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Łęczyca

Łęczyca
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Łęczyca

Aż trudno uwierzyć, że 
można mieć tak dużą 

liczbę zwierząt w maleńkim miesz-
kaniu. Chodzi przede wszystkim o 
koty – pani Halina ma ich ponad 20 
w tym pięć zupełnie czarnych. Ma 
też cztery psy.

Mieszkanie łęczycanki składa się z 
dwóch niedużych pokoi, w pełni zaję-
tych przez koty. Są dosłownie wszędzie. 
Siedzą na fotelu, łóżku, parapetach, 
telewizorze. Nawet na mikrofalówce i 
szafkach kuchennych.

- Kocham je wszystkie, każdego 
mogę wymienić z imienia. Nauczyli-
śmy się żyć razem i jest nam dobrze. 
Moje koty są zadbane, najedzone i 
niczego im nie brakuje. Mogę śmiało 
powiedzieć, że nie chodzą własnymi 
ścieżkami, chodzą moimi. I ciągle chcą 
się bawić. Jest ich rzeczywiście dużo, 
ale nie oddałabym żadnego. Zazwyczaj 
przygarniam koty, które ktoś porzuci. 
Żadnego nie zostawiłabym na ulicy 
– zapewnia pani Halina. - Niektórzy lu-
dzie myślą, że to dziwne. Nie rozumieją 
jak można mieszkać z tyloma kotami, 

ale to jest mój świat. Każdy powinien 
żyć tak, jak chce. 

Pani Halina wraz z synem mieszka 
w starym budynku przy ul. Belwe-
derskiej. Oprócz niej w domu wieloro-
dzinnym zajęte jest jeszcze tylko jedno 
mieszkanie.

- Sąsiedzi się nie skarżą. Nigdy nie 
usłyszałam od nich nic przykrego. 
Moje koty są zazwyczaj w mieszka-
niu. Niektóre z nich w ogóle nie lubią 
wychodzić na podwórko. Poza tym, 
jak są koty, to nie ma myszy – dodaje 
właścicielka mruczków.

(zz)

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w ubiegłym tygodniu po raz 
kolejny przeprowadził akcję 
liczenia osób bezdomnych w 
mieście. Tym razem pracow-
nicy socjalni znaleźli jednego 
bezdomnego na klatce scho-
dowej. W latach ubiegłych 
osób bez dachu nad głową 
podczas akcji nie widziano.

- W środę między 19 a 22.30 z 
asystą policji i straży miejskiej 
przeprowadziliśmy akcję licze-
nia bezdomnych. Sprawdziliśmy 
działki, park miejski, tereny 
wokół zalewu i dworca PKP 
oraz klatki schodowe, w których 
wcześniej nocowali bezdomni. 
Znaleźliśmy jednego pana, który 
niestety notorycznie odmawia 
pobytu w ośrodku, do czego 
wielokrotnie go namawialiśmy. 
Nie chce współpracować z ośrod-
kiem – mówi Iwona Porczyńska, 
kierownik MOPS w Łęczycy.

(zz)

Strefa płatnego par-
kowania przed urzę-

dem miejskim nie wszystkim 
kierowcom przypadła do gustu. 
Są nawet i tacy, którzy uciekają 
po chodniku nie płacąc za postój. 
To prawdziwy fenomen, tym bar-
dziej, że ceny za pozostawienie 
samochodu w strefie płatnego 
parkowania wysokie nie są. 

Straż miejska odnotowała kilka 
przypadków, kiedy kierowcy wy-
kazali się niebywałym sprytem i jak 
tylko się dało, omijali opuszczone 
szlabany na parkingu.

- Od czasu, kiedy zaczęły dzia-
łać terminale w strefie, było kilka 
takich przypadków. Jeden z kie-
rowców pobrał bilet w bramce 
wjazdowej, ale nie uiścił opłaty za 
parkowanie. Z parkingu wyjechał 
po chodniku umiejętnie omijając 
słupki, kolejny mężczyzna skorzy-
stał, że ktoś inny akurat wyjeżdżał 
z parkingu i zdążył uciec zanim 
opuścił się szlaban. Inny kierowca 
z kolei nie wjechał na parking, ale 
jadąc po chodniku od strony sądu 
zaparkował przed bankiem, a 
później jadąc również chodnikiem, 
wyjechał na ul. Kaliską przez 

Na oddz ia le  we -
wnętrznym łęczyc-

kiego szpitala mają pełne ręce 
roboty. Styczeń i luty są miesią-
cami największej liczby zachoro-
wań. Na korytarzach dostawiane 
są łóżka, bo w salach brakuje 
miejsc.

- Tak jest teraz w całej Polsce. 
Niestety infekcji jest bar-
dzo dużo. Na nasz oddział 
trafiają przeważnie ludzie 
starsi, którzy znacznie go-
rzej niż młodzi znoszą 
wszelkie zachorowania. 
Najczęściej leczymy za-
palenie oskrzeli, płuc i 
grypę – wylicza Anna 
Mroczkowska, ordynator 
oddziału wewnętrznego. 
- Łóżka na korytarzu były 
nam potrzebne, ale syste-
matycznie są wywożone. 
Zostawimy tylko po trzy 
łóżka na korytarzach w 
obu częściach oddziału. 

Nie ma sytuacji takiej, że cały po-
byt na oddziale pacjent spędził na 
korytarzu. Jeśli zwalnia się łóżko w 
sali, od razu przenosimy chorego. 

W całym szpitalu, z uwagi na 
dużą liczbę przypadków grypy i 
zachorowań grypopodobnych w 
regionie, wprowadzono ograniczo-
ne prawo do odwiedzin pacjentów.

(zz)

Coraz więcej przedsiębiorców z po-
wiatu łęczyckiego decyduje się na 

zatrudnienie cudzoziemców, głównie z Ukra-
iny. Są dobrymi pracownikami, nie zależy im 
na dniach wolnych  i dobrze wypełniają lukę 
na rynku pracowniczym.

- W ubiegłym roku 1069 cudzoziemców zna-
lazło zatrudnienie u 83 pracodawców z naszego 
powiatu. Od początku bieżącego roku 27 podmio-
tów dało pracę 154 obcokrajowcom – informuje 
Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy. - Przeważ-
nie są to obywatele Ukrainy. Pozwolenie na pracę 
w Polsce jest ważne przez 6 miesięcy.

Dotarliśmy do firm, gdzie pracują lub praco-
wali Ukraińcy.

- Do niedawna pracowało w naszym sklepie 
małżeństwo z Ukrainy. Skończyło im się pozwo-
lenie, ale mam nadzieję, że od marca znów będą 
pracować. Zależy im na pracy, żeby jak najwięcej 
zarobić. Są sumienni i starają się, żeby pracodaw-
ca był zadowolony. To zupełnie inne podejście 
niż pracujących u nas Polaków – usłyszeliśmy 
od kierowniczki jednego ze sklepów w Łęczycy.

Lokalny rynek pracy wciąż stawia na wspiera-
nie polskich pracowników, ale nie jest zamknięty 
na cudzoziemców. L. Zięba, dyrektor PUP zazna-
cza, że w powiecie łęczyckim liczba zatrudnio-
nych obcokrajowców jest znacznie mniejsza niż 
w innych powiatach.

(zz)

Kierowcy uciekają ze strefy

przejście dla pieszych. Kamery 
monitoringu zarejestrowały do-
kładnie te zdarzenia – informu-
je Tomasz Olczyk, komendant 

straży miejskiej w Łęczycy. - Są 
to zachowania niedopuszczalne, 
które będziemy karać.

(zz)

Zimowe prawo jazdy
Zima i trudne warun-
ki na drogach, jak się 

okazuje wcale nie zniechęcają do 
nauki jazdy. Wręcz przeciwnie. 
Dobrze jest rozpocząć kurs zimą. 
Dlaczego? Można go szybciej 
skończyć, lepiej przygotować się 
do niebezpieczeństw na drodze, 
a egzamin zdaje się łatwiej.

W jednej z łęczyckich szkół 
nauki jazdy dowiedzieliśmy się, 
że kursanci nie zwracają uwagi 
na porę roku. 

- Zimą spadek liczby kursan-
tów wcale nie jest tak duży, jak 
mogłoby się wydawać. W Łęczycy 
młodzi ludzie są odważni, a w 
samochodzie jest przecież ciepło – 
mówi z uśmiechem Marek Janiak, 
właściciel auto szkoły. - Kurs na 
prawo jazdy robiony zimą wcale 
nie jest trudniejszy od letniego. 
Zawsze trzeba 
być ostrożnym 
prowadząc sa-
mochód. Tak 
samo latem jak 
i zimą. Poza 
tym podczas 
jazd z kursan-
tami unikamy 
niebezpiecz-
nych sytuacji 
i oczywiście 
jeździmy po 
o d ś n i e ż o -
nych drogach. 
Obecność do-
świadczonego 
instruktora na 

pewno też znacznie uspokaja po-
czątkujących kierowców.

M. Janiak tylko raz, pod koniec 
ubiegłego roku spotkał się z sy-
tuacją, kiedy uczeń nie przyszedł 
na umówioną jazdę z powodu 
warunków na drodze.

- Zadzwoniła mama uczennicy i 
powiedziała, że nie pozwoli córce 
tego dnia jeździć. Uznała, że drogi 
są zbyt niebezpieczne po nocnych 
opadach śniegu z deszczem – usły-
szeliśmy.

Zimą nieco mniejsza liczba 
kursantów pozwala szybciej za-
kończyć naukę, a na tym często za-
leży młodym kierowcom. Podczas 
egzaminu też jest łatwiej – egzami-
natorzy są bardziej wyrozumiali.

(zz)
Marek Janiak przekonuje, że zimą kurs na prawo jazdy robi się równie dobrze jak latem

W szpitalu 
przybywa 
chorych

MOPS liczył 
bezdomnych

W miesZkaniu trZyma 
ponad 20 kotóW

Ukraińcy mile widziani?
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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

Łęczyca
Urząd miejski w Łę-
czycy wprowadza 

oszczędności. Zlikwidowano 
jeden z etatów radcy prawnego, 
pozostali dwaj prawnicy nie mają 
już umów o pracę.
Mogło się wydawać, że sytuacja ka-
drowa w urzędzie miejskim jest już 
stabilna. Ostatnio dowiedzieliśmy się, 
że za pracę podziękowano jednemu 
z prawników.

- Ze względów ekonomicznych w 
urzędzie miejskim w Łęczycy doko-
nano zmian organizacyjnych. Do-
tychczas zatrudnionych było 3 praw-
ników. Po zmianach, usługi prawne 
na podstawie umów cywilnopraw-
nych (wcześniej były to umowy o 
pracę) świadczyć będą 2 podmioty 
– informuje Wioletta Stefaniak z 
magistratu.

(zz)

Dzień zakochanych 
na stałe wpisał się 

w Polski kalendarz świąt . 
Choć obchodzą go przeważ-
nie ludzie młodzi i w średnim 
wieku, to upominki mogą da-
wać sobie wszyscy. Walentyn-
kowych gadżetów w sklepach 
nie brakuje. 

- Najwięcej sprzedajemy kub-
ków do herbaty ze wzorami 
na dzień zakochanych w cenie 
między 5 a 10 zł. Dużym powo-
dzeniem cieszą się też poduszki 
w kształcie serca, to wydatek w 
granicach 20 – 40 zł, w zależności 
od rozmiaru. Mamy też mnóstwo 
naprawdę tanich upominków, 
np. czerwone świece czy małe 
pluszowe misie. Bardzo szyb-
ko wyprzedałyśmy lampki w 
kształcie serc – wylicza Emilia 
Prusińska ze sklepu w centrum 
miasta. - W sprzedaży mamy też 
stringi zwinięte w różyczkę (3 zł) 
oraz nieduże serca na patyku (2 
zł), które fajnie wyglądają włożo-
ne do bukietu kwiatów.

Kwiaty w walentynki dla 
ukochanej są konieczne. Jakie? 
Najlepiej czerwone róże - kwia-
ty kochanków, oznaczające 
trwałą namiętność, szczerą mi-
łość oraz odwagę i pożądanie. 
Panie z pewnością ucieszą się 
także ze słodkiego upominku, 
np. czekoladek w kształcie 
serca. Dla panów  prezent jest 
nieco trudniej wybrać. Może to 
być również bombonierka, w 

Jutro walentynki. Jaki prezent wybrać?

sklepach z bielizną nie trudno 
znaleźć bokserki z walentynko-
wymi aplikacjami, mężczyzna 

na pewno ucieszy się też z ulu-
bionych perfum.

(zz)

Cały czas popularne są poduszki w kształcie serc

seks Z naucZycielką
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Niesamowite, jak wiele 
kobiet z Łęczycy szuka 

przygód erotycznych w internecie. 
W swoich seks ofertach chętnie 
podają nawet... wykonywany przez 
siebie zawód! Na jednym z portali 
znaleźliśmy młodą nauczycielkę z 
Łęczycy, która na co dzień pracuje 
z dziećmi. Niesamowitej przygody 
szuka też m.in. pielęgniarka. Przed 

walentynkami liczba anonsów 
znacznie wzrasta.

„Jestem nauczycielką z powołania. 
Lubię dzieci, jednak po pracy czuję się 
samotna”, „Jestem pielęgniarką. Pod 
swoim białym fartuchem nie noszę 
bielizny. To mnie podnieca”, „Sex to 
nie wszystko czym się zajmuję, jestem 
też przedstawicielką handlową i jeż-
dżę dużo moim autkiem firmowym”, 

„Pracuję na roli, ale potrzebuje fa-
ceta, który zaspokoi moje potrzeby 
seksualne”  - to tylko fragmenty 
niektórych anonsów z Łęczycy. 
Kobiety szukające seksu w interne-
cie piszą też o pracy w biurze, maga-
zynie czy sklepie spożywczym. Bez 
trudu można znaleźć przedstawicielkę 
niemal każdego zawodu. Jutrzejsze 
walentynki spowodowały pojawienie 

urząd tnie koszty

Włamanie do dworca wąskotorówki 
Jak bardzo musiał roz-
czarować się „włamy-

wacz”, który otworzył, mimo krat i 
kłódki, drzwi wejściowe do starego 
dworca kolejki wąskotorowej przy 
ul. Kaliskiej. W środku nie było żad-
nych wartościowych przedmiotów, 
jedynie kupka piasku, grabie i dwie 
łopaty do śniegu. A może rabunek 
nie był celem włamania?

Kłódka została sforsowana naj-

prawdopodobniej w środę w nocy. 
Do budynku można było wejść od 
strony torów, tylko po co ktoś miałby 
to robić? W środku nie ma co ukraść, 
chyba że ktoś nie ma czym odśnieżać 
przed domem...  

Straż miejska zablokowała wejście 
do rudery i wysłała do właściciela bu-
dynku, czyli PKP, prośbę o należyte 
zabezpieczenie obiektu. 

(zz)

się wielu anonsów ukierunkowanych 
na znalezienie „spontanicznego, walen-
tynkowego seksu”. Erotyczna przygoda 
z nieznajomym stała się pożądaną przy-
godą w... dniu zakochanych.

(zz)
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Łęczyca, Gm. Grabów

W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 im. Jadwigi 
Grodzkiej w Łęczycy odbył 
się finał regionalny IV edycji 
konkursu „Żołnierze Wyklęci 
obudźcie Polskę!”. Konkurs 
ten został objęty honorowym 
patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Wszystkich 
uczestników zmagań powitali 
parlamentarzyści: Senator RP 
Przemysław Błaszczyk oraz 
Poseł na Sejm RP Piotr Polak. 
Następnie 50 uczniów z 16 

szkół z powiatów: łęczyckie-
go, poddębickiego, łowickiego 
i kutnowskiego przystąpiło 
do pisania testu. Pytania były 
trudne, ale udało się wyłonić 
zwycięzców, którzy pojadą na 
finał wojewódzki konkursu do 
Łodzi. Dwójce finalistów udało 
się nawet uzyskać maksymalną 
liczbę punktów.

Jury ustaliło, że laureatami zo-
stały następujące osoby:

I miejsce: Do-
minika Sapiń-
ska z Pijarskie-
go Liceum Ogól-
nokształcącego 
Królowej Pokoju 
w Łowiczu;

I miejsce ex aequo: Jakub Szram 
z Pijarskiego Liceum Ogólno-
kształcącego Królowej Pokoju w 
Łowiczu;

II miejsce: Tomasz Rojek z Pijar-
skiego Liceum Ogólnokształcące-

go Królowej Pokoju w Łowiczu;
III miejsce równorzędnie 

otrzymali: 
– Kacper Muras z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4 im. W. Grabskiego w Łowiczu;

– Dawid Igielski z Pijarskiego 
Liceum Ogólnokształcącego 
Królowej Pokoju w Łowiczu;

– Damian Święcki z Zespołu 
Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w 
Kutnie;

– Piotr Bury z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. J. Cheł-
mońskiego w Łowiczu.

Wyróżnienia otrzymało 
dwóch uczniów:

– Jędrzej Gałamon z Ze-
społu Szkół nr 2 im. J. Grodz-
kiej w Łęczycy;

– Paweł Dylik z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W. 
Grabskiego w Łowiczu.

Po ciężkim wysiłku wszyscy 
zebrani mogli wysłuchać wykładu 
na temat losów Żołnierzy Wy-
klętych, który wygłosił dr Paweł 
Kowalski z Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Łodzi.

— Cieszy mnie bardzo fakt, że 
coraz więcej osób interesuje się 
udziałem w tym konkursie, że 
młodzież ma pragnienie pozna-
wania historii oraz aktywnego 
uczestniczenia w jej propago-
waniu. Motywację do dalszych 
działań daje to, że aż 200 osób 
z mojego okręgu wyborczego 
wzięło udział w szkolnym etapie 
zmagań. Efekty są takie, jak widać: 
wyłoniono 50 finalistów dziś wal-
czących o dalsze sukcesy, a 7 osób 
spośród nich pojedzie na finał 
wojewódzki do Łodzi. Rozgrywki 
mają wymiar prestiżowy oraz 
ogólnokrajowy, ponieważ konkur-

sowi patronuje sam Prezydent RP 
Andrzej Duda — mówił Senator RP 
Przemysław Błaszczyk.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim Laureatom 

i życzymy powodzenia w etapie 
wojewódzkim!

Wyrazy szacunku i ukłony nale-
żą się szczególnie Panu Andrze-
jowi Saganiakowi – Dyrektorowi 
ZSP nr 2 w Łęczycy za pomoc w 
organizacji konkursu, a także 
Sponsorom, którzy ufundowali 
nagrody: Panu Wiktorowi Na-
piórze – Prezesowi firmy Hurtap, 
Urzędowi Miasta w Uniejowie za 
ufundowanie biletów wstępu na 
Termy Uniejów, Komendzie Wo-
jewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi, Łódzkiemu 
Oddziałowi Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
jak również wszystkim Nauczy-
cielom i Osobom, dzięki którym 
to wydarzenie mogło się odbyć!

Żołnierze Wyklęci 
obudźcie Polskę!

materiał płatny

Takiego ogłoszenia 
w Łęczycy jeszcze nie było. Na tablicy informa-cyjnej przy skrzyżowaniu ulic M. Konopnickiej i Kaliskiej w czwartek zawisł plakat. Są na nim cztery szkice – akty, treść „Pozowanie do rysunku, malar-stwa, rzeźby, fotografii, grafiki komputerowej” oraz podany numer telefonu. 

Już sam widok szkiców z nagi-
mi kobietami w miejscu publicz-
nym może szokować. Podobnie 
jak poszukiwanie modelek, które 
chętnie będą się rozbierać. Za-
dzwoniliśmy pod wskazany na 
plakacie numer kontaktowy.

- Można zarobić. O szczegó-
łach nie chciałbym rozmawiać 
przez telefon. Na razie to moja 
pierwsza rozmowa na ten temat, 
zainteresowania jeszcze nie ma. 
Po wykonaniu aktu, prace stają 
się moją własnością i mogę zro-
bić z nimi co chcę, cel jest taki, 
żeby je sprzedawać i zarobić. 
Więcej opowiedziałbym, gdyby-
śmy się spotkali. O warunkach 
finansowych też nie chciałbym 
rozmawiać telefonicznie, bo nie 
wiem jak zakończy się nasza 
rozmowa, czy się dogadamy – 
usłyszała nasza dziennikarka 
zanim przedstawiła się, że dzwo-
ni z redakcji po czym poprosiła 
o więcej szczegółów dotyczą-
cych mężczyzny - Nazywam 
się Andrzej Bogdan Ciałek i 

jestem artystą, który prawie 
40 lat spędził na wybrzeżu. W 
wyniku zbiegu wielu wydarzeń 
wróciłem do Łęczycy. Mieszkam 
z matką i bratem. Jestem tu od 
niedawna i próbuję rozkręcić 
firmę. Oczywiście związaną z 
rysunkiem i malarstwem. Rok 
temu w łęczyckim Domu Kultury 
była zorganizowana wystawa 
moich prac.

Mężczyzna chętnie i z dużą 
ufnością opowiedział o swoim 
życiu, planach i problemach. Nie 
poznaliśmy szczegółów oferty 
„pracy”, warunków finansowych 
ani wymagań artysty, który wie-
lokrotnie podkreślał, że przez 
telefon nie chciałby na ten temat 
rozmawiać.

(zz)

28-letni 
Mikołaj 

Olszewski twierdzi, że lekarz z 
łęczyckiego SOR-u aż dwukrotnie 
zachował się mało profesjonalnie. 
Najpierw 6 lat temu, kiedy wypisał 
mężczyznę do domu z siedmioma 
kawałkami szkła w kolanie. 
W tym roku miała mieć 
miejsce identyczna sytu-
acja. 

Pan Mikołaj w sierpniu 2011 
roku, uległ wypadkowi. Pra-
cował przy drzwiach samo-
chodowych, w których pękła 
szyba a jej odłamki wbiły się 
w kolano mężczyzny. 

- Po wypadku udałem się 
do oddziału ratunkowego 
łęczyckiego szpitala. Dyżu-
rujący lekarz stwierdził, że 
rzeczywiście w stawie kola-
nowym są jakieś odłamki. 
Usunął ten, który był prawie 
na zewnątrz, po czym zasu-
gerował kontrolę w gabinecie 
chirurgicznym. Ten sam le-
karz stwierdził w wydanym 
zaświadczeniu, że rana został 
zaszyta a leczenie zakończo-
no. Wówczas już nie mogłem 
się nadziwić, że przez cały 
czas leczenia nie zlecił chociażby ba-
dania RTG, ale przecież nie ja jestem 
lekarzem – wspomina 28-latek. -  Nie 
sądziłem, że sprawa tak szybko do 
mnie wróci. Noga bolała mnie coraz 
bardziej, ale nie do końca zdawałem 

sobie sprawę z powagi sytuacji. 
Na początku tego roku z mojego 
stawu kolanowego wyszedł kolejny 
odłamek szkła. Przeraziłem się nie 
na żarty. Ponownie zgłosiłem się do 
łęczyckiego ZOZ. Podobnie jak ponad 
sześć lat temu ten sam lekarz obejrzał 

moje kolano nie zlecając żadnego 
badania. 

Pan Mikołaj miał coraz większe 
problemy z chodzeniem a w jego kola-
nie zrobił się stan zapalny. Mężczyzna 
poszukał pomocy poza łęczyckim 

szpitalem. Pojechał do Krośniewic, 
gdzie wykonano zdjęcie RTG. Oka-
zało się, że w stawie kolanowym jest 
jeszcze 7 odłamków szkła. Lekarz 
wypisał skierowanie na operację do 
szpitala w Kutnie.

- W tej chwili jestem już dwa ty-
godnie po zabiegu. Kolano jest 
poprzecinane w kilku miej-
scach, poruszam się o kulach. 
Najgorsze jest to, że przez ponad 
6 lat chodziłem jak z bombą 
zegarową. Wszystko dlatego, że 
lekarz udzielający mi pomocy 
w 2011 roku nie dopełnił swoich 
obowiązków. Z dyrekcją szpita-
la jeszcze nie rozmawiałem, bo 
najpierw kolano musi się zagoić, 
ale najprawdopodobniej wystą-
pię o odszkodowanie. Jeszcze 
nie wiem w jakiej wysokości 
– słyszymy.

Dyrektor łęczyckiego ZOZ-u 
z dużą rezerwą podchodzi do 
przedstawionego problemu.

- Jeżeli pacjent uważa, że 
personel szpitala zachował się 
niefachowo, to oczywiście ma 
pełne prawo, żeby złożyć skargę 
do dyrekcji. Wówczas na pewno 
sprawdzimy przebieg postępo-
wania medycznego. Każdy ma 

również prawo ubiegać się o odszko-
dowanie, jeśli jest zdania, że powinien 
takie dostać. Czy je otrzyma? Tego 
nie można przewidzieć – komentuje 
dyrektor Andrzej Pietruszka.

(mku), (zz)

przez 6 lat ze szkłem w kolanie

M. Olszewski z 
dokumentacją 
medyczną. 28-latek 
chce skarżyć szpital 
w Łęczycy 

poZoWanie do aktu
Łęczyca

Na zdjęciu plakat z tablicy 
informacyjnej w Łęczycy
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ogłoszenie

W przyszłym roku kolejne wy-
bory samorządowe. Wszystko 
wskazuje na to, że wielu dotych-
czasowych wójtów i burmistrzów 
już nie będzie mogło ubiegać się o 
władzę. A to za sprawą pomysłu 
partii rządzącej, który polega na 
zamiarze wprowadzenia kaden-
cyjności wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Według 
założeń, jedna osoba mogłaby 
piastować funkcję maksymalnie 
przez dwie kadencje, ale pięcio- 
a nie jak do tej pory czteroletnie. 
Argumentem za zmianą ma być, 
sprzyjająca długiemu urzędowa-
niu, tendencja do powstawania 
patologii i układów. 

Jak nie trudno się domyślić, sze-
fowie samorządów nie oceniają 
pomysłu rządu pozytywnie. Za-
pytaliśmy wieloletnich włodarzy z 
naszego regionu, co myślą na temat 
kadencyjności. 

Zbigniew Wojtera, wójt gminy 
Daszyna
- Trudno to komentować. Ostatnio 
słyszałem, że ma być zorganizo-
wane w tej sprawie referendum. 
Najlepiej, gdyby wszyscy Polacy 
wypowiedzieli się na temat plano-
wanych zmian w ordynacji wybor-
czej. Osobiście mogę powiedzieć, 
że mam plan na rozwój gminy na 
kilka lat do przodu. Jeśli nie będę 
już mógł ubiegać się o stanowisko 
wójta, to niestety nie będę mógł 
realizować swoich zamierzeń. 
Szkoda byłoby przerywać coś, co 
działa i to dobrze.
Obecnie jest to moja trzecia kaden-
cja samorządu, choć poprzednie 
były niepełne. Pierwszą objąłem 
od połowy po śmierci poprzedniego 
wójta.

Krzysztof Próchniewicz, wójt gmi-
ny Świnice Warckie
-  Jestem zdecydowanie prze-
ciwny ograniczeniom uprawnień, 
kompetencji i środków finanso-
wych samorządów wszystkich 
szczebli. Decyzja o kadencyjności 

i działania prawa wstecz jest de-
cyzją polityczną. Można wskazać 
jej wady i zalety. Ostatecznie 
o wszystkim zawsze decydują 
wyborcy –bo to oni wybierają 
wójta czy partię rządzącą. Jestem 
wójtem gminy od grudnia 2006. 
Obecnie jest to trzecia kadencja.

Włodzimierz Frankowski, wójt 
gminy Góra św. Małgorzaty
- Uważam, że jest to pomysł chy-
biony, wręcz niekonstytucyjny, bo 
wójtów pozbawia się biernego pra-
wa wyborczego a wyborców prawa 
głosowania na swojego kandydata. 
Jestem wójtem szóstą kadencję 

i dla mnie sama argumentacja 
do wprowadzenia kadencyjności 
jest obrażająca. Rząd uważa, że 
wieloletnie stanowisko powoduje 
powstawanie jakichś układów, to 

absurd. To mieszkańcy gminy mają 
prawo zdecydować, kto ma rządzić 
ich gminą. Oczywiście, jeśli będzie 
taka możliwość to chciałbym za rok 
również kandydować. Mam plany 
inwestycyjne rozłożone w czasie. 
Szkoda byłoby z tego rezygnować.

Mirosław Włodarczyk, wójt gminy 
Witonia
- Będziemy musieli się podporząd-
kować temu, co przyjmie rząd. Nie 
chciałbym zbytnio krytykować tego 
pomysłu, bo to i tak nic nie zmieni. 
W mojej ocenie, jeśli wprowadza 
się takie ograniczenia dla wójtów i 

burmistrzów, to powinny one rów-
nież dotyczyć posłów i senatorów. 
Wówczas byłoby sprawiedliwie. 
Jestem wójtem gminy Witonia trze-
cią kadencję. Czy chciałbym rządzić 
gminą kolejne lata? Na to pytanie 
mogę odpowiedzieć dopiero, kiedy 
będę wiedział, czy mam możliwość 
lub nie, żeby ubiegać się o reelekcję.

Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa
- Nie jest tajemnicą, że jestem 
zwolennikiem PiS. W partii można 
jednak mieć swoje poglądy i opi-
nie, które niekiedy są rozbieżne 
z tym, co wypływa z centrali. 
Dlatego nie będę ukrywał, że 

pytaniem o ten konkretny pomysł 
partii rządzącej, zostałem posta-
wiony w dość niekomfortowej 
sytuacji. Trzeba zwrócić bowiem 
uwagę, że odebranie obywatelom 
prawa demokratycznej oceny 
wcześniej w ybranego wójta, 
burmistrza albo prezydenta, to 
znaczy ograniczenie zakresu ich 
czynnego prawa wyborczego, 
raczej nie jest dobre. Poza tym 
samorządowcy sprzeciwiają się 
pomysłowi wprowadzenia nowe-
go rozwiązania z mocą wsteczną, 
tzn. by już w przyszłorocznych 
wyborach włodarze z co naj-
mniej dwiema kadencjami na 
koncie nie mogli już startować. 
Przy  takim rozwiązaniu będzie 
problem ze znalezieniem kan-
dydatów. Ogromna większość 

samorządowców rządzi więcej 
niż dwie kadencje. Ważne jest to, 
czy jest społeczna akceptacja dla 
tego pomysłu. Trzeba też zwrócić 
uwagę, że pomysł ma swoje plusy 
i minusy.  Na pewno w tej sprawie 
decyzja nie może być pochopna. 

Ryszard Nowakowski, wójt gmi-
ny Parzęczew
- Należy zwrócić uwagę, że wójt 
to nie zawód, który się wykonuje 
i którego uczą w szkołach. Jest to 
służba dla swoich mieszkańców. 
Osoby właściwe na tych stanowi-
skach pełnią te funkcje z pełnym 

oddaniem, zaangażowaniem i nie-
ustannym dążeniem do rozwoju i 
poprawy jakości życia swoich wy-
borców. Wielokadencyjność jest 
dla nich dodatkową motywacją.
Uważam, że proponowane zmiany 
są bardzo niekorzystne i niebez-
pieczne dla dalszego rozwoju 
gmin. To właśnie gminy i wybrani 
przez społeczeństwo wójto-
wie, burmistrzowie i prezydenci 
dokonali przez ostatnie 27–lat 
najbardziej korzystnych przemian 
w Polsce. Wystarczy przeanalizo-
wać statystyki. Tylko 5% wójtów, 
burmistrzów i prezydentów pełni 
tę funkcję przez wszystkie 7 
kadencji (od 1990 r.), a więc 95% 
zostało przez społeczeństwo 
zmienionych. W ostatnich wy-
borach samorządowych zostało 
wybranych 30% nowych wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, czyli 
prawie jedna trzecia w sposób de-
mokratyczny została zmieniona.

Piotr Sęczkowski, burmistrz 
Poddębic
- Jestem burmistrzem Poddębic 
od 2006 roku. Sprawuje trze-
cią kadencję. W chwili obecnej 
gmina prowadzi postępowania 

przetargowe, obejmujące bardzo 
ważne i duże inwestycje drogo-
we na swym terenie. W związku 
z powyższym nie zajmujemy się 
odległymi tematami jak wybory.
Jeśli będzie wprowadzona ka-
dencyjność dla wójtów, burmi-
strzów oraz prezydentów miast, 
to powinna też objąć posłów i 
senatorów.

Ryszard Rytter, starosta pod-
dębicki
- Wprowadzenie kadencyjności 
nie dotyczy co prawda starostów, 
ale jako samorządowiec jestem 
temu zdecydowanie przeciwny. 
W odpowiedzi na zaistniałą sytu-
ację w całym kraju powstaje Ruch 
Obrony Polskiej Samorządności. 
Samorządowcy wyrażają swoje 
opinie na temat wprowadzenia 
zmian w ordynacji wyborczej. 
Nazwali te zmiany nieczystym 
zagraniem rządu w celu wygrania 
najbliższych wyborów samo-
rządowych. Zmiany w ordynacji 
rodzą zupełnie nową rzeczywi-
stość i są niezgodne z konstytu-
cją. Wprowadzenie ograniczenia 
kadencyjności do tyłu to złama-
nie zasady nie działania prawa 
wstecz, to również ograniczenie 
biernego prawa wyborczego. Po 
pierwsze zmniejsza nam się pula 
osób, na które możemy głosować. 
Po drugie zakazujemy starto-
wania w wyborach tym, którzy 
są dobrymi gospodarzami i są z 
różnych ugrupowań. Jeśli pomysł 
kadencyjności wejdzie w życie to 
w samym powiecie poddębickim 
5 na 6 burmistrzów/wójtów nie 
będzie mogło kandydować.

Samorządowcy o pomyśle piS
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Poddębice

cZy ataK ZIMy ZaSKocZył?

materiał promocyjny

Fani piłki nożnej dobrze wiedzą, 
że największe emocje związane z 
futbolem czekają na nich latem. 
Powód jest oczywisty – aura sprzyja 
wówczas zarówno piłkarzom jak i 
kibicom. Wraz z jesienią stadiony i 
inne zewnętrzne obiekty sportowe 
pustoszeją i życie zamiera w nich aż 
do kolejnej wiosny. 

Ta reguła nie dotyczy jednak kom-
pleksu boisk piłkarskich im. Wło-
dzimierza Smolarka w Uniejowie. 
Stadion nie dość, że jest przystosowany 
do użytkowania przez wszystkie 12 
miesięcy w roku (mimo, że to obiekt 
na otwartym powietrzu), to jeszcze 
cieszy się popularnością wśród dru-
żyn wszystkich kategorii ligowych, 

łącznie z Ekstraklasą, które na zimowe 
zgrupowania przyjeżdżają tu niekiedy 
z najodleglejszych krańców Polski. Na 
uniejowskiej murawie piłkę kopali już 
piłkarze takich drużyn jak Cracovia 
Kraków, Lech Poznań, Zagłębie Lu-
blin, GKS Katowice, Pogoń Szczecin, 
Górnik Łęczna czy rodzimego Widze-
wa i ŁKS-u, które trenują tu po kilka 
razy do roku. W miniony czwartek 
w Uniejowie zatrzymała się również 
Jagiellonia Białystok, trenując na obu 
boiskach kompleksu przy niemal 
10-stopniowym mrozie. W środę i 
piątek zaś, odbyły się sparingi ŁKS-u, 
Jaroty Jarocin i Miedzi Legnica.

Co sprawia, że stadion, zlokalizo-
wany w niewiele ponad 3-tysięcznym 

Uniejowie, ściąga tu piłkarzy z całego 
kraju? Niewątpliwie zaletą wyróżnia-
jącą ten obiekt spośród setek innych 
boisk jest możliwość gry na płycie o 
nawierzchni z trawy naturalnej, która 
jest zielona nawet zimą. Murawa – 
jako jedyne tego typu rozwiązanie 
w Polsce – jest podgrzewana wodą 
termalną, która przepływa pod sta-
dionem w systemie kaskadowym. 
Oznacza to, że system ciepłowniczy 
Geotermii Uniejów im. S. Olasa jest 
oparty na etapowym oddawaniu 
ciepła: w pierwszej kolejności ogrze-
wa budynki użyteczności publicznej 
i gospodarstwa włączone do sieci, w 
drugiej kolejności baseny, stamtąd 
zaś wypływa w kierunku parku 

FutBOl W uNiEJOWiE BEz 
wzGLĘDU Na poGoDĘ

zamkowego (do ogrzania alejek) 
oraz stadionu. Takie rozwiązanie 
posiada same zalety: jest ekologiczne 
i nie generuje dodatkowych kosztów, 
a trawie pozwala zielenić się nawet 
teraz, kiedy mamy do czynienia z 
mrozem i opadami śniegu.

Ponadto, boisko – tak samo z resztą 
jak i sąsia-
dujące z 
nim bo-
isko z na-
wierzch-
n i ą 
sztuczną 
–  j e s t 
p e ł no -
wymia-
rowe i 
zgodne 
z  w y-
maganiami UEFA. 
W pełni zautomatyzowany system 
zraszaczy i odwadniania pozwala 
dbać o najwyższą jakość murawy 
również latem. W obiekcie znajduje 
się zadaszona trybuna na prawie 500 
miejsc, oświetlenie, przebieralnie i 
pomieszczenia techniczne, a także 
toalety dla kibiców. Nic więc dziw-

nego, że niewielki z pozoru obiekt, 
widoczny z drogi wojewódzkiej 
nr 473, którą można dojechać do 
uniejowskich „Term” cieszy się spo-
rą popularnością. Oprócz drużyn 
komercyjnie wynajmujących boiska, 
korzystają z nich oczywiście lokalne 
zespoły: MGŁKS Termy Uniejów oraz 

klasy usportowione 

Zespołu Szkół w Uniejowie.
Serdecznie zapraszamy kluby i 

organizacje sportowe do rozgrywek 
w obiekcie. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.termyu-
niejow.pl, rezerwacji natomiast można 
dokonać pod numerem telefonu 
506-090-242.

Boiska posiadają oświetlenie 
pozwalające z powodzeniem 
grać na nich po zmroku

Jagiellonia Białystok 
trenowała w Uniejowie 
w ubiegłym tygodniu

Centrum miasta 
wyglądało zno-

śnie po gwałtownych opadach 
śniegu (z wtorku na środę). 
Jednak wystarczyło zapuścić się 
na osiedlowe uliczki, aby ślizgać 
się na oblodzonych chodnikach 
i jezdniach. 

Mieszkańcy narzekali między 
innymi na oblodzone chodniki na 
głównym w mieście przystanku 
autobusowym, przy ul. Przejazd. 

- Takie miejsca szczególnie po-
winny być zadbane. A okazuje się, 

że można się poślizgnąć 
wsiadając do busa i złamać 
nogę. Nie wiem dlaczego, 
ale o ten dworzec nikt 
nie dba. Na chodniku 
leży śnieg, w niektórych 
miejscach zalega lód. To 
karygodne – denerwuje 
się pani Anna, która co-
dziennie korzysta z ko-
munikacji autobusowej. 

Kilkadziesiąt metrów 
dalej – przy ul. Zielonej, 
zima w najlepsze. Za-
śnieżona jest nie tylko jezdnia, 

ale też chodnik.
- To dziwne. Prze-
cież to jedna z 

głównych ulic w 
mieście. Zarów-
no chodnik, jak 
i droga powinny 

być w należytym 
stanie – słyszymy 

od kolejnej mieszkanki. 

Mieszkańcy mogą 
przecierać oczy ze 

zdumienia, gdy patrzą na to 
jakie chwyty stosują przewoź-
nicy, aby pozyskać jak najwięcej 
pasażerów. Zajeżdżanie sobie 
drogi, słowne utarczki to tylko 
niektóre elementy tej bezpardo-
nowej walki. 

W ub. tygodniu na przystanek 
podjechały dwa busy z firmy Wi-
cher. Jeden z nich zaparkował w 
ten sposób, aby kierowca PKS-u nie 
mógł blisko podjechać. 

- To dość skuteczna metoda – 
mówi z uśmiechem kierowca z pry-
watnej firmy. - Ci z PKS-u pierwsi 
zaczęli tak pogrywać. Dlaczego 
więc my mamy zachowywać się 

w porządku. Zresztą 

Gęsty, gryzący dym wydobywa 
się z wielu kominów. Podczas 
dużych mrozów miasto spowite 
jest szarą i trującą mgłą. Chociaż 
tyle mówi się o niebezpiecz-
nych skutkach smogu, niektórzy 
mieszkańcy zapominają o tych 
przestrogach i palą w piecach 
czym popadnie. W ub. tygodniu 
szczególnie mocno zapylona 
była ulica Łęczycka (patrz zdjęcie 
obok). 

(stop) 

smog w poddębicach

Wicher kontra pks

ostra konkurencja 

wcześniej powiedziało mu się parę 
słów i teraz czeka grzecznie na 
swoją kolej. 

Oczywiście, jak łatwo się domy-
ślić, kierowcy z PKS o konkurencji 
również nie mają dobrego zdania. 
Walka o pasażerów trwa w naj-
lepsze. 

(stop)

Przewoźnicy walczą o 
pasażerów. W ub. środę Wicher 
zajechał drogę PKS-owi 

Najgorzej na przystankach i osiedlach 

Przystanki przy ul. Przejazd były zaśnieżone i oblodzone 

Białe chodniki były też 
na całej długości ul. 
Zielonej 

Poddębiczanie, na szczęście, nie 
narzekali na stan chodników w 
centrum miasta. Po gwałtownych 
opadach śniegu, trotuary na pl. 
Kościuszki i wokół niego były 
dokładnie odśnieżone. W środę 
przed południem na chodnikach 
nie zalegał już biały puch i za to 
można z pewnością pochwalić służ-
by odpowiedzialne za odśnieżanie. 

(stop)

Na szczęście większość chodników przy blokach w centrum została odśnieżona 
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Poddębice, Uniejów 

Uniejów

SfIngowanE KradZIEżE

reklama

7_prasa_Uniejow.indd   1 2017-02-07   15:47:37

W najbliższy czwartek 
o godz. 12 w sali 

OSP w Uniejowie odbędzie się 
spotkanie szkoleniowe dla osób 
bezrobotnych zainteresowanych 
założeniem jednoosobowej dzia-
łalności gospodarczej w ramach 
programu „Przedsiębiorczość 
twoją szansą”. 
W ramach projektu osoba zakła-
dająca działalność może otrzymać: 
1) wsparcie szkoleniowo-dorad-
cze z zakresu podstaw prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
(50 h na 1 osobę uczestniczącą w 
projekcie) 

2) jednorazową dotację na roz-
wój przedsiębiorczości (maks. 
22 500,00 zł) wraz z finansowym 
wsparciem pomostowym (1 750,00 
zł na miesiąc przez 6 miesięcy) 
3) zindywidualizowane wsparcie 
szkoleniowo-doradcze (1 100 zł 
na osobę) 
4) dla części uczestników projektu 
przedłużone wsparcie pomostowe 
przez okres do 6 miesięcy w kwocie 
1 200 zł. 
Osoby zainteresowane spotka-
niem szkoleniowym proszone są 
o kontakt pod numerem tel. 618-
260-007.

Śledztwo 
w tej spra-

wie trwało kilka miesięcy. Oszu-
stwa związane z wyłudzaniem 
odszkodowań z ubezpieczeń 
autocasco rozpoczęły się ponad 
trzy lata temu. W proceder za-
angażowanych było kilka osób, w 
tym przede wszystkim właściciele 
samochodów, które rzekomo 
zostały skradzione. 

- Do sfingowanych kradzieży 
samochodów dochodziło prze-
ważnie na parkingu przed terma-
mi w Uniejowie – mówi Marek 
Wojtysiak, zastępca prokuratora 
rejonowego w Poddębicach. - 
Schemat był prosty. Kierowcy 

współpracowali z zaufanymi 
osobami, które miały kraść samo-
chody. Oczywiście później była 
informacja do ubezpieczyciela o 
skradzionym aucie. 

Oszuści wpadli, bo ich sposób 
działania – delikatnie mówiąc, był 
mało wyrachowany. 

- Jedna ze spraw objęła pana 
narodowości romskiej. Zgłosił kra-
dzież tuż po opuszczeniu auta. Za-
rejestrował to monitoring – dodaje 
prokurator Wojtysiak. 

Jak się dowiedzieliśmy, oszuści 
zgłaszali kradzieże marek drogich 
samochodów – m.in. bmw, audi, 
hondy. Większość z nich kosztowała 
ponad 100 tysięcy złotych. 

Najliczniejszą grupą zanoto-
wanych przestępstw, wzorem lat 
ubiegłych, stanowią wyłudzenia z 
tytułu OC komunikacyjnego, póź-
niej dopiero autocasco.

Kto oszukuje ubezpieczycie-
li? Lektura raportu Polskiej Izby 
Ubezpieczeń wskazuje, że oszustw 
w ubezpieczeniach dokonują za-
równo indywidualni klienci, przez 
pracowników lub pośredników 
ubezpieczyciela, jak i zorganizo-
wane grupy ukierunkowane na 
„profesjonalne” wyłudzanie od-
szkodowań. Zagrożenie karne za 
oszustwo ubezpieczeniowe wynosi 
do 8 lat pozbawienia wolności. 

(stop)

W strażnicy OSP w Ciężkowie sta-
rostwo powiatowe w Poddębicach, 
Fundacja „Inicjatywy Powiatu Pod-
dębickiego”, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, miejscowi soł-
tysi oraz druhowie strażacy wspól-
nie zorganizowali integracyjne 
spotkanie noworoczne dla dzieci 
i rodzin z pobliskich miejscowości. 
Podczas spotkania największe 
zainteresowanie wśród dzieci 
wywołało wręczenie upominków 
oraz cukierków. Starosta pod-
dębicki – Ryszard Rytter, Ilona 
Kubis - Kałucka – kierownik PCPR 

w Poddębicach, Tomasz Walczyk 
– miejscowy radny miejski i prezes 
OSP Ciężków oraz Emilia Błaszczyk 
- dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Poddębicach roz-
dali wszystkim dzieciom prezenty 
w postaci paczek ze słodyczami. 
Nie obyło się również bez licznych 
zabaw i gier. Animacje z chustą 
czy kolorowym tunelem sprawi-
ły najmłodszym wiele radości. 
Podczas, gdy dzieci korzystały z 
licznych atrakcji, rodzice mieli czas 
na rozmowy i skorzystanie z przy-
gotowanego poczęstunku. 

prokuratura zakończyła dochodzenie. 
JeSt aKt oSKarżeNia

Większość przypadków „lewych” kradzieży zgłoszonych zostało pod termami w Uniejowie

Dofinansowanie dla zakładających 
działalność gospodarczą

Spotkanie noworoczne dla dzieci w Ciężkowie



8 13 LUTEGO 2017
Nowy
Tygodnik
Regionalny roZMaItoŚcI

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 223: Czyja rola, tego stóg.

uŚmiecHniJ siĘ
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uŚmiecHniJ siĘ
* - Od dzisiaj będę Cię traktował jak 
powietrze...
- Podejrzewałam, że żyć beze mnie 
nie możesz! 

* * * 
* Facet w przedziale dłuższą chwilę 
przygląda się intensywnie towarzyszo-
wi podróży, wreszcie stwierdza: 
- Wie pan, gdyby nie wąsy, wyglądałbyś pan wypisz 
wymaluj jak moja żona! 
- Przecież ja nie mam wąsów! 
- Ona ma... 

* * * 
* Sprzątając mieszkanie, żona sobie śpiewa. Nagle staje 
przy niej zły mąż i burczy:
- Mogłaś mi powiedzieć, że będziesz śpiewać! Od pół 
godziny smaruję zawiasy przy ogrodowej furtce! 

* * * 
* Podstawową zaletą kochanki jest fakt, że można jej się 
wyżalić o wadach żony. Spróbujcie wyżalić się żonie o 
wadach kochanki… 

* * * 
* 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! 

* * *
* Stoi żona przed lustrem i mówi do męża:
- Kotku, prawda, że nie wyglądam na swoje 34 lata?
- Oczywiście, że nie, kochanie! Już dawno nie... 

* * *
* - Kochanie, czy jakbym stracił pracę i zdrowie, nadal byś 
mnie kochała?
- Kochała, oczywiście, że kochała. Tęskniła, ale kochała. 

ZUPA POMIDOROWA Z 
GRZANKAMI I BAZYLIĄ

Składniki:
łyżka masła
2 ząbki czosnku
2 cebule
2 marchewki
3 ziemniaki
puszka pomidorów
łyżeczka koncentratu z pomidorów
łyżka koncentratu z buraków
pęczek bazylii
1,5 l wywaru z warzyw (lub bulionu 

z kostki)
4 tosty pszenne

Etapy przygotowania:
Na maśle zeszklij posiekany czosnek i 
cebule. Dodaj plastry marchewki i po-
krojone w kostkę ziemniaki, podsmaż, 
mieszając. Włóż pomidory, koncentrat 
z pomidorów i buraków oraz bazylię; 
przypraw do smaku. Wlej wywar, 
wymieszaj i gotuj na małym ogniu 
pod przykryciem 10 min. Tosty (bez 
skórki) potnij w kostkę, podsmaż na 
suchej patelni. Posyp zupę.

POTRAWKA Z KIEŁBASĄ
Składniki:
250g chudego boczku
5 łyżek masła
3 cebule
1 mała główka kapusty
250g ziemniaków
250g marchwi
1 łyżka musztardy
8 ziaren jałowca
1 łyżka koncentratu pomidorowego
250ml bulionu 

4 kiełbasy, np. śląskie
2 łyżki posiekanej natki pietruszki

Etapy przygotowania:
Boczek pokroić w drobną kostkę i 
zarumienić na łyżce masła w głębo-
kim garnku. Cebulę obrać, posiekać 
drobno, dodać do boczku, dusić. 
Kapustę posiekać drobno w cien-
kie paski. Dodać do boczku. Obrać 
ziemniaki i marchew i pokroić w 
kostkę, dodać do garnka. Doprawić 
solą, pieprzem, musztardą, ziarnami 
jałowca i koncentratem pomidoro-
wym, zalać bulionem, wymieszać i 

dusić około 30 minuty. Kiełbasę 
gotować w wodzie około 10 mi-
nut. Kapustę podawać z kiełbasą 
obsypaną natką pietruszki.

SERNIK Z RODZYNKAMI
Składniki:
100 g rodzynek
40 ml rumu
2 kg mielonego twarogu
6 jajek
150 g cukru
2 łyżki cukru waniliowego
2 łyżeczki budyniu waniliowego w 
proszku
2 łyżeczki proszku do pieczenia
75 g mąki
50 g kandyzowanych pomarańczy
cukier puder do posypania

Etapy przygotowania:
Rozgrzać piekarnik do 180C. 
Rodzynki namoczyć w rumie. W 
misce wymieszać ser i jaja. Do-
dać wymieszany cukier, budyń, 
proszek do pieczenia i mąkę, 
następnie dodać pomarańcze i 

rodzynki i wszystko dokładnie 
wymieszać. Blachę wyłożyć 
papierem do pieczenia i roz-
łożyć równomiernie powstałą 
masę. Piec w piekarniku około 
1 godziny. W razie gdyby ser-
nik przypiekał się przykryć go 
folią aluminiową. Po upieczeniu 
wyjąć z formy i ostudzić. Przed 
podaniem posypać cukrem 
pudrem.
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Nocne czytanie w „czwórce”

Dzieciom 
na 
materacach 
na pewno 
było 
wygodnie

Wojciech Poradowski odczytał obszerny fragment lektury

Po pełnym wrażeń 
wieczorze, dzieci 
położyły się spać

Wspólne zdjęcie na 
pamiątkę

Maciej Pol 
pokazywał 
niezwykłe 
sztuczki

Uczniowie 
chętnie 
rozwiązywali 
zagadki

W Szkole Podstawowej nr 4 Łęczycy odbyło się Nocne Czytanie w 
ramach programu rozwijającego czytelnictwo wśród uczniów. Spo-
tkanie to było nagrodą dla dzieci za poprawienie lub utrzymanie 
wyniku nauczania w stosunku do poprzedniego semestru. Zebrała się 
spora ich liczba, która zaopatrzona w śpiwory, materace i karimaty, 
z entuzjazmem przybyła do szkoły, by tutaj spędzić noc pełną wra-
żeń. Bohaterką nocnego czytania była książka Andrzeja Maleszki pt. 
„Magiczne drzewo. Olbrzym”. Na specjalne zaproszenie do Łęczycy 
przyjechał Maciej Pol, znany iluzjonista oraz Wojciech Poradowski, 
aktor Teatru Powszechnego w Łodzi. 
- Za to wspaniałe święto książki i nauki serdecznie dziękuję nauczy-
cielom, dzieciom i ich rodzicom oraz naszym wspaniałym gościom 
– powiedziała Elżbieta Gieraga, dyrektor SP4

info i fot.: UM Łęczyca
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

ogłoszenie

Wprawdzie większość 
z nas o bożonarodze-

niowych świętach już zapomniała, 
to jednak w mieście na latarniach 
przy ul. Wyszyńskiego wciąż zawie-
szone były świąteczne ozdoby. Gdy 
zapadał zmrok, palące się gwiaz-
deczki stwarzały niepowtarzalny 
nastrój. Ozdoby zostały zdjęte w 
połowie ubiegłego tygodnia. 

(stop) 

O koli-
z y jnym 

skrzyżowaniu ulic Po-
łudniowej i Nowy Ry-
nek kierowcy mówią 
od lat. Główny pro-
blem polega na tym, 
że wyjeżdżając z ul. 
Południowej praktycznie nie widać 
aut nadjeżdżających z lewej strony. 
Widoczność w znacznej mierze 
ograniczają zabudowania. Dlatego 
naprzeciwko ustawiony jest znak, 
który w zamierzeniu miał ułatwiać 
jazdę. Niestety, brakuje w nim lustra. 

(stop)

Tomasz W. (nazwisko 
do wiadomości redak-

cji) przesłał nam kilka zdjęć wycinki 
drzew prowadzonej na wale Bzury 
– w pobliżu miejskiego targowiska. 
Nasz czytelnik jest zdziwiony tym, 
że ekipa wycina drzewa w nocy.

Justyny Tomczyńskiej 

PIOSENKI  
AGNIESZKI OSIECKIEJ 

w wykonaniu 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, www.mokozorkow.pl, tel. 42 710 31 18/19 

sobota, 18 lutego 2017 g. 17.00 

Spotkanie z cyklu „Herbaciarnia w MOK-u” 

Wstęp wolny 

Wycinka pod osłoną nocy
- Było grubo po godz. 20. Gdy zoba-

czyłem robotników, którzy wycinali 
topole, to osłupiałem. Zastanawiam się, 
dlaczego takie prace odbywają się w 
nocy. Czyżby trzeba było coś ukrywać 
– pyta się pan Tomasz. 

W magistracie zapytaliśmy o kontro-
wersyjną wycinkę. 

„10 lutego zakończono prace zwią-
zane z usunięciem 4 sztuk drzew, 
które stanowiły zagrożenie bezpie-
czeństwa dla ludzi przebywających 
w pobliżu. Wycinkę przeprowadzono 
na zlecenie urzędu miejskiego w 
Ozorkowie, zgodnie z decyzją staro-
sty zgierskiego. Roboty wykonywane 
były przez uprawnioną firmę ze-
wnętrzną, z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa” - czytamy w 
odpowiedzi. 

O wycinaniu topól nad rzeką redak-
cja została również poinformowana 
przez Antoniego W. Tym razem miesz-
kaniec nie pytał, a krytykował. 

- Wycinają drzewa, a kłody i gałęzie 
lecą wprost do rzeki. Mam nadzieję, 
że jak skończą te prace, to posprzątają 
po sobie. 

(stop)

Mieszkańcy pytają o wycinkę. 
Mają nadzieję, że robotnicy z 
rzeki wyciągną kłody i gałęzie 

Pan Tomasz przysłał redakcji 
zdjęcie nocnej wycinki 

I po nastroju... Lustra jak nie 
było, tak nie 

Lokatorka płacze. Spółdzielnia i urząd tłumaczą 
Ozorków - Bardzo boję się naj-

bliższej przyszłości. 
Jednak niewiele mogę zrobić. 
Najprawdopodobniej niedługo 
do moich drzwi zapuka komornik 
w asyście policjantów – mówi Kry-
styna Sz. (nazwisko do wiadomości 
red.), zadłużona lokatorka z ul. 
Mielczarskiego. 

O pani Krystynie pisaliśmy kilka 
tygodni temu. Do końca ubiegłego 
miesiąca powinna wyprowadzić 
się z mieszkania spółdzielczego 
bloku, do lokalu przy ul. Łęczyckiej 
przyznanego przez miasto. Pomimo 
wcześniejszej zgody na przeprowadz-
kę, teraz lokatorka z mieszkania przy 
Mielczarskiego nie chce się ruszyć. 
Dlaczego?

- Przede wszystkim chodzi 
o mój stan zdrowia. Czuję 
się coraz gorzej a w 
lokalu, które mam 
od miasta, warunki 
nie są dobre. Tam 
nie ma centralnego 
ogrzewania, trze-
ba nosić węgiel a ja 
nie ma siły. Ledwo 
chodzę – słyszymy. 
- Poza tym dowie-
działam się niedaw-
no, że za ten lokal 
na Łęczyckiej mam 
zapłacić kaucję w 
kwocie 810 zł. Nie stać mnie na taki 
wydatek. Moja emerytura wynosi 
zaledwie 1040 zł. Jeśli wpłacę kaucję, 
to na życie niewiele mi zostanie. Py-
tałam, czy w razie czego kaucja może 
zostać rozłożona na dwie raty. Ale po-
dobno nie ma takiej możliwości. Nie 
pozostaje mi nic innego jak czekać na 

to, aż siłą usuną mnie z zajmowanego 
mieszkania. 

Dług lokatorki względem spółdzielni 
mieszkaniowej jest pokaźny. Ozor-
kowianka twierdzi, że pieniądze na 
czynsz zabierał jej syn. 

- Przyznaję, że sytuacja tej pani łatwa 
nie jest. Pomimo tego, warto podkreślić, 
że przyznane mieszkanie zostało wy-
remontowane. Wiedzieliśmy o proble-
mach zdrowotnych lokatorki, dlatego 
w mieszkaniu zainstalowana została 
ubikacja – mówi Piotr Piętka, prezes 
spółdzielni mieszkaniowej. - Jeśli cho-
dzi o eksmisję, to faktycznie wszczęte 
mogą zostać procedury komornicze. 
Liczymy jednak na zdrowy rozsądek 
ozorkowianki, bo późniejsze koszty 
mogą być dla niej bardzo wysokie. 

W urzędzie miasta również 
przekonują, że najlepiej, gdy-

by pani Krystyna sama 
przeprowadziła się do 
lokum przy Łęczyckiej.

- W przypadku od-
mowy, eksmisja loka-
torki odbędzie się do 
lokalu socjalnego w któ-
rym warunki są o wie-
le gorsze. Mieszkanie 
przy ul. Łęczyckiej nie 
jest lokalem socjalnym. 
Dlatego w interesie sa-
mej zainteresowanej 
jest przeprowadzka do 

przyznanego przez miasto mieszka-
nia – argumentuje Bogusława Trella, 
naczelnik wydziału gospodarowania 
majątkiem komunalnym. - Co do 
kaucji, to trzeba ją zapłacić w całości. 

Zadłużona lokatorka zamierza spo-
tkać się z burmistrzem. Liczy, że miasto 
zaproponuje jej lepszy lokal. 

Pani Krystyna znalazła się 

w trudnej sytuacji. Ma niską 

emeryturę i czeka ją eksmisja

- Być może burmistrz mi pomoże. 
A jak nie, to wolę już ośrodek dla bez-
domnych niż lokal przy ul. Łęczyckiej.

(stop)

Mieszkanie przy 
ul. Łęczyckiej czeka 

na lokatora. Czy będzie 
nim Krystyna Sz.?
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OGŁO S Z E N I E

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

przeprowadzi w dniu 23.02.2017 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres
Położeni

e
Skład mieszkania

Pow.
użytkowa

w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium

w zł

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

przedpokój
44,70 89 687,00 2 500,00

Sucharskiego 5 m 2 parter
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
34,80 61 182,00 1 500,00

Lotnicza 2 m 26 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
46,01 82 409,00 2 500,00

Miła 4 m 11 parter
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój + pomieszczenie

przynależne (5,02 m2)
35,99 70 386,00 1 500,00

Spokojna 10 m 16 I piętro

2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój + pomieszczenie

przynależne (4,92 m2)

35,99 71 594,00 1 500,00

Małachowskiego 3 m 40 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
48,57 88 152,00 2500,00

Przetargi rozpoczną się 23.02.2017 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 22.02.2017 r. ustalonego
wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 23.02.2017 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.

ogłoszenie

Mieszkańcy nie ukry-
wają, że niedawny 

remont ul. Kolejowej był potrzeb-
ny. Oczekują jednak dokończenia 
inwestycji. Droga nie została 
bowiem wyasfaltowana w całości. 

Władze Ozorkowa do tej pory nie 
porozumiały się z koleją. Dlatego 
asfalt położony został jedynie na 
odcinku drogi przebiegającej przez 
miejskie grunty. 

- To wygląda dziwnie, jak na 
znacznej długości ulica jest wyas-
faltowana a w pewnym momencie 
wyremontowana droga się kończy 
i zaczynają się dziury – mówi pani 
Maria, która jako jedna z wielu 
podpisała się pod petycją o remont 
ul. Kolejowej. - Czekamy na dokoń-
czenie prac. 

- Deklaracja burmistrza w spra-
wie wsparcia przez miasto remontu 
otoczenia wokół dworca, czyli m.in. 

odcinka ul. Kolejowej, jest cały czas 
aktualna, jednak jakiekolwiek prace 
na terenach należących do PKP 
(w tym tego odcinka ulicy) będą 
możliwe po przystąpieniu PKP do 

remontu budynku 
dworca – infor-
muje Izabela Do-
brynin, rzecznik 
ozorkowskiego 
magistratu. 

Niestety, jak do 
tej pory, nie wia-
domo kiedy ruszy 
remont dworca. 

(stop)

N a u c z yc i e l e 
wraz z rodzicami 

uczniów szkół podstawowych 
rozmawiali w magistracie 
o zmianach w oświacie. To 
ostatnio gorący temat. Dla-
tego samorząd zwołał nad-
zwyczajną sesję miejską. Do 
porozumienia doszło jeszcze 
przed sesją, podczas komisji 
oświaty. 

Nie ma się co dziwić emo-
cjom. Pedagodzy z poszcze-
gólnych szkół chcą, aby to do 
ich placówki chodziło jak naj-
więcej uczniów z miasta. Wtedy 
być może udałoby się uniknąć 
ewentualnych zwolnień. Rodzice 
uczniów dążą natomiast do tego, 
aby dzieci z miejsca zamieszkania 
miały do szkoły jak najbliżej. 
Tydzień temu udało się spełnić 
oczekiwania zarówno nauczycie-
li, jak i rodziców. 

Do projektu uchwały, okre-
ślającego obwody szkolne, radni 
z Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu złożyli wniosek, by ul. 
Tkacka znalazła się w obwodzie 
SP nr 5 (zamiast SP nr 2), a ul. 
Wyszyńskiego i Ogrodowa w 
obwodzie SP  nr 4 (zamiast SP nr 
2). Burmistrz zgłosił ten wniosek 
jako autopoprawkę i znalazła się 
ona w przyjętej uchwałę. Zmiana 
ta nie spowoduje wzrostu liczby 
klas w SP4 i w SP5.

Spośród 14 obecnych radnych 12 
głosowało za, 2 wstrzymało się od 
głosu, nikt nie był przeciw.

Granice obwodów szkolnych, 
które zaczną obowiązywać od 
1 września 2017 r., nawiązują 
do granic sprzed poprzedniej 
reformy oświatowej. Zostały 
opracowane z uwzględnieniem 
danych demograficznych i jak 
najlepszego i bezpiecznego do-
stępu uczniów do poszczególnych 
szkół.

- Priorytetem w tym projekcie, 
opracowanym w porozumieniu 
z dyrektorami szkół, jest zapew-
nienie uczniom jak najlepszych 
warunków do nauki, optymalne 
wykorzystania bazy szkolnej i 
utrzymanie istniejących miejsc 
pracy dla nauczycieli i pracowni-
ków obsługi – mówi burmistrz 
Jacek Socha. – Dążymy do tego, 
by docelowo wszystkie miejskie 
szkoły podstawowe funkcjono-
wały w ramach jednej zmiany, 
co jest najkorzystniejszym roz-
wiązaniem dla uczniów i ich 
rodziców.

Tym samym od 1 września 2017 
r. w Ozorkowie będą działać trzy 
ośmioletnie szkoły podstawowe: 
dotychczasowe SP nr 4 i SP nr 
5 oraz nowo powołana Szkoła 
Podstawowa nr 2, która będzie 
się mieścić w budynku obecnego 
gimnazjum nr 1 przy ul. Lotni-
czej.

Nabór do gimnazjum nie bę-
dzie prowadzony. Po zakończeniu 
trzech lat nauki w gimnazjum 
przez obecnych pierwszoklasi-

rewoLUcJa w SzKołach 
poDStawowych 

Radni głosują nad 
uchwałą określającą 

obwody szkolne 

Cegielniana 25. (Inna lokalizacja 
prowadzenia zajęć dydaktyczno 
- opiekuńczo - wychowawczych: 

Ozorków, ul. Konarskiego 2).
Ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, 
Pułkownika Jerzego Bajana, Brzo-
skwiniowa, Bursztynowa, Cegiel-
niana, Czereśniowa, Działkowa, 
Gębicka, Kaczeńcowa, Kolejowa, 
Stanisława Konarskiego, Marii Ko-
nopnickiej, Konstytucji 3-go Maja, 
Krańcowa, Łąkowa, Łęczycka, Mako-
wa, Malinowa, Malownicza, Romu-
alda Mielczarskiego, Miętowa, Miła, 
Młynarska, Morelowa, Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Nastrojowa, 
Nowa, Elizy Orzeszkowej, Pogodna, 
Północna, Prosta, Przejazd, Psze-
niczna, Rolna, Rumiankowa, Skrajna, 
Słoneczna, Słonecznikowa, Solecka, 
Spacerowa, Spokojna, Sporna, Ks. 
Leona Stypułkowskiego, Sucha, 
Tkacka, Romualda Traugutta, 
Wąska, Pilota Stanisława Wigury, 
Wiśniowa, Wróblewska, Józefa 
Wybickiego, Zachodnia, Zaciszna, 
Zakątna, Zbożowa, Zielona, Stefa-
na Żeromskiego, Żytnia.

(stop)

stów, gimnazjum ulegnie wyga-
szeniu.  

Plan sieci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez 
miasto, a także granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych 

na okres od 1 września 2017 r. 

Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w 

Ozorkowie, Ozorków, ul. Lotnicza 1.
Ulice: Adamówek, Aleksandrow-
ska, Gen. Józefa Bema, Bitwy nad 
Bzurą, Botaniczna, Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Berka Joselewicza, 
Jana Kochanowskiego, Ks. Hugona 
Kołłątaja, Kościelna, Tadeusza Ko-
ściuszki, Kupiecka, Tadeusza Kutrze-
by, Lipowa, Listopadowa, Lotnicza, 
Stanisława Małachowskiego, Adama 
Mickiewicza, Nowe Miasto, Nowy 
Rynek, Obrońców Westerplatte, 
Oliwkowa, Józefa Piłsudskiego, Plac 
Jana Pawła II, Południowa, Praga, 
Przędzalniana, 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich, Radosna, Macieja 
Rataja, Mikołaja Reja, Rzeczna, Gen. 
Władysława Sikorskiego, Juliu-
sza Słowackiego, I. Starzyńskiego, 
Ks. Stanisława Staszica, Henryka 
Sucharskiego, Unii Europejskiej, 
Włókiennicza, Wodna, Wspólna, 
Zgodna, Źródlana, Kpt. Pilota Fran-
ciszka Żwirki.

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Tadeusza Kościuszki 

z Oddziałami Integracyjnymi 
w Ozorkowie, ul. Średnia 30

Ulice: Borowikowa, Brzozowa, 
Chabrowa, Cicha, Cmentarna, Cy-
prysowa, Dębowa, Dolna, Górna, 
Graniczna, Grzybowa, Jagodowa, 
Jałowcowa, Jodłowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Jana Kilińskiego, Klo-
nowa, Konwaliowa, Kowalewicka, 
Ignacego Krasickiego, Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, Krótka, Krze-
szewska, Kwiatowa, Leśna, Liściasta, 
Łączna, Maszkowska, Myśliwska, 
Nowokrzeszewska, Ogrodowa, 
Porucznika Zygmunta Olczaka, 
Partyzantów, Piaskowa, Podleśna, 
Polna, Poprzeczna, Poziomkowa, 
Różana, Rydzowa, Rzemieślnicza, 
Henryka Sienkiewicza, Sosnowa, 
Sportowa, Średnia, Świerkowa, 
Tartaczna, Towarowa, Wiatraczna, 
Wiejska, Wrzosowa, Wschodnia, 
Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Zagajnikowa, Zgierska.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii 
Curie - Skłodowskiej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ozorkowie, ul. 

kiedy dokończą kolejową?

Przed przychodnią śmieci nie ma 
Tej zmiany domagali 
się mieszkańcy „Osie-

dla spokojnej starości”. Pojemniki na 
śmieci ustawione blisko przychodni 
zdrowia przy ul. Spokojnej 10, prze-
niesione zostały kilkadziesiąt me-
trów dalej. Tym samym nieczystości 
nie walają się już przed lecznicą. 

(stop) 

Pani Maria – podobnie jak 
wielu mieszkańców – czeka na 
dokończenie inwestycji 

Ul. Kolejowa – w 
niektórych miejscach 
– jest bez asfaltu. 
Pełno w niej dziur



12 13 LUTEGO 2017
Nowy
Tygodnik
Regionalny poZnaJ SwoJEgo dZIElnIcowEgo

OGŁOSZENIE
OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1
przeprowadzi w dniu 23.02.2017 roku przetarg ustny na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego

położonego w Ozorkowie ul. Nowe Miasto 3

Adres Położenie Skład lokalu
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł/ m2

Kwota 
wadium

w zł

Nowe Miasto 3 parter  6 pomieszczeń 100,30 22,60 5000,00

Przetarg rozpocznie się 23.02.2017r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 12 00

Cena wywoławcza najmu lokalu użytkowego wynosi 22,60zł netto/ m2 , do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca lokalu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za podatek od nieruchomości, dzierżawy terenu, oraz

opłat za media wg stawek obowiązujących w Spółdzielni.
Lokal zostanie udostępniony dla sprawdzenia stanu technicznego od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 po

wcześniejszym umówieniu terminu w administracji Spółdzielni.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 22.02.2017r. ustalonego wadium, na konto

Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 23.02.2017r”.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zamknięcia przetargu zawrzeć ze Spółdzielnią umowę
najmu na lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu, wg wzoru umowy obowiązującej w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 18 lub (42) 718-52-06.

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

ogłoszenie

Od 01.04.2016 r. do 
30.04.2016 r. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
wypłacił 99 świadczeń wycho-
wawczych na łączną kwotę 49 500 
złotych (ze 
względu na 
fakt, iż we 
wskazanym 
okresie nie 
rozpatrzo-
no jeszcze 
wszystkich 
wniosków 
o przyzna-
nie prawa do 
świadczenia wychowawczego, 
a do Działu Świadczeń Wycho-
wawczych wciąż napływały nowe 
wnioski). 

Można wskazać natomiast, że licz-
ba należnych i przyznanych upraw-

nionym rodzinom świadczeń wy-
chowawczych za miesiąc kwiecień 
2016 r. wyniosła 1738 świadczeń, 
a na koniec grudnia 2016 r. liczba 
świadczeń należnych za miesiąc 

grudzień 2016 
r. wzrosła do 
1773 świad-
czeń i była 
większa o 35 
świadczeń w 
porównaniu 
do kwietnia 
2016 r. 

W okresie 
od 01.01.2017 r. 

do 31.01.2017 r. liczba wypłaconych 
świadczeń wychowawczych (wraz 
z wyrównaniami) wyniosła 1796 
świadczeń, a kwota styczniowych 
wypłat ukształtowała się na pozio-
mie nieco ponad 895 000 złotych. 

Prezentujemy policjantów, którzy 
odpowiadają za bezpieczeństwo w 
poszczególnych rejonach w mieście, 
gminie i Parzęczewie. Podajemy 
też ich numery telefonów. Funk-
cjonariusze czekają na sygnały od 
mieszkańców. Wszystko po to, aby 
było bezpieczniej. 

Ozorków, rejon nr 1
Asp. sztab. Adam Pietruszewski 
tel. 789 146 906 /w godzinach 

pracy dzielnicowego/
Wykaz ulic: Berka Joselewicza, Brzo-
zowa, Chabrowa, Cicha, Cmentarna, 
Dębowa, Dolna, Górna, Graniczna, 
Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, 
Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Ki-
lińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, 
Konwaliowa, Kościelna, Kościuszki, 
Kowalewicza, Krasickiego
Kraszewskiego, Krótka, Krzeszewska, 
Leśna, Listopadowa, Liściasta,, Łączna, 
Maszkowska
Mickiewicza, Nowokrzeszewska, 
Ogrodowa, Olczaka, Partyzantów, 
Piaskowa, Pl. Jana Pawła II
Podleśna, Polna, Południowa, Po-
przeczna, Poziomkowa, Reja, Różana, 
Rydzowa, Rzeczna
Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słowac-
kiego, Sosnowa, Średnia, Świerkowa, 
Tartaczna, Wiatraczna
Wiejska, Wrzosowa, Wschodnia, Wy-
szyńskiego, Zagajnikowa, Zgierska, 
Żwirki

Ozorków, rejon nr 2
Mł. asp. Krzysztof Jabłoński 

tel. 789 146 907 /w godzinach 
pracy dzielnicowego/ 

Wykaz ulic: aleja Unii Europejskiej, 
Adamówek, Akacjowa, Działkowa, 
Bema, Kołłątaja, Lipowa

Lotnicza, Małachowskiego, Nowe Mia-
sto, Nowy Rynek, Piłsudskiego, Praga, 
Rataja, Sikorskiego
Starzyńskiego, Sucharskiego, Wester-
platte, Wodna

Ozorków, rejon nr 3
Mł. asp. Arkadiusz Blaźniak 

tel. 789 146 926 /w godzinach 
pracy dzielnicowego/ 

Wykaz ulic: Armii Krajowej, Bajana, 
Brzoskwiniowa, Cegielniana, Czere-
śniowa, Działkowa, Gębicka, Kolejowa, 
Konarskiego, Konopnickiej, Konstytucji 
3 Maja, Krańcowa, Kupiecka, Łąkowa, 
Łęczycka, Makowa, Malinowa, Miel-
czarskiego, Młynarska, Morelowa, 
Narutowicza, Nowa, Orzeszkowej, 
Pogodna, Północna, Prosta, Przejazd, 
Przędzalniana, Pszeniczna, Rolna, 
Skrajna, Słoneczna, Solecka, Spokojna, 
Słonecznikowa, Sporna, Staszica, Sty-
pułowskiego, Sucha,, Tkacka, Traugut-
ta, Wigury, Wiśniowa, Włókiennicza, 
Wróblewska, Wspólna, Wybickiego, 
Zachodnia, Zaciszna, Zakątka, Zielona, 
Żeromskiego, Żytnia

Gmina Ozorków, rejon nr 4 
Sierż. sztab. Michał Kisiel 

tel. 789 146 961 /w godzinach 
pracy dzielnicowego/ 

Wykaz miejscowości: Aleksandria, 

Boczki, Borszyn, Cedrowice Par-
cela, Cedrowice Wieś, Celestynów, 
Czechów, Dybówka, Helenów, 
Katarzynów, Konary, Leśmierz, 
Małachowice Kolonia, Małacho-
wice Wieś, Maszkowice, Modlna, 
Muchówka, Opalanki, Ostrów, 
Parzyce, Pełczyńska, Sierpów, 
Skotniki, Skromnica, Sokolniki Las, 
Sokolniki Parcela, Sokolniki Wieś, 
Solca Mała, Solca Wielka, Śliwniki, 
Tkaczew, Tymienica, Wróblew

Gmina Parzęczew, rejon 5 
Mł. asp. Karol Florczak 

tel. 789 146 937 /w godzinach 
pracy dzielnicowego/ 

Wykaz miejscowości: Anastazew, Bi-
bianów, Chociszew, Chrząstów Stary, 
Chrząstów Wielki, Chrząstówek, Du-
raj, Florentynów, Florianki, Gołaszyny, 
Ignacew Folwarczny, Ignacew Parzę-
czewski, Ignacew Podleśny, Ignacew 
Rozlazły, Janów, Julianki, Konstantki, 
Kowalewice, Konikówka, Leźnica 
Wielka – osiedle, Leźnica Wielka 
Wieś, Mamień, Mikołajew, Mroże-
wice, Nowa Jerozolima, Nowomłyny, 
Opole, Orła, Parzęczew, Piaskowice, 
Pustkowa Góra, Racibórz, Różyce, 
Różyce Żmijowe, Skórka, Śliwniki, 
Sokola Góra, Sulimy, Śniatowa, Tka-
czewska Góra, Trojany, Wielka Wieś, 
Wytrzyszczki, Żelgoszcz

Na poważny pro-
blem zwrócili uwagę nasi czytelnicy, którzy twierdzą, że listonosze nie zabezpieczają w odpowiedni sposób przesyłek. Chodzi o to, że listy i inne waż-ne dokumenty leżą w koszu na rowerze a listonosze pozostawią jednoślady przed posesją i jakby nigdy nic idą do adresatów. - Takie zachowanie jest nagminne – mówi pani Wanda, która zwraca uwagę na problem. - Być może jakby listonosz stracił jakąś prze-syłkę, to dopiero pomyślałby nad swoich postępowaniem. Przecież z łatwością można wyjąć z kosza na rowerze przesyłki, w chwili gdy listonosz jest w jakimś budynku. Czy miejscowi doręczyciele nie nauczyli się po ostatniej wpadce, 

że w pracy trzeba myśleć?
Ozorkowianka przypomina zda-rzenie, w którym w centrum miasta listonosz został okradziony w biały dzień z dużej gotówki. Złodziej wy-jął mu pieniądze z kurtki, po czym wsiadł w auto i pojechał w kierun-ku ul. Listopadowej. Do dziś policji nie udało się ująć rabusia, pomimo tego, że centrum Ozorkowa objęte jest monitoringiem. 

- Można mieć tylko nadzieję, że listonosze zostawiają jedynie listy i inne przesyłki a pieniądze mają przy sobie – dodaje nasza czy-telniczka. - I należy też w takich sytuacjach liczyć na uczciwość mieszkańców, którzy nie będą wykorzystywać szansy na przejęcie cudzej korespondencji. 
(stop)

Wynagrodzenie rocz-
ne, tzw. trzynastka, 

za rok 2016 r., wypłacona w lutym 
2017 r.
Całkowita kwota netto na wypłatę 
„trzynastek” - 177.468,10 netto 

(rok temu – 179.293,88 netto).
Burmistrz - 8.624,46 netto 
Sekretarz 6.928,94 netto
Skarbnik 7.618,53 netto
Szeregowy urzędnik: najniższa 141,12 
netto, najwyższa 3.314,20 netto.

Policjanci na wyciągnięcie ręki
przesyłki bez nadzoru
Zamiast prZy 

listonosZu... są W kosZu

Ozorków 

Trzynastki w magistracie 
Ozorków 

Ozorków 

Rośnie liczba rodzin 
korzystających z 500 plus 
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Cynamon wymieszaj z 
niegazowaną woda mineralną, 
aż papka nabierze konsystencji 
kremu. Nałóż na twarz z 
pominięciem okolicy oczu. 
Uwaga: na początku może 
pojawić się silne uczucie 
pieczenia. Po 10 minutach 
maseczkę zmyj wodą. Po zmyciu 
występuje zaczerwienienie 
twarzy, które mija po 30 
minutach. Maseczka rozjaśnia 
ślady po pryszczach, oczyszcza 
pory i wygładza skórę.

Maseczka dla cery tłustej

Kamienie szlachetne najczę-
ściej są elementami ozdobnymi 
w wyrobach jubilerskich. Jednak 
niektórzy przypisują im właści-
wości lecznicze. Bursztyn może 
zapobiegać pojawianiu się zmarsz-
czek, rubin - pobudzać krążenie, 
a szafi r odtruwać. Sprawdź jakie 
są właściwości innych kamieni 
szlachetnych i minerałów.

AGAT leczy dolegliwości narzą-
dów rozrodczych.
AKWAMARYN pomaga w astmie, 
łagodzi stany zapalne dróg odde-
chowych.
AMETYST łagodzi bóle głowy, 
leczy bezsenność, uwalnia od 
uzależnień, np. alkoholizmu. 
Poprawia stan skóry.
BURSZTYN wspoma-
ga serce, układ krą-
żenia, łagodzi ob-
jawy przeziębie-
nia, pomaga w 
reumatyzmie i w 
dolegliwościach 
jelit, śledziony, 
wątroby. Neutra-
lizuje negatywne 
p romien iowan ie 
urządzeń elektronicz-
nych. Zapobiega tworzeniu 
się zmarszczek.
CYTRYN odtruwa, wspomaga 
cukrzyków, aktywizuje metabo-
lizm i stymuluje działanie układu 
trawiennego.
DIAMENT odmładza, dodaje 
energii, sił, odwagi, przynosi ra-
dość, szczęście. Jednak zdobyty 
drogą przemocy przynosi nie-
szczęście.
HEMATYT dodaje energii, od-
truwa, pomaga w chorobach 
krwi, przy reumatyzmie, zła-
maniach kości, zapaleniu płuc i 
dolegliwościach wątroby. Jako 
talizman pomaga wygrać pro-
ces sądowy.
JAPIS pomocny przy narodzi-
nach dzieci, w leczeniu chorób 
kobiecych, szczególnie o podłożu 
psychosomatycznym. Zwiększa 
odporność na stres.
KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY działa 
korzystnie na hormony i system 
limfatyczny. Chroni przed złą ener-
gią, ostrzega przed niebezpieczeń-
stwem i fałszywymi przyjaciółmi.
KARNEOL pomocny przy bez-
płodności i impotencji. Likwiduje 
blokady energetyczne w organach 
rozrodczych.

KORAL aktywizuje tarczycę, po-
prawia przemianę materii i pracę 
układu krążenia, pobudza repro-
dukcję czerwonych i białych ciałek 
krwi.
KRYSZTAŁ GÓRSKI  dzia ła 
wszechstronnie, jest najbardziej 
pożądany w kieszeni i np. w ap-
teczce – pochłania toksyczną 
energię lekarstw. Działa też jak 
odpromiennik – kładziemy go 
przy komputerach, telewizorach, 
mikrofalówkach.
LAZURYT pomaga przy infekcji 
układu oddechowego, gardła, 
przełyku.
MALACHIT wyciąga energie 
chorobotwórcze, hamuje zaka-

żenia, pomocny przy astmie, 
wzmacnia odporność, 

ułatwia pracę umy-
słową.

OLIWIN to ka-
mień na skoła-
tane nerwy, po-
maga pozbyć się 
złości i wyjść z 
depresji.

O PA L  c z a r ny 
wpływa leczni-

czo na jądra, jajni-
ki, trzustkę; mleczny 

wzmacnia brzuch, przy-
sadkę; bezbarwny harmonizuje 
organizm, uspokaja.
ONYKS pomocny w zasypianiu, cho-
robach trzustki i serca, uśmierza ból.
PERŁY, czyli „ łzy oceanu”, pozwa-
lają oczyścić charakter i duszę. 
Noszone z miłością stają się tali-
zmanami szczęścia. Wspomagają 
leczenie osteoporozy. 
RUBIN wzmacnia serce, oczyszcza 
krew, pobudza krążenie.
SZAFIR zwany władcą klejnotów 
przerasta wszystkie inne kamienie. 
Najskuteczniejsze lekarstwo prze-
ciw truciźnie, ucisza wzburzone 
nerwy, gasi gorączkę. Daje pogodę 
ducha. Jest talizmanem mędrców i 
zakochanych.
SZMARAGD działa przeciwzapal-
nie, regeneruje organizm, popra-
wia pamięć, stabilizuje osobowość, 
leczy paranoje, schizofrenię i inne 
choroby psychiczne.
TOPAZ sprzyja długowieczności, 
czyni człowieka urodziwym i inte-
ligentnym. Poszerza świadomość.
TURKUS chroni przed złym towa-
rzystwem. Łagodzi infekcje dróg 
oddechowych, gardła, płuc i oczu. 
Skutecznie chroni przed choroba-
mi psychicznymi.

Właściwości lecznicze 
minerałów. Wpływ kamieni 

szlachetnych na zdrowie

uzależnień, np. alkoholizmu. 
Poprawia stan skóry.
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Teatox, czyli detoks herbaciany to mod-
na ostatnio metoda, która ma wspomagać 
oczyszczanie organizmu z toksyn i odchudza-
nie. Oferowane przez producentów kuracje 
trwają zwykle 14 lub 28 dni, a dla optymalnego 
efektu należy je połączyć z planem żywienio-
wym. Decydując się na teatox, trzeba mieć 
świadomość, że samo picie herbatek nie spo-
woduje utraty tkanki tłuszczowej. Należy też 
dokładnie sprawdzać składy herbatek i unikać 
tych z liściem senesu – bardzo silnym środkiem 
przeczyszczającym, który może oddziaływać 
negatywnie na zdrowie. 

Teatox: działanie

Na stronie jednego z producentów detoksykujących 
herbatek przeczytamy, że teatox pomaga: schudnąć, 
spalać kalorie, przyspieszyć metabolizm, oczyścić 
organizm z toksyn, zmniejszyć apetyt, podnieść 
poziom energii.

Inny producent natomiast podkreśla, że jego 
teatox oczyszcza, ale samo picie herbatek nie 
gwarantuje efektu odchudzającego. Nie zmienia 
to jednak faktu, że większość osób stosujących 
programy teatox wybiera je z myślą o utracie wagi. 
Takie działanie sugerują też kampanie reklamowe. 
Herbatki odchudzające i oczyszczające nie są no-
wością na rynku. Od wielu lat można je kupić w 
aptekach i zwykłych sklepach spożywczych. Nigdy 
jednak nie były tak silnie reklamowane. Teatox stał 
się niezwykle popularny za sprawą celebrytów i 
gwiazd Instagrama, które fotografują swoje idealne 
wysportowane sylwetki w towarzystwie opakowań 
z herbatkami.

Składniki herbatek oczyszczających

Herbatki teatox różnią się składem w zależności 
od producenta, jednak w większości pojawiają się te 
same składniki roślinne w zmiennych proporcjach. 
Jedna z herbatek dostępna na polskim rynku zawiera:

teatox na dzień – oolong, mate, guaranę, imbir, 
żeń-szeń, pokrzywę, mniszek lekarski, płatki róży,

teatox na noc – miętę, trawę cytrynową, łopian, 
melisę, lukrecję, liście brzozy, koper włoski, hibiskus, 
owies, liście jeżyn i malin.

Czy teatox jest bezpieczny?

Producent oczyszczającej herbatki sugeruje, że 
jego ziołowa mieszanka nie powinna być stosowana 
przez osoby poniżej 18. roku życia, kobiety w ciąży i 
karmiące piersią, osoby chore i mające więcej niż 60 
lat. Osoby przyjmujące jakiekolwiek leki powinny 
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem 
teatoxu. Herbatki mogą wywołać skutki uboczne jak 
nudności, wymioty i bóle brzucha. Powodują efekt 
przeczyszczający i w dużych dawkach mogą być 
szkodliwe.

Szałwia libańska i jej właści-
wości zdrowotne znane są od 
wieków na Bałkanach i Bliskim 
Wschodzie. Teraz 
zdobywa coraz 
większą popu-
larność również 
w naszym kra-
ju. Żelazo, cynk, 
magnez, potas, 
sód, fl awonoidy, 
taniny, miedź - te 
wszystkie skład-
niki mineralne 
zawiera szałwia 
libańska.

Szałwia libańska: na kaszel, 
żołądek i nerwy

Zakres schorzeń, na które pomaga 
gojnik, jest bardzo szeroki. Stosuje 
się go:
- w trakcie sezonowych przeziębień 
- w przebiegu grypy 
- wspomagająco przy zapaleniu 
oskrzeli, czy zapaleniu zatok, bo 
wpływa korzystnie na drogi odde-
chowe, a dodatkowo, dzięki temu, 
że podnosi odporność, skraca czas 
trwania infekcji. 

Działa też przeciwkaszlowo. 
Często szałwię libańską stosuje 
się też w przypadku zaburzeń 
żołądkowo-jelitowych, kłopotach 
z nerkami (występowanie kamieni 
nerkowych czy łagodnych infek-
cjach dróg moczowych), bo ma 
działanie oczyszczające. W nie-
których rejonach Bałkanów napar 
z gojnika zaleca się przy kłopotach 

z układem krą-
żenia, bo pity 
systematycz-
nie reguluje ci-
śnienie krwi i 
zapobiega nie-

dokrwistości. Ma też właściwości 
antygrzybiczne, dlatego polecany 
jest przy zakażeniu drożdżakiem 
candida, wywołującym grzybicę. 
Co więcej – herbatę górską poleca 
się także w przypadku nadmiernej 
nerwowości i przy zaburzeniach 
nastroju. Okazuje się, że szałwia 
libańska ma właściwości 
uspokajające, a prze-
prowadzone kilka 
lat temu badania 
p ok a z a ł y,  ż e 
wpływa także 
na poziom se-
rotoniny i do-
paminy, tym 
s a m y m  r e -
gulując pracę 
układu nerwo-
wego.

Naukowcy wyka-
zali również, że gojnik 
może przyczyniać się do 
usuwania złogów białkowych w 

mózgu, jeśli badania potwierdziły-
by się, mógłby być stosowany wspo-
magająco przy takich schorzeniach 
jak demencja starcza czy choroba 
Alzheimera.

Szałwia libańska: jak zaparzać?

Susz kwiatowy (ziele powinno 
zmieścić się na dużej łyżce) zalać 
gorącą wodą (o temperaturze 95-100 
stopni C) i parzyć pod przykryciem 
ok. 5-10 minut. Tak przygotowany na-
pój po przecedzeniu można pić sam 

lub dodać do niego odrobinę 
cytryny, listek mięty 

lub melisy, imbir czy 
miód. Można też 

przyrządzić od-
war, czyli jedną 
łyżkę ziela zalać 
wodą, doprowa-
dzić do wrzenia 
i gotować przez 
trzy minuty. 

Napój można pić 
zarówno gorący 

jak i przestudzony, 
wtedy ma jeszcze jedną 

zaletę – skutecznie gasi 
pragnienie.

Szałwia libańska
Warto wiedzieć

Nie istnieją przeciwwskazania do 
picia naparu z szałwii libańskiej, 
dlatego najlepiej samemu się 
przekonać o jego właściwościach. 
Jedynie kobiety w ciąży powinny 
zachować ostrożność, bo nie ma 
badań, obrazujących wpływ zioła 
na rozwijający się płód. Pozostali 
mogą spożywać go codziennie. 

TEATOX: NA CZYM POLEGA DETOKS 
HERBACIANY I CZY JEST BEZPIECZNY?

Skuteczność 
teatoxu nie jest 
potwierdzona 
żadnymi 
badaniami 
naukowymi
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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 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków widłowych mile 
widziane.
Frozen Foods Sp. z o.o.

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama

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 mieszkanie własnościowe 
28 m², I piętro w Ozorkowie. 

Tel.: 790-388-867

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

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

Maglownica domowa, na korbę 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

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
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Szanowni Czytelnicy, wspólnie z 
kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, 
że zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), 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 224/2017

13.02 - 16.02 2017 r.

PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 13.02

NIEDZIELA 12.02

SOBOTA 11.02

PIĄTEK 10.02
Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 14.02

ŚRODA 15.02

BUENO CZWARTEK 16.02

REPERTUAR
10.02 - 16.02.2017
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Policjanci z wydziału ruchu dro-
gowego komendy powiatowej w 
Łęczycy prowadzili działania pod 
kryptonimem „Niechronieni”.

8 lutego 2017 roku mundurowi 
z ruchu drogowego w związku z 
prowadzoną akcją skupili uwagę 
na wykroczeniach związanych z 
nieustępowaniem pierwszeństwa 
pieszym, parkowaniem pojazdów 
w sposób utrudniający poruszanie 
się pieszym, przechodzeniem przez 
jezdnię w miejscach zabronionych, 
poruszeniem się pieszych nieprawi-
dłową stroną jezdni.

W wyniku działań policjanci 
wystawili 6 mandatów karnych kie-
rowcom aut a wobec 2 zastosowali 
pouczenia w związku z popełnio-

nymi przez nich wykroczeniami. 
7 mandatów karnych i 5 pouczeń 
zastosowali wobec pieszych, m.in. 
za przebieganie przez jezdnię w 
miejscu do tego nie przeznaczonym 
oraz za chodzenie nieprawidłową 
stroną jezdni.

Takich kłopotów z 
zakupem węgla nie 

było już dawno. Właściciele skła-
dów załamują ręce. - Są takie dni, 
że telefon nie przestaje dzwonić. I 
co ja mam powiedzieć ludziom? - 
pyta jeden ze sprzedawców. 

Od kilku dni na składach węgla 
sytuacja nie napawa optymizmem. 
Ludzie przychodzą, dzwonią, pytają... 
Właściciele składów mogliby teraz 
sprzedawać tygodniowo wiele ton 
węgla. Ale węgla po prostu nie ma.

- Niedawno przyjechał do nas 
mieszkaniec, który powiedział, że 
objechał w mieście wszystkie składy 
węgla. Szukał wysokoenergetyczne-
go miału. Nigdzie nie mógł go kupić. 
Przyznam, że my również mamy 
problemy z miałem a także z innymi 
gatunkami węgla – usłyszeliśmy na 
składzie opału przy ul. Prostej. 

Dowiedzieliśmy się, że na niektóre 
gatunki węgla, najchętniej kupowa-
ne przez odbiorców detalicznych, 
rzeczywiście trzeba czekać kilka 

Zaniedbana nieruchomość w cen-trum miasta ma złą sławę. Kilka lat temu wydarzyła się tu tragedia, która wstrząsnęła całym regionem. Historia niczym z horroru o której do dziś mówią mieszkańcy. Być może dlatego do naszej redakcji zadzwoniła czytelniczka, która zaniepokoiła się losem zwierzęcia. 
- Dość często przechodzę koło tego domu. Ostatnio moją uwagę zwróciło ujadanie psa, który trzymany jest na podwórku w małej klatce. Nie sądzę, aby miał tam odpowiednie warunki. Od razu przypomniałam sobie o tra-gedii związanej z tym domem – usły-szeliśmy w redakcyjnym telefonie.
Pojechaliśmy na miejsce. Przeraź-liwe szczekanie psa słychać było z daleka. 
- Nie zwracam uwagi na szczeka-nie tego psa, bo w okolicy psów jest pełno i wiele z nich ujada. Po prostu już się przyzwyczaiłem – mówi młody lokator kamienicy położonej naprzeciwko walącego się domku.
Starsza lokatorka, z którą roz-

mawialiśmy o psie zamkniętym w małej klatce, tłumaczy opiekunów zwierzęcia.
- To dwie siostry zmarłego tu męż-czyzny. To nieprawda, że nie dbają o tego psa – zapewnia kobieta. - Przy-jeżdżają często na działkę i karmią psiaka. Wypuszczają go też z klatki, aby sobie pobiegał. 
Okoliczni mieszkańcy potwierdza-ją historię o tragedii, jaka przed laty rozegrała się w domku.
- Ten mężczyzna leżał w tym domku nieżywy przez prawie dwa tygodnie. Zaczęły podjadać go już koty. Podobno widok był okropny. Nie dziwię się, że teraz ktoś zwrócił uwa-gę na ujadanie tego psa. Skojarzenie z tym miejscem może przyprawić o ciarki na plecach – powiedzieli nam ozorkowianie.

Gdy następnego dnia pojechaliśmy pod zrujnowany domek, psa już nie było słychać. Na miejscu nie zastali-śmy jednak opiekunów czworonoga. 
(stop) 

Taki widok pustego składu zastaliśmy na ul. Prostej

dni. Problemy są nie tylko z miałem, 
ale także z węglem grubym.

- Poprzednia zima była w miarę 
łagodna. Myślę, że kompanie wę-
glowe szukały innego rynku zbytu 
i dlatego teraz węgla brakuje. Oczy-
wiście na sytuację ma też wpływ po-
goda. Zrobiło się zimno a prognozy 
też mówią o tym, że mróz będzie 
jeszcze trzymał. Ludzie rzucili się 
na węgiel – mówi kolejny właściciel 
składu w Ozorkowie. 

Wynika więc, że zatory biorą się 
stąd, że niemal wszyscy chcą kupić 
węgiel w jednym czasie. 

- Wydobycie węgla grubego roz-
kłada się równomiernie w ciągu 
roku, w sezonie grzewczym jedynie 
nieznacznie można je zwiększyć. A 
ponieważ popyt w tym czasie jest 
największy, rosną kolejki – tłumaczą 
najwięksi w kraju dystrybutorzy 
węgla.

Przedstawiciele kopalń radzą, aby 

opał na zimę kupować wcześniej - 
zanim nadejdą duże mrozy.

- Węgiel, który kupiłem na po-
czątku zimy już się skończył. Nie 
robiłem dużych zapasów, bo myśla-
łem, że teraz bez większego proble-
mu dokupię sobie z dwie tony. A tu 

niemiła niespodzianka. Jeżdżę po 
składach i szukam – mówi pan Je-
rzy, którego spotkaliśmy na jednym 
ze składów opału. 

Zdaniem specjalistów sytuacja 
nieprędko się zmieni. 

(stop)

mieszkańcy mówią o tragedii

pies ujada przy domu ze złą sławą 

W tym podupadającym 
domku doszło do zdarzeń 
niczym z horroru 

Pies trzymany jest w klatce 
na tyłach ruiny 

akcja „niechronieni” 

Na składach brakuje węgla 
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cyber włamanie u ministranajwiększa porcja barszczuFretka z rozrusznikiem

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Jak spaść z tronu, 
to z wysokiego

Ma własnego rekina

Nie każdy wie, że 
parasol się rozkłada

To wrodzone - faceci 
zawsze oglądają się za 
dziewczynami

Weterynarze z Uniwersytetu Stanowego Kansas (KSU) 
przeprowadzili rzadką operację - wszczepili rozrusznik fret-
ce. W grudniu zeszłego roku, właściciel 3 fretek z Olathe, 
zauważył, że jedna z nich, Zelda, straciła apetyt i poleguje 
więcej niż zwykle. Mężczyzna zabrał ją do miejscowej 
lecznicy, gdzie ekg wykazało słabe tętno. Dyżurujący we-
terynarz zalecił, by Zeldę zobaczył kardiolog z Centrum 
Zdrowia Weterynaryjnego. Na miejscu okazało się, że 
Zelda jest dobrą kandydatką do wszczepienia rozrusznika. 
- To pierwszy raz, gdy zastosowałem tę procedurę u fretki; 
wcześniej wykonywałem ją u psów. Martwiły mnie małe 
gabaryty pacjentki i czy zdołam zamocować elektrody 
układu stymulującego w taki sposób, by nie wywołać 
poważnego krwawienia - podkreśla dr David Rankin, który 
przeprowadził zabieg.

Ustanawianie rekordu rozpoczęło się od obrania 100 kg 
buraków, 20 kg marchwi, 10 kg selera i 10 kg pora. Proces 
gotowania rozpoczął się o 17 i trwał blisko 4 godziny, 
podczas których szefowa kuchni doprawiała go suszony-
mi grzybami, czosnkiem, majerankiem, pieprzem solą w 
kilogramowych ilościach. Autorski przepis Marty Ignasiak 
Kciuk (uczestniczki telewizyjnego programu kulinarne-
go) był bardzo rozgrzewający, a mieszkańcy, którzy go 
degustowali chwalili porównując do domowego, co dla 
kucharki było największym komplementem. Barszcz mu-
siał zostać przyrządzony wyłącznie w jednym naczyniu. 
Po przeprowadzeniu pomiarów okazało się, że garnek w 
Śremie pomieścił aż 307 litrów zupy i taki właśnie wynik 
trafi ł ofi cjalnie do księgi guinessa.

Minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej poinfor-
mował, że hakerzy włamali się do jego skrzynki pocztowej 
oraz skrzynek dziesiątków urzędników. Lubomir Zaoralek 
stwierdził, że atak był na tyle zaawansowany, iż zdaniem 
ekspertów został przeprowadzony przez obce państwo. 
Zaoralek nie wskazał konkretnego państwa, ale powiedział, 
że sposób ataku był podobny do tego, jaki przeprowa-
dzono na skrzynki pocztowej Partii Republikańskiej w 
USA. Amerykańskie agencje wywiadowcze twierdzą zaś, 
że ataku na Republikanów dokonały rosyjskie służby na 
polecenie Władimira Putina. Moskwa odrzuca te oskarże-
nia. Atak na czeski MSZ wykryto przy okazji rutynowego 
sprawdzania zabezpieczeń. Wiadomo, że włamywacze 
ukradli dużą ilość danych, ale nie było wśród nich danych 
poufnych. 


