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horoskop 
na 2016 rok

13-latka dała się zbałamucić... policjantowi. 

Funkcjonariusz zapewne dalej utrzymywałby 

nieprzyzwoity związek z małoletnią, gdyby nie 

matka 13-latki, która zgłosiła sprawę prokuraturze. 

Dodatkowo relacjami mężczyzny z gimnazjalistką 

zainteresowała się policja wewnętrzna. 

Najprawdopodobniej funkcjonariusz już wkrótce 

zostanie wyrzucony z policji. więcej str. 7

MIESZKAŃCY 
WALISZEWA 
PRZECIW ŁZG

str. 4

Kto w Ozorkowie otrzyma podwyżkę? w Poddębicach mieszkają w pałacyku

str. 3

w Poddębicach mieszkają w pałacyku

polIcjaNt seKsualNIe WYKorZYstał DZIecKo!

łęczycanin powiesił się w boże Narodzenie
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Daszyna
Większością głosów 
radni miejscy przyjęli 

projekt budżetu na 2016 rok. 
Nie obyło się bez kilku poprawek 
wniesionych przez członków 
klubu radnych „Od Nowa”. Naj-
więcej kontrowersji wzbudziła 
propozycja przesunięcia 20 tys. 
zł z puli przeznaczonej na sport 
i przeniesienie tej kwoty dla łę-
czyckiej OSP. 

- Dlaczego zabieracie pieniądze 
łęczyckim sportowcom? - pytał 
radny Paweł Kurczewski. - Zabie-
racie 20 tys. zł ze sportu i dajecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Straży 
te pieniądze też są potrzebne, ale 
dlaczego kosztem sportu? Każdy 
pieniądz wydany na sport zapro-
centuje w przyszłości, chociażby w 
promocji miasta. 

20 tys. zł przesunięcia w budżecie, 
które zaproponowali radni klubu 
„Od Nowa” wywołało ożywioną 
dyskusję na temat łęczyckiego 
sportu. Radny Tomasz Baranowski 
ostro skomentował finansowanie 
łęczyckiego klubu sportowego.

- Uważam, że zadaniem miasta 
nie jest utrzymywanie seniorów po 
30 roku życia, którzy grają sobie w 
piłkę. Jest to obciążenie dla miasta. 
Powinniśmy wspierać młodych 
ludzi chcących się rozwijać – mówił 
radny T. Baranowski. - Utrzymanie 
stadionu kosztuje nas około 120 
tys. zł, uważam, że sekcja seniorów 
Górnika powinna sobie znaleźć 
sponsorów. 

Radni, którzy zaproponowali 
zmianę w budżecie wyraźnie za-
znaczyli, że nie zabierają pieniędzy, 
ale je przesuwają na inny cel, bo 
dotacja zarezerwowana na zadania 
z zakresu kultury fizycznej i tak jest 
wysoka. W 2016 roku planowano 
przeznaczyć około 300 tys. zł. 

Radny Robert Łukasiewicz wi-
docznie rozczarowany postawą 
niektórych radnych podczas ubie-
głotygodniowej sesji zrezygnował 
z funkcji przewodniczącego komisji 
sportu i rekreacji rady miejskiej w 
Łęczycy. - Jest mi bardzo przykro, 
miałem nadzieję, że podejdziecie 
państwo dzisiaj inaczej do tego 

tematu, ale niestety, podeszliście 
jak podeszliście i 20 tys. zł zostało 
zabrane. Ale ja panie przewodni-
czący w taki klimat wpisywać się 
nie mogę – argumentował.

Burmistrz Krzysztof Lipiński 
jeszcze przed głosowaniem nad przy-
jęciem budżetu, nazwał go budżetem 
kompromisów. Powiedział również, 
że wynik głosowania i tak jest prze-
sądzony bez względu na to, co na sali 
zostanie tego dnia powiedziane. Na 
ten kompromis musieli się zdobyć 
zarówno radni jak i burmistrz. Oby 
podjęte decyzje były jak najkorzyst-
niejsze dla rozwoju Łęczycy.
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Tak tanio nie było od 
6 lat. Obecnie na sta-

cjach benzynowych za pełen bak 
paliwa płacimy tyle samo, co w 
2009 roku. Niskie ceny sprawia-
ją, że przy dystrybutorach są 
większe niż zwykle kolejki. Co 
ważne, eksperci rynku szacują, że 
pierwsze znaczące podwyżki cen 
paliw mogą się pojawić dopiero 
w połowie roku. 

To dobra informacja dla zmoto-
ryzowanych. Za litr benzyny PB95 
w mieście płaciliśmy ostatniego 
dnia roku 4,29 zł, olej napędowy 
najtańszy był na podłęczyckiej stacji 
– 3,99 zł/litr, a gaz utrzymywał cenę 
1,99 – 1,98 zł/litr. Wielu kierowców 
w sylwestra tankowało do pełna, 
w obawie przed noworoczną pod-
wyżką. 

- Teraz naprawdę się opłaca wziąć 
pełny bak. Ja dużo nie jeżdżę, 
raczej okazjonalnie, więc paliwa 
wystarczy mi na dłuższy czas. Nie 
wiadomo, czy po Nowym Roku 
nie będzie drożej – usłyszeliśmy od 
pana Krzysztofa z Łęczycy. 

Pracownicy stacji paliw w mieście 

nie ukrywają, że wraz ze spadkiem 
cen paliw, ruch w interesie jest 
większy.

- To naturalne, jak paliwo jest 
tańsze, to więcej jeździmy i więcej 
tankujemy. Ceny są dość niskie już 
od dłuższego czasu, ale ostatnio 
jeszcze spadły o kilka groszy. Póki 
co, cieszymy się, że jest taniej, bo 
mamy więcej klientów, zresztą 
sami też jesteśmy kierowcami. O 
wzroście cen póki co nic nie słychać 
i oby tak zostało – usłyszeliśmy na 
stacji benzynowej. - Szkoda tylko, że 
wszystko tak nie tanieje jak paliwo, 
a powinno.

Drożej nie będzie, a jeśli tak, to 
nieznacznie. Tanie paliwo związane 
jest z niską ceną baryłki ropy na 
światowych rynkach. 

Kierowcy, którzy codziennie 
korzystają z własnego środka 
transportu mogą już cieszyć się z 
poczynionych w ostatnim czasie 
oszczędności na stacjach paliw. 
Przez następne pół roku także uda 
się zatrzymać trochę pieniędzy w 
portfelach. 

(ms)

Tadeusz Arnold, za-
trudniony zaledwie 

półtora miesiąca temu na stano-
wisku dyrektora Zieleni Miejskiej 
z końcem roku złożył rezygnację.

Pracownicy Zieleni Miejskiej 
nie mają szczęścia do swojego 
szefa. Poprzedni dyrektor jed-
nostki był nieustannie kryty-
kowany przez załogę, ostatnie 
miesiące pracy spędził na zwol-
nieniu chorobowym. Ostatni 
z dyrektorów, który rozpoczął 
pracę z dniem 16 listopada ub. 
roku, już od początku urzędo-
wania miał spięcia z niektórymi 
pracownikami. Pisaliśmy w Re-

porterze o oskarżeniu Tadeusza 
Arnolda przez pracownika ZM 
o używanie wulgarnych i nie-
kulturalnych słów w stosunku 
do podwładnych. 

Od 1 stycznia jednostka ponow-
nie nie ma swojego szefa.

- Jako powód rezygnacji dy-
rektor wskazał zbyt niski poziom 
wynagrodzenia – informuje Jakub 
Pietkiewicz, doradca burmistrza 
ds. komunikacji społecznej. - Dy-
rektor Zieleni Miejskiej złożył re-
zygnacje z dniem 31 grudnia. 
Przysługuje mu w tym wypadku 
dwutygodniowy okres wypowie-
dzenia. Dyrektor nie będzie świad-

czył w tym okresie pracy, odbierze 
godziny nadliczbowe i wykorzysta 
przysługujący mu urlop.  

Tadeusz Arnold miał wynagro-
dzenie na podobnym poziomie 
jak jego poprzednik – pensja 
Adama Kujawy, gdy kierował 
zakładem zieleni, składająca się 
z wynagrodzenia zasadniczego 
oraz dodatków – funkcyjnego 
i stażowego, wynosiła 5190 zł 
brutto. Czy to mało? Widocznie 
dla niektórych osób nie są to 
wystarczające zarobki na stano-
wisku dyrektora. Etat niedługo 
znów będzie do wzięcia. 

(ms)

Do łęczyckiego 
aresztu trafił 

27-latek, który pod wpływem 
alkoholu napadł na sklep spo-
żywczy. Napastnik groził pobi-
ciem 45-letniej sprzedawczyni 
po czym ukradł cztery butelki 
wódki i uciekł. 

- Z dokonanych ustaleń wy-
nika, że nieznany mężczyzna 
pojawił się w sklepie, w którym 
sprzedawała pokrzywdzona, około 
godziny 14.30. Zachowywał się aro-
gancko, dlatego kobieta zażądała, 
aby wyszedł. Wówczas, podejrzany 
wszedł za ladę, podszedł do kobiety 
i odepchnął ją z dużą siłą. Groził jej 
pobiciem. Następnie, zabrał z półki 
4 butelek wódki, o pojemności 0,2 
litra, o łącznej wartości 40 złotych 
i oddalił się z miejsca zdarzenia. 
O zajściu poinformowana została 
policja. W wyniku przeszukania 
pobliskiego terenu, funkcjona-

riusze zatrzymali 27 – letniego 
mężczyznę, odpowiadającego 
opisowi – informuje Krzysztof 
Kopania, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi. -  W chwili 
zatrzymania był nietrzeźwy i za-
chowywał się agresywnie. Okaza-
ło się, że był już wcześniej karany 
za podobne przestępstwa i działał 
w warunkach recydywy. Podczas 
przesłuchania przez prokuratora, 
27 – latek przyznał się do zarzu-
canego mu czynu. Stwierdził, że 
żałuje tego co się stało i tłumaczył, 
że powodem incydentu mogło być 
spożycie alkoholu. 

Na wniosek prokuratora, sąd 
zastosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. 
Przestępstwo zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności w wymia-
rze do lat 12.
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Chciał wódki. Groził ekspedientce!

Rekordowo tanie paliwo

Ostatniego dnia roku do dystrybutorów kierowcy ustawiali się w 
kolejkach

Zieleń Miejska znów bez dyrektora

Kontrowersje wokół sportu 

Powiatowy Urząd Pracy 
wprowadził nową formę 

wsparcia dla pracodawców i jedno-
cześnie szansę na zatrudnienie dla 
bezrobotnych. Od stycznia można 
ubiegać się o refundację kosztów 
zatrudnienia osoby bezrobotnej 
przez okres aż 12 miesięcy. Umowa 
dotyczy pełnego zakresu czasu pra-
cy i bezrobotnych do 30 roku życia. 
To szansa na pracę na etacie przez 
minimum dwa lata – pracodawca 
jest bowiem zobowiązany zatrudnić 
bezrobotnego na kolejne 12 miesię-
cy, po zakończeniu okresu refundacji 
kosztów zatrudnienia. 

Nowa propozycja jest korzystna 
zarówno dla bezrobotnych jak i pra-
codawców. Jedyne czego można się 

obawiać, to długość zawarcia umowy. 
Chcąc skorzystać z refundacji kosz-
tów zatrudnienia przez 12 miesięcy, 
pracodawca podpisuje umowę z PUP 
na okres 24 miesięcy, co może nieco 
zniechęcić. 

W dalszym ciągu będą także reali-
zowane staże. PUP pokrywa koszt 
zatrudnienia na umowie stażowej 
przez okres 3, 6 lub nawet 12 miesięcy. Z 
tej formy pomocy najczęściej korzystają 
pracodawcy, ponieważ po stażu okres 
zatrudnienia wynosi maksymalnie 3 
miesiące, w przypadku stażu rocznego. 
Na podobnym poziomie, jak w ubie-
głym roku będą też dotacje na otwarcie 
działalności gospodarczej. PUP może 
przyznać do 18 lub do 22 tys. zł pomocy 
nowemu przedsiębiorcy. 

- Wszystkie formy pomocy dla 
przedsiębiorców i aktywizacji osób 
bezrobotnych będą realizowane tak 
jak dotychczas. Mam nadzieję, że 
również nowa forma wsparcia dla 
pracodawców i przedsiębiorców w 
ramach refundacji kosztów zatrud-
nienia osób do 30 roku życia przez 
okres 12 miesięcy spotka się z dużym 
zainteresowaniem – mówi Lidia 
Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy. - Po-
ziom bezrobocia w naszym powiecie 
systematycznie spada i sądzę, że ta 
tendencja się utrzyma. Na początku 
2015 roku w PUP zarejestrowanych 
było 3300 osób bezrobotnych a na 
koniec listopada 2015 roku już 2552 
osób bezrobotnych. 

(ms)

Nowa propozycja dla pracodawców
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życzenia

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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!

Łęczyca

Łęczyca Ogólnopolskie i świa-
towe statystyki bez-

względnie wskazują, że w okresie 
świąt Bożego Narodzenia jest 
zdecydowanie więcej samobójstw 
niż w pozostałych częściach roku. 
W Boże Narodzenie 51-letni łę-
czycanin powiesił się w miejskim 
parku. Była to już druga próba sa-
mobójcza Krzysztofa L., tym razem, 
niestety udana. 

Magiczny czas świąt Bożego Na-
rodzenia, nie dla wszystkich okazuje 
się tak wspaniały jak dla 
większości społeczeństwa. 
Brak bliskości, miłości, cie-
pła lub szacunku, których 
ludzie potrzebują w tym 
czasie najbardziej, do tego 
często problemy dnia co-
dziennego oraz okres świą-
teczny skłaniający do głębo-
kiej refleksji mogą pchnąć 
do kroku ostatecznego. 
Tak się stało w przypadku 
51-letniego Krzysztofa L., 
który 25 grudnia poszedł 
do łęczyckiego parku, by 
odebrać sobie życie.

- W Boże Narodzenie 
około godziny 18. przypadkowy 
przechodzień ujawnił zwłoki męż-
czyzny w parkowej altance. 51-letni 
mężczyzna odebrał sobie życie przez 
powieszenie się na pasku, na jego ciele 
nie było żadnych obrażeń czy śladów 
noszących znamiona przestępstwa 

– informuje Monika Piłat, szefowa 
łęczyckiej prokuratury. - Mężczyzna 
miał dorosłego syna oraz konkubinę. 

Śledczy ustalili, że Krzysztof L. nie-
jednokrotnie sugerował, że popełni 
samobójstwo. Pierwszą nieudaną 
próbę odnotowano w wakacje. Męż-
czyzna wówczas połknął znaczną 
ilość leków, jednak udało się go 
uratować. Sprawa pierwszej próby sa-
mobójczej powiązana jest ze śmiercią 
76-letniej matki mężczyzny. Gdy na 
policję zgłoszono, że ze starszą kobietą 

mieszkającą przy ul. Zachodniej od 
dłuższego czasu nie ma kontaktu, 
patrol wysłany na miejsce dokonał 
przerażającego odkrycia – 76-letnia 
kobieta nie żyła, a jej syn leżał nie-
przytomny tuż obok. Czy pierwsza 
próba odebrania sobie życia miała 

związek ze śmiercią matki? Tego nie 
wiadomo. Pewne jest natomiast to, 
że 51-letni Krzysztof L. leczył się na 
schizofrenię, co mogło mieć wpływ 
na jego desperacją decyzję.

- Wszelkie choroby psychiczne czy 
dotyczące emocji są silnym czynni-
kiem skłaniającym ludzi do podjęcia 
desperackiego, samobójczego kroku. 
U każdego człowieka kult życia jest 
niezwykle ważny, w przypadku 
samobójców ta wartość jest mocno za-
chwiana – wyjaśnia psycholog Marta 

Bartczak – Praczkowska. - 
Poza tym, w polskiej kulturze 
święta są czasem specyficz-
nym, szczególnie trudnym dla 
osób samotnych, które mają 
dodatkowe problemy, np. prze-
żyły w niedalekiej przeszłości 
stratę bliskiej osoby. Wówczas 
okres świąteczny może stać się 
dodatkowym motywem do 
odebrania sobie życia. 

To samobójstwo, jak każde 
wywołuje mnóstwo emocji. 
Szokująca jest jednak data 
wybrana przez despera-
ta. Boże Narodzenie dla 
wszystkim powinno być 

wspaniałym, magicznym czasem, 
a nie dniem, w którym ktokolwiek 
postanawia zakończyć swoje życie. 
Pożegnanie zmarłego odbyło się 30 
grudnia na cmentarzu parafialnym 
w Łęczycy.

(ms)

Od 1 stycznia wzrosła płaca mi-
nimalna z 1750 zł na 1850 zł. Dla 
zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę oznacza to jedno – wzrost 
wynagrodzenia. Pracodawców 
czekają natomiast dodatkowe 
koszty. Gdy rośnie płaca mini-
malna, zmieniają się niektóre 
świadczenia, jakie? Np. chorobowe, 
wynagrodzenia wolne od potrąceń 
oraz odszkodowania z powodu 
rozwiązania umowy o pracę z 
tytułu mobbingu czy nierównego 
traktowania przez pracodawcę w 
momencie zatrudniania. Kwota 
ta będzie miała również niewiel-
ki wpływ na odprawy, należne 
pracownikom z tytułu rozwiązania 
umów przez pracodawcę z przyczyn 
niezawinionych przez pracownika. 
Wyższa minimalna krajowa oznacza 
automatyczny wzrost składek na 

ubezpieczenie społeczne, fundusz 
pracy i fundusz gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych. Również 
osoby, które dopiero stawiają pierw-
sze kroki w biznesie, muszą liczyć się 
z większymi wydatkami do ZUS-u, 
mimo że przez dwa lata ich składki 
są niższe niż przedsiębiorców z dłuż-
szym stażem. Teraz nowicjusze za-
płacą do ZUS-u o około 10 zł więcej.

(ms)

Miejscowi przedsiębior-
cy zgłosili w magistracie 

swoje uwagi i propozycje zmian 
w związku z przygotowywaniem 
projektu Programu Pomocy Re-
gionalnej. Konsultacje dotyczą 
nowego systemu zwolnień z lokal-
nych podatków dla rozwijających 
się łęczyckich firm lub podmiotów 
tworzących na terenie miasta nowe 
miejsca pracy. Proponuje się ob-
niżenie progu wartości inwestycji 
oraz poziomu wzrostu zatrudnienia 
kwalifikujących firmę do przyznania 

pomocy. Zaproponowano również 
włączenie do katalogu podmiotów 
uprawnionych do uzyskania pomocy 
firmy z branży handlu hurtowego. 
Na podstawie wniosków i informacji 
zebranych do tej pory przygotowany 
zostanie projekt uchwały w sprawie 
zwolnień od podatku od nierucho-
mości, który przed przedłożeniem 
go do uchwalenia miejskim radnym 
ponownie będzie skonsultowany 
z wszystkimi zainteresowanymi 
osobami. 

(ms)

Konsultacje z przedsiębiorcami

100 zł więcej Na etacie

Zabił się w Boże Narodzenie

51-latek targnął się na własne życie w 

niedawno odnowionej parkowej altance
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Decyzją rady gminy 
z dnia 21 grudnia, 

Gminny Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej został 
przekształcony w jeden z refera-
tów urzędu gminy, a nie jak chciał 
wójt Tomasz Pietrzak – w spółkę 
komunalną. Zdaniem włodarza, 
tylko w 2016 roku decyzja rady 
przyniesie około 1,4 mln zł stra-
ty. Nieuniknione będą również 
zwolnienia.

Przyszłość zakładu komunalnego 
w gminie Grabów stała pod zna-
kiem zapytania już od kwietnia, 
kiedy to pojawiły się pierwsze plany 
związane z jego przekształceniem. 
Wówczas jedynym branym pod 
uwagę rozwiązaniem było właśnie 
utworzenie referatu. 

- Początkowo, gdy pojawiły się 
rozmowy o usprawnieniu pracy 
zakładu komunalnego, radni za-
proponowali model uwzględniający 
utworzenie referatu. Wydawało się, 
że będzie to dobry kierunek, ale 
zaczęliśmy analizować możliwości 
fi nansowe od 2016 roku. Zapropo-
nowałem utworzenie spółki komu-
nalnej w miejsce GZGKiM. W spółce 
pracowałoby zdecydowanie więcej 
osób, mogłyby być realizowane za-
dania dodatkowe, których nie może 
prowadzić referat, do tego doszłyby 
oszczędności wynikające z prze-
targów czy możliwość odliczania 
podatku vat od zakupionych mate-
riałów, od wody czy od energii. 29 
października rada podjęła decyzję 
o przekształceniu zakładu w spółkę 
komunalną, po czym 21 grudnia 
grupa radnych podjęła inicjatywę 
uchwałodawczą, że spółki jednak 
nie będzie – wyjaśnia wójt gminy 

Po świętach bardzo 
często okazuje się, 

że dostaliśmy prezent, który 
nie do końca nam odpowiada. 
Próbując wymienić w sklepie 
towar na inny może spotkać 
nas rozczarowanie. Pamiętajmy, 
że nie ma przepisu, który upo-
ważniałby nas do wymiany lub 
zwrotu kupionego produktu a 
sprzedawca nie ma obowiązku 
przyjąć towaru z powrotem.

Tylko dobrą wolą handlowca 
jest zgoda na wymianę produktu 
na inny (np. gdy potrzebny jest 
mniejszy lub większy rozmiar), 
zwrot zazwyczaj jest niemożliwy, 
chyba że wcześniej umówiliśmy 
się na taką ewentualność. 

- Żadne przepisy nie nakła-
dają na sprzedawcę obowiązku 
przyjęcia sprzedanego towaru. 
To klient powinien pamiętać, że 
jeśli podejrzewa, że może kupić 
coś nieodpowiedniego, powinien 
umówić się ze sprzedającym na 

zwrot lub wymianę produktu. W 
takich przypadkach zawsze ra-
dzę, aby zawarcie takiej „słownej 
umowy” było potwierdzone, np. 
odpowiednią adnotacją na para-
gonie – wyjaśnia Ewa Wielec, po-
wiatowy rzecznik konsumentów. 
- Kupując w sklepie stacjonarnym 
możemy dokładnie sprawdzić to-
war, zastanowić się, nawet wrócić 
po niego za jakiś czas, nie musimy 
decydować się na zakup od razu, 
to czynniki które sprawiają, że 
sprzedający nie ma obowiązku 
przychylić się do prośby klienta 
dotyczącej zwrotu towaru. Inaczej 
jest w przypadku towaru zakupio-
nego na odległość, czyli w sklepie 
internetowym lub poza siedzibą 
fi rmy, dlatego że nie mamy moż-
liwości obejrzenia go wcześniej 
a fotografia może nie odzwier-
ciedlać rzeczywistego wyglądu 
produktu. W tym przypadku na 
zwrot towaru mamy 14 dni.

(ms)

Stowarzyszenie „Łę-
czycki Waliszew – przy-

jaznym osiedlem w przyjaznym 
mieście” wystąpiło do starostwa 
powiatowego w Łęczycy z proś-
bą o interwencję. Mieszkańcom 
osiedla nie daje spokoju fetor 
wydobywający się z ŁZG. Staro-

stwo nakazało łęczyckiej spółce 
przeprowadzenie przeglądu eko-
logicznego instalacji do produkcji 
brykietu i peletu z biomasy i odpa-
dów biologicznych. ŁZG przeglądu 
nie zrobiły, odwołało się do SKO, 
teraz czeka ich rozprawa w sądzie 
administracyjnym.

- Nasze osiedle jest najbardziej 
narażone na nieprzyjemny zapach 
wydobywający się z zakładu. Gdy 
zawieje silniejszy wiatr, ta mdła woń 
nie pozwala nawet otworzyć okna. 
Najgorsze jest to, że nie wiemy, czy 
zapach wydobywający się podczas 
produkcji brykietu nie jest dla nasz 
szkodliwy, mamy prawo to wie-
dzieć, dlatego wystąpiliśmy ze sto-
sownym wnioskiem do starostwa. 
Starostwo przychyliło się do naszej 
prośby, by ŁZG przeprowadziły 
przegląd ekologiczny i przedstawiło 
wyniki. Do dziś przegląd nie został 
zrobiony a my dalej nie wiemy, 
czy nie jesteśmy zatruwani przez 
spółkę – komentuje Janusz Mil-
czarek, radny powiatowy i prezes 
stowarzyszenia na Waliszewie. - Od 
decyzji starostwa zakład odwołał się 
do SKO, które podtrzymało decyzję 
władz powiatu. W połowie stycznia 
odbędzie się w tej sprawie rozprawa 
w Wojewódzkim Sądzie Admini-
stracyjnym. Nasze stowarzyszenie 
jest stroną w postępowaniu. Mamy 
prawo dowiedzieć się czy nie wdy-
chamy szkodliwych substancji. 

Przegląd ekologiczny o który 
wnioskowali mieszkańcy dotyczy 

instalacji do mechanicz-
nego przetwarzania 
odpadów bio-
logicznych na 
brykiet. 

R a d n y 
M i lcz a rek 
jest zdania, że 
fi rma nie wykazuje woli współpracy 
i nie jest zainteresowana uspokoje-
niem mieszkańców w kwestii czy-
stego powietrza wydobywającego 
się z zakładowych kominów. 

- Byłem w zakładach osobiście, nie 
chcą porozumienia. To przykład fi r-
my, która nie dba o zrównoważony 
rozwój i proekologiczne rozwią-
zania. Nie powinni uchylać się od 

przeprowadzenia takiego przeglądu 
– mówi J. Milczarek. 

Dlaczego fi rma nie chce przepro-
wadzić przeglądu ekologicznego 
instalacji? Trudno powiedzieć, w 
ubiegłym tygodniu dyrekcja była 
nieosiągalna. Od portiera dowie-
dzieliśmy się, że szefostwo ma 
poświąteczny urlop. 

(ms)

WALISZEW PRZECIWKO ŁZG
Łęczyca

Łęczyca
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Co się kryje za bramą zakładów?

Radny powiatowy Janusz 
Milczarek, prezes 

stowarzyszenia 
na Waliszewie, 
występuje 
w imieniu 
mieszkańców

Nietrafi one prezenty

Wójt liczy straty

Grabów, Tomasz Pietrzak. - Od 
dnia 1 stycznia zamiast GZGKiM-u 
w naszej gminie funkcjonuje referat. 
Na decyzji rady gminy stracimy 
fi nansowo około 1,4 mln zł w 2016 
roku. Oznacza to mniej pieniędzy i 
mniej inwestycji.

Do 31 grudnia GZGKiM funkcjo-
nował na „starych”, zakładowych 
zasadach realizując sporo prac 
inwestycyjnych na terenie gminy. 
Utworzenie referatu komunalnego 
to powrót do dawnego modelu, któ-
ry funkcjonował jeszcze za czasów 
wójta Jastrzębskiego.

- Referat to samorządowy relikt, 
który nijak wpisuje się w strategię 
rozwoju gminy – komentuje wójt 
T. Pietrzak.

W styczniu zapadną pierwsze de-
cyzje kadrowe. Niewykluczone, że 
konieczna będzie redukcja etatów. 

(ms)

Wójt nie zgadza się z decyzją 
radnych

anomalie pogodowe

Najpierw zbyt ciepło, teraz mrozy
Łęczyca Wysokie jak na gru-

dzień temperatury po-
wietrza sprawiły, że przyroda nie 
zapadła w zimowy sen. Na wielu 
działkach zaczęły już wychodzić 
wiosenne kwiaty, pojawiły się też 
pączki na drzewach owocowych. 
Mróz z ostatnich dni mocno 
zaniepokoił działkowców. Jakie 
są sposoby, żeby zabezpieczyć 
rośliny przed zmarznięciem?

- Przyroda w tym roku napraw-
dę zwariowała. Niedawno będąc 
na działce czułam wiosnę – mówi 
Teresa Książek, właścicielka jednej 
z łęczyckich działek. - Z ziemi wy-
szły już wczesnowiosenne kwiaty, 
na brzoskwiniach, nektarynach i 
gruszach jest mnóstwo pączków, 
rozwija się jagoda kamczacka, 
która powinna kwitnąć dopiero 
w marcu, zakwitły już nawet sto-
krotki. Wszystkie drzewa i krzewy 
owocowe trzeba teraz zabezpieczyć 
przed mrozem, bo rośliny przepad-
ną i nie będzie owoców. Ja owijam je 
agrowłókniną. Krokusy i hiacynty 
przysypuję ziemią. Przed zimą pod-
sypałam też na działce jesiennego 
nawozu, jest doskonały dla roślin, 

Kwitnąć zaczęły wiosenne 
krzewy owocowe, dla 
działkowców to spory 
problem

które budzą się do życia, ale na ten 
„zabieg” teraz jest już za późno.

Wiosna w grudniu, która niewątpli-
wie zawitała na działki i do ogrodów, 
w dłuższej perspektywie wcale nie 
wróży nic dobrego. Przyroda, w 
wielu przypadkach obudzona już do 
życia może nie dać sobie rady z siar-
czystym mrozem. Działkowcy, którzy 
chcieli uchronić swoje rośliny przed 
niekorzystną aurę, po pierwszych 
przymrozkach z ubiegłego tygodnia 
mieli pełne ręce roboty.

(ms)

Pani Teresa owija rośliny 
agrowłókniną. Ma nadzieję, 
że pomoże to ochronić młode 
pąki przed mrozem
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STYCZEŃ
- Zenon Koperkiewicz, ówczesny 
przewodniczący Rady Miasta w Łę-
czycy, wysłał do burmistrza Krzysz-
tofa Lipińskiego pismo wnoszące 
o zmniejszenie wynagrodzenia 
prezesów miejskich spółek o 1/3. 
- Karolina A. z Łęczycy podejrzana 
wraz z rodzicami o molestowanie 
rodzeństwa została uznana za 
niepoczytalną i zwolniona z aresztu
- Burmistrz Uniejowa Józef Kaczma-
rek rozpoczął starania o przyłączenie 
miasta do powiatu łęczyckiego

LUTY
- Burmistrz Krzysztof Lipiński wpadł 
na pomysł odebrania straży miej-
skiej radiowozu. Póki co leciwa 
honda dalej służy straży
- Bezskuteczne rozmowy bur-
mistrza Jacka 

Sochy w sprawie utworzenia miej-
skiego centrum monitoringu w 
ozorkowskim komisariacie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łę-
czycanka” pokazała projekt nowe-
go bloku, który miał powstać przy 
ul. Kaliskiej 39. Podczas walnych 
zgromadzeń spółdzielcy nie wyra-
zili zgody na budowę.
- Władze Łęczycy dowiedziały 
się, że około 4 ha terenów inwe-
stycyjnych zostało wyłączonych z 
łęczyckiej podstrefy ekonomicznej
- Krzysztof Urbański został zastęp-
cą burmistrza Łęczycy

MARZEC
- Zarzuty dla Elżbiety M., prezes 
łęczyckiego TBS, która jako matka 
zastępcza znęcała się nad dziećmi
- Pomysł płatnych miejsc parkin-
gowych przed łęczyckim magi-
stratem. Do tej pory temat jest 
zawieszony
- Dwa samobójstwa w Łęczycy. 
24-latek i 87-latek powiesili się 
- Ruszył proces rodziny zastępczej 
z Waliszewa, która molestowała 
podopiecznych

KWIECIEŃ
- Zmiana regulaminu organizacyj-
nego łęczyckiego magistratu. Za-
miast referatów powstały wydziały
- Tragiczna śmierć 57-letniego 
mistrza zmiany w przędzalni w 
Ozorkowie, wciągniętego przez 
maszynę
- Wypadek w Ozorkowie. Dzieci 
z łęczyckiej podstawówki jechały 
busem na basen. Doszło do czo-
łowego zderzenia
- Dwa zagadkowe zgony. Pierwsze 
ciało, 59-letniego mężczyzny zna-
leziono na klatce schodowej przy 
ul. Zachodniej w Łęczycy. Drugie, 
57-letniego mężczyzny ujawniono 

na parkingu przy ul. Ozorkowskie 
Przedmieście

MAJ
- Makabryczne odkrycie nad miej-
skim stawem w Ozorkowie. Z 
wody wyłowiono skrępowane ciało 
mężczyzny
- 31-latek z Łęczycy oskarżył miej-
scowych policjantów o pobicie
- Mieszkańcy Ozorkowa sprzeciwili 
się budowie kolejnego masztu te-
lefonii komórkowej
- Czterech mężczyzn z Łęczycy, 
którzy dopuścili się gwałtu na 
26-letniej kobiecie, usłyszało wy-
roki skazujące na 5,5 roku oraz 6 
lat pozbawienia wolności
- Polacy wybrali nowego prezyden-
ta Polski
- Władze Ozorkowa 
zaplanowały prze-
kształcenie gmin-
nych terenów przy 
ul. Ogrodowej pod 
inwestycje

CZERWIEC
- Dwa groźne pożary 
w Łęczycy. Najpierw 
w płonieniach stanę-
ło mieszkanie przy 
ul. Wrzosowej, na-
stępnie dom przy ul. 
Belwederskiej 
- Po ponad rocznych 
pracach remonto-
wych otwarto poddę-
bicki „Park zmysłów”
- Powrót nocnej 
służby dyżurnej do 
ozorkowskiego ko-
misariatu
- Konflikt burmistrza Uniejowa 
Józefa Kaczmarka ze starostą po-
wiatu poddębickiego, Ryszardem 
Rytterem przybiera na sile. W 
rozwiązanie konfl iktu angażuje się 
mediator

Walne zgromadzenia spółdzielców 
„Łęczycanki”. Wybór nowych człon-
ków rady nadzorczej, nie udzielenie 
absolutorium zastępcy prezesa, 
Arkadiuszowi Podawczykowi
- Do Ozorkowa powróciła fi lia wy-
działu komunikacji zgierskiego sta-
rostwa

LIPIEC
- Iwona Z., była kierowniczka 

PCPR-u w Łęczycy została oskarżo-
na przez prokuraturę w Łowiczu o 
nieprawidłowości w związku z kie-
rowaniem dzieci do dwóch rodzin 
zastępczych 
- Konfl ikt w parafi i w Poddębicach, 
odejście księdza proboszcza
- Burmistrz Krzysztof Lipiński ob-
cina pensję prezesa PEC, Jana Bu-
dzińskiego o 1/3. Następnie prezes 
miejskiej spółki ujawnia kulisy 
rozmowy z burmistrzem podczas 
której usłyszał, że jeśli Zenon Ko-
perkiewicz zostanie odwołany z 
funkcji przewodniczącego, prezes 
straci posadę.
- Odwołanie Zenon Koperkiewicza 
z funkcji przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łęczycy

- Zapadła decyzja o remoncie 
dworca PKP w Ozorkowie
- Przez region przeszła ogromna 
nawałnica, która zniszczyła budyn-
ki, powaliła drzewa i odcięła domy 
od prądu

SIERPIEŃ
- Przeciwko burmistrzowi Krzysz-
tofowi Lipińskiemu do prokuratury 
trafi a kolejne zawiadomienie. Tym 
razem składa je Teresa Budzińska, 
która jest zdania, że burmistrz nękał 
ją o 50 tys. zł pożyczki
- Z przychodni zdrowia w Ozorko-
wie odchodzi jeden z lekarzy po 
tym jak nowy dyrektor nie godził 
się na pobieranie przez niego 
zbyt wysokiego wynagrodzenia, w 

dodatku za pracę, której lekarz nie 
wykonywał
- 17-letnia uniejowianka uległa 
poważnemu wypadkowi podczas 
szkolenia karate-kombat. Z po-
ważnym urazem kręgosłupa trafi ła 
do szpitala
- Mieszkańcy Łęczycy masowo 
otrzymywali horrendalnie wysokie 
rachunku za prąd. Przez błąd fi rmy 
Energa niektórzy zobaczyli na fak-
turze nawet 5 tys. zł
- Burmistrz Krzysztof Lipiński obni-
ża pensję Janusza Muszyńskiego, 
prezesa PGKiM
- Podczas remontu ul. Poznańskiej 
w Łęczycy odnaleziono fragment 
dawnego bruku. Rozpoczęły się 
wykopaliska archeologiczne

WRZESIEŃ
- Łęczyccy 
p r z e d s i ę -
biorcy dzia-
łający przy 
u l .  L o t n i -
czej podjęli 
r o z m o w y 
z  w ł a d z a -
m i  m ia s t a 
w  sp raw ie 
wykupienia 
przed mia-
s t o  d r o g i 
dojazdowej 
do ich zakła-
dów 
- Fala dra-
matycznych 
w y d a r z e ń 
w  r e g i o -
nie. 35-letni 
mieszkaniec 

Ozorkowa rzucił się z okna, 21-let-
nia ozorkowianka podcięła sobie 
żyły, na drodze ginie 70-letni 
łęczycanin
- Burmistrz Krzysztof Lipiński za-
trudnia doradcę. W magistracie 
pracę zaczyna Jakub Pietkiewicz. 
Nowy w urzędzie jest też Sebastian 
Zaborowski, kierownik wydziału 
promocji, oświaty, kultury i sportu, 
który objął funkcję po odejściu 
Rafała Koperkiewicza

PAŹDZIERNIK
- Skarga na łęczycką przedszko-
lankę. Rodzice oskarżyli ją o bicie, 
popychanie i wyzywa-
nie maluchów
- Podinspektor Cezary 
Kacprzak został no-
wym komendantem 
ozorkowskiego komi-
sariatu
- Starosta poddębicki 
Ryszard Rytter i bur-
mistrz Uniejowa Józef 
Kaczmarek dzięki me-
diacji osiągnęli poro-
zumienie
- W Łęczycy ruszył 
długo oczekiwany 
remont stacji benzy-
nowej przy ul. Dwor-
cowej
- Na przejściu dla 
pieszych w Uniejo-
wie ginie pieszy
- Wybory parlamen-
tarne. Łęczyca tym 
razem bez swojego 
przedstawiciela w 
sejmie

LISTOPAD
- Po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarła 18-letnia uczennica łę-
czyckiej zespołu szkół
- Seria prób samobójczych w 
regionie. 32-latek z Ozorkowa 
chciał rzucić się z komina byłych 
zakładów Morfeo, 22-letnia ozor-
kowianka wyskoczyła z okna, a 
36-letni łęczycanin okaleczał się 
na klatce schodowej i uderzał gło-
wą w ścianę, straszył odebraniem 
sobie życia
- W wypadku drogowym busa 
pod Poddębicami zginęła 59-let-
nia mieszkanka gm. Poddębice
- Miejscy radni jednogłośnie 
wyrazili zgodę na wykup ziemi i 
powiększenie łęczyckich terenów 
inwestycyjnych
- „Łęczycanka” rozpoczyna wy-
mianę wodomierzy. Nowoczesne 
urządzenia z nakładką radiową 
spotkały się z krytyką niektórych 
spółdzielców
- Nowym dyrektorem Zieleni 
Miejskiej zostaje Tadeusz Arnold
- Młoda ozorkowianka rodzi 
dziecko w karetce, w drodze do 
szpitala
- Nadleśnictwo w Poddębicach 
realizuje 4-letni program hodow-
lany danieli

GRUDZIEŃ
- Ozorków odwiedziła Pierwsza 
Dama. Agata Duda przyjechała 
podziękować ozorkowskiej fi rmie 
odzieżowej, która zaopatruje 
prezydentową w większość sty-
lowych kreacji
- Rozpoczęty remont drogi wo-
jewódzkiej przebiegającej na od-
cinku Uniejów – Dąbie budzi wiele 
kontrowersji. Burmistrz Uniejowa 
Józef Kaczmarek krytykuje powiat 
poddębicki
- Pijany kierowca busa wiózł pasa-
żerów. Wpadł w Ozorkowie
- Pod łęczycką podstawówką 
grasował 7-letni uczeń z nożem. 
Straszył inne dzieci
- Mieszkańcy poddębickiego 
osiedla od lat domagają się re-
montu ul. Przejazd. Nie wie-
dzą kto jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie niezbędnej 
inwestycji
- Po raz pierwszy Ozorkowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
przegrywa przetarg na zimowe 
utrzymanie dróg

przegląd najważniejszych wydarzeń 

O pomyśle burmistrza 
Krzysztofa Lipińskiego 
odebrania SM leciwej hondy 

usłyszała cała Polska 

Spółdzielcy „Łęczycanki” wybrali nową Radę Nadzorczą

Pierwsza Dama przyjechała do Ozorkowa 

Jan Budziński, prezes PEC, skompromitował burmistrza 

Łęczycy ujawniając tajną rozmowę w magistracie 
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Surowa cegła i wie-
życzka przyciągają 

oko. Takiego drugiego domu nie 
ma w całym mieście. Jego lokato-
rzy niejednokrotnie rozmawiali z 
przechodniami o historii budyn-
ku. Godzili się też na fotografo-
wanie nieruchomości. 

- O naszym domu mówią pałacyk. 
Wszystko za sprawą oryginalnej 
wieży i elewacji. Nie ukrywam, że 
to przyjemne uczucie mieszkać w 
domu, który jest tak bardzo odmien-
ny od pozostałych budynków – sły-
szymy od Wandy Chodakowskiej. 

Historia domu jest ciekawa. Bu-
dynek został zaprojektowany i wy-
budowany przez fotografa w latach 
20-tych ubiegłego wieku. Pani Wan-
da, za namową swojej córki, kupiła 
oryginalny dom. Przeprowadziła 
się z mężem z Łodzi i do dziś nie 
żałuje tej decyzji. 

- Mieliśmy 4-pokojowe mieszkanie 
na Teofilowie, które sprzedaliśmy bez 
wahania. Dom w Poddębicach, choć 
wymagał gruntownego remontu, 
zauroczył nas. Ten budynek ma w 

sobie to coś, co sprawia, że na pewno 
mieszka się w nim dobrze. Zresztą 
nie tylko nam ten budynek przypadł 
do gustu. Podczas wojny niemieccy 
oficerowie urządzili sobie tutaj kwa-
terę. Wieżyczka służyła żołnierzom 
jako doskonały punkt obserwacyjny. 

Z kolei za czasów komunistycznych 
dom przejęła lokalna władza – dodaje 
W. Chodakowska. 

Jan Chodakowski, mąż pani 
Wandy, również cieszy się z po-
wodu urokliwego i oryginalnego 
miejsca zamieszkania. 

- Nie tęsknię za Łodzią. Od po-
nad 20-lat jesteśmy w Poddębicach 
i związaliśmy się z tym miastem. 
Zresztą nie ma co porównywać 
mieszkanie w bloku z naszym 
pałacykiem – mówi z uśmiechem 
pan Jan. 

W domu z wieżyczką mieszka też 
syn państwa Chodakowskich wraz 
z żoną i dziećmi. 

- Zajęli górę budynku. Dzieci mają 
niebywałą radość z powodu tej wie-
życzki w której jest okrągły pokoik. 

Wnętrze domu jest również ory-
ginalne. Właściciele budynku nie 
kryją dumy.

- Meble są staromodne. Sporo 
się najeździłem w poszukiwaniu 
stylowych komód i szaf. Było warto 
– słyszymy. 

tekst i fot. (stop)

Wojewódzki Sąd 
Administracyjny 

rozstrzygnie spór, który trwa 
na obrzeżach miasta na osiedlu 
przy ul. Łódzkiej. Niedawno do 
sądu skierowane zostało pismo 
w którym Teresa Beda skarży się 
na decyzję burmistrza związaną 
ze zgodą na rozbudowę pobliskiej 
stacji paliw. Inni mieszkańcy rów-
nież sprzeciwiają się tym planom. 

O sprawie pisaliśmy w połowie 
sierpnia ub. roku. Wówczas miesz-
kańcy liczyli na to, że burmistrz 
zablokuje inwestycję. Miejscowe 
władze tłumaczą jednak, że nic nie 
mogą zrobić. Inwestycji zablokować 
się nie da, bo spełnia wszelkie wy-
mogi prawne i standardy związane 
z ochroną środowiska. 

Innego zdania są mieszkańcy.
- Najważniejsze jest ludzkie zdro-

wie i  na to nasze władze powinny 
zwracać uwagę. Sprawa trafiła do 
sądu i mam nadzieję, że wymiar 
sprawiedliwości dostrzeże to, jak 

bardzo rozbudowana stacja byłaby 
uciążliwa dla okolicznych miesz-
kańców – słyszymy od pani Teresy. 

Mieszkańcy walczą o to, aby 
stacja nie rozpoczęła ponownie 
działalności. Zdaniem właścicieli 
pobliskich domów z powodu stacji 
na osiedlu wzrosła umieralność. 
Gdy stacja działała, powietrze było 
zanieczyszczone a paliwa i oleje za-
truwały grunty – słyszymy od ludzi 
sprzeciwiających się planowanej 
inwestycji. 

Stacja paliw została zamknięta 
pod koniec 2013 roku. 

(stop)

Agata Fe l icka 
twierdzi, że pod-

czas jej nieobecności w domu 
ktoś przywłaszczył sobie pół-
rocznego labradora. Kilka dni 
później pod ogrodzenie pod-
rzucona została skóra zwierzę-
cia. - Ewidentnie ktoś próbuje 
mnie przestraszyć – mówi pani 
Agata.

Nie wiadomo, co stało się z 
labradorem. Pomimo rozwie-
szonych w mieście anonsów o 
zaginięciu psa, nikt do tej pory 
nie zgłosił właścicielce żadnych 
informacji o labradorze. Poszuki-
wania labradora trwają, a sprawa 
tajemniczej skóry zgłoszona 
została policji. 

- Zgłosiłam w komendzie spra-
wę. Najpierw powiedziałam 
o zaginięciu psa, a następnie 

- W DOMU KLIENTA
- DOGODNY SYSTEM SP£AT
- BRAK UKRYTYCH OP£AT

reklama

jedyny taki dom 

Mieszkają w pałacyku 
Poddębice 

Poddębice 

Na zdjęciu lokatorzy oryginalnego pałacyku 

Dom wzbudza zainteresowanie 

Protest wcale nie słabnie

Idą do sądu. Nie chcą 
stacji paliw

Stacja jest położona w bliskim 
sąsiedztwie domu pani Teresy 

WłaścIcIelKa psa cZuje 
sIę ZastrasZoNa
Poddębice o skórze podrzuconej pod płot – 

mówi Agata Felicka. - Z początku 
policjanci bagatelizowali zdarzenie. 
Jednak udało mi się ich przekonać, 
aby formalnie przyjęli zgłoszenie. 
Do tej pory nie wiadomo, co dzieje 
się z labradorem i dlaczego pod mój 
dom ktoś podrzucił skórę. 

Właścicielka labradora o imieniu 
„Ciężarek” nie ukrywa, że bardzo 
poruszył ją widok skóry zwierzęcia.

- W pierwszym momencie my-
ślałam, że jest to skóra mojego 
labradorka. Była jednak ciemniejsza 
- słyszymy. 

Zdaniem pani Agaty sprawa 
może mieć drugie dno. 

- Być może była to zwykła kra-
dzież, ale moim zdaniem to podrzu-
cenie skóry jest bardzo znamienne. 
Próbuje się mnie zastraszyć. Dlacze-
go? W Poddębicach nie da się ukryć, 

że wraz z rodziną toczę boje z 
miejscową władzą. Burmistrz chce 
przejąć nasze działki znajdujące 
się przy starym młynie a na to nie 
ma naszej zgody. Toczą się sprawy 

w sądzie. Niedawno miała 
odbyć się kolejna rozprawa. 
Nie poszedł na nią mój ojciec. 
Być może ktoś ukradł nam 
psa, podrzucił skórę i w ten 
sposób dał do zrozumienia 
abyśmy nie podskakiwali. 
Naprawdę nie wiem już, co 
o tym wszystkim sądzić. 
Jestem zmęczona tymi spo-
rami. Najważniejsze, aby 
znalazł się „Ciężarek”.

Za pośrednictwem gazety 
właścicielka psa prosi o in-
formacje od osób, które wi-
działy białego labradora. W 
tej sprawie można przesyłać 
wiadomości na naszą pocztę  
– redakcja@reporter-ntr.pl.

(stop)

Półroczny labrador wabi się 
„Ciężarek”

Pani Agata nadal 
nie wie, co stało 
się z młodym 
labradorem 
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życzenia

Poddębice 

Poddębice 

Gm. Uniejów 

Uniejów 

13-letnia uczennica 
miejscowego gim-

nazjum spotykała się z 25-latkiem 
– mieszkańcem jednej z miejsco-
wości pod Poddębicami, który 
służy w policji. Znajomość szyb-
ko przerodziła się w płomienny 
romans. Mężczyzna przyznał się 
do kontaktów seksualnych z ma-
łoletnią. Sprawa właśnie trafiła do 
prokuratury, po zgłoszeniu przez 
matkę 13-latki. Oprócz prokura-
torskiego dochodzenia, również 
policja wewnętrzna, działająca w 
strukturach Komendy Głównej 
Policji, zainteresowała się pro-
blemem. Najprawdopodobniej 
funkcjonariusz niedługo przesta-
nie być policjantem. 

Prokuratura Rejonowa w Poddę-
bicach przesłuchała już 13-latkę, jak 
i 25-letniego mężczyznę. 

- Gimnazjalistka przyznała, że 
zakochała się w starszym od siebie 
mężczyźnie – mówi Marek Wojty-
siak, zastępca prokuratora. - Zna-
jomość zaczęła się od wysyłania 
smsów, e-maili, rozmów interne-
towych na gadu-gadu i facebooku. 
13-latka i mężczyzna są daleką 
rodziną, ale nie w linii prostej. 

Jak się dowiedzieliśmy, matka 
gimnazjalistki zastała córkę w 
swoim mieszkaniu w sytuacji, 
która mogłaby wskazywać, że 
chwilę wcześniej para poddała się 
miłosnym uniesieniom. 13-latka 
miała obnażone piersi a mężczyzna 
był nie do końca ubrany. W trakcie 
przesłuchania prokuratura ustaliła, 
że mężczyzna kilka razy obcował z 
małoletnią.

Matka dziewczyny, która pracuje 
w systemie dwuzmianowym, nie 

miała możliwości, aby przypilno-
wać córki. Liczyła jednak na to, że 
córka zakończy znajomość z 25-lat-
kiem. Po tym, jak zastała parę w 
mieszkaniu, pojechała do rodziny 
mężczyzny. Perswazja nic nie dała 
a znajomość stawała się coraz bar-
dziej zażyła. 

- W końcu matka 13-latki po-
stanowiła złożyć formalne za-
wiadomienie – mówi prokurator 
Wojtysiak. - Konsekwencje dla 
25-latka mogą być bardzo poważ-
ne. Grozi mu do 12 lat pozbawienia 
wolności. Śledztwo wszczęła już 
policja wewnętrzna. Można się 
spodziewać, że 25-latek przestanie 
wkrótce być funkcjonariuszem 
policji w Łodzi. 

Prokuratura Rejonowa w Poddę-
bicach chciała zastosować 3-mie-
sięczny areszt wobec 25-latka. 

Jednak na wniosek sądu mężczyzna 
będzie miał jedynie dozór policyj-
ny a także zakaz zbliżania się do 
małoletniej. 

Udało nam się ustalić, że 25-latek 
ma żonę i kilkuletnie dziecko. 

Warto dodać, że wszelkie kontak-
ty seksualne (także za ich zgodą) 
z osobami poniżej 15 roku życia 
są ciężkimi przestępstwami. W 
przypadku takiego czynu, jakim 
jest przestępstwo pedofilii, nie 
następuje zatarcie skazania, tzn. 
informacje o dopuszczeniu się 
do takiego czynu przez sprawcę 
oraz o skazaniu nigdy nie zostaną 
usunięte z rejestru sądowego (w 
większości przestępstw, nawet tych 
ciężkich jak np. morderstwo, zatar-
cie następuje po upływie 10 lat od 
odbycia kary). W rezultacie sprawca 
takiego przestępstwa do końca ży-

cia będzie figurował w spisie osób 
karanych, co skutkuje np. zakazem 
wykonywania pewnych zawodów. 

(stop)

szok! policjant – pedofilem...

Prokuratura w Poddębicach 
prowadzi śledztwo z art. 200 kk

Podopieczni cze-
powskiego Powia-

towego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy uczestniczyli w regularnych 
treningach karate. Głównym celem 
zadania było nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności niezbęd-
nych do samodzielnego funkcjonowa-
nia osób niepełnosprawnych i osób z 
autyzmem. Wskazane metody terapii 
poprzez trening karate, to nowatorskie 
w Polsce metody pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Sprawdzają się 
one poza granicami naszego kraju (w 
USA, Japonii i wielu innych krajach). 
Główny trener, który prowadził zajęcia 
był uczestnikiem szkolenia w USA, 
gdzie nabył wiedzę i praktykę doty-
czącą pracy z osobami upośledzonymi, 
chorymi i starymi poprzez trening 
karate. Doświadczenia płynące z po-
przednich projektów pozwoliły zdobyć 
i usystematyzować formę terapii osób 

niepełnosprawnych poprzez trening 
karate i innych sztuk walki. Pozwoliło 
to na stworzenie nowej formy terapii, a 
w przyszłości może pozwoli stworzyć 
program kursu dla instruktorów ka-
rate przygotowującego ich do pracy z 
osobami niepełnosprawnymi. Wsparcie 
finansowe na zadanie stowarzyszenie 
otrzymało w wyniku konkursu ofert, 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
będących w dyspozycji województwa 
łódzkiego.

(stop)

Od kilku lat szkoła podstawowa nr 1 boryka 
się z problemem zbyt małej powierzchni 

w stosunku do liczby uczniów. W tej chwili do placówki 
uczęszcza 714 uczniów. 
- Rozmawiałam o problemie z burmistrzem – mówi Elżbieta 
Gontarz, dyrektor „jedynki”. - Być może nie trzeba będzie roz-
budowywać szkoły z uwagi na nowelizację ustawy o systemie 
oświaty. 6-latki nie będą objęte obowiązkiem szkolnym. Szacu-
jemy, że z tego powodu o 60 – 70 zmniejszy się liczba uczniów. 

(stop)

Przepełniona podstawówka trzech Króli w Uniejowie 
6 stycznia o godz. 10 
wyruszy Orszak Trzech 
Króli – od zamku do 
kolegiaty. Po nim 
uroczysta msza święta. 
Po jej zakończeniu 
uczestnicy orszaku 
otrzymają korony i 
śpiewniki. 

Karate formą terapii

Przedszkolaki w urzędzie
Piernikowe chat-
ki otrzymał od 

przedszkolaków podczas 
świątecznego spotkania w 
magistracie zastępca burmi-
strza Piotr Majer. W imieniu 
całej społeczności przed-
szkolnej 4-latki przekazały dla 
urzędu podziękowania za za-
angażowanie, pomoc, wspar-
cie, miłą i owocną współpracę. 
Wiceburmistrz spodziewał 
się wizyty, bo miał w zanadrzu cukierki. Jednym słowem, zrobiło się 
bardzo słodko… 

(stop)
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i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 168: Wesołych Świąt
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* Pijany mąż wraca do domu.
- Ty pijaku! Nie mam już na ciebie słów!
- Książek nie czytasz, to i słownictwo 
ubogie... 

* Na przystanku siedzą dwaj mężczyź-
ni. Nagle podjeżdża samochodem 
obcokrajowiec. I pyta się o coś po angielsku, po niemiecku, 
francusku i hiszpańsku. Jeden mężczyzna do drugiego:
- Marek, trzeba było się uczyć języków obcych to byś się 
dogadał.
- No i po co. On zna 4 języki i co? Dogadał się ? 

* Poszedłem wczoraj do jasnowidza. Postanowiłem na po-
czątek sprawdzić, czy nie oszukuje - na wejściu dałem mu 
w mordę, okazał się tym bardzo zaskoczony, więc stwier-
dziłem, że nie ma sensu korzystać dalej z jego usług. 

* Żona zapytała:
- Dlaczego zawsze traktujesz mnie jak dziecko?
- Dobre pytanie kochanie, ale następnym razem zanim 
jakiekolwiek zadasz podnieś rękę. 

* Kiedy przed ślubem wspominałem, że marzę o wielkiej 
rodzinie, nie chodziło mi wcale o to, żebyś pięć lat później 
ważyła sto kilo. 

* Mąż zwraca się do blondynki:
- W tym tygodniu już piąty raz byłaś u lekarza. Czy ciebie 
nie krępuje to ciągłe rozbieranie się?
- A dlaczego miałoby mnie krępować? Przecież to taki sam 
mężczyzna, jak wszyscy inni... 

* Wraca mąż wcześniej z pracy, wchodzi do domu i widzi 
nagą żonę: 
- Co ty robisz? 
-Noo... Pomyślałam, że pobawimy się nago w chowanego.. 
- Dobra, ja chowam się pierwszy! 
Wyskoczył z ciuchów i pobiegł na piętro. Otwiera szafę i 
widzi swojego najlepszego kumpla. Ten mówi: 
- Sorry stary... 
- Spoko, ja schowam się pod łóżko! 

KREM Z BRUKWI NA GĘSINIE
Składniki:
Ok. 1 kg gęsiny (mogą być skrzydła lub 
udziec)
3-4 brukwie
6-8 ziemniaków
porcja włoszczyzny
ew. 3 płaty suszonego pomidora z oliwnej 
zalewy
2 liście laurowe
2 ziarna ziela angielskiego
natka pietruszki
cukier
pieprz i sól 
Etapy przygotowania: Kawałki 
gęsi umyć, włożyć do wysokiego 
garnka, zalać zimną wodą (ok. 2 i 
1/2 l). Dołożyć obrane i pokrojone 
w kostkę brukwie, liście laurowe i 

ziele angielskie. Zagotować, po czym 
mocno zmniejszyć ogień i gotować 
25 min. Potem dołożyć oczyszczoną 
włoszczyznę. Gdy mięso i brukiew 
będą prawie miękkie (brukiew długo 
się gotuje!), dorzucić obrane i pokro-
jone w kostkę ziemniaki i gotować, 
aż będą całkiem miękkie. Następnie 
wyjąć z zupy mięsne wkładki, a ziem-
niaki, brukiew i włoszczyznę starannie 
rozgnieść w garnku tłuczkiem do 
ziemniaków lub zmiksować. Doprawić 
zupę szczyptą cukru, solą i pieprzem. 
Mięso oddzielić od kości (usunąć też 
skórę), pokroić na kawałki i rozłożyć 
do talerzy. Zalać gorącym kremem, 
ewentualnie udekorować osącz  onym z 
zalewy i pokrojonym w krótkie wąskie 
paski suszonym pomidorem, posy-
pa  ć natką i od razu podawać.

MAKARON Z KURCZAKIEM W SOSIE 
Z MASCARPONE
Składniki:
pierś z kurczaka (najlepiej zagrodowego) 
pokrojona w drobną kostkę
opakowanie serka mascarpone
śmietanka 12 procent 
chilli, czosnek i zioła (świeże lub suszone)
ulubiony makaron (my lubimy koła od 

wozu zwane z włoska ruote, bo świetnie 
zbierają sos)
Etapy przygot  owania: Na patelni roz-
grzewamy oliwę, wrzucamy czosnek w 
plasterkach i chilli pokrojone z pestkami, 
czyli pikantniejsze. Chwilę smażymy, po-
tem odkładamy na talerzyk. Na tłuszcz 
chillowo czosnkowy wkładamy kurcza-
ka pokrojonego w kostkę i smażymy, 
aż będzie miękki i lekko brązowy. W 
osobnym garnku podgrzewamy lekko 
śmietankę i zdejmujemy z ognia. W niej 
rozpuszczamy mascarpone, mieszając 
go klasyczną trzepaczką. Gdy sos jest 
gotowy, dodajemy kurczaka, chilli, czo-
snek i zioła, które lubimy. Niech taki sos 
lekko sobie popyrka na maleńkim ogniu. 
Gotujemy makaron. Polewamy sosem i 
jemy z zielona sałatą.

ODWRACANE CIASTO 
MANDARYNKOWE
Składniki:
130 ml soku pomarańczowego
45 ml ciemnego rumu
3 nieobrane mandarynki pokrojone w 
cienkie plastry
4 łyżki masła + do wysmarowania formy
85 g cukru pudru trzcinowego, np. Dia-
mant
190 g mąki 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
120 g cukru trzcinowego, np. Dry Deme-
rara Diamant
85 ml mleka
1 duże żółtko
3 duże białka w temperaturze pokojowej
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
Etapy przygotowania: Tortownicę o 
średnicy 24 cm natłuścić, dno wyłożyć 
papierem do pieczenia. Piekarnik roz-
grzać do 180°C. Na patelni rozpuścić 
łyżkę masła, obficie posypać plastry 
mandarynek cukrem pudrem trzcinowym, 
karmelizować na maśle z obu stron. Ułożyć 
mandarynki na dnie tortownicy. Rozpuścić 
w rondlu 2 łyżki masła, odmierzyć 1 łyżkę 
i odstawić. Do r  ondla dodać 85 ml soku 
pomarańczowego i resztę cukru pudru 
trzcinowego, gotować do otrzymania 

masy o konsystencji karmelu. Gotowym 
sosem polać mandarynki. Mąkę połączyć 
z proszkiem do pieczenia. Do odłożonego 
masła dodać połowę cukru trzcinowego 
Dry Demerara, mleko, żółtko, wanilię 
i dobrze wymieszać. Masę dodać do 
mąki i dokładnie połączyć. Białka ubić na 
sztywno, następnie dodając stopniowo 
pozostały cukier ubijać dalej. Gotowe biał-
ka z cukrem delikatnie połączyć z ciastem, 
ciasto wyłożyć na mandarynkach. Piec 
około 30-40 min lub do momentu, gdy 
patyczek wbity w ciasto będzie suchy. W 
międzyczasie rozgrzać rondel po karmelu, 
dodać ostatnią łyżkę masła oraz pozostały 
sok pomarańczowy i rum, zagotować 
i zredukować do konsystencji syropu. 
Po wyciągnięciu ciasta, polać syropem i 
podawać z bitą śmietaną.
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Nietypowo, bo w murach łęczyckiego zamku i jednocześnie na lodowisku – tak mieszkańcy, którzy wybrali 
imprezę sylwestrową pod chmurką pożegnali stary i przywitali nowy, 2016 rok. Korzystając z pierwszego dnia 
funkcjonowania lodowej tafl i, na dziedziniec zamku przyszły nawet rodziny z małymi dziećmi. Punktualnie o 
północy goście obejrzeli pokaz fajerwerków i wznieśli toast za Nowy Rok. 

sylwester na lodowisku

fo
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Ozorków

Ozorków

reklama

Gminie Ozorków przyznana została dotacja na usu-
nięcie odpadów azbestowych zlokalizowanych na 
prywatnych posesjach. Wniosek o otrzymanie dofi -
nansowania na ten cel od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
złożono pod koniec sierpnia ub. roku. Całkowita war-
tość projektu pn. ,,Usunięcie wyrobów zawierających 
azbest zmagazynowanych na nieruchomościach  na 
terenie Gminy Ozorków” wynosi  38 075,03 zł, a kwota 
dotacji – 37 694,00 zł. Ostatnia inwentaryzacja tego 
niebezpiecznego dla zdrowia i środowiska materiału 
została przeprowadzona przez pracowników UG w 
drugim kwartale ub. roku. Usunięciem azbestu zajmie 
się wyspecjalizowana fi rma. Co ważne, mieszkańcy nie 
zapłacą za tę usługę ani grosza. 

(stop)

Makabra! Po potrą-
conym na „jedynce” 

owczarku niemieckim pozostały 
praktycznie same wnętrzności. 
Pracownicy ozorkowskiej służby 
drogowej, którzy przyjechali na 
miejsce, zebrali pozostałości po psie 
z jezdni po czym wrzucili krwawą 
miazgę do rowu. W tej sprawie 
otrzymaliśmy telefon od mieszkań-
ca z pobliskiego budynku. 

- Dlaczego martwy pies nie został 
zabrany do zakładu utylizacyjnego? 
– pyta nasz Czytelnik. - 
Przecież takiej krwawej 
miazgi nie powin-
no się zostawiać 
w przydrożnym 
rowie. 

Zbulwersowana 
jest również Kazi-
miera Świątczak, 
która widziała pra-
cowników podległych 
urzędowi miasta w Ozor-
kowie.

- Zauważyłam, że byli w rowie. 
Samego wypadku nie widziałam. Ale 
jestem pewna, że pozostawili psa na 
poboczu zamiast zabrać – mówi pani 
Kazimiera. 

O komentarz poprosiliśmy w ozor-
kowskim magistracie. 

- Telefoniczne zgłoszenie o po-
trąconym psie zostało odebrane od 
mieszkańca Ozorkowa przejeżdża-
jącego drogą na której leżał pies. Po 
sprawdzeniu, iż pies znajduje się 
na drodze krajowej nr 91 poinfor-
mowano zarządcę drogi krajowej o 
zaistniałej sytuacji, na co pracownik 
GDDKIA Oddział w Kutnie potwier-

dził, iż otrzymał już takie zgłoszenie. 
Z uwagi na powyższe pracownicy 
Urzędu Miejskiego zakryli ciało psa 
i położyli w miejscu uniemożliwiają-
cym dalsze rozjeżdżanie zwierzęcia 
przez samochody – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik UM w Ozor-
kowie. - Utylizacja padłych zwierząt 
należy do zarządcy drogi, na której 
znajduje się zwierzę. W tym wypad-
ku sprawą zajmowała się GDDKIA, 
gdyż droga, na której leżał pies, jest 
pod ich zarządem. Ciało psa zostało 

już uprzątnięte przez GDDKIA. 
Utylizacją winna zajmować się 

firma, która posiada do tego 
uprawnienia. Transport i 
utylizacja padłych zwie-
rząt wiąże się z kosztami 
zarządcy drogi.

(stop)

Policjanci rozbili szajkę włamywa-
czy i paserów. Złodzieje włamywali 
się do mieszkań usytuowanych 
na parterze. Na „robotę” wysyłali 
14-latka!

Funkcjonariusze wydziału kry-
minalnego zgierskiej jednostki od 
września 2015 roku pracowali nad 
sprawami włamań do mieszkań. 
Analizowali każde zdarzenie i 
sprawdzali wszystkie informacje. 
W rezultacie ich drobiazgowe i 
wnikliwe czynności pozwoliły na 
stworzenie pełnego opisu działalno-
ści przestępczej. Policjanci ustalili, że 
na terenie województwa łódzkiego 
działa grupa przestępcza dokonująca 
włamań do mieszkań usytuowanych 
na parterze bloków. Sprawcy dosta-
wali się do wnętrza przez uchylone 
bądź rozszczelnione okna. Zabierali 
drobne przedmioty takie jak biżu-
teria, laptopy, aparaty fotografi czne 
i pieniądze. Na włamania jeździli 
środkami komunikacji miejskiej i tak-
sówkami. Na czele grupy i zarazem 
osobą będącą na każdym zdarzeniu 
był 36-latek z Łodzi wcześniej noto-
wany przez policję za przestępstwa 
przeciwko mieniu. 

- Policjanci swoimi ustaleniami 
podzielili się z funkcjonariuszami 
wydziału kryminalnego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy 
wspólnie zdecydowali o zasadzce. 
Zorganizowane siły policyjne przy-
stąpiły do zatrzymania podejrzewa-
nych. Dynamiczna akcja w Tuszynie 
zakończyła się schwytaniem 36-latka, 
39-latka i najmłodszego z grupy 
14-latka. W tym samym czasie na 

terenie Łodzi policjanci zatrzymali 
paserów – dwóch mężczyzn w wieku 
63, 41 lat i 29-letnią kobietę. Wszyscy 
trafi li do policyjnych cel w Zgierzu i 
Łęczycy – informuje nadkom. Lilia-
na Garczyńska, rzecznik zgierskiej 
policji. 

Z zebranego dotychczas mate-
riału dowodowego wynika, że po-
dejrzani wybierali mieszkania na 
parterze tam gdzie były uchylone 
lub rozszczelnione okna. Uderzali 
w ramę okna powodując całkowite 
otworzenie. Działali zawsze późnym 
popołudniem gdy zapadał zmrok. 
Na splądrowanie lokalu mieli kilka 
minut. Do mieszkania wchodził tylko 
jeden z nich. Najczęściej był to 14-la-
tek. Przeszukiwał pomieszczenia i 
zabierał ukryte przez domowników 
w różnych miejscach pieniądze, biżu-
terię, laptopy, aparaty fotografi czne. 
Ich uwadze nie uszły również skar-

bonki dziecięce. Gdy skradli portfele 
natychmiast pozbywali się z nich do-
kumentów. Na „robotę’ umawiali się 
telefonicznie posługując się szyfrem. 
Skradzione łupy przekazywali pase-
rom bądź sami się ich pozbywali na 
jednym z łódzkich targowisk. Dodat-
kowo podczas czynności z nieletnim 
okazało się, że jest on odpowiedzialny 
za ostrzelanie z wiatrówki autobusu 
przewożącego ludzi. 

36-letni szef grupy i jego 39 –letni 
kompan usłyszeli zarzuty współ-
działania w dokonaniu włamań, 
ten pierwszy z nich dodatkowo w 
ramach tzw. multirecydwy. O losie 
14-latka zadecyduje Sąd Rodzinny i 
Nieletnich. Zarzuty usłyszeli też pa-
serzy grupy. Sprawa jest rozwojowa. 
Policjanci odzyskali część skradzione-
go mienia. Trwa ustalanie właścicieli 
przedmiotów.

(stop)

szajka włamywaczy w ozorkowie

Przestępcy włamywali się do mieszkań na parterze. W sumie 
splądrowali ponad 50 lokali.

dotacja na azbest Spotkanie ze sportowcami 
Burmistrz Ja-
cek Socha spo-

tkał się z piłkarzem Bartkiem 
Pawłowskim i siatkarzem Da-
mianem Sobczakiem. Bartek 
ma na swoim koncie wiele 
piłkarskich sukcesów; obecnie 
występuje na pozycji pomocnika w klubie Ekstraklasy – Korona 
Kielce, do którego jest wypożyczony z Lechii Gdańsk. Wcześniej 
występował także w Jagiellonii Białystok, GKS Katowice, Jarocie 
Jarocin oraz Warcie Poznań. Damian Sobczak jest wychowankiem 
Bzury Ozorków. Grał także w Energetyku Jaworzno i KPS Siedlce. 
Jego ostatnim klubem był Camper Wyszków. W jego barwach 
został wybrany najlepszym libero I ligi. Obecnie gra w klubie 
Effector Kielce – najwyższej klasie rozgrywkowej.

(stop)

PO PSIE POZOSTAŁA KRWAWA MIAZGA

Krwawa miazga w rowie. 
Okoliczni mieszkańcy nie 
wiedzieli, dlaczego potrącony 
pies nie został zabrany przez 
pracowników urzędu miasta.
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ogłoszenie

Pracownicy Domu 
Pomocy Społecznej 

nie kryją radości w związku z 
podwyżkami. Tuż przed koń-
cem roku starostwo powiatowe 
zagwarantowało pieniądze na 
wzrost pensji. Więcej pienię-
dzy wpłynie nie tylko na konta 
osób zatrudnionych w DPS-ie, 
ale również w ozorkowskich 
szkołach powiatowych, tj. w 
Zespole Szkół Specjalnych i 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących oraz Powiatowym Urzę-
dzie Pracy.

Podwyżki rzędu do 5 procent być 
może nie są zbyt duże, ale każdy 
wzrost uposażenia cieszy. Tym 
bardziej, że ostatnie podwyżki były 
pięć lat temu. 

- W naszej placówce zatrudnio-
nych jest 50 pracowników – mówi 
Joanna Stopczyk, dyrektor DPS 
w Ozorkowie. - Najniższą pensję 
otrzymują pokojowe, jest to najniż-
sza krajowa. Najwięcej zarabiają 
pielęgniarki, średnio ok. 2700 zł 
brutto. Trzeba jasno powiedzieć, 
że zarobki w DPS-ie nie są duże. 
Dlatego nawet najmniejsza pod-
wyżka cieszy. Jestem zadowolona, 
że starostwo przychyliło się do 
próśb związanych z podwyższe-
niem uposażenia.

Oprócz dyrektor, o podwyżki dla 
pracowników walczyła też radna 
powiatowa Lidia Elert. 

- Moje rozmowy ze starostą 

radość z powodu podwyżek
Ozorków

zgierskim, interpelacja złożona 
przeze mnie i wreszcie podjęta 
decyzja przez radnych powia-
towych będących w koal ic ji 
przyniosły skutek – słyszymy 
od radnej. - Osobiście cieszy 
mnie fakt, że moje działania 
przyczyniły się do tego, aby 
osoby wykonujące zawody m.in.: 
opiekunek, pokojowych, pracow-
ników gospodarczych, kucharek, 
kierowców, księgowych, pracow-
ników socjalnych, pielęgniarek, 
szatniarek otrzymały podwyżki, 
na które czekały od lat! 

(stop)

Praca opiekunek w DPS do łatwych nie należy

Ośrodek zdrowia czeka remont
Trwają konsultacje architek-
toniczne nad możliwością 
przeprowadzania remontu w 
budynku przychodni zdrowia 
w Sokolnikach Parceli. 
Chodzi głównie o przebudowę 
części placówki i zaadaptowa-
nie jej na dodatkowe pomiesz-
czenia do rehabilitacji pacjen-
tów. Obowiązujące kontrakty 
z NFZ na świadczenie usług z 
zakresu rehabilitacji wygasną 

w połowie roku. Z uwagi na 
to, że zmieniły się przepisy, 
aby móc starać się o przedłu-
żenie kontraktów na zabiegi 
rehabilitacyjne, konieczne jest 
przeprowadzenie remontu w 
przychodni zdrowia. Projekt 
inwestycji zakłada m.in.: roz-
budowę sali ćwiczeń, zakup 
dodatkowych urządzeń (w tym 
nowej bieżni), postawienie do-
datkowych ścian działowych i 

stworzenie odrębnych wejść do 
gabinetów. Przeprowadzenie 
niezbędnych remontów w pla-
cówce, nie gwarantuje jednak 
pr zedłużenia kontrak tu na 
przeprowadzanie zabiegów z 
zakresu rehabilitacji. Wszyst-
ko zależy bowiem od Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, 
k tóry zdecyduje o wyborze 
oferenta.

(stop)

Druga karetka w Ozorkowie?
Po zmianach władz wojewódz-
kich ponownie rozpoczęły się 
starania o powrót do Ozorkowa 
drugiej karetki pogotowia. Do-
minik Gabrysiak, radny powia-
towy, zapowiada, że wkrótce 
o temacie będzie rozmawiał z 
wicewojewodą.

- Od ponad dwóch lat zabiegam 
o powrót drugiej karetki p o g o -
towia ratunkowego do 
Ozorkowa. Jedna karet-
ka obsługująca miasto i 
okoliczne miejscowości 
to stanowczo za mało, 
dlatego zorganizowa-
łem akcję zbierania 
podpisów pod prote-
stem do poprzedniej 
pani wojewody Jolan-
ty Chełmińskiej. Udało 
mi się zebrać ponad 

2000 podpisów co świadczy o 
ogromnym poparciu społecznym 
akcji. Nie odpuszczę tego tematu 
i będę nadal przekonywał, że 
druga karetka to nie fanaberia, a 
konieczność dla bezpieczeństwa 
mieszkańców Ozorkowa i okolicz-
nych miejscowości – mówi radny 
Gabrysiak.

(stop) 
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30 grudnia 2015 roku Rada Gmi-
ny Parzęczew podjęła podczas 
sesji uchwałę budżetową na 
rok 2016. Określa ona dochody 
gminy w wysokości 16.400.000 
zł, natomiast wydatki to kwota 
16.992.671,00 zł, w tym wydatki 
majątkowe na kwotę 2.336.338 
zł.

W planach na przyszły rok 
znalazły się takie inwestycje jak 
modernizacja systemu ciepłow-
niczego, która zakłada budowę 
nowej kotłowni na biomasę za-
silającej w ciepło budynki Szkół i 
Punktu Przedszkolnego, Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Zdro-
wia, trzech bloków mieszkalnych 
oraz Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. Wartość kosztorysowa 
inwestycji szacowana jest na 
2.600.000 zł. Gmina otrzymała z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na realizację tej 
inwestycji  dotację w wysokości 
1.310.383 zł, którą włączy do bu-
dżetu w styczniu.  Przewidziana 
jest dotacja w wysokości 900.000 
zł dla Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu na przebudowę drogi 
powiatowej relacji Aleksandrów 
Łódzki – Lubień, natomiast jeżeli 
chodzi o drogi gminne do prze-
budowy planowana jest droga w 
miejscowości Żelgoszcz.  Budżet 
zakłada również kontynuację 
rozbudowy sieci wodociągowej na 
terenie gminy, przebudowę chod-
ników w Leźnicy Wielkiej oraz w 

Parzęczewie na ulicy Lotników. 
Gmina chciałaby również zakupić 
samochód ratowniczo – gaśniczy 
dla OSP w Parzęczewie, w związ-
ku z czym poczyniono starania 
o dofi nansowanie tej inwestycji. 

 Z początkiem roku Gmina 
ubiegać się będzie również o 
dofi nansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na rozbudo-
wę Szkoły i Punktu Przedszkolne-
go w Parzęczewie.

W roku 2016 zostaną przygoto-

wane kompletne dokumentacje 
techniczne na termomodernizację 
budynków użyteczności publicz-
nej, w tym Szkoły Podstawowej w 
Chociszewie, a także przygoto-
wana zostanie dokumentacja na 
rozbudowę oświetlenia ulicznego 
na terenie całej Gminy. 

W każdym dziale budżetu 
zostały zabezpieczone środki w 
wysokości  wyższej niż w roku 
ubiegłym, co z pewnością za-
pewni funkcjonowanie Gminy na 
dobrym poziomie.

budżet  Gminy Parzęczew na 2016 rok

Planowana do rozbudowy Szkoła i Punkt Przedszkolny w 
Parzęczewie 

materiał promocyjny

życzenia

życzenia

Utworzenie dwóch 
grup przedszkol-

nych dla 3 i 4-latków ma w planach 
Tomasz Komorowski, wójt gminy 
Ozorków.  Oddział przedszkolny po-
wstać miałby w budynku użyczonym 
od parafi i Rzymskokatolickiej Świętego 
Wawrzyńca Diakona i Męczennika w 
Solcy Wielkiej. 
Lokal o powierzchni blisko 90 mkw. ma 
zostać zaadaptowany i prowadzony 
przez Zespół Szkół w Solcy Wielkiej. 
- Wszelkie decyzje w tej sprawie są 
obecnie w zawieszeniu, ponieważ plany 
te komplikuje niepewność co do kon-
cepcji rządu odnośnie zmian w systemie 
oświaty. W razie czego jesteśmy jednak 
przygotowani na przyjęcie większej 
ilości dzieci w wieku przedszkolnym – 
mówi wójt gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski.
Kolejnym pomysłem samorządu, który 
czeka na realizację, jest projekt rozbu-
dowy budynku szkoły w Solcy Wielkiej. 
Koncepcja obejmuje rozbudowę pla-
cówki od strony  sali gimnastycznej – w 
tym wybudowanie zaplecza sanitarno-
szatniowego (z przejściem do obecnej 
części szkoły) oraz nowego skrzydła z 
salami lekcyjnymi, sanitariatami, szatnią 
i pokojem nauczycielskim. Do nowego 
skrzydła przewidziano również stwo-
rzenie odrębnego wejście z zewnątrz. 
W skład zaplecza sali gimnastycznej 
wejść ma także toaleta i szatnia dla 
niepełnosprawnych ruchowo.
Szacowany koszt tej inwestycji to dwa 
miliony trzysta tysięcy złotych.

(stop)

D u ż y  k a w a ł e k 
gzymsu odpadł z 

elewacji jednej z kamienic 
przy ul. Wyszyńskiego. Na 
szczęście w tym czasie nikt 
nie przechodził chodnikiem. 
Nie zmienia to jednak faktu, 
że w mieście stan niektórych 
komunalnych budynków jest 
fatalny a lecący tynk i gzyms 
stanowią ogromne zagrożenie 
dla przechodniów. 

O sypiącej się kamienicy, na 
parterze której znajduje się po-
pularna w mieście restauracja, 
pisal iśmy na początku 2014 
roku. Lokatorzy już wtedy skar-
żyli się na brak potrzebnych 
prac remontowych. Do redakcji 

zadzwonili po tym, jak z elewa-
cji odpadł tynk. Teraz sytuacja 
się powtórzyła.

- Nie ma generalnych remon-
tów i taki jest skutek. Władze 
naprawdę powinny poważnie 
zabrać się do roboty, bo może 
dojść do nieszczęścia – usłysze-
liśmy od mieszkańców Ozor-
kowa. 

Zapytaliśmy, czy kamienica 
z której odpadł gzyms docze-
ka się wreszcie niezbędnego 
remontu.

- Planowana jest w tym roku 
naprawa dachu tej kamienicy 
i gzymsu – mówi Izabela Do-
brynin, rzecznik burmistrza. 
- W budżecie zabezpieczono 

500 tys. zł na remonty zasobu 
komunalnego.  W pierwsze j 
kolejności będą wykonywane 
najpilniejsze naprawy: uszko-
dzone dachy, wymiana wadli-
wej instalacji elektrycznej. 
Zł y  s t a n  te c h n icz ny 
wielu budynków ko-
munalnych to dzie-
s ię c iole c i a  b ra k u 
działań w zakresie 
p ole p sz e n i a  i c h 
stanu. Miasto, czę-
sto przy wykorzy-
staniu środków 
z ew nę t rz nyc h , 
r e mont u j e  b u-
dynki komunal-
ne (np. remont 
kamienicy przy 
ul. Konstytucji 
3 -go  Maja 
w 2015 r. z 
w y k o r z y-
s t a n ie m  śr o d-
ków z WFOŚiGW 
w Łodzi.).  W ra-
mach dofinansowa-
nia z Unii na lata 2014 
– 2020 Ozorków otrzyma kil-
kanaście milionów zł, z czego 
cześć zostanie przeznaczona na 
generalny remont kilku kamie-
nic w centrum miasta, poza tym 
miasto nadal będzie starać się 
o środki z WFOŚiGW w Łodzi 
na kolejne remonty w zasobie 
komunalnym. 

(stop)

Oświatowe 
inwestycje

Gm. OzorkówOzorków

potrzeba milionów na remont kamienic

Strażacy zabezpieczyli sypiącą się kamienicę
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Lokatorzy niejednokrotnie 

informowali redakcję o 
odpadającym gzymsie 
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ogłoszenie

Nieznany mężczyzna ob-
nażał się na oczach przy-

padkiem przechodzącej kobiety. 
Sprawa jest poważna, bo podejrza-
nego jeszcze nie ujęto. Na szczęście 
żadnej kobiece nic złego się nie stało. 

Do podobnych zdarzeń doszło 
dwukrotnie, za każdym razem około 
7 rano.

- 18 grudnia dyżurny łęczyckiej Po-
licji odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, 
który przy ulicy ZWM w Łęczycy 
obnaża się. Zgłaszająca podała ryso-
pis mężczyzny. We wskazany rejon 
niezwłocznie skierowano patrol. 
Mundurowi sprawdzili rejon ulicy 
ZWM oraz przyległy do niej nie ujaw-
niając mężczyzny. 21 grudnia około 
godziny 7.00 rano dyżurny ponownie 
odebrał zgłoszenie od zaniepokojonej 
kobiety, która twierdziła, że jakiś 
mężczyzna ją śledzi – informuje pod-
kom. Agnieszka Ciniewicz, oficer 
prasowy komendanta powiatowego 
policji w Łęczycy. - Zgłaszająca wraz 

z mundurowymi sprawdziła wska-
zany rejon. Nie ujawniono żadnej 
podejrzanie zachowującej się osoby. 
Policja objęła ten teren szczególnym 
nadzorem. 

Do końca ub. roku policja nie przy-
jęła żadnego dodatkowego zgłoszenia 

o podejrzanie zachowującym się 
mężczyźnie przy ul. ZWM. Jak się 
okazuje, na osiedlu niewiele osób 
wie o zaistniałych sytuacjach. Tym 
bardziej należy zachować szczególną 
ostrożność. 

(ms)

Policjanci z komisariatu policji w 
Uniejowie otrzymali zgłoszenie, 
że na jednej z uniejowskich ulic 
leży nieprzytomny mężczyzna. Po 
przyjeździe na miejsce zobaczyli 
leżącego na chodniku 62 – letniego 
mężczyznę mieszkańca Mińska 
Mazowieckiego, który uskarżał się 

na silny ból w klatce piersiowej i miał 
trudności z oddychaniem. Po chwili 
mężczyzna ten stracił przytomność. 
Policjanci niezwłocznie przystąpili 
do reanimacji, którą prowadzili do 
przyjazdu karetki. Dzięki szybkiej 
reakcji funkcjonariuszy udało się 
uratować życie mężczyzny. 

Przy ul. ZWM kręci się zboczeniec?
Łęczyca

Zboczeńca widziano w rejonie ulicy ZMW

Pamiętajmy O bezdOmNych
Kiedy temperatura na zewnątrz 
spada poniżej zera, nie zapomi-
najmy, że są osoby, które mogą 
potrzebować naszej pomocy. 
Nie bądźmy obojętni i alarmuj-
my policję za każdym razem, 
kiedy ktoś jest narażony na 
wychłodzenie organizmu. 

Wystarczy jeden telefon, aby 
uratować komuś życie. Jak co 
roku, w chwili gdy w naszym 
kraju temperatury na zewnątrz 
spadną poniżej zera, policja zwra-
ca się do wszystkich z apelem o 
to, aby nie byli obojętni na czyjąś 
krzywdę. Chodzi tu oczywiście 
o osoby, które mogą cierpieć z 
powodu zimna. Należy pamiętać, 
że na wychłodzenie organizmu są 
szczególnie narażeni bezdomni, 
osoby starsze i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. Jeśli 
widzimy takiego człowieka, nie 
wahajmy się zadzwonić na nu-

mer alarmowy, aby powiadomić 
o tym funkcjonariuszy. Każde 
takie zgłoszenie jest natychmiast 
sprawdzane.

Policjanci pełniący służbę pa-
trolową sprawdzają miejsca, w 
których mogą nocować osoby 
bezdomne. Są to zazwyczaj pusto-
stany, ogródki działkowe, altanki. 
Aby się rozgrzać bardzo często w 
takich miejscach rozpalają ogni-
ska, co bywa bardzo niebezpiecz-
ne. Funkcjonariusze odnajdujący 
takie osoby zawsze proponują 
przewiezienie ich do ośrodków, 
w których jest ciepło, gdzie mogą 
zjeść ciepły posiłek i przespać 
się w normalnych warunkach. 
Na wychłodzenie organizmu 
są także szczególnie narażone 
osoby starsze. Jeśli znamy kogoś 
starszego, żyjącego samotnie nie 
wstydźmy się sprawdzić i spytać 
czy potrzebuje naszej pomocy. 

Święta mniej bezpieczne niż rok temu
Więcej patroli, częstsze kon-
trole trzeźwości, prędkości i 
stanu technicznego pojazdu 
– tak wyglądały święta Bożego 
Narodzenia dla tysięcy funk-
cjonariuszy ruchu drogowego, 
którzy jak co roku, czuwali nad 
bezpieczeństwem podróżują-
cych. 

Od 24 grudnia policjanci łęczyc-
kiej komendy odnotowali cztery 
kolizje drogowe i zatrzymali 
jedną nietrzeźwą osobę, która 
mimo promili kierowała samo-
chodem. Zdarzenia drogowe, 
do których doszło w czasie świąt 
były wynikiem niezachowania 
należnej ostrożności kierujących 
podczas włączania się do ruchu 
lub cofania. 26 grudnia munduro-
wi zatrzymali kolejną nietrzeźwą 
kierującą. Kobieta oplem przyje-
chała do jednego ze sklepów na 
terenie miasta. Kiedy wysiadała 

z auta świadkowie zauważyli, że 
może być pod wpływem alkoho-
lu. Ujęli kierującą i powiadomili 
o zdarzeniu policję. Funkcjona-
riusze sprawdzili stan trzeźwości 
kobiety. Okazało się, że 41 – letnia 
mieszkanka powiatu zgierskiego 
miała w organizmie 2,3 promila 
alkoholu. W czasie świątecznego 
weekendu policjanci obok kolizji 
interweniowali 58 razy w związ-
ku z innymi zdarzeniami, które 
głównie dotyczyły nieporozu-
mień rodzinnych. 

W ubiegłym roku podczas 
trwającej 5 dni, od 24 grudnia do 
2014 do 28 grudnia 2014 roku akcji 
„Bezpieczny weekend – Boże Na-
rodzenie 2014” na terenie powiatu 
łęczyckiego doszło do jednej koli-
zji drogowej. W tym okresie nie 
zatrzymano żadnego kierowcy 
pod wpływem alkoholu. 

Na ulicy mógł stracić życie

reklama

Uniejów odwiedzą wspaniali muzycy. Zadaniem uniejowskiej grupy wo-
kalnej było przygotowanie do tego czasu kilkunastu utworów, które gru-
pa wykona z zaproszonymi artystami podczas wspólnego koncertu. Dzie-
ciom i młodzieży podczas prób akompaniują lokalni muzycy, którzy rów-
nież dostąpią zaszczytu zagrania ze słynnymi podhalańskimi muzykami.  
Ale już dość tajemnicy. Wkrótce, we wspólnym koncercie z pięćdziesięcioosobową 
grupą integracyjną, zagra Jan Trebunia – Tutka i Jego Przyjaciele z Podhala. Autorem 
większości piosenek, które usłyszymy jest Mirek Kowalik - basista zespołu Raz Dwa Trzy. 

Organizator: 
Uniejów Uzdrowisko Termalne 

 
Mecenat: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej TERMY Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie 
Patronat: 

Anna Dymna – Prezes Fundacji Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO, Józef Kaczmarek 
– Burmistrz Uniejowa, Ksiądz Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz - Proboszcz Parafii 

Uniejów, Marcin Pamfil – Prezes PGK TERMY Sp. z o. o. w Uniejowie  
 

Sponsor główny: 
Universal Transport Poznań Sp. z o.o. 

Współorganizatorzy: 
Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie, 

Uniejowskie Stowarzyszenie AKTYWNI 
 

Darczyńcy: 
Mar-tools Marcin Mosiagin, Olimpiko Lidia i Piotr Kozłowscy, FT-U Siagan Trans 

Łukasz Mosiagin, Pracownia Projektowa Krzysztof Broż, Studio-W Mateusz i Jakub 
Własny, PP-H Optim Jacek Karpiński, Leszek Cieślak 

 
Partnerzy: 

Zespół Szkół w Uniejowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Stemplewie, Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Szkoła Podstawowa w Wieleninie, 

Fundacja im. Brata Alberta.  
 

Realizator warsztatów: 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.  

Koordynacja działań – Milena Pamfil, Akompaniament: Mirosław Madajski – trąbka 
(organizacja prób), Marcin Jaskiewicz – gitara, Łukasz Mosiagin – gitara basowa, 

Tomasz Piasecki – akordeon, pianino, Bartosz Wroniszewski – perkusja, Maksymilian 
Milczarek – puzon, Choreografia: Marta Kozanecka. Plakat: Julita Polipowska, 

Andrzej Andre Adamczewski.
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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 

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
ATP 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 513l ub 71 733 60 51 / 
71 735 17 10
e-mail: rekrutacja@arbitersa.pl 
Praca na terenie powiatu 
łęczyckiego.

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.
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 fi zyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
manualne, mile widziane prawo 
jazdy kat. B.
Tommar s.c.
Karkosy 35
99-100 Łęczyca
tel. 793 067 779

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 

Pracownik przygotowujący 
posiłki typu fast – food 
Chęć do pracy, dyspozycyjność, 
książeczka do celów sanitarno – 
epidemiologicznych, mile widziane 
doświadczenie w gastronomii
PHU Adam Kubiak/Instambuł 
Kebap
Chorki 47
99-150 Grabów
tel. 695 733 160
Miejsce pracy: Łęczyca, ul. 
Dominikańska 3A

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie.
PHU Adam Kubiak/Instambuł 
Kebap
Chorki 47
99-150 Grabów

OGŁOSZENIA DROBNE

1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 
WSZYSTKIE,  

TEL. 888 460 461
Sprzedam M-3 w Ozorkowie, IV 
piętro, 36,5 m²; niski czynsz. tel.: 
512-021-022 lub 606-887-480

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

Działka budowlana 2250 m² w 
Witoni – ogrodzona z ogro-

dem (media). Tel.: 698-514-708

Sprzedam szyny budowlane. 
Tel.: 511-997-458

Sprzedam elektryczną pompę 
głębinową. Tel.: 511-997-458

Poszukuje dla zakładu produkcyj-
nego z branży AGD pracowników 

produkcji. Bezpłatny transport.
Kontakt: 530 761 182

ogłoszenie

tel. 695 733 160
Miejsce pracy: Łęczyca, ul. 
Dominikańska 3A

Pomoc kucharza 
Wykształcenie zawodowe 
specjalność gastronomia, 
umiejętność pracy w kuchni i na 
stanowisku pomocy kucharza
Zajączkowska Marta – „F.H.U.” 
Hotel***Korona Palace
Leźnica Wielska – Osiedle 18
95-035 Ozorków 
tel. 502 672 863 lub 794 490 590
e-mail: kontakta@korona-palace.pl

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005

Murarz
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, sumienność, chęć do 
pracy, min. 2 lata doświadczenia.
DAR-BUD Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30
99-100 Łęczyca
tel. 519 056 415

Krawcowa
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – krawiectwo.
P.H.U. BH PERFECT Marzena 
Kaczmarek
ul. Konopnickiej 11A
99-100 Łęczyca
tel. 503 107 393

Szwaczka
Umiejętność szycia całości oraz 
przygotowywania produkcji, mile 
widziane doświadczenie.
PPHU LEDO Dorota Soroczyńska
ul. Listopadowa 9A, 95-035 Ozorków
tel. 602 621 981

Mechanik
Punktualność, pracowitość, 

utrzymanie wysokiego porządku 
pracy, min. 3 lata doświadczenia.
Extreme Ride Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Lakiernik
Punktualność, pracowitość, 
utrzymanie wysokiego porządku 
pracy, min. 3 lata doświadczenia.
Extreme Ride Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19, 99-100 
Łęczyca
tel. 600 892 831

Doradca klienta banku
Wykształcenie średnie lub 
wyższe ekonomiczne, , obsługa 
komputera, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, komunikatywność, 
łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów z ludźmi, 6 miesięcy 
doświadczenia w sprzedaży 
produktów bankowych, 
ubezpieczeniowych, różnych.
Placówka Partnerska Banku 
BZWBK
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473

Operator maszyn przemysłowych
Wykształcenie techniczne 
(mechaniczne, elektryczne), 
umiejętność obsługi maszyn, 
diagnozowanie i naprawa awarii i 
usterek.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Pracownik fi zyczny
Chęć do pracy.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

 „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
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Baran już na początku roku znaj-
dzie się pod ostrzałem. Nie zostanie 
mu zbyt wiele czasu na odpoczy-
nek, ponieważ będzie miał zbyt 
dużo obowiązków. Wszystko zwali 
mu się na głowę. Na szczęście od 
lipca przejmie na powrót kontrolę 
nad swoim czasem. Będzie parł 
naprzód, lecz nie zapomni o wypo-
czynku. Po przywróceniu porządku 
w życiu rodzinnym będzie miał 
więcej czasu i energii, by skupić 
się na swoich zainteresowaniach i 
twórczych poszukiwaniach. Z pew-
nością dobrze wykorzysta ten czas.

Prognozy na 2016 dla Byka sugeru-
ją, że jeśli kiedykolwiek był czas na 
wypróbowanie nowego hobby lub 
podjęcia się nietypowych projek-
tów – to właśnie teraz. Byk będzie 
bardziej otwarty na natchnienie 
oraz inspirację płynącą z zewnątrz. 
Kocha piękne rzeczy i teraz będzie 
miał silną motywację do budowa-
nia czegoś wyjątkowego.

Prognoza astrologiczna dla Bliź-
niąt na 2016 rok zachęca je do 
rozwijania swoich pasji i talentów. 
Świat leży w tym roku u ich stóp i 
mogą wycisnąć ze swojego życia 
naprawdę dużo. Po trudnych do-
świadczeniach 2015 roku, Bliźnięta 
mają teraz wystarczająco dużo 
wewnętrznej mądrości, by iść do 
przodu. Mogą robić, co tylko dusza 
zapragnie – w pracy czy w domu 
uda im się osiągnąć sukces.

Największym wyzwaniem dla Raka 
będzie w 2016 roku zaakcepto-
wanie pojawiających się zmian. 
Powinien być gotowy – część zmian 

może nie okazać się pozytywna, 
ale niektóre z pewnością będą. 
Jeśli Rak zachowa energię, będzie 
mógł stawić czoła wszystkiemu, co 
przyniesie mu los. Powinien zaufać 
swojej intuicji – ona dobrze nim 
pokieruje.

Horoskop Lwa na 2016 rok rokuje 
dobry czas. Może śmiało iść do 

przodu w swoim życiu i spróbo-
wać czegoś nowego. Pomysły i 
kreatywne zajęcia pojawiające się 
pozornie znikąd powinny zostać 
w pełni wykorzystane przez Lwa. 
Inaczej będzie żałował. Nie może 
również okazać wahania – to może 
mu zaszkodzić. Niech Lew zasta-
nowi się, czego chce i osiągnie to.

Najważniejszą rzeczą do zapamię-
tania dla Panny jest w 2016 roku 
to, żeby dbała o wykorzystanie 
wszystkich swoich atutów. Czasy są 
trudne, ale nadal może dowiedzieć 

się, na co ją stać. 
Panna powinna polegać na rodzi-
nie i znajomych, jeśli chce podnieść 
się na duchu po odniesionych 
porażkach. Pod koniec roku może 
liczyć na realizację przynajmniej 
części swoich marzeń.

Horoskop Wagi na rok 2016 
przewiduje, że będzie ona mogła 

osiągnąć więcej niż kiedykolwiek 
wcześniej, dzięki nowo odkrytej 
pewności siebie. Nie powinna 
jednak zapomnieć o zatrzymaniu 
się od czasu do czasu i zastano-
wieniu nad sobą. W przeciwnym 
razie może się Wadze powinąć 
noga. Ten rok będzie prawdziwym 
sprawdzianem dla jej umiejętności i 
zdolności adoptowania się do zmie-
niającego otoczenia. Jeśli Waga nie 
straci z oczu swoich marzeń, będzie 
się dalej rozwijać.

Skorpion ma za sobą napraw-
dę trudny rok. To oznacza, że jest 

gotowy do wykorzystania każdej 
nadarzającej się okazji do odbicia od 
dna. Dobrym pomysłem będzie roz-
poczęcie nauki nowych umiejętności. 
Wprowadzi to harmonię w życiu 
Skorpiona. Jeśli pozbędzie się pę-
tających go przyzwyczajeń i rzeczy, 
czekają go ekscytujące wyzwania.

Bardzo zajęty w 2016 roku będzie 

Strzelec. Ma on naturalną zdol-
ność radzenia sobie ze wszystkim, 
co życie przyniesie – nie inaczej 
będzie w tym roku. Nadarzy się 
doskonała okazja do przyjrzenia 
się dotychczasowym dokonaniom, 
a następnie uświadomienia sobie 
własnych możliwości. Strzelec 
powinien słuchać swoich instynk-
tów i zaufać im bezgranicznie. To 
z pewnością będzie pamiętny rok.

Horoskop Koziorożca na 2016 
rok zapowiada, że etyka pracy 
będzie dla niego bardzo ważna. 

Niestety wiązać się to będzie z 
wieloma przeciwnościami. Kozio-
rożec będzie zmuszony stoczyć 
niejedną bitwę w drodze do suk-
cesu. W 2016 roku najlepiej zrobi, 
jeśli swoje wysiłki skoncentruje 
przede wszystkim na rozwoju 
osobistym. Pracę może przesunąć 
na drugi plan. Jeśli zastanowi się, 
co naprawdę daje mu szczęście, 
będzie wiedział, w jakim kierunku 
powinien się udać. W 2016 roku 
Koziorożec będzie miał więcej 
kontroli nad swoim losem niż kie-
dykolwiek wcześniej. Oby dobrze 
to wykorzystał.

Prognoza na 2016 rok dla Wod-
nika przestrzega przed wielką 
presją, jaką odczuje ze strony 
swojego otoczenia. Za wszelką 
cenę musi jednak skupić się na 
swoich celach. Stanie mu na dro-
dze wiele przeszkód, ale nie może 
się poddawać. Wodnik dysponuje 
teraz wielką siłą przebicia – niech 
się na niej skupi i idzie za ciosem. 
Nie może pozwolić, żeby stres 
go pokonał – w tej chwili jest to 
największe niebezpieczeństwo. 
Jeśli Wodnik będzie utrzymywał 
w umyśle obraz swoich celów, 
może iść do przodu pełną parą.

Ryby muszą wreszcie wziąć odpo-
wiedzialność za swoje problemy i 
spojrzeć prawdzie w oczy. Nic nie 
naprawi się samo. Jeśli Ryby nie 
zatroszczą się o swój los, będą 
spadały coraz głębiej w otchłań 
porażki. Powinny wykorzystać 
swoją wrodzoną kreatywność 
do rozwiązywania problemów i 
pod żadnym pozorem nie mogą 
poddać się zwątpieniu.

CO NAS CZEKA?
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Największa scena na świeciejeździli na fotelach Prawie 600 pluszaków

W Jaworznie odbyła się próba ustanowienia rekordu Polski 
na najdłuższy łańcuch utworzony przez osoby siedzące 
na krzesłach biurowych. Wydarzenie zorganizowano w 
ramach imprezy motoryzacyjnej Jaworzno Moto Week-
end. Zgodnie z wytycznymi, najdłuższy wąż powinien być 
zbudowany wyłącznie z powiązanych liną foteli i krzeseł 
biurowych. Na każdym siedzisku powinna znajdować się 
tylko jedna osoba, a całość musiał prowadzić kierowca 
na motocyklu. Taki wąż miał do pokonania odcinek co 
najmniej 100 metrów.
Zadanie tylko z pozoru wydawało się łatwe. W Jaworznie, 
po kilku próbach udało się jednak przeprowadzić ten 
przedziwny pojazd przez linię mety i tym samym usta-
nowić nowy rekord Polski. W nietypowej zabawie wzięło 
udział 19 osób.

W Zabrzu odbyło się bicie rekordu Polski na najdłuższą 
linię z pluszowych misiów. Wydarzenie było częścią fe-
stynu szkolnego „Święto Dziewiątki” na terenie lokalnego 
gimnazjum.
W ustanawianie rekord u zaangażowali się uczniowie i 
nauczyciele Gimnazjum nr 9 w Zabrzu. Zbieranie miśków 
rozpoczęto na kilka miesięcy przed terminem imprezy. 
O pomoc poproszono miejscową społeczność, a także 
zaprzyjaźnione instytucje z pobliskiej Rudy Śląskiej.
W efekcie zebrano dokładnie 589 misiów. Po ułożeniu ich 
jeden obok drugiego, zgodnie z  wytycznymi, okazało się 
że długość linii wynosi 87,7 m. To niemałe osiągnięcie dało 
niezwykłą frajdę zaangażowanym gimnazjalistom. 

Duże festiwale muzyczne zazwyczaj wiążą się z impo-
nującą oprawą. Jednak ani Opener, ani Woodstock, ani 
żaden inny festiwal nie tylko w Polsce ale i na świecie na 
świecie nie może równać się z tym, co mieliśmy okazję 
zobaczyć w Brazylii. To właśnie Brazylia ustanowiła nowy 
rekord Guinnessa, budując na jeden z festiwali muzycznych 
największa scenę świata. The Villa Mix Festival Goiânia to 
organizowana od pięciu lat coroczna impreza zrzeszająca 
fanów muzyki brazylijskiej, na której za każdym razem 
zbiera się około 48 tysięcy widzów. Tegoroczne wydarzenie 
odbyło się nieco wcześniej niż zazwyczaj, co było związane 
właśnie z montażem ogromnej sceny. Sama konstrukcja 
miała powierzchnię 2788,39 m², za to jej wysokość wynosiła 
52,34 m. Urzeczywistnienie tej niesamowitej konstrukcji 
zajęło organizatorom 31 dni i zajmował się tym sztab 
składający się z 1,5 tysiąca osób, transportujących w czasie 
trwania budowy 628 ton materiałów. Same telebimy LED, 
na których widzowie w dalszych rzędach mogli obserwo-
wać koncerty, miały powierzchnię 1191,5 m².
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jeździli na fotelach

Za oknem mróz

Nikt nie lubi marznąć
Nie zadzieraj ze mną mały

Strach ma wielkie oczyWiedźma nadlatuje


