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Łęczyca

Łęczyca Łęczyca

Grabów Rada gminy Grabów 
podjęła uchwałę o 

połączeniu Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Nowa placówka nosi 
nazwę Gminne Centrum Kultu-
ralno -Biblioteczne. W czwartek 
wójt Tomasz Pietrzak powołał 
na stanowisko dyrektora Jaro-
sława Pucka z Łęczycy.

Zgodnie z przyjętymi ustalenia-
mi, wójt gminy Grabów, Tomasz 
Pietrzak, w grudniu 2016 ogłosił 
konkurs, który miał wyłonić  kan-
dydata na stanowisko dyrektora 
nowej jednostki gminnej. W skład 
komisji konkursowej obok pra-
cowników urzędu: zastępcy wójta 
Krzysztofa Ogórka, sekretarza 
Jarosława Głowackiego, Iwo-
ny Szczech i Martyny Jóźwiak 

weszli radni: Ilona Derkowska, 
Józef Drozdowski i Sławomir 
Jędrzejczak. 

- Komisja nie przystąpiła do 
pracy, gdyż troje jej członków zre-
zygnowało z pracy w tym organie. 
W związku z taką sytuacją trzy 
koperty złożone przez osoby za-
interesowane zostały odesłane bez 
otwierania – mówi Jarosław Gło-
wacki, sekretarz gminy Grabów.

Rezygnację z członkostwa w 
komisji złożyło troje radnych. 
Dlaczego?

- Wójt ogłosił konkurs, ale ogło-
szenie było na Bip tylko pięć dni. 
To postępowanie jest  w mojej oce-
nie niewłaściwe, bo po pierwsze, 
jak się okazało nie dało szansy 
wszystkim chętnym, a po drugie 
ogłoszenie o konkursie powinno 

być umieszczone 30 dni przed 
rozstrzygnięciem - wyjaśnia radny 
Józef Drozdowski.

Podobne stanowisko zajęła rad-
na Ilona Derkowska.

- Wójt i tak zrobi co uważa. Nie 
widziałam więc sensu swojego 
dalszego uczestnictwa -  powie-
działa przewodnicząca komisji 
oświaty, zdrowia, kultury i opieki 
społecznej.

Wyboru nowego dyrektora do-
konał zatem wójt.

- 12 stycznia podjąłem decyzję o 
wyborze na stanowisko dyrektora 
GCKB pana Jarosława Pucka z 
Łęczycy. Zgodnie z obowiązującą 
uchwałą zacznie on pełnić funkcję 
dyrektora od 1 lutego br. - wyja-
śnia T. Pietrzak.

(mku)

Dziś roz-
poc zę ł y 

się ferie dla uczniów 
z naszego wojewódz-
twa i potrwają do 
29 stycznia. Część 
dzieci i młodzieży 
wyjedzie, ale nie 
wszyscy. Co mają 
robić ci, którzy po-
zostaną w domach?

Miasto przygoto-
wało kilka propozycji spędzania 
wolnego czasu. Podczas ferii dzieci 
i młodzież z terenu Łęczycy mają 
możliwość bezpłatnego skorzystania 
z miejskiego lodowiska w godzi-
nach 8.00-15.00. Ale to nie wszyst-
ko. Muzeum przygotowało w tym 
roku atrakcyjne zajęcia pod nazwą 
„zamkowe ferie”. W programie m.in. 
przygotowywanie masek karnawało-
wych, lepienie garnków, opowieści o 
diable Borucie, wędrówka szlakiem 
zabytków rejonu łęczyckiego. Równie 
ciekawą ofertę przygotował miejski 
dom kultury. W tym roku propo-
nuje dzieciom zabawy z Sindbadem 
Żeglarzem, których motywem prze-

Łęczycki oddział Pol-
skiego Komitetu Po-

mocy Społecznej poddawany jest 
ostatnio ostrej krytyce. Najpierw 
z powodu długiej choroby pra-
cownicy wydającej produkty 
dla najuboższych mieszkań-
ców (dlatego łęczycanie nie 
mogli odebrać paczek w 
okresie od 17 grudnia do 
9 stycznia). Teraz docierają 
do nas negatywne opinie 
o produktach, które PKPS 
przygotował dla ubogich.

- Dziś moja kuzynka od-
bierała żywność od PKPS-u 
w budynku OSP w Łęczycy. O 
zgrozo wszystko tam zamarzło. 
Mleko porozsadzane przez mróz, po 
ogrzaniu nie nadaje się do spożycia. 
Czy osoby wydające nie mają o tym 
pojęcia? Czy nie mają obowiązku 
tego odpowiednio magazynować? 
To wszystko nie nadaje się do wy-
dawania ludziom – to fragment 
wiadomości nadesłanej przez naszą 
czytelniczkę.

Byliśmy w budynku OSP Łę-
czyca przy ul. Sienkiewicza, gdzie 

przez jakiś czas wydawano żyw-
ność. Faktycznie panowało tam 
przenikliwe zimno. Pracowni-
ca Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej z Łęczycy absolutnie 
zaprzecza, aby jakiekolwiek pro-
dukty wydawane mieszkańcom 
były zamarznięte.

- Nie wiem kto wymyślił coś takie-
go. Przecież osobiście wydawałam 
żywność i żadnego lodu nie widzia-
łam. Może niektórzy myśleli, że mle-

ko zamarzło, dlatego że kartony 
były pogniecione, a narożniki 
odklejone. Ale to nie od mrozu. 
W budynku OSP była bardzo 
duża wilgoć i paczki z mle-
kiem namiękły. Pod wpływem 
dużego ciężaru, bo wszystko 
było poukładane pod sam 
sufit, dwie kolumny się mocno 

pochyliły – powiedziała nam 
pracownica PKPS-u. - Wszystkie 

produkty nadają się do spożycia. 
Szkoda, że niektórzy wymyślają 

takie rzeczy. Warto też zauważyć, że 
dużo produktów zalega w magazy-
nie, bo ludzie ich nie odbierają.

Wersja naszej czytelniczki wcale nie 
jest tak nieprawdopodobna, jak uważa 
pracownica wydająca żywność. W 
końcu produkty były magazynowane 
w starym, nieogrzewanym budynku 
przy około 20 stopniowym mrozie. 
Obecnie punkt PKPS wrócił na ul. 
Poznańską.

(zz)

Temat dodatków sta-
żowych stał się jed-

nym z czołowych zagadnień 
posiedzenia komisji wspólnych 
rady miasta Łęczyca. Powód? 
Obawa, że wynagrodzenie nali-
czane będzie od podstawy 1850 
zł, podczas gdy od 1 stycznia 
minimalna krajowa wynosi 2000 
zł. Pracownicy Zieleni Miejskiej 
podejrzewali, że dodatek stażowy 
zostanie ponownie wliczony w ich 
pensję podstawową.

Kwestia dodatku stażowego i 
wzrostu wynagrodzenia mini-
malnego nie dotyczy tylko Zieleni 
Miejskiej. O swoich pracownikach 
mówiła także Iwona Porczyńska, 

kierowniczka MOPS w Łęczycy. 
Jak podsumował p.o. burmistrza, 
Andrzej Rokicki, to dyrektorzy 
powinni decydować o pensjach 
podległych im pracowników.

- Trzeba najpierw uchwalić bu-
dżet, a sprawą dyrektorów jedno-
stek będzie prowadzenie polityki 
kadrowo-płacowej.

Podobne stanowisko zajął Paweł 
Kulesza, przewodniczący RM.

- Jako radni nie powinniśmy 
przekraczać swoich kompetencji. 
Naszym zadaniem jest określenie 
puli środków dla jednostki, a nie 
dysponowanie nimi. To jest wyłącz-
ne zadanie dyrektora.

(mku)

Adaś Janicki
- Kocham moją babcię, bo 
daje słodycze. Lubię z nią 
siedzieć i słuchać jak opo-
wiada bajki. Wiem, że ona 
też mnie kocha, bo często 
mnie przytula i całuje. Za-
wsze ma dla mnie czas. 
Lubi, kiedy opowiadam jej 
o koleżankach i kolegach z 
przedszkola.

Wiktoria Zawadzka
- Moja babcia wspaniale 
gotuje. Bardzo dobrze i 
chętnie się mną opiekuje. 
Jest dobrym kompanem 
do zabaw. Dziadka też ko-
cham, bardzo lubię nasze 
wspólne spacery nad rze-
kę. Dziadek jest taki mądry, 
wszystko wie i opowiada 
mi o tym.

Hubert Grobelkiewicz
- Moi dziadkowie miesz-
kają na wsi. Ja bardzo 
lubię do nich jeździć. 
Nigdy się tam nie nudzę, 
z dziadkiem gramy w 
piłkę. Z babcią pieczemy 
ciasta, ostatnio upiekli-
śmy sernik. Cała rodzina 
zjadła go z dużym ape-
tytem.

Marysia Graczyk
- Moja babcia jest bar-
dzo kochana .  Częs to 
ją odwiedzam, bo ona 
mieszka na wsi. Kiedy 
tam jadę, babcia zawsze 
przygotuje coś pyszne-
go, często ciasto i super 
kompot. Po pracy, kiedy 
babcia ma czas to czyta 
mi piękne bajki.

Mateusz Łatkowski
- Moi dziadkowie chętnie się 
mną opiekują, zawsze maja 
dla mnie czas. Często dostaję 
od nich prezenty. A ja poma-
gam im w gospodarstwie, jak 
umiem. Najbardziej uwielbiam 
naleśniki smażone przez bab-
cię.  Z dziadkiem lubię robić 
porządki na działce. Pomagam 
wykopywać drzewa.

Marta Podlasiak
- Babcia ze mną rysuje i 
kocham ją za to. Oboje 
dziadkowie są fajni,  babcia 
jest miła, dobra, troskliwa i 
taka spokojna. Uczy mnie 
dodawania i odejmowa-
nia. Zawsze ma dla mnie 
coś dobrego. Zazwyczaj 
to jakieś słodycze, a latem 
obowiązkowo lody.

REPORTER PYTA: Za co kochasz babcię i dziadka?

Dyrektorzy zdecydują 
o stażowym

Ferie – co zrobić z wolnym 
czasem?

Dyrektor Centrum Kulturalno – Bibliotecznego wybrany

Wydawali zamarzniętą żywność?

Pracownica PKPS 
zaprzecza, aby jakikolwiek 

produkt był wydany 
zamarznięty

wodnim będą 
podróże, m.in. do Parku Makiet w 
Koninie, Muzeum Włókiennictwa w 
Łodzi, czy aquaparku w Kutnie. Poza 
tym podopieczni DK wezmą udział 
w szeregu zabaw na miejscu. 

Również Miejska i Powiatowa 
Biblioteka w Łęczycy przygotowała 
kilka atrakcji. 19 stycznia będzie 
można bawić się z konsolą X-BOX, 
natomiast 24 stycznia to dzień gier 
planszowych. W dni powszednie 
oprócz czwartków można będzie 
również skorzystać z komputerów i 
tabletów podłączonych do internetu.

(mku)

W najbliżSzy WeeKend dzień babci i dziadKa. OdWiedziliśmy PrzedSzKOle miejSKie nr 1 W Łęczycy. 
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życzenia

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Łęczyca

Łęczyca W Polsce zmarło już z 
powodu wychłodze-

nia organizmu ponad 70 osób. 
Dla bezdomnych siarczysty mróz 
może być zabójczy. Choć trudno 
w to uwierzyć, ale niektórzy 
bezdomni nawet zimą śpią pod 
namiotem. 

W ubiegłym tygodniu spotka-
liśmy funkcjonariuszy straży 
miejskiej podczas patrolu. Straż-
nicy natrafili na namiot, przy 
ul. Belwederskiej, rozstawiony 
w krzakach niedaleko wiaduk-
tu. Od mieszkającej w pobliżu 
kobiety usłyszeli, że dwóch bez-

Miejscowa prokuratura sprawdzała, czy 
radny miejski Damian Czerwiński złamał prawo. Chodziło o złożenie nieprawdziwych oświad-czeń majątkowych – radny zamiast adresu zamiesz-kania wpisywał adres zameldowania. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że radny nie jest zameldowany w Łęczycy. 

Pojawiły się podejrzenia, czy radny miejski może mieć meldunek z zupełnie innej miejscowości. Prokuratura nie miała wątpliwości. Adres zameldowania poza miastem nie koliduje z wykonywaniem mandatu radnego miasta Łęczyca, gdyż jego adres zamieszkania jest łęczycki. Spraw-dzano natomiast, czy popełnienie błędu w oświadczeniach majątkowych nie było złamaniem prawa.
- Śledztwo w sprawie złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego przez radnego rady miejskiej w Łęczycy zostało umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czyny zabro-

nionego. Radny nie kwestionował, że złożył takie oświad-czenia. Przyznał, że wypełniał je zgodnie ze swoją wiedzą, jaką posiadał w danym okresie. Po złożeniu pierwszego oświadczenia majątkowego w grudniu 2014 roku, w któ-rym wpisał adres zameldowania na pobyt stały, a nie jak powinien, adres zamieszkania, nikt nie zwrócił uwagi, że w oświadczeniu jest błąd. Mając przekonanie, że oświad-czenie majątkowe jest wypełnione poprawnie, radny w kolejnym oświadczeniu również podał adres zameldo-wania – wyjaśnia prokurator Monika Piłat. - Uznano, że brak jest uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego, ponieważ oprócz złożenia nieprawdziwego oświadczenia majątkowego, aby ten czyn uznać za zabro-niony, sprawca musi mieć świadomość popełniania tego czynu. W tym przypadku nie można było w żaden sposób podważyć argumentacji radnego, który był przekonany, że w sposób prawidłowy wypełniał dokumenty.
(zz)

ŚlEDZTwO umORZOnE

Bezdomni śpią W... namiocie 
domnych mężczyzn upodobało 
sobie to miejsce.

- W największe mrozy ich nie 
było, ale wcześniej, spali tu co-
dziennie. Jak było minus 20 stopni, 
to co noc przychodziłam spraw-
dzać, czy ich nie ma. Nie chciałam 
znaleźć na drugi dzień niebosz-
czyków – mówi łęczycanka. - Jak 
tylko się pojawią to zadzwonię do 
straży miejskiej.

Tomasz Olczyk, komendant SM 
w Łęczycy, twierdzi, że największy 
problem z osobami bezdomnymi 
polega na tym, iż najczęściej nie 
chcą one skorzystać z pomo-

cy. Umieszczenie w specjalnym 
ośrodku, czy noclegowni nie 
wchodzi w grę, głównie z powodu 
alkoholu.

- Sprawdzamy miejsca, gdzie 
mogą znajdować się osoby bez-
domne. Odwiedzamy park, tere-
ny wokół zalewów, pustostany, 
działki oraz miejsca, gdzie w 
przeszłości bezdomni urządzali 
sobie koczowiska – mówi szef 
straży miejskiej. - Na szczęście 
nie znaleźliśmy ani jednej osoby, 
która spałaby pod gołym niebem. 
Odbieramy jednak zgłoszenia do-
tyczące bezdomnych, którzy śpią 
na klatkach schodowych.

O takim zdarzeniu poinformo-

wała nas również czytelniczka. 
W czwartek rano w jednej z klatek 
w bloku przy ul Z.W.M. 1A spał 

Strażnicy rozmawiają z mieszkanką o bezdomnych z namiotu

bezdomny. Mieszkańcy wezwali 
do niego policję. 

(zz)

W namiocie zimą śpią bezdomni. na szczęście w największe mrozy znaleźli sobie inne miejsce do noclegu
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Daszyna Na terenie gminy 
Daszyna działają 

dwie kotłownie opalane bio-
masą. To tanie i ekologiczne 
paliwo, którego niestety w tym 
roku brakuje. Po letniej suszy, 
zresztą kolejny rok z rzędu, 
słomy w regionie nie jest zbyt 
dużo.

- Oczywiście mamy jeszcze 
zapasy, ale gmina chętnie kupi 
dodatkową słomę. Przewiduje-

my, że sezon grzewczy potrwa 
na pewno do kwietnia. Prosimy 
rolników, którzy mają ją do sprze-
daży, aby zgłaszali się do naszego 
urzędu – mówi Zbigniew Woj-
tera, wójt gminy Daszyna. - Na 
szczęście nie ma niebezpieczeń-
stwa, że zabraknie nam paliwa w 
kotłowniach, bo w każdej chwili 
możemy przełączyć się na ogrze-
wanie gazowe.

(zz)

Na ten rok wła-
dze gminy Da-

szyna przewidziały ważne inwe-
stycje. Chodzi m.in. o rozbudowę 
gazociągu oraz gruntową moder-
nizację dróg.

Na pewno istotna dla miesz-
kańców jest informacja, że wiosną 
ruszy remont dwóch dróg na terenie 
gminy. Poszerzona i wyasfaltowana 
zostanie jezdnia na odcinku Mazew 
– Kolonia – Zieleniew o długości 
ok. 1,5 km oraz druga od Mazewa 
do Łubna na długości ok. 3,5 km. 
Przetarg wygrała firma z Kutna, 
inwestycja będzie kosztowała około 
1 mln 800 tys. zł przy dofinanso-
waniu z PROW w wysokości 63%. 
Obydwa remonty mają zakończyć 
się do czerwca.

Również wiosną ruszy rozbudowa 
sieci gazociągowej o kolejne 7 km. 
Gaz popłynie od Janic do Walewa. 
Przetarg został już rozstrzygnięty. 

- Koszt rozbudowy gazociągu 
wyniesie ok. 1mln 400 tys. zł, do-
finansowanie dostaniemy z Unii. 
Prace powinny zakończyć się do 
końca roku – informuje Zbigniew 
Wojtera, wójt gminy Daszyna.

(zz)

Minęły już ponad 
dwa miesiące, od 

kiedy Waldemar S. strzelał 
z wiatrówki do mężczyzny 
na ul. Ogrodowej w Łęczycy. 
Niewiele brakowało, a zabiłby 
44-latka. Mimo to w dalszym 
ciągu przebywa na wolności. 
Nie został jeszcze przebadany 
przez biegłego sądowego, 
który ma określić jego stan 
zdrowia i poczytalność w chwili 
zdarzenia.

Waldemar S. ma stwierdzoną 
schizofrenię paranoidalną. Wy-
darzenia z listopada ub. roku 
nie były pierwszymi w jego 
historii. Już wcześniej strzelał 
do przechodniów z wiatrówki, 
przy próbie zatrzymania po-
strzelił policjanta, groził nożem 
przypadkowemu przechod-
niowi i pracownikom jednej z 
łęczyckich pizzerii. To chyba 
wystarczająca lista, aby uznać 
go za niebezpiecznego. Tak na 
pewno myślą mieszkańcy, któ-
rzy dzwonią do naszej redakcji. 

Sprawa rowu 
odwadniające-

go w Topoli Katowej od początku 
budziła wiele kontrowersji. Głów-
nie za sprawą jego głębokości 
– rów został wykopany aż na 2 
m. Kiedy okazało się, że tak głę-
boki wykop wzdłuż drogi jest zbyt 
niebezpieczny, postanowiono go 
spłycić. Mieszkańcy oczekiwali 
innego rozwiązania.

„Rów odwadniający o głębokość 
2 metrów był wykopany przy budo-
wie drogi asfaltowej. Mieszkańcy się 
nie zgadzali na takie głębokie rowy, 
bo woda miała spływ w drugą 
stronę niż wykopany rów. Od razu 
wiadomo było, że woda z drogi i tak 
będzie płynęła na pola a nie rowem. 
Wójt obiecał zrobić zakryty rów. Od 
radnego wiem, że dali na to pienią-
dze i projekt budowy rowu kry-
tego jest zrobiony. Jednak zamiast 
budować kryty rów, wójt kazał go 
zasypać. Mieszkańcy napisali pismo 
do Inspektoratu Budowlanego, ale 
nie wiadomo jak to się skończy. 
Wójt wydał pieniądze z dotacji na 
wykopanie rowu, wydał pieniądze 
na projekt budowy rowu zakry-
tego a na koniec kazał go zawalić 
żwirem. Mieszkańcy są bezradni 
wobec nielegalnych działań wójta” 
- czytamy w mejlu nadesłanym do 
naszej redakcji. 

Wójt Jacek Rogoziński przyznaje, 
że rów odwadniający został spły-
cony, ale jak mówi – spełnia swoją 
funkcję należycie.

- Podjąłem taką decyzję po serii 
niebezpiecznych zdarzeń w tym 
miejscu. Wiem, że dwóch rowerzy-
stów wpadło do rowu. Ja osobiście 
też miałem tam kolizję. Faktycznie 
możemy się zastanawiać, czy wy-

kopanie tak głębokiego rowu już na 
początku było słuszne. Na etapie re-
alizacji inwestycji miałem zapewnie-
nia, że będzie to dobre rozwiązanie, 
okazało się inaczej – tłumaczy wójt 
gm. Łęczyca. - Wykonanie rowu 
krytego okazało się niemożliwe ze 
względów finansowych. Koszty 
byłyby zbyt duże. Twierdzenie, że 
zmarnowałem pieniądze na wy-
konanie projektu rowu krytego nie 
jest do końca słuszne. Ten projekt 
zakładał dwa rozwiązania. Jednym 
było zrobienie rowu krytego a dru-
gim spłycenie tego rowu i to zostało 
wykonane.

Wójt uważa, że konflikty w Topoli 
Katowej mają głównie podłoże mię-
dzysąsiedzkie. Niektórzy mieszkań-
cy nie mogą porozumieć się w wielu 
kwestiach. 

- Projekt remontu drogi w Topoli 
Katowej zastałem po moim po-
przedniku. Szkoda, że nie trzymał 
się on ustaleń z mieszkańcami, 
wówczas nie byłoby problemu. Rów 
odwadniający powinien znajdować 
się w innym miejscu a nie wzdłuż 
całej jezdni – mówi wójt Rogoziński.

Dowiedzieliśmy się, że na miej-
scu zebrała się komisja rolnictwa z 
gminy Łęczyca, która wspólnie z 
mieszkańcami oglądała spłycony 
rów. Przewodniczący komisji Grze-
gorz Góra, tak jak nasz czytelnik ma 
wątpliwości, czy podjęte działania 
były zgodne z prawem.

- Gmina została narażona na 
koszty, dlatego poprosiłem o opinię 
prawną w tym temacie. Czekam na 
nią już około miesiąca – usłyszeliśmy 
od radnego Góry. - Wójt nie wziął 
udziału w komisji wyjazdowej do 
Topoli Katowej.

(zz)
Pod Łęczycą, w 
miejscowości 

Leszcze, na prywatnej posesji 
stoi opancerzony samochód 
rozpoznawczy BRDM. To nie 
lada gratka dla przejezdnych. 
Jego właścicielem jest protetyk 
z Łęczycy, pasjonat militariów.

- To własność mojego kuzyna, u 
mnie ten pojazd tylko stoi – mówi 
z uśmiechem właściciel gospodar-
stwa pod Łęczycą. - To zabytek. 
Kuzyn kupił go z jednostki pod 
Warszawą. Pojazd oczywiście 
jest sprawny. Jak tylko się tutaj 
pojawił wzbudzał bardzo duże 
zainteresowanie.

Nie ma się co dziwić. Nie co-
dziennie widzimy pojazdy woj-
skowe na podwórzach sąsiadów.

BRDM to radziecki opancerzony 
samochód rozpoznawczy z okresu 
po II wojnie światowej. Pierwszy 
prototyp BRDM zbudowano w 
lutym 1956 roku, a już w roku 
następnym przystąpiono do ich 
produkcji seryjnej. Pierwsze serie 
nie miały opancerzenia góry prze-
działu bojowego, co zmieniono 
w późniejszym czasie. Produkcję 
samochodów BRDM zakończono 
w 1966 roku po wprowadzeniu do 
produkcji nowego opancerzonego 
samochodu rozpoznawczego 
BRDM-2. Oprócz ZSRR transpor-
ter opancerzony produkowany 
był na licencji, na Węgrzech. 
Zbudowano około 10 tysięcy tych 
pojazdów. 

(zz)

Rów niezgody

Inwestycje w gminie

GmInA kuPI słOmę

Strzelał do człoWieka, 
Wciąż jeSt na Wolności

- Jestem w szoku, że ten czło-
wiek wciąż chodzi na wolności. 
Mieszkam na tym samym osiedlu 
i boję się o życie swoje i swoich 
dzieci – usłyszeliśmy. - Uważam, że 
powinien od razu zostać zamknięty 
w więzieniu lub w szpitalu psychia-
trycznym. Czy organy ścigania cze-
kają, aż ten człowiek kogoś zabije?

Procedury nie przewidują za-
mknięcia Waldemara S. w areszcie. 
I niestety, trwają zdecydowanie za 
długo.

- Sprawca jeszcze nie był badany. 
Dopiero otrzymaliśmy opinię bie-
głego z zakresu medycyny sądowej, 
który stwierdził, że obrażenia u 

pokrzywdzonego były na czas 
powyżej 7 dni. Musieliśmy zacze-
kać, aż wypowie się lekarz, żeby 
prawidłowo zrobić kwalifikację 
popełnionego czynu. W następnej 
kolejności będą zlecone badania 
sądowo-psychiatryczne sprawcy – 
informuje Monika Piłat, szefowa 
łęczyckiej prokuratury.

Wydawać by się mogło, że w 
szczególnych przypadkach wymiar 
sprawiedliwości działa szybciej. Ten 
przypadek z pewnością zwyczajny 
nie jest. Oby chory psychicznie 
mieszkaniec Łęczycy nie zaatako-
wał kolejnej osoby.

(zz)

nIEcODZIEnnA OZDObA PODwóRkA

Łęczycanin kupił 
opancerzonego transportera

Wczoraj cała Polska grała 
wspólnie z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Łęczyca-
nie również włączyli się do cha-
rytatywnej imprezy. Ponad 160 
wolontariuszy z całego miast 
a zaangażowało się w zbiórkę 
pieniędzy, w tym roku dla ra-
towania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej senio-
rom. Zbiórka na terenie miasta 
trwała od 8 rano a przez cały 
dzień mieszkańcy mogli korzy-
stać z licznych atrakcji. Można 
było skorzystać z darmowe-
go lodowiska, wziąć udział w 
grze rodzinnej zorganizowanej 
w parku miejskim, zwiedzić 
dawne więzienie. Ponadto, 
przygotowano moc atrakcji, 
m.in. w SP nr 3 zorganizowano 
akademię z okazji Dnia Babci i 
Dnia Dziadka,  gry i zabawy na 
temat promocji zdrowia oraz  
kawiarenkę ze smacznymi cia-
stami przygotowanymi przez 
rodziców. Wieczorem na pl. T 
Kościuszki odbyły się koncerty 
a o godz. 20, tak jak w całej 
Polsce miał miejsce pokaz fa-
jerwerków.

(mku)

Finał wOŚP 
w łęczycy
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Łęczyca

Daszyna

Grabów Krzysztof Kaźmierczak 
z Grabowa trafił nie-

dawno do szpitala. Jego choroba jest 
efektem biedy i strasznych warun-
ków bytowych. Brudne ściany z pla-
mami wilgoci, przeciekający dach, 
przejmujące zimno i wszechobecny 
bałagan – w takich warunkach z 
pewnością nie powinien mieszkać 
człowiek.

- Nie mam czym palić, wczoraj 
skończyło się drewno, a na węgiel nie 
mam pieniędzy – powiedział nam 
pan Krzysztof, krótko przed choro-
bą. - Otrzymuję z gminnego ośrodka 
tylko 600 zł zasiłku. Jestem chory, na 
lekarstwa wydaję ok. 300 zł na mie-
siąc. Prosiłem pracownika GOPS o to, 
żeby chociaż raz na jakiś czas przyszła 
opiekunka, żeby kupiła dla mnie jakieś 
jedzenie, ponieważ nie mogę chodzić. 
Dobrze by było, gdybym trafił do 
domu opieki... Albo gdybym został 
przeniesiony do lokalu, gdzie chociaż 
jest toaleta i ogrzewanie, bo tak to chyba 
zamarznę jak przyjdą większe mrozy.

O komentarz poprosiliśmy w miej-
scowym GOPS.

-  Jedyne co możemy zaproponować, 
to aby mężczyzna korzystał z ciepłych 
posiłków w domu seniora „Wigor”, jeśli 
zdoła tam dojść. W Dziennym Domu 
Pobytu Seniora może też pobyć w 
cieple – usłyszeliśmy od Jadwigi Soi, 
kierownik GOPS w Grabowie.

Propozycja kierowniczki GOPS-u 
jest nie do przyjęcia. Mężczyzna ma 
ogromne problemy z poruszaniem się, 
a mimo to ośrodek nie przydziela mu 
opiekunki. Co gorsza, stan mężczyzny 
pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, 
że trafił do szpitala. 

- Kiedy jego stan zdrowia się popra-
wi, podejmę działania o umieszczeniu 
go w Domu Pomocy Społecznej - infor-
muje Anna Nowakowska, pracownik 
socjalny.

- Jego nogi przypominały jedną, 
wielką ranę - wspomina Lucjan Ro-
solak, kolega mężczyzny. - Tak dalej 
być nie mogło, wezwałem lekarza a 
ten wystawił skierowanie do szpitala. 
Osobiście zawiozłem go do szpitala w 
Kutnie, gdzie przebywa do dziś.

Oby GOPS postarał się i umieścił 
pana Krzysztofa w DPS-ie jak naj-
szybciej.

(mku)

Kierowcy przejeżdżający drogą 
wojewódzką 703 w czwartkowe 
południe mogli podziwiać nie 
lada popisy kilku fanów wido-
wiskowej jazdy samochodem. 
Na zamarzniętym rozlewisku w 
Kwiatkówku jeździli bokiem i 
„kręcili” samochodami kółka.

Drift to technika jazdy po-
jazdem w kontrolowanym po-

ślizgu. Dla wielu kierowców to 
niezła frajda. Przy okazji, tak 
jak w tym przypadku na lodzie, 
daje możliwość podszkolenia 
swoich umiejętności w trud-
nych warunkach drogowych. 
Być może taki trening kiedyś 
przyda się na drodze i pozwoli 
uniknąć wypadku.

(zz)

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Daszynie zmienił siedzibę. 
Teraz mieści się w zabytkowym 
dworku, w parku tuż obok urzę-
du gminy.

Nowa siedziba ośrodka pomocy 
zajmuje dwie kondygnacje, parter 
i piętro.

- W większości funkcjonujemy na 
piętrze - mówi Bożena Sowińska, 
p.o. kierownika GOPS-u. - Jeden 
pokój na parterze jest konieczny 
dla osób niepełnosprawnych, cho-
rych i starszych. W zdecydowanej 
większości to główni nasi klienci 

i musimy o nich myśleć. Można 
powiedzieć, że wykonawcom 
udało się osiągnąć zamierzony cel. 
Pomieszczenia są przestrzenne i 
stwarzają możliwości jak najlepszej 
obsługi osób potrzebujących.

Zdanie kierowniczki potwierdza 
jedna z podopiecznych ośrodka, 
którą spotkaliśmy na miejscu.

- Aż miło tu teraz przyjść. Bardzo 
ważne jest to, że dworek znajduje 
się blisko urzędu gminy. Można 
załatwić wiele spraw i nie ma 
potrzeby przyjeżdżać dwa razy – 
usłyszeliśmy od kobiety.

(mku)

Zaplecze socjalne pra-
cowników Zieleni Miej-

skiej w Łęczycy, które mieści się w 
budynku dawnego więzienia jest w 
fatalnym stanie. Podczas ostatnich 
mrozów, w bazie zieleni nie było 
nawet wody, bo zamarzły rury.

- To się w głowie nie mieści. Wa-
runki są wręcz nieludzkie. Nie mo-
żemy sobie nawet herbaty zrobić, 
bo nie ma wody – usłyszeliśmy od 
pracowników.

Problem z zapleczem socjalnym 
nie jest nowy. Na łamach Reportera 
wielokrotnie już pisaliśmy o trudnych 
warunkach pracowników ZM. Nie-
stety, od lat nic się zmienia na lepsze, 
wręcz przeciwnie. Stan budynku 
pogarsza się z roku na rok.

- W biurze siedzą sobie w cieple i 
piją kawę. Czy my jesteśmy gorszymi 
ludźmi? Nawet ręce musimy po pracy 
myć w śniegu, bo nie ma wody. Nie 
działa centralne ogrzewanie, zama-
rzają rury a ubikacja jest zapchana 
– żalili się pracownicy. - Miała być 
nowa baza, miało być lepiej, a nie ma 
nic! Trzeba o tym głośno mówić. Co 
to za zakład pracy?

Rozżalenie pracowników jest oczy-
wiste. Pracodawca powinien zapew-
nić godne warunki pracy. W tym 
przypadku nie ma o tym mowy. 

Arkadiusz Podawczyk, dyrektor 
Zieleni Miejskiej wie o problemach. 
Twierdzi, że próbuje pomóc pracow-
nikom, ale bez pieniędzy nie ma na 
to szans. Wnioskował do burmistrza 
i rady miasta o przyznanie 1 mln 200 
tys. zł na budowę nowego zaplecza 

socjalnego przy ul. Staromiejskiej. 
Póki co, pieniądze na ten cel nie 
zostały zarezerwowane w projekcie 
budżetu miasta. 

- Warunki związane z zapleczem 
socjalnym pracowników JB Zie-
leń Miejska są trudne. W projekcie 
budżetu na 2017 nie przewidziano 
żadnych środków finansowych, które 
pozwoliłby zmienić tę trudną sytuację 
– komentuje A. Podawczyk, dyrektor 
ZM. - Mocno wierzę w mądrość 
radnych RM Łęczyca, którzy niejed-
nokrotnie na wielu spotkaniach z 
pracownikami deklarowali pomoc w 
tej sprawie, że dokonają korzystnych 
zmian w budżecie, które pozwolą na 
rozpoczęcie w tym roku budowy no-
wego zaplecza socjalno-technicznego 
przy ulicy Staromiejskiej w Łęczycy.

Budżet miasta musi być ustalony 
do końca tego miesiąca. Decyzję o 
jego ostatecznym kształcie podejmą 
radni. Mogą zdecydować również 
o przyznaniu pieniędzy dla Zieleni 
Miejskiej.

(zz), (mku)

GOPS w zabytkowym dworku

na zdjęciu bożena Sowińska

Pomieszczenie GOPS-u na piętrze jest sporych rozmiarów

Drifting pod łęczycą

Rozżaleni pracownicy. 
Nie mają wody i ogrzewania

Warunki w pomieszczeniu zaplecza socjalnego są fatalne

Zaniedbania GOPS. Człowiek w szpitalu 

Krzysztof Kaźmierczak nie ma 
opału. W mieszkaniu siedzi 
zawinięty w kołdrę

KOniec z Paleniem 
w SzPitalu?

Łęczyca Na terenie Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w 

Łęczycy obowiązuje całkowity zakaz 
palenia papierosów – przynajmniej 
w teorii, bo w praktyce wielu pacjen-
tów tego zakazu konsekwentnie nie 
egzekwuje. Chorzy palą gdzie tylko 
można. Czy już niedługo skończy się 
swoboda palaczy?
Na niektórych oddziałach łęczyc-
kiego szpitala zamontowano czujki 
dymu. Nie miały być one bronią 
na palaczy, chodziło o zwiększe-
nie bezpieczeństwa w przypadku 
pożaru. Nie da się jednak ukryć, że 
takie urządzenia dym papierosowy 
również „wyczują”.
- Czujki były montowane jak do tej 
pory na oddziale chirurgicznym, 
wewnętrznym i na trakcie porodo-
wym. Są to urządzenie, które szybko 
wykrywają źródło dymu. Chodzi o 
zwiększenie bezpieczeństwa w szpi-
talu. Po prostu realizujemy zalecenia 
straży pożarnej, ponieważ na stałe 
współpracujemy ze strażą. Docelowo, 
w miarę przeprowadzanych remon-
tów, będziemy montować te urzą-
dzenia w całym szpitalu – wyjaśnia 
Andrzej Pietruszka, dyrektor ZOZ w 
Łęczycy. - Zakaz palenia papierosów 
oczywiście obowiązuje w całym bu-
dynku. Nie mogę jednak powiedzieć, 
że takie sytuacje się nie zdarzają. Nie 
wiem, co musiałoby się wydarzyć, 
żeby pacjent palący papierosy w 
szpitalu nagle przestał to robić. 
Przypadki palenia papierosów w 
szpitalu nie są niczym nowym. Latem 
pacjenci wychodzą przed budynek, 
ale zimą? Jak się okazuje, w łęczyc-
kim szpitalu jest „dzika palarnia”. Na 
oddziale chirurgicznym, przy wyjściu 
ewakuacyjnym stoi stolik i krzesła. 
Klatka schodowa jest zadymiona. 
W tym miejscu czujki dymu są już 
częściowo zamontowane, ale jeszcze 
nie działają.

(zz)
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ogłoszenie

ogłoszenie

W Wieleninie włoska spółka K-Flex 
(specjalizująca się w produkcji ma-
teriałów ze spienionego kauczuku 
do izolacji termicznej i akustycznej) 
buduje halę produkcyjną. Firma 
zamierza zwiększyć zatrudnienie 
do 350 pracowników, czyli o około 
100 więcej niż dotychczas pracuje 

w zakładzie. Hala ma być gotowa 
w połowie czerwca. Poszukiwani 
będą głównie pracownicy do 
magazynu oraz na produkcję. Na 
zatrudnienie mogą również liczyć 
sprzedawcy i logistycy, pracownicy 
biurowi. 

(ps)

Pijalnia wody ter-
malnej ma wielu 

zwolenników. Budynek kościoła 
ewangelickiego, w którym mieści 
się pijalnia, odwiedzają jednak nie 
tylko kuracjusze. Gośćmi są też 
miłośnicy wszelkich alkoholi. Jest 
z nimi nie lada problem. Kilka razy 
trzeba było już wzywać ochronę.

- W pomieszczeniu jest 
ciepło, można sobie 
usiąść na wygod-
nych fotelach. Ci, 
którzy lubią so-
bie wypić, wy-
korzystują to, 
że budynek jest 
ogólnodostęp-
ny – mówi pani 
Dorota, która z 
ramienia muzeum 
odpowiedzialna jest za 
funkcjonowanie pijalni. 
- Czasami te osoby były 
agresywne. Musiałam 
dzwonić po ochroniarzy. 

Jak się dowiedzieliśmy, amatorzy 
procentów przychodzą do pomiesz-
czenia nawet wtedy, gdy odbywają 
się msze.

- Zawsze jedna niedziela w mie-
siącu przeznaczana jest dla ewan-
gelików. Odprawiane są także tutaj 
msze. Na to niestety nie zważają 
alkoholicy. Byłam już świadkiem 
takiego incydentu. Podpity człowiek 
przyszedł na mszę, rozsiadł się na 
fotelu i jeszcze wyciągnął flaszkę – 
słyszymy.

Na szczęście, do podobnych zda-
rzeń dochodzi już rzadziej. Pani 

Będzie praca pod uniejowem W pijalni pita jest nie tylko woda
Poddębice Woda wydobywana jest 

z głębokości 2101 m i 
ma 27 tys. lat

Dorota twierdzi, że 
interwencje ochrony 
zrobiły swoje. 
- Ostatnio, odpukać, 

nie mam już proble-
mów z pijakami. Oby 
tak zostało. 

Pijalnia czynna jest 
od środy do piątku w 
godz. 12 – 17. W soboty i 

niedziele od 10 do 18. 
- Najwięcej ludzi przychodzi w 

weekendy. Zaglądają do nas nie tylko 
mieszkańcy, ale również pacjenci 
pobliskiego szpitala. Jest wielu przy-
jezdnych, nawet z zagranicy – mówi 
pani Dorota. - W okresie letnim 
zainteresowanie pijalnią jest przez 
cały tydzień. 

Czy jest szansa, aby pijalnia wód 
czynna była też w poniedziałki i 
wtorki? Maila z tym pytaniem wy-
słaliśmy do urzędu miasta. Czekamy 
na odpowiedź. 

(ps)

Pijalnia znajduje 
się w kościele 
ewangelicko-
augsburskim
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dramat nad roZlewiSkiem 

Choć trudno w to 
uwierzyć, wiele bu-

dynków w mieście ma jeszcze 
dachy pokryte azbestem. Miesz-
kańcy, z którymi rozmawialiśmy, 
dziwią się, że przez lata nie udało 
się wymienić szkodliwego azbe-
stu.

- Ja rozumiem, że na wsiach ta-
kich dachów jest jeszcze sporo. Ale 
w mieście? Przecież tak nie powin-
no być – nie kryje zdenerwowania 
pani Zofia. 

Azbest, popularnie zwany eter-
nitem, występuje w płytach 
dachowych cementowo
-włóknowych. Stare 
cementowo-włók-
nowe płyty faliste 
i płytki zawierają 
ogromne i lości 
azbestu. Trzeba na 
niego uważać, bo 

może wywoływać groźne dla życia 
choroby. Eternit może podrażniać 
układ oddechowy i prowadzić do 
licznych chorób, w tym nawet no-
wotworowych. 

- Mieszkańcy chcący pozbyć się 
szkodliwego azbestu z dachów 
domów mogą uzyskać dofinanso-
wanie na ten cel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 
ramach programu priorytetowe-
go “Dofinansowanie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z 

terenu województwa łódz-
kiego 2017-2018” - mówi 

Kamila Ścibior, kie-
rownik referatu rol-
nictwa i ochrony 
środowiska urzę-
du miejskiego w 
Poddębicach. 

(ps)

O tym zdarzeniu głośno jest w 
całej gminie Pęczniew. 24-latek 
próbował utopić o 2 lata młodszą 
partnerkę w jednym z rozlewisk 
nad Wartą.

Mężczyzna jest dobrze znany po-
licji. Już niejednokrotnie miał zatar-
gi z prawem. Znęcał się psychicznie 
i fizycznie nam matką. Przeważnie 
ataki agresji miały miejsce po wy-
pitym alkoholu. 

Jak informuje miejscowa pro-
kuratura, także teraz 24-latek 
był po spożyciu procentów. Nie 
wyklucza się również tego, że 
brał narkotyki.

P r e z yd e n t  A n -
drzej Duda podpi-

sał ustawy reformujące system 
szkolny w Polsce. Oznacza to 
likwidację gimnazjów, powrót do 
8-letnich szkół podstawowych, 
4-letnich liceów ogólnokształ-
cących i 5-letnich techników. W 
miejsce zasadniczych szkół zawo-
dowych powstaną dwustopniowe 
szkoły branżowe. W jaki sposób 
w Poddębicach lokalne władze 
przeprowadzą reformę oświaty?

- W gimnazjum pracuje 41 peda-
gogów. Uczniów jest 385 – usłysze-
liśmy od Andrzeja Kierepa, dyrek-
tora placówki. - Nie będę ukrywał, 
że nastroje nie są najlepsze. Mamy 

jednak nadzieję, że szkoła zostanie 
przekształcona w podstawówkę. 

Magdalena Jaworska z urzędu 
miejskiego w Poddębicach, od-
powiedziała kilka tygodni temu 
wymijająco na nasze pytanie dot. 
reformy oświatowej.

- Ustawa nie weszła jeszcze w ży-
cie, więc nie wiadomo jaki będzie jej 
kształt. Po wejściu jej w życie kwestie 
związane z przekształceniem gimna-
zjum będą przedmiotem obrad samo-
rządu – odpowiedziała niedawno na 
nasze pytanie urzędniczka.

Czy teraz z magistratu popłynie 
więcej konkretów? Niestety, urząd na 
pytanie w tej sprawie nie odpowiedział.

(ps)

W odstępie niespełna pół go-
dziny na autostradzie A2 doszło 
do dwóch wypadków, w których 
jedna osoba została ranna. Do 
pierwszego zdarzenia doszło o 
godzinie 4.20 na 328 km auto-
strady A2 w kierunku Poznania 
w miejscowości Woźniki. 

Z wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący tirem 43-letni mieszka-
niec powiatu poznańskiego wpadł 
w poślizg i zatrzymał się na pasie 
drogi. Jadący za nim 57-latek z 
powiatu lipskiego kierujący tirem 
próbował hamować, jednak nie 
uniknął zderzenia i wjechał w tył 
poprzedzającego go pojazdu. W 
wyniku zdarzenia 57-latek został 
ranny i trafił do szpitala w Poddę-
bicach Trasa w obu kierunkach była 
zablokowana. Policjanci pracujący 
na miejscu zdarzenia, zabezpie-
czyli teren i kierowali objazdami. 
Utrudnienia w ruchu trwały kilka 
godzin.

Kolejne zdarzenie miało miejsce 
o godzinie 4.50 w miejscowości 
Wólka w gminie Wartkowice na 
319 km autostrady A2 w kierunku 
Warszawy. Z wstępnych ustaleń 

Policjanci patrolujący teren Poddębic, w rejonie pustostanów na ulicy Łódz-
kiej, ujawnili 2 mężczyzn w wieku 32 i 35 lat, którym groziło wychłodzenie. 
Obydwaj zostali dowiezieni do ośrodka w Feliksowie. Z kolei w Uniejowie, na 
skrzyżowaniu ulic, funkcjonariusze ujawnili leżącego mężczyznę, który był 
wyziębiony i nie można było z nim nawiązać żadnego kontaktu słownego. 
Z uwagi na znaczny stan wychłodzenia organizmu, policjanci wezwali na 
miejsce załogę pogotowia ratunkowego, który przewiózł mężczyznę do 
szpitala. Ponadto policjanci pełniący służę na terenie powiatu kontrolowali 
także miejsca zamieszkania osób starszych i nieporadnych życiowo, zwra-
cając przy tym uwagę na to czy nie potrzebują oni pomocy lekarskiej lub 
nie są narażeni na wychłodzenia organizmu wskutek braku opału.

Ofertę na ferie zimowe dla dzieci i mło-
dzieży przygotował Poddębicki Dom 
Kultury i Sportu. 
Placówka zaprasza do udziału w różnego 
rodzaju warsztatach.
W poniedziałki zaplanowano zajęcia:
- baletowe - dla dzieci od 7 do 9 lat w godz. 
10-11, a dla dzieci od 10 lat w godz. 11-12;
- joga kids w godz. 12-13;
- plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat w 
godz. 13-15;
- elementy tańca współczesnego dla 
dzieci w wieku 8-15 lat w godz. 13-14.
We wtorki odbywać się będą warsztaty 
wokalne dla dzieci od 7 lat w godz. 12-14.
Na środy przewidziano:
- elementy tańca współczesnego dla 
dzieci od 8 do 15 lat w godz. 10-11;
- elementy tańca klasycznego dla dzieci 
od 7 do 9 lat w godz. 11-12;
- zajęcia joga kids dla dzieci w wieku 8-15 
lat w godz. 12-13;
- zajęcia plastyczne dla dzieci od 12 lat w 
godz. 13-16.
W czwartki zaplanowano:
- elementy tańca współczesnego dla 
dzieci od 8 do 15 lat w godz. 10-11;
- elementy tańca klasycznego dla dzieci 
od 7 do 9 lat w godz. 11-12;
- zajęcia wokalne dla dzieci od 7 lat w 
godz. 12-14.
W piątki odbywać się będą wyjazdy do 
kina - 20 stycznia br. na bajkę “Sing” (zapisy 
do 17 stycznia br. od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-17), a 27 stycznia br. na 
bajkę “Balerina” (zapisy do 24 stycznia br. 
od poniedziałku do piątku w godz. 9-17).
Ponadto w ramach “Ferii z nami” w Pijalni 
Wód Termalnych w Poddębicach od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-11.30 
trwać będą “poranki filmowe”, na które 
będzie wstęp wolny.
Z kolei w poniedziałek 23 stycznia br. o 
godz. 13.30 w sali widowiskowej pod-
dębickiego pałacu Studio Artystyczne 
Arlekin wystawi bajkę “Rybak i Żuraw”, 
wstęp wolny. 

TIR wjEchAł w TIRA

wynika, że 65-latek kierujący 
tirem najprawdopodobniej nie 
dostosował prędkości do warun-
ków na drodze, wpadł w poślizg 
i wjechał w barierki ochronne. 
Z kolei na stojącego tira wjechał 
bus kierowany przez 36-latka z 
Piastowa a w niego uderzył jadą-
cy za nim kolejny bus z naczepą, 
którym kierował 55-letni miesz-
kaniec Sokołowa Podlaskiego. Na 
szczęście nikt nie odniósł obrażeń. 
Przerwa w ruchu trwała kilka go-
dzin. W tym czasie obowiązywał 
ruch wahadłowy.

Azbestowe dachy nawet w centrum
Likwidacja gimnazjum. Co dalej?

Ferie w Poddębicach uratowani przed wychłodzeniem

chciał utopić swoją dziewczynę!

Przebieg zdarzeń był niezwykle 
dramatyczny. Wiadomo, że doszło 
do kłótni. Spacer nad rozlewiskiem 
mógł zakończyć się tragicznie. 

- Dziewczyna zaczęła prze-
raźliwie krzyczeć. Jeden z oko-
licznych mieszkańców usłyszał 
wzywanie o pomoc i zadzwonił 
po policję – dowiadujemy się z 
prokuratury. 

nad rozlewiskiem doszło do dramatycznych zdarzeń

Prokuratura zastosowała 
3-miesięczny areszt dla 
24-latka

Zastosowany został już areszt 
na okres 3 miesięcy dla 24-latka. 
Nie wiadomo jednak, czy sprawca 
odpowie za swój czyn. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że dziewczyna 
agresora chce wycofać swoje oskar-
żenia. Jeśli tak by się stało, to w tej 
sytuacji potwierdziłoby się powie-
dzenie, że miłość jest ślepa. 

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 219: Kto wiele obiecuje, mało daje.
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* - Halo, policja? 
- Tak. W czym mogę pomóc? 
- Dwie dziewczyny biją się o mnie. 
- Więc w czym problem? 
- Gruba wygrywa... 

* * *
* - Jaki jest twój szef? 
- Surowy, lecz sprawiedliwy. Jeśli kogoś ukarze, to potem 
zawsze powód się znajdzie. 

* * *
* Kobieta zamawia u malarza swój portret:
- Proszę mnie namalować w brylantowych kolczykach, z 
brylantową kolią i z szafi rowymi spinkami do włosów.
- Ależ proszę pani, pani nie ma na sobie nic z tych 
rzeczy!
- No nie mam. Ale gdybym umarła wcześniej niż mój 
mąż, to on się na pewno natychmiast znowu ożeni. A ja 
chcę żeby tę jego drugą trafi ł szlag, jak będzie szukać tej 
biżuterii. 

* * *
* Kłótnia między bratem i siostrą. Mama rozdziela ro-
dzeństwo i mówi do syna:
- Jak ty możesz mówić, że ona jest głupia? Przeproś ją 
natychmiast i powiedz, że żałujesz!
- Dobrze, mamo - odpowiada brat, po czym zwraca się 
do siostry - Żałuję, że jesteś głupia. 

* * *
* Po tym jak przed świętami usłyszałem głos żony z 
kuchni stwierdzam, że kobiety są podstępne. Powiedzia-
ła:
- Tak go upasę, że już żadna na niego nie spojrzy. 

* * *
* Sułtan nachyla się do siedzącej najbliżej niego żony i 
szepcze czule na ucho:
- Jesteś słońcem mojego życia. Kocham cię. Podaj dalej. 

* * *
* Na budowie: 
- Ile razy mam powtarzać, że w pracy nie pijemy? 
- A kto tu niby pracuje panie majster? 

KREM Z BROKUŁÓW I TOFU
Składniki:
100 g obranej cebuli
1 kostka (180 g) tofu natu-
ralnego
400 g brokułów
35 g szczypiorku dymki
1 ł y żeczka suszonego t y-
mianku
1 łyżeczka chrzanu wasabi
2 łyżki masła
1 łyżka oleju
800–900 ml bulionu

Etapy przygotowania:
Tofu kroimy w niedużą kostkę, 

brokuły kroimy na mniejsze ka-
wałki, cebulę i szczypior drobno 
siekamy. Rozgrzewamy olej w 
garnku, dodajemy masło. Kiedy 
masło się roztopi, wrzucamy ce-
bulę, mieszając smażymy przez 
2 minuty. Wrzucamy szczypior, 
krótko podsmażamy, a następnie 
dodajemy brokuły, tofu i tymia-
nek, ponownie krótko podsmaża-
my, wlewamy bulion i wrzucamy 
wasabi.Gotujemy pod przykry-
ciem przez 10 minut od momen-
tu zagotowania. Zestawiamy z 
ognia, studzimy przez chwilę, a 
następnie przekładamy do blen-
dera. Miksujemy do uzyskania 
gładkiej, jednolitej konsystencji. 
Przed podaniem podgrzewamy.

STEK Z ŁOSOSIA Z 
ŚWIDRAMI W SOSIE 

KOPERKOWO-CyTRyNOWyM
Składniki:
4 filety z łososia (200 g każdy)
Makaron świderki
Koperek siekany (4 łyżki)

Cytryna (1 szt.)
Śmietanka 30% (250 ml)
Czosnek (2 ząbki) 
Cebula (1 szt.)
Olej (5 łyżek)

Etapy przygotowania:
Filety z łososia doprawiamy solą 
i pieprzem, smażymy na patelni 
z niewielką ilością oleju (2 łyżki) 
na niedużym ogniu. Na drugiej 
patelni przesmażamy pokrojoną 
w kostkę cebulę i czosnek w pla-
sterkach. Dodajemy śmietankę i 
gotujemy.  W tym czasie gotujemy 

makaron wg zaleceń producenta 
na opakowaniu, pilnując by był 
al dente. Gdy sos zgęstnieje do-
dajemy do niego skórkę otartą 
z cytryny i koperek, mieszamy 
z makaronem. Makaron wykła-
damy na talerz, a na szczycie 
układamy łososia i skrapiamy go 
sokiem z cytryny oraz oprósza-
my posiekanym koperkiem. 

SERNIK DELIKATNy
Składniki:
1 kg zmielonego 3-krotnie sera
3 szklanki mleka 2%
10 łyżek stewii w pudrze na 
bazie glikozydów stewiolowych 
(ok. 80 g)
6 jajek
2 pełne łyżki mąki ziemnia-
czanej
wanilia
biszkopty
brzoskwinie z puszki
Etapy przygotowania:
Ser razem ze stewią, żółtkami, 
wanilią i mąką ziemniaczaną 

dokładnie wymieszać. Powo-
li dodawać mleko cały czas 
dok ładnie  miesza jąc .  Ubić 
pianę z białek ze szczyptą soli. 
Delikatnie wmieszać w płynny 
ser. Na dużej blasze rozłożyć 
b iszkopt y,  w y lać  odrobinę 
masy serowej i  pozostawić 
ta  10 min do nas iąknięc ia 
biszkoptów (unikamy wypły-
nięcia na wierzch).  Po t ym 
czasie wylać resztę masy i po 
wierzchu ułożyć drobno pokro-
joną brzoskwinię z puszki. Piec 
w piekarniku ok. 45 min. Należy 
uważać, aby nie przypiec.
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W sobotę maturzyści zatańczyli poloneza i bawili się do białego rana na swoim studniówkowym balu. 

Tej nocy długo nie zapomną. Taniec,występy artystyczne i miło spędzony czas w gronie przyjaciół i 

nauczycieli to nie lada gratka dla dorastającej młodzieży, która już niedługo zmierzy się z egzaminem 

dojrzałości. Teraz, czas na naukę, żeby egzaminy wypadły jak najlepiej.
Fot. Sebastian Graczyk

StudnióWka zeSpołu 
Szkół zaWodoWych nr 1 

W łęczycy
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Ozorków

Ozorków

w regionie alarm Smogowy

materiał promocyjny

W 2016 r. frekwencja klientów indywidualnych 
na „Wodniku” zwiększyła się o 51 % w stosunku 
do 2013 r., więcej jest też grup zorganizowanych. 
Z oferty basenu korzystają nie tylko ozorkowia-
nie, ale też mieszkańcy Zgierza, Łęczycy, Łodzi i 
okolicznych miejscowości.

Według dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji „Wod-
nik” w Ozorkowie na wzrost frekwencji złożyło się kilka 
czynników: promocja, poprawa obsługi i podniesienie 
komfortu.

- Kiedy rozpocząłem pracę w 2013 r., starałem się 
przypomnieć mieszkańcom, że w Ozorkowie jest basen 
i zachęcić do korzystania z niego. Prowadziliśmy akcje 
promocyjne na terenie Ozorkowa, powiatu zgierskiego i łę-
czyckiego. Były karnety ulgowe, np. dla dzieci, ale razem z 
nimi przyjeżdżali ich rodzice. Sporo osób nabrało nawyku 

regularnego przychodzenia na basen. Poza tym staraliśmy 
się zwiększyć komfort przebywania na basenie poprzez 
odpowiednią, stabilną temperaturę wody i powietrza. To 
wiązało się z wieloma remontami elementów podbaseno-
wych, zarówno klimatyzacji, jak i systemów filtracyjnych 
i uzdatniania wody. Kolejny czynnik to poprawa jakości 
obsługi. Te trzy czynniki spowodowały, że coraz więcej 
osób przychodzi na nasz basen.  

W czasie ferii zimowych młodzież szkolna za wejście 
na basen zapłaci 3 zł na godzinę do godz. 15-ej, przy 
czym ostatnie wejście jest o 14-ej, po tej godzinie wejście 
kosztować będzie według normalnego cennika.

Poza tym w styczniu uruchomiono karnet open, który 
jest bardzo korzystny dla osób, które lubią i mogą często 
korzystać z pływalni. Karnet kosztuje 100 zł i po jego 
wykupieniu można na pływalnię wchodzić bez ograniczeń.

coraz więcej osób na „Wodniku”

Poranny pożar citro-
ena zelektryzował 

lokatorów jednego z bloków przy 
ul. B. Joselewicza. Od właściciela 
pojazdu dowiedzieliśmy się, że 
samochód był na gaz. Czy istniało 
niebezpieczeństwo wybuchu?

- Zagrożenie jest zawsze w po-
dobnych sytuacjach. Temperatura 
musiałaby być jednak bardzo wyso-
ka. Do tego na szczęście nie doszło, 
bo pożar został szybko ugaszony. 
Ogień pojawił się w komorze sil-
nika, tuż po tym jak uruchomiłem 
samochód. Widocznie przeskoczyła 
iskra z akumulatora – usłyszeliśmy 
od pana Leszka. 

Lokatorzy bloku najedli się sporo 
strachu. 

- Auto zaparkowane było blisko 
bloku. Płomienie prawie sięgały 
okien na parterze. Wyglądało to 

wszystko bardzo groźnie. Właści-
ciel próbował najpierw sam gasić, 
po chwili przyjechali strażacy – 
mówią mieszkańcy.

Jednostka strażacka znajduje się 
blisko miejsca w którym paliło się 
auto. Akcja przebiegła sprawnie, 
ale samochód spłonął doszczętnie i 
nadaje się jedynie do kasacji. 

(stop)

Głównym proble-
mem są pyły zawie-

szone i benzopireny. Powstają 
w powietrzu wskutek spalania 
węgla, a także śmieci (głównie 
tworzyw sztucznych) oraz emi-
sji spalin samochodowych. W 
ub. tygodniu w wielu miastach 
w regionie wielokrotnie prze-
kroczone zostały dopuszczalne 
normy szkodliwych związków 
w powietrzu. Smog stał się dla 
niektórych mieszkańców dużą 
uciążliwością.  

- Mam od wielu lat astmę – mówi 
Danuta Gieraga. - W mediach na-
głośniony został temat zanieczysz-
czenia powietrza, dlatego starałam 
się nie wychodzić zbyt często na 
dwór. Szczególnie dla takich osób 
jak ja, smog jest zabójczy. Trudno 
się oddycha. Człowiek szybko się 
męczy. 

W Ozorkowie nie brakuje budyn-
ków, z kominów których w powie-
trze wzbijają się tumany czarnego i 
gryzącego dymu. Nie jest tajemnicą, 
że wielu mieszkańców pali w pie-
cach niskokalorycznym miałem. 
Spalanie śmieci pogarsza sytuację. 

Zanieczyszczone powietrze 
powoduje kaszel i trudności z 
oddychaniem. Zwiększa 
zagrożenie infekcjami 
układu oddechowego, 
zaostrza objawy ast-
my, kataru siennego, 

Początek roku to dla 
ozorkowskich senio-

rów tradycyjnie już czas składania 
świąteczno-noworocznych życzeń 
i wspólnego śpiewania kolęd. W 
tym roku Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w 
Ozorkowie zorganizował spotkanie 
opłatkowe w Miejskim Ośrodku 
Kultury.

 Obecni byli m.in. ks. proboszcz 
Zbigniew Kaczmarkiewicz, bur-
mistrz Jacek Socha, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Kłopocki, 
radny powiatowy Dominik Gabry-
siak, prezes Banku Spółdzielczego 
Władysław Starzyński i dyrektor 

MOK Ewa Kruszyńska.
Tradycyjnie już na spotkaniu PZE-

RiI nie mogło zabraknąć Hymnu 
Seniora, do zaśpiewania którego 
zaprosiła wszystkich przewodni-
cząca Związku w Ozorkowie, Zofia 
Wymysłowska.

Następnie na scenie pojawił się 
kabaret „Wesoła Wdówka” z Szop-
ką Noworoczną, która wywołała 
salwy śmiechu wśród publiczności 
i gromkie brawa, później wraz z 
kapelą „Ozorkowianie” zaśpiewano 
kolędy. Po występach artystycznych 
nadszedł czas na łamanie się opłat-
kiem, składanie życzeń i kosztowanie 
świątecznych smakołyków.

Pod blokiem paliło się auto

mieszkańcy przestraszyli się 
płonącego auta tuż pod blokiem

fo
t. 
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G 
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Oddychamy trującym benzopirenem 
zapalenia spojówek. Najbardziej 
podatne na te dolegliwości są dzieci 
(nawet niskie stężenie trującego pyłu 
może powodować u niemowląt zapa-
lenie oskrzeli i płuc), kobiety w ciąży 
oraz osoby starsze, chorujące na serce 
i płuca. Dłuższe wdychanie zatrutego 
powietrza grozi nadciśnieniem i za-
wałem serca, a także zachorowaniem 
na choroby nowotworowe.

- Czy w Ozorkowie ktoś w ogóle 
bada zanieczyszczenie atmosfery? - 
pyta nasza czytelniczka. - Wciąż nie 
mogę przyzwyczaić się do panujące-
go tutaj zimą swądu. Mieszkam w 
centrum miasta i dymy z kominów 
szczególnie się kumulują. Należało-
by chyba spacerować w maseczce, 
bo tyle jest w powietrzu gryzącego 
dymu. Na pewno nie jestem jedyną 
osobą, która cierpi z powodu smo-
gu. Pracowałam kiedyś z dziećmi 
w szkole i przedszkolu. W sezonie 
grzewczym co najmniej połowa 
maluszków stale choruje na katar 
lub anginy.

- W Ozorkowie nie były prowa-
dzone żadne kontrole czystości po-
wietrza dotyczące „smogu”, zlecone 
przez tutejszy urząd – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik magi-

stratu. - Gmina Miasto Ozor-
ków posiada zatwier-

dzony dokument 
- Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej, 
w którym ujęte są 
przedsięwzięcia, 
przewidziane do 
realizacji w latach 
2015-2020, mające 

na celu zmniejszenie 
niskiej emisji. 

Powietrze w regionie 
poprawiło się pod koniec tygo-
dnia wraz ze zmianą pogody. 
Mróz zelżał i pojawił się wiatr. 
Pomimo tego wielu miesz-
kańców pytało w sklepach o 
maski chroniące przed zanie-
czyszczeniami. Warto dodać, 
że tego typu maski powinny 
posiadać odpowiedni filtr 
– HEPA. Najlepiej wybierać 

danuta Gieraga szczególnie 
źle odczuwa skutki 
zanieczyszczonego powietrza 
te oznaczone międzynarodowym 
symbolem N99, co oznacza, że dobrze 
dopasowana powinna zatrzymać 
99 proc. pyłów. Solidnie wykonana 
i skuteczna maska antysmogowa 
powinna też zawierać zawór, czyli 
kółeczko na środku maski odprowa-
dzające wilgoć i parę wodną, która 
powstaje podczas oddychania oraz 
usztywnienie na nos, które sprawi, 
że maska będzie dobrze przylegała 
do twarzy. 

(stop)

Spotkanie opłatkowe
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OGŁO S Z E N I E

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

przeprowadzi w dniu 24.01.2017 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium

w zł

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

przedpokój
52,60 97 963,00 2 500,00

Sucharskiego 4 m 30 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
44,70 89 687,00 2 500,00

Przetargi rozpoczną się 24.01.2017 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

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

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 23.01.2017 r. ustalonego
wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 24.01.2017 r”.
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

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

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

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

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

- Moje serce krwa-
wi, gdy pomyślę o 

krzywdzie wyrządzonej mi przez 
syna – mówi ze łzami w oczach 
Krystyna Sz. (nazwisko do wia-
domości red.). 

68-letnia ozorkowianka przez 
lata była terroryzowana i bita. 
Katem był jej własny syn, który 
nie miał litości dla schorowanej 
matki. Horror trwałby zapewne 
do dziś, gdyby nie chrześniak pani 
Krystyny.

- Jak tylko mogę, to przyjeż-
dżam z Pabianic, aby opiekować 
się ciocią i bronić jej przed synem 
oprawcą – słyszymy. - Naprawdę 
płakać się chce. Ja też wiele w życiu 
przeszedłem. Ale żeby syn w tak 
okrutny sposób traktował własną 
matkę? Trudno w to uwierzyć. 

Pani Krystyna zawdzięcza syno-
wi kalectwo. Z trudem się porusza, 
jest kłębkiem nerwów. Waży zale-
dwie 40 kilogramów. 

- Wiem, że wyglądam nie najle-
piej. Ale ten ciągły stres po prostu 
mnie wykończył. Syn zabrał mi 

Niektórzy mieszkań-
cy zastanawiają się 

nad tym, czy drzewa – głównie 
topole, które zostały niedawno 
wycięte, faktycznie były ob-
umarłe. 

- Zauważyłem, że pnie po wy-
ciętych drzewach wcale źle nie 
wyglądają – mówi czytelnik, który 
w tej sprawie zadzwonił do redakcji. 
- Gorzej prezentują się topole, które 
nie zostały usunięte. 

Urząd miasta informuje, że akcje 
usuwania drzew obumarłych, które 
nie rokują szansy na przeżycie, bądź 
stanowią zagrożenie bezpieczeń-
stwa dla ludzi i mienia, z pasów 
drogowych, parku miejskiego oraz 
pozostałych terenów miejskich, 
przeprowadzane są sukcesywnie. 
Prace ścinkowe wykonywane są 
przez uprawnionych pracowników 
gminnej jednostki oczyszczania mia-
sta bądź przy współpracy z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Ozorkowie. 
Usuwanie drzew z ww. terenów 
odbywa się na podstawie decyzji wy-
danych przez starostwo powiatowe 
w Zgierzu.

- W ubiegłym roku usuniętych 
zostało 65 drzew, w tym 44 szt. 

przy udziale pracowników gminnej 
jednostki oczyszczania miasta, 
21 szt. przy pomocy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ozorkowie, bądź 
firmy zewnętrznej – mówi Izabela 
Dobrynin z ozorkowskiego ma-
gistratu.

W bieżącym roku na terenie ad-
ministracyjnym miasta planowane 
są dalsze wycinki drzew obumar-
łych bądź tych, które zakwalifi-
kowane zostaną jako stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa dla 
ludzi i mienia.

W okresie letnim, po wystąpie-
niu silnych, porywistych wiatrów 
przechodzących przez teren wo-
jewództwa łódzkiego, burmistrz 
Ozorkowa zwrócił się z prośbą do 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych o wykonanie 
przeglądu drzew rosnących w 
skarpie rzeki Bzury na terenie ad-
ministracyjnym miasta. Zgodnie 
z decyzją zezwalającą usuniętych 
zostało 14 drzew, stanowiących za-
grożenie dla bezpieczeństwa. 

- Topole to gatunek drzew bar-
dzo podatny na obumieranie, a 
ponieważ są to wysokie drzewa, 
ich zły stan stwarza zagrożenie. 
Poza tym występują w dużej ilości 
na terenie miasta, dlatego należą 
do najczęściej usuwanych drzew 
ze względów bezpieczeństwa. Stan 
drzew oceniają specjaliści dendro-
lodzy i ich opinie są uwzględniane 
przy typowaniu drzew do wycinki. 
W pierwszej kolejności usuwane są 
drzewa w najgorszym stanie – do-
daje I. Dobrynin.

(stop)Niedawno przed 
dworcem PKP usta-

wiono kilka nowych ławek i koszy 
na śmieci. Przy peronie pojawiła 
się też zadaszona wiata. Pomimo 
tego, nastroje wśród pasażerów i 
mieszkańców pozytywne nie są. 
Wciąż bowiem dworcowy budy-
nek wygląda fatalnie. Pomimo 
wcześniejszych zapowiedzi gene-
ralnego remontu jak nie było, tak 
nie ma.

- Gdy ustawiali te ławki i robili wia-
tę, to pomyślałem sobie, że wreszcie 
wzięli się za remont. Niestety, na tym 
się skończyło. Nie rozumiem tego. Po 
co komu nowa ławka, czy chociażby 
wiata, jak dworzec przypomina ru-
inę. Niedługo ten budynek się zawali 
i nawet nie będzie co remontować – 
mówi ozorkowianin zdenerwowany 
biernością PKP. 

Burmistrz Jacek Socha również 
nie ukrywa emocji. 

- Spółka kolejowa robi wszystko, 
aby w Ozorkowie być źle postrze-

gana. Wielokrotnie rozmawiałem z 
władzami PKP i były deklaracje dot. 
remontu dworca. Jednak to tylko de-
klaracje, które nic nie wnoszą. Wiem, 
że ostatnio doszło do jakichś zmian 
w zarządzie spółki. Być może nowi 
przedstawiciele kolei będą chcieli 
się ze mną spotkać. Jestem otwarty 
i mogę pojechać do siedziby PKP w 
Warszawie, bo nie zrezygnowałem 
z walki i cały czas będę zabiegać z 
całych sił o ten remont – zapewnia 
burmistrz Ozorkowa. 

(stop)

horror przy mielczarSkiego!

eksmisja jest dla 68-latki prawdziwą tragedią

kule a następnie połamał mi nimi 
nogi w kilku miejscach. Rany 
trudno się goiły. Później doszła 
osteoporoza, padaczka. Szkoda 
mówić...

Jakby tego wszystkiego było 
mało, Krystyna Sz. jeszcze tylko 
do końca tego miesiąca może 
zajmować mieszkanie w jednym 
z bloków przy ul. Mielczarskiego. 
Eksmisja jest dla niej dodatkową 
traumą.

- Nie miałam na opłacanie czyn-
szu. Syn zabierał mi pieniądze 
– mówi roztrzęsiona 68-latka. - Zo-
stanę eksmitowana do kamienicy 
przy ul. Łęczyckiej. Zgodziłam się 
na przyjęcie tego lokalu, choć nie 
ma tam ogrzewania, ani łazienki. 
Chciałam jednak uwolnić się od 
syna. Mam nadzieję, że nie będzie 
tam przychodził. 

O trudnej sytuacji ozorkowianki 
wiedzą niektórzy mieszkańcy. 

Halina D., która również mieszka 
przy ul. Mielczarskiego, nie może 
zrozumieć tej tragedii.

- Najpierw dostawała łomot od 
syna, który zabierał jej pieniądze a 
teraz czeka ją eksmisja. To nie jest 
sprawiedliwe - słyszymy. 

Chrześniak 68-latki ma nadzieję, 
że w remoncie lokalu socjalnego 
pomoże miasto.

- Być może jest szansa na to, 
żeby miasto zrobiło chociaż cioci 
łazienkę w tym lokalu. Przecież z 
trudem się porusza. Toaleta jest 
na zewnątrz. Jeszcze nie byłem 
w tym mieszkaniu, ale z tego co 
wiem, nie ma tam nawet piecyka 
w pokoju do ogrzania pomiesz-
czenia. To dodatkowy problem. 
Moim zdaniem ciocia zrobiła 
błąd, że przyjęła to lokum. No, 
ale trudno. Teraz jest już za póź-
no – dodaje pan Tomasz. 

W sprawie pani Krystyny na-
pisaliśmy maila do magistratu. 
Czy urząd pomoże schorowanej 
ozorkowiance w przeprowadze-
niu niezbędnych prac moderni-
zacyjnych?

Czekamy na odpowiedź.
(stop)

Pani Krystynie pomaga 
chrześniak

Pytania ws. akcji wycinania drzew

Burmistrz zdegustowany postawą pkp

czy dworzec w Ozorkowie 
w końcu zostanie 
wyremontowany?

jak na razie „inwestycje”, to wiata i nowe ławki z pojemnikami na śmieci

wIATA I łAwkI ZAmIAsT REmOnTu 
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Do redakcji zadzwo-
nił pan Jan, który 

twierdzi, że w tramwajach linii 
46 dość często szwankuje ogrze-
wanie. 

- Kilka dni temu wracałem tram-
wajem z Łodzi do Ozorkowa. Było 
po godz. 17. Specjalnie usiadłem na 
siedzeniu tuż nad grzejnikiem, bo 
trochę przemarzłem na przystan-
ku. Chciałem się ogrzać. Niestety, 
okazało się, że grzejnik był zimny.

Motorniczy, z którym rozmawia-
liśmy na krańcówce w Ozorkowie, 

twierdzi, że w nowszych tramwa-
jach termostaty psują się niezwykle 
rzadko.

- Praca grzejników jest regulo-
wana. Gdy w tramwaju jest zbyt 
ciepło, to grzejniki automatycznie 
się wyłączają – usłyszeliśmy.

W starszych tramwajach ogrze-
wanie uruchamiają motorniczowie. 

- Nie ma możliwości, abym nie 
włączyła ogrzewania – zapewnia 
motornicza z tramwaju popularnie 
zwanego „helmutem”. 

(stop) Nasi czytelnicy poin-
formowali nas o prze-

pełnionych pojemnikach na śmieci. 
W wielu miejscach w mieście nie-
czystości walały się przy koszach, 
w których nie było już miejsca na 
nowe odpady. Jak się dowiedzieli-
śmy, ozorkowska komunalka dzień 
przed świętem Trzech Króli opróż-
niła kosze. Jednak już we wtorek 
śmieciowy problem powrócił ze 
zdwojoną siłą. Szczególnie dużo 
śmieci było przy pojemnikach na 
Tkackiej.

- Z tego co wiem, to w OPK-u była 
jakaś awaria jednej ze śmieciarek – 
mówi Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej. - Zaraz się zorientuję, 
czy problem z przepełnionymi po-
jemnikami jest poważny. 

w tramwajach jest zimno?

przepełnione pojemniki

lód na chodnikach 
zmorą pieszych
Ozorków Służby odpowie-

dzialne za zimowe 
utrzymanie chodników wy-
raźnie zaspały. Oblodzone 
trotuary dawały się we znaki 
pieszym. Ci, którzy przewrócili 
się na lodzie i nie połamali koń-
czyn, mogą mówić o wielkim 
szczęściu. Dla niektórych taki 
upadek niestety kończył się 
fatalnie. Jedną z ofiar oblo-
dzonego chodnika jest Barbara 
Boroszko. 

- Do wypadku doszło nad 
ranem. Poślizgnęłam się na ob-

lodzonym chodniku przy ul. 
Sucharskiego. Chciałam się jakoś 
ratować i wyciągnęłam prawą 
rękę, na którą upadłam. Złamany 
został nadgarstek i kość łokcio-
wa. W szpitalu w Zgierzu 
lekarze powiedzieli mi, 
że złamanie jest wielo-
poziomowe. Oznacza to 
przewlekły ból, upośledza 
zdolność ruchową. W po-
łowie lutego zdjęty mam 
mieć gips. Potem czeka 
mnie rehabilitacja – mówi 
pani Barbara.

Ozorkowianka zrobi-
ła zdjęcie oblodzonego 
chodnika. Razem z do-
kumentacją medyczną 
poszła do prezesa spół-
dzielni mieszkaniowej.

- Terenem zarządza 
spółdzielnia i będę do-
magać się odszkodowa-
nia – usłyszeliśmy od 
poszkodowanej.

Piotr Piętka, prezes 
spółdzielni mieszkanio-
wej, potwierdza, że przy-
jął u siebie B. Boroszko. 

- Spółdzielnia posiada 
ubezpieczenie i z wypła-
tą ewentualnego odszko-
dowania nie powinno być 
problemów. Zanim jednak to 
nastąpi, sprawa musi zostać 
dokładnie przeanalizowana. 
Takich przypadków nie jest 

takim lodzie nie da się chodzić. 
Niedawno byłam świadkiem jak 
starsza pani przewróciła się na 
takim oblodzonym chodniku. 
Upadła na kolano. Z trudem się 
podniosła. Nie mogła iść dalej. 
Przyjechał po nią ktoś z rodzi-
ny – mówi Roma Kurc z którą 
nasz reporter rozmawiał przy 
ul. Starzyńskiego. 

Negatywne opinie o oblodzo-
nych chodnikach usłyszeliśmy 
również od Elżbiety Wójcik.

- Człowiek dosłownie boi się 
wychodzić z domu – denerwo-
wała się ozorkowianka. 

Co na to urząd miasta?
- Od początku okresu zi-

mowego do urzędu zgłosiły 
się dwie mieszkanki z infor-
macjami o niewłaściwym 
utrzymaniu zimowym na-
wierzchni chodnika. Jedna 
dotyczyła 
chodnika 
znajdują-
cego  s ię 

na ul. Nowe 
Mia sto  (i n -
for m ac ja  w 
grudniu 2016 
r.)  a  d r uga 
c h o d n i k a 
z n ajdujące -
go się na ul. 
Narutowicza 
(i n for mac ja 
w s t yc z n iu 
br.).  Na u l . 
Nowe Miasto 
c h o d n i k  w 
dniu, które-
go dotyczyło 
z g ł o s z e n i e 

był odśnieżony. Na ul. Naruto-
wicza chodnik nie był jeszcze 
odśnieżony (zgodnie z przyjęta 
praktyką w pierwszej kolejno-
ści odśnieżane są chodniki w 
centrum miasta, przy szkołach 
itp.) - mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa. 
- OPK odśnieża chodniki przy 
posesjach, którymi administruje, 
zlokalizowanych bezpośrednio 
przy chodniku. Urząd miejski nie 
kontroluje sposobu wykonanych 
robót, gdyż nie ponosi odpowie-
dzialności za chodniki położone 
wzdłuż nieruchomości (zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach). 

Do tej pory nie odnotowano 
wniosków o odszkodowanie z ty-
tułu szkody spowodowanej śliską 
nawierzchnią chodnika/jezdni.

(stop)

barbara boroszko złamała rękę na oblodzonym – jak twierdzi – chodniku przy ul. Sucharskiego

elżbieta Wójcik nie 
ukrywa emocji w 
związku z lodem na 
chodnikach 

Oblodzony 
chodnik 
przy ul. 
Starzyńskiego 

roma Kurc z powodu śliskich chodników ostrożnie chodzi po mieście 

- Jeśli przepełnione są pojemniki na 
odpady segregowane ustawione w 
zabudowie wielorodzinnej, to urząd 
otrzymuje informacje od Ozorkow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 

przekazuje ją do odbiorcy odpadów 
(OPK Sp. z o.o.), po czym pojemniki 
są opróżniane – informuje magistrat 
w Ozorkowie. 

(stop) 

dużo. Proszę mi wierzyć, że na-
prawdę dbamy o to, aby chodniki 
były odśnieżone i skute z lodu – 
zapewnia szef spółdzielni.

Jak się dowie-
dzieliśmy P. Piętka rozmawiał z 
dozorcą odpowiedzialnym za po-
sypywanie piasku na chodnikach 
przy ul. Sucharskiego.

- Usłyszałem od niego, że w 
miejscu w którym ta pani się prze-
wróciła, chodnik był posypany 
piaskiem – dodaje prezes. 

Mieszkańcy narzekają nie tylko 
na śliskie chodniki na terenach 
zarządzanych przez spółdzielnię 
mieszkaniową. W połowie ubie-
głego tygodnia chodnik przy ul. 
Starzyńskiego (na odcinku od ul. 
Traugutta do ul. Nowe Miasto) 
przypominał ślizgawkę. 

- To jest tragedia. Przecież po 
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Poznaj sposoby na zimową pielę-
gnację dłoni. Pamiętaj o regular-
nym manicure, który zapobiegnie 
bolesnemu pękaniu skórek przy 
paznokciach oraz masażach po-
prawiających krążenie krwi. Za-
stosuj kurację maścią z witaminą 
A, która zregeneruje zniszczony i 
wysuszony naskórek dłoni.

Jak chronić dłonie przed 
mrozem?

- Skóra dłoni nie lubi nagłych 
zmian temperatury. Nawet jeśli wy-
chodzisz z domu na chwilę, zakładaj 

rękawiczki. Na duży mróz najlepsze 
są te z jednym palcem - palce grzeją 
się w nich nie tylko od tkaniny, 
ale też od siebie nawzajem. Jeżeli 
masz wrażliwą skórę, unikaj ręka-
wiczek z bardzo szorstkiej wełny, 
ponieważ może ona spowodować 
podrażnienia. 

- Przed dłuższym spacerem 
posmaruj dłonie kremem. Zde-

Składniki:
1 garść liści natki pietruszki, 
1 szklanka wody, 
½ cytryny. 
Przygotowanie: rozdrobnij liście pietruszki, zalej wrzątkiem i od-staw na 15 minut. Wciśnij trochę soku z cytryny i dokładnie wymie-szaj. Poczekaj, aż tonik wystygnie, a następnie wlej go do foremki do lodu i wstaw do zamrażarki. Kiedy zechcesz się odświeżyć, wyjmij jedną kostkę z foremki i delikatnie masuj nią twarz.

Kostki lodu z pietruszką 
i cytryną do zwężania porów

Rozgrzewający, pikantny 
olejek do masażu

Składniki:
½ szklanki oleju migdałowego, 
1 łyżka oleju z awokado, 
2–3 gwiazdki anyżu ( jeśli chcesz 
wzbogacić aromat), 
1 kropla witaminy E (w kapsułce), 
12 kropli olejku cynamonowego, 
8 kropli olejku z czarnego pieprzu, 
8 kropli olejku imbirowego, 
20 kropli olejku pomarańczowego. 
Przygotowanie: wrzuć gwiazdki 
anyżu do butelki z zakrętką, zalej 
je olejami z migdałów i z awokado, 
a następnie dodaj olejki eteryczne 

i witaminę E z przekłutej kapsułki. 
Przechowuj butelkę w chłodnym i 
ciemnym miejscu. Mocno wstrząśnij 
przed każdym użyciem.

Biała glinka do mycia twarzy
Składniki:
2 łyżki białej glinki, 
2 łyżki płatków owsianych, 
½ łyżeczki suszonego dziurawca, 
½ łyżeczki suszonego rumianku, 
½ łyżeczki suszonej melisy, 
4 łyżki wody destylowanej, wody 
różanej lub mleka. 

Przygotowanie: zmiel suszone 
zioła i płatki owsiane w ręcz-
nym młynku do kawy. Przesyp 

do miseczki i połącz z glinką. 
Wlej wybraną wodę lub mleko i 
dokładnie wymieszaj na gładką 
masę. Delikatnie masuj twarz 
glinką, a następnie zmyj ciepłą 
wodą. Po zakończeniu nawilż 
skórę wybranym produktem. 
Glinka do mycia może służyć 
jako wspaniała maseczka, jeśli 
pozostawisz ją na twarzy przez 
10–15 minut i zmyjesz dopiero 
po upływie tego czasu.

pielęgnacja dłoni zimą

DOMOWE SPOSOBy PIELęGNACJI DŁONI:
Olejek na stwardniałą skórę
Łyżka oleju z awokado, 2 krople olejku lawendowego, 2 krople olejku 
cytrynowego, 2 łyżki cukru. Wcierasz w skórę i płuczesz ręce. 
Maseczka nawilżająca
1,5 łyżki zmielonych płatków owsianych, łyżka oliwy z oliwek, łyżeczka 
gliceryny, kilka kropli soku z cytryny i łyżeczka ciepłej wody. Wszystko 
mieszasz, trzymasz na dłoniach przez 15 minut i zmywasz ciepłą wodą. 
Mieszanka na łamliwe paznokcie
Połącz ze sobą żółtko, łyżeczkę oliwy, kilka kropli witaminy C i E oraz 
łyżeczkę miodu. Nałóż na paznokcie i całe dłonie, potrzymaj kilka minut, 
potem spłucz.

cydowanie najlepszy będzie spe-
cjalny, „zimowy”. Takie preparaty 
pozostawiają film ochronny, za-
wierają substancje wzmacniające 
naczynka i zapobiegające pierzch-
nięciu skóry. Ale równie dobrze 
podziała półtłusty lub tłusty krem 
do twarzy. 

- Po powrocie do domu, nawet 
jeśli ręce są bardzo zmarznięte, nie 

wkładaj ich pod gorącą wodę, bo ta-
kiej próby nie wytrzymają naczyn-
ka. Zacznij od letniej i stopniowo 
zwiększaj temperaturę.

Minikalendarz pielęgnacji 
dłoni zimą

Codziennie:
Po każdym myciu rąk wycieraj prze-
strzenie między palcami i nakładaj 
krem do rąk i paznokci. 
Przed wyjściem na dwór wsmarowuj 
zimowy krem do rąk lub tłusty krem 
do twarzy. 
Wieczorem nakładaj grubą warstwę 
kremu i smaruj paznokcie oliwką. 

Raz w tygodniu:
Rób manicure, a potem nakładaj 
krem na ciepło lub maseczkę od-
żywczą. 
Przynajmniej raz w miesiącu:
Rób peeling dłoni. 

zimą chroń ręce 
przed odmrożeniami. 
zawsze zakładaj 
rękawiczki i 
natłuszczaj skórę 
dłoni kremem, 
dzięki temu 
unikniesz pękania 
i czerwienienia się 
skóry

CAŁOWANIE jest zdrowe. 7 powodów, dla których warto się całować
Mężczyźni całujący żony przed 
wyjściem do pracy żyją dłużej, mają 
mniej wypadków samochodowych 
i co najciekawsze – osiągają wyższy 
dochód niż ci, którzy żon nie całują. 
Warto znaleźć czas na całowanie 
partnera codziennie - to dobre dla 
związku i dla zdrowia.

1. Całowanie przedłuża życie
Jak twierdzą naukowcy, całując 
się możemy wydłużyć swoje życie 
nawet o 5 lat. Jak to możliwe? 
Pocałunki pozytywnie wpływają 
na pracę układu krążenia – puls 
zwiększa się z 80 do 120 uderzeń 
na minutę, w żyłach szybciej płynie 
krew. Oddech staje się głębszy, 
dzięki czemu organizm jest lepiej 
dotleniony. Hormony uwalniające 
się podczas pocałunków, m.in. ok-
cytocyna, odprężają, dają uczucie 
szczęścia, redukując tym samym 
negatywne skutki stresu.

2. Całowanie ujędrnia skórę
Podczas całowania pracuje 34 
mięśni twarzy. Nie jest to bez zna-
czenia dla kondycji skóry, ponieważ 
wzmocnione mięśnie twarzy są 
bardziej pomagają w tworzeniu 
się włókien kolagenowych. Cało-
wanie się kilka minut dziennie to 
doskonały „trening” odmładzający, 
dzięki któremu cera staje się jędrna, 
elastyczna i bardziej odporna na 
procesy starzenia.

3. Całowanie pomaga schudnąć
Według naukowców, 1-minutowy, in-
tensywny pocałunek pozwala spalić 20 
kcal. Łatwo policzyć, że 5 pocałunków 
dziennie to aż 100 kcal mniej – tyle 
samo, ile daje 20 minut gimnastyki. 
Jeśli więc walczysz z dodatkowymi 
kilogramami, ale akurat nie chce ci się 
iść na trening… zastąp go naprawdę 
długim pocałunkiem albo serią krót-
szych, intensywnych całusów. 
 
4. Całowanie odpręża i poprawia 
nastrój
Całowanie stymuluje produkcję hor-
monów odpowiedzialnych za dobry 
nastrój: oksytocyny, która wyzwala 
uczucie miłości i zacieśnia więź z 
partnerem, endorfin – hormonów 
odpowiedzialnych za odczuwanie 
szczęścia, oraz dopaminy, która pobu-
dza ośrodek przyjemności w mózgu. 
Regularne całowanie chroni przed 
depresją i pozwala odzyskać dobry 
nastrój nawet po największym „dole”.

5. Całowanie zwiększa satysfakcję 
z seksu
Całowanie w ramach gry wstępnej 
wyostrza zmysły i sprawia, że później-
sze doznania w trakcie seksu stają się 
bardziej intensywne. Dzięki pocałun-
kom kobiety łatwiej osiągają orgazm, 
a mężczyźni mocniej go przeżywają. 
Partnerzy czują też znacznie bliższą 
więź, przez co ich relacje w życiu 
codziennym są pełne czułości i wza-

jemnego zaufania.

6. Całowanie stymuluje rozwój 
odporności
Całujące się osoby wymieniają między 
sobą aż 40 tysięcy drobnoustrojów, w 
tym 250 gatunków bakterii. Mimo to 
specjaliści przekonują, że regularne 
pocałunki zmniejszają ryzyko różnego 
rodzaju infekcji. Na przykład, dzięki 
stymulowaniu ślinianek do pracy, 
wpływają na szybsze wypłukiwanie 
bakterii z jamy ustnej, co chroni przed 
próchnicą. Całowanie uodparnia też 
organizm na cytomegalowirusy – 
drobnoustroje, których obecność w 
organizmie praktycznie nie daje obja-
wów, ale obniża odporność i zwiększa 
ryzyko chorób układu krążenia.

7. Całowanie pomaga wybrać 
partnera
Całując się możemy sprawdzić, czy 
dana osoba nadaje się na naszego 
partnera. W ślinie znajdują się sub-
stancje, które wysyłają do mózgu 
określone informacje o materiale 
genetycznym drugiej połówki. W 
ten sposób możemy ocenić nasze 
„chemiczne” dopasowanie. Sposób 
całowania też ma znaczenie – pomaga 
w rozpoznaniu temperamentu part-
nera. Naukowcy twierdzą ponadto, 
że mężczyźni poprzez wymianę śliny 
sprawdzają u kobiet poziom estro-
genów, z kolei kobiety oceniają, czy 
partner dba o higienę.
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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 
Kucharz
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomii.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Specjalista ds. programów (UE 
i ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa/księgowy
Wykształcenie wyższe księgowość, 
rachunkowość.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, język ukraiński 
na poziomie komunikatywnym.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. B.
Grupa Producentów 

„KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca kat. B, C+E
Prawo jazdy kat. B, C+E, świadectwo 
kwalifikacji.
Grupa Producentów „KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B, 99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe rolnicze.
Grupa Producentów „KASZTELAN”  
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kelner-barman
Wykształcenie średnie, chęć do 
pracy, mile widziane doświadczenie, 
znajomość języka angielskiego w 
stopniu podstawowym.
Restauracja „Królewska”
Topola Królewska 34A
99-100 Łęczyca
tel. 24 388 75 03

Pracownik magazynu
Chęć do pracy.
Agencja Zatrudnienia KS SERVICE 
ul. Piotrkowska 31 lok. 27
90-410 Łódź, tel. 506 561 894
Praca w Strykowie

Manager ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B.
ABC Polskiej Gospodarki
ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn
e-mail: pawel.jozwiak@abcpl.pl
Praca w Łęczycy i okolicach Łęczycy.

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: praca@k-flex.pl
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy, świadectwo 
kwalifikacji, badania psychologiczne.
PHU „APT-TRANS”
Przemysław Trzebiński
Chorki 36
99-150 Grabów
tel. 660 713 470
Praca na terenie Polski i krajów UE.

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, mile 
widziane osoby z grupą 
niepełnosprawności.
PPHU ELEMENTPLAST
Mirosław Bednarski
ul. Kaliska 6A
99-100 Łęczyca
tel. 662 226 226

Sprzedawca-kasjer
Wykształcenie średnie.
KATMAR Sp. z o.o.

Sierpów 1A
95-035 Ozorków
tel. 42 718 05 55

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

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 
2 lata doświadczenia.
PKS Łęczyca Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542 lub 24 721 23 07

Malarz - lakiernik
Osoby chętne do pracy, do 
przyuczenia w zawodzie.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
Tel. 602 344 837

Kucharz
Umiejętność obsługi imprez, 
książeczka sanepid, wymagane 
doświadczenie.
AMBROZJA s.c.
Przydatki Gołaszewski 6
87-820 Kowal
tel. 607 94 40 72
Praca w Daszynie.

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

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

Szwaczka
Umiejętność szycia, min. 1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze mile widziane, 
umiejętność konstrukcji odzieży, 
odszywania wzorów.
P.P.H.U. „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Technolog-konstruktor
Wykształcenie średnie techniczne 
– mechanika/budowa maszyn, 
znajomość AutoCad lub Creo 
(Pro/Engineer), mile widziana 
znajomość języka angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama

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

Ładne mieszkanko 
po remoncie, umeblowane,  

52 m², II piętro Ozorków 
– sprzedam. 

Tel.:  605-130-059

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

ogrzewanie. Niski czynsz. 
Tel.: 606-887-480

Wynajmę lokal ok. 15 m² 
na działalność. 

Tel.: 793-56-08-14
 lub 888-764-894

Wynajmę ścianę na reklamę ; 
róg Poznańskiej – Ogrodowej. 

Tel.: 888-764-894

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

Magazynier-pracownik 
magazynu-pakowni
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, umiejętność pracy 
w zespole, uprawnienia na 
wózki widłowe, wymagane 
doświadczenie.
Snowman Foods Solution Sp. z o.o.
Walew 29, 99-107 Daszyna
e-mail: ew@snsfoods.pl
tel. 782 601 601 p. Wawrzyńczak Ewa

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja pracy, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków widłowych mile 
widziane.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie
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Szanowni Czytelnicy, wspólnie z 
kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, 
że zadzwonicie do naszej redakcji, 
w środę, między godz. 11 a 15. 
Później, okazując poniższy kupon 
w kasie kina będziecie mogli 
odebrać darmowy bilet.
Uwaga, liczba darmowych 
zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z REPORTEREM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/

PONIEDZIAŁEK ŚRODA
Sing 2D dubbing 13:00 Sing 2D dubbing 13:00

Wiplala 2D dubbing 13:30 Wiplala 2D dubbing 13:30
 Sing 2D dubbing 15:00  Sing 2D dubbing 15:00

Wiplala 2D dubbing 15:30 Wiplala 2D dubbing 15:30
Assassins Creed 15:30 Assassins Creed 15:30
Sing 3D dubbing 17:00 Sing 3D dubbing 17:00

Po prostu przyjaźń 17:30 Po prostu przyjaźń 17:30
Sing 2D dubbing 18:00 Sing 2D dubbing 18:00

Konwój 19:00 Konwój 19:00
Pasażerowie 20:00 Konwój 19:00

Po prostu przyjaźń 20:15 Pasażerowie 20:00
Konwój 21:00 Po prostu przyjaźń 20:15

WTOREK CZWARTEK
Sing 2D dubbing 13:00 Sing 2D dubbing 13:00

Wiplala 2D dubbing 13:30 Wiplala 2D dubbing 13:30
 Sing 2D dubbing 15:00  Sing 2D dubbing 15:00

Wiplala 2D dubbing 15:30 Wiplala 2D dubbing 15:30
Assassins Creed 15:30 Assassins Creed 15:30
Sing 3D dubbing 17:00 Sing 3D dubbing 17:00

Po prostu przyjaźń 17:30 Po prostu przyjaźń 17:30
Sing 2D dubbing 18:00 Sing 2D dubbing 18:00

Konwój 19:00 Konwój 19:00
Pasażerowie 20:00 Pasażerowie 20:00

Po prostu przyjaźń 20:15 Po prostu przyjaźń 20:15
Konwój 21:00 Konwój 21:00

Dziś rozpoczynają się ferie zimowe. 
Dla dzieci i młodzieży to czas odpo-
czynku od obowiązków szkolnych i 
nauki, relaksu w domu i na świeżym 
powietrzu.

12 stycznia mł. asp. Agata Bierzyńska 
rozpoczęła cykl spotkań z dziećmi i 
młodzieżą szkolną w ramach których 
rozmawiała o bezpieczeństwie w czasie 
zimowego wypoczynku. Przypo-
mniała dzieciom podstawowe zasady 
poruszania się pieszych po drogach 
w warunkach złej widoczności oraz 
gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. 
Dzieci muszą mieć świadomość, że 
piesi o zmroku są przez kierowców 
słabiej dostrzegani. Droga hamowa-
nia na śliskiej nawierzchni wydłuża 
się. Tak więc przechodzenie przez 
ulicę w porze zimowej powinno 
być wykonywane przez dziecko ze 
szczególną ostrożnością, nawet na 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych, czy przy zapalonym zielonym 
świetle dla ruchu pieszego. Należy 

Policjanci z komend w Kutnie i Łęczycy 
wspólnie z celnikami na terenie gminy 
Witonia ujawnili i zabezpieczyli 1703 
kilogramy suszu tytoniowego oraz 69 
kilogramów gotowego tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy i zatrzymali 
37-letniego właściciela nielegalnego to-
waru. Wartość kontrabandy wyceniono 
na ponad 1,2 miliona złotych.
6 stycznia policjanci z komend po-
wiatowych wraz z celnikami z Łodzi 
oddział w Kutnie sprawdzili informację, 
według której na terenie posesji w 
gminie Witonia miały znajdować się 
większe ilości wyrobów tytoniowych 
bez polskich znaków akcyzy. Podczas 
przeszukania pomieszczeń gospodar-
czych będących własnością 37-letniego 
mężczyzny mundurowi zabezpieczyli 
10 sprasowanych bel suszu tytonio-
wego, drewnianą skrzynię oraz 4 worki 
foliowe wypełnione takim suszem. 
Łącznie zabezpieczono 1.703 kilogramy 
suszu tytoniowego oraz 69 kilogramów 
gotowego tytoniu bez polskich znaków 
akcyzy oraz maszynę do cięcia liści. 
Wartość zabezpieczonej kontrabandy 
to 1.204.729 złotych. Wartość uszczu-
plenia podatku akcyzowego wyniosła 
835.000 złotych.

9 stycznia na przejściu dla pieszych przy 
ulicy Belwederskiej doszło do potrące-
nia pieszej. Policjanci wykonujący na 
miejscu zdarzenia oględziny wstępnie 
ustalili, że kierujący fi atem 50 – latek nie 
ustąpił pierwszeństwa kobiecie prze-
chodzącej po oznakowanym przejściu 
dla pieszych. 65 – latka została przewie-
ziona do szpitala.
Kolejny raz policja apeluje o więcej roz-
wagi i ostrożność. Nie zapominajmy, że 
na drodze odpowiadamy nie tylko za 
własne bezpieczeństwo. Dostosujmy 
technikę jazdy do warunków drogo-
wych a unikniemy tragedii.
Nawet najlepiej zorganizowane i 
przeprowadzone działania policyjne 
nie są w stanie zapewnić każdemu 
bezpieczeństwa. Ono w dużej mierze 
zależy od nas samych. W dalszym cią-
gu głównymi przyczynami wypadków 
drogowych są: przekraczanie dozwo-
lonej prędkości jazdy, nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu, kierowanie 
pojazdem pod wpływem alkoholu. 
Kontrole i apele policyjne mają nam 
przypominać o tym, by nie szarżować 
na drogach ale to czy dojedziemy do 
celu w dużym stopniu zależy od nas 
samych. 

Policjanci o bezpieczeństwie dzieci 
podczas zimowego wypoczynku

pamiętać również o tym, że każdy 
pieszy, który porusza się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabudowa-
nym, musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierujących. 
Elementami odblaskowymi mogą być 
przedmioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne 
jest ich umieszczenie: odblaski zaleca 
się umieszczać na wysokości kolan, 
dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej 

i pleców – wówczas będziemy mieli 
pewność, że są dobrze widoczne dla 
innych uczestników ruchu drogowego. 
Policjantka przypomniała również 
kilka podstawowych zasad, które 
mogą ustrzec przed tragedią podczas 
zimowych zabaw.

Przed wyjazdem na ferie
Zanim nasze dzieci wyruszą na wy-
cieczkę warto sprawdzić stan tech-
niczny i trzeźwość kierowcy autokaru. 
Wniosek o kontrolę autokaru i spraw-
dzenie stanu trzeźwości kierowcy na 
terenie powiatu łęczyckiego można 
zgłaszać pisemnie lub telefonicznie.
Łęczyccy policjanci w miarę moż-
liwości będą dokonywać kontroli 
autobusów bezpośrednio w miejscach zbiórek uczestników wyjazdów po 
uprzednim zgłoszeniu pisemnym kierowanym do Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy lub telefonicznie 
na nr telefonu 24 721 11 11 w godzinach 7.30 – 15.30

ODwieDŹ KRaJOwĄ maPĘ 
zaGROŻeŃ BezPieczeŃStwa

Policja zachęca do odwiedzenia aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Korzystając z programu każdy mieszkaniec nasze-
go regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo. Zareagować na 
zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami a także sprawdzić czy w 
danej okolicy jest bezpiecznie. 
Aplikacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne 
narzędzie, służące głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Za 
pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagro-
żeniach występujących w okolicy m.in. o przestępstwach najbardziej 
uciążliwych społecznie, tj.: kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje,  
uszkodzenia rzeczy, wymuszenia, bójki, pobicia, itd. 
Po uzyskaniu sygnału policja weryfi kuje uzyskane informacje. Osoby, 
które wprowadziły zagrożenie na mapę mogą sprawdzić jej stan wery-
fi kacji. Nowe zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym, zmieniony 
na żółty oznacza weryfi kację. Potwierdzone zgłoszenie oznaczone jest 
na czerwono, niepotwierdzone oznaczone jest kolorem szarym. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu na mapach znajdują się bardziej szczegółowe in-
formacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, 
w tym dzielnic, osiedli, ulic.

Policjanci zabezpieczyli 
kontrabandę

Potrącona na przejściu 
dla pieszych

Numer 220/2017
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nasiona w pociskachnajwiększe zajęcia fitness 18 lat z kleszczami 

było blisko

Z ciała 54-letniego Wietnamczyka Ma Van Nhata usunię-
to po 18 latach pozostawione podczas operacji kleszcze.
Mężczyzna miał od czasu do czasu dolegliwości bólowe, 
dlatego przepisano mu lek na wrzody. Później zrobiono 
mu prześwietlenie i okazało się, że przyczyną są szczyp-
ce. Wg Nhata, chirurg zostawił je podczas operacji, jaką 
przeszedł w 1998 r. po wypadku komunikacyjnym.
Piętnastocentymetrowe kleszcze utkwiły w żołądku pa-
cjenta. Musiały zostać usunięte operacyjnie.
Dyrektor szpitala powiedział w wywiadzie udzielonym 
telewizji, że władze próbują ustalić, kto przed niemal 2 
dekadami popełnił fatalny w skutkach błąd medyczny.

Filipińczycy ustanowili nowy rekord z przytupem. Najwięk-
sze na świecie zajęcia fi tness przyciągnęły wielu chętnych, 
chcących połączyć rozrywkę z niespotykanym wydarze-
niem, jakim jest zdobycie rekordu. Na Enrique Garci a Sr. 
Avenue w fi lipińskim mieście Balanga (prowincja Bataan 
w środkowo – południowej części wyspy Luzon) zebrało 
się mnóstwo ludzi, którym ruch na co dzień nie jest obcy. 
Dokładnie 16,218 uczestników wzięło udział w największej 
jak dotąd lekcji fi tnessu. Równo o trzeciej rano uczestnicy 
zaczęli zbierać się na umówionej ulicy i przystąpili do 
wykonywania ćwiczeń. Zajęcia, przewidziane w ramach 
rekordu, zgodnie z wytycznymi trwały 30 minut i były 
prowadzone przez profesjonalnych instruktorów zumby. 

Amunicja pozostała w ziemi po ćwiczeniach wojska to 
poważny problem dla środowiska naturalnego. Olbrzymia 
liczba pocisków, jakie każdego roku są używane np. przez 
USA zanieczyszcza glebę i wodę. Pentagon postanowił 
coś z tym zrobić. Agencja SBIR zaprasza przedsiębiorstwa 
do opracowania biodegradowalnej amunicji treningowej 
zawierającej... nasiona. Jak czytamy w warunkach konkur-
su, nasiono pozostawałoby zamknięte w amunicji przez 
wiele miesięcy po tym, jak wystrzelony pocisk trafi  do 
gruntu. Gdy pocisk zacznie się rozkładać, nasiono po-
winno wykiełkować, a rozwijająca się roślina ma oczyścić 
glebę z pozostałości pocisku. Dodatkowy warunek - taka 
roślina musi być bezpieczna dla zwierzęcia, które ją zje.

największe zajęcia fitness 

Gorąca przyszła 
mama

jaka zima taki 
bałwan

... aż do 
śmierci

Kocia logika

złodzieje! 
Papier ukradli!


