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Policjant 

z Poddębic działał 

incognito? Czy bohomazy to... 
reklama? Nietypowa 
sprawa w Łęczycy

MIESZKANKA POSKARŻYŁA SIĘ RADNEMU NA POLICJĘ

Jest wyrok w głośnej 
sprawie fałszerza 

z Ozorkowa

Przed nami Święto 
Zmarłych. Czas 
zadumy i wyciszenia
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O KROK 
OD ZAWAŁU?
Burmistrz krzysztof 
lipiński przez dwa dni 
przebywał na kardiologii 
w łęczyckim szpitalu. to 
miały być tylko rutynowe 
badania. sprawa okazała się 
jednak dużo poważniejsza. 
do pracy powróci dopiero 22 
listopada. jakie są powody 
pogorszenia stanu zdrowia 
burmistrza? 

czytaj str. 5
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reklama

Łęczyca

Grabów 

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Zdecydowaną 
większością 

głosów rada gminy po-
parła inicjatywę wójta w 
sprawie utworzenia  Cen-
trum Kultury. Placówka 
powstanie w wyniku 
połączenia Gminnego 
Ośrodka Kultury i bi-
blioteki. 

- Kultura istniejąca 
w tym kształcie, tzn. 
oddzielnie gminny ośro-
dek kultury i biblioteka 
z fi liami pochłania rocz-
nie ok. 450 tysięcy  zł. 
W przyszłym centrum 
będzie to koszt ok. 338 
tysięcy zł, przy warian-
cie, że fi lie biblioteki w 
Besiekierach, Kadzi-
dłowej i Starej Sobótce zostaną 
zlikwidowane. Zmniejszy się 
także wymiar zatrudnienia. 
Planujemy etat dyrektora, ¼ 
etatu księgowej, etat biblioteka-

rza i etat instruktora. Centrum 
rozpocznie swoją działalność 
od 1 lutego 2017 roku – mówi 
wójt Tomasz Pietrzak.

(mku)

Na skrzyżowaniu 
dróg w miejsco-

wości Zduny, gdzie niedawno 
doszło do kolejnego już wypadku 
samochodowego, spotkali się 
przedstawiciele gminy, policji i 
ZDP oraz mieszkańcy. 

Sta n bezpie-
czeństwa na tej 
drodze jest od 
dawna bardzo 
ważnym tema-
tem dla Andrze-
ja Krzyżaniaka, 
radnego gminy 
Łęczyca.

- Zgłaszałem już 
wiele razy i w gmi-
nie, i w zarządzie 

dróg istniejące 
w tym miejscu 
zag rożenie, 
tym bardziej, 
że ostatni wy-
padek nie był 
pierwszym w 

Do czwartego listo-
pada na placu par-kingowym utwardzonym kostką brukową znajdującym się przy cmentarzu przy ul. Kaliskiej nie będzie możliwości parkowania od strony parkanu. Połowa parkingu będzie przeznaczona do handlu kwiatami i zniczami przez osoby posiadające rezer-wację stanowiska sprzedaży. Kierowcy będą mogli parkować od strony ul. Kaliskiej. 

Według informacji 
przekazanych przez 

sprzedawców przeciętnie wy-
damy na jeden grób 100 – 200 
złotych. Łatwo więc policzyć 
jak duże kwoty są przeznaczane 
na kupno kwiatów, wiązanek, 
lampek. I choć czasami brakuje 
pieniędzy, to w ten dzień raczej 
grosza się nie skąpi. Robimy to 
dla naszych zmarłych. Udekoro-
wany pomnik i paląca się świecz-
ka, to widoczny znak pamięci. 

W Święto Zmarłych cmentarze 
zamienią się w kwieciste miejsca. 
Z całą pewnością tłumy miesz-
kańców odwiedzą nekropolie. 
Łęczycanie od kilku tygodni 
przygotowywali się do 1 listopada. 
Zamawiali kwiaty cięte i sztuczne 
wiązanki, które w tym roku są 
szczególnie modne. Warto dodać, 
że obecnie produkowane sztuczne 
kwiaty wyglądają jak prawdziwe. 
Są perfekcyjnie wykonane z dobrej 
jakości plastiku i co najważniejsze 
trwalsze niż żywe. 

- Jestem tradycjonalistką. Wolę 
zamówić wcześniej wiązankę, niż 
w świątecznym dniu na ostatnią 
chwilę kupować przed cmentarzem. 
Tak robili moi rodzice i ja w ten spo-
sób też 
kupuję 
kwiaty. 

Na pomnik mojego zmarłego taty 
zamówiłam wiązankę za niecałe 
100 złotych. Do tego będzie duży 
bukiet do wazonu składający się z 
kilku chryzantem ciętych. To wyda-

tek kilkudziesięciu złotych. Będzie 
jeszcze jeden duży znicz za ok. 50 zł i 
z trzy małe lampki – wymienia pani 
Maria. - Cena nie ma znaczenia. Raz 
w roku jest to szczególne święto. 

Na cmentarzu, przy ul. Kaliskiej, 
w ubiegłym tygodniu wielu miesz-
kańców porządkowało groby. 

- Mam swój sposób – mówi Wie-
sława Kowalczyk. - Biorę płyn do 
mycia naczyń i mieszam to z wodą 
w proporcji pół na pół. Do tego 
druciak do najbardziej zabrudzo-
nych miejsc na pomniku i sprawa 
załatwiona. Choć nie jestem już 
młoda, to sama czyszczę pomnik. 
Wolę zrobić to sama, niż zlecać 
takie prace.

Sprzedawcy przed cmentarzem 
mają dużą konkurencję w postaci 
marketów. Najtaniej zakupy na 
Święto Zmarłych można zrobić 
w supermarketach, dyskontach, 
na giełdach kwiatowych i baza-
rach. Ceny bukietów, wiązanek i 
wieńców ze sztucznych kwiatów w 
supermarketach kształtują się już od 
3 do 20 zł, doniczki chryzantem już 
od ok. 6 zł. Najmodniejsze kolory 
to od lat: żółty, biały, bordowy 
i fioletowy. W marketach małe 
znicze plastikowe możemy kupić 
już za złotówkę, a czasami nawet 
za mniej. Duże szklane znicze 
ozdobne kosztują kilkadziesiąt 
złotych. Wkłady - od 1,30 do 5 zł do 
bardzo dużych lampionów.

tekst i fot. 
(zz)

Klub radnych „Dla Łęczycy” 
zaskarżył uchwałę obniżającą 
pensję burmistrza. Radnym nie 
przedstawione zostały mate-
riały wskazujące na zasadność 
zarzutów wobec burmistrza 
stanowiących uzasadnienie 
faktycznego obniżenia jego 
wynagrodzenia. Ponadto po-
dejmując wymienioną uchwałę 
rada nie dysponowała żadną 
opinią prawną.

Przypomnijmy, że nowy klub 
sprzyjający włodarzowi powstał 
niedawno. Przewodniczącym klubu 
„Dla Łęczycy” jest Robert Łuka-
siewicz. Poza nim, klub zrzesza 
dodatkowo 4 radnych – Tomasza 
Czajkowskiego, Pawła Kurczew-
skiego, Krzysztofa Razika oraz 
Zenona Koperkiewicza. 

Opozycja też ma swój klub - „Od 
nowa”. 

(zz)

Będzie centrum kultury 

Na zdjęciu Ilona Derkowska, wiceprzewodnicząca rady

Zmiany w parkowaniu 
przy cmentarzu

Stoją murem za burmistrzem

Znak stoP w ZdunacH i wicHrowie 

SKRZYŻOWANIE LEPIEJ OZNAKOWANE

tym miejscu – mówi gminny samo-
rządowiec.

Słowa potwierdza Franciszek 
Michalak, jeden z mieszkańców.

- Na drogach widziałem różne 
sytuacje, ale takiego bałaganu jaki 
jest u nas w powiecie łęczyckim to 
nie spotkałem nigdzie. Tutaj jest taki 
punkt, że dochodzi do wypadków. 
Kilka lat temu była tu ofi ara śmier-
telna – przypominał pan Michalak.

Podczas środowego spotkania 
zapadła decyzja, że na drodze pod-
porządkowanej zostanie ustawiony 
znak stopu, poprzedzony wcześniej-
szą tablicą informacyjną. Dodatkowo, 
tuż przed skrzyżowaniem, na jezdni 
będzie namalowana biała linia. 

Obecna na spotkaniu Apolonia 
Nowicka, sołtys z Wichrowa, za-
uważyła, że na terenie jej sołectwa 
istnieje podobny problem. Po zapo-
znaniu się z sytuacją na obydwu nie-
bezpiecznych skrzyżowań zdecydo-
wano, że w Wichrowie zastosowane 
będzie takie samo rozwiązanie jak 
w Zdunach.

(mku)
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Smutne i kosztowne święto
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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

SUPER
OFERTA

Łęczyca

Łęczyca Ta k i e j  s p r a w y 
jeszcze nie było! 

Jedna z mieszkanek powiado-
miła policję o wymalowanych 
bohomazach na niedawno 
odnowionej elewacji domu. 

Funkcjonariusze, którzy przy-
jechali na miejsce, mieli po-
wiedzieć, że pomazana ściana 
jest... umieszczeniem reklamy 
bez zgody właściciela budyn-
ku.

Starsza pani, która wydała 
sporą kwotę na odnowienie 
elewacji, która następnie została 
pomazana, nie kryła rozczaro-
wania podejściem policjantów. 
Tym bardziej, że pseudokibice, 
którzy wymalowali na ścianie 
napis k lubowy, pozostawi l i 
przy posesji torbę z farbami. 
Według informacji przekaza-
nych nam przez świadków in-
terwencji, policjanci nawet nie 
zabezpieczyli śladów.

O sprawie dowiedzia ł  s ię 
m.in. radny Zenon Koperkie-
wicz. 

- W związku z wy-
stępowaniem aktów 

wandalizmu w miejscach nieob-
jętych systemem monitoringu 
miejskiego, często w miejscach w 
których utrudniony byłby przesył 
sygnału z kamer, planujemy zakup 
dodatkowych kamer – tzw. kamer 
pułapkowych – informuje Jakub 
Pietkiewicz, pełnomocnik burmi-
strza ds. kontaktów z mediami.
Przenośne kamery instalowane 
będą w miejscach szczególnie na-
rażonych na akty wandalizmu. 
Lokalizacja będzie się zmieniać. 
Zarejestrowany obraz posłuży 
do identyfikacji sprawców. Ich 
zakup zostanie zrefundowany z 
funduszu prewencyjnego zapew-
nianego przez ubezpieczyciela. 
- Otrzymaliśmy już potwierdzenie 
od ubezpieczyciela, że tego typu 
zakup, podnoszący bezpieczeń-

stwo w mieście, kwalifi kuje się do 
refundacji – dodaje J. Pietkiewicz.
Foto pułapka będzie przystosowana 
do dokładnego ukrycia, a metalo-
wa obudowa zapewnia jej solidną 
ochronę. Sprzęt zostanie dodat-
kowo ubezpieczony. Urządzenie 
wykonuje zdjęcia bez użycia lampy 
błyskowej jest niewidoczne dla 
wandali lub złodziei. Zastosowana 
w urządzeniu matryca pozwoli 
nagrywać sprawców z odległości 
kilkudziesięciu metrów. Pułapka 
będzie reagować na ruch, a zdjęcia 
będą od razu wysyłane na serwer. 
Straż Miejska w Łęczycy podkreśla, 
że prowadzenie skutecznej walki z 
aktami wandalizmu nie jest możli-
we bez sygnałów spływających od 
mieszkańców. Informacje można 
przekazywać pod nr tel.: (024) 
7210336, 510099252, 510104928 lub 
policji pod numerem 997. 

kamery pułapkowe

Afera z kibolami! 
Czy policja nawaliła?

- Rozżalona staruszka przy-
szła  do m n ie.  Tak szczerze 
mówiąc, to nie mogłem w to 
uwierzyć. Przecież mazanie far-
bami po elewacjach jest aktem 
wandalizmu. To przestępstwo 
– mówi nie ukrywając złości 
samorządowiec.  -  Wiem, że 
właścicielka tego budynku, gdy 
usłyszała takie słowa od policji, 
po prostu się popłakała. Jak 
tak można? Przecież nie trzeba 
być geniuszem, żeby wiedzieć, 
że jest to typowa dewastacja. 
Określenie, że bohomazy są re-
klamą... po prostu ręce opadają. 
Jeśli faktycznie tak powiedzieli 
policjanci, to jest skandal.

Co na to policja?
- Dyżurny łęczyckiej komen-

dy odebrał zgłoszenie z którego 
wynikało, że elewację budynku 

przy ulicy Kaliskiej w Łęczy-
cy oblano farbą. W tej spra-
wie przy jęto zawiadomienie 
o przestępstwie. Akta zostały 
przesłane do miejscowej pro-
kuratury w związku z podję-
ciem dalszych merytorycznych 
decyzji w sprawie – odpisała 
na nasze pytanie podkomisarz 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
łęczyckiej policji.

R zeczn iczka n ie  odn iosła 
się jednak do pytania w części 
dot.  rzekomego zachowania 
policji i słów funkcjonariuszy. 
Szkoda, bo można z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, 
że policja rzeczywiście traktuje 
bohomazy na elewacjach jako 
reklamę bez zgody właścicieli 
budynków. Być może dlatego w 
mieście jest tyle... reklam. 

(zz) 

- Rozżalona staruszka przy- przy ulicy Kaliskiej w Łęczy-

Wiele ścian jest w Łęczycy zabazgranych przez pseudokibiców
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29 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Ko-
nopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne 
nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego i lokali przeznaczonych 
pod działalność gospodarczą. Przetargi będą przeprowadzane zgodnie 
z poniższym harmonogramem:
godzina 10.00 – lokal nr 29 przeznaczony do prowadzenia działalności 
gospodarczej przy ul. M. Konopnickiej 8 o powierzchni użytkowej 34,81 m2(parter). Cena 
wywoławcza:113.000,00 zł; wadium: 6.000,00 zł
godzina 10.30 – lokal nr 31 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przy 
ul. M. Konopnickiej 8 o powierzchni użytkowej 115,15 m2(parter). Cena wywoławcza: 
277.000,00 zł; wadium: 14.000,00 zł
godzina 11.00 – lokal nr 29 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przy 
ul. M. Konopnickiej 10 o powierzchni użytkowej 106,40 m2 (kondygnacja podziemna). 
Cena wywoławcza: 63.000,00 zł; wadium: 4.000,00 zł
godzina 11.30 – lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Aleje Jana Pawła II 3 o powierzchni 
użytkowej 69,54 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC), (I piętro).  Cena wywoławcza: 
76.000,00 zł; wadium: 4.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonych 
wysokościach, które winny być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na 
konto Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 
w terminie do dnia 18 listopada 2016 r. /włącznie/. 
Więcej informacji oraz pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Łęczycy: leczyca.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Łęczycy. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Urzędzie 
Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.

Uwaga! Szukamy fajnych, ciekawych, klimatycznych zdjęć 
z Łęczycą w tle do miejskiego kalendarza na 2017 rok. 

Najlepsze prace będą w nim opublikowane. Zdjęcie może nadesłać 
każdy. Aby wziąć udział w akcji wystarczy nawet jedna fotografi a, 
pod warunkiem, że została zrobiona w Łęczycy. Autorzy wybranych 
prac będą dodatkowo nagrodzeni. Na zgłoszenia czekamy do 14 
listopada br. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego: leczyca.info.pl

 MIESZKANIE I LOKALE NA SPRZEDAŻPOSZUKIWANE ZDJĘCIA 
DO MIEJSKIEGO 

KALENDARZA NA 2017 ROK 
Łęczyca

Prace związane z bu-
dową nowej siedziby 

Środowiskowego Domu Samo-
pomocy przy ul. Słowackiego 
w Łęczycy postępują zgodnie z 
planem. Obecnie trwa montaż 
gruntowego wymiennika cie-
pła i budowa izolacji pod płytę 
fundamentową. W ub. tygodniu 
rozpoczęły się prace związane 
z montażem uzbrojenia płyty 
fundamentowej. Po jej wylaniu 
rozpoczną się pierwsze prace mu-

rarskie. Inwestycja o wartości 3,3 
mln złotych będzie realizowana w 
100% ze środków zewnętrznych 
pochodzących z dotacji z budżetu 
państwa.

ŚDS będzie pierwszym pasyw-
nym budynkiem zbudowanym 
w naszym mieście i jednym z 
najnowocześniejszych budynków 
tego typu w Polsce. Obniżone 
zapotrzebowanie na energię, po-
łączone z zastosowaniem ogniw 
słonecznych sprawi, że będzie to 

wyraźny proekologiczny krok w 
zakresie funkcjonowania obiektów 
użyteczności publicznej.

Palenie śmieci w przydomowych piecach to proceder, który nasila się szczególnie w sezonie grzewczym. Zdecydowanie pogarsza jakość po-wietrza w naszym mieście i sprowadza niebezpieczeństwo zatrucia nie tylko na użytkownika instalacji, ale również na sąsiadów i osoby przebywające w sąsiedztwie nieruchomości. Przypo-minamy, że straż miejska w Łęczycy może przeprowadzać kontrole doty-czące spalania odpadów w piecach grzewczych, na terenach prywatnych posesji oraz w fi rmach. Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spa-lania odpadów można przekazywać do straży miejskiej pod nr tel. 24 721 03 36 oraz 510 099 252. 

Bogumiła Wójtowicz, 
która zrezygnowała 

ze stanowiska dyrektor SP nr 
4, chce wrócić do szkoły. Z całą 
pewnością nie będzie dyrektor-
ką w szkole podstawowej, bo to 
stanowisko zajmuje już Elżbieta 
Gieraga. 

Przypomnijmy, że była dy-
rektor podstawówki zrezygno-
wała z powodów zdrowotnych. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że powodem takiej decyzji 
mogły też być słabe wyniki w 
nauczaniu. Odejście B. Wójto-
wicz wprowadziło spory zamęt 
w placówce. Jednak o prawdzi-
wym zaskoczeniu można mówić 
dopiero teraz. 

- Słyszałem o decyzji pani Wój-
towicz, która postanowiła wrócić 
do szkoły podstawowej nr 4 – sły-
szymy od Jakuba Pietkiewicza z 
łęczyckiego urzędu miasta. - Była 

pani dyrektor jest nauczycielką 
matematyki i teoretycznie mo-
głaby dalej uczyć tego przedmio-
tu. Problem jest jednak taki, że 
szkoła w tej chwili nie potrzebuje 
dodatkowych nauczycieli. Sprawa 
jest skomplikowana, ale rozstrzy-
gnięcie należeć będzie do nowej 
dyrektor placówki. 

Czy dotychczasowa nauczy-
cielka matematyki zostanie zwol-
niona, aby można było przyjąć B. 
Wójtowicz? A może była dyrektor 
podstawówki będzie teraz wice-
dyrektorką?

Niektórzy rodzice uczniów SP 4 
również dowiedzieli się już o tym, 
że była dyrektor chce wrócić do 
szkoły. 

- Zastanawiam się nad tym, czy 
dojdzie do zmiany nauczyciela 
matematyki. Nie da się ukryć, że 
wszelkie takie roszady negatywnie 
wpływają na naukę dzieci. Zoba-

czymy co będzie dalej – mówi ojciec 
jednego z uczniów szkoły.

Formalnie dyrektor Elżbieta 
Gieraga obejmuje stanowisko 2 
listopada. W tym dniu powinna 
podjąć decyzję dotyczącą byłej 
szefowej podstawówki ze wzglę-
du na przygotowywanie arkusza 
organizacyjnego szkoły. 

(zz)

Do straży w sprawie śmieci w piecach 

Strażacy uratowali 
uwięzionego w ogrodzeniu psa
Łęczyccy strażacy odebrali 
zgłoszenie, że w ogrodzeniu 
jednej z łęczyckich szkół uwię-
ziony jest pies. Po przybyciu na 
miejsce okazało się, że w stalo-
wym przęśle ogrodzenia utknął 
pies, który nie może wydostać 
się o własnych siłach. Działa-
nia straży pożarnej polegały 
na zabezpieczeniu miejsca, 
przecięciu stalowych prętów za 
pomocą piły do cięcia metalu i 
uwolnieniu czworonoga.
W działaniach ratowniczych 
trwających 26 min. udział brał 
1 zastęp z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej w Łęczycy (5 
strażaków).

Info i fot.: PSP w Łęczycy

trwa budowa nowej siedziby Śds

Była dyrektor postanowiła 

wrócić do szkoły podstawowej 

Najpierw odeszła, teraz chce wrócić

ogłoszenie płatne
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Otrzymałem wiadomość z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, że Zamek Królew-
ski w Łęczycy został dopisany do 
projektów w ramach Kontraktu 
Terytorialnego dla województwa 
łódzkiego. W pierwszej kolej-
ności tę dobrą informację prze-
kazałem dyrektorowi Muzeum 
Panu Andrzejowi Boruckiemu. 
Możemy zawdzięczać to w du-
żej mierze Piotrowi Glińskiemu 
– Wicepremierowi i Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, który wiosną tego roku 
odwiedził Łęczycę oraz Tum na 

zaproszenie członków kapituły 
nagrody Benedykta Polaka. 

W ostatnim okresie wiele razy 
rozmawiałem z Panem Wice-
premierem na temat Tumu oraz 
Zamku w Łęczycy, który okazywał 
dużą przychylność dla dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu.

W dniu 6 lipca 2016 r. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w porozumieniu z 
Ministerstwem Rozwoju, ogłosiło 
nabór nowych projektów do Kon-
traktu Terytorialnego. Zarządy wo-
jewództw zgłosiły 231 projektów. 
Projekty zostały ocenione pod ką-

tem strategicznym oraz gotowości 
do realizacji i spełnienia kryteriów 
dostępu do VIII osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko”. W wyni-
ku dokonanej oceny, rekomendację 
Kierownictwa resortu otrzymało 
89 przedsięwzięć, w tym Zamek 
Królewski w Łęczycy. 

Dyrektor Zamku w Łęczycy, Pan 
Andrzej Borucki, złożył wniosek 
o dofi nansowanie obiektu w na-
stępujących aspektach: prace kon-
serwatorskie, restauratorskie oraz 
roboty budowlane w zespole obiek-
tów na obszarach zabytkowych 

Z a m k u 
Królew-
skiego w 
Łęczycy 
oraz w 
ich oto-
czeniu, 
w t y m 
p r z e -
p r o w a -
dzenie prac konserwatorskich w 
prochowni, odbudowa domu sta-
rego, adaptacja wieży szlacheckiej 
na cele wystawiennicze, podwyż-
szenie murów zamku, rekonstruk-
cja części zabudowy gospodarczej 

dziedzińca. 
Ponadto za-
planowano 
wykonanie 
nawierzchni 
dziedzińca 
zamkowego 
oraz zakup 
w y posaże-
nia obiektu 

w sprzęt wystawienniczy i mul-
timedialny oraz specjalistyczne 
oprogramowanie.

Wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu serdecznie 
dziękuję. 

ŁĘCZyCKI ZAMeK WPISAny DO  KOnTrAKTU TeryTOrIAlneGO 
– informuje senator Przemysław Błaszczyk

planowano 
wykonanie 
nawierzchni 
wykonanie 
nawierzchni 
wykonanie 

dziedzińca 
zamkowego 
oraz zakup 
zamkowego 
oraz zakup 
zamkowego 

w y posaże-
nia obiektu 
w y posaże-
nia obiektu 
w y posaże-

W związku z prowa-
dzonymi na osiedlu 

Królów Polskich pracami polega-
jącymi na budowie hybrydowego 
oświetlenia ulicznego, w Urzędzie 
Miejskim w Łęczycy zorganizowane 
zostało spotkanie z mieszkańcami. 
Omówiony został zakres inwestycji 
i harmonogram prac. Mieszkańcy 
mieli możliwość zgłosić swoje uwagi 
na temat projektowanych działań. 
Poruszone zostały także problemy 
dotyczące stanu chodników, ulic i 
zieleni na osiedlu. Przedstawiony 
został też zakres niezbędnych 
przygotowań poprzedzających 
ewentualną przebudowę dróg 
osiedlowych. W spotkaniu z miesz-
kańcami uczestniczył Krzysztof 
Urbański, zastępca burmistrza oraz 
pracownicy magistratu.

Trwają prace związa-
ne z budową miejsc 

postojowych oraz przebudową 
chodników w rejonie bloków 
przy ul. Konopnickiej w Łęczycy. 
W zeszłym tygodniu zakończyły 
się prace przy bloku Konopnickiej 
10a. Obecnie prace kontynuowa-
ne są wzdłuż bloku przy ul. Ko-
nopnickiej 10 b. Dzięki realizacji 
tych zadań poprawi się estetyka w 
tym rejonie osiedla oraz powstaną 
nowe miejsca postojowe dla sa-
mochodów należących do miesz-
kańców okolicznych bloków. 

Czy problemy zdro-
wotne burmistrza 

Krzysztofa Lipińskiego spowo-
dowane są trudnymi relacjami z 
opozycją? Wszystko na to wskazuje. 
Niedawno włodarz trafi ł na kardio-
logię. To miały być tylko rutynowe 
badania. Okazało się jednak, że 
pacjent potrzebuje dłuższego 
odpoczynku od pracy. Do swoich 
obowiązków K. Lipiński ma wrócić 
dopiero 22 listopada. 

- Teraz jestem w domu i czuję się 
doskonale. Naprawdę jestem 

zaskoczony, że dostałem tak długie 
zwolnienie. To chyba nadgorliwość 
lekarza – żartuje burmistrz.

Jednak w dniu, w którym Krzysztof 
Lipiński postanowił się przebadać, 
wcale nie było mu do śmiechu. Wło-
darz Łęczycy wyglądał wtedy jak 
zdjęty z krzyża.

- Ręce mu drżały, był biały jak 
kartka papieru, co kilka słów musiał 
łapać oddech. Gdy go zobaczyłem 
w takim stanie, to od razu chciałem 
wezwać do urzędu karetkę. Usłysza-

łem jednak, 
że mam tego 
n ie robić. 
Burmistrz 
zobowiązał 
się, że sam 
zgłosi się do 
lekarza – 
mówi jeden 
z bliskich 
współpra-
cowników 
burmistrza. 

K rzysz-
tof Lipiński 
wspomina 

swój dwudniowy pobyt w łęczyckim 
szpitalu dobrze. Twierdzi, że miał 
fachową opiekę.

- Odwiedził mnie pan dyrektor 
Pietruszka. Trochę porozmawialiśmy. 
Mam sporo znajomych w szpitalu i nie 
czułem się tam obco. Badania  tętnic 
wypadły korzystnie. Trochę gorzej jest 
z sercem. Jest arytmia, ale biorę leki. 
Będzie dobrze – mówi z uśmiechem 
K. Lipiński. 

Nie jest tajemnicą, że z opozycją 
włodarz miasta nie ma łatwego życia. 
O współpracy na razie nie można 
mówić.

- Lekarz powiedział mi, że muszę 
odpocząć od środowiska zawodo-
wego. Nie ma co ukrywać, że na 
organizm na pewno negatywny 
wpływ mają stres, nerwy, kłótnie. 
Najbardziej przeżyłem medial-
ne ataki państwa Budzińskich. 
Oczywiście spokoju nie ma też z 
radnymi opozycyjnymi, którzy 
bezpardonowo mnie atakują. Mam 
jednak nadzieję, że dojdziemy do 
porozumienia, bo przecież wspólnie 
powinniśmy pracować dla dobra 
naszego miasta.

(zz)

Łęczyca Łęczyca

Łęczyca

ŁęczycaGm. Łęczyca

W szpitalu brakuje ordynatorów
Łęczycki ZOZ boryka 
się z problemami 

kadrowymi. Brakuje ordyna-
torów oddziałów laryngologii, 
interny i ginekologii. Ogłoszone 
konkursy na te stanowiska nie 
doczekały się rozstrzygnięcia, 
dlaczego? 

- Konkursy były ogłoszone, 
ale niestety nikt w określonym 

czasie nie złożył oferty – wyjaśnia 
Andrzej Pietruszka, dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łę-
czycy. - Obecnie została ogłoszona 
druga edycja i mam nadzieję, że 
na koniec listopada zbierze się 
komisja konkursowa. Liczę, że 
spośród złożonych ofert zostaną 
wyłonieni kandydaci.

(mku)

Andrzej Pietruszka, 
dyrektor ZOZ-u w 
Łęczycy, o braku chętnych 
do podjęcia pracy 
ordynatora mówił podczas 
zeszłotygodniowej sesji 
powiatowej

Więcej miejsc 
parkingowych

O osiedlu 
w magistracie 

Krzysztof Lipiński w szpitalu spędził dwa dni

Niektóre sesje przyprawiają burmistrza o ból głowy

SKOŁATANE SERCE BURMISTRZA

Grzegorz Góra, 
gminny samorzą-

dowiec, jest zdziwiony działaniem 
władz gminy Łęczyca, które w tym 
roku nie wystąpiły o powołanie 
komisji do spraw oszacowania strat 
spowodowanych suszą. Rolnicy z 
tego powodu nie mogą ubiegać 
się o pomoc w postaci kredytów 
klęskowych.

- Powiem szczerze, że jestem w 
szoku. Ostatnio przyszli do mnie 
rolnicy z pytaniem dlaczego gmina 
nie powołała przedmiotowej komi-
sji. Susza była przez co plony były 
mniejsze i to nie podlega żadnej dys-
kusji. Okazało się, że rolnicy chcieli 
złożyć w Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa wnioski o 
przyznanie kredytu klęskowego i zo-
stali odesłani z kwitkiem. Stało się tak 
właśnie dlatego, że nie było komisji. Ja 
nie wiem ilu rolników z tej pomocy 
by skorzystało, ale na pewno były 
osoby, które na nią liczyły – wyjaśnia 
G. Góra. - Uważam, że my jako radni, 
tak samo wójt, jesteśmy po to, aby 

rolnikom pomagać, a w tej sytuacji 
rolnicy zostali tej pomocy pozbawie-
ni. W mojej ocenie jest to zaniedbanie 
ze strony władz naszej gminy. Taka 
komisja powinna zostać powołana.

Zupełnie inne zdanie w sprawie po-
wołania komisji ma Jacek Rogoziński, 
wójt gminy Łęczyca. 

- Na terenie gminy Łęczyca w 2016 r. 
rolnicy nie zgłaszali wystąpienia szkód 
w uprawach rolnych spowodowanych 
suszą w związku z powyższym nie 
została powołana komisja do osza-
cowania strat spowodowanych tym 
zjawiskiem. Ponadto zauważyć należy, 
iż zgodnie z Systemem Monitoringu 
Suszy Rolniczej zjawisko suszy nie 
występowało na terenie gminy Łę-
czyca oraz odpowiedni komunikat na 
ten temat wydał również wojewoda 
łódzki – wyjaśnia włodarz gminy 
Łęczyca. - Z posiadanych przeze mnie 
informacji wynika, iż żadna gmina w 
powiecie łęczyckim nie powoływała w 
tym roku komisji ds. oszacowania strat 
spowodowanych klęską suszy. 

(zz)

radny krytykuje wójta
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Gm. Wartkowice

ogłoszenie płatne

Trwają przygotowania Unie-
jowskiej Grupy Integracyjnej do 
wspólnego koncertu z Moniką 
Kuszyńską. Koncert “Życiem swym 
nauczaj”, zaplanowany 19 grudnia 
w Uniejowie, będzie podsumowa-
niem 3-miesięcznych warsztatów 
młodzieży z Zespołu Szkół w Unie-
jowie oraz osób niepełnospraw-
nych, korzystających na co dzień ze 
wsparcia placówek opiekuńczych. 

Realizatorem zadania jest Unie-
jowskie Stowarzyszenie „Aktywni” 
we współpracy z Urzędem Miasta 

w Uniejowie oraz PGK „TERMY 
Uniejów”. 

Partnerami wydarzenia są m.in.: 
Fundacja im. Brata Alberta, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Stemplewie, Zespół Szkół w Unie-
jowie, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Uniejowie oraz Instytut 
Zdrowia Człowieka.

5 0 - l e t n i 
Piotr S., rol-

nik ze wsi Dzierżawy, został 
przygnieciony przez traktor. Do 
dramatu doszło na podwórku. 
Na wszelką pomoc niestety było 
już za późno. Gospodarz zmarł 
na miejscu.

O tragedii mówi się nie tylko na 
wsi, ale również w Poddębicach. W 
centrum miasta, gdzie wywieszane 
są nekrologi, mieszkańcy rozma-
wiają o zgonie rolnika. 

- Znam rodzinę Pawła. Bar-
dzo im współczuję. Ta śmierć 
jest wstrząsająca, bo nikt się nie 

Tragedia tuż przed Świętem Zmarłych
spodziewał, że może dojść do 
czegoś takiego – mówi jedna z 
mieszkanek regionu.

- Zostawił nie tylko żonę, 
ale również dwie nastoletnie 
córki – dodaje kolejna kobieta. 
- Informacje o tej tragedii prze-
kazywane przez ludzi nie są do 
końca zbieżne. Jedni mówią, że 
rolnika przejechał ciągnik, dru-
dzy, że traktor go przygniótł. 
Oczywiście, czasu się nie cofnie. 
Pozostała rozpacz. Krótko przed 
1 listopada taka śmierć boli 
podwójnie. 

Co dokładnie wydarzyło się na 
podwórku posesji?

- Do dramatu doszło po połu-
dniu. Z tego co udało się do tej 
pory ustalić 50-latek naprawiał 
pracujący ciągnik. W pewnym 
momencie traktor ruszył i jedno 
z kół przejechało przez leżącego 
rolnika. W tym czasie nie było 
nikogo na podwórku – informuje 
st. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 

policji w Poddębicach. - Sprawa 
prowadzona jest pod nadzorem 
prokuratury. 

- Lekarze, którzy przyjechali na 
miejsce, stwierdzili zgon – dodaje Ma-
rek Wojtysiak, zastępca prokuratora 
rejonowego w Poddębicach. - Denat 

miał zmiażdżoną klatkę piersiową. 
Czekamy na wyniki sekcji zwłok. 

Jak się dowiedzieliśmy, to pierw-
szy w tym roku w powiecie tak 
dramatyczny wypadek rolniczy 
zakończony zgonem. 

(ps)

Przy tablicy z nekrologami mieszkańcy komentowali śmierć 

rolnika 

ogłoszenie płatne
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rolnika przejechał ciągnik, dru-
dzy, że traktor go przygniótł. 
rolnika przejechał ciągnik, dru-
dzy, że traktor go przygniótł. 
rolnika przejechał ciągnik, dru-

Oczywiście, czasu się nie cofnie. 
dzy, że traktor go przygniótł. 
Oczywiście, czasu się nie cofnie. 
dzy, że traktor go przygniótł. 

Pozostała rozpacz. Krótko przed 
Oczywiście, czasu się nie cofnie. 
Pozostała rozpacz. Krótko przed 
Oczywiście, czasu się nie cofnie. 

1 listopada taka śmierć boli 
podwójnie. 

podwórku posesji?

dniu. Z tego co udało się do tej 
pory ustalić 50-latek naprawiał 
dniu. Z tego co udało się do tej 
pory ustalić 50-latek naprawiał 
dniu. Z tego co udało się do tej 

pracujący ciągnik. W pewnym 
pory ustalić 50-latek naprawiał 
pracujący ciągnik. W pewnym 
pory ustalić 50-latek naprawiał 

momencie traktor ruszył i jedno 
pracujący ciągnik. W pewnym 
momencie traktor ruszył i jedno 
pracujący ciągnik. W pewnym 

z kół przejechało przez leżącego 
momencie traktor ruszył i jedno 
z kół przejechało przez leżącego 
momencie traktor ruszył i jedno 

rolnika. W tym czasie nie było 
z kół przejechało przez leżącego 
rolnika. W tym czasie nie było 
z kół przejechało przez leżącego 

nikogo na podwórku – informuje 
rolnika. W tym czasie nie było 
nikogo na podwórku – informuje 
rolnika. W tym czasie nie było 

st. asp.st. asp.

Koncert z Moniką 
Kuszyńską 

zgInąŁ pod cIągnIkIem

Przeprowadzone badania wody z wodociągu publicznego 

Wartkowice zawiadamiały o występujących bakteriach grupy 

coli, natomiast nie potwierdziły występowania bakterii E. Coli. 

Wójt gm. Wartkowice informuje 

Łukasz W. (nazwisko do wiadomo-
ści red.) twierdzi, że funkcjonariusz 
poddębickiej komendy policji nie 
chciał mu pokazać swojej legityma-
cji podczas pełnienia obowiązków 
służbowych. Nasz Czytelnik spod 
Łęczycy dziwi się również, że na 
interwencję policjant przyjechał po 
cywilnemu. 

- Na skrzyżowaniu w Zdunach 
zderzyły się dwa auta (pisaliśmy o 
sprawie). Na miejsce nieoznakowa-
nym samochodem i po cywilnemu 
przyjechał policjant. Sam powiedział, 
że jest policjantem z Poddębic. Bardzo 
się zdziwiłem, że nie miał na sobie 
munduru. Poprosiłem go, aby się 
wylegitymował. Odmówił – słyszymy 
od pana Łukasza. - Świadkami całego 
zdarzenia byli też żołnierze z Leźnicy. 
Byli tak samo zaskoczenie, jak ja. Prze-
cież to obowiązek policjanta pokazać 
legitymację, jeśli ktoś go o to poprosi. 

W sprawie policjanta rozmawiali-
śmy z Elżbietą Tomczak, rzeczniczką 
policji w Poddębicach. 

- Zdarzenie zabezpieczali policjanci 
z KPP Łęczycy, przy udziale m.in. tech-
nika kryminalistyki z KPP Poddębice 
(w ramach porozumienia w zakresie 
wykonywanych czynności w jednost-
kach ościennych). Obecny wówczas 
na miejscu technik z KPP Poddębice 
rzeczywiście wykonywał czynności 
służbowe „po cywilnemu”, ale nikt z 
obecnych osób na miejscu zdarzenia 
nie wymagał od niego okazania legi-
tymacji służbowej – twierdzi st. asp. 
E. Tomczak.

(ps)

czy policjant nie chciał 
się wylegitymować?

Na miejsce wypadku pod 
Łęczycą po cywilnemu 
przyjechał funkcjonariusz. 
Zdaniem pana Łukasza nie 
chciał się wylegitymować
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Poddębice

Gm. Dalików 

Poddębice 

Gm. Wartkowice

ogłoszenie płatne

Zostañ�Doradc¹�Klienta

i�rozwijaj�swoj¹�karierê

z�Providentem.

Zadzwoñ�lub�wyœlij�smsa

o�treœci�”Doradca”

600-400-390

Do³¹cz�do�naszego�zespo³u.
Pozyskuj�klientów,

buduj�z�nimi�d³ugofalowe�relacje
i�doradzaj�w�wyborze

najlepszych�rozwi¹zañ.

Dwaj mieszkań-
cy powiatu pod-

dębickiego odpowiedzą za kradzież 
ryb hodowlanych. 

22 października tuż przed go-
dziną 18.00 dyżurny poddębickiej 
komendy otrzymał zgłoszenie o 
kradzieży ryb ze stawu hodowlanego 
znajdującego się w gminie Dalików. 
Wstępnie ustalono, że sprawcy do-
stali się na teren stawu należącego 
do jednego z mieszkańców i tam przy 
użyciu wędek oraz tzw. „podrywaka” 
ukradli kilka sztuk ryb o wadze około 
20 kilogramów i wartości 600 zł. 
Kiedy złodzieje zauważyli właści-
ciela stawu rzucili się do ucieczki 
zabierając ze sobą skradzione ryby 
wraz ze sprzętem wędkarskim. 
Niedługo cieszyli się łupem. Obydwaj 
zostali zatrzymani i przewiezieni do 
komendy. Okazało się, że sprawcami 
kradzieży są 21 i 46-latek pocho-
dzący z tej samej gminy. W trakcie 
przeszukania posesji należącej do 
jednego z nich policjanci ujawnili 
sprzęt wędkarski pochodzący z 
przestępstwa. Za kradzież grozi im 
kara do 5 lat więzienia.

Kilkanaście 
osób je s t 

bezpośrednio zaangażowanych 
w sprawę dotyczącą ulicy Ło-
wieckiej. Właściciele działek 
przylegających do tej drogi ocze-
kują od lokalnych władz podjęcia 
konkretnych działań związanych 
z bieżącym utrzymaniem ulicy. 
Chodzi o utwardzanie, czy też 

odśnieżanie traktu w okresie 
zimowym. 

Problem polega jednak na tym, że 
mieszkańcy nie zgodzili się z propo-
zycją gminy. 

- Zaproponowali nam, aby doszło 
do scalenia gruntów – słyszymy od 
mieszkańców. - Jednak większość z 
nas nie zgodziła się z propozycją. Nic 
byśmy na tym nie zyskali. Na pewno 
byłby chaos, bo dogadać się w takiej 
sprawie jest bardzo trudno. 

Pomimo tego władze gminy liczyły, 
że właściciele działek między sobą 
porozumieją się. Wówczas gmina for-
malnie stałaby się właścicielem drogi 
a w ramach rezygnacji mieszkańców 
z odszkodowań, gmina utrzymywa-
łaby ulicę. 

Głównym efektem scalenia i podzia-
łu byłoby wydzielenie nowych działek, 
o innym ukształtowaniu w stosunku 
do pierwotnych. Nowy podział ad-
ministracyjny granic działek miał 
usprawnić funkcjonalność podziału 
gruntów.

Trzeba jednak dodać, że postępo-
wanie scaleniowe do łatwych nie na-
leży. Nie zawsze bowiem właściciele 

gruntów na nim zyskują. Czasami 
też tracą. 

- Bardzo żałuję, że niektórzy są prze-
ciwni scaleniu gruntów – nie ukrywa 
wójt Piotr Kuropatwa. - To komplikuje 
kwestię związaną z utrzymaniem dro-
gi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w 
przypadkach wyższej konieczności, 
droga musi być przejezdna. Nie chcę 
zbyt wybiegać w przyszłość. Jednak 
jeśli zima będzie śnieżna, to zobowią-
zuje się do tego, że ulica Łowiecka 
będzie odśnieżana. Gmina nie może 
dopuścić do sytuacji, żeby do chorego 
mieszkańca z powodu śnieżnych zasp 
nie mogła dojechać karetka pogotowia. 

Nie da się ukryć, że działania władz 
gminy w takich przypadkach miałyby 
jedynie doraźny charakter. Mieszkańcy 
chcą, aby gmina na stałe dbała o drogę.

- Nie mogę w tej chwili konkretnie 
odpowiedzieć, czy będziemy mogli na 
stałe utrzymywać drogę, która de facto 
nie jest drogą gminną. W listopadzie 
chcemy tematem zająć się na posiedze-
niach komisji rady gminy. Być może 
uda się wypracować wspólną ścieżkę 
działań w tej sprawie - dodaje wójt.

tekst i fot. (ps)

Lokatorzy trzech 
bloków przy ul. 

Krasickiego muszą uzbroić się w 
cierpliwość. Przez najbliższe dwa 
tygodnie trwać będzie docieplanie 
piwnic. Nowa metoda dociepleń 
jest dość uciążliwa. 

- Hałasują tak, że prace słychać na 
całym osiedlu – żali się jeden z loka-
torów. - Najgorzej jak ktoś mieszka 
na parterze. Wtedy o słuchaniu radia, 
czy też oglądaniu telewizji można 
zapomnieć. 

Kolejny lokator również nie jest 
zachwycony remontem.

- Ta metoda być może jest nowo-
czesna, ale sprawia, że nie da się swo-
bodnie oddychać. Na dole bloku aż 

zatyka. Ro-
b o t n i c y 
pracują w 
maskach, a 
lokatorzy 
się trują. 
Drzwi do 
piwnic są 
otwarte i 
wszystkie 
te smrody lecą na klatkę – usłysze-
liśmy.

Oczywiście, jak w każdej podob-
nej sprawie, zdania lokatorów są 
podzielone. 

- Cieszymy się, że piwnice są 
docieplane. Na pewno będzie 
cieplej i być może rachunki za 
CO się zmniejszą – mówią loka-
torzy, których spotkaliśmy przed 
blokiem.

O plusach nowoczesnej meto-
dy dociepleń piwnic mówi też 
Tadeusz Koziński, członek rady 
nadzorczej poddębickiej spółdzielni 
mieszkaniowej. 

- Po raz pierwszy piwnice na-
szych bloków są w ten sposób do-
cieplane. Robotnicy przy pomocy 
specjalnych armatek podłączonych 
wężem do maszyny wyrzucają 
w postaci piany masę z wełny 
mineralnej i styropianu na sufit. 
Później ta masa jest szlifowana a 
na koniec rozprowadzany 

jest tzw. baranek. Zdajemy sobie 
sprawę z pewnych uciążliwości, ale 
większość lokatorów chwali sobie to, 
że rozpoczęliśmy takie docieplenia. 
Prace trwają o wiele krócej niż tra-
dycyjną metodą, poza tym są tańsze. 
Docieplimy w ten sposób piwnice w 
blokach przy ul. Krasickiego 1, 1a i 
1b. Koszt, to trochę ponad sto tysięcy 
złotych. Lokatorzy dodatkowo nic nie 
zapłacą za te docieplenia – zapew-
nia T. Koziński. 

tekst i fot. (ps)

amatorzy 
cudzych ryb

Duży galimatias z ul. Łowiecką

Wójt liczy na porozumienie 
ws. drogi

co zrobią władze?

NIE MOŻNA ODDYCHAĆ! NO I TEN HAŁAS...NIE MOŻNA ODDYCHAĆ! NO I TEN HAŁAS...

Na zdjęciu Tadeusz Koziński

Nową metodą docieplone 
zostaną piwnice w trzech 
blokach

W pIWnIcacH nIe jeSt SpokojnIe 

Grzegorz Wójcik, 
kierownik Warsz-

tatów Terapi i  Zajęc iowej , 
twierdzi, że władze powiatu 
poddębickiego mnożą proble-
my i celowo nie chcą przekazać 
stowarzyszeniu przyznanych 
już przez PFRON pieniędzy na 
zakup samochodu przysto-
sowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Starosta 
Ryszard Rytter nie zgadza się 
z krytyką. Zapewnia, że wina 
leży po stronie WTZ.

- Już od kilku tygodni kore-
spondujemy z panem starostą 
w sprawie tych środków. Czas 
upływa, a pieniędzy powiat 
wciąż nam nie przekazuje. Oby 
nie było tak, że to dofinanso-
wanie przepadnie – martwi się 
kierownik WTZ. - Nowe auto jest 
nam bardzo potrzebne. Więk-
szość naszych podopiecznych 
jest spoza Poddębic. Dowozimy 
ich zdezelowanym, starym sa-
mochodem, który ma już ponad 
17 lat. 

Sta rosta  zupełn ie  i nacze j 
przedstawia problem.

- Nie korespondowalibyśmy 
ze stowarzyszeniem tak długo, 
gdyby kierownictwo stowarzy-

szenia zrozumiało podstawowe 
zasady związane z umową na 
dofinansowanie takiego auta - 
słyszymy. - Powiat niczego nie 
utrudnia. Problem jest w tym, że 
dopiero niedawno otrzymaliśmy 
od stowarzyszenia informację o 
zabezpieczeniu środków wła-
snych na zakup auta. Wcześniej 
stowarzyszenie nie potrafiło nam 
odpowiedzieć, czy te środki są na 
ich koncie. Poza tym powiat nie 
może bezpośrednio przelać pie-
niędzy na konto stowarzyszenia. 
Te środki, po podpisaniu stosow-
nej umowy, trafią na rachunek 
bankowy dilera samochodu. I 
też nie tak od razu, ale dopiero 
wówczas, gdy stowarzyszenie 
przedstawi nam oryginał umo-
wy zawartej z dilerem, protokół 
odbioru zakupionego pojazdu, 
fakturę oraz dowód zapłaty 
udziału własnego. 

Jak się dowiedzieliśmy stowa-
rzyszenie Gospodarczo – Eduka-
cyjne (odpowiedzialne za WTZ), 
zabezpieczyło na swoim koncie 
30 tysięcy złotych. Powiat, w 
ramach dofinansowania zaku-
pu auta, dysponuje kwotą 79 
tysięcy zł.  

(ps)

wtZ kontra Powiat

Podopieczni dowożeni są do 
Poddębic 17-letnim autem
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 209: Komu cześć, temu chwała.

uŚmiecHnij się
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uŚmiecHnij się
* - Madzia, chodź gdzieś pójdziemy i coś 
zjemy.
- Ok, a gdzie?
- Może do restauracji z polskim jadłem?
- Nieeee...
- Na kebaba?
- Wczoraj jadłam.
- Pizza?
- We wtorek? Absolutnie!
- No to do chińczyka.
- Nie lubię kurczaków.
- Owoce morza?
- A fe, śmierdzą...
- Burger?
- No wiesz?! Chcesz, żebym była gruba?!
- To gdzie chcesz iść?
- Hubert, wszystko jedno. Gdzie zaproponujesz, tam pójdzie-
my. 

* * *
* Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, moja żona pojechała tydzień temu do sana-
torium, a ja opiekuję się naszym synkiem. Ubieram go, kąpię, 
codziennie chodzę z nim na spacer, a mimo tego schudł już 6 
kg. Dlaczego?
- A czym pan go karmi?
- O Jezu! Wiedziałem, że o czymś zapomniałem... 

 * * * 
* Facet w łóżku z kochanką, znienacka ona go pyta:
- Pracowałeś kiedyś jako hydraulik?
- Nie, a co?
- Masz jeszcze moment, żeby się nauczyć, słyszę kroki męża na 
schodach. 

 * * * 
* Nad przeręblą w mroźny ranek siedzi wędkarz. Podchodzi do 
niego znajomy i widząc jego spuchnięty policzek pyta:
- Co, ząb cię boli?
- Nie. Rozmrażam robaki. 

* * *
* Przychodzi facet do sklepu z bielizną. 
- Chciałbym kupić żonie jakiś biustonosz na prezent, ale nie 
znam rozmiaru. 
- To nie problem. Jakiej wielkości biust ma żona? Jak melony? 
- Nie, mniejszy. 
- Jak pomarańcze? 
- Nie, jeszcze mniejszy. 
- To może jak jajka? 
- O tak, dokładnie! Jak jajka! Sadzone... 

ZUPA Z FenKUŁU I SelerA PO 
WŁOSKU

Składniki:
duży fenkuł
1/2 dużego selera
duży ziemniak
2 duże korzenie pietruszki
mała cebula
2 ząbki czosnku
1 i 1/2 l bulionu warzywnego
2 liście laurowe
po 1/2 szklanki oliwy i gęstej śmie-
tany
posiekany koperek

etapy przygotowania:
Seler, ziemniak, cebulę i pietruszki 
obrać, wypłukać, osuszyć i posiekać. 
Fenkuł oczyścić i drobno pokroić. W 
rondlu rozgrzać oliwę i obsmażyć 
na niej rozdrobnione warzywa. Za-
lać wszystko bulionem, dodać liście 
laurowe i gotować około 35 min. 
Następnie liście laurowe usunąć, a 
zupę zmiksować z dodatkiem czosn-
ku i zagotować. Na końcu zaciągnąć 
ją śmietaną, doprawić do smaku 
solą i pieprzem, delikatnie posypać 
koperkiem. Podawać z rumianymi 
grzankami.

JAGnIĘCe SZASZŁyKI Z PIeCZOnyMI 
BUŁeCZKAMI

Składniki:
450 g jagnięciny pokrojonej w kostkę
8 szpadek do szaszłyków, namoczo-
nych przez godzinę w wodzie
45 ml oliwy z oliwek
1 grubo posiekana cebula
2 drobno posiekane ząbki czosnku
30 ml curry
30 ml brązowego cukru

60 ml dżemu morelowego
50 ml białego octu winnego
sól i świeżo mielony czarny pieprz
500 g gotowego ciasta chlebowego
mąka do oprószenia blatu

etapy przygotowania:
Mięso nabij na szpadki. Oliwę podgrzej 
na średniej wielkości patelni, wrzuć 
cebulę i czosnek, smaż przez 5 minut. 
Dodaj curry, brązowy cukier, dżem i 
ocet winny. Smaż kolejne 5 minut, a 
następnie przypraw solą i pieprzem. 
Szaszłyki ułóż w ciepłym sosie i przy-
kryj na 45–60 minut. W tym czasie 
podziel ciasto na 8 porcji, lekko dociśnij 

i pozostaw na oprószonym mąką bla-
cie, aby wyrosło (powinno dwukrotnie 
zwiększyć objętość). Rozgrzej bla-
chę do pieczenia na wolnym ogniu 
do bardzo wysokiej temperatury i 
spryskaj dokładnie olejem w aero-
zolu. Piecz bułeczki przez 5–8 minut 
z każdej strony, aż się zrumienią i 
będą gotowe do jedzenia. Odłóż je 
i piecz szaszłyki, także 5–8 minut 
z każdej strony. Podawaj od razu, z 
bułeczkami.

PĄCZKI Z WIŚnIAMI
Składniki:
21 g świeżych drożdży
250 ml letniego mleka
75 g cukru
500 g mąki
szczypta soli
100 g wiśni, drylowanych
1 kg oleju do głębokiego smażenia
cukier puder do posypania

etapy przygotowania:
Wymieszać drożdże z dwoma ły-
żeczkami cukru i odrobiną mleka. 

Wymieszać mąkę z solą, dodać 
drożdże, resztę mleka, cukier, wiśnie 
i ugniatać na gładkie, elastyczne 
ciasto. Przykryć ciasto ściereczką 
i dostawić na 1 godzinę w ciepłym 
i suchym miejscu. W dużym rondlu 
rozgrzać mocno olej do momentu aż 
zaczną pojawiać się pęcherzyki. Łyż-
ką oddzielać kawałki ciasta tworząc 
małe, lekko spłaszczone kule i sma-
żyć na głębokim tłuszczu na złoto 
przez 3-4 minuty.  Usmażone pączki 
wyjąć łyżką cedzakową, odsączyć z 
tłuszczu na ręczniku papierowym, 
podawać ciepłe posypane cukrem 
pudrem.
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Policjanci z KPP w Łęczycy wspólnie z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednost-
kami samorządu terytorialnego z powiatu łęczyckiego w gimnazjum w Topoli Królewskiej 
przeprowadzili ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Jedno z zadań, zgodnie ze scenariuszem starostwa powiatowego w Łęczycy zakładało, że 
pracownik gimnazjum w Topoli Królewskiej ujawnił pakunek, którego położenie i charak-
terystyka mogły wskazywać, iż był to materiał niebezpieczny. O zdarzeniu powiadomiono 
policję a dyrektorka szkoły zarządziła ewakuację. Na miejscu mundurowi zabezpieczyli obiekt. 
Pirotechnik po sprawdzeniu stwierdził, że nie ma zagrożenia wybuchem. Z uwagi na duże 
zadymienie oraz niebezpieczeństwo pożaru do akcji wkroczyła straż pożarna, która przejęła 
wiodącą rolę w dalszych działaniach.

Info: KPP Łęczyca

Ćwiczenia obronne 
„Powiat łęczycki 2016”
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Ozorków 

Od tego roku na te-
renie Ozorkowa re-
alizowany jest projekt 
„Przebudowa układu 
komunikacyjnego 
w Ozorkowie w celu 
zapewnienia bezpo-
średniego połącze-
nia ze strategicznymi 
centrami logistycz-
nymi”. Projekt reali-
zowany jest w part-
nerstwie z Powiatem 
Zgierskim i jest dofi nansowany w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.2 
Drogi lokalne.
Całkowita wartość projektu to 17 160 000,00 zł, z czego dofi nansowanie wynosi 11 879 812,50 zł.
Projekt dotyczy wykonania niezbędnych prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w 
Ozorkowie. Podzielony został na 2 etapy:
• 2016-2017 – I etap: przebudowa ciągu ulic: Południowej (od ul. Unii Europejskiej), Maszkowskiej 
wraz z budową skrzyżowań oraz mostu na rzece Bzurze, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury 
technicznej.
• 2017-2018 – II etap: przebudowa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego, Łęczyckiej 
wraz ze skrzyżowaniami, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej.
Realizowana inwestycja pozwoli usprawnić transport przez teren Ozorkowa w kierunku drogi krajowej 
nr 91 oraz autostrad A1 i A2 oraz istniejących i planowanych centrów logistycznych - wyodrębnione 
zostaną dwie trasy przejazdu ciężkiego transportu samochodowego. Wpłynie to znacząco na pod-
niesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. 

Burmistrz Jacek 
Socha nie kryje 

satysfakcji w związku z ko-
rzystnym dla niego wyrokiem 
sądu dotyczącym sprawy o 
zniesławienie. Mieszkaniec 
Ozorkowa, który związany był 
w ostatnich wyborach samo-
rządowych z opozycją, musi 
przeprosić włodarza miasta na 
łamach lokalnej prasy.   

Sprawa dotyczy m.in. listu 
otwartego skierowanego do 
ozorkowian, który został wy-
wieszony w różnych częściach 
miasta pod koniec sierpnia 2014 
roku a także późniejszego sfa-
brykowanego dokumentu PiS. 

Przypomnijmy, że w liście 
otwartym opozycja wytykała 
błędy lokalnej władzy. Przedwy-
borcza krytyka dotyczyła nie tyl-
ko burmistrza, ale również prze-
wodniczącego rady i niektórych 
urzędników. Burmistrz został 
opisany jako osoba nie związa-
na z Ozorkowem, załatwiająca 
partykularne interesy. „Niech 
pan wędruje dalej w poszuki-
waniu ciepłych stołków”... pisał 
anonimowy autor. Skrytykowa-
ny też został Roman Kłopocki, 
przewodniczący rady miasta. 
„Interesuje się tylko pensją i do-
brym wyglądem przed kamerą” 

- można było 
przeczytać w 
liście. 

J e d n a k  o 
wiele większy 
kaliber spra-
wy dotyczył 
spreparowa-
nego doku-
mentu Prawa 
i Sprawiedli-
wości.  Jaro-
sław Kaczyń-
sk i ,  p r e z e s 
partii, z powo-
du rzekomych 
licznych skarg 
na burmistrza 
O z o r k o w a 
miał cofnąć 
swoje popar-
cie dla Jacka 

Sochy w wyborach samorządo-
wych. Na dokumencie widniała 
nawet pieczęć partyjna i podpis 
prezesa PiS. O aferze z lipnym 
dokumentem dowiedzieli się 
wówczas mieszkańcy całego na-
szego regionu. Opozycja liczyła, 
że potencjalni wyborcy odwrócą 
się od burmistrza. Tak się jednak 
nie stało, w wyborach burmistrz 
Socha wręcz zmiażdżył kon-
trkandydatów. 

- Nie mogłem zostawić spra-
wy tych paszkwili. Tu chodziło 
o sprawiedliwość i o to, aby w 
przyszłości nie walczyć w mie-
ście z politycznymi wrogami 
w tak paskudny sposób. I nie 
chodzi tutaj, czy to ja jestem 
atakowany, czy ktoś inny. Autor 
listu otwartego i sfałszowanego 
dokumentu poniesie konse-
kwencje i nie ukrywam, że czuję 
z tego powodu satysfakcję. Nie 
domagałem się żadnego odszko-
dowania, a jedynie przeprosin 
– mówi burmistrz Jacek Socha. 

Sąd w Zgierzu warunkowo 
umorzył postępowanie karne wo-
bec oskarżonego na okres jednego 
roku tytułem próby. Oskarżony, 
oprócz przeprosin w gazecie, 
poniesie również koszty procesu. 

(stop) 

Prawie 250 drzew wsa-
dzonych zostanie na 

osiedlu między ulicami Staszica, Tkacką 
i  Mielczarskiego. Mieszkańcy chwalą 
inwestycję spółdzielni mieszkaniowej, 
dzięki której będą mogli poczuć się 
prawie jak w parku. 
- Pięknie wyglądają te drzew-
ka posadzone przy chodni-
kach – mówi pani Barbara. 
- Mam tylko nadzieję, że wan-
dale ich nie połamią. 
Bartłomiej Król, wykonawca 
prac, nie chce zapeszać. Na 
szczęście żadnych dewa-
stacji, póki co, nie było.
- I niech tak zostanie. Wsa-
dziliśmy wiele gatunków 
drzew, m.in. jarząb szwedz-
ki, klon, wiśnię, gruszę, mo-
drzew – wymienia. - Drzewa 
zostały posadzone w ten 

sposób, aby 
przy chod-
n i k a c h 
utworzyły 
b a r w n ą 
aleję. Być 
mo ż e w 

przyszłym roku usta-
wione też zostaną tu-
taj ławki. Ale decyzja 
w tej sprawie będzie 
należeć do spółdzielni. 
Czy spółdzielnia ma 
w planach stworzenie 
na osiedlu mini-parku 
wraz z wytyczeniem 
nowych alejek i usta-
wieniem dodatkowych 

ławek?
- Jeśli mieszkańcy będą chcieli, abyśmy 
poczynili takie inwestycje, to najpraw-
dopodobniej ustawimy ławki i być może 
zrobimy także alejki – słyszymy od 
Zdzisława ewiaka, wiceprezesa SM w 
Ozorkowie. 
Koszt związany z nasadzeniami wynosi 
prawie 100 tysięcy zł. Ok. 40 procent 
dokłada do inwestycji WFOŚiGW. 

(stop) 

W sprawie Ja-
centego So-

snowskiego, który martwi się 
tym, że niedługo trafi  do ośrodka 
dla bezdomnych, otrzymaliśmy 
telefon. O sprawie pisaliśmy nie-
dawno w Reporterze.

Przypomnijmy, że na łamach 
gazety pan Jacenty mówił o opiece 
nad starszą panią – matką jednej 
ze współwłaścicielek domu, która 
skontaktowała się z redakcją. W 
zamian mógł mieszkać w domu w 
Cedrowicach. Niedawno dowie-
dział się, że ma opuścić budynek. 
Jest rozżalony. 

Rodzina starszej pani twierdzi, że 
nasz rozmówca kłamie. 

- Wyświadczyliśmy mu przysłu-
gę, bo kilkanaście lat temu został 

eksmitowany z mieszkania w 
Łodzi. Zamieszkał bez meldunku 
w domu, który należy do naszej 
rodziny. Nigdy nie świadczył tam 
żadnej opieki. Nikomu nie pomagał. 
Mama nie mieszkała już w tym 
domu, gdy wprowadził się pan 
Sosnowski – usłyszeliśmy. - Ten pan 
nadużywa alkoholu i może mieć tyl-
ko do siebie pretensje. Doprowadził 
dom do ruiny. Nie jest tak, że coś w 
nim remontował. Nic nie robił. A 
teraz jeszcze twierdzi, że dzieje mu 
się krzywda. Zrobił z siebie ofi arę, 
ale prawda jest zupełnie inna. Po 
prostu bezczelnie łże i powinien 
przygotowywać się już do opusz-
czenia domu. Takiemu człowiekowi 
nie warto jest pomagać. 

(stop) 

ten człowiek kłamie...

MUSI PRZEPROSIĆ BURMISTRZA.

TAKI JEST WYROK 
Burmistrz Jacek 
Socha żądał jedynie 
przeprosin. Sąd 
wydał korzystny dla 
włodarza wyrok

konIec dŁUgIego proceSU

- Pięknie wyglądają te drzew-
ka posadzone przy chodni-
kach – mówi pani Barbara. 
- Mam tylko nadzieję, że wan-

, wykonawca 
przyszłym roku usta-
wione też zostaną tu-
taj ławki. Ale decyzja 
w tej sprawie będzie 
należeć do spółdzielni. 
Czy spółdzielnia ma 
w planach stworzenie 
na osiedlu mini-parku 
wraz z wytyczeniem 
nowych alejek i usta-
wieniem dodatkowych 

Osiedle zamienia się w park 
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Parzęczew

Ozorków 

Parzęczew

OZOrKOWSKA SPÓŁDZIelnIA MIeSZKAnIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 24.11.2016 roku przetarg ustny na wyłonienie 
najemcy lokalu użytkowego położonego w Ozorkowie 

ul. nowe Miasto 3

Przetarg rozpocznie się 24.11.2016r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza najmu lokalu użytkowego wynosi 22,60zł netto/ m2 , do ceny wy-
woławczej należy doliczyć podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca lokalu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za podatek od 
nieruchomości, dzierżawy terenu, oraz opłat za media wg stawek obowiązujących w 
Spółdzielni.
Lokal zostanie udostępniony dla sprawdzenia stanu technicznego od poniedziałku 
do piątku w godz. 700-1500 po wcześniejszym umówieniu terminu w administracji 
Spółdzielni.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 23.11.2016r. 
ustalonego wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 24.11.2016r”.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zamknięcia prze-
targu zawrzeć ze Spółdzielnią umowę najmu na lokal użytkowy będący przedmiotem 
przetargu, wg wzoru umowy obowiązującej w Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 lub tele-
fonicznie:
(42) 718-54-76 w. 18 lub (42) 718-52-06.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od 
przetargu bez podania przyczyn.

Adres Położenie Skład lokalu
Pow. 

użytkowa
w m2

Cena 
wywoławcza 

w zł/ m2

Kwota 
wadium

w zł
nowe 

Miasto 
3

parter
 6 

pomieszczeń
100,30 22,60 5000,00

Fala krytyki wyle-
wa się na drogow-

ców modernizujących ulicę 
Staszica a także ul. Wiśniową 
na „Owocowym osiedlu”. Ozor-
kowianie mieli nadzieję, że 
główne roboty zakończą się 
przed 1 listopada. Niestety, tak 
nie będzie. W Święto Zmarłych 
można się spodziewać na osie-
dlach chaosu.

- Brakuje mi słów, aby powie-
dzieć jak bardzo jestem zdener-
wowany. Obserwuję z balkonu 
te prace. Jak była ładna pogoda 
i było ciepło, to pracujących 
drogowców nie widziałem. Te-
raz z kolei, jak pada deszcz i 
jest chłodno, to pracują w pocie 
czoła. Czy nie mogli zacząć tych 
prac z miesiąc wcześniej? - pyta 
jeden z mieszkańców osiedla. 
- Można się tylko domyślać, co 
teraz będzie się działo na osie-
dlu 1 listopada. Gdzie 

rodzina, która ma do nas przyje-
chać, zaparkuje samochód? A jak 
wyjedziemy na groby? Ulica jest 

zryta, na par-
kingach ma-
gazynowane 
są materiały 
budowlane. 

D o w i e -
dzieliśmy się, 
że tuż przed 
1 listopada 
d r o g o w c y 
m ie l i  c ho -
ciaż na ulicy 
Staszica po-
łożyć asfalt. 
Jednak pod 
koniec ubie-
głego tygo-
dnia ul ica 
była dopiero 
frezowana. 

Drogowcy tłumaczą, że to 
przez pogodę roboty posuwają 
się wolnym tempem. To samo 
uzasadnienie pada z ust pracow-
n i ków re-
m o n t u j ą -
c y c h  u l . 
Wiśniową. 
Na „Owo-
c o w y m 
osiedlu” jest 
jeszcze go-
rzej niż na 
Staszica. 

-  Proszę 
spojrzeć, jak 
to wygląda. 
Po ś r o d k u 
skrzyżowa-
nia góra pia-
chu. Piach 

Pasażerowie ko-
rzystający z usług 

przewoźników narzekają, że na 
przystankach nie ma ani jed-
nego rozkładu jazdy. Zamiast 
rozkładów, porozwieszane są 
różnorodne ogłoszenia, które 
z kursującymi busami nie mają 
jednak nic wspólnego. Kierowcy 
busów tłumaczą, że rozkłady wy-
dawane są dla zainteresowanych 
w pojazdach. 

(stop)

Ksiądz Jerzy Serwik, 
proboszcz miejsco-

wej parafii w Parzęczewie, nie 
potrafi  zrozumieć postępowania 
łódzkiego konserwatora zabytków, 
który nie go-
dzi się na 
wyburzenie 
starej ple-
banii.

- Ten bu-
dynek jest 
zarejestro-
wany jako 
zabytek z 
XIX wieku. 
Ale co to za 
zabytek, kie-
dy wszystko 
się tu wali. To jest ruina. Pękają 
ściany, wypadają okna. Jedno z nich 
spadłoby na parafi ankę. Była również 
sytuacja, że cegły wykruszyły się z 
komina i poleciały na dół. Spadły 
tuż pod nogami wikariusza. Parafi i 
nie stać na przeprowadzenie nie-
zbędnego remontu. Z resztą w takim 

stanie, w jakim jest budynek, remont 
jest nieopłacalny. Czy konserwator z 
Łodzi czeka na tragedię? - pyta pro-
boszcz parafi i. - Jeśli nic się z tym nie 
zrobi, to ta ruina zawali się na nasz 

budynek.
Zabytko-

wa ruina 
faktycznie 
stoi w bli-
skiej odle-
głości od 
nowej ple-
banii. Ks. 
J.  Serwik 
postanowił 
n ie  k o n -
tynuować 
korespon-

dencji z łódzkim konserwatorem.
- Złożę skargę do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlane-
go – zapowiada duchowny. - Nie 
będziemy czekali, aż ruina sama 
się zawali. Trzeba ją fachowo wy-
burzyć. 

(stop)

ProBosZcZ skarży się na 
konserwatora ZaBytków

Zabytkowa ruina, która grozi zawaleniem, znajduje się blisko 
plebanii

OGŁOSZenIA ZAMIAST rOZKŁADÓW

Nie zdążą przed Świętem Zmarłych 

Drogowcy dopiero pod koniec ub. tygodnia rozpoczęli 
frezowanie nawierzchni ul. Staszcia

Na parkingach przy ul. Staszica składowane są 
materiały budowlane

Na ul. Wiśniowej jest jeszcze gorzej niż na 
Staszica 

Drogowcy dopiero pod koniec ub. tygodnia rozpoczęli 
frezowanie nawierzchni ul. Staszcia

Góry piachu leżą na ulicach i 
przed posesjami

jest też przed bramą każdej 
posesji. Nie da się tutaj wjechać 
samochodem. Nie wyobrażam 
sobie 1 listopada od strony ko-
munikacyjnej. Będzie tragedia 
– słyszymy na osiedlu. 

Magistrat wyznaczył ekipom 
remontowym do połowy listopa-
da czas na zakończenie inwesty-
cji. Sądząc po tym, co zostało do 
tej pory wykonane, trudno raczej 
będzie drogowcom dotrzymać 
tego terminu. 

tekst i fot. (stop)

mIeSzkaŃcy Są rozczaroWanI
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W dniach od 31 października (poniedziałek) do 3 listopada (środa) 
na ul. Podleśnej (w okolicach cmentarza) między drogą krajową nr 
91 a ul. Maszkowską zmieniona zostanie organizacja ruchu drogo-
wego. Obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu: od strony drogi 
krajowej w kierunku ulicy Maszkowskiej. Samochody, wyjeżdżają-
ce z parkingu przy Nowym Cmentarzu będą miały nakaz skrętu w 
lewo, w kierunku ul. Maszkowskiej. Nie będzie można wjeżdżać w 
ul. Podleśną od strony ul. Maszkowskiej. Na ul. Zgierskiej na odcin-
ku od ul. Jodłowej do ul. Poprzecznej w dniach 31 października – 2 
listopada zostanie tymczasowo zniesiony zakaz zatrzymywania się.

Najważniejsze wydarzenia z histo-
rii i rozwoju Ozorkowa, dopełnio-
ne zdjęciami i ilustracjami, można 
oglądać na 9 planszach przygoto-
wanych przez Izbę Historii Miasta 
Ozorkowa.

Plansze historyczno-edukacyjne 
przygotowane z okazji przypadają-
cego w tym roku 200-lecia miasta, 
zaprezentowano na sesji Rady Miej-
skiej 27 października, a wcześniej 
można je było oglądać od 15 do 23 
października w kościele św. Józefa; 
w tym czasie w kościele odbyły się 
dwa z trzech koncertów Ogólnopol-

skiego Festiwalu „Dialogi”.
Pierwsza plansza, pt. „Ozorków: 

wieś – osada rzemieślnicza – mia-
sto”, ma charakter wprowadzający. 
Kolejne dwie przygotowano pod 
hasłem: osadnictwo, następne dwie: 
przemysł, kolejne: miasto i następne: 
wielokulturowość.

Plansze, opracowane przez opie-
kuna Izby Szymona Bajora, po 1 
listopada trafią do Szkoły Podsta-
wowej nr 4, po kilku tygodniach do 
Szkoły Podstawowej nr 5, a docelo-
wo znajdą się w Izbie Historii Miasta 
Ozorkowa.

Czternaście par małżeńskich z 
gminy Parzęczew świętowało 
„Złote gody”, czyli okrągły jubi-
leusz pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego. Dostojni jubilaci 
otrzymali “Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznane 
przez Prezydenta RP.

Honorowymi gośćmi tej uroczystości 
byli małżonkowie: Halina i Czesław 
Cybulscy, Maria i Andrzej Czaplijowie, 
Dorota i Ireneusz Dralewscy, Wiesława i 
Tadeusz Dymkowie, Jadwiga i Zdzisław 

Gieragowie, Teresa i Henryk Głodkowie, 
Janina i Stanisław Jaroszewiczowie, 
Maria i Józef Jeziorni, Halina i Paweł Kal-
kowscy, Danuta i Zygmunt Kwasiborscy, 
Krystyna i Paweł Pawlakowie, Czesława 
i Franciszek Piserowie, Alina i Kazimierz 
Plakowie, Janina i Jerzy Wojtczakowie. 

Uroczystość odbyła się w Forum Inicja-
tyw Twórczych w Parzęczewie. Prowadziła 
ją  Małgorzata Posiła – zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Parzęczewie.  
Jubileusz swoją obecnością uświetnili  Po-
słowie na Sejm RP Artur Dunin i Marek 

Matuszewski, a także Wójt Gminy Pa-
rzęczew Ryszard Nowakowski, Sekretarz 
Gminy Jolanta Żłobińska oraz Radni 
Gminy Parzęczew Halina Kubusińska, 
Józef Jesionowski,  Marek Kałuziak i 
Bogdan Wydrzyński. 

W tym wyjątkowym dniu jubilatom 
towarzyszyli także najbliżsi. Mimo 
oficjalnego charakteru tej uroczystości 
przebiegła ona w bardzo rodzinnej i miłej 
atmosferze. Każda z wyróżnionych par 
oprócz medalu otrzymała gratulacje, 
bukiet kwiatów oraz upominki. 

Dobiegają końca prace 
modernizacyjne kościoła 

parafialnego Wniebowzięcia NMP. 
Fasada świątyni odzyskała dawny blask. 
Robotnicy nie tylko odświeżyli jasną 
farbą elewację, odnowili też część figur 
świętych. W ub. roku kościół odnowiony został po stronie północnej. W tym roku dokończono remont. 

Prace związane z 
odnowieniem ele-

wacji kamienicy przy pl. Jana 
Pawła II 10 z pewnością bardziej 
by ucieszyły lokatorów, niż 
trwająca właśnie modernizacja 
wejścia na podwórko posesji. 

- Brama także wyglądała fatal-
nie, ale dla nas priorytetem jest 
odnowienie ścian domu. Tynk 

odpada i wygląda to bardzo nie-
estetycznie – mówią mieszkańcy.

Elewacja od strony podwórka 
rzeczywiście wygląda fatalnie. 
Obskurnym widokiem rażą też 
klatki schodowe. 

- Frontowa ściana domu zosta-
ła odnowiona i myśleliśmy, że 

wkrótce wyremontowana zosta-
nie również elewacja od strony 
podwórka. Jak zobaczyliśmy w 
bramie pracujących robotników 
z OPK-u, to od razu zapytaliśmy, 
co jeszcze będą u nas remonto-
wać. Usłyszeliśmy jednak, że 
wykonują zlecenie miasta i na 
razie zrobią tylko bramę. Czy nie 
można od razu takiej inwestycji 

robić kompleksowo? - py-
tają lokatorzy.

Pracownicy Ozorkow-
skiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego potwier-
dzają, że remont jest wy-
konywany na zlecenie 
miasta.

- Nie wiemy, jakie prace 
przy tym budynku będą 
jeszcze w tym roku zleco-
ne. Wszystko zależy 
od urzędu miasta. My 
jesteśmy jedynie wy-
konawcami – usłysze-
liśmy od robotników. 

- Właśnie remonto-
wany jest prześwit bramowy 
między kamienicami nr 9 i 
10 – informuje Izabela Do-
brynin, rzecznik prasowy. - 
Wkrótce wyremontowane też 
zostaną trzy klatki schodowe. 
Niestety, w tym roku nie 
uda się już odnowić elewacji 

Niecodzienne wydarzenie, 
związane z organizacją po raz 
pierwszy w kościele św. Józefa w 
Ozorkowie mszy św. z modlitwą 
o uzdrowienie, wzbudziło sporo 
emocji. W tej sprawie do redakcji 
napisała przedstawicielka Wspól-
noty Uwielbienia Jeszua. Nie 
zgadza się z tym, że z powodu 
uczestnictwa charyzmatyka Mar-
cina Zielińskiego ze Skierniewic, 
zakłócona została liturgia mszy. 
Ponadto argumentuje, że chary-
zmatyk zachowywał się w koście-
le w sposób godny i wyważony. 

Przypomnijmy, że w ubiegło-
tygodniowym numerze napisa-
liśmy o ruchu charyzmatycznym 
i  modlitwie o uzdrowienie. Nasz 
Czytelnik negatywnie wypowie-
dział się o tym wydarzeniu. 

Organizatorzy nie zgadzają się 
z jego opinią.

- Marcin podczas mszy, jak i 
po jej zakończeniu dla uczest-
ników tego wydarzenia był nie-
zauważalny. Dopiero po mszy 
św. ksiądz proboszcz wygłosił 
wprowadzającą i przygotowaną 
przez siebie katechezę nt. cudu 
uzdrowienia. Zaprosił wtedy 
Marcina do złożenia świadectwa 
i poprowadzenia spontanicznej 
modlitwy o uzdrowienie. Wtedy 
ludzie mogli zobaczyć, jak wyglą-
da Marcin. Zachowanie Marcina 
było odpowiednie. Na pewno nie 
było tak, jak to scharakteryzował 
Czytelnik, czyli – tu cytat, że Mar-

cin był prowokujący i hałaśliwy. 
Takie opinie są szkalujące i mi-
jają się z prawdą – mówi Barbara 
Ch., przedstawicielka Wspólnoty 
Uwielbienia Jeszua. - Tego typu 
modlitwy o uzdrowienie są ofi-
cjalnie zaakceptowane przez Ko-
ściół Katolicki i jak stwierdził Jan 
Paweł II ruch charyzmatyczny jest 
ogromną nadzieją dla Kościoła. 
Obecny papież Franciszek zapro-
sił wszystkich charyzmatyków 
na obchody 50-lecia Odnowy w 
Duchu Świętym do Rzymu. To po-
kazuje bardzo jasno przychylność 
i błogosławieństwo dla tego typu 
wydarzeń w Kościele Katolickim. 
Nasza msza była normalną mszą 
św. według niedzielnego porząd-
ku liturgicznego.

Wspólnota nie zgadza się rów-
nież z tym, że wystąpienie chary-
zmatyka w kościele było powią-
zane z mszą św. 

- Zawsze jest tak, że spontanicz-
na modlitwa o uzdrowienie jest 
po mszy. Nie można łączyć tych 
dwóch elementów – czytamy w 
korespondencji przesłanej do 
redakcji. 

Organizatorzy odnieśli się tak-
że do świadectw osób, które 
zostały uzdrowione.

- To są świadectwa wypowia-
dane ustami osób, które zostały 
uzdrowione. Mamy świadec-
twa z innych miejsc, udo-
kumentowane medycznie, 
potwierdzone przez lekarzy.

Wspólnota pisze do redakcji 

Zmiana organizacji ruchu drogowego 
na czas Wszystkich Świętych

Historia Ozorkowa na planszach 

Złote gody w gminie ParZęcZew 

Kościół jak nowy
Parzęczew 

Ozorków

Odnowią kamienicę, 
ale nie w tym roku

Remontowane jest wejście. Lokatorzy 
czekają na odnowienie elewacji domu

Od strony podwórka ściana 
wygląda fatalnie

W tym roku remont objąć ma również 

klatki schodowe 

kamienicy od strony podwórka. 
Te plany remontowe musimy 
odłożyć. 

(stop)
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Węgiel aktywny stosowany w 
kosmetyce ma właściwości bak-
teriobójcze, oczyszczające, ścią-
gające. Najzwyklejszy węgiel w 
pastylkach potrafi skutecznie 
oczyścić skórę, usunąć z niej 
nieczystości, nadmiar tłuszczu i 
toksyny. Węgiel oczyszcza rów-
nież pory, poprawia koloryt skó-
ry - wyrównuje go rozjaśniając 
przebarwienia. O właściwościach 
kosmetycznych węgla aktywne-
go można by rozmawiać całymi 
godzinami, ale najlepiej wypró-
bować jego działanie na własnej 
skórze.

Przepis na maseczkę z węgla 
aktywnego

Składniki:
pastylki węgla aktywnego,
do wyboru: gęsty jogurt naturalny, 

glinka kosmetyczna, woda. 
Sposób przygotowania 
maseczki:
 2-3 pastylki węgla ak-
tywnego wrzuć do małej 
szklaneczki i dodaj ły-
żeczkę wody lub jogurtu. 
Po chwili rozgnieć dokład-
nie rozpuszczone pastylki 
i wymieszaj. Powstałą 
papkę możesz nałożyć 
na twarz. Jeśli chcesz, by 
maski było więcej i była 
gęstsza, dodaj więcej jogur-
tu lub glinkę kosmetyczną. 
Proporcje maseczki mu-
sisz dobrać sama, najlepiej 
obserwując reakcję skóry. 
Jeśli uznasz, że cera dobrze 
reaguje, następnym razem 
możesz dołożyć pastylkę 
węgla.

Nakładasz maseczkę pierwszy 
raz? Rozprowadź ją na twarzy i na 
dekolcie. Kolejne zabiegi z użyciem 

maseczki możesz już kierować na 
wybrane partie skóry np. problema-
tyczną strefę T. Za pierwszym razem 
trzymaj maseczkę na twarzy przez 
15-20 minut. Powtarzając zabieg 
możesz trzymać maskę na skórze 
do oporu, aż znudzi ci się leżenie w 
bezruchu.

Jak często nakładać maseczkę z 
węgla?

Maseczkę z węgla aktywnego 
możesz śmiało stosować na skórę 
nawet 2 razy w tygodniu (częściej 
punktowo). Stosowanie maseczki 
powinno być formą kuracji, dlatego 
należy być systematycznym. Stosuj 
maseczkę dwa razy w tygodniu 
przez miesiąc i jeśli skóra dobrze na 
nią zareaguje, możesz kontynuować 
pielęgnację węglem. Zwróć uwagę 
na to, czy skóra nie wysusza się 
nadmiernie. 

O tym, że drzewa wpływają zba-
wiennie na nasz organizm, wie-
dzieli już starożytni. Z ich uzdra-
wiającej mocy korzystała też 
medycyna ludowa, dzieląc drzewa 
na dobre i złe. Do pierwszych 
zaliczano lipę, brzozę, kasztano-
wiec, dąb, jarzębinę i czarny bez. 
Topolę, osikę i olchę uznano za 
„wampiry”, które pozbawiają nas 
energii.

Jak drzewa wpływają na zdrowie?

Wiadomo, że drzewa iglaste, dzię-
ki wydzielanym przez nie olejkom 
eterycznym, mają silne działanie 
aseptyczne i zbawiennie wpływają 
na układ oddechowy. Zauważono 
również korzystny wpływ lasów 
bukowych na zmniejszanie dolegli-
wości wynikających z uporczywych 
migren i nadmiernych stresów.

Znajdź swoje drzewo

- Buk
Spacery wśród buków polecane 
są osobom narażonym  na stresy, 
choroby układu krążenia, gardła i 
nerek. Liść tego drzewa przyłożony 
na czoło złagodzi ból głowy.
- Brzoza
Łagodzi stany depresyjne, po-
maga pozbyć się złości, stra-
chu i gniewu. Przynosi ulgę w 
bólach wynikających z napięć, 
przyspiesza gojenie się ran, leczy 
reumatyzm i choroby kobiece. 
Sok brzozowy bogaty w sole mi-
neralne, potas, magnez, wapń i 
witaminy z grupy B oczyszcza or-
ganizm, wspomaga leczenie chorób 
dróg moczowych, wątroby, płuc i 

nadczynności tarczycy.
- Czarny bez
Przebywanie w jego pobliżu działa 
na organizm moczopędnie, rany 
szybciej się goją, poprawia się stan 
psychiczny. Herbata z jego kwiatów 
jest skuteczna w leczeniu przezię-
bień, wzmacnia system immuno-
logiczny.
- Dąb
Możesz być „silny jak dąb”, jeśli 
codziennie przez kilkanaście minut 
będziesz dotykać jego pnia - przeko-
nują specjaliści. Kuracja taka przy-
daje się przy osłabieniu organizmu. 
Dąb pobudza do pracy naczynia 
limfatyczne i krążenie krwi. Wywar 
z jego kory leczy choroby skórne, a 
stosowany do nasiadówek łagodzi 
stany zapalne narządów rodnych.
- Jarzębina
Działa mobilizująco i pozwala 
pozbyć się nałogów. Zawiera dużo 
witaminy C (prawie tyle co owoce 
cytrusowe), cukrów, kwasów or-
ganicznych, pektyn i składników 
mineralnych. 

leCZnICZA nAleWKA z jarzębinylecznicza nalewka z jarzębiny stosowana jest przy nieżytach jelit, biegunkach i chorobach pęcherzyka żółciowego. Owoce jarzębiny zawierają dwa razy więcej karotenu niż marchewka. Jak zrobić nalewkę z owoców jarzębiny?

Składniki na nalewkę z jarzębiny:• 30 dag owoców jarzębiny
• 3–4 suszone daktyle
• 10 rodzynek
• 3 łyżki cukru
• po 100 ml spirytusu 96 proc. oraz brandy
• 0,8 l wódki

Sposób przygotowania:
Owoce umyj, usuń szypułki, dodaj cukier, spirytus i połowę wódki. Postaw w cieple. Po 4 tygodniach zlej alkohol, owoce zalej resztą wódki i odstaw na tydzień. Przecedź, połącz z wcze-śniej zlanym alkoholem i brandy. Po tygodniu przefiltruj, rozlej do butelek, postaw w zimnie na pół roku.

Specjaliści twierdzą, że 
przytulanie drzew ma 
korzystny wpływ na nasze 
zdrowie. Jest to jednak 
„kuracja” dla wytrwałych

Drzewa są naturalnym źródłem tlenu. Wchłaniają z powietrza 
pyły, sadze i toksyny

Spacery po lesie są zdrowe

Przepis na maseczkę z węgla aktywnego 
dla skóry trądzikowej i zanieczyszczonej

Maseczka 
z węgla 
aktywnego 
oczyszcza skórę 
trądzikową i z 
zaskórnikami, 
poprawia 
koloryt skóry, 
ale wysusza 
cerę.

Składniki:

glinka kosmetyczna, woda. 
Sposób przygotowania 
maseczki:
 2-3 pastylki węgla ak-
tywnego wrzuć do małej 
szklaneczki i dodaj ły-
żeczkę wody lub jogurtu. 
Po chwili rozgnieć dokład-
nie rozpuszczone pastylki 
i wymieszaj. Powstałą 
papkę możesz nałożyć 
na twarz. Jeśli chcesz, by 
maski było więcej i była 
gęstsza, dodaj więcej jogur-
tu lub glinkę kosmetyczną. 
Proporcje maseczki mu-
sisz dobrać sama, najlepiej 
obserwując reakcję skóry. 
Jeśli uznasz, że cera dobrze 
reaguje, następnym razem 
możesz dołożyć pastylkę 
węgla.

Nakładasz maseczkę pierwszy 

Maseczka z węgla aktywnego jest bardzo prosta w przygotowaniu

Dieta jajeczna – popularna, ale szkodliwa
Dieta jajeczna jest dość restryk-
cyjna, monotonna i niezbyt 
zdrowa. Jeśli nie lubisz jajek, 
to o niej zapomnij. Jest jednak 
bardzo niskokaloryczna i bły-
skawicznie odchudza, dlatego 
decyduje się na nią wiele osób. 
Czy słusznie?

Dieta jajeczna pozwala schud-
nąć nawet 5 kg w ciągu kilku dni. 
Twórcy zalecają jej stosowanie 
przez dwa tygodnie. Większość 
lekarzy i dietetyków uważa 
jednak, że w taki sposób można 
odżywiać się jedynie 
przez 3-5 dni. Jak każda 
dieta ekspresowa jest 
zbyt restrykcyjna i po 
prostu szkodliwa. Dla-
tego też bezwzględnie 
zakazana jest dla osób z 
wysokim cholesterolem i 
chorą wątrobą. Po zakoń-
czeniu takiej monodiety 
spodziewaj się też efektu 
jo-jo.

Zasady diety jajecznej
Jadłospis przez kilka dni 

składa się głównie z jajek. Mogą 
one obrzydnąć nawet najwierniej-
szym fanom. Codziennie trzeba 
zjadać 6 jaj, tylko i wyłącznie ugo-

towa nyc h 
na twardo. 
Nie można 
g o t o w a ć 
i c h  d ł u -
żej niż 10 
minut. Po 
tym czasie 
białko staje 
się mniej 
strawne i 
traci spo-
ro swoich 
s k ł a d n i -

ków odżywczych. Jajka powinno 
się zjeść z jakimś tłuszczem, np. 
majonezem, olejem, oliwą albo 
masłem. Dziennie należy wypijać 
3 litry płynów (wody, herba-

tek zioło-
wych lub owocowych, sła-
bej czarnej herbaty i kawy). 
Jadłospis można wzboga-
cić owocami i warzywami. 
Powinno się jeść tylko trzy 
posiłki w ciągu dnia.

Przykładowy jadłospis 
w diecie jajecznej:

- Śniadanie: 2 jajka na 
twardo, jeden grejpfrut

- Obiad: 2 jajka na 
twardo, sałatka jarzynowa (np. z 
marchewki, jabłka i selera albo 
pomidory z oliwą).

- Kolacja: 2 jajka na twardo, jed-
no jabłko lub pomarańcza

WAŻNE 
Skutki uboczne jajecznej monodiety 

- Wzrost cholesterolu we krwi, a co za 

tym idzie ryzyko wystąpienia zakrzepów. 

Znikoma ilość węglowodanów może też 

powodować osłabienie i senność. Poza tym 

mogą pojawić się wymioty oraz wysypka, 

spowodowana zbyt dużą ilością białka.

W diecie 
jajecznej 
jajka 
stanowią 
podstawę 
każdego 
posiłku
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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 

Mechanik
Chęć do pracy i nauki.
MARQS Mechanika Pojazdowa 
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22, 99-100 Łęczyca
tel. 663 735 646

Prasowaczka
Wykształcenie min. podstawowe, 
mile widziane doświadcznie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie min. podstawowe, 
mile widziane doświadczenie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Kierowca kat. B+C – 
sprzedawca
Prawo jazdy kat. B oraz C.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604941635

Specjalista w dziale promocji i 
dokumentacji muzealnej
Wykształcenie wyższe 
preferowane humanistyczne.
Muzeum w Łęczycy
ul. Zamkowa 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 89 97

Szwaczka
Umiejętność szycia stębnówką 
i overlockiem – ewentualnie do 
przyuczenia.
ALEX Szycie Odzieży Damskiej
Aleksandra Cieślak
ul. Pojezierska 26/15
91-328 Łódź
tel. 607 321 521
Praca w Łęczycy, ul. Belwederska 
85

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe – 
fryzjer, bądź osoba po kursie 
fryzjerskim, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
fryzjera.
P.H.U. FREZJA
Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

Bukieciarka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w 
bukieciarstwie, chęć do pracy, 
mile widziane doświadczenie.
P.H.U. FREZJA
Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

Sprzedawca
Obsługa komputera, obsługa 
urządzeń fiskalnych, książeczka 
zdrowia.
PPDS Jakub Kominiarski
Leśmierz 21/6
95-035 Ozorków
tel. 667 349 099
Praca w Daszynie.

Doradca klienta
Wykształcenie średnie 
lub wyższe ekonomiczne, 
komunikatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów, mile 
widziane doświadczenie w branży 
finansowej.
Anna Podlasiak – Okupska
Usługi Finansowe
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473
e-mail: anna.podlasiak-okupska@
bzwbk.pl

Operator koparki, kruszarki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora koparki, 
kruszarki, sortowni.
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe JAWIS
Jacek Wojtalewicz
Góry Małe 32
09-530 Gąbin
tel. 601 278 192
Praca: Wargawka Stara

Pracownik budowlany
Chęć do pracy, zdolności 
manualne.
KIMIKO
Przemysław Pachliński
Wróblew 37
95-035 Ozorków
tel. 530 867 601

Sprzedawca
Rzetelność, sumienność, obsługa 

kasy fiskalnej, książeczka 
zdrowia.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. E. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” 
Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 510 700 962
Praca w Łęczycy.

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fiskalnej.
Gram Sadeccy Sp. j.
ul. Dominikańska 8D
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 14
Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze , 
konstrukcja odzieży, odszywanie 
wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, min.  1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH

OGŁOSZENIA DROBNE

ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Szwaczka
Chęć do pracy, umiejętność 
szycia, min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz 
Pawłowski
ul. Słowackiego 42, 99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61

Ciastowy
Książeczka zdrowia, wymagane 
doświadczenie na stanowisku 
ciastowy. Piekarnia Stanisław 
Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 99-100 Łęczyca

tel. 24 721 18 21

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005
e-mail: praca@selpol.pl

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym.
K-Flex Sp. z o. o. 
ul. Pucka 112

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Społem PSS „Mazur”  
w Łęczycy wydzierżawi lokal 

o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 (przy sklepie 
„Kasia”).  Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe M-4 o pow. 

60,67 m², parter w Ozorkowie 
lub zamienię na M-3 

własnościowe do 40 m², parter. 
Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 
36,1 m², IV piętro. Niski czynsz. 

Tel.: 606-887-480

Sprzedam tanio bagażnik 
dachowy do VW – T-4 

przedłużony. Tel.: 512-021-022

Oddam gruz. Tel.: 601-530-399

Kafle 19,3 x 13,3 cm  
po 1zł/szt. – sprzedam.  

Tel.: 500-336-322

 „SINGER” szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 1400 kg, atest, 
homologacja – sprzedam. Tel.: 

500-336-322

„BAMBINO” +  płyty winylowe – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

reklamareklama

Poszukiwany właściciel suczki
Znaleziono ją 

na ul. B. Prusa 
w Łęczycy. 

Prawdopodobnie 
uciekła. 

Informacje 
o miejscu 

pobytu pieska 
można uzyskać 

pod nr tel. 
24 721 03 36 

lub 510 099 251 
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Policjanci z łęczyckiej 
komendy zatrzymali 

20 – latka, który uprawiał, posia-
dał i udzielał innym osobom środ-
ki odurzające. Wpadł podczas 
kontroli drogowej. Przestępstwo 
jest zagrożone karą do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Mundurowi z ogniwa patrolowo 
– interwencyjnego zatrzymali do ru-
tynowej kontroli opla astrę, którym 
podróżowało dwóch mężczyzn. 
W trakcie kontroli osobistej przy 
jednym z nich znaleźli marihuanę. 
Właścicielem suszu był 20 – letni 
mieszkaniec powiatu, pasażer opla. 
Został zatrzymany i dowieziony do 
miejscowej komendy. Śledczy zbie-
rając materiał dowodowy w sprawie 
ustalili, że mężczyzna w 2015 i 2016 
roku uprawiał pojedyncze krzewy 
konopi a także udzielał środka 
odurzającego innym osobom. Za-
trzymany usłyszał siedem zarzutów 
dotyczących posiadania, uprawy 
i udzielania środka odurzającego. 
20 – latek wcześniej nie wchodził w 
konflikt z prawem.

W Dzień Wszystkich 
Świętych z całą pew-

nością należy się spodziewać 
zwiększonego ruchu w rejonie 
cmentarzy jak i na drogach 
tranzytowych. Taki stan rze-
czy w połączeniu z wcześniej 
zapadającym zmrokiem i nie-
sprzyjającymi warunkami me-
teorologicznymi spowodują 
znaczący wzrost zagrożenia 
bezpieczeństwa na drogach. 
Policjanci apelują o szczególną 
rozwagę.

Jak co roku w tym okresie po-
licjanci woj. łódzkiego rozpoczy-
nają działania „Znicz 2016”. Akcja 
rozpoczęła się 28 października i 
potrwa do 2 listopada. Policjanci 
w tym okresie będą pełnić służbę 
głównie w rejonach cmentarzy 
oraz na głównych ciągach ko-
munikacyjnych. Zwiększyła się 
znacznie ilość patroli. Policjanci 
przede wszystkim kierują ruchem 
drogowym.

Niezależnie od powyższego 
policja przypomina, że bezpie-
czeństwo zależy przede wszyst-
kim od zachowania uczestników 
ruchu drogowego, stąd też wy-
bierając się w drogę: zadbajmy o 
własną widoczność, sprawdźmy 
stan oświetlenia samochodów, 
pomagajmy sobie wzajemnie, 
przygotujmy się na zmianę 
organizacji ruchu w rejonach 
cmentarzy, wytypujmy miejsca 
parkingowe w rejonach odwie-

dzanych cmentarzy, pozosta-
wiajmy samochody w miejscach, 
gdzie nie zabraniają tego prze-
pisy, nie powodując zagrożenia 
bezpieczeństwa i nie blokując ru-
chu innych użytkowników dróg, 
zwracajmy szczególną uwagę 
na pieszych, używajmy pasów 
bezpieczeństwa, właściwych od-
stępów między pojazdami oraz 
patrzmy życzliwie na innych 
użytkowników dróg w każdych 
okolicznościach.

Kiedy temperatura na 
zewnątrz gwałtownie 

spada, jest zbliżona do zera, lub 
niższa, nie zapominajmy, że są 
osoby, które mogą potrzebować 
naszej pomocy. Nie bądźmy 
obojętni i alarmujmy Policję za 
każdym razem, kiedy ktoś jest 
narażony na wychłodzenie orga-
nizmu. Wystarczy jeden telefon, 
aby uratować komuś życie.

Kiedy temperatura na zewnątrz 
gwałtownie spada, jest zbliżona do 
zera, lub niższa, nie zapominajmy, 
że są osoby, które mogą potrzebować 
naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i 
alarmujmy Policję za każdym razem, 
kiedy ktoś jest narażony na wychło-
dzenie organizmu. Wystarczy jeden 
telefon, aby uratować komuś życie.

Jak co roku, w chwili gdy w na-
szym kraju następuje ochłodzenie i 
temperatury na zewnątrz, zwłasz-
cza w nocy spadają blisko zera lub 
poniżej, policjanci zwracają się do 
wszystkich z apelem o to, aby nie 

byli obojętni na czyjąś krzywdę. 
Chodzi tu oczywiście o osoby, które 
mogą cierpieć z powodu zimna. Na-
leży pamiętać, że na wychłodzenie 
organizmu są szczególnie narażeni 
bezdomni, osoby starsze i osoby nie-
trzeźwe przebywające na dworze. 
Jeśli widzimy takiego człowieka, nie 
wahajmy się zadzwonić na numer 
alarmowy aby powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Każde takie zgło-
szenie jest natychmiast sprawdzane.

Policjanci, jak co roku, codziennie 
współpracują w tym zakresie ze 
strażą miejską, strażą ochrony kolei, 
strażą graniczną, ośrodkami pomo-
cy społecznej. Jednak, aby dotrzeć 
do wszystkich osób potrzebujących 
pomocy, potrzebna jest reakcja nie 
tylko służb, ale każdego człowieka. 
Dlatego funkcjonariusze podkreśla-
ją, jak ważne jest zaangażowanie i 
informowanie ośrodków pomocy 
społecznej o osobach bezradnych, 
samotnych i bezdomnych potrze-
bujących pomocy. 

Policjanci z łęczyckiej komendy 
ustalili i zatrzymali 27 – latka 
podejrzanego o nieumyślne 
spowodowanie pożaru chłodni. 
Straty wyniosły 25 000 złotych. 
Przestępstwo jest zagrożone karą 
5 lat pozwolenia wolności.

W czerwcu bieżącego roku śled-
czy z KPP w Łęczycy przyjęli 
zawiadomienie w związku z po-
żarem chłodni należącej do firmy 
w powiecie łęczyckim. Na miejscu 

wykonano oględziny miejsca zda-
rzenia, rozpytano i przesłuchano 
osoby, które mogły wnieść istotne 
fakty do sprawy. Analiza zebranego 
materiału dowodowego pozwoliła 
kryminalnym wytypować 27 - lat-
ka podejrzewanego o ten czyn. 25 
października mężczyzna usłyszał 
zarzut nieumyślnego spowodo-
wania pożaru chłodni poprzez 
zaprószenie ognia. 

23 października w 
Komendzie Powia-towej Państwowej Straży Po-żarnej w Łęczycy odbyło się spotkanie policjantów z łęczyc-kiego ruchu 

drogowego 
ze strażaka-
mi z ochot-
niczych jed-
nostek staży 
pożarnej z 
powiatu łę-
czyckiego.

To już ko-
le jne takie 
s p o t k a n i e 
służb mun-
durowych, 
których ce-
lem jest ćwi-
czenie umie-
jętności wy-
maganych i 
niezbędnych w 
sytuacjach kryzysowych. Tym ra-zem policjanci udzielili instruktażu strażakom z zakresu zachowania 

na miejscu zdarzenia drogowego. Mundurowi przede wszystkim podnieśli zagadnienie bezpieczeń-stwa na miejscu wypadku podczas kierowania ruchem. Wyjaśni-
li w jaki 
s p o s ó b 
zabezpie-
czyć takie 
m i e j s c e 
aby n ie 
u s u n ą ć 
ś l a d ó w 
m o g ą -
cych mieć 
kluczowe 
znaczenie 
przy wy-
jaśnieniu 
okoliczno-
ści zdarze-
nia a także 
jak zapew-
nić bezpie-

czeństwo osób ratujących życie poszkodo-wanych, wykonujących oględziny czy usuwających skutki zdarzenia.

Kryminalni zatrzymali 
26 – latka, który włamał 

się do mieszkania. Mężczyźnie grozi 
wyższa kara niż przewidziane za to 
przestępstwo 10 lat pozbawienia 
wolności ponieważ działał w warun-
kach recydywy, czyli powrotu do 
przestępstwa.
23 października śledczy przyjęli zawia-
domienie o kradzieży z włamaniem do 
mieszkania w Łęczycy. Po przesłuchaniu 

pokrzywdzonej oraz oględzinach na 
miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że 
sprawca wszedł do środka wyłamując 
drzwi. Złodziej ukradł sprzęt elektroniczny 
o wartość 390 złotych. Kryminalni już 
następnego dnia zatrzymali podejrze-
wanego o to przestępstwo 26 – letniego 
mieszkańca Łęczycy. Mężczyzna, 24 
października usłyszał zarzut kradzieży z 
włamaniem a policjanci odzyskali część 
skradzionego mienia.

Znicz 2016

nie bądźmy obojętni

Zatrzymany podpalacz 
chłodni w grabowie

20-lATeK 
Z nArKOTyKAMI

Policjanci instruowali 
strażaków

włamywacz zatrzymany

26 października ojciec wracał ze swoją 
7-letnią córką ze szkoły do domu. Na 
jednej ze zgierskich ulic podszedł do 
nich nieznany mężczyzna, złapał 
dziewczynkę za rękę i próbował 
wyrwać z rąk opiekuna. Powtarzał, 
że dziecko teraz pójdzie z nim. Ojciec 
dziewczynki trzymał córkę i nie po-
zwolił, aby mężczyzną ją zabrał. Po 
krótkiej szarpaninie napastnik dał 
za wygraną i odszedł. Policjanci po-
wiadomieni o zajściu od razu zaczęli 
poszukiwania napastnika. Wspólnie z 
ojcem 7-latki odnaleźli go na wiadukcie 
przy ulicy Piątkowskiej. Początkowo po-
dejrzewany nie stawiał oporu i nawiązał 
rozmowę z funkcjonariuszami. W pew-
nym momencie jednak, zamiast podpo-

rządkować się wydawanym poleceniom 
policjantów, rzucił się na mundurowych 
próbując ich uderzyć. Funkcjonariusze 
obezwładnili atakującego. Mężczyzna 
został zatrzymany i noc spędził w celi 
zgierskiego aresztu. W rozmowie z 
policjantami przyznał, że zamierzał 
zabrać ze sobą dziecko, jednak nie 
podał powodów swojego zachowania. 
41-letni mieszkaniec powiatu zgier-
skiego usłyszał już zarzut usiłowania 
uprowadzenia 7-letniej dziewczynki, 
a także naruszenia nietykalności 
funkcjonariuszy i znieważenia mundu-
rowych. Grozi mu kara do 3 lat pozba-
wienia wolności. Do sądu przekazano 
wniosek o tymczasowe aresztowanie 
mężczyzny.

chciał ojcu porwać córkę

Policjanci pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają okoliczności 
tragicznego wypadku drogo-
wego, który miał miejsce 19 
października o godzinie 20.40 
na ul. Pabianickiej w Aleksan-
drowie Łódzkim.

Wstępnie ustalono, że 80-letnia 
kobieta ubrana w ciemną odzież, 
przechodziła przez jezdnię w 
miejscu niedozwolonym i została 
potrącona przez samochód toyota 

yaris kierowany prze 57-letniego 
mieszkańca powiatu pabianickie-
go. Kierujący toyotą był trzeźwy, 
natomiast piesza nie posiadała ele-
mentów odblaskowych. Potrącona 
kobieta została przewieziona do 
szpitala, gdzie pomimo udzielonej 
pomocy medycznej na skutek od-
niesionych obrażeń zmarła.

Policjanci przypominają, że 
jesienna aura, padający deszcz, 
szybko zapadający zmrok powo-

dują, że osoby piesze są bardzo 
słabo widoczne dla kierujących. 
Dlatego należy zakładać elementy 
odblaskowe, które zdecydowanie 
poprawiają widoczność pieszego, 
a co za tym idzie mają wymierny 
wpływ na jego bezpieczeństwo. 
Policjanci apelują także do kie-
rowców o zachowanie szczegól-
nej ostrożności oraz rozwagi na 
drogach.

Śmiertelne Potrącenie 80-latki
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sprawa morderstwa sprzed 322 latPakowanie prezentów największy chór

Okazało się, 
że nie potrafi  
pływać

Pakowanie prezentów największy chór

I gdzie jest 
ten kret?

Wiedział, gdzie 
najlepiej się ułożyć

Romantyczna 
sceneria

Dziecki i 
nożyczki

W Barczewie odbyła się próba ustanowienia nowego 
Rekordu Polski w kategorii „największy chór”. Próba była 
elementem obchodów Roku Feliksa Nowowiejskiego, 
kompozytora urodzonego w Barczewie i odbyła się 
podczas XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Z tej okazji w im-
prezie mogli wziąć udział nie tylko mieszkańcy miasta ale 
także przybyli na festiwal chórzyści. Próba bicia rekordu 
była nawiązaniem do wydarzeń z 1910 roku, gdy Feliks 
Nowowiejski dyrygował połączonymi chórami, przyby-
łymi na uroczystość odsłonięcia ufundowanego przez 
Ignacego Paderewskiego pomnika Grunwaldzkiego. 
Pieśnią odśpiewaną przez rekordowy chór w Barczewie 
był utwór „O Warmio moja miła”, ofi cjalny hymn Olsztyna 
i całej Warmii. Łącznie wykonało go 640 osób.

W Janowie Podlaskim ustanowiono nowy Rekord Polski w 
kategorii „najwięcej osób pakujących prezenty jednocze-
śnie„. Szczęśliwymi rekordzistami zostali pracownicy fi rmy 
Smyk. Impreza miała charakter integracyjny. Po uroczystej 
kolacji uczestnicy na chwilę odeszli od stołów, aby wspól-
nie zapakować jak najwięcej prezentów. Do dyspozycji 
były kartony, ozdobny papier, nożyczki, taśma i wstążki. 
Na zapakowanie wszystkich prezentów przysługiwała 
godzina. W tym czasie w prezenty przeistoczyć musiało 
się co najmniej 450 zabawek. Uczestnicy mogli pakować 
w grupach, maksymalnie 15-osobowych. Jako prezenty do 
zapakowania wybrano miśki, które następnie podarowano 
lokalnym domom dziecka. Łącznie przygotowano aż 700 
podarunków! W pakowaniu uczestniczyły 322 osoby. 

Podczas prac budowlanych w Leineschloss latem 2016 r. 
odkryto szkielet. Wiedząc, że 322 lata temu po schadzce 
z żoną elektora Hanoweru Zofi ą Dorotą z Celle zaginął 
tu szwedzki hrabia Filip Krzysztof von Königsmarck, 
naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy nie są to przy-
padkiem szczątki zamordowanego arystokraty. Znale-
zione latem kości i inne tkanki zostały zbadane przez 
patologów, przyczyny śmierci jednak nie ustalono. DNA 
z kości zostanie porównane z materiałem genetycznym 
żyjących krewnych Filipa Krzysztofa von Königsmarcka 
i być może sprawa morderstwa sprzed 322 znajdzie w 
końcu swój fi nał. 

ZEMSTA KOTA


