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ankiety 
ws. oświaty 
w łęczycy

„tO jest WariatKa” 
OzOrKOWianie 
śLĄ petycjĘ DO 
mOps i spÓŁDzieLni 
mieszKaniOWej

Sesje budżetowe w 
Łęczycy i Grabowie

pOnaD 
pOŁOWa 
strażaKÓW 
WyKLUczOna

W ozorkowie protestują nauczyciele 
wraz z rodzicami uczniów. 
dziś nadzwyczajna sesja miasta

Kolejny atak furii szaleńca z Dworcowej w Łęczycy   str. 3

DRAMATYCZNA 
AKCJA NA 
LOTNICZEJ!

dwa wozy strażackie, policja i pogotowie. na ozorkowskim 

osiedlu już dawno nie było takiego zamieszania. Co 

się stało? Lokatorzy wybiegli z bloków i z zapartym 

tchem obserwowali dramatyczną akcję ratowania życia 

76-letniej mieszkance. 
więcej str. 11

str. 4
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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Wciąż nie ma kon-
kretnych działań w 

sprawie wyburzenia budynku 
przy kortach tenisowych na ul. 
Dworcowej. W planach była 
rozbiórka starej nieruchomo-
ści i wybudowanie nowego 
zaplecza dla członków MMKT 
i osób korzystających z kortów 
tenisowych. Na planach, póki co 
się skończyło. 

Budynek przy kortach jest w 
fatalnym stanie technicznym. 
Tylko patrzeć, kiedy się zawali. 
Mimo to w budżecie na ten rok nie 
wzięto pod uwagę żadnych prac 
wyburzeniowych związanych z 
budynkiem przy kortach.

- To była kiedyś przebieralnia, 
teraz tylko straszy i stwarza 
zagrożenie - mówi Grzegorz Ja-

siński, prezes łęczyckiego klubu 
tenisowego. - Z tego co wiem, 
budynek był przeznaczony do 
rozbiórki, ale dokumentacja straci-
ła już ważność jesienią 2016 roku. 

Urząd miejski potwierdza, że 
wyburzenia nie będzie. 

- Aktualnie w budżecie miasta 
Łęczyca nie zabezpieczono środ-
ków na rozbiórkę budynku przy 
kortach tenisowych - wyjaśnia 
Wioletta Stefaniak z magistratu. 
- W trakcie realizacji zadań na 
obiektach sportowych w bieżą-
cym roku będziemy poszukiwać 
rozwiązania i środków fi nanso-
wych w celu poprawy warunków 
trenowania zawodników oraz 
organizacji turniejów tenisowych 
w naszym mieście.

(mku)

Członkowie zarzą-
du Miejskiego Klubu 

Sportowego „Górnik 1956” Łęczy-
ca w środę podali się do dymisji. 
Na najbliższym zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym zostanie 
wybrany nowy zarząd.

Dotychczasowy prezes klubu, 
Dominik Dryjer nie chce mówić o 
powodach podjęcia przez członków 
zarządu decyzji o rezygnacji.

- Było wiele czynników i długo by 
opowiadać. Nie chcę wypowiadać 
się na ten temat. 1 lutego podaliśmy 
się do dymisji i podczas zebra-
nia sprawozdawczo-wyborczego 
wszyscy, czyli 9 członków zarządu, 

zrezygnujemy. Do czasu zebrania 
pracujemy normalnie – słyszymy 
od prezesa Dryjera. - Nie ma jesz-
cze ustalonego terminu zebrania, 
ale myślę, że będzie w niedługim 
czasie.

(zz)

Jak poinformował 
nas nasz czytelnik, 

od ponad tygodnia na osiedlu 
Kleks niektórzy mieszkańcy 
nie mają internetu. Firma do-
starczająca sieć każdego dnia 
tłumaczy, że awaria niedługo 
zostanie usunięta, a odbiorcy 
tracą cierpliwość. Jak się oka-
zało, problemem jest nie tylko 
awaria, bo sprawą zgłoszoną 
przez fi rmę informatyczną zaj-
muje się policja.
- Od listopada przychodzą faktury już 
od innej fi rmy. Na początku internet 
działał jako tako, ale od ponad tygo-
dnia nie ma go w ogóle. Kiedy dzwo-
nię z pytaniami co się dzieje, zawsze 
słyszę to samo. Firma usuwa awarię i 
oczywiście zrobi to jak najszybciej. Tyle 
tylko, że to trwa już zdecydowanie za 
długo. W dzisiejszych czasach brak in-
ternetu to dla młodych ludzi poważny 
problem, zwłaszcza gdy potrzebują 

go do pracy. Ostatnio już nawet nie 
odbierają telefonów – usłyszeliśmy od 
mieszkańca Kleksa. - Mam nadzieję, 
że fi rma odliczy mi za okres, kiedy nie 
mam połączenia z siecią.
Udało nam się połączyć z fi rmą 
dostarczającą internet do nasze-
go czytelnika. Tłumaczenie było 
podobne. 
- Jesteśmy w trakcie przywracania 
łącza, właściwie to musimy je zro-
bić praktycznie od nowa. Chcemy, 
aby jak najszybciej nasi abonenci 
mieli internet. Oczywiście będzie-
my korygować faktury, nikt nie 
będzie stratny – usłyszeliśmy. - Z 
końcem października przejęliśmy 
fi rmę po poprzednim właścicielu.
Co się dzieje w firmie informa-
tycznej?
- Sprawa jest przekazana na policję, 
więcej nie mogę powiedzieć – usły-
szeliśmy.

(zz)

Do urzędu gmi-
ny Łęczyca wpły-

nęło pismo z urzędu wojewódz-
kiego w Łodzi w sprawie pięciu 
radnych. Wojewoda chce wy-
jaśnienia, czy gminni radni nie 
złamali prawa. Może im grozić 
nawet wygaśnięcie mandatu 
radnego. 

- Rzeczywiście dostaliśmy pi-
smo z UW w Łodzi. Chodzi o 
możliwość naruszenia przez pię-
ciu radnych ustawy o samorządzie 
gminnym przez uczestnictwo w 
zarządach Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Chodzi o radnych: An-
drzeja Królaka, Andrzeja Krzy-
żaniaka, Kazimierza Kupisa, Ste-
fana Pacholczyka i Włodzimierza 
Starzyńskiego. Wymienieni radni 
rzeczywiście zasiadają w zarzą-
dach OSP – potwierdza Jacek 
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca.

Zakaz zasiadania radnego w 
zarządzie jednostki OSP ściśle 
określa art. 24 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym, który 
stanowi, że „radny nie może pro-
wadzić działalności gospodarczej 
na własny rachunek lub wspólnie 
z innymi osobami z wykorzysta-
niem mienia komunalnego gminy, 
w której radny uzyskał mandat, a 
także zarządzać taką działalnością 
lub być przedstawicielem czy peł-
nomocnikiem w jej prowadzeniu”. 

- W przypadku gminy Łęczyca, 
budynki OSP nie są własnością 
komunalną gminy i będziemy 

to udowadniać w odpowiedzi 
do UW w Łodzi – dodaje wójt J. 
Rogoziński.

Problem z zasiadaniem radnych 
w zarządach OSP nie jest jedynym 
wskazanym w piśmie. Wojewoda 
chce również wyjaśnienia kwestii 
zamieszkania dwóch radnych. 

- Mamy również sprawdzić, czy 
radni Andrzej Królak i Włodzi-
mierz Starzyński zamieszkują 
poza gminą Łęczyca, czyli ich 
miejsce pobytu byłoby inne niż 

miejsce zameldowania – uzupeł-
nia włodarz.

Gmina Łęczyca ma 21 dni na 
udzielenie odpowiedzi do urzę-
du wojewódzkiego w Łodzi w 
sprawie radnych. Władze zamie-
rzają przeprowadzić rozmowy 
ze wszystkimi samorządowcami 
wskazanymi w piśmie od woje-
wody. Będą też prosić o okazanie 
rozliczeń, które radni składają do 
urzędu skarbowego.

(zz)

Dość poważna awaria 
wodociągowa miała 

miejsce w czwartek na ul. M. Ko-
nopnickiej. Mieszkańcy osiedla 
przez kilka godzin nie mieli wody. 

Od pracujących na miejscu fa-
chowców z wodociągów dowiedzie-
liśmy się, że pękła rura. Powodem 
mogła być różnica temperatur.

- Dokładnej przyczyny nie znamy, 
ale można się domyślać, że to przed 
temperaturę. Generalnie jest tak, że 
jak jest mróz, to nic się nie dzieje, a 
kiedy przychodzi odwilż, to zdarza-
ją się awarie – usłyszeliśmy.

W czwartek temperatura była rze-

internauci tracą nerwy

zarząd „Górnika” rezygnuje

wyburzenia nie będzieWoda lała się strumieniami

czywiście lekko na plusie. Zgłosze-
nie o awarii wpłynęło do PGKiM-u 
około 7.30. Z początku wyciek nie 
był duży, jednak po odkopaniu rury, 
woda płynęła jak rzeka. 

- Czekamy jak zakręcą zawór na 
ul. Kaliskiej, żeby przystąpić do 
naprawy. Wymienimy uszkodzony 
fragment rury – mówili pracownicy 
miejskiej spółki.

Mieszkańcy osiedla przy ul. M. 
Konopnickiej nie mieli wody mniej 
więcej do godziny 14. 

(zz)

Pracownicy 
PGKiM-u, żeby 
przystąpić do 
naprawy musieli 
zakręcić zawór 
przy ul. Kaliskiej

Woda z 
pękniętej rury 
płynęła dużym 
strumieniem 
na ul. M. 
Konopnickiej

Wojewoda domaga się wyjaśnień

Wójt potwierdza, że do urzędu gminy wpłynęło pismo od 
wojewody w sprawie radnych
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

Od 1 do 18 lutego

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

499zł

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ, A SPŁACASZ DOPIERO OD CZERWCA 2017 R.!

1) Dla propozycji kredytu za zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji “Odsetki 0 
zł! Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od czerwca 2017 r. zawartego na okres 13 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.02.2017 r. są 
następujące: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,65%, cena towaru: 2000 zł, stała stopa oprocentowania kredytu 0% całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowych kosztów) 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2120,00 zł; całkowity koszt kredytu 120,00 zł (w tym: prowizja 120, 00 zł, odsetki 9 zł; wysokość 10 
równych rat miesięcznych 212,00 zł Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty obowiązuje dla umów 
zawartych w terminie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 18.02.2017 r.
MEBLE SIADACZKA Czesław Siadaczka występuja w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na 
rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611m ul. Strzegomska 42c, wydaje formularz informacyjny, przyjmuje oświadczenia o 
odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu 
kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty z uwzglądnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander 
Consumer Bank S.A. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na

ŁęczycaŁęczyca Od środy działa strefa 
płatnego parkowania 

przed magistratem. Cel został osią-
gnięty – na parkingu bez proble-
mu można znaleźć wolne miejsce. 
Kierowcy albo nie chcą płacić, albo 
nie wiedzą jak korzystać z bramki 
wjazdowej, więc parking świeci pust-
kami. Zdecydowanie gorzej sytuacja 
wygląda na ul. M. Konopnickiej – sa-
mochodów nie sposób zliczyć.

Cena za postój przed urzędem mia-
sta wygórowana nie jest. Pozostawienie 
auta w strefie płatnego parkowania na 
pierwsze pół godziny będzie bezpłatne. 
Przekroczenie 30 minut spowoduje 
naliczenie opłat za pierwszą godzinę - 
1,50 zł, za drugą - 1,70, za trzecią - 2 zł, i 
po 1,50 zł za każdą następną godzinę. 
Mimo to kierowcy z dużym dystansem 
spoglądają na płatne parkowanie.

- Udało mi się znaleźć miejsce na ul. 
Konopnickiej, to tutaj zaparkowałem. 

Nie zamierzam płacić, poza tym nie 
mam pojęcia jak korzystać z tych 
bramek – usłyszeliśmy od kierowcy 
z Łęczycy.

Podobne zdanie podzielało jeszcze 
kilku kierowców. Jeśli zmotoryzowa-
ni się nie przekonają, to wydatek na 
utworzenie strefy płatnego parkowania 
szybko się nie zwróci. 

Przypomnijmy jak należy korzystać 
ze strefy. Kierowca, wjeżdżając do strefy 
płatnego parkowania będzie pobierał 
bilet w terminalu wjazdowym. Bilet 
trzeba zachować w celu dokonania 
opłaty za parkowanie podczas wyjaz-
du ze strefy. Opłaty będą dokonywane 
w kasie automatycznej znajdującej się 
w terminalu wyjazdowym. Płatności 
będzie można dokonywać gotówką 
lub kartą płatniczą. Kasa automatyczna 
będzie przyjmować opłaty w monetach 
10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł i 2 zł. 

(mku)

Chory psychicznie 
42-letni Waldemar 

S., posiadający przy sobie nóż 
i nożyczki, wybrał się na spacer 
po mieście. Do głowy przyszedł 
mu pomysł zniszczenia samo-
chodów. Dobrze, że nie rzucił się 
na człowieka... tak, jak miało to 
miejsce kilka miesięcy temu, gdy 
strzelał do dziennikarza. 

Niedawno pisaliśmy w Repor-
terze o obawach mieszkańców 
Łęczycy. Niektórzy boją się chore-
go na schizofrenię paranoidalną 
mieszkańca. Już kilka razy udo-
wadniał, że jest niebezpieczny. 
Również w ubiegły poniedziałek 
nie zapanował nad sobą. Niestety, 
dalej przebywa na wolności i nic 
sobie nie robi z wymiaru sprawie-
dliwości. 

Waldemar S., który w listopadzie 
ub. roku strzelał z wiatrówki do 
mężczyzny a cztery lata wcze-
śniej postrzelił policjanta podczas 
próby zatrzymania, tym razem 
porysował nożem 22 samochody 
zaparkowane przy ul. Dworcowej 
i przy supermarkecie. W chwili 
zatrzymania miał przy sobie no-
życzki i nóż. To cud, że nikogo 
nie skrzywdził. Mimo to, wobec 
chorego psychicznie 42-latka nie 
zastosowano tymczasowego aresz-
tu. Łęczycki sąd uchylił wniosek. 
Zdecydował jedynie o dozorze 
policyjnym. 

Czy musi wydarzyć się trage-
dia, żeby mężczyzna w końcu 

poniósł konsekwencje swoich 
czynów? Póki co, strach miesz-
kańców, zwłaszcza osiedla przy 
ul. Dworcowej, narasta z dnia 
na dzień. 

- To prawdziwy skandal, że ten 
człowiek chodzi po mieście. Wczo-
raj widziałem go jak spaceruje po 
osiedlu. Moja żona jak go widzi, to 
przechodzi na drugą stronę ulicy 
– usłyszeliśmy od lokatora jednego 
z bloków na osiedlu. - Powinien 
zostać odizolowany. Szpital psy-
chiatryczny to dla niego najlepsze 
miejsce.

To nie odosobniona opinia. Te-
raz, denerwują się przede wszyst-
kim właściciele zniszczonych 
samochodów. Straty które spowo-
dował są duże. Właściciele znisz-
czonych pojazdów wycenili je na 
prawie 30 tys. zł.

- Policjanci zatrzymali mężczy-
znę, a podczas przeszukania w 
jego odzieży znaleźli nóż i nożycz-
ki. Jak się później okazało właśnie 
tym nożem rysował karoserię aut. 
42 – latek trafił do policyjnego 
aresztu, był trzeźwy, a kryminalni 
odszukiwali właścicieli uszkodzo-
nych pojazdów. Łącznie zniszcze-
niu uległo 7 aut zaparkowanych 
przy dyskoncie w Łęczycy, reszta 
przy ulicy Dworcowej – informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz, 
oficer prasowy z KPP w Łęczycy. 
- Policjanci do tej pory przesłu-
chali 17 pokrzywdzonych, którzy 
wartość strat wycenili na 29.170 
złotych. 31 stycznia zatrzymany 
42 – latek usłyszał zarzut uszko-
dzenia rzeczy, zagrożony karą do 
5 lat pozbawienia wolności.

(zz)

Opuszczone szlabany 
wystraszyły kierowców

Pierwszego dnia 
funkcjonowania 
strefy, około południa 
na parkingu przed 
magistratem nie było 
żadnego samochodu

Szczęście, że nie zadźgał przechodnia!
Przy ul. Dworcowej 
Waldemar S. 
zarysował 15 
samochodów
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Łęczyca, Grabów Podjęcie tej 
najważniejszej 

dla każdego samorządu uchwały, 
nie było łatwe, skoro czekano z tym 
prawie do samego końca. Termin za-
intrygował niektórych mieszkańców 
Łęczycy. Dziwili się, że rada miasta 
nie potrafiła wcześniej przegłosować 
budżetu.

Ostatecznie, opinia o projekcie bu-
dżetu zaprezentowana przez skarbnika 
miasta na poniedziałkowej sesji była 
pozytywna.

W 2017 roku miasto zakłada wydatki 
na poziomie 56 617 503,22 zł, co zostanie 
pokryte dochodami w wysokości  54 
703 404,71 zł. Jak wynika z przed-
stawionych pozycji samorządowcy 
założyli deficyt na kwotę 1 914 098,51 
zł, który sfinansują  kredytami. Poziom 
rezerwy budżetowej określono kwotą 
220 190,53 zł.

Uchwałę budżetową przegłosowano 
11 głosami za przy 1 wstrzymującym.       

W ramach przyjętego budżetu w 
planie inwestycyjnym miasta znalazły 
się m.in.: kompleksowa termomoder-
nizacja dziewięciu wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych będących w 
zasobach miasta Łęczyca, wykonanie 
łącznika pomiędzy ul. M. Konopnickiej 
a ul. Dominikańską, budowa oświetle-
nia hybrydowego na osiedlu Kwiato-
wym, do-

kończenie remontu ul. Poznańskiej, mo-
dernizacja i naprawa ulic i chodników 
na terenie miasta, doposażenie placów 
zabaw czy remont hali sportowej oraz 
sali gimnastycznej przy gimnazjum im. 
Jana Pawła II oraz sali gimnastycznej 
przy SP nr 4.

* * * 
Przyjęty budżet gminy Grabów 
budzi wiele kontrowersji. Głównie 
za sprawą obniżenia o pół miliona 
złotych pieniędzy na wynagrodze-
nia. Dla radnych ważniejsze okazały 
się inwestycje.

Uchwalenie budżetu w gminie Gra-
bów było zadaniem trudnym i złożo-
nym, bo zajęło radnym dwa dni - 26 i 30 
stycznia. Radni zgłosili aż 39 poprawek 
do budżetu, który przedstawił wójt 
gminy Grabów.

- Zaproponowaliśmy szereg popra-
wek w projekcie budżetu przedłożo-
nym przez wójta Tomasza Pietrzaka. 
Nie mogliśmy zgodzić się na kolejny 
rok stagnacji - komentuje radna Ilona 
Derkowska. - Niedługo koniec kadencji 
i nikt z nas, radnych nie chce, aby miesz-
kańcy myśleli, że jesteśmy tylko po to, 
aby pobierać diety.

- Skupiliśmy się przede wszystkim 
na budowie i remontach dróg. Budżetu 
nie da się rozciągnąć i wydatki muszą 
być w zgodzie z dochodami, więc 

żeby zrealizować budowę 
7 dróg gminnych byliśmy 
zmuszeni obniżyć poziom 
wydatków, głównie na wy-
nagrodzeniach - wyjaśnia 
radny Andrzej Starczyński.

- W sumie wydatki na 
wynagrodzenia, zarówno 
w urzędzie gminy jak i 
jednostkach budżetowych 
zostały obniżone o ok. 500 

000 zł - wtrąca radny Leszek Grobelny.
Wójt Tomasz Pietrzak krótko ko-

mentuje zmiany wprowadzone w 
budżecie przez radnych.

- Radni mają prawo do wprowadza-
nia poprawek, zostaną one zweryfiko-
wane przez RIO – usłyszeliśmy. - Jeśli 
chodzi o zmniejszenie pieniędzy na 
wynagrodzenia, to pracownicy za-
pewne zwrócą się z roszczeniami do 
sądu pracy.

Ostatecznie poziom dochodów 
określono na kwotę: 21 682 944,00 zł,  
wydatków na kwotę: 21 380 783,08 zł, 
ustanawiając równocześnie rezerwę 
w wysokości : 65 549,32 zł.  Do planu 
inwestycji radni przyjęli budowę dróg 
w Kadzidłowej – Borkach, Grabowie 
– ul. Reymonta, Kurzjamie, Smolicach, 
Borucicach, Piaskach I, Piaskach II oraz 
termomodernizację strażnicy w Starej 
Sobótce, remont strażnic w Byszewie i 
Chorkach, budowę boiska przy Szkole 
Podstawowej w Chorkach a także opra-
cowanie dokumentacji pod budowę 
gazociągu.

(mku)

Jedna z prywatnych 
placówek medycz-

nych działających w Łęczycy 
niedługo zmieni siedzibę. Ze sta-
rego budynku przy skrzyżowaniu  
ulic Kilińskiego i Poznańskiej 
przeniesie się do nowo wybudo-
wanego lokalu przy ul. Belweder-
skiej. Będzie więcej miejsca dla 
specjalistów i pacjentów.

- Przewidujemy, że do nowej sie-
dziby przeprowadzimy się w poło-
wie tego miesiąca - informuje Mał-

gorzata Raczkiewicz, menadżer 
placówki medycznej. - Decyzja ta 
podyktowana jest pilną potrzebą 
zwiększenia powierzchni w związ-
ku z planowanym rozszerzeniem 
pakietu usług medycznych. Wiąże 
się to z zatrudnieniem większej 
liczby specjalistów. W planach jest 
także zakup dodatkowego sprzętu 
diagnostycznego, co również wy-
maga większej przestrzeni.

(mku)

DrOżej na pOczcie
Poczta Polska od 1 
lutego wprowadziła 

podwyżki opłat za przesyłanie 
listów. Usługi zdrożeją średnio 
o 20 proc. i wahają się od 0,60 
do 1,30 zł. Zmiany w cenniku 
nie obejmą wysyłania paczek 
oraz listów zagranicznych. 

Po wprowadzeniu nowych cen, 
przy okienkach klienci nie kryli 
zdziwienia. 

- Dla mnie to nie jest kilka gro-
szy, bo często wysyłam korespon-
dencję firmową. W skali miesiąca 
wydam na poczcie więcej o kilka-
naście złotych – powiedziała nam 
wychodząca z poczty pani Beata. 
- Moim zdaniem, jakość usług nie 
jest warta podwyżki. Niedawno 
wysłałam list priorytetowy. Do 
odbiorcy dotarł po tygodniu. 

Podstawowe zmiany w cenni-
ku dotyczą przesyłek listowych 

nierejestrowanych, poleconych i 
tych z zadeklarowaną wartością. 
Za zwykły list, do 350 gramów, 
zapłacimy o 60 groszy więcej, a 
uwzględniając priorytet - o 70 
groszy więcej. Największe zmiany 
klienci Poczty Polskiej odczują w 
przypadku wysyłki przesyłek z 
zadeklarowaną wartością. W tym 
przypadku zmiany sięgną do 7,90 
zł. Podwyżka będzie dotyczyć rów-
nież tych, którzy wybiorą usługę 
potwierdzenia odbioru przesyłki 
rejestrowanej - klienci zapłacą o 60 
groszy więcej niż dotychczas.

Jak tłumaczy Poczta Polska, jej 
cennik jest i tak wyjątkowo niski 
w porównaniu z cenami za usługi 
pocztowe za granicą. Ponadto, 
zmiana cen listów ma zapewnić 
firmie środki na niezbędne in-
westycje i poprawę jakości usług. 

(zz)

Przychodnia zmieni siedzibę

Przychodnia będzie mieściła się na pierwszym piętrze nowego 
budynku przy ul. Belwederskiej

Ile wyniosą podwyżki? Za przesyłkę listową nierejestrowaną o wadze do 350 g zapłacimy:- 2,60 zł w przypadku przesyłki ekonomicznej (wcześniej 2 zł)-3,20 zł w przypadku priorytetu (wcześniej 2,40 zł)Za przesyłkę poleconą do 350 g zapłacimy:- 5,20 zł w przypadku ekonomicznej (wcześniej 4,20 zł)- 6,80 w przypadku priorytetu (wcześniej 5,50 zł)Oczywiście wzrost opłat będzie także za przesyłki o większych gabarytach. 

Łęczyca Godną pochwały po-
stawą wykazali się 

mieszkańcy Łęczycy, który nie 
przeszli obojętnie obok potrze-
bującego pomocy starszego 
człowieka.

W czwartek, wczesnym popołu-
dniem przy skrzyżowaniu ulic M. 
Konopnickiej z Kaliską, 80-latek 
gorzej się poczuł. Nie był w stanie 
ustać o własnych siłach, położył się 
na chodniku. Na pomoc nie musiał 
długo czekać. Przechodnie zareago-
wali bardzo szybko.

- Praktycznie od razu podeszła do 
niego jakaś pani, za chwilę druga 
osoba. Mężczyzna pomógł starusz-
kowi się podnieść, ale ten nie miał 
siły, żeby stać, znów położył się na 
chodniku. Wezwano policję. Przyje-
chali dość szybko i zabrali starszego 
pana do radiowozu – relacjonował 
świadek zdarzenia.

Policjanci nie wezwali pogotowia, 
odwieźli starszego człowieka do domu. 

- Na miejscu okazało się, że 80 – 
letni mężczyzna, który ma kłopoty 

Staruszek... położył się na chodniku 

80-latek zanim źle się poczuł, zrobił zakupy w kiosku. Kilka 
metrów dalej upadł na chodnik

z chodzeniem przewrócił się. Nie 
chciał pomocy medycznej. Poli-
cjanci biorąc pod uwagę warunki 
drogowe i kłopoty ze zdrowiem, 
w trosce o bezpieczeństwie star-

szej osoby odwieźli mężczyznę do 
miejsca zamieszkania – informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz z 
KPP w Łęczycy.

(zz)

Na co pójdą pieniądze 
w tym roku? Na dzień przed upływem wymaganego 

ustawowo terminu, w poniedziałek 30 
stycznia  radni miejscy i gminni uchwalili 
budżet na 2017 rok. 

Radny z Grabowa Leszek 
Grobelny mówił o obniżeniu 
wydatków na pensje
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Działki od północ-
nej części ogrodów 

„Irys” wiosną przeważnie są 
podtopione. Nie było roku, żeby 
redakcja nie była informowana o 
przesiąkniętym wodą gruncie. 
Właściciele ogródków grzęzną 
w błocie. Powodem jest bliskość 
rowu melioracyjnego.

Jeden z działkowiczów uważa, 
że rów powinien być wykaszany 
jesienią, żeby wiosenne roztopy 
nie powodowały podtopień. Co 
roku jednak, koszenie odbywa się 
wiosną.

- Rzeczywiście rowy melioracyjne 
dookoła naszego ogrodu są bardzo 
zarośnięte. Ale to zawsze wiosną 
zwracam się do Zieleni Miejskiej, 
aby wykoszono rowy melioracyjne. 
Pracownicy oczywiście koszą, nie 
można powiedzieć, że nie. Problem 
polega jednak na tym, że skoszona 
roślinność zostaje w rowie. Taka 

W czwartek odbyło 
się kolejne spotkanie 

w sprawie kształtu, w jakim ma 
funkcjonować miejska oświata od 
września 2017 roku. Rodzice i na-
uczyciele w znacznej większości 
opowiedzieli się za utworzeniem 
trzeciej szkoły podstawowej 
w miejsce 
wygasza-
nego gim-
nazjum.

Podczas 
spotkania 
d y s k u t o -
wano dwie 
koncepcje. 
Jedna z nich 
z a k ł a d a 
włączenie 
gimnazjum 
do szkoły 
podstawo-
wej nr 3 i 
zlokalizo-
wanie tej szkoły w 2 budynkach. 
Druga polega na przekształceniu 
gimnazjum w szkołę podstawową 
usytuowaną w budynku przy ul. 
Szkolnej. Obecni na spotkaniu 
pedagodzy i rodzice aktywnie 
uczestniczyli w dyskusji.

- Nam wszystkim chodzi o dobro 
dziecka - stwierdziła Danuta Do-
mińczak, przedstawicielka lobby 
nauczyciel-

sk iego. 
- Szcze-
rze wąt-
pię, czy 
u t w o -
r z e n i e 
„molo -
cha” w 
p r z y -

padku włączenia gimnazjum w 
strukturę organizacyjną SP 3 to jest 
dobry pomysł. My w szkole mamy 
nie tylko uczyć ale też, co bardzo 
istotne – wychowywać. Przy zało-
żeniu, że miała by powstać kolejna 
bardzo duża placówka osiągnięcie 
tego celu staje się trudne. Poza tym 
nie wiem na ile jest to zgodne z za-
łożeniami reformy, gdzie preferuje 

się szkoły raczej mniejsze.
Podobne stanowisko wyraziła 

Monika Kilar-Błaszczyk, matka 
ucznia szkoły podstawowej nr 3.

- Wolałabym, aby moje dziecko 
uczęszczało do szkoły mniejszej, 
w której bardziej realne staje się 
poznanie indywidualnych potrzeb 
ucznia.

- Cokolwiek byśmy nie zrobili, 
nie będzie do końca dobrze. Zawsze 
będzie źle, bo ileś osób straci pracę 
- mówił Mirosław Andrzejczak, 
nauczyciel gimnazjum.

Radni miejscy będą musieli zde-
cydować, jak będzie wyglądała 
łęczycka oświata po reformie. W 
podjęciu decyzji pomóc mają prze-
prowadzone podczas czwartkowe-
go spotkania ankiety.

- Postanowiliśmy zwrócić się do 
państwa z prośbą o wypełnienie 
ankiety dotyczącej przyszłego mo-
delu funkcjonowania oświaty w 
mieście – oświadczyła radna Marta 
Arkuszewska. - Chcemy poznać 
wasze zdanie, aby podjęta uchwała 
w jak największym stopniu odpo-
wiadała oczekiwaniom wszystkich 
mieszkańców Łęczycy.

Łącznie wypełniono 170 ankiet. 
25 osób wskazało na utworzenie 2 
szkół podstawowych, a 143 osoby 
uznały, że powinny powstać 3 
szkoły podstawowe.

Niebawem rada miasta podejmie 
w tej sprawie uchwałę intencyjną.

(mku)

W sprawie miejskiego 
stadionu prowadzono 

wiele dyskusji. Spierano się o dłu-
gość bieżni czy liczbę miejsc na 
widowni. Jak do tej pory nie okre-
ślono terminów rozpoczęcia robót, 
ani wysokości środków finansowych 
na realizację inwestycji. Nic w tym 
dziwnego, dla budżetu miasta to 
nie lada wyzwanie finansowe, dla-
tego wkopanie pierwszego szpadla 
pod budowę z pewnością poczeka. 
Warto byłoby więc przeprowadzić 
choć drobny remont dla poprawy 
bezpieczeństwa w obrębie stadionu. 
Betonowy płot między stadionem a 

budynkiem Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej jest stary, jego 
elementy się wykruszają i strach 
obok niego przechodzić. Czy w tej 
sprawie władze miasta zamierzają 
podjąć jakieś działania?
- Planujemy całkowitą przebudowę 
obiektu. Nie ma sensu wydawać 
pieniędzy na stary płot - słyszymy 
od zastępcy burmistrza Andrzeja 
Rokickiego.
W budżecie na 2017 rok przezna-
czono 50 000 zł - jedynie na sporzą-
dzenie dokumentacji przebudowy 
stadionu miejskiego.

(mku)

nie ma sensu remontować 
– uważa wiceburmistrz 

Krew oddają niechętnie
Łęczyca Mobilny punkt po-

boru krwi w Łęczycy 
parkuje przy ul. Kaliskiej przed 
kinem. Jest bardziej widoczny, 
mimo to dawców krwi wielu nie 
ma. W piątek pod koniec pracy, 
załoga krwiobusa policzyła, że 
„obsłużonych” zostało zaledwie 
15 osób. 

- Kiedy parkowaliśmy przy sądzie 
lub na terenie szkoły, dawców było 
nawet dwukrotnie więcej niż dzisiaj. 
Przed kinem parkujemy dopiero dwa 
miesiące, minie trochę czasu zanim 
ludzie się przyzwyczają – usłysze-
liśmy od pielęgniarki z krwiobusa. 
- Krew potrzebna jest zawsze. Do 
Łęczycy przyjeżdżamy w każdy 
piątek od godziny 8 do 11.30.

Kiedy odwiedziliśmy mobilny 
punkt, krew oddawał zaledwie jeden 
mężczyzna. 

- Kiedyś oddawałem częściej, teraz 
z uwagi na pracę nie mam takiej 
możliwości. Gdyby nie operacja 
mojego kolegi, dla którego właśnie 
oddaję krew, pewnie trudno byłoby 
mi tu dzisiaj dotrzeć – mówi Andrzej 
Miedziński. 

Jako powód małej liczby dawców, 
oprócz zmiany miejsca parkowania 
krwiobusa, można dodać również 
sporą ilość zachorowań. Już nawet 

drobne przeziębienie wyklucza 
możliwość oddania krwi. Wśród 
innych przeciwwskazań są m.in.: 
przyjmowanie aspiryny i leków 
(można przyjmować jedynie wita-
miny i tabletki antykoncepcyjne), 
spożywanie alkoholu do 72 godzin 
przed planowanym oddaniem krwi, 
chorowanie na astmę, w przypadku 
kobiet – miesiączkowanie, przebyte 
zabiegi i operacje, przekłuwanie uszu 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy czy 
wykonanie tatuażu.

(zz)

Pan Andrzej w piątek 
oddawał krew dla kolegi, 
którego czeka operacja

Mobilny punkt 
poboru krwi 
parkuje w każdy 
piątek przed 
kinem

Wykaszają, ale nie czyszczą
jest praktyka od lat, wskutek 
czego rów staje się coraz bar-
dziej płytki – usłyszeliśmy 
od Stanisława Stolińskiego, 
prezesa „Irysa”. - Uważam, 
że samo koszenie nie wy-
starczy. Pracownicy powinni 
również czyścić rów, wyjmo-
wać to, co skoszą. To chyba 
nie jest duży problem, a dla 
nas to dość istotna sprawa. 
Jeśli nie będzie odpowiedniej 
melioracji, to w końcu cały 
teren będziemy mieć pod-
mokły. Rów jest już bardzo 
spłycony w porównaniu do 
stanu sprzed kilku lat. To 
niepokojące.

Arkadiusz Podawczyk, 
dyrektor Zieleni Miejskiej 
przekonuje, że czyszczenie 
rowu nie jest żadnym problemem. 
Zapewnia, że jeśli pracownicy 
Zieleni będą wiosną wykaszać 

rów przy 
działkach na „Irysie” mogą rów-
nież go wyczyścić.

(zz)

S. Stoliński, prezes „Irysa”, 
pokazuje zarośnięty rów od 
strony ul. Słowackiego

Ankiety w sprawie oświaty 
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materiał promocyjny

Podsumowując w 2015 i 2016 roku 
powiat przebudował i zmodernizo-
wał 57,5 km dróg  i prawie 9,2 tys. 
m2 chodników za ponad 12,7 mln zł. 

Inwestycje drogowe w ponad 50% 
realizowane były z udziałem środków 
zewnętrznych -  dzięki wsparciu wojewo-
dy łódzkiego, urzędu marszałkowskiego 
województwa łódzkiego oraz współpracy 
rady i zarządu powiatu z samorządami 
gminnymi. 

Samorząd powiatu poddębickie-
go ma również w planach kolejne 
inwestycje drogowe na rok 2017. To 
przebudowa drogi Dalików – Huta 
Bardzyńska – granice Powiatu w 2017 
r. Zadanie wykonane będzie na drodze 
powiatowej na odcinku Dalików – Huta 
Bardzyńska – granice Powiatu o łącznej 
długości prawie 8 km. Zadanie uzyskało 

dofinansowane z budżetu województwa 
w ramach Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 w wysokości 50%, czyli ponad 
1,330 mln zł.  Całość inwestycji szacowana 
jest na ponad 2,6 mln zł, jednak ostatecz-
ne kwoty zostaną ustalone po przetargu.  

Remont dróg powiatowych nr 
3706E w miejscowości Domaniew i 
nr 3703E  Biała Góra – Domaniew – 
2017 r. Zadanie wykonane będzie na 
drodze powiatowej na odcinku Biała 
Góra – Domaniew łącznej długości 5,9 
km oraz w miejscowości Domaniew w 
kierunku Krasnołany na długości 1,6 km 
- łącznie ponad 7,5 km. Zadanie uzyskało 
dofinansowane z budżetu województwa 
w ramach Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019 w wysokości 50%, czyli 

ponad 1 mln zł. Całkowity koszt zadania 
szacowany jest na ponad 2 mln zł.

Remont drogi powiatowej w miejsco-
wości Niewiesz w ramach usuwania szkód 
powodziowych. Zadanie wykonane będzie 
na drodze powiatowej w miejscowości 
Niewiesz na odcinku prawie  1 000 m w 
kierunku Bronówek. Zadanie ma szanse 
uzyskać dofinansowane z w ramach usu-
wania szkód w infrastrukturze drogowej 
spowodowanej zdarzeniami losowymi. 
Szacunkowy koszt remontu to ponad 
290 tys. zł., z czego 80% będzie stanowić 
dofinansowanie z budżetu państwa – 
podsumowuje Ryszard Rytter, starosta 
poddębicki. 

Przebudowa drogi Poddębice – 
Brudnów - 2018 r.

Zadanie wykonane będzie na drodze 
powiatowej na odcinku Po ddębice 
– Brudnów o łącznej długości 8 km. 
Zadanie uzyskało dofi nansowane z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 na zadania z zakre-
su modernizacji dróg lokalnych. Powiat 
uzyskał dofinansowania w wysokości 
prawie  1,2 mln zł co stanowi 63,3%.  
Szacowany koszt zadania to 1,9 mln zł. 
Ponadto Gmina Dalików zaoferowała 
pomoc fi nansową w kwocie 149 tys. zł, 
a gmina Poddębice  kwotę ponad 193 
tys. zł. Udział własny powiatu 360 tys. 
zł. Wykonanie inwestycji planowane 
jest na 2018 r. 

Na 2018 r. powiat planuje złożyć wnioski 
do Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na następujące 
ulice i drogi:

I zadanie w Poddębicach dokończenie 
nakładki asfaltowej na ostatnim odcinku 
ul. 1-Maja  pomiędzy ul. Piotrowskiego i ul. 
Młynarską oraz wymiana chodników na 
całym odcinku, modernizacja nawierzchni 
asfaltowej ul. Północnej na odcinku 
od ul. Łęczyckiej do Piotrowskiego. 
Projekt obejmuje wymianę chodników 

na całej długości ul. Parzęczewskiej 
W ramach modernizacji, dokończone 
zostaną remonty chodników i nawierzchni. 
Przyczyni się to do modernizacji całych 
ciągów drogowych. Trwają negocjacje z po-
szczególnymi gminami w sprawie złożenia 
drugiego wniosku. 

Miliony na remonty dróg i chodników

Na zdjęciu starosta Ryszard 
Rytter

Ponad 850 tysięcy 
zł zaplanowała wy-

dać spółdzielnia mieszkaniowa 
na tegoroczne inwestycje na 
osiedlach. Do remontów są bal-
kony, kontynuowane będą prace 
dociepleniowe. Remonty obejmą 
również piwnice i klatki schodo-
we. Dobra informacja jest taka, 
że spółdzielcy płacą już mniej na 
fundusz remontowy. 

- Postanowiliśmy zmniejszyć 
opłaty na fundusz remontowy o 
20 groszy z metra kwadratowe-
go – mówi Sławomir Gławęda, 
prezes poddębickiej spółdzielni 
mieszkaniowej. - Nasza decyzja 
wynika z tego, że kończymy już 
spłatę wieloletnich kredytów za-
ciągniętych na termomodernizację 
bloków. 

(ps)

Według niepo-
twierdzonych in-

formacji aż połowa druhów 
została wykluczona z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Wyrzuceni strażacy są zbulwer-
sowani, prezes OSP nie odbiera 
telefonu. 

Nie jest tajemnicą, że pomię-
dzy starym a nowym zarządem 
jednostki często dochodziło do 
ostrych spięć. Jednak takiego 
rozwoju wydarzeń trudno było 
się spodziewać. Jaki będzie dalszy 
los zdziesiątkowanej liczebnie jed-
nostki, która od miesięcy zmaga się 
z wielkimi trudnościami?

Jak udało nam się ustalić, 
nowy zarząd z prezesem To-
maszem Kapitułą na cze-
le, podziękował prawie 80 
druhom. Na decyzji miały 
zaważyć wyniki ostatniego 
audytu przeprowadzonego w OSP. 
Młodszym druhom, którzy rów-
nież zostali wykluczeni, zarzuca 
się bierność a konkretnie brak 
udziału w życiu jednostki. 

- To jest nie do pomyślenia, że 
doszło w jednostce do czegoś takie-
go – mówi oburzony Piotr Binder, 
poprzedni prezes OSP w Poddę-
bicach. - Nowy zarząd przysłał 
do wykluczonych druhów pisma 

połoWa STrażakÓW 
WYKLUCZONA

audytu przeprowadzonego w OSP. 
Młodszym druhom, którzy rów-
audytu przeprowadzonego w OSP. 
Młodszym druhom, którzy rów-
audytu przeprowadzonego w OSP. 

nież zostali wykluczeni, zarzuca 
Młodszym druhom, którzy rów-
nież zostali wykluczeni, zarzuca 
Młodszym druhom, którzy rów-

połoWa STrażakÓW 
WYKLUCZONA

Piotr Binder jest zdegustowany 
działaniami obecnego zarządu OSP

i n f o r -
mujące o jakichś nie-
prawidłowościach, które podobno 
wykazał audyt. Niestety, nie podaje 
się konkretnych zarzutów. Nie 
wiadomo o co chodzi. Z druhami, 
których się wyrzuca z jednostki, 
nawet nikt wcześniej nie porozma-
wiał. Nikt nie zapytał, nie poprosił 
o wytłumaczenie, jeśli faktycznie 
audyt wykazał jakieś uchybienia. 

Tak się nie postępuje. N o w y 
zarząd i prezes wykazali się bra-
kiem szacunku. 

Wykluczeni druhowie odwołali 
się od decyzji. O ich dalszym losie 
zadecyduje teraz walne, które 
wstępnie zostało zaplanowane na 
początku marca. Łatwo się jednak 

domyślić, że walne nie przyniesie 
żadnych zmian. W jednostce pozo-
stali druhowie popierający działa-
nia zarządu i prezesa Kapituły. Za 
przywróceniem wykluczonych 
strażaków raczej głosować nie 
będą. 

(ps)

mniej na FUnDUsz 
remOntOWy 

Szef spółdzielni mieszkaniowej mówi o obniżce na fundusz 
remontowy

wojenka między sąsiadami 
Gm. Wartkowice Dwie rodziny z Krzepo-

cinka toczą spór o to, czy drzewa zostały wycięte zgodnie z prawem. Zarówno jedna, jak i druga strona konfl iktu uważa, że ma prawa do gruntu na którym rosły olchy. 
- Sąsiad bezprawnie wyciął nasze drzewa. To było podczas naszej wizyty w Łęczycy. Gdy wróciliśmy do Krzepocinka, widzieliśmy jak sąsiad wracał z naszego pola a na przyczepie leżały ścięte kłody. Zadzwonili-śmy po policję. Powiedział funkcjonariuszom, że mógł wyciąć olchy, bo rosły na jego działce. To nie jest praw-da. Ziemia należy do nas – słyszymy od Andrzeja R.Zupełnie inne zdanie na ten temat ma Wiesław J.- Od pokoleń uprawiamy te pola. Również działkę na której rosły drzewa. Nie złamaliśmy prawa. Tym bardziej, że przed wycinką udałem się do urzędu gminy. Otrzymałem pozwolenie na to, aby wyciąć drzewa.

Wójt Piotr Kuropatwa potwierdza, że faktycznie pan Wiesław był w urzędzie. Jednak pozwolenia nie otrzymał na wycięcie drzew. Został jedynie poinfor-mowany, że od tego roku prawo się zmieniło i nie potrzebuje żadnego dokumentu z urzędu gminy.Warto wspomnieć, że w połowie września ub. roku Andrzej R. otrzymał decyzję zezwalającą na wycięcie 22 sztuk drzew. W październiku Wiesław J. odwołał się od decyzji wójta do SKO. 

- Postanowienie Samorządowego Kolegium Od-woławczego w Sieradzu stwierdzające niedopusz-czalność odwołania pana Wiesława od mojej decyzji zapadło na początku grudnia 2016 r. - informuje wójt P. Kuropatwa. - 9 stycznia tego roku pan Wie-sław złożył skargę na postanowienie Samorządo-wego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Równocześnie państwo J. złożyli do mnie wniosek o wznowienie postępowania wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji na wycinkę drzew wydanej panu Andrzejowi R. 23 listopada 2016 r. poinformowano państwa J. o przedłużeniu zała-twienia sprawy do dnia 31.12.2016 r. ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze przed SKO w Sieradzu. Pragnę też nadmienić, że 28 grud-nia 2016 r. postanowieniem swoim odmówiłem wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją wójta zezwalającą na wycinkę 22 drzew, nie znajdując podstaw do wznowienia takiego postępowania.
Jakie jest wyjście z sytuacji? Zwaśnione stro-ny powinny dojść do porozumienia w sprawie rozgraniczenia gruntów. Jednak, aby doszło do kompromisu potrzeba decyzji dotyczącej wspól-nego sfi nansowania przedsięwzięcia. To łatwe nie będzie. 

(ps)
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Rok 2016 zamknął 25 lat dzia-
łalności Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa. W minioną sobotę, 4 
lutego, uroczystym spotkaniem 
w gronie członków i sympaty-
ków TPU zostało otwarte kolejne 
ćwierćwiecze troski o zachowanie 
dorobku poprzednich pokoleń, 
dokumentowanie historii odległej 
i teraźniejszej, promocję miasta, 
gminy i regionu.
 Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa 
powstało w 1991 roku, a od 2010 
roku jest Organizacją Pożytku Pu-
blicznego. Inicjatywa zawiązania 
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 
zrodziła się w gronie członków 
Społecznego Komitetu Obchodów 
700-lecia Uniejowa. Na ostatnim 
posiedzeniu tego Komitetu, w dniu 
27 grudnia 1990 roku, powołano 
grupę inicjatywną w celu utworze-
nia Stowarzyszenia, które w centrum 
swojej działalności stawiałoby Unie-
jów z jego dumną historią, bogatą 
tradycją i piękną kulturą.
Na listę założycieli TPU wpisali się: Da-
riusz Piotrowski, Stanisław Urbaniak, 
Walenty Piotrowski, Maria Szczawiń-
ska, Danuta Pecyna, Marian Pięgot, 
Stefan Janiak, Lech Krajewski, Wiesław 
Winnicki, Jerzy Król, Henryk Prajs, 
Marek Jabłoński, Stanisława Kukul-
ska, Zbigniew Włodarski, Bożena 
Bednarkiewicz, Wojciech Kasprzak, 
Maciej Gajdecki, Lech Pyziak, Jadwi-

ga Tylki, Szymon Bugajak, Jadwiga 
Szymańska. Z ich upoważnienia pod 
wnioskiem do Sądu Wojewódzkiego 
w Koninie o zarejestrowanie Towarzy-
stwa Przyjaciół Uniejowa podpisali się: 
Dariusz Piotrowski, Stanisław Urba-
niak, Marian Pięgot i Stefan Janiak.
Obecnie funkcję prezesa TPU pełni 
Urszula Urbaniak - maksymalnie 
zaangażowana w każdy temat re-
alizowany przez Stowarzyszenie, 
skarbnica wiedzy na temat historii 
Uniejowa i jego mieszkańców, zawsze 
“na posterunku” - dzierży klucze do 
Izby Regionalnej, siedziby TPU. Pod 
adresem ul. Szkolna 2 w Uniejowie 
otwiera się przed nami dawny Unie-
jów z zachowanymi oryginalnymi 
zdjęciami, dokumentami, życiorysami 
mieszkańców… W Izbie Regionalnej 
znajdą Państwo również efekty dzia-
łalności wydawniczej Stowarzyszenia.

Maria M. (nazwi-
sko do wiadomo-

ści red.) od ponad 10 lat prosi 
spółdzielnię mieszkaniową, aby 
fachowcy wyeliminowali drgania, 
które jej zdaniem odczuwalne 
są w całym bloku a szczególnie 
w mieszkaniu, które zajmuje na 
ostatnim piętrze budynku. 

- Nogi już mnie bolą od tego 
chodzenia do spółdzielni. Te ciągłe 
rozmowy o drganiach i szumach 
nie przynoszą niestety żadnych 
skutków. Nie wiem już co 
mam zrobić, aby usunąć 
problem – słyszymy od 
lokatorki. 

Zdaniem pani Marii 
nieregularne drgania 

i szumy pochodzą z instalacji 
grzewczej. 

- Nie jestem specjalistką w tej 
dziedzinie, ale te wszystkie kłopoty 
zaczynają się wtedy, gdy sąsiedzi 
odkręcają lub zakręcają ogrzewa-
nie. Moim zdaniem zbyt głośno 
pracuje też pompa, która tłoczy 
wodę do rur – uważa Maria M.

Sławomir Gławęda, prezes SM w 
Poddębicach, potwierdza, że loka-

torka od lat mówi o uciąż-
liwościach w swoim 

mieszkaniu.
- Naprawdę nie 

wiem, co mam 
o tym myśleć. 
Sprawdziliśmy 
bardzo dokład-
nie to mieszka-

nie pod kątem 
występowania 

rzekomych drgań 
i szumów. Do niczego 

takiego nie dochodzi. 
Nie chciałbym nikogo 
obrażać, ale są to wydu-
mane problemy, które 
nie mają potwierdze-
nia w rzeczywistości. 
Tak szczerze mówiąc, 
to męczące jest ciągłe 
tłumaczenie tej pani, 
że nic nie drga, ani nic 
nie szumi. Ostatnio 

lokatorka skupiła się na głośnej 
pracy pompy. Jednak tam nie ma 
żadnej pompy. 

Szef spółdzielni nie ukrywa, że 
dość częste wizyty lokatorki, są dla 
niego nie lada utrudnieniem.

- Nie mogę skupić się na pracy. 
Najgorsze jest to, że pani Marii nie 
da się nic wytłumaczyć. Chętnie 
rozmawiam ze spółdzielcami i 
rozwiązuje ich problemy, jeśli tylko 
można to zrobić. W tym przypadku 
jest to niemożliwe. 

(ps)

25-lecie Towarzystwa Przyjaciół UniejowaBlok się trzęsie! - twierdzi lokatorka

Prezes Urszula Urbaniak z 
uczestnikami pierwszego 
sejmiku stowarzyszeń 
regionalnych województwa 
łódzkiego, którego gospodarzem 
i współorganizatorem było tpu

Maria M. uważa, że powodem 
szumów i drgań jest instalacja CO

Czy blok się trzęsie? - zdaniem lokatorki 

drgania są bardzo odczuwalne 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 222: Kiedy dają, bierz.
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* Rozmawiają dwaj kumple:
- Ty, po czym poznać, że jesteśmy już 
naprawdę starzy?
- No... Np. jak wychodzimy z muzeum, to 
włącza się alarm. 

                                      ***
* Mąż wraca z długiej podróży służbowej. 
Żona rzuca mu się na szyję.
- Najdroższy, jak się cieszę, że wreszcie jesteś!
Na to sąsiad wali w ścianę:
- Ciszej wreszcie! Mam dość słuchania tego samego co 
wieczór! 

***
* Podczas zbiórki kompanii kapral mówi do żołnierzy:
- Ci, co znają się na muzyce - wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
- Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu wnieść pianino na ósme 
piętro. 

***
* Hrabia wraca niespodziewanie do domu i widzi, że hrabina 
jest jakaś niespokojna. Zaczyna podejrzewać, że jakiś obcy 
mężczyzna musi być w mieszkaniu. Otwiera szafę hrabiny 
- pusto. Otwiera swoją szafę, a tam na drążku wisi skulony 
kochanek.
- Moja droga hrabino... Następnym razem, gdy coś z siebie 
zdejmujesz wieszaj w swojej szafi e! 

***
* Po hucznym weselu odbywającym się w hotelowej restau-
racji, młoda para wynajmuje sobie pokój, żeby jak najszybciej 
doszło do “konsumpcji związku”. Zdenerwowany pan młody 
drżącymi rękami nie może trafi ć kluczem w dziurkę zamka.
Żona stoi za nim i kręcąc głową mruczy z ironią:
- No, nieźle się zapowiada... 

***
* Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie.
- Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To się nazywa 
poligamia. Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to 
się nazywa... Może ktoś z Was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.
- To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
- Monotonia! 

ZUPA KOKOSOWO-MIĘTOWA
Składniki:
1,5 litra bulionu
cebula (10 dag)
15 dag wiórków kokosowych
pół szklanki drobniutko posiekanej 
mięty
2 łyżki mąki
opakowanie śmietanki (25 dag)
2 łyżki oleju
sól, pieprz, łyżeczka curry

Etapy przygotowania:
Cebulę ścieramy na tarce o dużych 
oczkach. Na patelni rozgrzewamy 
olej, szklimy na nim cebulę (nie ru-

mienimy), dodajemy wiórki kokosowe, 
prażymy chwilkę, dodajemy miętę i 
mąkę, mieszamy. Wszystko przekłada-
my do wrzącego bulionu, mieszamy, 
zagotowujemy i gotujemy 5 minut. 
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
Łączymy ze śmietanką. 

WOŁOWINA Z CZARNYM RYŻEM 
PO AZJATYCKU

Składniki:
400 g skrzydła z dobrej wołowiny
100 g czarnego ryżu
1/2 papryki
50 g cukinii
2-3 gałązki selera naciowego
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka świeżego imbiru
świeże kiełki, sól, pieprz
biały i czarny sezam
2 łyżeczki słodkiego sosu chili
2 łyżeczki sosu sojowego
2 łyżki oleju sezamowego 
2 łyżki oleju roślinnego

Etapy przygotowania:
Mięso kroimy w cienkie paski i mary-
nujemy w oleju sezamowym, imbirze, 
czosnku i sosie sojowym, doprawiamy 
solą i pieprzem. Paprykę i cukinię 

kroimy w paseczki, 
seler naciowy w kostkę. Każde warzywo 
smażymy osobno na mocno rozgrzanym 
oleju przez około 1 minutę i odkładamy 
na talerz. Następnie smażymy na mocno 
rozgrzanym oleju paski wołowiny, doda-
jemy wcześniej podsmażone warzywa, 
kiełki, słodki sos chilli, sezam, sól, pieprz. 
Ryż gotujemy w osolonej wodzie według 
przepisu na opakowaniu.

CZEKOLADOWE TIRAMISU
Składniki:
Baza:
65 gram posiekanej gorzkiej czekolady
1/2 fi liżanki (60 gram) miękkiego masła
1/3 fi liżanki (40 gram) cukru pudru
szczypta soli

3 jajka, rozdzielone
1/2 fi liżanki (90 gram) cukru
1/2 fi liżanki (65 gram) przesianej mąki
Kawa do namoczenia ciasta:
1 fi liżanka (125 ml) mocnej kawy
2 łyżki stołowe (30 ml) likieru kawowe-
go lub rumu
Krem:
3 żółtka
1/3 fi liżanki (65 gram) cukru
226 gram sera mascarpone
1 łyżka stołowa (15 ml) likieru kawo-
wego lub rumu
1 fi liżanka (125 ml) śmietany wysoko-
procentowej

Etapy przygotowania:
Przygotowanie bazy:
Piekarnik rozgrzewamy do 180º. Formę 
do ciasta smarujemy masłem i jej dno 
wykładamy pergaminem. Połamaną 
czekoladę rozpuszczamy w rondelku i 
odstawiamy na bok. Ucieramy masło, 
cukier oraz sól na puszystą masę. Na-
stępnie dodajemy do nich żółtka jajek 
i rozpuszczoną czekoladę. Z białek i 
cukru ubijamy bardzo sztywną pianę 
i wraz z przesianą mąką dodajemy do 
ciasta. Pieczemy około 40 minut.
Przygotowanie kremu:

Ubijamy żółtka jajek i cukier na pu-
szystą masę. Dodajemy mascarpone 
oraz wybrany alkohol i ucieramy aż do 
uzyskania gładkiej konsystencji. Na 
koniec łączymy z ubitą śmietaną.
Rozcinamy ciasto poziomo na dwie 
części i nasączamy mieszanką z kawy. 
Następnie kładziemy warstwami: ciasto 
– masa serowa – ciasto – masa serowa. 
Przykrywamy i chłodzimy 6-12 godzin. 
Przed podaniem posypujemy kakao i 
wiórkami gorzkiej czekolady.
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Najlepszą drużyną „Turnieju Wsi Gminy Uniejów 2017” okazała się 
reprezentacja Lekaszyna. Drugie miejsce zajęła Dąbrowa, zaś trzecie 

miejsce na podium wywalczył gospodarz turnieju – Wilamów. Re-
prezentacje sołectw  wzięły udział w wielu sportowych konkuren-

cjach. Dyscypliną typowo artystyczną był konkurs „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Uczestnicy zaprezentowali swoje sceniczne 
talenty występując na scenie w przebraniach. Pojawili się m.in. 
Maryla Rodowicz, zespół Piersi, czy też Zenek Martyniuk. 

Turniej wsi gminy Uniejów
Najlepszą drużyną „Turnieju Wsi Gminy Uniejów 2017” okazała się 

reprezentacja Lekaszyna. Drugie miejsce zajęła Dąbrowa, zaś trzecie 
miejsce na podium wywalczył gospodarz turnieju – Wilamów. Re-

prezentacje sołectw  wzięły udział w wielu sportowych konkuren-
cjach. Dyscypliną typowo artystyczną był konkurs „Twoja twarz 

brzmi znajomo”. Uczestnicy zaprezentowali swoje sceniczne 
talenty występując na scenie w przebraniach. Pojawili się m.in. 
Maryla Rodowicz, zespół Piersi, czy też Zenek Martyniuk. 
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Już nie tylko drobne 
odpady i śmieci wy-

wożone są do lasku pod Ozorko-
wem. W sprawie pięciu wyrzu-
conych w tym miejscu lodówek 
otrzymaliśmy pismo od ekologa. 

Wybebeszone lodówki leżą bli-
sko stadionu. Pozbawione zostały 
agregatów, które z dużym prawdo-
podobieństwem trafiły do któregoś 
z lokalnych skupów złomu. Warto 
wspomnieć, że zbiórką elektrozło-
mu zajmują się sklepy RTV i AGD 
(np. przy zakupie nowego sprzętu), 
a także firmy odbierające śmieci 
komunalne i przetwarzające tego 
typu odpady. Tylko wyznaczone 
punkty skupu mogą przyjmować 

tego typu elementy. Ciekawe jednak 
czy skupy złomu są w stanie spraw-
dzić, skąd pochodzi dany kawał 
blachy, drutu, czy element silnika 
lub innego podzespołu. Czy takie 
punkty złomu są dostatecznie kon-
trolowane i jak wygląda procedura 
oceniania? Nawet te punkty skupu 
złomu, które takie pozwolenie po-
siadają, w bardzo dużej części nie 
ewidencjonują przyjęcia takiego 
rodzaju sprzętu i nie przekazują 
go do zakładu przetwarzania. 
Bardziej bowiem opłaca się im 
rozdrobnić i pomieszać ze złomem 
takie elektroodpady i w ten sposób 
je zutylizować. 

(stop) 

Nie udało się, aby 
sztuczne lodowisko 

pod chmurką naprzeciwko hali 
sportowej wystartowało na zi-
mowe ferie. Jaki był tego powód? 
Do redakcji dzwonili zaskoczeni 
mieszkańcy, którzy uskarżali się 
na stan tafli.

- To coś okropnego – usłyszeliśmy 
w redakcyjnej słuchawce. - Moja 
córka, która chciała pojeździć na 
łyżwach na tym lodowisku, omal 
nie złamała nogi. Przewróciła się 
na zrujnowanej tafli. 

W ub. tygodniu odwiedziliśmy 
lodowisko Centrum Sportu i Rekre-
acji. Faktycznie, wyglądało fatalnie.

- Przykro mi, że nie udało się 

lodowiska należycie przygotować 
– mówi Mariusz Lewandowski, 
dyrektor CSiR. - Robiliśmy wszyst-
ko, co w naszej mocy. Kłopot polegał 
jednak na tym, że w dzień tempe-
ratura powietrza była dodatnia. 
Poniżej zera była jedynie nocami. 
Poza tym, niektórzy wchodzili na 
taflę butami dodatkowo ją niszcząc. 

Szef CSiR nie traci jednak nadziei, 
że uda się jeszcze doprowadzić lodo-
wą taflę do odpowiedniego stanu.

- Wyrównaliśmy już powierzchnię 
lodowiska. Jeśli tylko aura będzie 
sprzyjać, to na pewno jeszcze tej zimy 
będzie można pojeździć na łyżwach 
przy hali sportowej – słyszymy.

(stop)

Lodowisko miało 
być na ferie

Ozorków

Ozorków

LaseK miejsKi jest 
zaśmiecany

zaskoczenie! Bazie już kwitną!
Ozorków Na wierzbie rosnącej w pobliżu nadziemnych rur ciepłowniczych pojawiły się bazie, czyli 

pierwszy zwiastun wiosny. A przecież do prawdziwej wiosny zostały nam jeszcze prawie dwa 

miesiące. Przyroda wariuje, ponieważ jej zachowanie jest silnie uzależnione od warunków atmosferycznych, 

nawet kąt padania promieni słonecznych i wysokość słońca nad horyzontem nie są tutaj tak kluczowe. 

Wystarczy tylko kilka dni z wyższą temperaturą, aby przyroda zaczęła wyczuwać pierwsze powiewy wiosny. 

W tym przypadku niebagatelny wydaje się też fakt, że wierzba rośnie w pobliżu ciepłociągu. 
(stop) 

protest rodziców i nauczycieli
Ozorków Emocjonująco za-

powiada się dzisiej-
sza nadzwyczajna sesja miejska. 
Wszystko za sprawą protestu 
rodziców i nauczycieli, którzy 
negatywnie oceniają plany urzę-
du miasta związane z reformą 
oświatową i likwidacją miej-
scowego gimnazjum. Najwięcej 
krytycznych uwag płynie ze 
szkoły podstawowej nr 4. 

W redakcji rozdzwoniły się 
telefony. Zdenerwowani rodzice 
negatywnie mówili o tym, jak 
sprawę tzw. rejonizacji rozwiązać 
chce magistrat. 

- Moje dziecko chodzi do 
„czwórki” a według planów urzę-
du będzie uczęszczać do szkoły 
przy ul. Lotniczej. Mieszkamy 
przy ul. Średniej i teraz mamy 
blisko do naszej podstawówki. Nie 
zgadzamy się na to, aby coś zmie-
niać – usłyszeliśmy od jednego z 
rodziców.

Podobnych telefonów było 
sporo. Stopniowe wygaszanie 
gimnazjum przy ul. Lotniczej i 
przekształcanie placówki w szkołę 
podstawową wcale nie będzie ta-
kie proste. Do protestu rodziców 
przyłączyli się pedagodzy z SP 
nr 4. 

- Nie zgadzamy się z planami 
urzędu miasta – mówi Małgorzata 

Gławęda, dyrektor szkoły podsta-
wowej nr 4. - Chodzi głównie o to, 
że miasto bardzo zawęziło nasz 
rejon. W planach odpadło wiele 
ulic z których dzieci mają już cho-
dzić do nowej podstawówki przy 
ul. Lotniczej. Na przykład ulice 
Wyszyńskiego, pl. Jana Pawła II, 
Kościuszki, Joselewicza. To samo 
dotyczy ościennych miejscowości. 
Urząd zabrał nam na przykład 
Sokolniki Parcele, Helenów, Krze-
szew, Maszkowice. Przy takim 
układzie do „czwórki” uczęszczać 
będzie bardzo mało dzieci. Na-

uczyciele mogą stracić pracę. Na 
sesji na pewno domagać się będzie-
my od władz miasta rozszerzenia 
naszego rejonu. 

Jaki jest komentarz urzędu mia-
sta? Póki co magistrat do sprawy 
nie chce się odnieść. 

„Uchwała dot. rejonizacji szkół, 
zostanie podjęta na specjalnej 
sesji Rady Miejskiej. Do czasu 
podjęcia decyzji przez radnych 
magistrat nie udziela informacji 
w tej sprawie” - czytamy w od-
powiedzi urzędu. 

(stop)

Do „czwórki” uczęszcza w tej chwili ponad 400 uczniów 

Sesja z całą pewnością będzie emocjonująca 
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na oSieDlu policja, Straż i pogotowie 

Firma Geberit Ozorków sp. z o.o. 
otrzymała trzecie zezwolenie 
na działalność gospodarczą w 
podstrefie Ozorków Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Geberit znalazł się w gronie 10 
przedsiębiorstw z regionu łódz-
kiego, którym prezes ŁSSE Marek 
Michalik wręczył pozwolenia 
podczas uroczystego spotkania w 
siedzibie zarządu strefy w Łodzi. 
W uroczystości, poza dyrektorem 
ozorkowskiej firmy, Stefanem 

Paczosem, uczestniczył także 
burmistrz Jacek Socha.

Geberit specjalizuje się w pro-
dukcji kabin prysznicowych, wa-
nien oraz brodzików akrylowych. 
W roku 2015 r. spółka rozpoczęła 
realizację przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego mającego na celu rozpoczę-
cie produkcji instalacji wodnych i 
gazowych wykonywanych ze stali 
nierdzewnej, stali węglowej, miedzi 
oraz stopu miedzi, niklu oraz żelaza 
i mosiądzu.

- Co się stało? - to pytanie naj-
częściej zadawali mieszkańcy 
obserwujący dramatyczną akcję.

- Podobno ktoś umarł i nie mogli 
dostać się do mieszkania. Dlatego 
wchodzą oknem – wśród gapiów 
dało się słyszeć i takie głosy. 

Do lokalnej jednostki straży 
pożarnej zadzwonili policjanci, 
którzy na miejsce przyjechali 
pierwsi. Funkcjonariusze z komi-
sariatu policji odebrali sygnał od 

Geberit rozszerza działalność Niebezpieczny spacer w centrum

Uwaga! elewacja się sypie
Duży kawałek gzymsu odpadł z 
kamienicy przy ul. Wyszyńskiego 
29 w Ozorkowie. O tym budynku 
pisaliśmy już nie raz. Niestety, stan 
techniczny nieruchomości jest w 
coraz gorszym stanie. Najgorsze 
jest jednak to, że przechodząc 
obok tej ruiny narażeni jesteśmy 
na duże niebezpieczeństwo.

Całe szczęście 
gzyms nie spadł na 
przechodnia. 

- Kiedy kamienica 
zostanie wyremon-

towana? Przecież to 
wstyd, że przy jednej z 

głównych ulic w mieście 
stoi taka ruina – takich 

opinii mieszkańców jest dużo. 

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami właściciela bu-
dynku, remont zaplanowany zo-
stał na wiosnę tego roku. Trzeba 
jednak zadać pytanie, czy miasto 
nie powinno zareagować i po-
wiadomić wcześniej o ruderze 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego. 

(stop)

Walka o życie!
Ozorków Lokatorzy bloków przy ul. Lotniczej z niepokojem obserwowali akcję strażaków, którzy na 

osiedle przyjechali wozem z wysięgnikiem. Z pomocą wysuwanej drabiny strażacy dostali się 
do okna na trzecim piętrze. Wyważyli je i weszli do mieszkania. W środku była nieprzytomna 76-latka. 

zaniepokojone-
go brata starszej 
lokatorki, która 
od dwóch dni 
nie wychodziła 
z mieszkania. 

- Zadzwoni-
łem na policję, 
bo czułem, że 
mogło stać się 
coś niedobre-
go. Moja siostra 
mieszka sama. 
Jest schorowa-
na. Uskarża się 
na serce – usły-
sz e l i śmy o d 
roztrzęsionego 
mężczyzny sto-

jącego przed zamkniętymi drzwia-
mi mieszkania. - Na razie nie chcą 
mnie wpuścić. Siostra jest nieprzy-
tomna. Całe szczęście strażacy 
przyjechali szybko na osiedle. 

To prawda. Krótko po otrzyma-
niu wiadomości z policji, miejscowa 
straż była już na osiedlu. Zaledwie 
kilka minut trwało odpowiednie 
ustawienie wozu przed blokiem i 
wysunięcie drabiny.

- Szybko, pospieszcie się – moty-
wował swoich kolegów dowódca. 

Strażacy, którzy z kosza na wy-
sięgniku dostali się przez okno do 
mieszkania, wyręczyli pogotowie. 

- Cały czas czekamy na karetkę, 
ale podaliśmy już lokatorce tlen – 
powiedział naszemu reporterowi je-

den ze strażaków.
Karetka pogo-

towia przyjechała 
mniej więcej w 
ciągu kwadransa. 
Strażacy przez 
ten czas ratowali 
życie 76-letniej 
kobiecie. Loka-
torka, gdy przy-
jechali ratow-
nicy medyczni, 
była już przy-
tomna. 

- Gdyby nie strażacy, to kto wie, 
jakby to się skończyło – mówi jedna 
z sąsiadek uratowanej. - Przecież 
w takich sytuacjach liczy się każda 
minuta. 

O akcjach strażaków, którzy 
uratowali już życie niejednemu 
mieszkańcowi, pisaliśmy w Re-
porterze wielokrotnie. Wciąż 
dochodzi w mieście do sytuacji, 
że zamiast karetki pogotowia 
na miejsce zdarzenia przyjeżdża 
jako pierwszy strażacki wóz. Czy 
jest szansa, aby w Ozorkowie 
pojawiła się dodatkowa karetka 
pogotowia? Tego na razie nie 
wiadomo. 

Całe szczęście niedawna akcja 
przy ul. Lotniczej zakończyła się 
pomyślnie. 

(stop) 
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Ozorków

Ozorków

Gm. Parzęczew Malwina An-
drzejczak twier-

dzi, że z powodu oblodzonej drogi 
(na odcinku Florentynów – Mariam-
pol) doszło do kraksy w której po-
ważnie uszkodziła samochód. 

- Na drodze zalegał lód a oprócz tego 
było pełno dziur. Chciałam ominąć 
jedną z nich i auto wpadło na śliskiej 
nawierzchni w poślizg. Nic nie mogłam 
zrobić. Straciłam kompletnie kontrolę 
nad samochodem, który uderzył w 
przydrożne drzewo – słyszymy od pani 
Malwiny. - Konsultowałam już koszty 
naprawy z mechanikiem. Są wysokie. 
Postanowiłam, że będę domagać się 
odszkodowania od gminy. 

Jak sprawę komentuje gmina?
- Do urzędu wpłynęło już pismo 

od pani Malwiny Andrzejczak w 
sprawie domniemanego zdarzenia 
drogowego. Ponieważ przedmiotowa 

sprawa wymaga przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego – swoje 
stanowisko zajmiemy niezwłocznie 
po jego zakończeniu. Zdarzenie miało 
miejsce na drodze gruntowej, która po-
winna i jest utrzymywana w przejezd-
ności. W ostatnim czasie, ze względu 
na warunki meteorologiczne oprócz 
dróg asfaltowych posypywana była 
piaskiem i solą również zdecydowana 
większość dróg gruntowych w gminie 
Parzęczew – czytamy w odpowiedzi. 

Pani Malwina tuż po kraksie zrobiła 
zdjęcia oblodzonej drogi i uszkodzo-
nego auta. 

(stop)

- Usłyszałam od pra-
cownika socjalnego 

MOPS, że odebrane nam zostaną 
dzieci – mówi Iwona Chabasińska. 

Sprawa jest bolesna dla matki, 
która nie może pogodzić się z opinią 
ośrodka. 

- Fakt, że mieliśmy problemy związa-
ne z regularnym opłacaniem czynszu. 
Jednak wszystkie należności zostały 
już zapłacone. Teraz zastanawiamy się 
nad wynajęciem innego mieszkania, bo 
tam gdzie teraz mieszkamy warunki 
nie są dobre. Jest mi przykro z powodu 

podejścia MOPS-u. Kochamy je i sta-
ramy się pomimo pewnych trudności 
robić wszystko, aby miały dobrze – sły-
szymy od pani Iwony. 

O państwu Chabasińskich, któ-
rzy wychowują czworo dzieci, 
pisaliśmy już w Reporterze. Mąż 
pani Iwony również skarżył się na 
ośrodek pomocy. Kto ma rację? Czy 
faktycznie MOPS chciał odebrać 
dzieci.

MOPS zapewnia, że nie miał 
takiego zamiaru.

(stop) 

Od stycznia 2017 roku do czerwca 2018 
roku w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorko-
wie realizowany jest projekt  pn. „Droga 
do sukcesu”, w ramach Działania XI.1 
Wysoka jakość edukacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości 
kształcenia w Gimnazjum nr 1 w Ozor-
kowie w zakresie rozwoju u uczniów 
kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy i w zakresie indywidu-
alizacji  pracy  z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych poprzez udział 
uczniów w zajęciach dodatkowych, 
dokształcanie nauczycieli i doposażenie 
szkoły w pomoce dydaktyczne i narzę-
dzia TIK. 
Projekt jest kompleksowy i został opra-
cowany na podstawie przeprowadzonej 
w szkole diagnozy, zatwierdzonej przez 
organ prowadzący zgodny z programem 
rozwojowym Szkoły.
Wsparciem w ramach projektu objętych 
zostanie 158 uczniów i 14 nauczycieli Gim-
nazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II w Ozorkowie z klas I-III.
W ramach projektu organizowane są 
następujące zadania:
Zajęcia rozwijające zainteresowania 
dla uczniów z:
przedmiotów przyrodniczych
matematyki
informatyki
języka angielskiego
języka niemieckiego
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
dla uczniów z: 
przedmiotów przyrodniczych
matematyki
języka angielskiego

języka niemieckiego
Zajęcia prowadzone są przez nauczy-
cieli gimnazjum w doposażonych  
pracowniach przedmiotowych. W 
zajęciach rozwijających zainteresowa-
nia uczniów, głównie z przedmiotów 
przyrodniczych, nauczyciele stosują 
metody oparte na eksperymentach, 
obserwacjach, doświadczeniach. 
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
skupiają się na indywidualnych po-
trzebach ucznia i pozwolą zniwelować 
dysproporcje edukacyjne. Wszystkie 
zajęcia w ramach projektu zorganizo-
wane są na 7 i 8 godz. lekcyjnej.
Realizacja uczniowskich projektów 
edukacyjnych o tematyce przyrod-
niczej.
Uczniowskie projekty edukacyjne zre-
alizuje 40 uczniów klas I - III naszego 
gimnazjum. W ramach wsparcia zre-
alizujemy 10 edukacyjnych projektów 
uczniowskich, interdyscyplinarnych 
(łączących treści z biologii, ekologii, 
geografii, chemii, fizyki), wykraczających 
poza treści programowe.
Doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli.
Doposażenie pracowni szkolnych do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Doposażenie szkoły w pomoce dydak-
tyczne do pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.
Wyposażenie szkoły w infrastruktu-
rę i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu Droga do 
sukcesu wynosi 463 572,50 zł.
Dofinansowanie  ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego wynosi 
428 446,50 zł, wkład własny niepienięż-
ny to 35 126,00 zł. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
„Droga do sukcesu” w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Jana Pawła II w Ozorkowie”

DOszŁO DO KraKsy. 
czy przez oblodzoną drogę?

Postanowiłam, że będę domagać się 

- Do urzędu wpłynęło już pismo 
od pani Malwiny Andrzejczak w 

- Do urzędu wpłynęło już pismo 
od pani Malwiny Andrzejczak w 

- Do urzędu wpłynęło już pismo 

sprawie domniemanego zdarzenia 
od pani Malwiny Andrzejczak w 
sprawie domniemanego zdarzenia 
od pani Malwiny Andrzejczak w 

drogowego. Ponieważ przedmiotowa 
sprawie domniemanego zdarzenia 
drogowego. Ponieważ przedmiotowa 
sprawie domniemanego zdarzenia 

(stop)

Chcą odebrać dzieci? Taksówek 
nie ma, jest 

tabliczka 
Ozorków Kierowcy par-

kujący na placu 
Jana Pawła II zastanawiają się, 
czy potrzebna jest informacja 
o dwóch miejscach zarezer-
wowanych dla taksówka-
rzy. - W mieście praktycznie 
taksówek nie ma. Na placu 
kierowcy nie zwracają uwagi 
na tabliczkę z napisem taxi i 
stawiają auta, jak im pasuje – 
słyszymy. 

(stop) 

Ozorków - Nawet w środku 
nocy potrafi  wyjść z 

mieszkania i wydzierać się na klat-
ce schodowej – mówią o Ewie Ch. 
(nazwisko do wiadomości red.) 
lokatorzy jednego z bloków przy 
ul. Lotniczej. W sprawie uciążliwej 
sąsiadki napisali do MOPS i spół-
dzielni mieszkaniowej. 

- Tak dłużej nie może być – sły-
szymy od jednej z lokatorek. - Mam 
już swoje lata i chyba mam prawo 
do spokojnej starości. Ale przez 
tę kobietę mamy tutaj prawdziwe 
piekło. Nie tak dawno wyszła na 
klatkę o drugiej w nocy. Krzyczała 
ile sił. Obudziła wszystkich lokato-
rów. Niestety, takie sytuacje zdarzają 
się często.

Kolejny mieszkaniec dodaje, że 
Ewa Ch. staje się coraz bardziej 
agresywna.

- Zwróciłem jej uwagę, że śmierdzi 
u niej w mieszkaniu, gdy otworzy 
drzwi. Nie jest tajemnicą, że maga-
zynuje różne rzeczy i żywność. A 
ona prawie się na mnie rzuciła. Jak 
tak dalej pójdzie, to po klatce będzie 
niedługo biegać z nożem.

Lokatorzy uważają, że uciążliwa 
sąsiadka ma problemy emocjonalne. 

- Jest chora na schizofrenię. To 
naprawdę groźna choroba. Różne 
dziwne myśli mogą jej przyjść do 
głowy – uważa kolejny lokator bloku 
przy ul. Lotniczej. 

Ewa Ch. mieszka samotnie. Praw-

nym opiekunem jest jej siostra. Zda-
niem mieszkańców prawie wcale 
nie pojawia się w bloku.

- Napisaliśmy do spółdzielni 
mieszkaniowej odnośnie naszych 
problemów. Oczekujemy pomocy. 
Taka osoba powinna zostać umiesz-
czona w ośrodku zamkniętym 
i poddana leczeniu – twierdzą 
lokatorzy.

Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej, wie o piśmie z 
Lotniczej. 

- Lokatorzy nie napisali bezpośred-
nio do spółdzielni w sprawie Ewy 
Ch. Napisali do MOPS a my byliśmy 
jedynie za pośrednictwem ośrodka 
poinformowani o problemie. Rozma-

wialiśmy z siostrą lokatorki. Mieliśmy 
nadzieję, że sytuacja już się unormo-
wała. Ale jeśli nadal są problemy, to 
interwencję powinien podjąć MOPS. 

O komentarz poprosiliśmy ośro-
dek pomocy. 

„Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ozorkowie informuje, że 
podjął stosowne działania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Usta-
wy o Pomocy Społecznej” - odpo-
wiada na pytanie redakcji ośrodek.

Szkoda jedynie, że nie wiadomo 
jakie konkretne działania zostały 
podjęte. 

Ewa Ch. nie chciała rozmawiać z 
dziennikarzem. 

(stop) 

Mają dosyć ciągłych krzyków 

Lokatorzy mają 
już dość humorów 
Ewy Ch.

ogłoszenie

Czytelnicy poinformo-
wali nas, że na ul. B. 

Joselewicza przybywa psich od-
chodów. 
- Bądź co bądź, to jest reprezentacyjna 
ulica w mieście. Odchodzi od głównego 
placu i gdyby tylko o nią dbać wyglą-
dałaby wspaniale. Niestety, na długim 
skwerku pomiędzy drzewami leży peł-

no psich kup. To straszne, że to miejsce 
jest tak bardzo zaniedbane – mówi jed-
na z mieszkanek, która poinformowała 
nas o wstydliwej sprawie. 
Mamy nadzieję, że służby komunalne 
szybko wysprzątają trawniki. Wypada-
łoby też, aby właściciele psów sprzątali 
po swoich pupilach. 

(stop) 

Wstyd na joselewicza

Widok aż tylu psich odchodów 
odrzuca. Najwyższy czas na 
sprzątanie

Iwona Chabasińska 
pokazuje 
książeczkę z 
opłatami za czynsz 
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Masło orzechowe to wyrób spo-
żywczy wytwarzany z orzechów 
poddawanych prażeniu w ponad 
200-stopniowej temperaturze. Ma-
sło najczęściej jest produkowane 
z orzechów arachidowych, co jest 
związane z ich dość niską ceną, 
jednak można je zrobić z każdego 
rodzaju orzechów. Zaraz po ara-
chidach w sklepach (szczególnie 
tych ze zdrową żywnością) często 
spotykamy masło, którego głów-
nym składnikiem są migdały lub 
nerkowce.

Masło orzechowe z powodzeniem 
może stanowić element zdrowej, 
zrównoważonej diety. Ma następujące 
właściwości:

1. jest bogate w białko – orzechy 
zawierają niemal pełnowartościowe 
białko. Właśnie z tego względu masło 

orzechowe powinno być składnikiem 
diety wegetariańskiej i wegańskiej, a 
także diety sportowców.

2. masło orzechowe zawiera tłusz-
cze nienasycone zwane „zdrowymi 
tłuszczami” - warto wyróżnić tutaj 
zawartość poszczególnych kwasów 

tłuszczowych: kwasu alfa-linoleno-
wego, linolowego oraz oleinowego. Są 
one prekursorami kwasów omega-3, 
omega-6 i omega-9:

3. orzechy, z których robi się masło 
orzechowe, zawierają najwięcej an-
tyoksydantów sprzyjających sercu 

- ich regularne spożywanie zapobiega 
chorobom serca i udarom. Ponadto są 
odpowiedzialne za regulowanie pozio-
mu cukru we krwi, dzięki czemu mogą 
zapobiegać cukrzycy.

4. masło orzechowe dostarcza 
dużo energii dzięki wysokiej za-
wartości aminokwasu - tryptofanu. 
Poprawia on pracę mózgu i wpływa 
na zdolność koncentracji. Z tego 
powodu masło orzechowe jest szcze-
gólnie polecane osobom pracującym 
umysłowo, przemęczonym oraz 
aktywnym fizycznie.

5. masło orzechowe zawiera bar-
dzo dużo błonnika, szczególnie to 
wykonane z migdałów - dieta bogata 
w błonnik poprawia gospodarkę 
węglowodanową, obniża stężenie 
glukozy we krwi, pomaga obniżyć 
całkowity poziom cholesterolu i 
trójglicerydów oraz usprawnia pe-
rystaltykę jelit.

6. masło orzechowe zawiera dużo 
witaminy E, która zabezpiecza ko-
mórki ciała przed działaniem wol-
nych rodników - Witamina E nie bez 
powodu nazywana jest „witaminą 
młodości i płodności”. Należy ona do 
przeciwutleniaczy i usuwa z organi-
zmu wolne rodniki, opóźniając tym 
samym procesy starzenia. 

Badania potwierdziły, że liście 
szpinaku wykazują właściwości 
antynowotworowe i chronią 
przed miażdżycą. Jest to za-
sługa beta-karotenu, witami-
ny C oraz luteiny – znanych 
przeciwutleniaczy, których w 
szpinaku jest pod dostatkiem. 
Szpinak powinny jadać osoby 
zestresowane, jest on bowiem 
źródłem magnezu. Pierwiastek 
ten ma duży wpływ na funkcjo-
nowanie układu nerwowego, 
zdecydowanie obniża podat-
ność na stres, wykazuje właści-
wości uspokajające. Zapobiega 
także bólom i zawrotom głowy.
Liście szpinaku zawierają dużo 
obniżającego ciśnienie potasu, 
dlatego powinny je jeść oso-
by z nadciśnieniem. Dodatko-
wo potas współdziała z ma-
gnezem, regulując pracę serca.  
W liściach szpinaku znajduje się 
także łatwo przyswajalne żela-
zo, tyle że w mniejszej ilości, niż 
przed laty sądzono (wynikało to 
z pomyłki analityków, którzy źle 
postawili przecinek) – 2,8 mg w 
100 g (dzienne zapotrzebowanie 
to ok. 18 mg dla kobiet i 15 mg 

dla mężczyzn). Żelazo transpor-
tuje tlen do organizmu i odgrywa 
bardzo ważną rolę w produkcji 
czerwonych krwinek.
Zielone liście szczególnie zalecane 
są kobietom w ciąży. Zawarty w nich 
kwas foliowy zapobiega wadom 
układu nerwowego płodu. Po-
nadto chroni on przed chorobami 
układu krążenia. Szpinak jest także 
bogaty w witaminę K odgrywającą 
ważną rolę w krzepnięciu krwi, 
witaminy z grupy B obniżające cho-
lesterol oraz istotną dla opóźnienia 
procesów starzenia witaminę E.  
Jeśli dbasz o linię, koniecznie włącz 
szpinak do swojej diety. Jest ni-
skokaloryczny: 100 g to 16 kcal. 
Ponadto zawarte w nim potas i wita-
miny z grupy B uczestniczą w spala-
niu węglowodanów i tłuszczów oraz 
przyśpieszają metabolizm.

Wada szpinaku - zawartość 
kwasu szczawiowego

Szpinaku nie powinny spożywać 
osoby z kamicą nerkową. Roślina 
zawiera bowiem kwas szczawio-
wy, który może przyczyniać się 

do powstawania kamieni.

Maść końska zawiera kompozycję 
wyciągów z ziół oraz olejów eterycz-
nych, które zmieszane w odpowied-
nich proporcjach, wykazują szeroki 
zakres działania. W zależności od 
składu maść końska może być roz-
grzewająca lub chłodząca – zarówno 
jedną, jak i drugą stosuje się przy 
konkretnych dolegliwościach.
Rozgrzewająca maść końska 
poprawia krążenie, bo roz-
szerza ścianki naczyń 
krwionośnych i zwiększa 
ich elastyczność, a co 
za tym idzie wpływa 
na ukrwienie tkanek. 
Dlatego łagodzi bóle 
mięśni i stawów oraz 
bóle kręgosłupa, rów-
nież u osób z chorobami 
zwyrodnieniowymi. Pomaga 
też przy bólach reumatycznych, ar-
tretyzmie, nerwobólach oraz zapaleniu 
nerwu kulszowego.
Natomiast chłodząca maść końska 
sprawdzi się przy kłopotach z narządem 
ruchu - łagodzi napięcie i nadwyrężenie 
mięśni po intensywnym wysiłku fizycz-
nym, przy niewielkich stłuczeniach (nie 
należy jednak stosować na rany), miej-
scowych obrzękach oraz w przypadku 
uczucia tzw. ciężkich nóg. 
Zarówno maść końska rozgrzewająca, 
jak i chłodząca wykazują działanie roz-

luźniające i przeciwbólowe. Ponieważ 
zawierają one również precyzyjnie 
dobrane olejki eteryczne działają rów-
nież antystresowo i niwelują objawy 
zmęczenia. Można na przykład jedną 
łyżkę maści końskiej dodać do kąpieli 
w gorącej wodzie, by przy okazji sko-
rzystać z dobroczynnego działania 
aromaterapii.

Maść końska: przeciw-
wskazania

Podstawowe przeciw-
wskazanie do stoso-
wania maści końskiej 
to uczulenie lub nad-

wrażliwość na którykol-
wiek składnik preparatu. 

Dlatego warto przed po-
smarowaniem wykonać test 

alergiczny, czyli zaaplikować maść 
na niewielki fragment skóry i odczekać 
kilkanaście minut, obserwując reakcję. 
Warto też pamiętać, by maści końskiej 
nie stosować na większej powierzchni 
ciała (maksymalnie 20-30 procent), 
najlepiej punktowo i na bolące miejsce 
nanosić cienką warstwę preparatu. Nie 
można również smarować nią okolic 
nosa czy ust. Nie zaleca się też używania 
maści końskiej u dzieci, zwłaszcza poni-
żej 12 roku życia. Najlepiej w tej kwestii 
poradzić się pediatry.

Liście szpinaku chronią 
przed rakiem i miażdżycą

Maść końska: właściwości, 
wskazania i przeciwwskazania

Masło orzechowe - czy jest zdrowe? 
Jak zroBić doMoWe MaSło 

JAK ZROBIć DOMOWE MASŁO ORZEChOWE?
Przygotuj ulubione orzechy, oskub je ze skorupek. Pamiętaj, aby kupować orze-
chy w łupinach, ponieważ zawierają znikomą ilość aflotoksyn - niebezpiecznych 
metabolitów grzybów i pleśni, które są odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe, 
spadki odporności oraz alergie. 
Upraż oczyszczone orzechy - wysyp je na patelnię bez tłuszczu i praż do 
momentu, aż się zrumienią. Ta czynność powoduje, że orzechy będą miały 
lepszy, bogatszy smak. Jeżeli zależy nam na dostarczeniu jak największej ilości 
drogocennych składników, należy pominąć tę czynność i przygotować masło 
orzechowe z orzechów niepoddanych żadnej obróbce termicznej. Procesy 
blanszowania oraz smażenia orzechów obniżają zawartość polifenoli oraz ich 
aktywność antyoksydacyjną. 
Wrzuć do blendera orzechy – jeśli zdecydowałeś się na prażenie, poczekaj, aż 
ostygną. Dodawaj orzechy partiami, aby nie popsuć blendera. Proces blendo-
wania jest dosyć czasochłonny, więc musisz uzbroić się w cierpliwość i poczekać, 
aż orzechy puszczą tłuszcz i utworzy się z nich gładka masa. 
Tak powstałą masę przełóż do słoika. 
Tym sposobem można przygotować zdrowe, w 100% naturalne masło orze-
chowe bez dodatku konserwantów i cukru. Jeżeli chcesz je doprawić, dodaj 
podczas procesu blendowania odrobinę soli oraz miodu lub innego substytutu 
cukru np. ksylitolu albo stewii, które są od niego znacznie zdrowsze i o ponad 
połowę mniej kaloryczne.

Pomimo wielu zalet zdrowotnych, masło orzechowe ma jedną wadę - 
jest dosyć kaloryczne. Jedna łyżka masła arachidowego ma ok. 140 kcal

Zdrowe PRZEKĄSKI - co jeść między posiłkami?
Aby zachować pełnię sił, powinniśmy jadać 5 posiłków dziennie i jak ognia unikać podjadania. Jednak aż 90 
proc. Polaków przyznaje się do jedzenia między posiłkami. Ale to wcale nie musi być grzech karany nadwagą 
i problemami trawiennymi. Pod warunkiem, że puste kalorie zastąpisz wartościowymi produktami. A takich 
nie brakuje. Do wyboru są naturalne, zarówno słodkie, jak i słone przekąski, które z powodzeniem zastąpią 
chipsy i batoniki, a przy okazji dostarczą organizmowi wielu niezbędnych składników odżywczych. Przygo-
towanie zdrowych przekąsek we własnej kuchni wymaga nieco chęci i czasu, ale smak i walory odżywcze 
przysmaków sporządzonych samodzielnie rekompensują włożoną w nie pracę.

Pieczone frytki z marchewki, selera i pietruszki
Frytki z warzyw to dobra alternatywa dla klasycz-
nych frytek ziemniaczanych smażonych na oleju. 

Są zdrowsze, mniej kaloryczne i mają bardzo cieka-
wy smak. Lepiej do pieczenia użyć oleju rzepako-

wego niż oliwy z oliwek.
Składniki:

4 marchewki 
1 seler 

2 pietruszki 
1 łyżka oleju rzepakowego 

tymianek, odrobina soli 
Sposób przygotowania:

Warzywa pokroić w słupki, wymieszać z olejem i 
przyprawami, wyłożyć na blachę i piec w tempera-

turze 200°C ok. 30-40 minut.

Surowe warzywa krojone w słupki 
+ sos czosnkowy, chrzanowy, pomidorowy

Półmisek z pokrojoną marchewką, papryką, 
ogórkiem i selerem naciowym, a do tego smaczne 
sosy do maczania warzyw to świetna propozycja 

na lekką przekąskę na imprezę 
lub do oglądania filmu.

Sos czosnkowy: wymieszać kubek jogurtu
 naturalnego z przeciśniętym ząbkiem 

czosnku i ziołami prowansalskimi
Sos chrzanowy: wymieszać kubek jogurtu 

z 2 łyżeczkami chrzanu
Sos pomidorowy: pół opakowania przecieru 
pomidorowego wymieszać z bazylią, oregano, 
pieprzem i przeciśniętym przez praskę ząbkiem 

czosnku.
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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

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

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

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 

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 

placu Kościuszki 11. 
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 36,1 m² w Ozorkowie , 
IV piętro. Centralne ogrzewanie. Niski 

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

Sprzedam bagażnik dachowy do VW 
T-4 długi (tanio) Tel.: 512-021-022

Sprzedam wialnię z silnikiem + 
sieczkarnię, pielnik, wielorak do 

objeżdżania buraków, dojarkę + 2 konwie, 
wyciąg do obornika. Tel.: 507-330-281

Sprzedam 2 obręcze do wąskich kół 
330, 2 silniki 5,5 kW + podstawki i 

szajby z przewodami, 
Zetora 5211 rok prod. 1986 do 
małego remontu oraz 2 rowerki 

dziecinne w dobrym stanie. 
Tel.: 507-330-281

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

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
Praca na terenie Polski.

Pracownik budowlany-
wykończeniowy
Chęć do pracy.
KIMIKO 
Przemysław Pachliński
ul. M. Konopnickiej 4/17
99-100 Łęczyca
tel. 530 867 601

Magazynier
Wykształcenie zawodowe, dobra 
organizacja pracy, uprawnienia do 
obsługi wózka widłowego – UDT.
GARTENLAND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Daleka 1/3, 95-100 Zgierz
tel. 603 912 258
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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/Numer 223/2017

6.02 - 9.02 2017 r.

PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 06.02

NIEDZIELA 05.02

SOBOTA 04.02

PIĄTEK 03.02
Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 07.02

ŚRODA 08.02

BUENO CZWARTEK 09.02

REPERTUAR
03.02 - 09.02.2017
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1 lutego  podczas odprawy służbo-
wej komendant powiatowy policji w 
Łęczycy podinsp. Zbigniew Grusz-
czyński podsumował stan bezpie-
czeństwa i wyniki pracy policjantów 
z Łęczycy za 2016 rok.

W swoim wystąpieniu komendant 
scharakteryzował łęczycką policję 
rozpoczynając od stanu etatowego. Na 
dzień 1.01.2016 roku w KPP w Łęczycy 
służbę pełniło 89 funkcjonariuszy 
przy występującym jednym wakacie. 
Przechodząc do pionu kryminalnego 
komendant podkreślił, że w 2016 roku 
wszczęto 623 postępowania co dało o 
11 więcej niż w roku ubiegłym. Według 
charakteru przestępstw kryminal-
nych stwierdzonych w 2016 roku na 
terenie KPP Łęczyca najwięcej było 
kradzieży - 111, przestępstw gospo-
darczych – 72, kradzieży z włamaniem 
– 58, przestępstw narkotykowych – 52, 
uszkodzeń mienia – 28, rozboi - 9 i 4 - 
kradzieże samochodów.

Wykrywalność przestępstw krymi-
nalnych w 7 kategoriach najbardziej 
uciążliwych społecznie osiągnięto na 
poziomie 51,2% przy średniej woje-
wódzkiej 34,0%, co daje wzrost o 2,5% 
w stosunku do roku ubiegłego i czwarte 
miejsce w województwie. Wysokie 
miejsce w województwie, bo piąte, 
komenda uzyskała w kategorii prze-
stępczości tzw. gospodarczej, tę lokatę 
osiągnięto dzięki wykrywalność na po-
ziomie 86,1%. Sukces odnotowano rów-
nież w przestępczości narkotykowej. W 
ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli 
10,6 kilogramów narkotyków. 

Komendant omówił również stan 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. W ubiegłym roku na drogach 
powiatu łęczyckiego doszło do 62 
wypadków drogowych, to o 9 więcej 
niż w 2015 roku. W 2016 roku w 4 
wypadkach zginęły 4 osoby, gdzie 
w 2015 roku w 5 wypadkach śmierć 
poniosło 7 osób. 

Do straży pożarnej w 
Łęczycy wpłynęło niety-

powe zgłoszenie. Wynikało z niego, 
że w Łęczycy przy ul. Lotniczej, w 
studzience melioracyjnej znajduje 
się pies.

Po przybyciu we wskazane miejsce 
strażaków, okazało się, że w studzien-
ce melioracyjnej znajduje 
się pies, który nie 
może wydostać 
się o własnych 
s i łach n a 
zewnątrz. 
Strażacy 
w y c i ą -
gnęli psa 
ze st u-
dzienki 
przy po-
mocy linki 
ratowniczej. 
Na stępn ie 
zabezpieczy-

Pies uwięziony w studzience 
Łęczyca

li zwierzę kocem 
termoizolacyjnym 

p r z e d  d a l sz y m 
wyziębieniem.  Wy-

ciągniętego psa prze-
kazano pracownikowi 

schroniska dla zwierząt w Łęczycy. 
W akcji trwającej 1 godz. 14 min. 
udział brały 2 zastępy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Łęczycy, 
łącznie 6 strażaków.

Nielegalne papierosy w Łęczycy
Policjanci z Łęczycy wraz z 
celnikami z Kutna zarekwiro-
wali kolejną nielegalną partię 
towaru. Funkcjonariusze zabez-
pieczyli 7180 sztuk papierosów 
bez polskich znaków akcyzy 
o wartości 4 880 złotych, co 
stanowi uszczuplenie 
podatku akcyzowe-
go w kwocie 6 084 
złotych.

01 lutego policjanci 
z Komendy Powiato-
wej Policji w Łęczycy 
wspólnie z funkcjona-
riuszami Izby Celnej w 
Łodzi Oddział w Kutnie 
zrealizowali działania 
skierowane przeciwko 
przestępczości go-
spodarczej. Podczas 
przeszukania lokalu 
należącego do 55 – 
letniego mieszkańca 

Łęczycy potwierdzili swoje wcześniej-
sze ustalenia znajdując 7 180 sztuk pa-
pierosów bez polskich znaków akcyzy. 
Mężczyzna tego samego dnia usłyszał 
zarzut posiadania nielegalnego towa-
ru. Przestępstwo jest zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wolności.

pijana UcieKŁa 

z miejsca zDarzenia
Policjant z Wydziału Konwojo-
wego w czasie wolnym od służby 
zatrzymał nietrzeźwą, która kilka 
minut wcześniej spowodowała ko-
lizję i odjechała z miejsca zdarzenia. 
Z pomocą zatrzymanej przyjechała 
inna kobieta, która również był 
nietrzeźwa.

2 lutego około godziny 21.15 dy-
żurny łęczyckiej policji odebrał zgło-
szenie, w którym policjant służący w 
Wydziale Konwojowym Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi z/s 
w Łęczycy poinformował, że ujął 
nietrzeźwą kierującą. Do zdarzenia 
doszło w miejscowości Kozuby w 
gminie Łęczyca. Policjant jadąc swo-
im prywatnym samochodem zwró-
cił uwagę na kierowcę mercedesa, 
który jadąc przed nim wjeżdżał do 
rowu. Funkcjonariusz podejrzewał, 
że pirat drogowy może znajdować się 
pod działaniem alkoholu lub środka 

działającego podobnie. Wyprzedził 
go, swoim autem zablokował 
przejazd i zatrzymał kierowcę. 
Policjanci z łęczyckiej komendy 
zbadali stan trzeźwości kierowcy 
mercedesa. 27 – letnia mieszkan-
ka Łęczycy miała w organizmie 
blisko 2 promile alkoholu. W tym 
czasie okazało się, że zatrzymana 
kobieta kilka minut wcześniej 
spowodowała kolizję drogową 
i odjechała z miejsca zdarzenia. 
27 – latka uderzyła w bok jadącej 
z przeciwka toyoty. Na szczęście 
nikt nie odniósł obrażeń w tym 
zdarzeniu.

Z pomocą w zabezpieczeniu 
mercedesa nietrzeźwej na miejsce 
zdarzenia przyjechała kobieta, która 
jak się za chwilę okazało była rów-
nież nietrzeźwa. 51 – latka, miała w 
organizmie 1,7 promila alkoholu w 
organizmie.

Łęczyccy policjanci podsumowali miniony rok
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recykling na medal psy mają dobre sercapikantne jedzenie wydłuża życie? 

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Jedzenie czerwonych papryczek chili wiąże się 13% spad-
kiem śmiertelności całkowitej, głównie zgonów wskutek 
chorób serca i udaru. Naukowcy z Uniwersytetu Vermont 
analizowali zebrane dane. Przyjrzeli się wyjściowym 
cechom konsumentów papryczek. Okazało się, że w 
porównaniu do ludzi, którzy ich nie jedli, byli młodszymi, 
żonatymi Amerykanami pochodzenia meksykańskiego, 
palili papierosy, pili alkohol, jedli więcej warzyw i mięsa, 
mieli niższy poziom dobrego cholesterolu HDL, mniejsze 
dochody i słabsze wykształcenie.
- Choć mechanizm, za pośrednictwem którego papryczki 
mogłyby odroczyć zgon, jest niepewny, częściowo za 
zaobserwowaną korelację mogą odpowiadać kanały 
przejściowego potencjału TRP, będące receptorami dla 
ostrych czynników, takich jak kapsaicyna […] - tłumaczą.

Nie tylko ludzie angażują się w altruistyczne zachowania. 
Z badań przeprowadzonych na wiedeńskim Uniwersyte-
cie Medycyny Weterynaryjnej wynika, że psy dzielą się 
jedzeniem z innymi psami, najchętniej ze znajomymi. Co 
interesujące, wystarczy sama tylko obecność innego psa, 
by zwierzęta stały się bardziej altruistyczne. Ludzie przez 
długi czas uważali, że tylko oni potrafi ą zachowywać się 
hojnie i altruistycznie. Z czasem jednak okazało się, że tego 
typu zachowania występują też u wielu innych gatunków, w 
czym szczurów czy szympansów. Teraz wiemy, że jest tak 
i u psów. Badacze zauważyli, że psy były zmotywowane 
do altruizmu nawet wówczas, gdy w klatce obok nie było 
innego psa. Wystarczyło, że był w pokoju. Gdy drugiego 
zwierzęcia w ogóle nie było, psy znacząco rzadziej naci-
skały symbol dzielenia się. Medale na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie i XVI Para-

olimpijskie w 2020 r. w Tokio będą wykonane z metali z 
poddanych recyklingowi e-odpadów, w tym telefonów. 
Od kwietnia w biurach i sklepach z elektroniką pojawią 
się specjalne skrzynki na stare telefony i urządzenia ma-
łogabarytowe. Pojemniki pozostaną tam do momentu, 
aż uda się zebrać 2 tony złota, srebra i brązu na 5 tysięcy 
medali. Projekt, który pozwala ludziom wziąć udział w 
tworzeniu medali, jest świetnym pomysłem. Tradycyjnie 
miasta, które organizowały igrzyska, pozyskiwały metal od 
kompanii górniczych, jednak ponieważ w Japonii brakuje 
własnych zasobów mineralnych, tutejszy komitet olimpijski 
już w zeszłym roku zdecydował się przedłożyć pomysł z 
recyklingiem fi rmom i rządowi.

recykling na medal pikantne jedzenie wydłuża życie? 
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Nie chce 
się odessać

Gruby, 
łysy, bez 
kasy a 
kobiety 
i tak go 
kochają...

Taki pies to 
prawdziwy 
przyjaciel 
dzieci

To nie jest ani trochę 
zabawne! Wiesz, że 
nie umiem pływać!

Z pomidorem na głowie


