta poddębicki.

wymiana młodzieży 
31-letni Adam Kozanecki dotarł 
do finału popularnego show 
kulinarnego emitowanego na 
kanale jednej z komercyjnych 
stacji. Dla mieszkańca Uniejowa 
to ogromny sukces. 

- Jestem jak ratatouille – barw-
ny, witalny i nieprzewidywalny 
– usłyszeli znani kucharze od 
mieszkańca Uniejowa. 

Skończył pedagogikę, zarzą-
dzanie oświatą i europeistykę. Od 
7 lat pracuje z dziećmi, najpierw 
w przedszkolu, teraz w zerówce. 

- Chcę zająć się profesjonalnie 
gotowaniem i projektowaniem 
wnętrz, a w przyszłości założyć 
szkołę gotowania dla dzieci. 
Uwielbiam kuchnię polską, na-
uczyłem się jej od dziadka i ro-
dziców. Rodzinny Uniejów i dary 
tamtejszych pól, lasów i rzek są 
dla mnie największą inspiracją 
w kuchni – mówił w programie 
A. Kozanecki.

W kuchni pan Adam nie za-
wsze odnosił jednak sukcesy. 
Nigdy nie zapomni zakalca, który 
mu wyszedł zamiast pszennego 
ciasta czekoladowego. Najgorsze 
było jednak nie to, że ciasto nie 
wyszło, tylko zawód w oczach ro-
dzeństwa, którym obiecał pyszny 
podwieczorek. 

MasterChefa wygrał 22-letni 
Damian Kordas z Wrocławia. 
Jest najmłodszym masterchefem 
w Polsce. 

(stop), masterchef.tvn.pl

Z Uniejowa do MasterChef
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 167: Bogatemu zawsze święto.
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- Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? - pyta się 
święty mikołaj. 
- Nic nie kradłem, byłem grzeczny - 
odpowiada dziecko. 
- To się naucz bo ja ci wiecznie prezentów 
nie będę przynosił!

*  Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną. 
Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami, kosmo-
nautami tylko Jasio oświadcza, że będzie świętym mikołajem. 
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani. 
- Bo będę pracować jeden dzień w roku...
                                                      

* Jasio cierpliwie wyczekuje na prezenty od świętego mikołaja. 
W końcu o północy zniecierpliwiony pyta: 
- Mamusiu, kiedy wreszcie przyjdzie święty mikołaj? 
- A czy ja wiem syneczku, o której godzinie wróci twój tatuś z 
knajpy? 

* Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta: 
- Mogłabyś mi pożyczyć soli? 
- Nie. 
- A cukru? 
- Nie. 
- A może chociaż mąki? 
- Nie. 
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć? 
- Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt! 

* Jasiu wysyła list do św. mikołaja i pisze: 
„kochany mikołaju. W tym roku chcę dostać siostrzyczkę”. 
Parę dni później św. mikołaj odpisuje: 
„kochany Jasiu. Najpierw przyślij mi mamusię” 

* Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta Fąfarę:
- Dlaczego chce się pan rozwieść z żoną?
- Bo daje mi do jedzenia: barszczyk z uszkami, śledzia, karpia, 
kluski z makiem...
- Proszę pana, przecież wszyscy na wigilię jedzą takie potrawy!
- Możliwe, ale ona przyrządza mi je codziennie od siedemnastu 
lat!

                                                      

* Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta Fąfarę:

                                                      

* Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta Fąfarę:* Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta Fąfarę:

BARSZCZ WIGILIJNY
Składniki:
1,5 kg buraków – nie obierać, wyszoro-
wać, odkroić końcówki i pokroić w krążki
włoszczyzna (bez pora), pokroić w krążki
2 cebule – obrać i pokroić w krążki
4 ząbki czosnku – obrać
laseczka chrzanu
2 litry wody zagotować z 1 łyżką soli i 4 
kopiastymi łyżkami cukru, przestudzić 
można dodać kawałek czerstwego chleba

Etapy przygotowania:
Wszystkie składniki umieścić w glinia-
nym garnku lub w słoju i zalać przego-
towaną wodą. Przykryć lnianą ściereczką 
lub gazą i ustawić w temperaturze 
pokojowej. Barszczyk dojrzewa 10 d  ni. 
Po tym czasie barszcz należy zlać przez 
gazę do garnka. Nie doprawiać przy-

prawami typu maggi. Do smaku można 
dodać wywaru z podgrzybków, sól, Ve-
getę. Przed podaniem do stołu barszcz 
podgrzewać, ale nie zagotować. Barszcz 
można pić czysty z uszkami, a można też 
dodać wywar z włoszczyzny lub rosół.

KARP Z ORZECHAMI
Składniki:
Ryba:
2 fi lety z karpia (ewentualnie 4 dzwonka)
2 łyżki masła klarowanego
sól, pieprz
Sos bakaliowy:
100 g orzechów włoskich
50 g migdałów w słupkach
2 łyżki miodu
50 ml wytrawnego białego wina
100 ml śmietanki kremówki
3 łyżki świeżego tymianku 

Etapy przygotowania:
Ryba: Piekarnik rozgrzej do temperatury 
180 stopni C. Karpia oprósz solą i pie-
przem, przysmaż z obu stron na maśle 
na złoty kolor i przełóż do   gorącego 
piekarnika na mniej więcej 10 minut (w 
zależności od grubości ryby). 
Sos bakaliowy: Posiekaj tymianek. Na 
patelni, na której smażyła się ryba, 
upraż orzechy i migdały, dodaj białe 
wino i miód, podgrzewaj na małym 
ogniu. Dodaj śmietanę i tymianek. 
Pieczonego karpia podawaj z bakalio-
wym sosem. 

MAKOWIEC Z POMARAŃCZOWĄ 
NUTĄ
Składniki:
Porcje: 2 rolady makowe. Ciasto:
500 g mąki 
40 g drożdży 
250 ml ciepłego mleka 
4 żółtka 
250 g cukru 
szczypta soli 
75 g roztopionego masła 
Masa makowa:
300 g maku 
300 ml mleka 
75 g masła 
100 g cukru 

5 łyżek miodu 
100 ml likieru Cointreau 
2 białka 
100 g suszonych rodzynek 
100 g siekanych orzechów laskowych 
2 łyżki skórki pomarańczowej 
100 g płatków migdałowych 
Lukier:
250 g cukru pudru 
3 łyżki likieru Cointreau 
3 łyżki soku z cytryny 
3 łyżki skórki pomarańczowej, do de-
koracji 

Etapy przygotowania:
Zaczynamy od masy makowej. Na sicie 
myjemy mak i wykładamy go do mi-
ski, po czym zalewamy wrzątkiem 
i wszystko mieszamy. Następnie 
przykrywamy go folią i odstawiamy 
na noc. Na następny dzień mielimy 
go 2 razy. Do roztopionego masła w 
rondlu dodajemy cukier, miód, mak 
i bakalie. Delikatnie je podsmażamy 
i wlewamy likier, wsypujemy skórkę 
pomarańczową i smażymy jeszcze 
przez 10 minut. Cały czas mieszamy. 
Kiedy   wszystko wystygnie, dodajemy 
ubite białka. Następnie przygotowu-
jemy ciasto drożdżowe. W 4 łyżkach 
ciepłego mleka i 4 łyżkach cukru 

rozpuszczamy drożdże i czekamy aż 
wyrosną. W większym garnku rozpusz-
czamy masło i łączymy je z mlekiem, 
cukrem, solą, mąką, żółtkami i droż-
dżami. Wszystko wyrabiamy drewnianą 
łyżką i pozostawiamy na godzinę. Potem 
ciasto dzielimy na dwie części. Każdą 
część zagniatamy (podsypujemy mąką) 
i wałkujemy na prostokąt. Rozkładamy 
na nie połowę masy makowej i deli-
katnie zwijamy w rulon w ten sposób, 
aby podwinąć końce ciasta do środka. 
Wkładamy je na blachę i powtarzamy 
czynność z drugą porcją ciasta. Rulony 
smarujemy białkiem i i pieczemy przez 
50 minut w temperaturze 180 stopni. Na 
końcu robimy lukier. Ucieramy razem ze 
sobą sok z cytryny, likier Cointreau oraz 
cukier puder. Takim lukrem smarujemy 
ciasto jeszcze wtedy, kiedy będzie ciepłe. 
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Ponad 600 dzieci bawiło się 18 grudnia w hali sportowej na imprezie gwiazdkowej pt. “Pracownia św. Mikołaja”. 
Na dzieci czekało wiele atrakcji: wspólne tańce, pląsy, śpiewy, konkursy; wszystko to w świątecznej scenerii, wśród 
baniek mydlanych i confetti. Najmłodsi mogli też skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i wykonać świąteczne 
ozdoby. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie prezenty i mogły sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem.
Miejska gwiazdka dla wszystkich dzieci organizowana jest w Ozorkowie od 2011 r. z inicjatywy burmistrza Jacka 
Sochy i co roku cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych mieszkańców.

tekst i fot. (id)

Mikołaj obdarował najmłodszych 
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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)

W tym roku – jak 
podkreślają sprze-

dawcy – ozorkowianie na pre-
zenty wydają o wiele więcej 
pieniędzy, niż rok temu. Co jest 
najmodniejsze? Odwiedziliśmy 
sklepy zabawkarskie, drogerie, 
księgarnie, apteki, punkty ze 
sprzętem rtv i agd. 

Dla dzieci wybór zabawek jest 
ogromny. Rodzice mogą przebie-
rać do woli. Jakie zabawki cieszą 
się największym zainteresowa-
niem?

- Wszystko zależy od tego, jakie 
lecą w telewizji reklamy – mówi 
z uśmiechem Małgorzata Klim-
czak, sprzedawczyni w jednym ze 

sklepów z zabawkami w centrum 
miasta. - Dzieci bardzo umiejętnie 
wyłapują z telewizji reklamowe 
spoty i chcą mieć taką zabawkę, 
jaka akurat jest reklamowana. 
Rodzice raczej nie mają wyjścia i 
gdy do nas przychodzą pytają o te-
lewizyjne hity dla swoich pociech. 

Na pewno pod choinką po-
winna znaleźć się lalka Frozen. 
Sprzedawczyni twierdzi, że z 
tej serii doskonale sprzedają się 
nie tylko lalki, ale również inne 
zabawki utożsamiane z bajką 
„Kraina Lodu”. 

- Taka disneyowska lalka kosz-
tuje ok. 100 złotych. Można rów-
nież kupić poszczególne fi gurki 

postaci występujących w tej bajce 
oraz ubranka lub też puzzle, gry 
planszowe, książki z tymi baj-
kowymi motywami – wymienia 
pani Małgorzata. - Dla dziew-
czynek wciąż modne są także 
lalki Barbie. Dobrze sprzedają się 
również interaktywne bobasy. 
Natomiast dla chłopców, jak do tej 
pory, największym zainteresowa-
niem cieszą się zdalnie sterowane 
roboty. Spora część rodziców pyta 
też o modne drony z kamerami. 
Jak zawsze doskonale sprzedają 
się klocki Lego, choć niektórzy 
wybierają chińskie zamienniki 
tych klocków kosztujące o połowę 
mniej od oryginału. 

W markecie oferującym sprzęt 
rtv i agd mieszkańcy Ozorkowa 
zostawiają sporo pieniędzy. Powo-
dzeniem cieszą się artykuły nawet 
za ponad 2 tysiące zł. 

- Hitem są konsole do gier, PS 
4 lub X-box w komplecie z grami 
– mówi Przemysław Siewiera, 
kierownik marketu. - Oczywiście, 
tak jak co roku w tym okresie, 
na prezent ludzie wybierają też 
wśród małego sprzętu agd. Do-
brze sprzedają się także tablety 
i smartfony. Droższe produkty 
raczej kupowane są na raty. 

Duże kolejki są w drogeriach. 
Tutaj, podobnie jak w innych skle-
pach, sprzedawcy mówią o ukie-
runkowanych na markę klientach.

- Kiedyś kupowało się więcej pre-

zentów, ale tańszych. Teraz klient 
woli wydać więcej pieniędzy na 
jeden, ale markowy prezent – mówi 
Anna Wilczak, szefowa sieciowej 
drogerii w Ozorkowie. - Średnio 
klienci przeznaczają na zakup mar-
kowych kosmetyków od 100 do 150 
zł. Teraz mamy promocje, a więc za 
produkty i tak płaci się nawet o 50 
procent mniej. 

Pod choinkę wciąż modnym 
prezentem są książki. Najlepiej 
sprzedają się romanse i krymi-
nały. 

Z aptek wykupywane są ze-
stawy dla seniorów – głównie z 
preparatami wzmacniającymi 
serce i poprawiającymi krążenie. 

Reporter życzy udanych za-
kupów.

(stop)

Gwiazdkowe hity pod choinkę
Ozorków 

Małgorzata Klimczak przy najpopularniejszych zabawkach 

W markecie sporym powodzeniem cieszą się konsole do gier 
W drogeriach wzięcie mają 
markowe kosmetyki
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życzenia życzenia

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Młodzież szkolna podziwiała 
pokaz trików piłkarskich w wy-
konaniu zawodników Akademii 
Be Freestyle z Warszawy. Grupa 
ta została założona przez prekur-
sorów football freestyle w Polsce. 

Tworzą ją najlepsi zawodnicy 
tej młodej dyscypliny sportowej: 
Mateusz Związek, Kamil Drze-
wucki - wicemistrzowie Europy 
w kat. duo 2012, Szymon Skalski- 
aktualny mistrz świata Red Bull 
Street Style Tokyo 2013, wielokrot-
ny mistrz Polski i Europy. Na 
koncie grupy są setki pokazów 

m.in.: na Stadionie Narodowym 
(podczas Euro 2012), udział w 
teledysku Libera - ,,Pola karnego 
lis”, występy w Dubaju, Malezji, 
Rosji, Chinach, Meksyku, Wiel-
kiej Brytanii i Francji. Nie obyło 
się bez niespodzianek w postaci 
konkursów. Na zakończenie im-
prezy goście cierpliwie pozowali 
do zdjęć i rozdawali autografy 
ku zadowoleniu licznie zgromad-
zonej publiczności. Organiza-
torem i pomysłodawcą imprezy 
był zarząd MKS Leśmierz.

(stop)

Ozorkowskie Przed-
siębiorstwo Komu-

nalne nie będzie w nadchodzącym 
sezonie zimowym odpowiedzial-
ne za utrzymanie dróg. Oferta 
ozorkowskiej komunalki okazała 
się nie do przyjęcia. Cena zapro-
ponowana przez OPK została od-
rzucona przez magistrat. Trzeba 
było ogłosić nowy przetarg. Po 
raz pierwszy w mieście za zimowe 
utrzymanie dróg odpowiedzialna 
będzie prywatna fi rma. 

Zakład Instalacji Sanitarnych i 
CO Budownictwo Ogólne i Dro-
gowe Jacek Jańczyk z Ozorkowa 
wygrał przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg w sezonie zimowym 
2015/2016. Firma ta po raz pierwszy 
będzie świadczyć tego typu usługi 
w Ozorkowie. Umowa opiewa na 

217 tys. zł z możliwością zwiększe-
nia tej kwoty o 50 procent.

- W ramach umowy firma jest 
zobowiązana do odśnieżania dróg 
powiatowych i gminnych, zarówno 
asfaltowych jak i gruntowych, chod-

ników miejskich i miejsc postojo-
wych należących do miasta – mówi 
Izabela Dobrynin, rzecznik urzędu 
miasta w Ozorkowie. 

Wykonawca jest zobowiązany 
do odśnieżania i likwidacji śliskości 
w pierwszej kolejności na drogach 
przelotowych, tj. Zgierskiej, Wyszyń-
skiego, Listopadowej, Łęczyckiej, 
Konstytucji 3-go Maja, Starzyńskiego, 
Nowe Miasto, Nowy Rynek. Firma 
dysponuje dwiema piaskarkami, 
trzema pługami, w tym jednym przy-
stosowanym do odśnieżania chodni-
ków i ładowarką do usuwania śniegu. 
Pracownicy firmy, zgodnie z umową, 
są zobowiązani niezwłocznie, najpóź-
niej do 60 minut, podjąć interwencję 
po otrzymaniu polecenia wyjazdu 
sprzętu w miasto od dyżurującego 
pracownika UM. 

(stop)

Harcerze z 
ozorkow-

skiego hufca ZHP po-
jawili się w urzędzie 
miejskim, by przekazać 
Betlejemskie Światło 
Pokoju burmistrzowi 
Jackowi Sosze. 
Druhowie  odebrali je 13 
grudnia w Bazylice Archika-
tedralnej w Łodzi i od tego 
czasu przekazują je dalej 
urzędom, szkołom, zakładom pracy, instytucjom i organizacjom w Ozorkowie. 
W niedzielę światełko trafi ło do ozorkowskich kościołów. Betlejemskie światełko, 
które jest symbolem pokoju, miłości, wiary i nadziei, dzięki skautom i harcerzom 
co roku trafi a do Europy z Betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego.

(stop)

W połowie grudnia 
na ul. Średniej, po 

kilkutygodniowej przerwie poja-
wili się drogowcy, by dokończyć 
remont ulicy na odcinku od ul. 
Partyzantów do ul. Maszkowskiej. 
Wcześniej udało się wyremonto-
wać nawierzchnię jezdni (w sumie 
położono 8 cm nowego asfaltu) 
i zbudować miejsca postojowe 
przy Szkole Podstawowej nr 4. Do 
ułożenia zostały jeszcze chodniki.

Przypomnijmy; remont tego 
odcinka Średniej, o który od lat 
apelowali mieszkańcy, był możliwy 
dzięki decyzji burmistrza Jacka 
Sochy, aby z budżetu miasta współ-
fi nansować remont drogi powiato-
wej. Na wniosek burmistrza i za 
zgodą miejskich radnych udało się 
wygospodarować w budżecie 150 
tys. zł Taką samą sumę przekazał na 
ten cel powiat zgierski. Jednak oka-
zało się, że 300 tys. zł nie wystarczy 
na budowę nowych chodników po 

obu stronach jezdni, potrzebne było 
jeszcze 100 tys. zł. 

Burmistrz Jacek Socha zadekla-
rował przeznaczenie z budżetu 
Ozorkowa dodatkowych 50 tys. zł 
na  ten cel i zaapelował do starosty, 
by powiat także znalazł dodatkowe 
pieniądze, po to, by remont dokoń-
czyć w tym roku. Po rozstrzygnięciu 
przetargu, 10 grudnia podpisano 
umowę z wykonawcą, który kilka 
dni później rozpoczął prace. W 
ramach robót zostanie dokończo-
ny chodnik po prawej stronie ul. 
Średniej, patrząc od strony ul. Par-
tyzantów, i ułożony nowy chodnik 
na całej długości po drugiej stronie 
jezdni. Zostaną także wykonane 
z kostki wjazdy do posesji. Firma 
ma 30 dni na wykonanie wszyst-
kich prac, ale jeśli pogoda będzie 
sprzyjać, być może uda się ułożyć 
nowe chodniki jeszcze do końca 
tego roku.  

(stop)

na Średniej kończą chodnik 

Betlejemskie światełko w magistracie
piłkarski pokaz w Zs w leśmierzu

tego jeszcze nie było! odśnieżanie 
po nowemu...

OPK nie musi szykować sprzętu. W tym sezonie nie będzie 
odśnieżać dróg 

Jaka będzie zima? Chyba każdy chciałby, aby w mieście 
śniegu nie było dużo 

fo
t. 

ar
ch

iw
um
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życzenia życzenia

życzeniażyczenia

46-latek zgłosił poli-
cjantom, że podczas 

spotkania towarzyskiego został 
bez żadnego powodu zaatakowa-
ny przez jednego z biesiadników. 
Agresor najpierw zabrał mu tele-
fon komórkowy a potem zaczął 
okładać pięściami po ciele a gdy 
go przewrócił i zyskał nad nim 
przewagę, ściągnął mu z palca złoty 
sygnet i nakazał wyjść z mieszkania. 
Zakrwawiony mężczyzna od razu 
swoje kroki skierował do ozorkow-
skiego komisariatu. Mundurowi po 
wysłuchaniu jego relacji natych-
miast pojechali do mieszkania, w 
którym doszło do zdarzenia. Suto 
zakrapiana alkoholem impreza zo-
stała przerwana wizytą policjantów. 
Wszyscy uczestnicy spotkania znaj-
dowali się pod wyraźnym wpływem 
procentowych trunków. Podczas 
przeszukania lokalu funkcjona-
riusze znaleźli zrabowane ofierze 
przedmioty. Zatrzymany został 
37-latek odpowiedzialny za atak na 
pokrzywdzonego. Mężczyzna trafił 
do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut dokonania rozboju. 
Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

(stop)

Do dyżurnego komi-
sariatu w Ozorkowie 

dotarło zgłoszenie o pobitym 
mężczyźnie. Z dalszego przekazu 
wynikało, że pokrzywdzony znaj-
duje się na jednej ze stacji paliw 
w gminie Ozorków. 
Policjanci, którzy dojechali na miej-
sce w rozmowie z napadniętym 
mężczyzną ustalili, że gdy przebywał 
w towarzystwie kolegów podszedł 
do niego znajomy, który poprosił 
o wyjście z budynku na krótką roz-
mowę. Obaj mężczyźni poszli do 
znajdującej się blisko altany. Tam 
21-latek zażądał od pokrzywdzone-
go zwrotu 10 złotych. Gdy usłyszał, 
że nie wie o jakie zadłużenie chodzi, 
zdenerwowany uderzył go pięścią 
w twarz. Wtedy do altany wkroczyli 
jeszcze dwaj inni mężczyźni i cała już 
trójka zaczęła okładać 32-latka po 
całym ciele. W pewnym momencie 
któryś z agresorów zaczął szperać 
w kieszeniach kurtki ofiary i wyjął z 
niej 170 złotych. Skierowany na miej-
sce patrol policji ustalił, że sprawcy 
mają od 17 do 21 lat i znajdują się w 
mieszkaniu jednego z napastników. 
Akcja zakończyła się zatrzymaniem 
przestępczego trio. Funkcjonariusze 
odzyskali też ukryte przez sprawców 
pieniądze. Podejrzewani pozostałą 
część nocy spędzili w policyjnym 
areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszeli 
zarzuty współdziałania w dokonaniu 
rozboju. Agresorom grozi kara do 12 
lat pozbawienia wolności. 

(stop)

rozbój w altanie
Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

agresja 
biesiadnika

Wojciech Kałużny, 
właściciel zakładu 

kominiarskiego, nie ma w okre-
sie przedświątecznym łatwego 
życia. Przechodnie proszą go o 
noworoczne kalendarze, guziki, 
grosiki, figurki kominiarza i inne 
gadżety. - W społeczeństwie 
wciąż jest wiara, że przynosimy 
szczęście. I dobrze, że tak jest – 
mówi z uśmiechem kominiarz z 
15-letnim stażem. 

- Gdy idę ulicą w swoim komi-
niarskim stroju, to chyba nie ma 
przechodnia, który nie złapałby się 
za guzik przy swoim ubraniu. Nie 

brakuje też i takich przechodniów, 
którzy pytają mnie, czy nie mogliby 
chwycić za mój kominiarski guzik. 
Czasami jest tak, że guziki mam 
pourywane. Nic sobie z tego nie 
robię, bo to miłe jak pomyślę, że być 
może przyniosę komuś szczęście – 
słyszymy od pana Wojciecha. 

Szef kominiarskiej firmy nie 
narzeka na brak zleceń. 

- Zawsze w okresie przed zimą 
jest więcej telefonów. To dobrze, że 
mieszkańcy przypominają sobie 
o czyszczeniu przewodów komi-
nowych. Z drugiej strony, nieste-
ty, telefonów wiosną i latem jest 

zdecydowan ie 
mniej. Niewielu 
być może wie, że 
czyszczenia ko-
minów z palenisk 
opalanych pali-
wem stałym na-
leży dokonywać 
co najmniej raz 
na trzy miesiące. 
Z palenisk opa-
lanych paliwem 
płynnym i ga-
zowym – co naj-
mniej raz na pół 
roku. Okresowa 
kontrola przewo-
dów kominowych 
powinna być raz 
w roku przez 
uprawnioną osobę – mistrza ko-
miniarskiego – mówi W. Kałużny. 

Kominiarz w Ozorkowie nie ma 
łatwej roboty. 

- Jest sporo starych kamienic 
i budynków w których czysz-
czenie kominów jest szczególnie 
uciążliwe. Chciałbym zaapelować 
do lokatorów, aby zimą nie za-
krywali kratek wentylacyjnych w 
pomieszczeniach. Takie działania, 
głównie w mieszkaniach z oknami 
plastikowymi, mogą przynieść 
nieszczęście. 

Warto dodać, że zakres obowiąz-
ków kominiarza obejmuje nie tylko 

czyszczenie przewodów komi-
nowych, ale również dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych. 
Ponadto kominiarz zajmuje się 
wskazywaniem przewodów do 
podłączenia urządzeń grzewczych, 
wybieraniem sadzy z kominów i 
sprawdzaniem sprawności instala-
cji gazowej. Zakłady kominiarskie 
przeprowadzają też okresowe 
kontrole w budynkach. 

Pan Wojciech przestrzega przed 
fałszywymi kominiarzami, którzy 
chodzą po domach i sprzedają 
kalendarze. 

(stop)

Ludzie łapią mnie za guzik...

Na zdjęciu Wojciech Kałużny 

5Z ŻYCIA MIASTANr 313 18 grudnia 2015 r.

ŻYCZENIA

Radosnych, 
spokojnych,

pełnych pogody ducha 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz samych szczęśliwych chwil 
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016 

Życzy Mieszkańcom Ozorkowa i Powiatu Zgierskiego

Dominik Gabrysiak
Radny Rady Powiatu Zgierskiego
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Opłata za odbiór odpadów ko-
munalnych w gminach zawsze 
budzi wiele kontrowersji. Wielu 
mieszkańców twierdzi, że jest 
wysoka, a śmieci i tak nie są nale-
życie zbierane i nie segregowane 
trafiają na wysypisko. 

Aby zapobiec wzrostom opłat 
pobieranych od swoich miesz-
kańców i ograniczyć składowanie 
odpadów do minimum Związek 
Międzygminny „BZURA” w imie-
niu 21 gmin z północnej części 
województwa łódzkiego rozpoczął 
budowę Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Ko-
munalnych w Piaskach Bankowych 
w gminie Bielawy.

Pierwszy etap budowy obejmuje 
przebudowę melioracji, budowę 
przyłącza wodociągowego oraz 
podniesienie terenu, czyli nawiezie-
nie 111.000 m3 pisaku i zagęszczenie 
go do odpowiednich parametrów. 
Wykonawcą prac jest Firma Roboty 
Ziemne Piotr Kubiak ze Zgierza, 
który złożył ofertę na kwotę brutto  
4 654 366,38 PLN. Podpisanie umo-
wy nastąpiło  w dniu 7 grudnia 
2015 r. Zakończenie tego zakresu 
prac budowlanych planowane jest 
na  koniec marca 2016 r.

BUDOWA ROZPOCZĘTA

Wykonawcą prac jest Firma Roboty 
Ziemne Piotr Kubiak ze Zgierza, 
Wykonawcą prac jest Firma Roboty 
Ziemne Piotr Kubiak ze Zgierza, 
Wykonawcą prac jest Firma Roboty 

który złożył ofertę na kwotę brutto 
Ziemne Piotr Kubiak ze Zgierza, 
który złożył ofertę na kwotę brutto 
Ziemne Piotr Kubiak ze Zgierza, 

4 654 366,38 PLN. Podpisanie umo
który złożył ofertę na kwotę brutto 
4 654 366,38 PLN. Podpisanie umo
który złożył ofertę na kwotę brutto 

-
wy nastąpiło  w dniu 7 grudnia 
2015 r. Zakończenie tego zakresu 
wy nastąpiło  w dniu 7 grudnia 
2015 r. Zakończenie tego zakresu 
wy nastąpiło  w dniu 7 grudnia 
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2015 r. Zakończenie tego zakresu 
prac budowlanych planowane jest 
2015 r. Zakończenie tego zakresu 

na  koniec marca 2016 r.
prac budowlanych planowane jest 
na  koniec marca 2016 r.
prac budowlanych planowane jest 

 Jednocześnie trwa budowa  17 
kilometrowego przyłączenia energe-
tycznego do zakładu kablem o mocy  
900 kW ze stacji transformatorowej  
Rozdzielczego Punktu Zasilania w 
Głownie. W chwili obecnej prowa-
dzony jest kabel energetyczny na 
ulicach Kopernika i Czackiego w 
mieście Głownie oraz w miejscowo-
ści Jasionna w gminie Głowno. Prąd 
popłynie kablem do zakładu już pod 
koniec czerwca 2016 r. Koszt budowy 
przyłącza energetycznego szacowany 
jest na 4,5 mln. zł, z czego Związek 
zgodnie z umową z zakładem ener-
getycznym pokryje 1,26 mln. zł. 

Kolejny etap budowy Zakładu 
Związek zamierza rozpocząć na wio-
snę 2016 r. przy współfinansowaniu z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, który obecnie rozpatruje 
wniosek o udzielenie dotacji wraz z 
pożyczką na ten cel. 

Związek Międzygminny „BZU-
RA” zamierza oddać całą inwestycję 
do użytku w 2017 r., a od stycznia 
2018 r. odpady z gmin należących do 

Związku będą trafiać do tej nowo-
czesnej instalacji. ,,Po wybudowaniu 
tego najnowocześniejszego zakładu 
zagospodarowania odpadów w 

województwie łódzkim oraz zor-
ganizowaniu wspólnego systemu 
gospodarowania odpadami dla 
wszystkich gmin należących do 

Związku, będziemy mogli skutecznie 
zapobiegać powstawaniu odpadów, 
ograniczać ich wytwarzanie, a dzięki 
zaawansowanej technologicznie 
sortowni  wiele surowców będzie 
odzyskiwanych i kierowanych do 
ponownego wykorzystania. W re-
zultacie w bardzo dużym stopniu 
ograniczymy składowanie odpadów, 
co będzie miało wpływ na ograni-
czenie kosztów ponoszonych przez 
mieszkańców objętych systemem. 
Nasza działalność przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska natu-
ralnego, jak również osiągnięcia 
optymalnych poziomów odzysku 
surowców wtórnych, jednocześnie 
będzie miała znaczący wpływ na 
rozwój naszego regionu i tworze-
nie nowych miejsc pracy” – mówi 
Ryszard Nowakowski – Przewodni-
czący Zarządu ZM ,,BZURA”.

Wizualizacja budowanego zakładu

Podpisanie umowy z wykonawcą na I etap budowy. W imieniu Zarządu Pan Ryszard Nowakowski 
– Przewodniczący ZM BZURA oraz Pan Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
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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 

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

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy 
fi skalnej, 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 

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

Sprzedam Lublina Izoterma. Tel.: 
607-959-842 

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, 
36,5 m², IV piętro. 

Niski czynsz. 
Tel.: 606-887-480 
lub 512-021-022

 
Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

reklama

życzenia życzenia

reklama

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
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W dniu 18 grudnia w godzinach 
6:00-22:00 funkcjonariusze Wy-
działu Prewencji i Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji w 
Poddębicach przeprowadzili akcję 
pod hasłem „Niechronieni”, celem 
której jest poprawa bezpieczeństwa 
pieszych, rowerzystów i motorowe-
rzystów. Działania ukierunkowane 
były na ujawnianiu wykroczeń, jakie 
popełniają piesi uczestnicy ruchu dro-
gowego. Policyjne patrole zwracały 
uwagę na osoby przechodzące przez 
jezdnię w miejscach niedozwolonych, 
wchodzące na przejście dla pieszych 
w cyklu czerwonego światła a także 
popełniające inne wykroczenia. 
Pospiech, nieuwaga, lekkomyślność 
czy wręcz bezmyślność często to-
warzyszą pieszym i są złym doradcą. 
Dlatego też w czasie akcji policjanci 
nie tylko pouczali jak prawidłowo 
powinni zachowywać się piesi, ale 
również nakładali kary na tych, którzy 
ewidentnie nie przestrzegali obowią-
zujących przepisów. 
Poddębiccy stróże prawa apelują 
do pieszych oraz rowerzystów, aby 
zwrócili szczególna uwagę na sto-
sowanie elementów odblaskowych, 
które ustrzegą ich przed niebezpie-
czeństwem. 

Jak można tak postąpić? 33-letni 
mężczyzna wysyłał sms- do ojca 
2-letniej dziewczynki z żądaniem 
ogromnych pieniędzy. Groził, 
że jeśli nie dostanie 200 tys. zł, 
zabije dziecko.

Sprawa wyszła na jaw, gdy do 
łęczyckiej komendy zgłosił się 
zastraszony ojciec dziecka, który 
pokazał policjantom otrzymane 
wiadomości. Jego podejrzenia się 
nie potwierdziły. 

- 11 grudnia o pomoc do łęczyc-
kich stróżów prawa zwrócił się 
mężczyzna, który odebrał wiado-
mości tekstowe z groźbą pozbawia 
życia jego dwu letniej córki, jeżeli 
nie zrealizuje żądań pieniężnych. 
Stawką za życie dziecka w pierw-

szej wersji była kwota 20 000 złotych 
następnie 200 000 złotych. Śledczy 
łęczyckiej komendy podeszli do 
sprawy z bardzo dużym zaanga-
żowaniem. Trop, który wskazał 
pokrzywdzony okazał się nietra-
fi ony, więc policjanci niezwłocznie 
uruchomili kolejne procedury. W 
wyniku prowadzonych działań 
wytypowali 33 - latka, podejrze-
wanego o sms-y z żądaniem okupu. 
Mężczyzna został zatrzymany i do-
wieziony do miejscowej komendy, 
gdzie 17 grudnia przedstawiono 
mu zarzut usiłowania wymu-
szenia rozbójniczego – informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz z 
KPP w Łęczycy. - Zatrzymany był 
wcześniej notowany za jazdę pod 

Mimo ostrzeżeń część z nas 
daje się nabrać na tzw. strzał-
ki telefoniczne. Oszuści nadal 
naciągają ludzi na drogie połą-
czenia telefoniczne. Połączenia 
wykonywane są z zagranicznych 
numerów. Gdy właściciel ko-
mórki oddzwania, za połączenie 
kasowane jest kilkadziesiąt, a 
nawet kilkaset zł.

Przypominamy, że numery, z któ-
rych dzwonią oszuści, pochodzą z 
Konga czy Wybrzeża Kości Słoniowej. 
Z reguły to 12-cyfrowe, zaczynające 
się na 243 lub 225 numery premium, 
czyli o podwyższonej płatności.

Naciągacze „puszczają strzałki” 
w nocy. Rano w telefonie widać 
nieodebrane połączenie, a numer 
kierunkowy przypomina jeden 

z polskich. Niektórzy z rozpędu 
oddzwaniają.

- W ubiegłym tygodniu mia-
łem taką „strzałkę” z numeru 
+22252620091 – kilka razy liczyłem 
cyfry zanim zorientowałem się że 
dzwonią oszuści. Początkowo my-
ślałem że to ktoś z Warszawy, jednak 
prefi ks (+22) świadczy o zagranicz-
nym pochodzeniu numeru. Tym ra-

zem się udało uniknąć dodatkowych 
kosztów – powiedział kolega z pracy. 

Operatorzy mogą zablokować po-
łączenia z numerów o podwyższonej 
płatności. Taka usługa jest bezpłatna. 
Trzeba tylko to zgłosić. Zanim od-
dzwonimy, możemy też wcześniej 
sprawdzić - również u operatora - czy 
połączenie z danym numerem nie 
będzie nas słono kosztować.

Policjanci z ko-
mendy powiato-

wej policji w Łęczycy pod nadzorem 
miejscowej prokuratury wyjaśniają 
okoliczności zgonu 83-letniego 
mieszkańca gminy Łęczyca.
16 grudnia dyżurny odebrał zgło-
szenie od przypadkowego kierow-
cy, który jadąc drogą przez miej-
scowość Dąbie zauważył leżącego 
na drodze starszego mężczyznę. 
Policjanci podjęli interwencję po-
twierdzając tym samym zgłoszenie. 
Lekarz przybyły na miejsce stwier-
dził zgon mężczyzny. Mundurowi 
wykonali oględziny i przesłuchali 
świadków. Postępowanie prowa-
dzone przez łęczyckich śledczych 
ma za zadanie wyjaśnić wszystkie 
okoliczności zdarzenia.

niechronieni 
uczestnicy ruchu

naturalna śmierć?
Gm. Łęczyca

UwaGa na tElEfonicZnycH osZUstÓw

Żądał 200 tys. zł za życie 2-latki

wpływem alkoholu. 
33-latek chciał 200 tys. zł w za-

mian za życie dziewczynki, teraz 

grozi mu kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności. 

(ms)
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kolacja wigilijnatajemnica Bożego narodzenia choinkowe zwyczaje

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 
roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w 
przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. 
Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. 
Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia 
zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, 
nazywając go “Słońcem Sprawiedliwości”. Tajemnica Boże-
go Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska stała 
się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia 
rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nie-
skończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek 
jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. 

Każdego roku tuż przez Bożym Narodzeniem ubieramy 
bożonarodzeniowe drzewko. Zawieszamy lampki, bombki 
i łańcuchy. Czy wiemy dlaczego? Czy tylko dla ozdoby 
naszego domu? Zwyczaj ubierania choinek narodził się 
wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu. W dniach 
przesilania zimy i nocy zawieszano u sufi tu gałązki jemioły, 
jodły, świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad 
śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół 
chętnie przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ 
Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, bo 
tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata. 

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu 
zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy 
cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole 
nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. 
Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza 
osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, następnie bierze z 
talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się 
nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, 
którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każ-
dym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole 
dodatkowe, puste nakrycie. W czasie Wigilii najważniejszy 
jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero, gdy podzielimy się 
opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z 
uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych 
ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd.
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Drużyna św. Mikołaja

Święty po świętach

Śniegu nie ma, to zamiast sani będzie ponton Rozgrzewka przed wigilijnym maratonem

Prezent dla pana

Prezent dla pani

Hola, hola. Nie wiem czy 
wszyscy byli grzeczni


