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na siłę między schody a pionową 
belkę – mówi wzruszony Marcin 
Janicki z Ozorkowa. - Mama miała 
uszkodzoną krtań, w jamie ustnej 
była krew. Jestem pewien, że została 
zamordowana...
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W związku z wej-
ś c i e m  w  ż y c i e 

ustawy, która od począt-
ku 2016 roku pozbawiła 
straże gminne i miejskie 

możliwości przeprowadza-
nia kontroli fotoradaro-
wej, sprawdziliśmy, ile 
do miejskiego budże-
tu wpłynęło pieniędzy 
dzięki znienawidzonemu 
przez kierowców urzą-
dzeniu.

Odebranie strażom miej-
skim możliwości przeprowa-

dzania kontroli kierowców jest 
realizacją postulatu Najwyższej 
Izby Kontroli, która w 2014 r. 
wskazała, że działania wielu 
funkcjonariuszy obsługujących 
te urządzenia podyktowane są 
chęcią pozyskiwania pieniędzy 
dla gminy. Pieniądze małe nie 
były. Pierwszy raz fotoradar po-
jawił się na łęczyckich ulicach w 

2008 roku. Wówczas padł rekord 
w wysokości nałożonych kar fi -
nansowych – do budżetu trafi ło 
prawie 400 tys. zł. Straż miejska 
nie dysponuje danymi z roku 
2009 i 2011, w 2010 fotoradaru 
nie było. W kolejnych latach 
wpływy z fotoradaru wyglądały 
następująco:

2012 r. - 279 585 zł, 2013 r. - 276 
700 zł, 2014 r. - 275 500 zł, 2015 
r. - 297 070 zł. 

Każdego roku w budżecie 
zaplanowane były wpływy w 
wysokości 265 000 zł, nie zda-
rzyło się, żeby plan nie został 
zrealizowany. Gdyby ustawa 
pozbawiająca straże możliwości 
fotoradarowej kontroli nie we-
szła w życie, ten rok na pewno 
byłby wolny od urządzenia 
pomiarowego. W budżecie nie 
uwzględniono wpływów z fo-
toradaru. 

(ms)

Niektórzy pracownicy 
Zieleni Miejskiej do-

stali prawie o połowę mniejsze 
nagrody za pracę roczną niż inni. 
Po raz kolejny wzrosło napięcie 
w jednostce, pracownicy są po-
dzieleni a dyrekcja znów mocno 
krytykowana. 

Tym, którzy dostali mniejsze pie-
niądze trudno jest się pogodzić z 
nierównym traktowaniem pracow-
ników. Rozżalenie jest coraz większe. 

- Większość dostała po 800 zł 
brutto a kilka osób po 460 zł brutto. 
To śmiesznie mało jak na roczną 
nagrodę za pracę. Wykonujemy ją 
dobrze, robimy wszystko co mamy 
zlecone. Przez takie działania sze-
fostwo po raz kolejny stwarza 
niepotrzebne podziały w jednostce. 
Wiemy dlaczego tak jest, tym którzy 
nie boją się odezwać, że coś jest źle, 
ucinają pieniądze – usłyszeliśmy 
od oburzonych pracowników za-
kładu. - Pani Doniak teraz umywa 
ręce i zrzuca wszystko na byłego 
już dyrektora lub na kierownika 
Piaskowskiego, który wziął roczny, 
bezpłatny urlop i wyjechał. Podob-
no ma wrócić dopiero jak „wszystko 
ucichnie”. Co ucichnie? Nie wiado-
mo, widocznie coś namieszali. 

Pracownicy z którymi rozmawia-
liśmy są zdania, że większe nagrody 
dostały osoby, które nawet przez 
dwa miesiące przebywały na zwol-
nieniach lekarskich, a ci, którzy nie 

chorowali lub byli na zwolnieniach 
kilkudniowych zostali potraktowa-
ni gorzej. 

Sylwia Doniak, zastępca dyrek-
tora Zieleni Miejskiej przyznaje, że 
roczne nagrody rozdzielane były 
uznaniowo.

- Nagrody były przyznane uzna-
niowo na podstawie regulaminu 
przez dyrektora Tadeusza Arnolda. 
To była jego suwerenna decyzja 
podjęta w związku z jego oceną 
pracy poszczególnych pracowni-
ków Zieleni Miejskiej. W przypadku 
decyzji o nagrodach, zwyczajowo 

brana pod uwagę była efektywność 
pracy, dyspozycyjność, zaangażo-
wanie podczas wykonywanych 
prac i ewentualne absencje. Czy tym 
razem decyzji dyrektora towarzy-
szyły te same kryteria – trudno mi 
powiedzieć.

Pracownicy jednostki, gdy usły-
szeli jakie jest tłumaczenie wysoko-
ści ich nagród, nie kryli zdenerwo-
wania mówiąc, że dyrektor, który 
pracował kilka tygodni nie mógł 
sprawiedliwie ocenić wieloletnich 
pracowników. 

(ms)

Przyszła na świat 3 
stycznia o 21.35 i 

jest pierwszym noworodkiem 
urodzonym w łęczyckim szpi-
talu w 2016 roku. Marcelinka 
waży 3,5 kg, mierzy 55 cm.  
Dostała 10 punktów w skali 
Apgar. Z jej narodzin cieszy się 
cała rodzina, zwłaszcza 8-letni 
Dominik, który od dawna cze-
kał na rodzeństwo. 

Szczęśliwą mamą jest 33-letnia 
łęczycanka Anna Stępień, która 
dzielnie zniosła poród, choć jak 
przyznaje stresu nie brakowało. 

- Przy pierwszym porodzie 
się tak nie obawiałam, wówczas 
kobieta nie wie co ją czeka. 
Teraz, gdy już wiedziałam 
jak to wszystko się odbywa, 
pojawiło się zdenerwowa-
nie, ale wszystko poszło 
dobrze. Najważniejsze jest 
to, żeby słuchać zaleceń 
położnej. Ona wie, co jest 
dla nas najlepsze i co mu-
simy robić, żeby poród nie 
przysporzył nam problemów 
– mówi A. Stępień. - Na szczę-
ście czuję się dobrze, mimo 
że cała noc po porodzie była 
nieprzespana, zarówno dla 
mnie jak i dla Marcelinki. 
Leżałyśmy i patrzyłyśmy się 
na siebie, to wspaniałe uczucie. 

Marcelina nie spieszyła się 
z przyjściem na świat. Termin 
porodu wyznaczony był na 30 
grudnia. Maleństwo wariowało 
w brzuchu mamy, kopało i krę-

W ubiegłym tygodniu 
dyspozytor pogotowia 

po raz kolejny wzywał strażaków 
do udzielenia pomocy leżącemu 
na chodniku mężczyźnie. W mie-
ście brakowało karetki. Gdyby 
nie szybka reakcja, mężczyzna 
mógłby nie przeżyć. 

To nie pierwszy taki przypadek 
i z pewnością nie ostatni, kiedy to 
strażacy udzielają pierwszej pomo-
cy zamiast lekarzy lub ratowników 

medycznych. Choć o kolejnej ka-
retce dla powiatu łęczyckiego było 
głośno jeszcze w ubiegłym roku, 
do tej pory nic się w tym temacie 
nie zmieniło. 

Około 60-letni mężczyzna, który 
w czwartkowe przedpołudnie 
na ul. Sienkiewicza potrzebował 
pomocy, dostał ataku padaczki. 
Strażacy zajęli się nim do przy-
jazdu karetki. 

(ms)

 Papierowe zwolnienia lekarskie 
powoli odchodzą do lamusa. 
Od nowego roku lekarze mogą 
wystawić L4 w wersji elektronicz-
nej. Korzyści z elektronicznego 
L4 jest wiele. Dla lekarzy to m.in. 
oszczędność czasu. Zwolnienie 
wypełnia się szybciej, bo dane 
identyfikacyjne pacjenta oraz 
adres płatnika zostaną automa-
tycznie uzupełnione przez system. 
Z punktu widzenia płatnika to jest 
szybsza informacja o zwolnieniu 

i możliwość jego kontroli. Ubez-
pieczony zaś nie musi dostarczać 
tego zwolnienia. Jest ono auto-
matycznie wysyłane do ZUS-u i 
do pracodawcy. Trudnością jest 
jednak to, że potrzebny jest do-
stęp do internetu i komputer. 
Większość zwolnień wystawiają 
lekarze rodzinni, a sposób współ-
pracy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia nie zmusza do posiada-
nia komputera na biurku.

(ms)

pieniądze podzieliły pracowników 

ile zarobił fotoradar?

e-zwolnienia 

Strażacy zamiast karetki

Pierwsza była Marcelinka
ciło się. Teraz jest raczej spokojne. 
Płacze jedynie wtedy, gdy zabiera 
się je od mamy. 

Pani Anna nie kryje radości z 
narodzin córki. Choć ma już do-
świadczenie z noworodkiem, bo 
Marcelinka jest jej drugim dziec-
kiem, przyznaje, że liczy na pomoc 
rodziny. Teraz dzielna mama i jej 
córeczka są już w domu razem z tatą 
i bratem dziewczynki.

(ms)
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(ms)
i bratem dziewczynki.
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i bratem dziewczynki.

Bezdomna z Łęczy-
cy walczy o życie w 

szpitalu. W sobotę w stanie 
skrajnego wychłodzenia orga-
nizmu i z silną niewydolnością 
nerek trafi ła najpierw na SOR, 
później na oddział intensywnej 
terapii.

Bogusława R. leżała w bez-
ruchu na jednym z podwórek 
przy ulicy Poznańskiej. W chwi-
li przyjazdu pogotowia była 
przytomna, ale kontakt z nią był 
mocno utrudniony. Pogotowie 
zdążyło w ostatniej chwili, gdyby 
bezdomna nie otrzymała w porę 
niezbędnej pomocy, mogłaby nie 
przeżyć. Jej stan jest ciężki. Choć 
w sobotę nie było silnego mrozu, 
należy podkreślić, że nawet tem-
peratura w granicach zera stopni 
C jest bardzo niebezpieczna dla 
osób bezdomnych.

Kobieta jest pod opieką łęczyc-
kiego ośrodka pomocy społecz-
nej, pomieszkuje u konkubenta, 
nie ma własnego mieszkania ani 
stałego miejsca zameldowania. 

Przypomnijmy, że latem 2013 
roku na pl. T. Kościuszki bez-
domna usnęła na ławce w samo 
południe. Z ciężkimi poparze-
niami dłoni, stóp i twarzy trafiła 
do szpitala. Wówczas, pogotowie 
także przyjechało w ostatniej 
chwili, kobieta cudem uniknęła 
śmierci. O dramacie kobiety 
sprzed lat również pisaliśmy w 
Reporterze. 

Teraz stan pani Bogusławy 
jest znacznie poważniejszy. W 
szpita lu zostan ie min imum 
przez kilka dni. Oby i tym razem 
wyszła cało z tej dramatycznej 
sytuacji.

(ms)

Kobieta walczy o życie
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reklama

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

Łęczycy maturzyści 
nie mogą się docze-

kać pierwszego największego 
w ich życiu balu. Studniówka 
jest okazją do wspaniałej zaba-
wy, ale i ostatnim dzwonkiem 
przed egzaminem dojrzałości. 

Tego wieczoru nie może za-
braknąć wyszukanych kreacji, 
modnych fryzur i eleganckich 
garniturów. Wszystko zaplano-
wane z rozmachem i dopięte na 
ostatni guzik. Czy tak będzie? 
To się okaże już niedługo. Jako 
pierwsi poloneza zatańczą ma-
turzyści z I LO im. Kazimierza 
Wielkiego. Ich bal rozpocznie się 
punktualnie o godzinie 20.00 w 
najbliższą sobotę, 16 stycznia w 
restauracji Westa w Zawadach 
k. Kutna. Następni na parkiet 
wejdą uczniowie z Zespołu Szkół 
im. J. Grodzkiej. Szkoła wybrała 
datę 6 lutego i restaurację Trzy 
Córy w Cedrowicach. Również 6 
lutego swoją studniówkową noc 
przetańczą uczniowie z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Maturzyści wybiorą się 
do restauracji Galanta Chata w 
Zdunach pod Łęczycą. 

Po studniówkowych szaleń-
stwach przyjdzie czas na in-
tensywną naukę przed maturą 
i ostatnie przygotowania do 
egzaminów. 

(ms)

Leszek Pawłowski nie 
kryje rozżalenia z po-

wodu braku podłączenia jego 
domu do miejskiej sieci wodocią-
gowej. Wprawdzie bieżąca woda 
w domu jest, ale z podwórkowej 
studni. Do picia trzeba ją gotować 
po kilka razy. 

Pan Pawłowski jest zdania, że 
gdy kilka 

lat temu robiono remont wiaduktu 
na ul. Kaliskiej i część drogi została 
rozkopana można było wykonać 
przyłącze z głównej linii wodociągu 
miejskiego. Twierdzi, że burmistrz 
Krzysztof Lipiński za poprzedniej 
kadencji obiecał, że przyłącze do jego 
domu zostanie zrobione. 

- To było prawie 10 lat temu, pod 
koniec ubiegłego roku 
poszedłem do burmistrza 
się przypomnieć. Powie-
działem, że do dziś nie 
mam podłączonej wody. 
Co usłyszałem? Że na ta-
kie przyłącza trzeba mieć 
plany, zgody itd. a do tego 
masę pieniędzy. Skąd 
mam wziąć około 10 tys. 
zł jak na leki wydaję mie-
sięcznie 400 zł? Mam 66 
lat i drugi stopień niepeł-
nosprawności, wodę w 
baniakach muszę wozić 
z Kwiatkówka od brata 
– mówi ze zdenerwo-
waniem Leszek Paw-
łowski. - Jak można żyć 
normalnie bez bieżącej 
wody w XXI wieku? Ja 
już nie liczę na pomoc 
w zrobieniu przyłącza, 
przecież nikt nie bę-
dzie rozkopywał ulicy. 
Jedynym wyjściem i 
pomocą dla mnie jest 
zakup i montaż urzą-

dzenia do filtracji wody. Wówczas 
moja woda ze studni nadawałaby się 
do picia. Takie urządzenie to koszt 
około 1,5 – 2 tys. zł. 

Zapytaliśmy w łęczyckim magi-
stracie o sprawę pana Pawłowskiego. 

- Burmistrz nie mógł nikomu 
obiecać, że urząd miejski sfinansuje 
podłączenia wody do prywatnej 
posesji, ponieważ takie koszty leżą 
zawsze po stronie osoby zaintere-
sowanej i należy to podkreślić. Zle-
ciłem w PGKiM-ie przygotowanie 
kosztorysu wykonania przyłącza 
z głównej sieci wodociągowej do 
posesji o której rozmawiamy oraz 
sprawdzenie możliwości technicz-
nych takiej inwestycji – informuje 
Jakub Pietkiewicz, pełnomocnik 

burmistrza ds komunikacji spo-
łecznej. - Po uzyskaniu odpowiedzi 
będziemy mieli pełną jasność, jakie 
dokładnie koszty musiałyby zostać 
pokryte przez właściciela posesji 
oraz jakie dokumenty są niezbędne. 

Leszek Pawłowski jest jedynym 
mieszkańcem w okolicy, który nie 
jest podłączony do miejskich wodo-
ciągów. Nie ma też kanalizacji. 

- Póki jeszcze mogę, to przywożę 
sobie dobrą wodę, ale jak długo 
zdrowie mi na to pozwoli? Tego 
nie wiem. Mieszkam sam, w razie 
choroby nie będzie miał mi nawet 
kto pomóc. Mam nadzieję, że mój 
problem z wodą uda się jakoś roz-
wiązać – mówi L. Pawłowski. 

(ms)

Już ćwiczą 
poloneza

Pan Leszek wodę do domu przywozi w 5-litrowych baniakach

Z problemem do burmistrza

Leki pana Pawłowskiego to miesięczny 

koszt około 400 zł
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Rozmawiamy z burmistrzem 
krzysztofem Lipińskim.

Znamy już kształt uchwalone-
go przez Radę Miejską na rok 2016 
budżetu miasta. Ten dokument wa-
runkuje większość podejmowanych 
przez samorząd miejski wyzwań i 
realizowanych działań. Ostateczny 
plan przyjęty na ten rok to wypad-
kowa pomiędzy tym czego potrze-
bują łęczycanie i Łęczyca, a tym na 
co pozwalają środki w uchwalonym 
budżecie. To też kompromis pomię-
dzy tym co zaproponował burmistrz 
w projekcie budżetu na 2016 rok, a 
tym co zdecydowali się po swoich 
poprawkach uchwalić radni miejscy.

Jakie będą najważniejsze działa-
nia podjęte w 2016 roku?

Przede wszystkim będą kontynu-
owane działania mogące w przyszło-
ści zaowocować nowymi miejscami 
pracy w naszym mieście. Rozszerzy-
my w tym roku łęczycką podstrefę 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 
ponad 6 ha terenów inwestycyjnych 
nadających się pod zakłady prze-
mysłowe. Zaproponujemy Radzie 
Miejskiej do uchwalenia Program 
Pomocy Regionalnej, polegający na 
zwolnieniach z podatku przedsiębior-
ców rozwijających produkcję lub za-
trudniających nowych pracowników. 
Będziemy wspierać finansowo nowo 
powstające łęczyckie firmy rodzinne 
i mikroprzedsiębiorstwa. Jak widać 
cały czas tworzymy pozytywny kli-
mat do inwestowania i instrumenty 
realnego wsparcia dla przedsiębior-
ców działających w Łęczycy.

Miejsca pracy i wsparcie dla 
przedsiębiorców to na pewno 
obszary ważne dla mieszkańców, 
jakie jeszcze prospołeczne dzia-
łania zamierza Pan realizować?

Od początku kadencji całości podej-
mowanych przez nas działań przy-
świeca idea dialogu z mieszkańcami i 
odpowiadania na ich realne potrzeby. 
Zamierzamy większość kluczowych 
decyzji konsultować jak najszerzej, 
tak by opierać się nie tylko na własnej 
opinii, ale również wzbogacać ten 
pogląd stanowiskiem Łęczycan. Bę-

dziemy wprowadzać budżet obywa-
telski. Pozyskiwać środki dla Lokalnej 
Grupy Działania, która z kolei będzie 
nie tylko działać na rzecz naszego 
miasta i mieszkańców gmin będą-
cych partnerem projektu, ale również 
wspierać realizację dobrych pomy-
słów Łęczycan i osób działających na 
ich rzecz. Po raz pierwszy stworzona 
zostanie możliwość wsparcia finan-
sowego inicjatyw zgłaszanych przez 
niezinstytucjonalizowane podmioty. 
Czekamy na pomysły pojedynczych 
łęczycan, nieformalnych grup oraz 
oczywiście działających na terenie 
naszego miasta podmiotów szeroko 
rozumianego trzeciego sektora.

Czy na obecny rok w budżecie 
zaplanowane są remonty dróg i 
przede wszystkim – co z obwod-
nicą miasta?

Chcę kontynuować proces mo-
dernizacji dróg i infrastruktury 
miejskiej. Remonty w 2016 roku 
będą przeprowadzane w oparciu 
o głosy wszystkich środowisk po-
litycznych wchodzących w skład 
Rady Miejskiej. Modernizacje dróg 
i chodników odbywać się będą na 
podstawie ustalonego przez radnych 
miejskich harmonogramu i wykazu 
ulic, uwzględniających zarówno 
najpilniejsze potrzeby jak i głosy 

mieszkańców. Mieliśmy zamiar w 
tym roku kontynuować prace przy 
wytyczaniu obwodnicy Łęczycy i 
przygotowywaniu jej koncepcji. To był 
moim zdaniem jedyny realny sposób 
na wyprowadzenie ruchu z naszego 
miasta. Niestety - radni miejscy zde-
cydowali, że zamiast tego zadania 
będziemy przygotowywać koncepcję 
przebudowy ulicy Górniczej. To oczy-
wiście ulica, której stan jest opłakany 
i która wymaga gruntownej przebu-
dowy. Nie powinno jednak odbywać 
się to przy jednoczesnej rezygnacji z 
budowy koncepcji obwodnicy miasta. 
Ta decyzja rady miejskiej przekreśla 
wielomiesięczne starania samorzą-

dowców z całego powiatu łęczyckie-
go o obwodnicę i wyprowadzenie 
ciężkiego transportu z Łęczycy. To 
jedna z najgorszych decyzji jaka 
mogła być podjęta, ale jako władza 
wykonawcza zmuszony jestem ją 
uszanować.

Czy w tym roku, tak jak już wcze-
śniej informowano, przebudo-
wane zostanie wejście do uM 
przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych?

Tak, zamierzamy niwelować ba-
riery architektoniczne utrudniające 
niepełnosprawnym dotarcie do wielu 
miejsc w naszym mieście. Wciąż 
trzeba jeszcze dostosować budynki 
miejskie do potrzeb tych osób, Dlatego 
w tym roku na pewno przebudujemy 
wejście do urzędu miejskiego i być 
może zainstalujemy wewnątrz bu-
dynku dodatkowo specjalną windę.

Czy 2016 rok będzie obfi tował 
w zewnętrzne środki fi nansowe?

Pozyskiwanie środków to jeden 
z priorytetów. Będziemy starali się 
uzyskać wsparcie dla każdego pla-
nowanego przez miasto zadania. 
Będziemy także szukali możliwości 
zwrotu kosztów poniesionych przy 
już przeprowadzonych inwestycjach 
– np. drogowych na ternie miasta. 
Największe czekające nas zadanie 
inwestycyjne w perspektywie naj-
bliższych lat to Rewitalizacja Zalewów 

Miejskich. Ten rok to czas na zdobycie 
środków na konkretny, szczegółowy 
projekt ich zagospodarowania. Bę-
dziemy starali się pozyskać środki 
na kolejny etap przebudowy ulicy 
Poznańskiej. Jeżeli uda nam się po-
zyskać dofinansowanie, o które apli-
kujemy z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, to 
całe zadanie zrealizujemy jeszcze 
w tym roku. Będziemy pozyskiwać 
środki na budowę Hali Sportowej 
przy Szkole Podstawowej Nr 3, której 
budowę rozpoczniemy w tym roku 
oraz na kontynuację budowy śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
przy ul. Słowackiego. Będzie to jeden 
z najnowocześniejszych tego typu 
budynków w Polsce. Całkowicie 
samowystarczalny energetycznie 
budynek pasywny. Dodatkowo nie-
zwykle komfortowy dla osób, które 
tam będą poddawane terapii.

Wiele miejskich budynków 
mieszkalnych wymaga remontu. 
Czy uwzględnia Pan w tym roku 
prace remontowe w zasobach 
miejskich?

Zamierzam pozyskać środki na 
termomodernizację kolejnych ko-
munalnych budynków. W planach 
mamy modernizację budynków 
przy ul: Poznańska 31; Kopalniana 
8,10,12; Belwederska 38; Sienkie-
wicza 29; Kaliska 32; Kaliska 63b; 
Ozorkowskie Przedmieście 61. To 
nie tylko znaczna poprawa estetyki 
przestrzeni miejskiej, ale również 
wzrost komfortu życia zamieszku-
jących je rodzin.

W mieście wciąż brakuje spój-
nego ulicznego oznakowania. 
Swego czasu informowaliśmy 
mieszkańców, że miasto ma pla-
ny by pozyskać pieniądze m.in. 

na ten cel. Czy jest na to szansa 
w tym roku?

Szukamy specjalnie dedykowa-
nych konkursów by zaprojektować 
a następnie wdrożyć System Iden-
tyfikacji Miejskiej spójnie opisujący 
nasze miasto poprzez oznakowanie 
budynków użyteczności publicznej, 
ulic, elementów produktu turystycz-
nego, szlaków komunikacyjnych itd.

Czy to prawda, że miejski ratusz 
jest w złym stanie technicznym?

Nasz flagowy zabytek jest w 
opłakanym stanie po niechlujnie 
przeprowadzanym kilka lat temu 
remoncie. Ponieważ radni miejscy 
zdjęli z budżetu środki na badanie 
jego stanu, ocenę degradacji piwnic 
oraz realną diagnozę zagrożeń 
zmuszeni będziemy pilnie zwracać 
się o pozabudżetowe środki również 
i na ten cel. 

uważa Pan, że Łęczyca zmienia 
się na lepsze?

Na pewno. W tym roku będziemy 
kontynuować pozytywne zmiany 
rozpoczęte już na początku kadencji. 
Zamierzamy, pomimo skromnych 
i dodatkowo ograniczonych przez 
radnych miejskich środków, budować 
i promować nasz produkt turystyczny. 
Chcemy chwalić się naszym dzie-
dzictwem – Zamkiem Królewskim 
i piękną starówką. Po rewitalizacji 
do naszych atrakcji dołączą tereny 
Zalewów Miejskich i mam nadzieję, 
że z czasem uruchomiona kolejka 
wąskotorowa. Chcę, by udało nam się 
sukcesywnie zmieniać oblicze miasta, 
ściągać nowych inwestorów, turystów, 
tak by łęczycanie mogli być dumni ze 
swojego miasta.

Dziękujemy za rozmowę.

ŁĘcZyca na plUS
11 STYCZNIA 2016plany Miasta na 2016 

na plUS
Burmistrz Krzysztof 
Lipiński mówi 
o pozytywnych 
zmianach

Łęczyca się rozwija. Miejskie władze chcą jeszcze bardziej 
wypromować zamek i starówkę 

Wejście do magistratu zostanie przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych
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A ż  t r u d n o 
uwierzyć, że 

bezdomny mężczyzna, który w 
ubiegłym tygodniu schronił się 
w budynku starej żwirowni w 
miejscowości Walew, odmówił 
pomocy. Mimo mrozu i śniegu 
ruszył w dalszą drogę. 

- Pracownicy GOPS-u po otrzy-
maniu zgłoszenia, że na terenie 
starej żwirowni przebywa bez-
domny, natychmiast pojechali na 
miejsce. Mężczyzna kategorycznie 
odmówił jakiejkolwiek pomocy. Nie 
zgodził się na przetransportowanie 
go do schroniska lub noclegowni, 
podpisał nawet oświadczenie, że 
odmawia proponowanej pomocy – 
wyjaśnia Zbigniew Wojtera, wójt 

gminy Daszyna. - Nie ukrywam, 
że mieliśmy problem, bo wprawdzie 
bezdomny odmówił wsparcia ze 
strony gminy, to nie chcieliśmy zo-
stawić do samego sobie. Pod koniec 
tygodnia nie były już tak niskich 
temperatur, jak na początku roku, 
ale jest zima. Do mężczyzny oprócz 
pracowników gminy pojechał pa-
trol policji. 

Krótko po wizycie policjantów 
około 40-letni bezdomny opuścił 
budynek starej żwirowni w Wa-
lewie. Najprawdopodobniej nie 
chciał, by go nachodzono. Okazało 
się, że jest znad morza i nigdy nie 
przyjął od nikogo pomocy. Wybrał 
takie a nie inne życie. 

(ms)

odmówił pomocy i uciekł

Tuła się po całej Polsce
Gm. Daszyna

Bezdomny schronił się w pustostanie

Biuro Rachunkowe on-line
JESTEŚMY wiodącym łódzkim biurem rachunkowym, prowadzącym 

działalność od 1989 roku.
 

OFERUJEMY kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. 
Nasze usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klienta. 

Wykorzystujemy autorski system informatyczny, 
który umożliwia klientom w ramach świadczonej 

usługi dostęp do danych poprzez Internet.

Zadzwoń aby ustalić szczegóły
42 637 05 14,  42 654 90 38

Zakład Doradztwa i Usług Rachunkowości RAI Sp. z o.o.
90-520 Łódź ul. Gdańska 126/128

ogłoszenie

Śnieg i śliskie chodniki 
to najczęstsze powody 

licznych złamań, i zwichnięć w 
okresie zimowym. Póki co, pierw-
sze dni ze śniegiem w nowym 
roku nie spowodowały zwięk-
szonej liczby typowo zimowych 
urazów rąk czy nóg.

Na śniegu, zwłaszcza topnieją-
cym, łatwo się poślizgnąć. Niestety 
nie wszystkie chodniki w mieście 
było porządnie odśnieżone, a nie-
które w ogóle. Zwykle w takich 
warunkach wystarczy chwila nie-
uwagi i wizyta w szpitalu staje się 
nieunikniona. Pod koniec tygodnia 
sprawdziliśmy, czy przybyło pacjen-
tów ze złamaniami na łęczyckim 

oddziale SOR. Okazało się, że póki 
co takich pacjentów nie przybyło, 
ani na SOR-e, ani na oddziale chi-
rurgicznym. Oby tak pozostało aż 
do końca zimy.

(ms)
Jutro (12 stycznia) w 
łęczyckim magistracie 

odbędzie się pierwszy dyżur spe-
cjalistów z zakresu psychologii, 
prawa i zapobiegania przemocy w 
ramach Punktu Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przemocą. 

Nieodpłatną pomoc w trud-
nych sytuacjach życiowych uzy-
skają osoby, które na co dzień 
zagrożone są lub doświadczają 
różnych rodzajów przemocy – 
fizycznej czy psychicznej. Wszy-
scy, którzy zgłoszą się do specja-
listów w urzędzie mogą liczyć na 
anonimowość.

By uzyskać pomoc należy zgłosić 
się we wtorek (12 stycznia) od go-
dziny 9.00 do 17.00 do pełnomocnika 
burmistrza miasta ds. uzależnień 
– Mariusza Mieczyńskiego (urząd 
miejski w Łęczycy, pok. 46a).

Planowane funkcjonowanie pla-
cówki obejmuje dyżury raz na dwa 
tygodnie. 

(ms)

Czytelniczka poinfor-
mowała nas o głośnym 

i niebezpiecznym zdarzeniu, które 
miało miejsce w noc sylwestrową. 
W bloku przy ul. Belwederskiej 75a 
doszło do poważnej bójki kilkuna-
stu osób. Na miejsce tuż po północy 
przyjechało kilka radiowozów. 
Przed klatką jeszcze przez następne 
dni były widoczne ślady krwi.

- W moim bloku mieszkają łobuzy, 
z którymi nie radzi sobie policja, 
zwłaszcza w wakacje było niebez-
piecznie. Później na osiedlu kręcił 
się zboczeniec, który śledził przy-
padkowe kobiety i obnażał się przed 
nimi, a teraz okazuje się jeszcze, że 
tuż obok mogą mieszkać chuligani. 

Tylko jednego dnia, 5 
stycznia, strażacy aż 

dwukrotnie interweniowali po 
zgłoszeniu o załączonej czujce 
tlenku węgla. Za pierwszym razem 
w domu jednorodzinnym na Wa-
liszewie, za drugim w kamienicy w 
centrum miasta. 
W pierwszym przypadku alarm 
włączył się w środku nocy i obu-
dził czteroosobową rodzinę. Na 
miejsce przyjechali strażacy, któ-
rzy urządzeniem do sprawdzania 
stężenia tlenku węgla w pomiesz-
czeniu potwierdzili obecność 
„cichego zabójcy”. Przewietrzyli 
pomieszczenia i zlokalizowali 
nieszczelność. Właściciele domu 
czujkę kupili we własnym zakre-
sie. W przypadku kamienicy przy 
ul. Kaliskiej 20, czujnik został za-
kupiony przez miasto w ramach 
wyposażania lokali komunalnych 
właśnie w te urządzenia. Jak się 
okazuje, apel łęczyckich straża-
ków o zakup i montaż czujników 
w miejskich lokalach był zasadny. 
Gdy około godziny 21 włączył się 
alarm w urządzeniu, straż pożarna 
przeprowadziła te same czynności, 
co kilkanaście godzin wcześniej. 
Powodem przedostawania się 
tlenku węgla do pomieszczeń była 
nieszczelność przewodu komino-
wego. Problem został natychmiast 
zgłoszony do administratora ka-
mienicy. 
- Raporty z całego kraju potwier-
dzają, jak potrzebne są czujniki 
tlenku węgla. Cieszymy się, że 
wzrasta świadomość ludzi i edu-
kacja w zakresie bezpieczeństwa, 
dlatego coraz więcej osób kupuje 
urządzenia, które mogą uratować 
życie – komentuje st. kpt. mgr 
Marek Mikołajczyk z KP PSP w 
Łęczycy. - Decyzja o zakupie przez 
miasto czujników tlenku węgla do 
lokali komunalnych, dzięki inicja-
tywie komendanta powiatowego 
straży pożarnej w Łęczycy, jak 
widać była bardzo trafiona. 
Czujnik tlenku węgla kosztuje 
mniej niż 100 zł. Tlenek węgla, 
inaczej czad jest gazem silnie tru-
jącym, bezbarwnym i bezwonnym, 
nieco lżejszym od powietrza, co 
powoduje, że łatwo się z nim mie-
sza i w nim rozprzestrzenia. Można 
się nim zatruć w kilkanaście minut. 

(ms)

na szczęście bez urazów
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Wiele chodników w mieście 
nie było odśnieżonych

anonimowo o problemach

Na zdjęciu Mariusz 
Mieczyński, pełnomocnik 
burmistrza miasta ds. 
uzależnień

Czujniki tlenku 
węgla ratują życie

Wielka rozróba przed blokiem 

To sąsiedni blok do mojego, ale 
przed klatką, gdzie w sylwestra się 
bili przechodzę codziennie z dziec-
kiem. Podobno któryś z uczest-
ników bójki miał nóż. Wszystko 
widziałam z okna. Przyjechały 
chyba wszystkie radiowozy, jakie 
były akurat w Łęczycy i tłum 
policjantów. Tak się bili, że nasz 
samochód zaparkowany przy 
tamtej klatce był zachlapany krwią 
– usłyszeliśmy. - Nie wiem co się 
dzieje w tej okolicy, ale jest coraz 
mniej bezpiecznie. Powinno być 
tu zdecydowanie więcej patroli. 
Niech ludzie naprawdę na siebie 
uważają i mają oczy dookoła 
głowy. 

Policja wprawdzie potwierdza, że 
doszło do opisanego przez naszą Czy-
telniczkę zdarzenia, ale komentarz o 
który poprosiliśmy jest dość skromny. 

- 1 stycznia 2016 roku około 
godziny 00:08 dyżurny łęczyckiej 
komendy odebrał zgłoszenie z 
którego wynikało, że na klatce scho-
dowej przy ulicy Belwederskiej w 
Łęczycy doszło do nieporozumień 
pomiędzy grupą mężczyzn. Na 
miejsce niezwłocznie skierowano 
patrol. Policjanci potwierdzili zda-

rzenie, wylegitymowali 11 osób 
– informuje podkom. Agnieszka 
Ciniewicz, oficer prasowy ko-
mendanta powiatowego policji w 
Łęczycy. - Wszczęto postępowanie 
przygotowawcze w sprawie, które 
ma za zadanie wyjaśnić wszystkie 
okoliczności zdarzenia oraz okre-
ślić udział poszczególnych osób w 
zdarzeniu. Dla dobra postępowania 
nie możemy mówić o szczegółach i 
dotychczasowych ustaleniach. 

Szczegóły by się przydały, cho-
ciażby po to, żeby wiedzieć, ilu 
uczestników bójki było spoza re-
jonu osiedla i jaki był powód tak 
poważnego nieporozumienia, które 
zakończyło się nie tylko drobnymi 
zadrapaniami. 

(ms)

Do bójki doszło przed klatką

Na chodniku jeszcze długo po 
sylwestrowej nocy widać było 
ślady krwi

fo
t. 

U
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Poddębice 

Gm. Poddębice W wyniku po-
s t ę p o w a n i a 

przetargowego zadanie pn. „Zimo-
we utrzymanie dróg i ulic gminnych 
będących w zarządzie gminy Poddę-
bice, objętych w okresie zimowym 
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 
31 grudnia 2017 roku – teren miasta” 
realizować będzie Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w 
Poddębicach. Samorząd przezna-
czy na ten cel 176 tys. zł. Natomiast 
za odśnieżanie terenów wiejskich 
gminy Poddębice odpowiada firma 
PHU Grażyna Kupczyk. Za realizację 

zadania gmina zapłaci 87 tys. zł. 
Zdaniem naszych Czytelników, 
którzy przysłali do redakcji zdjęcia, 
niektóre drogi nie zostały należycie 
odśnieżone. 
- Zdjęcia zrobiłam w południe w 
święto Trzech Króli – mówi miesz-
kanka Poddębic. - Uważam, że drogi 
powinny już być całkowicie czarne. 
A w wielu miejscach zalegał śnieg i 
lód. Po raz kolejny zima zaskoczyła 
drogowców. 
Poniżej przedstawiamy zdjęcia prze-
słane przez Czytelników.

(stop)

Sprawdziliśmy o 
jakich zmianach 

myślą na początku nowego roku 
znane w powiecie osoby. Zapyta-
liśmy nie tylko o postanowienia 
związane z wykonywaną pracą, 
ale również o dążenia i pragnienia 
osobiste. 

Ryszard Rytter, starosta 
poddębicki

- W nowym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, będę robił 
wszystko w celu poprawy stanu 
dróg w naszym powiecie. To jest dla 
mnie sprawa priorytetowa. Uwa-
żam, że wykonujemy dobrą robotę. 
W minionym roku zmodernizowa-
liśmy prawie 36 kilometrów dróg, 
a w tym roku nasze oczekiwania 
są podobne. Planujemy w ramach 
„schetynówek” wyremontować 20 
km dróg, natomiast z programu 
PROW powiat powinien wyremon-
tować 5 – 6 km dróg. To są moje 

główne postanowienia na poziomie 
zawodowym. Jeśli zaś chodzi o 
prywatne plany w nowym roku, to 
myślę nad wiosennym odpoczyn-
kiem. Chciałbym chociaż na kilka 
dni wyjechać do jakiejś urokliwej 
i spokojnej miejscowości w Polsce. 
Naładować akumulatory, a po przy-
jeździe ze zdwojoną mocą znów 
działać dla dobra mieszkańców 
naszego powiatu. 

Piotr Binder, wicestarosta 
poddębicki

- Z postanowieniami bywa róż-
nie. Nie odkryję tu Ameryki, jak 
powiem, że zawsze staramy się 
pracować z korzyścią dla powiatu. 
Tak też będzie na pewno w tym 
nowym roku. Plany inwestycyjne 
mamy ambitne. I mam nadzieję, 
że uda się zrealizować większość 
naszych celów z zakresu remontu 
dróg i rozwoju miejscowego szpi-
tala. Chciałbym, aby Poddębickie 

Centrum Zdrowia jeszcze bardziej 
efektywnie wykorzystywało swo-
je możliwości. Chodzi głównie 
o nowe kontrakty, zwiększenie 
liczby obsługiwanych pacjentów. 
Szpital ma ogromny potencjał i 
trzeba to dobrze spożytkować. Co 
do moich planów osobistych. No 
cóż, w nowym roku postanowiłem 
pomyśleć o swoim zdrowiu i jeść 
mniej słodyczy. Odmawianie sobie 
słodkości z całą pewnością wyjdzie 
mi na dobre. 

Piotr Sęczkowski, burmistrz 
Poddębic 

- Muszę przyznać, że wraz z roz-
poczęciem kolejnego roku nie mam 
zbyt dużo postanowień. Na pewno 
z punktu widzenia wykonywanych 
samorządowych obowiązków 
niewiele się zmieni. W dalszym 
ciągu będę się starał pracować jak 
najlepiej potrafię. W mieście mamy 

materiał promocyjny

DRODZy MieSZkAńCy,
Początek nowego roku to zawsze 
czas podsumowań i refleksji nad 
tym, co było i co udało się osiągnąć. 
To doskonały czas na analizę naszych 
dokonań. 
Bez wątpienia rok 2015 to dobry okres 
dla naszego samorządu. Głównym 
priorytetem na jaki stawiamy jest 
poprawa jakości dróg i tak też było w 
minionym roku. 
Kluczowe w 2015 roku okazało się za-
danie pn. „Remont dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Poddębickiego”. W 
ramach przedsięwzięcia na terenie sze-
ściu gmin naszego powiatu wyremon-
towano 29 km dróg. Nawierzchnię 
zmieniono na odcinkach tj.: Zelgoszcz 
– Światonia, Niewiesz – do Drogi 
Krajowej 72 i od Lipnicy – do Drogi 
Wojewódzkiej 473,  Kuciny – Madaje 
Stare,  Złotniki – Dalików,  Poddębice 
(ul. Targowa) – Ciężków, Ciężków – Ka-
łów, Kałów – granica powiatu, Chodaki,  
Rzeczyca, Felicjanów – Czekaj, granica 
powiatu – Łążki. 

Ponadto w ramach zadania przebu-
dowano i wyremontowano chodniki 
przy ul. Różanej i ul. Wiśniowej w 
Uniejowie, przy ul. Północnej w Pod-
dębicach oraz wymieniono krawężniki 
w Niewieszu. Inwestycja zrealizowana 
została dzięki dofinansowaniu z Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. Całkowity koszt 
zadania wyniósł ponad 3 mln 710 tys. 
zł z czego, 1 mln 670 tys. zł stanowi 
dofinansowanie z NPPDL, pozostałe 2 
mln 50 tys. zł sfinansowano z budżetu 
powiatu.  
W minionym roku udało się również 
zmodernizować i wyremontować 
drogi w miejscowościach Lubola – Fer-
dynandów oraz Dalików – Brudnów. 
Droga Lubola – Ferdynandów w 
gminie Pęczniew zyskała nową na-
wierzchnię z mieszanki mineralno 
– asfaltowej na odcinku 1,400 km. 
Dzięki szeregowi prac porządkowych 
znacznie poprawiło się bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. Zadanie w 
80% dofinansowane zostało przez 
Wojewodę Łódzkiego. 
Druga inwestycja Dalików – Brudnów 
obejmowała przebudowę drogi na 
odcinku 4 350 km. W ramach zadania 
poszerzono nawierzchnię z 4 m do 5,5 
m, wymieniono stare i wybudowano 
nowe chodniki. Zamontowano rów-
nież bariery ochronne oraz elementy 
odblaskowe, a także zmodernizowano 
istniejące oświetlenie. 

Zadanie zrealizowano w ramach „Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój”. 
Całkowity koszt inwestycji to prawie 3 
miliony zł, z czego połowę stanowiła 
dotacja z budżetu Państwa. Pozostałe 
środki pochodziły z budżetu Woje-
wództwa Łódzkiego (z tytułu wyłą-
czenia z produkcji gruntów rolnych), 
budżetu Powiatu oraz z budżetu 
Gminy Dalików. 

Ponadto w minionym roku wykonano 
podwójne powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni wraz z obustronną ścinką 
poboczy w miejscowości Brzeg na 
długości 1 400 km. Przedsięwzięcie 
sfinansowane zostało z budżetu 
powiatu. Ze środków własnych prze-
budowano również chodnik przy ul. 
Rzecznej w Uniejowie na powierzchni 
prawie 1150 m2.  Łączna wartość za-
dania wyniosła 112 tys. zł. 
Podsumowując w 2015 roku przebu-
dowaliśmy i zmodernizowaliśmy 36 
km dróg powiatowych i prawie 6 200 
m2 chodników. Jest to dla naszego 
samorządu duży sukces, który wpłynie 
na rozwój gospodarczy całego obsza-
ru. Wszystkie przedsięwzięcia zrealizo-
wane zostały dzięki współpracy Rady i 
Zarządu Powiatu, a także samorządów 
gminnych. 
Mam nadzieję, że 2016 rok będzie 
zarówno dla Państwa jak i dla naszego 
samorządu równie owocny i przyniesie 
pozytywne zmiany.
W Nowym Roku życzę Państwu satys-
fakcji, sukcesów, a przede wszystkim 
zdrowia. Niech 2016 rok obfituje 
w spełnianie się wszelkich marzeń 
i dążeń, niech przebiega drogą, na 
której zawsze można spotkać przyjaźń, 
życzliwość i zrozumienie.
Ryszard Rytter – Starosta Poddębicki

Zima znów zaskoczyła drogowców

Tak wyglądała większość dróg osiedlowych 

Na zdjęciu ul. 1 MajaZaśnieżone centrum Poddębic 

Starosta stawia na drogi, 
komendant marzy o spokoju

w tym roku zaplanowanych sporo 
inwestycji. Już teraz zagwaranto-
wana jest na te cele kwota 20 milio-
nów zł. Postanowiliśmy, że sprawą 
priorytetową będzie wymiana starej 
kanalizacji. Wciąż będziemy sukce-
sywnie modernizować drogi. To są 
moje plany zawodowe. Postanowień 
mniej formalnych raczej nie mam. 
Nie muszę rzucać palenia, bo nie 
palę. Nie piję zbyt dużo kawy, tak-
że tu też nie muszę się ograniczać. 
Nie mam szczególnych marzeń 
związanych z wakacyjnym wypo-
czynkiem.

Jacek Grzelakowski, komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Poddębicach

- Jakie mam postanowienia? Z 
całą pewnością są one zbieżne z ży-
czeniami większości mieszkańców, 
aby było spokojnie. Jak najmniej 
pożarów, to również moje pragnie-
nie. Niestety, z roku na rok wzrasta 
liczba zdarzeń. W ub. roku zanoto-
waliśmy ich prawie 700. Oby w no-
wym roku liczba pożarów zmalała. 
Moje noworoczne postanowienia 
związane są też z wdrażaniem ko-
lejnych jednostek OSP do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

W ub. roku w systemie znalazła 
się jednostka w Biernacicach. W 
tym momencie takich jednostek 
mamy 15. Na początku tego roku 
nie miałem żadnych konkretnych 
postanowień osobistych. Być może 
powinienem jedynie ograniczyć 
picie kawy. 

Marek krzemiński – komendant 
powiatowy policji w 
Poddębicach

- W nowym roku moje dąże-
nia zawodowe będą nastawione 
przede wszystkim na ograni-
czenie zjawisk patologicznych 
wśród dzieci i młodzieży poprzez 
promowanie właściwych postaw 
społecznych, takich jak akcje pre-
wencyjne, happeningi, prelekcje 
itp. Chciałbym także wzmocnić 
komunikację społeczną poprzez 
organizowanie debat społecznych. 
Nasze działania będą przeprowa-
dzane w ramach koncepcji działań 
policji w zakresie profilaktyki 
społecznej. Jeśli chodzi o bardziej 
prywatne postanowienie, to doty-
czy mojego nałogu. Powiedziałem 
sobie, że w tym roku ograniczę 
palenie papierosów. 

(stop)



711 STYCZNIA 2016
Nowy
Tygodnik
RegionalnybyŁy pracoWnik oskarŻa...

Z  n o w y c h 
traktów ko-

rzystają mieszkańcy Dominiko-
wic, Balina, Lipnicy, Mrowicznej, 
tarnowej, Byczyny i Łężek. - Stan 
infrastruktury drogowej w gminie 
jest niezwykle ważny, dlatego sa-
morząd stara się, by jak najwięcej 
odcinków uzyskało asfaltową 
nawierzchnię. końcówka roku 
przyniosła poddębickiej gminie 
kolejne kilometry dróg – mówi 
burmistrz Piotr Sęczkowski.

Odcinek liczący 2,7 km powstał 

na trasie Dominikowice - Balin - 
Lipnica. Jego realizacja kosztowała 
1 mln zł. Z gminnego budżetu sfi -
nansowana została też przebudowa  
3-kilomterowej drogi z Mrowicznej 
do Tarnowej. Wartość inwestycji, 
którą przeprowadziło Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych z Poddębic, 
to 852 tys. zł. Nową drogą asfaltową 
poruszają się również mieszkańcy 
Byczyny i Łężek. Na modernizację 
traktu o długości 1,6 km wydatko-
wano 483 tys. zł. 

(stop)

Pomimo mrozów z 
początku ubiegłego 

tygodnia, nie brakowało chęt-
nych na kąpiel w termalnych 
basenach. 

- Wystarczy założyć na głowę cze-
pek i można się kąpać – przekonuje 
pan Marcin. - Moim zdaniem im 
większy mróz, tym większa frajda 
z kąpieli. 

Przypomnijmy, że temperatura 
powietrza wynosiła wtedy minus 
15 stopni Celsjusza. Na szczęście 
przy temperaturze wody plus 34 

stopnie C. na terenie otwartym 
mrozów się nie odczuwa – przeko-
nują miłośnicy term. 

Morsów w Uniejowie nie brakuje. 
Nie tak dawno członkowie „Ko-
mando Foki” – grupy zrzeszającej 
miłośników lodowatych kąpieli z 
województwa łódzkiego, spotkali 
się nad Wartą. Twardziele m.in. 
z Uniejowa, Łęczycy, Poddębic, 
Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i 
Zelowa w plażowej stylizacji weszli 
do rzeki.

(stop)

W uniejowskiej kole-
giacie odbył się wyjąt-

kowy koncert „Melodio Radość Daj” 
w wykonaniu Jana Trebuni Tutki, ze-
społu Jazgot i Uniejowskiej Grupy In-
tegracyjnej prowadzonej przez Miro-
sława Madajskiego (pomysłodawcę 
przedsięwzięcia). Koncert poprowa-
dził ra dny miejski  – Tomasz Wójcik.
W skład Uniejowskiej Grupy In-
tegracyjnej wchodzili uczniowie i 
absolwenci szkół z terenu gminy 
Uniejów, uczestnicy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Stemplewie i Powiatowego Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Czepowie. Żywiołowy koncert 
przyciągnął do kolegiaty liczną 
publiczność. 

(stop)

Już po raz drugi w uroczystość 
Objawienia Pańskiego miał miej-
sce w Uniejowie wyjątkowy Orszak 
Trzech Króli. Dzięki prz ygotowa-
nym przez uniejowską parafi ę ko-
ronom wszyscy, którzy zechcieli 
wziąć udział w wydarzeniu, mogli 
poczuć się jak monarchowie. W 
nawiązaniu do biblijnej sceny 
przybycia Trzech Króli do Betlejem 
orszakowi towarzyszyły zwierzęta. 
Tym razem był to wielbłąd i osiołek.
Bardzo miłą muzyczną niespo-
dziankę zrobili orszakowi przeby-
wający w Uniejowie goście: 

Jan Trebunia –Tutka oraz zespół 
Jazgot . Muzycy uświet-
nili orszak pastorałkami 
wykonanymi w pięk-
nym góralskim stylu.
Kolorowy korowód 
mieszkańców gminy 
Uniejów na czele z księ-
dzem prałatem Andrze-
jem Ziemieśkiewiczem 
wyruszył spod zamku 
do kolegiaty, gdzie 
odbyła się uroczysta 
msza św., podczas któ-
rej poświęcono kredę, 
kadzidło i wodę. 

(stop)

orszak w uniejowie 

W święto trzech króli w 
Wilamowie zorganizowany 
został uroczysty orszak, który 
po mszy św. w miejscowym 
kościele udał się do sali OSP 
na jasełka w wykonaniu 
uczniów tamtejszej szkoły 
podstawowej. 

(stop)

Jasełka w wilamowie
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uniejów

Poddębice 

Melodio radość daj

Szpital na cenzurowanym
Do naszej redak-
cji zadzwonił były 

pracownik Poddębickiego Cen-
trum Zdrowia, który pod ad-
resem szpitala wysuwa szereg 
negatywnych opinii. 

- Reporter swojego czasu napisał 
prawdę o mozolnej pracy SOR-u 
– usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. - Zatrudnieni w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym 
lekceważą pacjentów. Gdy przy-
jeżdża pogotowie z chorym, to na 
przyjęcie czeka się długo. Ale to nie 
wszystko. Oszukiwany jest NFZ, 
który od czasu do czasu kontroluje 
placówkę. Chodzi o to, że wcześniej 
szpital wie o kontroli i przygotowu-
je się do niej. W SOR-ze normalnie 
nie ma dyżurów, pogotowie musi 
dzwonić, aby poinformować o 
przywiezieniu pacjenta. A gdy 
jest kontrola NFZ, to wystawia się 
stolik i w tym czasie odbywają się 
dyżury. To nie jest uczciwe.

O sprawie związanej z długim 
oczekiwaniem na przyjęcie pacjenta 
przez pracowników SOR pisaliśmy 
w Reporterze kilka miesięcy temu. 
Problem został wówczas zasygnali-
zowany przez jednego z ratowników 
medycznych Falck. Po niedawnym 
telefonie wydaje się, że w szpitalu 
problem nie został rozwiązany. 

- Wiem, że na SOR trafi ł pacjent 
z ostrym bólem brzucha. Zanim z 

oddziału przyszedł lekarz minęło 
ponad pół godziny – twierdzi były 
pracownik PCZ. - Takich sytuacji 
jest mnóstwo. 

Nasz rozmówca poinformował 
również redakcję o skracaniu dy-
żurów nocnych przez niektórych 
lekarzy. 

- Na początku grudnia lekarz 
skrócił sobie dyżur o ponad godzi-
nę i nad ranem pojechał do szpitala 
w Brzezinach. Poza tym na noc-
nych dyżurach ratownicy po prostu 
śpią. Pracownicy są przemęczeni i 
odsypiają nadgodziny – twierdzi 
mężczyzna, który zadzwonił do Re-

portera. - Nie mówię tego wszyst-
kiego z zemsty. Mam nadzieję, że 
w szpitalu zmieni się podejście do 
pacjenta. 

Zadzwoniliśmy do Jana Kra-
kowiaka, prezesa Poddębickiego 
Centrum Zdrowia. 

- Teraz nie mogę rozmawiać. Od-
dzwonię – usłyszał reporter. 

Prezes nie oddzwonił. Próbowa-
liśmy jeszcze z nim skontaktować 
się na drugi dzień. J. Krakowiak 
telefonu nie odbierał. Liczymy, że 
prezes ustosunkuje się do zarzu-
tów. Do sprawy powrócimy. 

(stop) 

Były pracownik szpitala twierdzi, że poziom pracy w SOR 
pozostawia wiele do życzenia 
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Samorząd przebudował 
ponad 7 km dróg
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 169: Z nowym rokiem nowym krokiem.

uŚMiecHniJ SiĘuŚMiecHniJ SiĘ
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* Blondynka ma nowe mieszkanie. 
Przychodzi do niej koleżanka.
- Niezła chata.
- Urządzałam według własnej głowy!
- To dlatego jest takie puste. 

* - Panie doktorze, każdej nocy śnią 
mi się nagie dziewczęta, jak wbiegają i wybiegają z 
pokoju...
- I chce pan, żeby ten sen się nie pojawiał?
- Nie, tylko chcialem spytać, co zrobić, żeby one tak nie 
trzaskały drzwiami... 

* Rozmawiają dwaj wędkarze: 
- Miałem wczoraj cudowny sen! W piękną, gwieździstą 
noc płynąłem łódką z piękną, seksowną blondynką... 
- I jak się ten sen skończył? 
- Świetnie! Złowiłem 3-kilogramowego szczupaka! 

* Facet siedzi spokojnie w kuchni i robi tzw. poranny 
przegląd prasy. Nagle stojąca za nim żona szturcha go... 
- Eee! Co ty! Za co to? 
- Co to za karteczka z napisem “Daisy” wystaje ci z 
kieszeni? 
- Nie pamiętasz, kochanie? W zeszłym tygodniu posta-
wiłem na wyścigach na konia o takiej nazwie. Uspokojo-
na żona przeprasza męża. 
Kilka dni później facet siedzi znowu w kuchni i podobnie 
dostaje kuksańca od od żony... 
- Za co znowu!? 
- Twój koń dzwoni... 

* Przychodzi zakonnica do spowiedzi i mówi: 
- Proszę księdza popełniłam bardzo ciężki grzech. 
- To niech siostra powie 
- Ale się bardzo wstydzę 
- No niech siostra powie 
- No bo latałam nago po parku 
- Piekło moja droga, piekło 
- No piekło, piekło bo pupą wpadłam w pokrzywy. 

ZuPA FORSZMAk
Składniki:
1/3 szklanki olej
2 cebule
1 kg fi letu z kurczaka
2 papryki czerwone
1/2 kg cienkich parówek
1/2 kg pieczarek
5 ogórków kiszonych
2 puszki kukurydzy
przecier pomidorowy
2 kostki rosołowe Knorr
1 bulionetka knorr
1/2 kostki margaryny
6 łyżek mąki
pieprz, maga, wegeta, czosnek granulowa-
ny, papryka w proszku
woda
etapy przygotowania: Na oleju pod-
smażyć cebulę, dodać pokrojone w 

kostkę mięso,   delikatnie je podsmażyć, po 
czym dodać pokrojoną w kostkę paprykę, 
pieczarki, parówki, ogórki i kukurydzę. 
Dusić na wolnym ogniu przez 15 minut, 
podlać wodą od 3 do 4 litrów, gotować 
na małym ogniu około godziny. Potem 
na margarynie zrobić zasmażkę, ma mieć 
złoty kolor, wlać do zupy i chwilę gotować, 
przyprawić, dodać bulionetkę i przecier. 

PASZteCiki Z DuSZONĄ 
JAGNięCiNĄ i SeReM FetA
Składniki:
1 1/2 udźca jagnięcego z kością
3 ząbki czosnku
2 puszki (po 400 g każda) krojonych po-
midorów
1 szklanka czerwonego wina
1/2 szklanki wywaru z jagnięciny
2 g świeżego tymianku
sól i czarny pieprz
120 g pokruszonego sera feta
1 szklanka soku z pieczeni
2 łyżeczki posiekanego świeżego roz-
marynu
400 g gotowego ciasta francuskiego, 
rozmrożonego i pokrojonego w kółka 
pasujące do kokilek, w których będą się 
piec paszteciki
roztrzepane jajka z odrobiną wody do 
posmarowania

etapy przygotowania: Rozgrzej piekar-
nik do temperatury 160°C. Mięso ułóż 
w głębokie brytfannie, dodaj czosnek, 
pomidory, czerwone wino  , wywar z 
jagnięciny i świeży tymianek. Przypraw 
do smaku. Piecz pod przykryciem 2 go-
dziny, zdejmij pokrywkę i piecz jeszcze 
30 minut. Wyjmij brytfannę z piekarnika 
i wyjmij z niej mięso. Kiedy mięso wysty-
gnie na tyle, że będzie je można wziąć do 
ręki, za pomocą dwóch widelców porwij 
je na małe kawałki. W dużym naczyniu 
wymieszaj dokładnie kawałki mięsa, 
sok z pieczeni i rozmaryn. Podziel tak 
przygotowany farsz między 4 kokilki, a 
następnie każdą z nich przykryj przygo-
towanym kawałkiem ciasta i posmaruj 
roztrzepanym jajkiem. Piecz paszteciki 
przez 20 minut w piekarniku rozgrzanym 
do temperatury 220°C. 

ROLADA BiSZkOPtOWA Z 
NADZieNieM JABŁkOWyM i 
CZekOLADĄ
Składniki:
Na ciasto:
2 jaja
2 łyżki cukru
2 łyżki mąki pszennej
2 łyżki mąk  i ziemniaczanej
Szczypta proszku do pieczenia
1 opakowanie cukru waniliowego
50g masła
100g gorzkiej czekolady
Nadzienie:
500g jabłek
1 cytryna
50g cukru
2 łyżeczki cynamonu
etapy przygotowania: Rozgrzać pie-
karnik do 190C i wyłożyć blachę pa-
pierem do pieczenia. Oddzielić żółtka 
od białek. Białka ubić na sztywno 
dodając na koniec cukier. Następnie 
cały czas ucierając dodawać żółtka. 
W oddzielnym naczyniu wymieszać 
obie mąki z proszkiem do pieczenia i 
przełożyć do masy jajecznej. Dokład-
nie wszystko wymieszać i wylać na 
blachę. Wstawić do piekarnika na ok. 
8 minut.  Oprószyć bawełnianą ście-
reczkę cukrem waniliowym i ułożyć 

na niej upieczony biszkopt ciastem 
do dołu. Zdjąć papier do pieczenia i 
zwinąć jeszcze ciepłe ciasto razem ze 
ściereczką w rulon. Odstawić na czas 
przygotowywania nadzienia. Obrać 
jabłka i pokroić je drobno usuwając 
nasiona i szypułki. Skropić sokiem 
z cytryny, cukrem i cynamonem. 
Przełożyć jabłka do garnka i dusić na 
niewielkim ogniu przez ok. 15 minut 
od czasu do czasu mieszając. Odsta-
wić do ostygnięcia a w międzyczasie 
roztopić masło z czekoladą w kąpieli 
wodnej. Gdy powstanie jednolita 
masa odstawić by nieco ostygła. 
Rozwinąć biszkopt i nałożyć na nie-
go masę jabłkową. Zwinąć szczelnie 
w rulon i polać masą czekoladową. 
Wstawić do lodówki na 2 godziny. 
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Za nami 24 fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy chętnie wspierali akcję a ponad 
150 wolontariuszy spisało się na medal. Pieniądze zbierali zarówno najmłodsi, jak i starsi już od samego 
rana. W samo południe na lodowisku w murach łęczyckiego zamku wolontariusze ustawili się tworząc 
wielkie serce – symbol WOŚP. Po południu na mieszkańców czekały liczne atrakcje, m.in. konkursy i 
zabawy na lodowisku, koncert zespołu Cutfi nger, pokaz pierwszej pomocy, występ rapera kaS i zespołu 
Pierożki. O 20.00 tradycyjnie podziwialiśmy światełko do nieba. 
W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

 tekst i fot. Małgorzata Stolińska 

Zagrała łęczycka orkiestra

Do wylicytowania 
był m.in zegar 
WOŚP

 tekst i fot. Małgorzata Stolińska  tekst i fot. Małgorzata Stolińska  tekst i fot. Małgorzata Stolińska 

Do wylicytowania 
był m.in zegar 
WOŚP
był m.in zegar 
WOŚP
był m.in zegar 

Wolontariusze 
licznie zaangażowali 
się w akcję

Dla wielu 
WOŚP to fajna 
przygoda

Trzeba dokładnie 
przeliczyć każdy 
grosz

Dziewczyny 
nawet na spodnie 
i buty naklejały 
czerwone 
serduszka

Mały 
pomocnik 
Jurka 
Owsiaka

Wolintariusze i 
mieszkańcy utworzyli 

wielkie serce

Do siedziby sztabu 
w miejskim 
ratuszu cały 
czas donoszono 
wypełnione 
pieniędzmi puszki

Mimo chłodu 
uśmiechów na 
twarzach nie 
brakowało

Od lat 
związany 
z Wielką 
Orkiestrą
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Ozorków

ogłoszenie

BuRMiStRZ MiAStA OZORkOWA
OGŁASZA NABóR

NA StANOWiSkO: NACZeLNik
WyDZiAŁu OŚWiAty, SPORtu i SPRAW SPOŁeCZNyCh

WyMiAR CZASu PRACy – 1 etAt
RODZAJ uMOWy: uMOWA O PRACę (ZGODNie Z ARt. 25 kP.)

Wymagania konieczne:
1.  Posiadanie obywatelstwa polskiego (poza 

obywatelami polskimi mogą ubiegać się 
obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele 
innych państw, którym na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do pod-
jęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej).

2.  Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

3.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.  Wykształcenie wyższe magisterskie: specjalność nauczycielska – minimum stopień nauczyciela mianowa-
nego, prawo, administracja, ekonomia

5.  Staż pracy: minimum 10 lat, w tym min. 2 lata :
a)  na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach 

organizacyjnych, lub
b)  starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, lub
c)  urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz gminnych jednostkach i    zakładach budżeto-

wych, lub
d)  biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych 

utworzonych przez te związki, lub
e)  biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 
lub
-  w służbie cywilnej
-  w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi
-  w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi
-  na kierowniczych stanowiskach państwowych
f) stanowisku dyrektora bądź zastępcy dyrektora w placówce oświatowej

Szczegółowe informacje o naborze oraz o wymaganych dokumentach można uzyskać na stronie 
internetowej Biuletynu informacji Publicznej (www.umozorkow.bip.net.pl) lub www.umozorkow.pl 
oraz na tablicy informacyjnej urzędu i pod numerem telefonu  42 710 31 40

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.01.2016  r.
Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek Socha

O głównych założeniach budżetu 
na 2016 r. mówi skarbnik miasta 
Jarosław Sosnowski. 

Budżet jest nadwyżkowy, tzn. 
dochody są wyższe od wydatków, 
co pozwoli na spłatę zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych wcześniej  kre-
dytów. Główne założenie budżetu, 
który kształtuje się na poziomie 
ponad 55 mln zł, to systematyczne 
oddłużanie miasta przy jednocze-
snym inwestowaniu na poziomie 
nie niższym, niż w latach ubiegłych. 

- W tym roku planujemy prze-
znaczyć 2 mln zł na spłatę zadłu-
żenia i ponad 500 tys. zł na obsługę 
zadłużenia. W związku z tym 
dług miasta spadnie poniżej 7 mln 
zł.  Przypomnę, że 5 lat temu, gdy 
urząd burmistrza obejmował Jacek 
Socha, zadłużenie wynosiło ponad 
17 mln zł. Warto dodać, że nad 
wykonaniem i projektem naszego 
budżetu, tak jak nad budżetem każ-
dego samorządu, czuwa Regionalna 
Izba Obrachunkowa i możemy się 
pochwalić, że po raz kolejny RIO w 
swojej pozytywnej opinii na temat 
naszego budżetu nie zawarła żad-
nych uwag – mówi skarbnik.

Ozorków ma szansę skorzystać 
ze środków unijnych w ramach 
dofi nansowania na lata 2014-2020. 
Do realizacji z wykorzystaniem 
funduszy unijnych są duże projek-
ty; m.in. rewitalizacja kompleksu 
parkowo-pałacowego Schlosserów 
przy ul. Listopadowej – projekt ten 
opiewa na ponad 13 mln zł. Jest 
szansa, że inwestycja rozpocznie się 
w przyszłym roku. Kolejna inwesty-
cja to przebudowa ulic Sikorskiego 
i Staszica; jej koszt to ok. 2 mln zł. 
Miasto zamierza na jej realizację 
pozyskać 50 procent z budżetu 
państwa oraz 200 tys. zł z powiatu 
zgierskiego.

- Mamy też nadzieję na pozyska-
nie dofi nansowania dużego projek-

tu dotyczącego przebudowy układu 
komunikacyjnego: Południowa z 
mostem, Maszkowska, budowa 
ronda u zbiegu Maszkowskiej, 
Południowej, Wyszyńskiego, Zgier-
skiej oraz przebudowę ciągu ulic: 
Traugutta, Żeromskiego i Łęczycka. 
Wartość tego zadania to ponad 
15 mln zł. Dofi nansowanie z Unii 
wyniosłoby 85%. Prawdopodobnie 
w czerwcu tego roku dowiemy się, 
czy otrzymamy te środki – dodaje 
J. Sosnowski. 

W 2016 r. kontynuowany będzie 
program budowy boisk przy szko-
łach. Zostanie zakończona budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy SP4. 
Dalej będzie realizowany program 
modernizacji dróg gruntowych. W 
tym roku na ten cel miasto prze-
znaczy 270 tys. zł. Realizowane są 
również cztery inwestycje w ramach 
budżetu obywatelskiego na łączną 
kwotę przekraczającą 200 tys. zł. Bę-
dzie to budowa miejsc postojowych 
przy ul. Sienkiewicza na wysokości 
Przedszkola Miejskiego nr 3, budowa 
placu zabaw dla przedszkolaków i 
mieszkańców na terenie Przedszkola 
Miejskiego nr 5, powstanie także 
chodnik przy ul. Gębickiej za obwod-
nicą i boisko treningowe na obiekcie 
przy Łęczyckiej 1.

(stop)

Maleje zadłużenie ozorkowa 

Skarbnik mówi o pozytywach 
przyjętego budżetu 

Pan Marcin wraz ciotką przy schodach na których leżała Halina S. Pan Marcin wraz ciotką przy schodach na których leżała Halina S. 

- Nie mogłem po-
wstrzymać łez, gdy 

zobaczyłem mamę leżącą na 
schodach. Jej głowa była wciśnię-
ta pomiędzy poręcz a pionową 
belkę. Już wtedy pomyślałem, 
że to nie jest naturalna śmierć. 
Mama została zamordowana – 
twierdzi Marcin Janicki. 

O tragedii w jednej z kamienic 
przy ul. Listopadowej mówi się 
do dziś. Ciało lokatorki faktycznie 
znajdowało się na schodach w nie-
naturalnej pozycji. Głowa denatki 
mocno przekrzywiona, przyciśnię-
ta do krawędzi schodów. 

- Zabił ją – mówi ze łzami w 
oczach mężczyzna. - Mama zwią-
zała się z nieodpowiednim facetem. 
Często ją bił. Błagałem mamę, żeby 
go zostawiła. Przeczuwałem, że 
może dojść do nieszczęścia. 

Kazimiera D. (nazwisko do wia-
domości red.), potwierdza słowa 
pana Marcina.

- Jestem ciocią Marcina. Doszło 
do tragedii, której można było za-
pobiec. Także uważam, że doszło 
do morderstwa – słyszymy. - Part-

ner Haliny (denatki – przyp. aut.) 
okładał ją pięściami. Zdarzało 
się, że w przypływie szału łapał 
co mu wpadło w ręce. Wtedy 
Halina dostawała w głowę na 
przykład deską do krojenia. Nie 
mam pojęcia dlaczego tkwiła w 
tym związku. 

Marcin Janicki jest pewien tego, 
że jego matka została zamordowa-
na jeszcze z kilku powodów. 

- Tuż przy drzwiach do miesz-
kania leżał dowód osobisty mamy. 
Nie potrafi ę tego wytłumaczyć. 
Przecież sama nie wyjęła sobie 
dokumentu i nie zostawiła go 
pod drzwiami. W mieszkaniu 
był straszny bałagan. Niektóre 
meble były poprzewracane, tak 
jakby doszło do jakiejś awantury 
– mówi ozorkowianin. 

Pan Marcin o swoich wątpliwo-
ściach powiedział funkcjonariu-
szom. Zlecona została sekcja zwłok. 

- Czekamy na jej wyniki. Wiem, 
że krtań mamy była uszkodzona. 
W jamie ustnej znajdowała się 
krew. Najprawdopodobniej mama 
została uduszona.

O morderstwo oskarżany jest 
Ireneusz K. (nazwisko do wiado-
mości red.). Nie udało nam się z 
nim porozmawiać. Policja wraz z 
prokuraturą prowadzą śledztwo w 
sprawie tajemniczej śmierci. 

(stop)

ZaBiŁ Mi MatkĘ!...
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Znane i lubiane prze-
boje muzyki fi lmo-

wej złożyły się na Noworoczny 

koncert, zorganizowany 6 stycz-
nia w hali sportowej. 

Około 600 ozor-
kowian, zgroma-
dzonych na wi-
downi, wysłucha-
ło utworów m.in. z 
„West Side Story”, 
„Jamesa Bonda”, 
„Opery z 3 gro-
sze”, „Grease” i 
„Mamma Mia” w 
wykonaniu orkie-
stry Alla Vienna i 
chóru Vivid Sin-
gers. Oba zespoły 
tworzą muzycy 

na co dzień grający w Filharmonii 
Łódzkiej. Ozorkowskiej publicz-
ności bardzo przypadł do gustu 
zaprezentowany repertuar i jego 
wykonanie – nagrodziła muzyków 
owacjami na stojąco; nie obyło się 
bez bisów. Od trzech lat burmistrz 
Jacek Socha zaprasza mieszkańców 
na noworoczne koncerty; pierwszy 
odbył się 31 grudnia 2013 r., kolejny 6 
stycznia 2015 r. i ostatni – 6 stycznia 
2016 r. Impreza ta cieszy się wielkim 
zainteresowaniem wśród ozorko-
wian i wielu z nich niecierpliwie 
czeka na święto Trzech Króli, by 
móc uczestniczyć w koncercie. Jak 
zapewnia burmistrz, w kolejnych 

Ryszarda Ś. 
(nazwisko 

do wiadomości red.) lekarze z pogo-
towia ratunkowego zabrali z ławki 
stojącej przy jednej z ulic w Łęczycy. 
Bezdomny trafił najpierw do miej-
scowego szpitala a następnie został 
przewieziony przez straż miejską 
do ośrodka dla bezdomnych w 
Ozorkowie. W placówce jednak nie 
przenocował. kierownik ośrodka 
odmówił przyjęcia mężczyzny. 

Sprawa jest kontrowersyjna, bo-
wiem w ośrodku dla bezdomnych 
dwukrotnie odmówili przyjęcia bez-
domnego. Za pierwszym razem 

b e z -

domny był pod wpływem alkoholu 
i po odmowie przyjęcia w ośrodku 
ponownie znalazł się w szpitalu. 
Następnego dnia – po nocy spędzonej 
w szpitalu - strażnicy miejscy znów 
pojechali z nim do ozorkowskiego 
ośrodka. I po raz kolejny bezdomny 
nie został przyjęty, pomimo tego, że 
mężczyzna był już trzeźwy. Warto 
wspomnieć, że do sytuacji doszło 
w czasie trwających mrozów. Czy 
kierownik ośrodka dla bezdomnych 
miał prawo zamknąć drzwi przed 
osobą potrzebującą pomocy?

- To jest dla mnie bardzo dziwna 
sprawa. Na zewnątrz mrozy, a czło-
wiek nie zostaje przyjęty do ośrodka 
tylko dlatego, że jest pod wpływem 
alkoholu. Interwencja następnego 
dnia była jeszcze bardziej kuriozalna. 

Bezdomny jest już trzeźwy, a po-
mimo to i tak nie zostaje przyjęty 
do ośrodka. Kierownik ośrodka 
dla bezdomnych nie przyjmując 
mężczyzny podważył tym sa-
mym decyzję lekarzy ze szpita-
la, którzy stwierdzili przecież, 
że może zostać wypisany i 
przyjęty do ośrodka – mówi 
Tomasz Olczyk, komendant 

straży miejskiej w Łęczycy. - 
Musieliśmy ponownie szukać 

dla niego miejsca. Pojechaliśmy do 
łódzkiego ośrodka. 

Zadzwoniliśmy do Monaru w 
Warszawie. Powiedzieliśmy o decyzji 
kierownika ośrodka w Ozorkowie. 
Czy była słuszna?

- Wydaję mi się, że kierownik 
postąpił prawidłowo – ocenia Te-
resa Sierawska, pełniąca funkcję 
pełnomocnika zarządu Głównego 
MONARU ds. wykluczenia społecz-
nego. - Podjął taką decyzję z uwagi 
na stan zdrowia bezdomnego. Tu 
wcale nie chodzi o to, że ten czło-
wiek był pod wpływem alkoholu. 
Jego organizm z całą pewnością był 
skrajnie wycieńczony i w takim sta-
nie bezdomny nie mógł przebywać 
w ośrodku. Wymagał stałej opieki 
medycznej. 

T. Sierawska nie zmieniła zdania, 
gdy powiedzieliśmy jej o wypisie 
bezdomnego ze szpitala. 

- Nie będę oceniać tego, dlaczego 
bezdomny tak szybko opuścił szpi-
tal. Dodam jedynie, że po wypisie 
bezdomny nie został bez pomocy. 
Kierownik z Ozorkowa na pewno 
wskazał odpowiednią dla bezdom-
nego placówkę. 

O komentarz poprosiliśmy również 
Marka Dobrowolskiego, kierownika 

ośrodka dla bezdom-
nych w Ozorkowie. 

- Bezdomny nie 
został przyjęty do 
ośrodka ze względu 
na zły stan zdrowia, 
kontakt z nim był 
utrudniony i wy-
magał opieki pie-
lęgniarskiej, której 
nie mogliśmy mu 
zapewnić – mówi 
szef ozorkowskiej 
placówki. - Za-
równo panowie ze 
straży miejskiej jak 
i panie pracownice 
MOPS w Łęczycy 
obecni na miejscu, 
zgodnie potwierdzi-
li, iż w tym stanie nasz ośrodek nie 
jest odpowiednim miejscem dla 
bezdomnego, u którego długotrwałe 
spożywanie alkoholu spowodowało 
wycieńczenie organizmu a zespół 
abstynencyjny mógł zakończyć się 
zapaścią. Sugerowaliśmy umieszcze-
nie bezdomnego w szpitalu, odtrucie 
alkoholowe i zagwarantowaliśmy, że 
po tym zabiegu zostanie do ośrodka 
przyjęty. Pracownik MOPS stwierdzi-
ła, że znajdą inne rozwiązanie i to pod 

opieką pracownic MOPS w Łęczycy 
i strażników miejskich pozostał bez-
domny. Mężczyzna nie został bez 
pomocy i na ulicy. 

Według kierownika Dobrowolskie-
go wszystko jest w porządku. Ciekawe 
jednak, kto by wziął odpowiedzial-
ność, gdyby po odmowie przyjęcia 
do ośrodka bezdomnemu coś się stało. 
Od sylwestra w Polsce zmarło z wy-
chłodzenia organizmu prawie 40 osób. 

(stop)

Ozorków

Ozorków, Łęczyca 

fo
t. 

U
M

 

latach, 6 stycznia, koncerty będą 
odbywać się nadal w podobnej 
formule, choć za każdym razem z 
innym repertuarem. Tegoroczny 
Noworoczny Koncert był pierw-

szym z cyklu wydarzeń, upamięt-
niających przypadającą w tym roku 
200. rocznicę nadania Ozorkowowi 
praw miejskich. 

(stop)

oŚroDek Dla BeZDoMnych nie 
prZyjĄŁ... BeZDoMneGo
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straży miejskiej w Łęczycy. - 

Ozorków

Bond w hali sportowej 

Kierownik 
Dobrowolski 
nie przyjął 
bezdomnego do 
ośrodka

Bezdomny z Łęczycy 

nocował na ławce 
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W kwietniu tego roku przypada 595 
rocznica nadania miejscowości praw 
miejskich. 
- Chcemy w związku z tym skonsolido-
wać nasze działania w ramach szerszej 
informacji o tym wydarzeniu. Mam 
nadzieję, że współdziałać będą w tym 
kierunku szkoły, parafia i urząd. Zależy 
mi, aby uroczystość była doniosła i miała 
znaczenie dla mieszkańców – mówi 
Ryszard Nowakowski, wójt gminy 
Parzęczew. - Na pewno odbędzie się 
koncert muzyków z filharmonii w ra-
mach festiwalu „Kolory Polski”. Już teraz 
rozpoczynamy również przygotowania 
do okrągłej rocznicy 600-lecia Parzęcze-
wa. Być może uda się wydać publikację 
o naszej miejscowości.

(stop)

Parzęczew przygotowuje 
się do rocznicy 

W siedzibie spół-
dzielni mieszkanio-

wej, przy ul. Staszica, w każdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 
na spółdzielców czekać będzie 
dzielnicowy.

- To efekt moich rozmów z komen-
dantem policji – mówi Piotr Piętka, 
prezes SM w Ozorkowie. - Kiedyś 
była już u nas podobna akcja i 
powracamy do tematu po licznych 
prośbach od mieszkańców. Na 
pewno jest potrzeba takich spotkań 
z dzielnicowym. Ludzie zgłaszają 
przeróżne problemy związane z 
życiem na osiedlach. Czasami jest 
tak, że mieszkaniec nie pójdzie 

porozmawiać z policjantem do 
komisariatu. 

Dzielnicowy będzie w siedzibie 
spółdzielni w godz. 14.30 – 15.30. 

(stop)

Już wkrótce przy ul. Południowej 
rozpocznie działalność pierw-
szy w Parzęczewie mini-market 
ogólnospożywczy. Mieszkańcy 
nie ukrywają radości z tego po-
wodu. Gorsze humory mają jed-
nak pobliscy sklepikarze, którzy 
obawiają się konkurencji. 

- Wybraliśmy na miejsce naszej 
działalności Parzęczew, bo w tej miej-
scowości do tej pory nie było jeszcze 
podobnego sklepu. Mam nadzieję, 
że nasza oferta przypadnie miesz-
kańcom do gustu. O dokładnej dacie 
otwarcia delikatesów poinformujemy 
już niedługo – zapewnia Tomasz 
Kantor, właściciel mini-marketu. 

Ciekawostką jest to, że punkt 
działać będzie w budynku po po-
sterunku policji. 

(stop)

Nowa szefowa MeN Anna Zalew-
ska zapowiada powrót soli i cukru 
do szkolnych sklepików. Być może 
już niedługo znów w szkołach kró-
lować będą chipsy i słone paluszki 
a także drożdżówki. 

1 września ub. roku ze szkolnych 
sklepików zniknęły produkty uzna-
wane przez ekspertów za niezdrowe. 
Od tamtego czasu w szkolnych skle-
pikach i stołówkach nie sprzedaje się 
produktów zawierających cukier, sól 
oraz gazowanych napojów. 

Anna Zalewska zapowiedziała, 
że jedną z pierwszych zmian po jej 
zaprzysiężeniu będzie odwrócenie 
tych przepisów. Rozmawiała już w tej 
sprawie z Konstantym Radziwiłłem, 
który w nowym rządzie jest mini-
strem zdrowia. 

Celem obowiązującej od 1 września 
nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia jest wzmoc-
nienie ochrony zdrowia dzieci w 

wieku szkolnym przez ograniczenie 
dostępu do środków spożywczych 
zawierających znaczne ilości skład-
ników niezalecanych dla ich rozwoju. 
Chodzi o produkty o takiej zawartości 
nasyconych kwasów tłuszczowych, 
soli i cukru, które spożywane w nad-
miarze mogą być przyczyną przewle-
kłych chorób dietozależnych. Dotyczy 
to np. chipsów, niektórych ciastek i 
napojów, w tym energetyzujących, 
jedzenia typu fast food i instant.

Produkty spożywcze, jakie można 
sprzedawać w sklepikach szkol-
nych oraz podawać w stołówkach 
szkolnych, określa rozporządzenie 
ministra zdrowia. Tworząc listę 
tych produktów, uwzględniono ich 
wartość odżywczą i zdrowotną oraz 
normy żywieniowe.

Nowe przepisy obowiązują we 
wszystkich typach szkół z wyjątkiem 
szkół dla dorosłych, a także w przed-
szkolach. Za nieprzestrzeganie prze-

pisów grożą kary; kontrole prowadzi 
inspekcja sanitarna.

(stop), onet.pl

Dzielnicowy w spółdzielni 
Ozorków

Ozorków

Z dzielnicowym będzie można 
porozmawiać w siedzibie 
spółdzielni 

Mini-market w parzęczewie

Kiedyś w tym budynku był 
posterunek policji. Niedługo 
będzie można tu robić zakupy 

Powrót chipsów do szkół?

Ewa Skrupska, dyrektor 
gimnazjum w Ozorkowie, 
stawia na zdrowe jedzenie. 
Zapowiadane zmiany 
przyjmuje z dużą ostrożnością

Andrzej Fijałek, dy-
rektor Miejskiej Przy-

chodni Zdrowia, nie zamierza ukry-
wać swojej negatywnej oceny doty-
czącej wystąpienia na sesji Lidii elert. 

„W odniesieniu do Pani wystąpienia 
podczas obrad XVI Sesji Rady Miasta 
Ozorkowa, w którym to Pani powołu-
jąc się na niepotwierdzone informacje, 
iż w MPZ w Ozorkowie nie przyjmuje 
pediatra lub przyjmuje w okrojonych 
godzinach, naruszyła Pani dobre imię 
placówki, którą reprezentuję, pracow-
ników tej placówki jak i jej pacjentów” 
– czytamy w odpowiedzi dyrektora 
na pismo radnej powiatowej o udo-
stępnienie informacji publicznej dot. 
działalności przychodni zdrowia.

„Z zadań i obowiązków radnego 
powiatu wynika, iż radny powiatowy 

powinien dołożyć wszelkiej rzetelności 
i staranności co do wykonywania 
swojego mandatu w związku z prze-
kazywaniem informacji publicznej. 
Wynika to z Ustawy o samorządzie 
powiatowym z dnia 5.06.1998 r. oraz 
Ustawy zasadniczej.

Z ubolewaniem stwierdzam, iż z 
wnioskiem o udostępnienie informacji 
publicznej wystąpiła Pani dopiero w 
dniu 18.12.2015 tj. 22 dni po wystąpie-
niu Pani podczas posiedzenia Rady 
Miejskiej w Ozorkowie (26.11.2015). 
Ponadto nie skontaktowała się Pani z 
Dyrektorem Samodzielnego Publicz-
nego Podmiotu Leczniczego jakim 
jest Miejska Przychodnia Zdrowia 
w Ozorkowie, celem zweryfikowania 
podjętej przez Panią niezweryfikowanej 
wiedzy od osób trzecich odnośnie har-
monogramów pracy, zatrudnienia pra-
cowników oraz dostępności do świad-
czeń” - odpowiada radnej dyrektor.

O sprawie już pisaliśmy w Repor-
terze. Radna Lidia Elert przyszła na 
sesję w imieniu mieszkańców, którzy 
wyrazili swoje obawy w związku z 
utrudnionym dostępem do lekarza 
pediatry. 

- Każdy mieszkaniec ma prawo 
przyjść na sesję i zadać burmistrzowi 
pytanie dotyczące miasta, tego co się 
w mieście dzieje, szczególnie jeśli to 

dotyczy placówki, która jest jednostką 
podległą urzędowi miejskiemu. Wyra-
ziłam na sesji nadzieję, że jako przed-
stawicielka Ozorkowa w powiecie 
zgierskim zostanę zaproszona na m.in. 
posiedzenie Rady Społecznej Miejskiej 
Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, w 
którym będzie uczestniczył dyrektor 
MPZ w Ozorkowie. Niestety zaproszo-
na nie zostałam. Właśnie ze względu 
na rzetelne wykonywanie mandatu 
radnego na sesji poruszyłam tematy 
oparte na sygnałach od mieszkańców 
i pacjentów MPZ w Ozorkowie. Zazna-
czam, że radni również wypowiadali 
się podczas tejże sesji w tematach, które 
poruszyłam - i były im doskonale zna-
ne, a więc tym bardziej nie ma mowy 
o naruszeniu dobrego imienia – mówi 
L. Elert. - Zaznaczam, że pierwszy 
wniosek o udzielenie informacji pu-
blicznej w sprawie MPZ w Ozorkowie 
skierowałam do burmistrza niedługo 
po odbytej sesji. Udzielona odpowiedź 
przypadła na ostatni dzień wyzna-
czony terminem ustosunkowania się 
do wniosku. Udzielono mi informację 
jedynie na 2 z 9 nurtujących mnie 
pytań oraz napisano, że urząd miejski 
nie posiada kompetencji związanych 
z udzieleniem informacji dotyczącej 
MPZ w Ozorkowie. Nie rozumiem 
tego i nie akceptuję! W związku z tym, 

następnego dnia tj. 18.12.2015 r. wy-
stąpiłam ponownie z dwoma wnio-
skami, zarówno do burmistrza, jak 
i dyrektora MPZ w Ozorkowie. 
W obu przypadkach otrzymałam 
odpowiedź 4.01.2016 roku, a więc 
18-go dnia od złożenia wniosków, 
przy czym, udostępnianie infor-
macji publicznej na wniosek winno 
nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku! 
Uważam, że instytucja wniosku o 
udostępnienie informacji publicz-
nej nie powinna służyć do uprawia-
nia polemiki, jak ma to miejsce w tej 
sprawie ze strony dyrektora MPZ w 
Ozorkowie tylko do udostępnienia 
w ustawowym terminie rzeczowej 
informacji. Jako przedstawiciel miesz-

kańców Ozorkowa, pacjentów MPZ w 
Ozorkowie i jej pacjentka zwyczajnie 
niepokoję się o przyszłość tejże pla-
cówki, dlatego też moje wystąpienie. 
Zaznaczam, że do tej sprawy wrócę 
po otrzymaniu protokołu z kontroli w 
MPZ w Ozorkowie przeprowadzonej 
w miesiącu wrześniu i październiku 
2015 roku.

(stop)

Dyrektor prZychoDni kontra raDna powiatowa

Dyrektor krytycznie przyjął 
uwagi L. Elert

Radna powiatowa ma wielu zwolenników w Ozorkowie 

fo
t. 

U
G
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Drogowy bilans w gminie Uniejów na plusie

Jeżeli chcielibyśmy podsumować 
ubiegły rok pod kątem inwestycji dro-
gowych, to z powodzeniem można 
stwierdzić, że gmina Uniejów witała 
2016 z bardzo pozytywnym bilansem 
na tej płaszczyźnie. Urzędnicy z unie-
jowskiego magistratu odebrali od 
wykonawców 8 nowych odcinków 
jezdni.

Trzeba przyznać, że pogoda 
sprzyjała gminie aż do samych 
świąt Bożego Narodzenia. Na ko-
niec 2015 roku wyznaczono termin 
zakończenia ostatniego w starym 
roku przetargu, który obejmował 
aż 8 różnych ciągów komunika-
cyjnych na terenie gminy. Takie 
rozwiązanie znacznie przyspie-
szyło czynności administracyjne 
związane z procedurą zamówień 

publicznych. To duże obciążenie 
dla budżetu gminy, ale wystarczył 
niespełna miesiąc, a w kilku miej-
scowościach naraz zmieniło się tak 
wiele.  Łącznie prawie 9 km asfaltu 
przybyło w miejscowościach: Wi-
lamów – Góry (2,33 km), Wielenin 
Kolonia (1,22 km), Wilamów (733 
m), Kozanki Wielkie (2 odcinki o 
dł. 1 km oraz 800 m), Człopy (1,42 
km), Kuczki (300 m) i Łęg Baliński 
(1 km). Inwestycja była realizowa-
na w ramach PROW-u, a jej łączny 
koszt to 3,5 mln zł.

Nieco wcześniej, na jesieni 
mieszkańcy gminy przecinali 
wstęgę także w innych miejsco-
wościach. W Lekaszynie za nieco 
ponad 400 tys. zł gmina oddała 
do użytku dwa odcinki przebudo-

wanej drogi o łącznej długości 1,5 
km (Lekaszyn do Boru o długości 
618,50m i Lekaszyn do wału o 
długości 960,00 m). Inwestycja zo-
stała dofinansowana ze środków 
budżetu Województwa Łódzkiego. 
Niemal po sąsiedzku, bo w Brzo-
zówce również zmodernizowano 
2 odcinki drogi, które przerywały 
drogi gruntowe. Podczas przebu-
dowy połączono je w ciąg o łącznej 
długości ponad 1,5 km. Inwestycja 
kosztowała ok. 270 tys. zł.

W miejscowości Hipolitów oraz 
na ul. Miodowej w Uniejowie 
utwardzono nawierzchnię, praw-
dopodobnie jest to podbudowa dla 
asfaltowej nakładki, która może się 
tam pojawić w przyszłości.

 

Przedstawiciele klubów sporto-
wych LkS/LZS z terenu gminy 
Ozorków podsumowali gminne 
współzawodnictwo sportowe za 
rok 2015. 

Podejmowane wspólnie przed-
sięwzięcia sportowe organizo-
wane dla drużyn LKS/LZS z 
terenu gminy pod hasłem „orga-
nizacja zajęć sportowych w róż-
nych dyscyplinach sportu” mogą 
się odbywać dzięki środkom 
finansowym otrzymywanym w 
formie dotacji z budżetu gminy. 
To właśnie pozwala prowadzić 
dla tych drużyn współzawodnic-
two sportowe pod kierunkiem 
Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego. Efektem całorocz-
nych działań jest tabela Gmin-
nego Współzawodnictwa Spor-
towego, gdzie wyniki punktowe 
wskazują wyróżniające się kluby 
sportowe. W tym dniu trofea 
sportowe najlepszym klubom 
wręczali szefowie gminnego 
Samorządu – wójt Tomasz Ko-
morowski i przewodniczący rady 
gminy Waldemar Szcześniak. 

Wyróżnione kluby sportowe:

Gminne Współzawodnictwo 
Sportowe

I miejsce - Ludowy Klub Sporto-
wy w Małachowicach - 141 pkt. 

II miejsce - Ludowy Klub Sporto-
wy w Modlnej – 136 pkt. 

III miejsce - Ludowy Klub Spor-
towy w Czerchowie - 134 pkt. itd.

Mini spartakiada
I miejsce - Ludowy Klub Sporto-

wy w Cedrowicach – 38 pkt. 
II miejsce - Ludowy Klub Sporto-

wy w Leśmierzu – 37 pkt. 
III miejsce - Ludowy Klub Sporto-

wy w Solcy Wielkiej – 36 pkt. 
Info: UG

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej 
jak co roku zorganizowało Pokaz Twór-
czości Artystycznej Gospodyń. Przegląd 
od kilkunastu lat odbywa się w Domu 
Kultury w Łęczycy. Na scenie zaprezen-
towali się m.in. wykonawcy z Zespołu 
Placówek Edukacyjno - Wychowaw-
czych w Łęczycy i Kapela Ludowa wraz 

z Zespołem Śpiewaczym „Świniczanki”. 
Wśród wspaniałego rękodzieła można 
było znaleźć ręcznie malowane bombki 
i ozdoby choinkowe, anioły wykonane 
na szydełku czy piernikowe chatki. Go-
spodynie pochwaliły się również swoimi 
zdolnościami kulinarnymi.

(ms)

LOkALiZACJA i hARMONOGRAM PRACy PuNktóW 
NieODPŁAtNeJ POMOCy PRAWNeJ 
NA teReNie POWiAtu ŁęCZyCkieGO

SieDZiBA  
ZeSPóŁ PLACóWek eDukACyJNO – WyChOWAWCZyCh

W ŁęCZyCy PRZy uL. kALiSkieJ 13 POkóJ NR 112
teL. 885-10-60-60

hARMONOGRAM NieODPŁAtNeJ POMOCy PRAWNeJ 
NA teReNie POWiAtu PODDęBiCkieGO

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

NA TERENIE POWIATU PODDĘBICKIEGO

Starostwo
Powiatowe 

w Poddębicach

Urząd Gminy 
w Pęczniewie

Urząd Gminy 
w Wartkowicach

Urząd
Gminy 

w Zadzimiu

ul. Łęczycka 16,
99-200 Poddębice

ul. Głowna
10/12, 99-235

Pęczniew

ul. Legionów
Polskich 1,

99-220
Wartkowice

(Budynek
komunalny 

Urzędu Gminy 
w Wartkowicach)

Zadzim 44,

99-232
Zadzim

Poniedziałek 8.00-12.00 9.00-13.00
 

Wtorek 8.00-16.00
  

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-12.00 8.00-12.00

Piątek 8.00-12.00 8.00-12.00

     Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu

Łęczyckiego

Siedziba  
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 pokój nr 112
tel. 885-10-60-60

                     Punkt I                Punkt II

Adwokat Radca Prawny Adwokat Radca Prawny 

Dni Przyjęć
Godziny
przyjęć

Godziny
przyjęć

Godziny
przyjęć

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.00-12.00 - 12.00-16.00 -

Wtorek 12.00-16.00 - 8.00-12.00 -

Środa 8.00-10.00 12.00-14.00 10.00-12.00 14.00-16.00

Czwartek - 12.00-16.00 8.00-12.00

Piątek - 8.00-12.00 12.00- 16.00

 

 

Utalentowane gospodynie 
z powiatu łęczyckiego

SportoWa ryWaliZacja 

W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Pęczniewa po raz kolejny 
przeszedł Orszak Trzech Króli. Obsadę aktorską mansjonów stanowili 
mieszkańcy gminy, w tym uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz człon-
kowie stowarzyszeń. Tradycyjnie na trasie odgrywano sceny tematyczne: 
walkę aniołów ze złem, scenkę na dworze Heroda. Trzej Królowie - Kacper, 
Melchior oraz Baltazar wraz z towarzyszącymi im orszakami dwórek, 
rycerzy i wojowników poprowadzili przybyłych do stajenki. Kulminacyj-
nym momentem był pokłon Dzieciątku, złożony przez Trzech Króli. Do 
organizacji i ubogacenia orszaku włączyło się wiele osób, firm i instytucji.

Info: UG

orszak w pęczniewie 
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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

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

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 

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.
Pracownik fizyczny
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
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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

1ZŁ ZA 1kG AutOSkuP 
WSZyStkie,  

teL. 888 460 461

PRACA! 1800 zł do 2000 zł 
netto – umowa o pracę. Praca 

w sklepie spożywczym – Parzę-
czew. tel.: 694-064-675

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

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

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu. Tel.: 669-840-370

KAFLE 19,3 x 13,3cm po 1 zł/szt. 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Słupki – rura 1,5 do 2,2mb x 40 i 
45mm - sprzedam. Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy, uciąg 1400 kg, 
homologacja, atest (bardzo dobry 
stan)- sprzedam. Tel.: 500-336-322  

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, IV 
piętro, 36,5 m²; niski czynsz. tel.: 512-

021-022 lub 606-887-480

ogłoszenie

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

konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji odzieży i 

odszywania wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Pielęgniarka środowiskowo-
rodzinna
Wykształcenie średnie, kurs 
pielęgniarki środowiskowo-
rodzinnej, mile widziane prawo 
jazdy kat. B.
NZOZ „Gwardia Życia”
ul. Bitwy Nad Bzurą 33
99-100 Łęczyca
tel. 24 389 19 12
Praca w Mazewie

Sprzedawca
Książeczka zdrowia, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Dariusz Fibor
ul. Dworcowa 5e
99-100 Łęczyca
tel. 501 287 591
Miejsce pracy: Lubień 20

Obsługa sklepu internetowego
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera, obsługa programów 
Word oraz Excel, obsługa 
programów graficznych, 
doświadczenie w sprzedaży 
internetowej.
Firma „Działek”
Topola Katowa 64
99-100 Łęczyca
tel. 603 610 242

Praca w Łęczycy
Sprzedawca w branży mięsnej
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
samodzielność, doświadczenie w 
branży mięsnej.
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54A
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Praca w Łęczycy lub Leźnicy Małej

„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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Policja wspólnie z Biurem infor-
macji kredytowej, chce zwrócić 
uwagę na konieczność zapew-
nienia bezpieczeństwa również 
naszym danym osobowym, po-
nieważ jak wynika ze statystyk 
policji, złodzieje tożsamości 
działają na coraz większą skalę. 
W województwie łódzkim w 
2014 roku stwierdzono 1527 
przypadków sfałszowania doku-
mentów, w 2015 – 1698. Nadal 
zdarzały się sytuacje posługiwa-
nia się dokumentem innej osoby 
co także stanowi przestępstwo. 
W 2014 roku na terenie woj. 
łódzkiego było 1455 takich sy-
tuacji , natomiast w 2015 – 1202. 

Dane pozyskane z naszego dowo-
du osobistego przestępcy wykorzy-

stują np. do zaciągnięcia kredytu, 
zakupów na raty, czy popełnienia 
na nasze konto czynu zabronionego. 
Niestety nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z negatywnych konsekwen-
cji braku dbałości o zabezpieczenie 
swych dokumentów, a akcja Nie-
skradzione.pl ma tą sytuację zmienić. 
Wystarczy bowiem przestrzegać 
kilku prostych zasad, aby uniknąć 
bardzo nieprzyjemnych konsekwen-
cji kradzieży tożsamości.

 
Jak zatem ochronić się przed 
kradzieżą danych osobowych?
1.  Nie podawaj swoich danych w 

trakcie rozmów telefonicznych 
nieznajomym osobom.

2.  Bardzo dokładnie niszcz stare 
dokumenty i korespondencję, 

których chcesz się pozbyć – to 
fantastyczne źródło wiedzy na 
twój temat

3.  Nie zostawiaj swoich dokumen-
tów w rękach osób niepowo-
łanych

4.  Nigdy nie otwieraj e-maili po-
dejrzanych lub nieznanego po-
chodzenia

Nie daj się złodziejom
Złodzieje, którzy mają twoje dane 

osobowe, mogą nie tylko utworzyć 
fałszywe konto na portalu społecz-
nościowym, ale również zwrócić 
się do banku po pożyczkę. Gdy ta 
zostanie im przyznana, mogą podpi-
sać umowę kredytową. Dlatego też, 
co jeszcze raz podkreślamy, warto 
zawsze być czujnym i ostrożnym.

Policjanci łęczyckiej komendy zatrzy-
mali złodzieja, który w skupie złomu 
ukradł magnes. Mężczyźnie jako 
recydywiście grozi wyższy wymiar kary 
niż przewidziane za to przestępstwo 5 
lat pozbawienia wolności. 28 grudnia 
dyżurny przyjął zgłoszenie o kradzieży 
magnesu w jednym ze skupów złomu 
na terenie gminy Łęczyca. Policjanci 
pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, 
że w dniu popełnienia przestępstwa 
do punktu przyszła grupka młodych 
osób, które oferowały do sprzedaży 
metale kolorowe. Pracownik skupu 
udostępnił mężczyznom magnes, 
który użyto do prac porządkowych. 
Kiedy grupa opuściła skład pracownik 
zauważył brak magnesu. Był to przed-
miot do szorowania metali kolorowych 
wartości 870 złotych. Kryminalni wdro-
żyli działania zmierzające do ustalenia 
sprawcy kradzieży. Wytypowali i 
zatrzymali 22 – letniego mieszkańca 
miasta. Mężczyzna usłyszał zarzut 
kradzieży.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej, świadom podejmowa-
nych obowiązków policjanta…” to 
początek roty ślubowania, którą 
składają przyjmowani do służby 
funkcjonariusze.

Po kilkumiesięcznym szkoleniu 
zasilą szeregi Policji.

Słowa policyjnej roty w komendzie 
powiatowej policji w Poddębicach 
wypowiedział nowy funkcjonariusz, 
który wkrótce trafi do szkoły policyjnej, 
a następnie zasili szeregi poddębickiej 

Policji. Ślubowanie od funkcjonariusza 
przyjęli: Komendant Powiatowy Policji 
w Poddębicach insp. Marek Krzemiń-
ski, I Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Poddębicach mł. insp. 
Krzysztof Kotkowski oraz Komendant 
Komisariatu Policji w Uniejowie kom. 
Adam Czerwiński.

Nowa policjantka po kilkumiesięcz-
nym szkoleniu zacznie pracę również 
w łęczyckiej komendzie. Z  rąk komen-
danta powiatowego policji w Łęczycy 
insp. Pawła Karolaka otrzymała legity-
mację służbową. 

1 stycznia około godz. 23 do po-
licjantów dotarł sygnał, z którego 
wynikało, że drogą krajową nr 91 
od strony Ozorkowa jedzie merce-
des, którego kierujący może znaj-
dować się w stanie nietrzeźwości. 

Na wysokości ronda w Emilii 
funkcjonariusze dostrzegli auto 
i zatrzymali pojazd do kontroli. 
W trakcie rozmowy z 36-letnim 
kierowcą mundurowi wyczuli 

od niego zapach alkoholu. Męż-
czyzna został poddany badaniu 
z wynikiem ponad 2 promile. Na 
domiar tego próbował przekonywać 
policjantów by go puścili a on w 
zamian dowiezie im 5000 złotych. 
Takim postępowaniem pogorszył 
i tak wcale już niełatwą sytuację. 
W związku z popełnionym przez 
niego przestępstwami mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut próby wręczenia 
korzyści majątkowej funkcjona-
riuszom w zamian za odstąpienie 
od prawnie podjętych czynności 
służbowych. Grozi mu teraz kara 
nawet do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Odpowie również za jazdę pod 
wpływem alkoholu. 

Policjanci ustalili i przedstawili zarzut 
67 – latkowi z powiatu łęczyckiego 
za uszkodzenie samochodu. Prze-
stępstwo jest zagrożone kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.
W ostatnich dniach minionego roku 
śledczy łęczyckiej komendy przy-
jęli zawiadomienie od 22 – letniego 
mieszkańca Łodzi. Mężczyzna zgłosił, 
że będąc z wizytą u znajomych na 
terenie gminy Łęczyca ktoś uszkodził 
jego samochód. Szkody w postaci 
wgniecenia tylnej klapy bagażnika i 
zarysowania powłoki lakierniczej auta 
właściciel wycenił na kwotę 2500 zło-
tych. Kryminalni wytypowali wandala. 
Okazał się nim 67 – leni sąsiad znajo-
mych do których przyjechał łodzianin. 
W trakcie gromadzenia materiału 
dowodowego w sprawie okazało się, 
że 67 – latek już wcześniej próbował 
zniszczyć pojazd wylewając na niego 
różne substancje. Starszy pan usłyszał 
zarzut uszkodzenia mienia. Nie był 
wcześniej notowany.

Policjanci przedstawili zarzut 19 – latce z powiatu łęczyckiego za wybicie 
szyby wystawowej. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawie-
nia wolności. 1 stycznia policjanci przyjęli zawiadomienie o wybiciu szyby 
wystawowej w drzwiach budynku przy ulicy Kaliskiej w Łęczycy. Policjanci 
przeprowadzili oględziny i przesłuchali ewentualnych świadków zdarzenia. 
Właściciel wycenił szkodę na kwotę 600 złotych. Kryminalni jako wandala 
wytypowali 19 – letnią mieszkankę miasta. Kobieta został dowieziona 
do komendy, gdzie 5 stycznia usłyszała zarzut uszkodzenia mienia. Była 
wcześniej notowana.
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Uwaga na złodziei tożsamości

pod paraGraFeM

19- latka wybiła szybęnowi w szeregach Starszy pan okazał 
się wandalem

nietrzeźwy próbował skorumpować 
policjantów drogówki

ukradł... magnes 
za 870 zł
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największe „bum” na ekranieGrillowane kurczaki największe Monopoly

Słodki dzieciaczek na deser

W Rzezawie odbyła się próba ustanowienia rekordu Polski 
na najdłuższą linię z grillowanych kurczaków. To smakowite 
wydarzenie przyciągnęło na stadion sportowy prawdziwe 
tłumy. Na przygotowanie mięsa organizatorzy mieli do-
kładnie 24 godziny. Tyle czasu wystarczyło, aby kurczaki 
zostały w pełni przyprawione, zapakowane do samocho-
dów chłodni i przetransportowane na miejsce imprezy. 
Podczas grillowania nad paleniskiem w kształcie rynny, 
kurczaki były obracane ręcznie przez zespół doświadczo-
nych kucharzy czuwających nad jakością serwowanego 
przez nich mięsa. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie 
z lokalnej jednostki OSP.
Ustanawianie rekordu nabrało większego prestiżu za 
sprawą Ewy Wachowicz, która pojawiła się na zaproszenie 
organizatorów. Po ofi cjalnym zmierzeniu długości linii kur-
czaków nabitych na jeden szpikulec, okazało się, że nowy 
rekord wynosi 43 metry i 145 mm. 

Ciągnięcie kartek z napisem „szansa”, stawianie domów, 
hoteli, zakup działek w największych miastach Europy a na-
wet możliwość pójścia do więzienia. To sytuacje, w których 
niejeden raz znaleźli się wielbiciele gry „Monopoly” – znanej 
już od osiemdziesięciu lat rozrywki, która doczekała się 
także wzorowanych na niej polskich wariantów w postaci 
„Eurobiznesu” czy „Fortuny”. Gigantyczna, rekordowo duża 
plansza do Monopoly powstała w Warszawie. W jej skład 
weszło aż 30 kilogramów farby drukarskiej. Powierzchnia 
przeznaczona dla gry wynosiła 405 metrów kwadratowych, 
za to produkcja kostek do gry, hoteli i domków zajęła 
organizatorom ponad pół roku. Sama plansza musiała 
być wiernym odwzorowaniem tej dostępnej w sklepach, 
jednak wyjątkowo tym razem znalazły się na niej typowo 
polskie obiekty – jej tematyką była Warszawa w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, jako sposób promocji 
tej limitowanej wersji gry.

Najnowszy fi lm o przygodach Jamesa Bonda to nie tylko 
zapierający dech w piersiach budżet (250 milionów), ale i 
nie mniej spektakularne efekty specjalne. Najnowszy fi lm 
o przygodach agenta 007, „Spectre”, ustanowił rekord 
Guinnessa w dziedzinie największej sceny pirotechniczne-
go wybuchu w historii kina. Niesamowita scena wybuchu 
została nakręcona w Maroku, w miejscowości Erfoud. Tam, 
29 czerwca ub. roku scenarzyści mieli tylko jedną szansę na 
zrobienie wybuchu stulecia. Podczas rekordowej eksplozji 
zdetonowano jednocześnie 33 kg materiałów wybucho-
wych i wykorzystano 8418 litrów paliwa.
Detonacja trwała zaledwie 7,5 sekundy i miała moc 68,5 
tony. Odpowiedzialny za wielką demolkę był spec od efek-
tów specjalnych Chris Corbould. Oczywiście, informacja o 
rekordowym wybuchu przysłużyła się większej promocji 
fi lmu w mediach.

największe „bum” na ekranie
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