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Była pijana i urodziła pijane 
dziecko. Jest akt oskarżenia 

dla mieszkanki Ozorkowa

WJECHAŁ MAZDĄ 
W KAMIENICĘ 
W CENTRUM 

ŁĘCZYCY

budziŃski 
skarży Pec

Awaria za awarią. 
BEZ WODY NA 
LISTOPADOWEJ 
W OZORKOWIE

CZY CÓRKA 
WysyŁA 
OJCA NA 
żeBry?

mieszkańcy poinformowali straż miejską o 
mężczyźnie, którego na ulicę na żebry wysyłać ma 

jego córka. Do redakcji w tej samej bulwersującej 

sprawie przyszedł czytelnik, który prosił o zajęcie się tematem. 

Czy córka wysyła ojca na żebry? - zrobię wszystko, aby uzyskać 

odpowiedź na to pytanie – zapewnia tomasz 

Olczyk, komendant Sm w Łęczycy. 
więcej str. 5
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Łęczyca

Plan zadań inwesty-
cyjnych do wykonania 

przez Zieleń Miejską w bieżącym 
roku może nie zostać zrealizowany. 
Arkadiusz Podawczyk, dyrektor 
jednostki już teraz sprawę stawia 
jasno – nie wszystkie zadania bę-
dziemy w stanie zrealizować.

W ocenie dyrektora Zieleni Miej-
skiej, niektórych z określonych w 
planie zadań, ZM nie będzie mogła 
wykonać. Problemów, które uniemoż-
liwiają wywiązanie się z zaplanowa-
nych inwestycji jest wiele.

- Biorąc pod uwagę posiadany 
potencjał, ilość pracowników, a w 
szczególności brak ciężkiego sprzętu 
potrzebnego do wykonania robót 
drogowych, jednostka, którą zarzą-
dzam  jest w stanie wykonać roboty 
związanym z utwardzeniem terenów 
pod miejsca postojowe  przy ul. Ko-
nopnickiej, Zachodniej, Grodzkiej, 
Żydowskiej oraz utwardzenie ulicy J. 
Dworzaczka - komentuje dyrektor A. 
Podawczyk. -  Przebudowy, moder-
nizacje, remonty dróg już istniejących 

PiP nie ma wątpliwo-
ści – warunki socjalne 

pracowników Zieleni Miejskiej są 
fatalne. Do 30 września ma się to 
zmienić. Problem polega na tym, 
że nie ma ani pieniędzy, ani odpo-
wiedniego lokalu. 

„Zieleń” miała się przenieść na ul. 
Staromiejską 5. Na ten temat było już 
głośno ponad rok temu. Póki co, teren 
stoi pusty a rada miasta ma kolejne 
pomysły, co zrobić z pracownikami 
ZM. Przeciwko jednemu z tych nowa-
torskich pomysłów głośno protestuje 
radny Zenon Koperkiewicz.

- Radni wymyślili, żeby zaple-
cze socjalne dla Zieleni Miejskiej 
przenieść na ul. M. Konopnickiej 
do pustego lokalu po dawnej ka-
wiarni Szarotka. To chory, absur-
dalny wręcz pomysł. Czemu radny 
Wojciechowski, wychodząc z tą 
propozycją nie pomyślał o ludziach 
mieszkających w tym bloku? Cieka-
we czy ktoś byłby zadowolony, że od 
czwartej rano słyszy krzątających 
się na parterze ponad 40 pracowni-
ków „Zieleni”. Poza tym w budżecie 
ujęte są pieniądze ze sprzedaży tej 
nieruchomości - grzmi radny Z. 
Koperkiewicz. - Mam nadzieje, że 

nieruchomość przy Staromiejskiej 5 
w końcu zostanie przekazana, choć 
ta sprawa dziwnie długo się ciągnie. 
W Zieleni Miejskiej są fachowcy, 
którzy własnymi rękami zrobiliby 
remont. Termin do 30 września 
nagli. Nie ma co dyskutować, trze-
ba podejmować słuszne decyzje. 
Mam wrażenie, że niektórzy radni 
tylko mówią, że chcą pomóc pra-
cownikom Zieleni Miejskiej a tak 
naprawdę nic dobrego dla nich nie 
robią, wręcz przeciwnie.

Jak się okazuje, kwestia z prze-
niesieniem bazy na ul. Staromiejską 
wcale nie jest taka prosta.

- Do tej pory byłem przekonany, że 
przeniesiemy się z  bazą na ul. Staro-
miejskiej, wszystko na to wskazywa-
ło, tym bardziej, że Rada Nadzorcza 
PGKiM w Łęczycy w poprzednim 
roku  podjęła stosowną  uchwałę – 
przypomina Arkadiusz Podawczyk, 
dyrektor ZM. - Wnioskowałem do 
budżetu na 2017 r. o przyznanie 1 mln 
200 tys. zł na remont i przystosowanie 
bazy dla jednostki właśnie w tym 
miejscu. Na dzień dzisiejszy sprawa 
wygląda tak, że nie zabezpieczono 
w budżecie środków fi nansowych 
na remont pomieszczeń socjalnych 

Najpierw uderzyli 
samochodem w bu-

dynek a później chcieli prze-

kupić policjanta. Z ich planów 
niewiele wyszło. Dwaj pijani 

mężczyźni trafi li do komendy. 
Za wręczenie łapówki grozi 10 
lat więzienia.

Około 1 w nocy z czwartku 
na piątek lokatorów kamienicy 
przy ul. 18 stycznia obudziło 
głośne uderzenie. Okazało się, 
że samochód uderzył w róg 
budynku. 

- To był naprawdę huk. 
Wszyscy się obudziliśmy. 
Z okna było widać, że oso-
bówka wjechała w naszą 
kamienicę.  Z samochodu 
wysiadło dwóch mężczyzn. 
Na pewno byli pijani, bo 
potem jeszcze długo i dość 
głośno rozmawiali pod 
naszymi oknami, nie moż-
na było spać – relacjonu-
ją mieszkańcy. - Później 
przyjechała polic ja. To 
była noc pełna wrażeń...

Policjanci jeszcze przed 

kolizją dostali zgłoszenie o po-
dejrzanie prowadzonym samo-
chodzie.

- Funkcjonariusze skierowani 
w ten rejon zauważyli uszko-
dzony narożnik bloku a obok za-
parkowaną również uszkodzoną 
mazdę oraz dwóch mężczyzn. 
Mundurowi ustalili, że uszkodze-
nia powstały na skutek uderzenia 
pojazdu w budynek. Wtedy jeden 
z mężczyzn zaproponował pie-
niądze w zamian za odstąpienie 
od wykonywania czynności służ-
bowych a drugi w tym czasie wy-
jął banknot 50 złotowy i wręczył 
go policjantowi stwierdzając tym 
samym, że sprawa jest załatwiona 
– informuje podkom. Agnieszka 
Ciniewicz z KPP w Łęczycy. - W 
związku z takim zachowaniem 
mężczyźni w wieku 22 i 33 lat 
zostali zatrzymani i dowiezieni 
do miejscowej komendy. Obaj byli 
nietrzeźwi. Mieli w organizmie 
ponad półtora promila alkoholu. 

Mazdą wjechał w kamienicę

W ten budynek na ul. 18 stycznia uderzył autem pijany 
kierowca

Elewacja nie została mocno 

uszkodzona

Po wytrzeźwieniu młodszy 
usłyszał zarzut usiłowania wrę-
czenia korzyści majątkowej. 33 
– latek odpowie za wręczenie 
łapówki, kierowanie samocho-
dem pod wpływem alkoholu i 

spowodowanie zagrożenia poza 
drogą publiczną.

Budynek nie został mocno 
uszkodzony. Mężczyznom z maz-
dy nic się nie stało.

(zz)

insPekcja Pracy nakazuje

W walkę o godne warunki dla 
pracowników ZM zaangażował 
się radny Koperkiewicz

ani na budowę nowej bazy „Zieleni 
Miejskiej” a sama sprawa przekaza-
nia terenu przy ul. Staromiejskiej 5 
stanęła w miejscu.

W całej sprawie najbardziej ciepią 
pracownicy jednostki, którzy do tej 
pory nie mają godnych warunków 
socjalnych.

(zz)

Bez kaloszy 
ani rusz

PLAN (NIE)MOŻLIWY 
DO ZREALIZOWANIA?
PLAN (NIE)MOŻLIWY 
DO ZREALIZOWANIA?

o nawierzchniach betonowych czy 
asfaltowych wykraczają poza możli-
wości techniczne i przerobowe naszej 
jednostki. Chodniki, place i drogi 
przy ul. Belwederskiej, remont chod-
nika i ulicy 18 stycznia i remont ciągu 
jezdnego przy ZWM wraz z odwod-
nieniem, drogi dojazdowe przy ul. 
M. Konopnickiej oraz ul. Żydowskiej 
wymagają opracowania dokumen-
tacji technicznej i zaangażowania 
specjalistycznych fi rm  drogowych  
posiadających odpowiedni sprzęt.

(mku)

Na zdjęciu szef 

Zieleni Miejskiej

Odwilż i opady desz-
czu w ubiegłym ty-

godniu sprawiły, że ulica Dwo-
rzaczka na Waliszewie zamieni-
ła się w istne bagno. Mieszkańcy 
wielokrotnie sygnalizowali pro-
blem władzom miasta. Ostatnio 
gościli w magistracie podczas 
posiedzenia komisji wspólnych 
rady miasta. Wówczas radni 
uwzględnili naprawę tej ulicy w 
planie inwestycyjnym na 2017 
rok. Mimo to, mieszkańcy oba-
wiają się, że na ich ulicy niewiele 
się zmieni. 

Plan remontów zatwierdzony, 
skąd więc obawy właścicieli po-
sesji przy ul. Dworzaczka?

- Proszę przyjechać i zoba-
czyć jakie jest bagno na naszej 
ulicy – usłyszeliśmy od Leszka 
Piątkowskiego mieszkającego 
prz y dz iu rawe j ,  g r u ntowe j 
ulicy.

Rzeczywiście, stan nawierzchni 
drogi przypomina jedno, wielkie 
rozlewisko, po którym nie sposób 
przejść suchą nogą.

- Właśnie tak wygląda ulica 
Dworzaczka – pokazuje pan Le-
szek. - Nasz niepokój wynika z 
tego, że co prawda sporządzono 
listę inwestycji drogowych na 
2017 rok, ale  nasza ulica jest na 
ósmym, ostatnim miejscu. Jeżeli 
w takiej kolejności jak na tej liście 
będą wykonywane prace drogo-

we, to znowu możemy zostać po-
minięci. My zawsze jesteśmy w 
centrum zainteresowania, kiedy 
zaczyna się kampania wyborcza. 
Wtedy wszyscy obiecują remont, 
ale potem dziwnie zapominają 
i tak od lat 80tych ubiegłego 
wieku. Nikt tu nic nie zrobił. 
Chcemy jeszcze raz spotkać się 
z burmistrzem i radnymi, żeby 
mieć pewność, że remontu do-
czekamy się w tym roku

Andrzej Domagała, miejski 
radny z tamtejszego obwodu 
wyborczego zapewnia, że miesz-
kańcy mogą być spokojni.

- Jestem zdania, że w pierwszej 
kolejności powinno się działać 
tam, gdzie drogi nie ma, a nie tam 
gdzie jest. Na pewno będę współ-
działał z mieszkańcami ulicy 
Dworzaczka w sprawie utwardze-

nia jej na-
wierzch ni 
- słyszymy 
od radnego 
Domagały.

Oby za-
pewnienia 
i deklaracje 
p o m o c y 
przyniosły 
p o ż ą d a -
ny przez 
mieszkań-
ców efekt. 
Pó k i  c o , 
m u s z ą 
prz e c z e -
kać wio-
s e n n e 
roztopy.

(mku) 
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

SUPER
OFERTA

899zł

Łęczyca
Łęczyca

Podczas obrad środo-
wej sesji miejskiej, radni 

podjęli uchwałę intencyjną w sprawie 
dostosowania sieci szkół i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego. Od 1 
września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
na terenie miasta Łęczycy będą funk-
cjonowały trzy szkoły podstawowe: 
Szkoła Podstawowa z oddziałami 
gimnazjalnymi Nr 1 przy ul. Szkolnej 
4, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 25 
Kaliskiej Dywizji Piechoty przy ul. 
Zachodniej 23, Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. Marii Konopnickiej przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście 6c.

Obwody szkolne w Łęczycy:
Szkoła Podstawowa z oddziałami 
gimnazjalnymi nr 1 – Aleje Jana Pawła 
II, Belwederska (od nr 1 do 48), Bitwy 
nad Bzurą, Dominikańska, Kaliska (do 
nr 24), J. Kilińskiego, M. Konopnickiej, 
Kościelna, Kowalska, Ogrodowa, Osie-
dlowa, 18-go Stycznia, Szkolna, Szpi-
talna, Panieńska, Plac Przyjaźni, Plac T. 
Kościuszki, Pocztowa, H. Sienkiewicza, 
Wodna, Zamkowa, Związku Walki Mło-

Od września trzy podstawówki
dych, Żydowska.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25 Kali-
skiej Dywizji Piechoty – ul. Bratkowa, 
Gen. F. Altera, Gen. J. Bema, Bolesława 
III Krzywoustego, Gen. T. Kutrzeby, Gen. 
K. Puławskiego, Gen. W. Sikorskiego, J. 
Sowińskiego, J. Grodzkiej, Kaliska (od nr 
25), Kazimierza III Wielkiego, Kazimie-
rza Jagiellończyka, Księżnej Salomei, 
Kwiatowa, Lotnicza, ks. J. Popiełuszki, 
Przedrynek, 57 Pułku Piechoty Wielko-
polskiej, 60 Pułku Piechoty Wielkopol-
skiej, Rumiankowa, Różana, H. Sawickej, 
S. Thugutta, Tulipanowa, W. Jagiełły, W. 
Łokietka, Wojska Polskiego, Wrzosowa, 
Zachodnia.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii 
Konopnickiej – ul. Belwederska (od nu-
meru 49), W. Broniewskiego, F. Chopina, 
Dworcowa, J. Dworzaczka, Górnicza, J. 
Kochanowskiego, Kopalniana, Krótka, A. 
Mickiewicza, Nadrzeczna, C. K. Norwida, 
E. Orzeszkowej, Ozorkowska, Ozor-
kowskie Przedmieście, Polna, B. Prusa, 
J, Słowackiego, Staromiejska, Tumska, J. 
Tuwima, Wiejska, S. Żeromskiego.

(mku)

W czwartek kalorii liczyć nie będziemy 
Tradycyjne z nadzieniem różanym, a 
może cytrynowe lub z wiśniami? Wybór 
pączków w tłusty czwartek na pewno 
będzie duży. Tego dnia nie trzeba li-
czyć kalorii, wręcz przeciwnie. Według 
jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 

czwartek nie zje ani jednego pączka – w 
dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed 

wielkim postem, znany także jako zapusty. Roz-
poczyna ostatni tydzień karnawału. Już na kilka 
dni przed tłustym czwartkiem, w cukierniach 
przyjmują zamówienia.
- Po 100, 200 a nawet 300 pączków. Takie ilości 
oczywiście zamawiają fi rmy, żeby poczęstować 
swoich pracowników – mówi Karolina Marciniak 
z łęczyckiej cukierni. - Na tłusty czwartek asor-
tyment oczywiście będzie rozszerzony. Będą do 

wyboru m.in. pączki z marmoladą morelową, 
z adwokatem, z wiśniami, z bitą śmietaną. Nie 
może oczywiście zabraknąć tradycyjnych pącz-
ków z nadzieniem różanym, bo to podstawa, 
ale będzie też nowość – pączki cytrynowe. Ceny 
kształtują się od 2,30 zł do 3,50 zł. Klienci oprócz 
pączków kupują też duże ilości faworków. Te są 
u nas w cenie 66 zł/kg. 

(zz)
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Tradycyjne z nadzieniem różanym, a 
może cytrynowe lub z wiśniami? Wybór 
pączków w tłusty czwartek na pewno 
będzie duży. Tego dnia nie trzeba li-
czyć kalorii, wręcz przeciwnie. Według 
jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 

czwartek nie zje ani jednego pączka – w 
dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed 

Jak Budziński, który 25 
maja 2016 roku został 

odwołany przez radę nadzorczą z 
funkcji prezesa Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Łęczycy, 
walczy z miejską spółką w sądzie 
pracy w Kutnie. Nie chodzi jednak 
o odwołanie go ze stanowiska 
prezesa.

- Musieliśmy pójść do sądu. Mąż 
został nieprawnie zwolniony z pracy. 
Rada nadzorcza mogła odwołać go z 
funkcji prezesa, co zrobiła i nie mamy 
do tego zastrzeżeń, takie są przepisy. 
Ale rada nie zwalnia pracowników. 
Po odwołaniu z prezesury, mąż był 
dalej pracownikiem PEC-u. Według 
przepisów, jego zwolnienie powinien 
podpisać nowy prezes, a nie prze-
wodnicząca rady nadzorczej. Nasz 
prawnik zwrócił na to uwagę, więc 
postanowiliśmy dochodzić swoich 
praw przed sądem i ubiegać się o 
odszkodowanie zgodne z kodeksem, 
czyli równowartość trzech miesięcz-
nych pensji męża – usłyszeliśmy 

DOmAGA SiĘ ODSzKODOWANiA 

od Teresy Budzińskiej, żony odwo-
łanego prezesa PEC-u. - Na pierwszej 
rozprawie nie stawił się prawnik spółki 
ani żaden jej przedstawiciel. Sąd był po 
naszej stronie i nie miał wątpliwości co 
do słuszności naszych argumentów. 
Sprawa jednak nie jest zakończona, 
bo PEC wniósł o wznowienie sprawy 
z uwagi na nieobecność ich prawnika.

Stanowiska PEC-u w tej sprawie 
niestety nie poznaliśmy. Na mejla 
z odpowiedzią na nasze pytania 
czekaliśmy ponad tydzień, a kilka 
prób rozmowy z obecnym prezesem 
nic nie dało. 

Następna rozprawa w sądzie pracy 
w Kutnie odbędzie się w marcu. 

(zz)



4 20 LUTEGO 2017
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Uniknie odpowiedzialności?

Łęczyca

Gm. Łęczyca Grzegorz Góra, 
radny gminy 

Łęczyca jest oburzony zabez-
pieczeniem przez gminę 195 
tys. zł jako dofinansowanie do 
inwestycji starostwa powiato-
wego. Chodzi o modernizację 
2 km drogi w miejscowości 
Błonie. Samorządowiec zarzuca 
wójtowi, że ten nie potrafi za-
dbać o gminne finanse.

Remont drogi jest konieczny 
i wszystko byłoby dobrze gdy-
by nie kwota przeznaczona na 
dofinansowanie remontu przez 
gminę Łęczyca. Zdaniem G. Góry 
pomoc w wysokości prawie 200 
tys. zł jest wygórowana.

- Remont odcinka drogi po-
wiatowej nr 2521E znajdującego 
się pomiędzy Topolą Królewską 
a Błoniem o długości 2100 m 
bieżących, ma kosztować 650 tys. 
zł. Dofinansowanie powyższego 
zadania przez gminę Łęczyca 
wynosi prawie 200 tys. zł. Na 
sesji RG Łęczyca zwróciłem się z 
pytaniem do wójta, dlaczego nie 
zadbał należycie, żeby pracownik 
merytoryczny przeprowadził 
dokładną kalkulację kosztów tej 
modernizacji. Tym bardziej, że 
mieliśmy już próbę zawyżenia 
kosztów budowy chodnika w 
miejscowości Siedlec. Dyrektor 
Wołoszyn przedstawił dwa kosz-
torysy. Pierwszy na kwotę 22 tys. 
zł a drugi na ponad 12 tys. zł. 
Okazało się, że wykonanie tego 
chodnika kosztowało gminę 10 
tys. zł – przypomina radny gmi-
ny Łęczyca. - Gminy nie stać na 
to, żeby wykładać pieniądze za 
siebie i za starostwo. Kwota 650 
tys. zł, w mojej ocenie jest wzięta 
z sufitu, nie powinniśmy też za 

starostę oczyszczać rowów, bo to 
są już kpiny. Wójt powinien za-
dbać o to, jeżeli współpracujemy 
i udzielamy pomocy finansowej, 
żebyśmy jako gmina nie byli 
ośmieszani. Kwota 650 tys. zł wy-
starczyłaby na ułożenie warstwy 
ścieralnej praktycznie na całym 
odcinku drogi w miejscowości 
Błonie. Czy wójt nie potrafi na-
leżycie zabezpieczyć interesów 
naszej gminy?

Wójt Jacek Rogoziński do spra-
wy podchodzi zdecydowanie 
mniej emocjonalnie. Wyjaśnia, 
że kwota dotacji na remont dro-
gi, po opracowaniu dokładnej 
dokumentacji może okazać się 
znacznie niższa.

- Radny Góra wnioskował, 
żebyśmy przyznali 50 tys. zł na 
to zadanie, ale to jest zdecydo-
wanie za mało. Zabezpieczona 
kwota 195 tys. zł jest na podsta-
wie uproszczonego, wstępnego 
kosztorysu. Kwota jest duża, to 
prawda, ale nie mam podstaw do 
weryfikowania przedstawionych 
danych, o taką wysokość dofi-
nansowania wnioskowało sta-
rostwo. Może się okazać, że z tej 
kwoty 195 tys. zł jakieś pieniądze 
zostaną, dziś nie potrafię powie-
dzieć ile. Lepiej było zabezpieczyć 
więcej pieniędzy w budżecie na 
ten cel, żeby później ewentualnie 
nie trzeba było dokładać – ko-
mentuje wójt gminy Łęczyca. - W 
zakres prac wchodzi wykonanie 
nakładki asfaltowej,  nakładki 
wyrównawczej, wyrównanie 
poboczy, oczyszczenie rowów 
przydrożnych. Warstwa ścieral-
na będzie miała grubość 5 cm, 
a warstwa wyrównawcza 4 cm.

(zz)

Gminie Góra św. Małgorzaty 
przyznano prawie 2 mln zł z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na rozbudowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Jeśli projekt przejdzie pozytyw-
ną opinię, inwestycja o łącznej 
wartości około 4 mln zł rozpocz-
nie się jesienią.
- Czekamy na weryfikację formalną 
wniosków, ale myślę, że nie będzie 
żadnych problemów. Umowy będą 
podpisywane w maju/czerwcu. Te-

raz mamy około 30 % gminy już 
skanalizowane. Jesienią, dzięki temu 
dofinansowaniu zrobilibyśmy kanali-
zację od Kwiatkówka przez Marynki, 
Witaszewice, Orszewice do Góry św. 
Małgorzaty. To byłby jeden etap 
prac. Drugi prowadziłby przez Nowy 
i Stary Gaj. Po zakończeniu inwestycji 
zamknęlibyśmy kanalizację zbiorczą 
na terenie naszej gminy – wyjaśnia 
Włodzimierz Frankowski, wójt 
gminy Góra św. Małgorzaty.

(zz)

Radni gminy Grabów podjęli 
uchwałę intencyjną w sprawie 
dostosowania sieci szkół do re-
formy oświatowej. Obecnie w 
gminie Grabów są cztery szkoły 
podstawowe: w Chorkach, Starej 
Sobótce, Kadzidłowej i Grabowie. 
W Grabowie działa też gimnazjum 
w zespole szkół. Co się zmieni po 
1 września br?

Lokalizacja i granice obwodów 
szkół podstawowych pozostaną 
takie, jak do tej pory. Radni podjęli 
uchwałę o włączeniu gimnazjum do 
szkoły podstawowej w Grabowie, 
tworząc w tzw. okresie przejścio-
wym szkołę podstawową z klasami 
gimnazjalnymi. Pozostałe szkoły z 
dniem 1 września 2017 roku, z mocy 
ustawy, stają się ośmioklasowymi 
szkołami podstawowymi.

Na drodze wojewódzkiej przy samym wjeździe do Łęczycy od strony 
Poddębic kierowcy muszą szczególnie uważać. Od ponad dwóch tygodni 
w jezdni jest zapadnięta studzienka kanalizacyjna, która zajmuje niemalże 
cały pas ruchu.
- Mieliśmy tam awarię włazu do stu-
dzienki kanalizacyjnej. Sprawa jest 
zgłoszona do wykonawcy i zostanie 
naprawiona w ramach gwarancji. 
Musimy jednak zaczekać aż nieco 
poprawi się pogoda. Wcześniej 
były mrozy, teraz pada deszcz. 
Najszybciej, jak tylko pogoda 
pozwoli, właz ma być naprawio-
ny – usłyszeliśmy w Rejonie Dróg 
Wojewódzkich w Poddębicach.
Póki co, studzienka jest zabezpie-
czona i oznakowana.

(zz)

Waldemar S., który w 
listopadzie strzelał z 

wiatrówki do 44-letniego męż-
czyzny a w styczniu uszkodził 
nożem karoserię 22 samocho-
dów, w obu przypadkach został 
uznany za niepoczytalnego. Tym 
samym uniknie odpowiedzialno-
ści karnej. Jedyne, co mu „grozi” 
to leczenie w szpitalu psychia-
trycznym. Na jak długo i czy w 
ogóle trafi do szpitala?

- Poddaliśmy już 42-latka 
badaniom psychiatrycznym. 
Z opinii biegłych psychiatrów 
wynika, że w chwili popełnienia 
obu tych czynów, mężczyzna 
był niepoczytalny z uwagi na 
schizofrenie. Biegli uznali, że 
powinno być orzeczone tytu-
łem środka zabezpieczającego 
umieszczenie go na leczeniu w 
zamkniętym zakładzie psychia-
trycznym. W związku z taką 
opinia, w dniu 13 lutego został 
skierowany do sądu rejonowego 
w Łęczycy wniosek o umorzenie 
postępowania karnego i zastoso-
wanie środka zabezpieczającego 
właśnie w postaci umieszcze-
nia w zamkniętym zakładzie 

Radny nie przebiera w słowach

Duże pieniądze na kanalizację

PostęPowania karnego nie będzie

Czy szaleńcowi nic nie grozi?

Przeszkoda pod Łęczycą

Waldemar S. 
spaceruje ul. Kaliską

psychiatrycznym – informuje 
prokurator Monika Piłat.

Co teraz z Waldemarem S.? Sąd 
musi przeanalizować materiał 
dowodowy, później wysłuchać 
biegłych psychiatrów i psychologa 
w uzupełnieniu do opinii wydanej 
na piśmie. Następnie zadecyduje 
o orzeczeniu, bądź nie, wniosko-
wanego środka zabezpieczającego. 

- Mężczyzna jest znany biegłym 
psychiatrom. Leczył się już w szpi-
talu psychiatrycznym w Zgierzu, 

dlatego mieli szeroką dokumentacje 
medyczną. Myślę, że przed sądem 
podtrzymają wydaną na piśmie 
opinię – dodaje szefowa łęczyckiej 
prokuratury.

Póki co, chory na schizofrenię 
42-latek jakby nigdy nic, niemalże 
każdego dnia spaceruje po mieście. 
Mieszkańcy, którzy go znają, omi-
jają go szerokim łukiem. Nigdy nie 
wiadomo, co jeszcze przyjdzie mu 
go głowy...

(zz)

- Dyrektorem placówki w Grabowie 
będzie Mariusz Jagielski, dotychcza-
sowy dyrektor gimnazjum, ponieważ 
do tej pory istniał zespół szkół i w 
takim stanie prawnym stanowisko 
dyrektora szkoły obejmuje dyrektor 
zespołu szkół - wyjaśnił Jarosław 
Głowacki, sekretarz gminy Grabów.

Podjęcie uchwały poprzedziła 
burzliwa dyskusja w sprawie struk-
tury organizacyjnej tworzonych 
szkół w Chorkach, Starej Sobótce i 
Kadzidłowej. Czy podjęcie uchwały 
było poprzedzone konsultacjami 
z rodzicami odnośnie istniejących 

Zmiany w oświacie 
w Grabowie

Na zdjęciu dyrektorzy szkół w gminie Grabów: od lewej Danuta Niewiadomska, Mariusz Jagielski, 
Anna Kowalczyk 

granic obwodów? Czy analizowano 
koszty dostosowania szkół  np. ko-
nieczność utworzenia klasopracow-
ni fizycznej czy chemicznej? 

- Nie. Uznaliśmy, że dzisiejsza 
uchwała ma charakter intencyjny. 
Bardziej szczegółowo będziemy 
zastanawiać się przed podjęciem 
uchwały ostatecznej – wyjaśnia Cze-
sław Krawczyk, przewodniczący 
RG Grabów.

Na nadzwyczajną sesję przyszli 
dyrektorzy szkół i tylko nieliczni 
przedstawiciele rad rodziców.

(mku)
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Łęczyca

Łęczyca

Wraz z nowym wej-
ściem do budynku 

urzędu miejskiego miała być 
zainstalowana winda. Niestety, na 
planach się skończyło a zamiast 
szybu windy jest w rogu wejścio-
wego holu pusta budka, w której 
kiedyś był punkt ksero. 

Drewniane pomieszczenie stoi w 
tej chwili bezużyteczne. Pomysł na 
jego zagospodarowanie ma radny 
Paweł Kurczewski.

- Może należałoby zlikwidować 
ten kantor i w jego miejsce urzą-
dzić punkt informacyjny z myślą 
szczególnie o osobach niepełno-

sprawnych? Dla niektórych osób po-
konanie kolejnych stopni schodów 
jest czasami niemożliwe.

Co o tej sugestii myśli burmistrz 
Andrzej Rokicki?

- Jest to jakiś pomysł, ale wymaga 
drobnego remontu. Trzeba uzu-
pełnić przede wszystkim tynk na 
ścianie, ale pomyślimy o tym - mówi 
włodarz miasta.

Uzupełnienie tynku to z pew-
nością niewielki wydatek. Może 
warto zainwestować, żeby ułatwić 
załatwianie spraw osobom niepeł-
nosprawnym. 

(mku)

Miasto ma szansę po-
zyskać spore dofi nan-

sowanie na prace remontowe w 
zamku. Terminy jednak naglą i 
pojawiło się ryzyko, że nie uda się 
dopiąć kwestii formalnych. Czy 20 
mln zł przepadnie?
- Jest podstawowy problem. Z tego co 
wiem, nabór wniosków ma się zakoń-
czyć do 20 kwietnia br, a żeby sporządzić 
projekt wraz z niezbędnymi uzgodnie-
niami potrzeba czasu. Nie wiem czy 
zdążymy. Byłoby szkoda stracić taką 
szansę dla Łęczycy i regionu, bo odno-
wa zamku królewskiego w znacznym 
stopniu podniosłaby walory turystyczne 
królewskiego grodu – komentuje An-
drzej Rokicki, zastępca burmistrza mia-
sta. - Odnowa zamku to bardzo dobry 
pomysł, zwłaszcza że zakłada on prze-
prowadzenie prac konserwatorskich w 
prochowni, odbudowę domu starego, 
adaptację wieży szlacheckiej na cele 
wystawiennicze, podwyższenie murów 
zamku, rekonstrukcję części zabudowy 
gospodarczej dziedzińca, jak również 
wykonanie nawierzchni dziedzińca zam-
kowego i zakup wyposażenia obiektu w 
sprzęt wystawienniczy i multimedialny. 
20 października ubiegłego roku Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego ogłosiło wyniki oceny projektów 
zgłoszonych do Kontraktów Terytorial-
nych. Na liście szczęśliwców znalazła się 
Łęczyca. Oznacza to, że kwota ok. 20 
mln zł mogłaby zostać przeznaczona na 
prace restauratorskie i konserwatorskie 
oraz roboty budowlane w zabytkowym 
łęczyckim zamku.

(mku)

W czwartek, choć 
było siedem stopni na 

plusie, na miejskim zalewie spo-
tkaliśmy dwóch wędkarzy. Jeden 
łowił w przeręblu blisko brzegu, 
drugi znacznie dalej. 

Wchodzenie na lód zawsze wiąże 
się z ryzykiem, zwłaszcza jeśli tempe-
ratura powietrza jest dodatnia. Mimo 
to niektórzy ryzykują. Czy jest się 
czego obawiać?

- Na pewno nie. Lód jest na gru-
bość wiertła, czyli około 40 cm. Nie 
pęknie. Słyszałem, że gdzieś w Polsce 

jacyś mężczyźni wjechali quadem na 
zamarznięty zbiornik wodny, to było 
niebezpieczne. Ale pod człowiekiem 
się nie zawali, przynajmniej tutaj. 
Zresztą ja łowię blisko brzegu – usły-
szeliśmy od wędkarza z Łęczycy. - 
Dziś jestem pierwszy raz, ale wiem, że 
ten drugi wędkarz jest niemalże co-
dziennie, więc chyba jest bezpiecznie. 

Pewności nie można mieć nigdy. 
W jednym miejscu lód może mieć 
grubość 40 cm, ale w innym już 
znacznie mniej. 

(zz)

Tomasz Olczyk, ko-
mendant SM, już wie-

lokrotnie podczas ostatnich 
patroli został proszony przez 
przechodniów o interwencję w 
tej bulwersującej sprawie. W tym 
tygodniu zamierza spotkać się z 
mieszkanką jednego z bloków w 
centrum miasta, która zdaniem 
niektórych łęczycan ma wysyłać 
własnego ojca na żebry. Nasza 
dziennikarka również została 
poinformowana o kontrowersyj-
nym temacie przez sąsiada rodzi-
ny, który przyszedł do redakcji.

Starszego i schorowanego męż-
czyznę proszącego o datki można 
w mieście spotkać praktycznie 
codziennie. Kontakt jest z nim 
jednak utrudniony. Widać, że 
może mieć pewne emocjonalne 
problemy. 

- Daj parę groszy – to najczę-
ściej wypowiadane przez niego 
zdanie.

Mieszkańcy, którzy o proble-
mie powiedzieli komendantowi 
straży miejskiej a także Repor-
terowi, żalą się nad żebrakiem. 
Czy mężczyzna jest namawiany 
do żebractwa?

- Takie sygnały miałem ostat-
nio od mieszkańców, którzy w tej 
sprawie zaczepiali mnie na ulicy 

podczas patroli. Usłyszałem, że 
córka tego pana ma go wysyłać na 
żebry – mówi T. Olczyk, szef łęczyc-
kich strażników miejskich. - Z całą 
pewnością nie zostawimy tak tej 
sprawy i dokładnie wyjaśnimy ten 
problem. Mam zamiar porozmawiać 
z córką oraz jej ojcem i matką. Trzeba 
przede wszystkim sprawdzić, czy 
mężczyzna jest zdrowy psychicznie 
i czy logicznie będzie odpowiadał 
na pytania. Jeśli będzie inaczej, to 
sprawdzimy, gdzie się leczy i czy nie 
jest ubezwłasnowolniony. Docierały 
bowiem do mnie także informacje, 
że prawnym opiekunem mężczyzny 
jest jego córka. 

Co o sprawie powiedział miesz-
kaniec, który przyszedł do naszej 
redakcji?

- Z tego co mi wiadomo, to córka 
wysyła go na ulicę po pieniądze. 
Z tym trzeba coś zrobić. Zaczepia 
praktycznie każdego przechodnia, 
nie patrzy czy to starszy czy młody 
człowiek. Woła o drobne nawet na 
młodzież wychodzącą z pobliskiej 
szkoły – relacjonował sąsiad męż-
czyzny. - Ten człowiek ma emery-
turę, więc nie musi żebrać.

Mężczyznę spotkaliśmy w ub. 
czwartek na ul. Kaliskiej. Był na spa-
cerze z żoną, która zachowanie męża 
próbowała wytłumaczyć jego chorobą.

- On jest chory. Jak wychodzi-
my razem to na nikogo pieniędzy 
nie woła, ale ja też mam problemy 
zdrowotne i nie zawsze go upil-
nuję, nie jestem w stanie. Kiedy 
wychodzi sam z domu to rze-
czywiście zaczepia ludzi i prosi 
o pieniądze. Ludzie, którzy go 
nie znają, czasami dają mu parę 
groszy – usłyszeliśmy od kobiety, 
która powiedziała również, że jej 
córka nie każe ojcu żebrać. 

Niedługo po rozmowie dzien-
nikarki z małżeństwem, do re-
dakcji zadzwoniła córka.

- Te wszystkie oskarżenia pod 
adresem moim i mojego ojca są 
nieprawdziwe. Nie pozwolę szar-
gać dobrego imienia mojej rodziny. 
Mamy pieniądze. Nigdy w życiu 
nie przyszłoby mi do głowy, aby 
w ten okrutny sposób wykorzy-
stywać ojca. Ludzie są podli, że 
opowiadają o nas takie rzeczy. 
Nie wiem dlaczego tworzą takie 
historie.

To, że mężczyzna zaczepia 
przechodniów i prosi o pieniądze 
jest faktem. Naszą dziennikarkę, 
która kilka razy przypadkowo 
mijała mężczyznę na ulicy, rów-
nież nagabywał chcąc dostać 
drobne. 

(zz)

straż miejska odbiera zgłoszenia o tym, że...
„córka wysyła ojca na żebry”

Jeżeli ktoś żebrze w miejscu publicznym a posiada środki mate-
rialne niezbędne do egzystencji lub jest zdolny do pracy podlega 
karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze 
nagany. Ustawodawca celowo wprowadza karalność za ten 
czyn, ponieważ żebranie narusza zasadę porządku w miejscach   
publicznych. Z punktu widzenia prawa ważny jest fakt czy ktoś 
trudni się żebract  wem w sposób stały, czy też jest to tylko sytuacja 
jednorazowa. Jednak trudno jest organom ścigania ustalić czy ktoś 
żebrze w sposób stały, czy nie. Jeszcze trudniej rozpoznać czy ktoś 
jest zdolny do pracy, p  onieważ w obecnej sytuacji ekonomicznej, 
nawet osoba zdolna do pracy może po prostu od dłuższego czasu 
jej nie mieć, co stało się przyczyną uprawiania przez nią żebractwa.
Ważne!
Przyjmuje się, że jednorazowe zwrócenie się o wsparcie w nagłej 
potrzebie nie jest żebractwem.

Pieniądze na 
zamek pod znakiem 

zapytania

budka Po ksero dla 
niePeŁnosPrawnycH?

Radny Kurczewski proponuje utworzeniu punktu 
informacyjnego przy wejściu do urzędu

mimo odwilży Łowią 
w Przeręblu

straż miejska odbiera zgłoszenia o tym, że...straż miejska odbiera zgłoszenia o tym, że...
„córka wysyła ojca na żebry”„córka wysyła ojca na żebry”
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Poddębice 

Poddębice 

zaczyna siĘ niewinnie, a potem...

ogłoszenie

Danuta Jesionowska nie kryje 
satysfakcji. Władze Wartkowic 
zapłacą zadośćuczynienie za 
kozy. 
- Wyrok sądu był dla nas ko-
rzystny. Gmina zapłaci 1052 zł, 
plus 430 zł tytułem kosztów 
sądowych. Jest jeszcze kwestia 
związana z odsetkami za stratę 
zwierząt, które zostały naliczo-
ne od lutego ub. roku – mówi 
pani Danuta. 
Przypomnijmy, że sprawa doty-
czy zagryzionych kóz przez psa 
z gminnej oczyszczalni ścieków. 
- W wyniku ataku zdechły dwie 
kozy, ciężarna i koziołek - usły-
szeliśmy. 

(ps) 

To już norma, że 
przed „Handlow-

cem” ustawia się długa kolejka. 
Osoby niewtajemniczone mogą zro-
bić duże oczy na taki widok. Kto stoi 
w kolejce i za czym? To pasażerowie 
jednego z lokalnych przewoźników, 
kupujący bilety miesięczne na busa.

- Przyzwyczailiśmy się już do stania 
w kolejce. Niekiedy jest naprawdę dłu-
ga. To prawie tak, jak za PRL-u. Można 
sobie przypomnieć stare czasy – mówi 
z uśmiechem jedna z mieszkanek.

(ps)

Roznosiciele gaze-
tek i ulotek reklamo-

wych z Łodzi nie mogą nachwalić się 
poddębiczan, którzy nie zamykają 
przed nimi drzwi. 

- To naprawdę nie ma porównania z 
innymi miastami. W Poddębicach nie 
spotkaliśmy się jeszcze z tym, że ktoś 
nie chciał nas wpuścić do bloku lub, że 
zostaliśmy źle potraktowani. Wręcz 
przeciwnie. Lokatorzy chętnie nam 
otwierają, a niektórzy nawet czekają na 
to, aż przyniesiemy reklamowe ulotki 
– usłyszeliśmy. 

Roznosiciele pracują w całym 
województwie łódzkim. Codzien-
nie są w innym mieście, w którym 
pokonują wiele kilometrów. Jak się 

dowiedzieliśmy, najgorzej ma być 
w Łodzi. 

- Są dzielnice, gdzie lepiej nie zaglą-
dać. Łodzianie, i to bardzo przykre, mili 
dla roznosicieli ulotek nie są. No, ale 
trudno. Taka jest nasza praca i staramy 
się dobrze wykonywać robotę. Na mie-
siąc mamy najniższą krajową pensję. 

(ps)

Za czym 
kolejka ta stoi?

gmina zaPŁaci 
Na zdjęciu 
Danuta 
Jesionowska 

to jest przyjazne miasto

Wydają majątek na 
gry hazardowe
Poddębice W miejscowych ko-

lekturach niechęt-
nie mówią o klientach, którzy na 
kupony Lotto wydają naprawdę 
duże sumy pieniędzy. - Nie mo-
żemy o tym mówić. To jest objęte 
tajemnicą – usłyszał nasz reporter 
w jednym z takich punktów. 

To, że niektórzy klienci kolektur 
są wręcz uzależnieni od wysyłania 
kuponów, widać gołym okiem. 
Wystarczy odwiedzić kolektury 
i na własne oczy zobaczyć, jakie 
sumy niektórzy mieszkańcy prze-
znaczają na kupno lotto, czy też 
popularnych zdrapek. Przeznaczy-
liśmy w ub. tygodniu kilka godzin, 
aby poobserwować hazardzistów. 

Nie ma tu podziałów na płeć i 
wiek. Hazard dopada każdego. 
Przed kolekturą w centrum mia-
sta mężczyzna w średnim wieku 
wydał jednorazowo prawie 300 

złotych. Przyznał, że gra od lat i 
praktycznie od samego początku 
przeznacza na grę spore sumy. 

W kolejnym punkcie jeden z gra-
czy przyszedł z grubym plikiem 
obstawionych wcześniej kuponów.

Sprawdzanie ewentualnych wy-
granych trwało kilka minut. 

Psycholodzy podkreślają, że 
hazard zaczyna się niewinnie. 
Jednak już na samym początku 
taki klient kolektury kupuje nie 
jeden, a od razu kilka kuponów. 
Potem kilkanaście, kilkadziesiąt. 
Czasami się odgrywa, z reguły jest 
na minusie.

Zdrowi ludzie traktują grę jako 
zabawę, nawet jeśli bardzo chcą 
wygrać. Wyznaczają sobie najczę-
ściej pewien limit pieniędzy, jakie 
mogą stracić w grze lub określają 
limit czasu, po którym odstępują 
od gry, bez względu na to, czy 
wygrywają czy też przegrywają. 
Osoby, które mają w sobie “żyłkę 
hazardzisty”, ale jednocześnie 
mają większe poczucie odpowie-
dzialności, wybierają bardziej bez-
pieczne namiastki hazardu takie 
jak totolotek, konkursy audiotele 
czy niedrogie loterie. Bardzo często 
motywacją jest chęć poprawienia 
bytu swojego czy rodziny. Zdarza 
się nawet, że w uzależnienie od 

hazardu popadają emeryci, którzy 
chcieli „tylko pomoc dzieciom i 
wnukom”. W pewnym momen-
cie stracili jednak kontrolę nad 
swoimi emocjami i tak naprawdę 
zaczął się liczyć tylko ten dresz-
czyk emocji. Co ciekawe nałogowi 
hazardziści czasami rzeczywiście 
wygrają duże sumy, ale to ich tylko 
motywuje by zintensyfikować 

grę. Zupełnie innymi motywami 
kierują się osoby, których gra-
nie nabrało cech patologicznego 
hazardu. Nimi kieruje przymus 
“mocnych wrażeń”. W efekcie 
osoba grająca, niezależnie od swo-
jego stanu fi nansowego nie jest w 
stanie przerwać gry, bez względu 
na konsekwencje.

(ps)

hazardu popadają emeryci, którzy grę. Zupełnie innymi motywami 
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Poddębice

naklejki bUdzą kontrowersje

W niektórych miej-
scach od liczby zna-

ków drogowych kierowcy mogą 
dostać oczopląsu. 

- Las znaków stoi nie tylko przy 
drogach, rondach i skrzyżowaniach. 
Także na naszych osiedlach jest z 
tym problem. Gdyby zwracać uwagę 
na te wszystkie znaki, to trzeba by 
jechać nie więcej niż 5 kilometrów na 
godzinę – mówi z uśmiechem jeden 
z kierowców. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że jednym 
z problemów polskich dróg jest liczba 
postawionych przy nich znaków. Po-
twierdzają to również kontrole NIK. 
W wielu miejscach nadmiar znaków 
utrudnia ich odczytywanie przez 
kierowców. Paradoksalnie zdarzają 
się również miejsca, gdzie brakuje 
wymaganych organizacją ruchu 
oznaczeń. Dużym problemem jest 
stan techniczny oznaczeń. Znaki 
pionowe często są nieczytelne, 
zniszczone, uszkodzone, a te które 

W różnych częściach miasta wi-
doczne są naklejki, które jasno 
wyrażają swój sprzeciw wobec 
partii rządzącej. Tak ostrych 
podziałów między Polakami 
jeszcze nie było. Polityczne 
animozje widać również w 
mniejszych miejscowościach. 

Jak do tej pory, za pomocą 
popularnych wklejek wyrażane 
były głównie negatywne opinie o 
klubach sportowych. Tym razem 
krytyka dotyczy PiS. 

- Widziałam kilka takich nakle-
jek. U nas na osiedlu są głównie 
na znakach drogowych. Rzucają 
się w oczy – usłyszeliśmy od lo-
katorki jednego z bloków przy ul. 
Sobieskiego. - Mam już swoje lata 
i przeżyłam już niejedną partię. 
Uważam, że PiS robi dużo dobre-
go dla Polski. Przecież mówią o 
tym codziennie w wiadomościach 
na jedynce. 

Czy faktycznie przyszła „dobra 
zmiana”? 

- Co to za bzdury opowiadają w 
tej telewizji pisowskiej. Ja tego nie 
oglądam. Mam nadzieję, że Polacy 
oprzytomnieją. Bardzo dobrze, 
że w Poddębicach pojawiły się 
te naklejki – słyszymy z kolei od 
mężczyzny, z którym rozmawia-
liśmy na pl. Kościuszki. 

W sprawie naklejek antypi-
sowskich wysłaliśmy maila do 
posła Piotra Polaka. Zapytaliśmy, 

Wydawać by się 
mogło, że z kra-dzieżami na cmentarzu mamy do czynienia głównie tuż przed świętem Wszystkich Zmarłych. Wówczas złodzieje wykorzystu-ją nieuwagę osób, które sprzą-tają groby bliskich. Okazuje się jednak, że również teraz na cmentarzu dochodzi do kra-dzieży. O sprawie powiedziała nam nasza czytelniczka.

- Przyszłam niedawno na cmentarz, aby zmienić wiązankę i znicze na pomniku. Torbę po-
łożyłam na ławeczce, która stoi trochę z tyłu za pomnikiem. Na-

wet nie zauważyłam, jak zostałam okradziona. Owszem, widziałam plecy jakiegoś mężczyzny. Ale ni-
gdy by mi do głowy nie przyszło, że ukradnie mi torbę – słyszymy.

Na szczęście poddębiczanka nie miała w portfelu dużo pieniędzy. 
- Było tam kilkanaście złotych. Dlatego nie poszłam z tym na policję. Za pośrednictwem ga-

zety chciałabym jedynie ostrzec innych. Cmentarz jest dla złodziei idealnym miejscem. Nie ma moni-
toringu, jest mało osób. Złodzieje mają tu pole do popisu. 

(ps)

Szopka bożonarodzeniowa wciąż stoi przy jednej z posesji na Łę-
czyckiej. Przechodnie zastanawiają się, kiedy zostanie rozebrana. 
Być może z tym elementem świątecznym będzie tak samo, jak z 
miejskimi ozdobami. Bożonarodzeniowe ozdoby umocowane na 
latarniach nie są bowiem zdejmowane i cieszą oko przez cały rok. 

(ps)

kto W PoddĘBiCACH nie LuBi Pis?

czy wie o coraz częstszych kry-
tycznych sygnałach dot. partii 
rządzącej. Czekamy na odpowiedź 
polityka związanego z PiS.

Poddębice – pomimo politycz-
nych podziałów na sympatyków 
PO i PiS – są bastionem PSL. 
Zarówno w miejskim, jak i powia-
towym samorządzie większość 
radnych sprzyja tej partii. War-
to wspomnieć, że Ruch Obrony 
Polskiej Samorządności powstał 
właśnie z inicjatywy PSL. Ruch jest 

odpowiedzią na plany PiS, które 
chce zmienić ordynację wyborczą. 
Jednym z elementów zmian jest 
ograniczenie liczby kadencji wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast do dwóch. Przy czym  prawo 
miałoby działać wstecz i ma unie-
możliwić start w najbliższych wy-
borach wielu obecnym włodarzom 
gmin i miast (pisaliśmy o tym w 
ubiegłotygodniowym numerze). 

(ps)

nowa metoda kradzieży

uwaga na cmentarnych złodziei

Hala już prawie gotowa
Kończy się budowa 
hali magazynowo 

– produkcyjnej Zakładu Przemy-
słu Pończoszniczego „Sandra”. 
Można się spodziewać, że już nie-
długo – zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami dyrekcji zakładu 
– pracę rozpocznie około 50 no-
wych pracowników. W tej chwili 
zakład zatrudnia prawie 150 osób. 

Planowane przyjęcia są pozytyw-
nie komentowane w miejscowym 
pośredniaku. Miasto cierpi na 
niedostatek nowych miejsc pracy 
i każda inicjatywa związana ze 
zwiększeniem zatrudnienia jest 
bardzo oczekiwana. 

(ps)

W Poddębicach wciąż są święta 

można dostaĆ oczoPląsu

są całe mają niewłaściwą barwę 
tablic. Stan znaków poziomych 
przedstawia się tak samo 
tragicznie. Ponadto zarządcy 
dróg nie radzą sobie również 
z przestrzeganiem przepisów. 

Niektóre znaki umieszczane są na 
nieodpowiedniej wysokości, na 
niewłaściwych konstrukcjach (np. 
na słupach trakcji elektrycznej, 
przydrożnych zabudowach, drze-
wach), a także w nieprzepisowej, 
niebezpiecznie bliskiej odległości 
od krawędzi jezdni. Problemem są 
też znaki niewidoczne,  przysłonięte 
przydrożnymi reklamami oraz 
drzewami i krzewami.

(ps) 

Szopka bożonarodzeniowa wciąż stoi przy jednej z posesji na Łę-
czyckiej. Przechodnie zastanawiają się, kiedy zostanie rozebrana. 
Być może z tym elementem świątecznym będzie tak samo, jak z 
miejskimi ozdobami. Bożonarodzeniowe ozdoby umocowane na 
latarniach nie są bowiem zdejmowane i cieszą oko przez cały rok. 

są całe mają niewłaściwą barwę 

Niektóre znaki umieszczane są na 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 224: Prawda jest pośrodku.

uŚmiecHnij się
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uŚmiecHnij się
* Mąż z żoną na rybach:
- Luśka, daj chleb...
- Zjadłam.
- To daj kukurydzę.
- Też zjadłam.
- To zjedz jeszcze robaki i wracamy 
do domu... 

* * * 
* Mąż przed wyjściem do pracy mówi do żony:
- Wiesz... Po goleniu czuję się tak, jakbym miał ze dwa-
dzieścia lat mniej.
- A czy nie mógłbyś się golić wieczorem? - pyta żona. 

* * * 
* Rozmawiają dwaj psychiatrzy:
- Wiesz co, mam rewelacyjnego pacjenta. Cierpi na 
rozdwojenie jaźni.
- A co w tym rewelacyjnego?
- Obydwaj mi płacą. 

* * *
* Iluzjonista po swoim kolejnym numerze oznajmia 
widzom:
- Teraz sprawię, że na waszych oczach zniknie jedna z 
obecnych tu kobiet.
Nagle z ostatniego rzędu słychać męski głos:
- Moja żona zgłasza się na ochotnika! 

* * *
* Do szpitalnej sali, gdzie leżą pacjenci ze sztucznymi 
płucami, wpada elektryk i oznajmia:
- No, panowie... Oddychajcie teraz głęboko, bo za chwilę 
na godzinę wyłączam prąd. 

* * * 
* Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, 
że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak 
orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

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

ZUPA Z BATATÓW
Składniki:
1 mały seler
1 średnia cebula
1 średnia marchew
4 ząbki czosnku
4 średnie bataty
1l bulionu warzywnego
kilka listków świeżej kolendry
oliwa 
Etapy przygotowania:
Podsmażamy pokrojoną w kostkę 
cebulę, seler, marchew i bataty. Na-
stępnie dodajemy rozgnieciony czo-
snek. Całość podlewamy bulionem 
warzywnym i gotujemy przez pół 

godziny. 5 minut przed końcem doda-
jemy świeże listki kolendry. Ściągamy z 
ognia, przyprawiamy solą i pieprzem, 
blendujemy. Na sam koniec zupę prze-
cieramy przez sitko. 

KREWETKi W PANCERZACH 
Z DOMOWyM GUACAMOLE

Składniki:
10-12 krewetek w pancerzach
3-4 ząbki czosnku 
1 łyżka posiekanego chili 
50 g masła 
garść świeżej bazylii / pietruszki 
Guacamole:
2 dojrzałe awokado 
3-4 małe pomidorki 
2 szalotki 
garść świeżej kolendry 
sok z 1/2 limonki 
sól morska /świeżo zmielony pieprz 
ziołowy 
oliwa z oliwek
Etapy przygotowania:
Krewetki dokładnie myjemy i osuszamy 
ręcznikiem papierowym. Na rozgrzanej 
patelni rozpuszczamy masło i delikatnie 

podsmażamy czosnek z chili. Patelnię 
odstawiamy z ognia, dorzucając posie-
kane liście bazylii i pietruszki. Osuszone 
krewetki przekładamy na patelnię i 
zamaczamy w mieszaninie czosnkowo
-maślanej. Doprawiamy solą i pieprzem. 
Pozostawiamy na ok. 45 minut, aż 
krewetki nasiąkną smakiem. Po upływie 
czasu smażymy po 1 minucie z każdej 
strony. Podajemy od razu z bagietką i 
świeżym guacamole.
Aby przygotować guacamole: Widel-
cem miksujemy obrane awokado i 
skrapiamy sokiem z limonki. Pomidorki 
kroimy w ćwiartki, a szalotkę siekamy 
na drobno. Wszystkie składniki mie-

szamy i doprawiamy solą oraz pie-
przem. Dodajemy kilka kropel oliwy, 
mieszamy i posypujemy kolendrą. 
Komentarz:
Czosnku nie należy długo smażyć, 
gdyż krewetki mogą nabrać gorzkiego 
smaku. Do guacamole nie musimy 
dodawać pomidorów.

TARTA MLECZNA
Składniki:
300 g gotowego ciasta francuskiego, 
rozmrożonego
1 litr mleka
1 laska cynamonu
100 ml cukru
100 ml mąki tortowej
50 ml masła
4 jajka, białka oddzielone od żółtek
mielony cynamon
Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do temperatury 
180°C. Formę do ciasta o średnicy 22,5 
cm wyłóż ciastem francuskim i wstaw 
do piekarnika na 15 minut. W tym 
czasie zagotuj mleko z laską cynamonu. 
W żaroodpornym naczyniu wymieszaj 

cukier i mąkę tortową, dodaj szczyptę 
soli. To mąki z cukrem powoli wlej go-
rące mleko, cały czas mieszając na ma-
łym ogniu, aż powstanie jednorodne 
ciasto. Zdejmij naczynie z ognia i dodaj 
masło. Odstaw, aby całość wystygła. 
Dodaj 4 ukręcone żółtka, a następnie 
białka ubita na sztywna pianę. Tak 
przygotowaną masę nałóż do ciasta 
francuskiego w formie, a potem wstaw 
do piekarnika i piecz jeszcze 10 minut 
w temperaturze 180°C. Następnie 
zmniejsz temperaturę do 160°C i piecz 
kolejne 10 minut. Po wyjęciu z piekar-
nika odstaw tartę do wystygnięcia, a 
przed podaniem – posyp cynamonem.
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Przedszkolaki z Przedszkola Nr 2 w Łęczycy świetnie bawiły się podczas karnawałowego balu 
w jednej z łęczyckich restauracji. Tańcom i wymyślnym atrakcjom nie było końca. Walentynki 
upłynęły maluchom pod znakiem beztroskiej, wyjątkowo miłej zabawy.

Walentynkowy 
bal karnawałowy
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Uuuu Makarena!

Przejście pod 
przeszkodą - kto 
będzie najlepszy

Brawo dla 
wszystkich 
za wspaniały 
taniec

Wszystkie przedszkolaki założyły kolorowe, karnawałowe stroje
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Ozorków

Ozorków

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.

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

Wójt Gminy Ozorków 
– 11218,30 zł brutto

Skarbnik Gminy Ozorków 
- 10012,32 zł brutto

Sekretarz Gminy Ozorków 
- 9614,18zł brutto

Najniższa “trzynasta pensja” 
- 1164,11zł brutto

Najwyższa “trzynasta pensja” 
- 6830,87zł brutto

Kwota wypłaconego 
dodatkowego wynagrodzenia 

w 2016 roku wynosiła: 
154112,52zł brutto

Do pierwszej poważnej 
awarii sieci wodociągo-

wej doszło nad ranem we wtorek. Na 
drugi dzień ponownie pękła rura. 
Lokatorzy posesji położonych przy 
ul. Listopadowej nie mogli uwierzyć, 
że przez dwa dni musieli zmagać się 
z niedogodnościami. Na szczęście na 
miejsce dojeżdżał beczkowóz z wodą 
pitną. Pracownicy OPK-u zamknęli 
ulicę na czas remontu. W centrum 
tworzyły się korki. 

Rzadko zdarza się, aby na tej samej 
ulicy doszło dzień po dniu do tak po-
ważnych awarii. Pierwsze pęknięcie 
rury przysporzyło kłopotów praktycz-
nie wszystkim lokatorom domów na 
całej długości ul. Listopadowej. Suche 
krany – czemu nie ma się co dziwić – 
mogą zdenerwować. 

- Woda to podstawa. Awarii nikt 
się nie spodziewał, więc nie mieliśmy 
żadnych zapasów. Nawet herbaty nie 
można było sobie zrobić. Do tego do-
szły prozaiczne, ale bardzo kłopotliwe 
rzeczy związane na przykład z brakiem 
spłukiwania ubikacji. Czekaliśmy tylko 
kiedy przyjedzie beczkowóz. Jak już 
przyjechał, to wszyscy zeszliśmy na 
dół i wzięliśmy od razu cztery wiadra 
wody – usłyszeliśmy od jednej z rodzin 
mieszkających przy ul. Listopadowej. 

Pierwsza awaria spowodowała 
znaczne zalania ulicy. Potężne rozlewi-
sko utworzyło się przy skrzyżowaniu z 
ulicą Mickiewicza. 

- Szybko przystąpiliśmy do działania 
– mówi pracownik OPK. - Pękła główna 
rura i dlatego awaria była tak poważna. 
Jaki był tego powód? To trudne pytanie. 
Najprawdopodobniej pęknięcie było 
wynikiem drgań od przejeżdżających 
głównie ciężkich samochodów. Nie 
było jeszcze aż takich różnic tempera-
tur. Kilka metrów w głąb ziemia jest 

Burmistrz  zaprasza 
mieszkańców na 

spotkanie poświęcone moż-
liwości pozyskania dotacji na 
wymianę starego, nieekolo-
gicznego kotła grzewczego na 
proekologiczne źródło ciepła. 
Podczas spotkania doradcy 
energetyczni z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
przedstawią zasady udzielania 
dotacji do 40%  kosztów zwią-
zanych z wymianą źródeł ciepła 
w ramach Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji.

Spotkanie odbędzie się 23 lu-
tego (czwartek) o godzinie 17:00 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Ozorkowie przy ul. Wyszyń-
skiego 43a.

Jedną z głównych przyczyn 
zanieczyszczenia powietrza jest 
korzystanie ze starych kotłów, 
pieców na paliwa stałe. Smog 

jest szczególnie dokuczliwy i 
groźny dla zdrowia w sezonie 
grzewczym, przy bezwietrznej 
pogodzie. Dlatego tak ważna jest 
wymiana starych, nieekologicz-
nych urządzeń grzewczych na 
proekologiczne źródła ciepła.

- By ułatwić mieszkańcom 
skorzystanie z programu ogra-
niczania niskiej emisji, organi-
zujemy spotkanie z doradcami 
z WFOŚiGW w Łodzi, którzy 
przedstawią szczegóły progra-
mu i wyjaśnią wszelkie wątpli-
wości – mówi burmistrz Jacek 
Socha. – Deklaracje i wnioski 
będzie można składać w urzę-
dzie miejskim w Ozorkowie. 
Pracownicy urzędu będą poma-
gać osobom zainteresowanym 
przy wypełnianiu wniosków.

Wnioski o dotacje będzie można 
składać od końca lutego do poło-
wy kwietnia. 

(stop)

trzynastki 
w urzędzie gminy

Kwota wypłaconego 
dodatkowego wynagrodzenia 

w 2017 roku wyniosła: 
145.455,31zł brutto

Planujesz wymianę starego Pieca?

Możesz liczyć na dotacjęLokatorzy nie mieli wody, 
miasto zakorkowane 

jeszcze zmarznięta. 
Usuwanie awarii trwało do godzin 

popołudniowych. Wydawało się, że 
problem został zażegnany. Następnego 
dnia – blisko biblioteki – doszło do ko-
lejnego pęknięcia. Od rana fachowcy z 
komunalki ponownie usuwali awarię.

- Nie wiem co się dzieje – rozłożył 
ręce robotnik z którym rozmawialiśmy. 
- Tym razem skutki są trochę mniejsze. 
Wody nie mają w posesjach od ul. Mic-
kiewicza do placu Jana Pawła II. 

Na czas prowadzonych robót trzeba 
było w środę zamknąć dla ruchu odci-
nek ul. Listopadowej. To spowodowało 
korki w centrum miasta. Długi sznur 
samochodów stojących przed świa-
tłami szczególnie rzucał się w oczy na 
placu Jana Pawła II.

Mieszkańcy z obawą czekają na 
wiosenne ocieplenie. Oby tylko stare 
rury wodociągowe nie zaczęły pękać. 
Powtórki z Listopadowej ozorkowianie 
już nie chcą. 

tekst i fot. (stop) 

Do pierwszej awarii doszło 
nad ranem we wtorek 

Pękła główna rura wodociągowa

Od strony pl. Jana Pawła II ul. 
Listopadowa była zamknięta 

Drugie pęknięcie wodociągu 
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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

W minione walen-
tynki w kwiaciar-

niach tłumów nie było. Od wła-
ścicieli punktów usłyszeliśmy, że 
ogromną konkurencją stały się 
markety, które również oferują 
kwiaty w bardzo atrakcyjnych 
cenach. 

- Z roku na rok obserwujemy 
taką tendencję, że coraz większa 
grupa klientów kupuje kwiaty 
w marketach – mówi Katarzyna 
Janowska, właścicielka kwiaciarni 
przy ul. Starzyńskiego. - Napraw-

O smutnym losie 
psów jesteśmy dość 

często informowani. Ostatnio 
zadzwonili do nas czytelnicy w 
sprawie Saby i kundelków z ul. 
Kupieckiej. Czy faktycznie zwie-
rzętom dzieje się krzywda?

- Pod Ozorkowem jest działka na 
której od dobrych 5 lat trzymana 
jest suka przypominająca małego 
owczarka podhalańskiego. Jest 
strasznie zaniedbana, jej sierść jest 
skołtuniona. To przygnębiające. 
Suka pilnuje działki wystawionej 
na sprzedaż. Pełno tam różnych 
gratów. Warunki są fatalne. W tej 
sprawie dzwoniłem również do to-
warzystwa opieki nad zwierzętami 
– usłyszeliśmy.

Czytelnik powiedział nam nie 
tylko o losie suki. Zwraca też uwagę 
na majętność właściciela zwierzęcia. 

- To jest przedsiębiorca, któremu 
pieniędzy nie brakuje. Mieszka w 
ładnym domu z dużym ogrodem. 
To smutne, że zapomniał o tej 
nieszczęsnej suce. Moim zdaniem 

rzadko dostaje coś do jedzenia i 
picia – uważa ozorkowianin, który 
zgłosił redakcji sprawę. 

O komentarz poprosiliśmy wła-
ściciela suki.

- Saba faktycznie jest na działce od 
ponad 5 lat. Jest w dobrej kondycji, 
a to znaczy, że ma dobre warunki. 
Pracownik mojej firmy przyjeżdża 
na działkę codziennie, aby napoić i 
nakarmić Sabę. Dostaje dobrej jako-
ści karmę, ma chrupki z zawartością 

Prokuratura wysto-
sowała do sądu akt 

oskarżenia przeciwko 25-letniej 
Paulinie S., która pod koniec ub. 
roku mając prawie 3,5 promila 
alkoholu w organizmie urodzi-
ła w zgierskim szpitalu pijane 
dziecko. U noworodka stężenie 
procentów wyniosło 3,2 promi-
la. Ozorkowiance grozi do 5 lat 
więzienia.

- Paulina S. odpowiadać bę-
dzie przed sądem z art. 160 kk, 
paragraf 2 – informuje Jolanta 
Wódka, szefowa prokuratury re-
jonowej w Zgierzu. - To przestęp-
stwo przeciwko życiu i zdrowiu. 
Jeżeli na sprawcy ciąży obowią-
zek opieki nad osobą narażoną 
na niebezpieczeństwo, podlega 
karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 

O ciężarnej, która doprowa-
dziła się do skrajnego upojenia 
alkoholowego, było głośno w 
całej Polsce. Nasi rozmówcy z 
Ozorkowa nie mogli uwierzyć w 
to, co się stało. Większość miesz-
kańców ostro skrytykowała 
Paulinę S. 

Sala gimnastyczna, 
gabinety rehabilita-

cyjne i dydaktyczne oraz zaplecze 
sanitarne mieścić się będą w bu-
dynku, którego budowę zapla-
nowano w tym roku przy Zespole 
Szkół Specjalnych.

Koszt inwestycji to 1 mln 230 tys. 
zł, z czego wkład własny powiatu 
zgierskiego wynosi ponad 670 tys. 
zł, a  dofinansowanie ze środków 
PFRON - ponad 560 tys. zł. 

- Obecnie czekamy na ocenę wnio-
sku przez fundusz i informację o 
przyznaniu środków na realizację 
inwestycji – informują pracownicy 
biura promocji starostwa powiato-
wego w Zgierzu.

Na nowy budynek podopieczni 
placówki czekają już od wielu lat. 

- Sala gimnastyczna oraz do-
datkowe pomieszczenia do zajęć 
pozwolą na zapewnienie naszym 
uczniom lepszych warunków do 
nauki, rozwoju i rehabilitacji – mówi 
Aneta Jatczak, dyrektor ZSS. – Dzię-
kuję tym wszystkim, m.in. radnym 
powiatowym, którzy zabiegali w 
starostwie o realizację tej tak ważnej 
dla nas inwestycji.

Sala gimnastyczna przy ZSS

Na zdjęciu D. Gabrysiak i 
dyr. ZSS w miejscu, gdzie ma 
zostać zbudowana sala

Budowa sali gimnastycznej przy 
ZSS w Ozorkowie była tematem wie-
lu wniosków radnego powiatowego 
Dominika Gabrysiaka do starosty 
zgierskiego.

- Szkoła istnieje już wiele lat, a jej 
uczniowie nie mają sali gimnastycz-
nej i wystarczającej liczby sal do zajęć 
dydaktycznych i rehabilitacyjnych 
- mówi Dominik Gabrysiak. – Z 
roku na rok do placówki trafia coraz 
więcej dzieci wymagających specjali-
stycznej opieki; obecnie uczy się tu 90 
podopiecznych. W takiej sytuacji roz-
budowa bazy szkolnej jest niezbędna.

Akt oskArżeniA dLA PAuLiny s. 

Prokuratura w Zgierzu zakończyła dochodzenie aktem 
oskarżenia dla ozorkowianki 

Przypomnijmy, że karetka do 
pijanej w sztok ciężarnej została 
wezwana przez jej rodzinę. W 
szpitalu poród odbył się przez 
cesarskie cięcie. Matka wróciła 
do rodzinnego domu bez swojego 
dziecka. Noworodek wymagał 
dalszego leczenia szpitalnego. 
Chłopiec był w złym stanie. 

25-latka ma czworo dzieci. Zanim 
na świat przyszedł chłopiec, ozor-
kowianka wychowywała już trzy 
dziewczynki. Obecnie są w wieku 3, 
4 i 6 lat. Warto również wspomnieć, 
że niedawno zapadła decyzja o ode-
braniu matce dzieci. Wcześniej ro-
dzina była pod nadzorem kuratora. 

(stop)

markety zagrażają 
kwiaciarniom

dę nie wiem, w jaki sposób markety 
mają tak niskie ceny na kwiaty. Roz-
mawialiśmy o tym ze znajomymi z 
branży. W kwiaciarniach cen już się 
nie da obniżyć. 

Nie ma co ukrywać, że właściciele 
kwiaciarni rzeczywiście mają nie 
lada problem. W walentynki za 
dużą różę trzeba było zapłacić w 
kwiaciarniach od 10 do nawet 16 zło-
tych. Tymczasem w marketach bu-
kiet róż (choć mniejszych) kosztował 
zaledwie 6 – 8 zł. Dużo tańsze były 

również inne marketowe kwiaty i 
bukiety. Pytanie tylko, czy kwiaty 
z marketu jakościowo są lepsze od 
tych z kwiaciarni. 

(stop)

Pieskie życie...

witamin i minerałów. Jej buda jest 
ocieplana, Saba ma swobodę. Nie 
jest na łańcuchu. Uważam, że za-
rzuty są bezpodstawne. Jeśli chodzi 
o przebywanie na działce w okresie 
zimowym, to owczarek syberyjski 
uwielbia jak jest chłodniej. Dlatego 
jej sierść jest miejscami gruba i skoł-
tuniona. To normalne – tłumaczy 
opiekun suki. 

Przedsiębiorca odniósł się rów-
nież do wątku materialnego. 

- Mam nadzieję, że czytelnik za-
dzwonił do państwa rzeczywiście 

zaniepokojony losem Saby, a nie 
tylko po to, aby z zawiści mówić 
o moim biznesie. Jeśli mnie zna, to 
zapraszam go do siebie. W każdej 
chwili możemy pojechać na działkę. 
Niech zobaczy z bliska, że Saba nie 
ma tam źle.

* * *
Czytelnicy zadzwonili do redak-

cji również w sprawie dwóch – ich 
zdaniem – bezpańskich psów błąka-
jących się po ul. Kupieckiej.

- Te psiaki są czasami agresywne. 
Stoją pod sklepami, bo przyzwycza-
iły się już do tego terenu. I nie ma się 
co dziwić, bo niektórzy sklepikarze 
je dokarmiają – usłyszeliśmy.

W jednym ze sklepów rzeczywi-
ście sprzedawczyni potwierdziła, że 
psiaki są dokarmiane. Stwierdziła 
jednak, że psy nie są bezdomne.

- Niedaleko mieszka ich właści-
cielka. Puszcza je swobodnie i tak 
szczerze mówiąc wcale nie intere-
suje się ich losem.

(stop)

Suka Saba trzymana jest na 
działce pod Ozorkowem

Dwa kundelki upodobały sobie 
Kupiecką
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ogłoszenie

Burmistrz Miasta Ozorkowa  

Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi 

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie  

Izba Historii Miasta Ozorkowa 

1 marca 2017 godz. 16.00 
 

ulica Wigury 14  
Wystawa czynna do 20 kwietnia 2017 

wtorek 10.00-16.00, piątek 12.00-18.00 

Wstęp wolny 
Wystawa przygotowana przez pracowników  

Oddziału IPN - Komisji Ścigania Zbrodni      
przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi 

Twarze łódzkiej bezpieki  

Konieczne było zwiększenie puli 
środków przeznaczonych na 
przebudowę dróg gminnych o 90 
tys. złotych. - Po rozstrzygnięciu 
przetargów ogłoszonych w stycz-
niu okazało się, że środki jakie za-
bezpieczyliśmy w budżecie na ten 
cel są niewystarczające, pomimo 
tego, że przyjęliśmy stawki o 25% 
wyższe niż w latach ubiegłych – 
mówi Ryszard Nowakowski, wójt 
gminy.

Radni przyjęli także uchwałę re-
gulującą funkcjonowanie oświaty w 
gminie Parzęczew po wejściu w ży-
cie reformy likwidującej gimnazja. 
W związku z tym, sześcioklasowa 
do tej pory Szkoła Podstawowa 
w Chociszewie stanie się szkołą 
ośmioklasową. Docelowo będzie 
to wymagało drobnych remontów, 
ponieważ trzeba wygospodarować 
dodatkową salę lekcyjną. Zespół 
Szkół w Parzęczewie po wygaśnię-
ciu Gimnazjum przekształci się w 
ośmioklasową szkołę podstawową.

Ponadto radni przyjęli uchwałę 
intencyjną, w sprawie udzielenia 
dotacji celowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Parzęczewie na 
dofi nansowanie zakupu średniego 
samochodu ratowniczo – gaśnicze-

Radni z Parzęczewa 
debatowali nad budżetem

Samorząd przeznaczył dotację 
dla OSP na zakup nowego 
wozu

Przyjęto uchwałę regulującą funkcjonowanie oświaty

go. Wysokość dotacji to 250 tysięcy 
złotych. Strażacy od kilku lat pró-
bują pozyskać środki na zakup tego 
samochodu. OSP w Parzęczewie 
dysponuje dwoma wozami ratowni-
czo – gaśniczymi, w tym 40 –letnim 
jelczem, wymagającym dużych 
nakładów finansowych. Oprócz 
pieniędzy z budżetu gminy strażacy 
pozyskali dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi, którą 
zarząd postanowił zwiększyć do 320 
tys. zł. Koszt zakupu samochodu 
to 800 tysięcy złotych, dlatego dru-
howie ubiegają się jeszcze o środki 
z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej oraz z Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Brakuje miejsc 
parkingowych

Trudno jest zapar-
kować samochód na 

przepełnionych parkingach. Ten 
problem odczuwalny jest przede 
wszystkim na osiedlach. Dlatego 
niektórzy kierowcy zmuszeni są 
parkować auta między krzakami 
i drzewami. 

(stop)

PAsAżeroWie krytykuJĄ 
ZAPOWIADANE ZMIANY
Ozorków Już niedługo, bo na 

początku kwietnia, 
tramwaje podmiejskiej linii 46 znów 
zwolnią. Tragiczny stan torowiska 
już kilkakrotnie wymuszał zmianę 
rozkładu jazdy. Kolejna wejdzie w 
życie wraz z reformą systemu komu-
nikacyjnego aglomeracji łódzkiej, w 
ramach której zmniejszona zostanie 
częstotliwość kursów linii z Łodzi do 
Ozorkowa. 

Blisko dwie godziny – tyle zajmie z 
przesiadką podróż ze ścisłego centrum 
Łodzi do Ozorkowa. Częstotliwość 
kursów spadnie z 20 do 24 minut. 
Informację o planach dalszego spowol-
nienia biegu tramwajów upubliczniło 
Stowarzyszenie na rzecz Obrony Pod-
miejskiej Komunikacji Tramwajowej w 
Regionie Łódzkim. 

Ze względu na specyfikę linii pod-
miejskiej (jednotorowa z mijanka-
mi) zmiany oznaczają zmniejszenie 
prędkości i wydłużenie czasu prze-
jazdu na odcinkach jednotorowych 
– czytamy w komunikacie opubli-
kowanym przez przedstawiciela 
stowarzyszenia Adama Rembaka. 
Plany korekty czasu przejazdu po-

twierdził Zarząd Dróg i Transportu 
Urzędu Miasta Łodzi, który jest or-
ganizatorem przewozów. Nie należy 
jednak łączyć wydłużenia podróży z 
wprowadzeniem nowej, niższej czę-
stotliwości. – Obecnie stan techniczny 
torowiska na linii ozorkowskiej wy-
maga ograniczeń prędkości – stwier-
dza bowiem Tomasz Andrzejewski, 
rzecznik prasowy ZDiT. 

Pasażerowie o zmianach wypowia-
dają się krytycznie. Obawiają się, czy 
linia przetrwa.

- Jeżdżę z Ozorkowa do Łodzi przy-
najmniej 2-3 razy w tygodniu – mówi 
Jan Owczarek. - Już teraz dojazd jest 
fatalny. Odcinkami tramwaj porusza 
się bardzo wolno. Ja się już przyzwy-
czaiłem do takiej jazdy. Nigdzie mi się 
nie spieszy. Ale przecież dużo grono 
pasażerów patrzy na czas przejaz-
du. Ma być jeszcze wolniej. I chyba 
drożej. To może zniszczyć linię 46. 
Czy dłuższy czas jazdy wią-
że się z podwyżką cen biletów?
Zdaniem ZDiT czas przejazdu od gra-
nicy Łodzi (przystanek Helenówek) do 
pętli w Ozorkowie wzrośnie o ponad 
10% i wyniesie 70 minut (teraz 63 mi-

nuty). Pojazdy mają nie 
odstawać na mijankach.

Inaczej sprawę widzi 
Stowarzyszenie na rzecz 
Obrony Podmiejskiej Komunikacji 
Tramwajowej w Regionie Łódzkim. 
Dla stowarzyszenia zwolnienia ozna-
czają nie tylko dodatkowe minuty 
spędzane w drodze, ale także swoistą 
podwyżkę cen biletów. Podstawowa 
taryfa przejazdów jednorazowych w 
aglomeracji łódzkiej oparta jest bowiem 
na czasie trwania podróży. 

„Wystąpi więc konieczność ku-
powania droższych – na więcej mi-
nut – biletów czasowych” - moż-
na przeczytać w komunikacie.
Przypomnijmy, że zapowiedziana re-

forma oznacza także zmianę trasy linii 
46 na jej odcinku łódzkim. Zamiast na 
pętlę Zdrowie tramwaje dotrą na Stoki, 
zapewniając tym samym bezpośred-
nie połączenie północnych dzielnic 
Łodzi z kampusem Uniwersytetu 
Łódzkiego i ul. Pomorską, przy której 
zlokalizowane jest kilka szkół śred-
nich. Utrzymany zostanie natomiast 
całodobowy charakter połączenia. 
Kursy nocne na linii 46 pozostaną w 
rozkładzie jazdy i będą realizowane 
na niezmienionej trasie z Ozorkowa 
do placu Wolności w Łodzi.

(stop)
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Dopiero co rynek kosmetyków 
zaczęły podbijać kremy BB, a 
już firmy opracowały kremy CC 
oraz kremy DD i zapowiadają 
dalsze litery alfabetu. Czym są 
kosmetyki wielozadaniowe i dla 
kogo są przeznaczone?

Krem BB - łagodnie 
kryje i nawilża

Tym, co stało się podstawą 
sukcesu kremów BB, jest ich 
wielofunkcyjność – to połączenie 
kremu pielęgnacyjnego z podkła-
dem. Jest to formuła zbliżona do 
znanych od lat kremów tonują-
cych, które też łączą właściwości 
pielęgnacyjne z upiększającymi. 
Oba rodzaje kosmetyków mają 
za zadanie nawilżenie skóry, 
niwelowanie jej drobnych niedo-
skonałości i dodawanie blasku 
cerze. Różnica między nimi po-
lega na tym, że kremy tonujące 
zawierają więcej składników 
pielęgnacyjnych, a kremy BB są 
bardziej zbliżone do podkładów. 
Jednak nie mają tak silnych 
właściwości maskujących, jak 
klasyczne kremy BB, a przede 
wszystkim nie zawierają skład-
ników o właściwościach gojących 
podrażnioną skórę (poza nielicz-
nymi wyjątkami).

Krem CC - tuszuje 
niedoskonałości

Ten skrót można tłumaczyć na 
kilka sposobów: Colour & Correct, 
Color Control albo Color & Care. 
Jednak w każdym przypadku 
chodzi o krem, który łączy zalety 
pielęgnacyjne z właściwościami 
podkładu i korektora, tyle że o 
silniejszym działaniu niż jego 
poprzednik. 

Kremy CC charakteryzują się 
lekką formułą, łagodną dla cery, 
zwłaszcza cery z problemami, bo 
głównie dla takiej są przeznaczone 
– naczynkowej, wrażliwej, tłustej, 
trądzikowej. Dobrze nawilżają, 
odżywiają skórę i zapewniają jej 
ochronę przeciwsłoneczną, ale 
tym, co je wyróżnia, jest zdolność 
do maskowania niedoskonałości 
cery. Poprawiają i wyrównują jej 
koloryt, zależnie od składników 
– matują lub dodają blasku. To wła-
śnie wśród kremów CC najłatwiej 
znaleźć takie, które są najbliższe 
pierwotnej idei kremów BB, czyli 
zawierające składniki przeciwza-
palne i kojące podrażnienia.

Krem DD - odmładza
To, jak na razie, najmłodsze 

„dziecko” w kosmetycznej rodzi-
nie alfabetycznej, którego skrót od 

Umieść w blenderze pokrojonego 
w kostkę ogórka. Miksuj dokładnie, 
dopóki nie uzyskasz jednolitej masy. 
Następnie odciśnij sok do butelki 
kosmetycznej, dodaj wyciśnięty sok 
z aloesu (1 łyżkę) i wymieszaj z wodą 
mineralną (w proporcji 1:1). Mocno 
wstrząśnij. Gotowy tonik można 
przechowywać w lodówce przez 4 dni.
Tonik ogórkowy do cery mieszanej 
pomoże zmniejszyć widoczność roz-
szerzonych porów i przywróci skórze 
odpowiedni poziom pH.

W 100 ml lekko ogrzanej wody ró-
żanej rozpuść 20 g odtłuszczonego 
mleka w proszku i 1 łyżkę miodu. 
Następnie dodaj 20 ml olejku z 
owoców avocado, 20 ml olejku mi-
gdałowego i dokładnie wymieszaj. 
Całość przelej do sterylnej butelki 
kosmetycznej (można ją kupić w dro-
geriach) i silnie wstrząśnij. Odstaw w 
chłodne miejsce.

Dieta bogata w witaminy oraz składniki mineralne 
jest niezbędna, aby zęby i dziąsła były zdrowe. W 
przypadku ich niedoboru wzrasta ryzyko stanów 
zapalnych i chorób dziąseł, owrzodzeń jamy ustnej, 
a nawet ubytków. Jakich składników nie powinno 
zabraknąć w naszym jadłospisie? - Kluczowe są 
wapń, witamina D, fosfor oraz witamina C. Nie po-
winno zabraknąć ich źródeł na naszych talerzach, 
gdy zależy nam na zdrowych zębach i dziąsłach.

Witaminy i minerały na zdrowe zęby i dziąsła

Wapń pełni istotną rolę w procesie tworzenia się 
struktur kostnych, a więc 
również i zębów. To on de-
cyduje o tym, że są zdrowe 
i mocne. Wapń zapobiega 
także osteoporozie, która 
może prowadzić do złamań 
kości i osłabienia tkanki ko-
stnej wokół zębów. – Wapń 
w niewielkich ilościach krą-
ży w naszym krwiobiegu i 
jego poziom jest starannie 
regulowany przez organizm. 
Jeśli nie dostarczymy go w 
odpowiednich ilościach po-
przez dietę, organizm będzie 
uzupełniał te braki, pobiera-
jąc go niczym pijawka z kości 
– wyjaśnia ekspert.

Fosfor jest niezbędny w 
diecie, by działanie wapnia 
było pełne. Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku jadłospisu dzieci, które 
się rozwijają.

Witamina D jest równie ważna, ponieważ reguluje we 
krwi równowagę poziomu wapnia i fosforu, sprawia, 
że są lepiej wchłaniane i przyswajane przez organizm, 
co przekłada się na mocne zęby. Witamina D wykazuje 
również pozytywne działanie w przypadku tkanek 
przyzębia. Z badań wynika, że osoby, których dieta 
obfituje w witaminę D są najmniej narażone na stany 
zapalne dziąseł oraz paradontozę.

Witamina C jest niezbędna dla dobrej kondycji przy-

zębia. Pomaga w tworzeniu i regeneracji tkanki łącz-
nej, która wspomaga organizm w przypadku infekcji 
dziąseł. U ludzi, którzy mają niedobór witaminy C, 
może występować zwiększona podatność na stany 
zapalne dziąseł. - Zaburzenia w obrębie tkanki łącz-
nej mogą nawet doprowadzić do poważnych chorób 
dziąseł jak szkorbut, w którym m.in. upośledzone 
procesy produkcji kolagenu prowokują szereg obja-
wów m.in. opuchnięte, przerośnięte dziąsła, problemy 
z gojeniem się ran, ruchomość, chwiejność, a także 
wypadanie zębów – ostrzega stomatolog. Z kolei 
bioflawonoidy, których kompleksy występują z wita-
miną C redukują odkładanie się płytki nazębnej, która 

podwyższa ryzyko stanów 
zapalnych dziąseł i próch-
nicy. Witamina C to rów-
nież silny przeciwutleniacz, 
który mobilizuje do pracy 
nasz układ odpornościowy 
i przyśpiesza gojenie ran, 
także tych w jamie ustnej.

Witamina A choć kojarzona 
z dobrym wzrokiem i silną 
odpornością, pomaga rów-
nież w utrzymaniu w dobrej 
kondycji błon śluzowych, 
tkanek przyzębia oraz w 
produkcji odpowiednich 
ilości śliny. Ma znaczenie 
w procesie tworzenia się 
zębów i ząbkowania. Jest 
równie pomocna w utrzy-
maniu zdrowych tkanek 
przyzębia, w tym dziąseł, 

ponieważ usprawnia gojenie się ran.

Witaminy z grupy B są równie korzystne dla zdrowia 
jamy ustnej. Ich niedobór zamanifestuje się pod posta-
cią: zapalenia języka (język wysuszony, o purpurowej 
barwie), wyschniętych warg, pękających kącików ust 
(B2), zmian zapalnych ślinianek, nadwrażliwości błon 
śluzowych (B1), przekrwienia błony śluzowej, piecze-
nia, obrzęku i przerostu brodawek nitkowatych na 
powierzchni języka (B3). Natomiast dzięki obecności 
witamina B6 w jamie ustnej wzrasta ilość „dobrych” 
bakterii, zaś maleje tych, które odpowiadają za rozwój 
próchnicy.

Z roku na rok ośrodki SPA zdoby-
wają coraz więcej wielbicieli. Nic 
dziwnego, tu można naprawdę 
wypocząć, zrelaksować się, za-
dbać o ciało i umysł. Nie musisz 
jednak wydawać fortuny na tego 
typu atrakcje. Przygotuj sobie 
seans SPA we własnym domu. 

Spa - zacznĳ od peelingu

Peeling wspomaga naturalny 
proces złuszczania naskórka. W 
oczyszczoną skórę łatwiej potem 
wnikają aktywne substancje z ko-

smetyków. A masaż wykonywany 
podczas peelingu pobudza krążenie 
i poprawia odżywienie komórek 
skóry. Do zabiegu najłatwiej użyć 
gotowego kosmetyku, ale jeśli wo-
lisz, możesz przygotować go sama.

Maseczka na szyję i dekolt
Wymieszaj białko z 2 jajek z 3 łyżka-
mi twarożku homogenizowanego i 
łyżką miodu. Wsyp do miski 3 łyżki 
zielonej herbaty, zalej przegotowaną 
ciepłą wodą i odstaw na 3 minuty 
do zaparzenia. Papkę rozsmaruj na 
szyi i dekolcie, przykryj ręcznikiem 
nasączonym naparem z herbaty. Po 
15-20 minutach spłucz maseczkę chłodną wodą i wklep w skórę krem 
liftingujacy. Skóra będzie dobrze napięta i wygładzona.

domowe sPa - jak zrobić 
seans spa w domu? 

Warto wiedzieć 
NiE PRZESADź 

Z TEMPERATURą WODy
30 stopni Celsjusza - tyle (w przy-
bliżeniu) powinna mieć kąpiel, 
jeśli chcesz się w niej zrelaksować. 
Niższa temperatura (20-27 stopni) 
podziała pobudzająco, gdyż pod 
jej wpływem naczynia szybko się 
obkurczą, a po wyjściu z wody na-
stąpi ich rozszerzenie. Natomiast 
cieplejsza kąpiel (38-42 stopni) 
wywoła spadek ciśnienia krwi i 
wpłynie usypiająco.

- Zmieszaj pół szklanki grubo-
ziarnistego cukru lub soli morskiej 
z 3–4 łyżkami oliwy. Papkę rozpro-
wadź na skórze myjką lub dłońmi i 
kolistymi ruchami masuj całe ciało. 

Oczyść także twarz, szyję i dekolt, 
ale do tego użyj delikatnego peelin-
gu drobnoziarnistego lub enzyma-
tycznego, który rozpuszcza komórki 
zrogowaciałego naskórka. Na koniec 
spłucz wszystkie kosmetyki pod 
prysznicem i umyj włosy, by skóra 
głowy też mogła oddychać.

Spa - zanurz się w kąpieli

Napełnij wannę ciepłą wodą i do-
daj do niej sól albo płyn do kąpieli. 
Wybierz kosmetyk, który nie tylko 
pięknie pachnie, ale też doskonale 
nawilża skórę. Dobrze, żeby zawie-
rał np. algi, sól morską, witaminę C, 
kwasy owocowe, glicerynę, proteiny 
pszeniczne, elastynę czy aminokwa-
sy. W ciepłej wodzie pory skóry się 
rozszerzają i nawilżające substancje 
mogą głębiej wniknąć.

JAK zrOBić tONiK 
OGórKOWy 
W DOmu?

Przepis na mleczko 
kosmetyczne 

z avocado

Krem BB wyrównuje koloryt 
skóry, krem CC tuszuje 
niedoskonałości, a krem DD 
wyraźnie odmładza

Dynamic Do-all można tłumaczyć 
jako krem, który „robi wszystko”. 
Chociaż nie jest powszechnie 
dostępny na rynku polskim, wia-
domo, jakie krem ma działanie. 
Krem DD zapewnia nie tylko jesz-
cze lepsze właściwości pielęgna-
cyjne i maskowanie niedoskona-
łości skóry niż jego poprzednicy, 
ale wyróżnia się właściwościami 
przeciwzmarszczkowymi i roz-
świetlającymi, które optycznie 
ujmują lat. Jest więc przeznaczony 
dla skóry dojrzałej, która potrzebu-
je silnego odżywienia i ma zwykle 
również wiele do ukrycia.

krem BB, krem CC, krem dd - czym się różnią?

witaminy na zdrowe zęby i dziąsła
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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 225/2017

20.02 - 23.02 2017 r.

PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 20.02

NIEDZIELA 19.02

SOBOTA 18.02

PIĄTEK 17.02
Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 21.02

ŚRODA 22.02

BUENO CZWARTEK 23.02

REPERTUAR
17.02 - 23.02.2017
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Na odbywających 
się w Toruniu Ha-

lowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych 

Ewa Różańska zdobyła z bardzo 
dobrym wynikiem 16.08 m zło-
ty medal w pchnięciu kulą. To 
już szósty tytuł Mistrzyni Pol-

13 lutego w Gimnazjum im. Cz Miło-
sza w Topoli Królewskiej odbyły się 
mistrzostwa powiatu łęczyckiego w 
piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. 
Do rozgrywek zgłosiły się dwa gim-
nazja z Topoli Królewskiej i Łęczycy. 
Mecze rozgrywane były do trzech 
wygranych setów. W pierwszym me-
czu dziewczęta z Topoli Królewskiej 
pokonały reprezentantki gimnazjum 
w Łęczycy 3 : 0 (25:11) (25:11) (26:24). 
Ostatni, trzeci set przyniósł najwięcej 
emocji. Zwyciężczynie jak i przegrane 
pokazały jak się gra w siatkówkę. Wię-
cej opanowania wykazały dziewczęta 

z Topoli i one zdobyły pierwsze miej-
sce w mistrzostwach powiatu, drugie 
przypadło dziewczętom z gimnazjum 
w Łęczycy.
W meczu chłopców pierwszy set padł 
łupem reprezentacji gimnazjum w Łę-
czycy (25:20). W kolejnych więcej mieli 
do powiedzenia reprezentanci gimna-
zjum w Topoli Królewskiej zwyciężając 
kolejno do 15, 20 i 18. (1:3) Więc to gim-
nazjum w Topoli Królewskiej zdobyło 
tytuł mistrza powiatu w piłce siatkowej 
Chłopców w 2017r. Reprezentantom 
z gimnazjum w Łęczycy przypadło 
zaszczytne 2 miejsce.

Walentynki to czas, który chcemy spędzić z bliskimi nam osobami. 

Policjanci z łęczyckiej komendy dołączyli do wojewódzkiej akcji i 

właśnie w tym wyjątkowym dniu prowadzili działania mające na 

celu zwrócić uwagę kierujących na sprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Podczas akcji prowadzonej na drodze, funkcjonariusze 

dla osób, które przekroczyły dozwoloną prędkość przygotowali 

okolicznościowe zapachowe serduszka z wymowną treścią: „zwolnij! 

Jak kocha, to poczeka”.
to idealny dzień, aby uświadamiać kierujących, którzy jednocześnie 

mogą być żonami, mężami, narzeczonymi czy rodzicami, że uczucie 

to nie tylko stan ducha, ale rów-
nież odpowiedzialność. 
Pamiętajmy, że nie 
zawsze dozwolona 
prędkość jest pręd-
kością bezpiecz-
ną. zwłaszcza w 
okresie zimowym 
pozornie czarna na-
wierzchnia nie gwa-
rantuje przyczepności i 
panowania nad pojazdem. 

EWA róŻAŃSKA HALOWĄ miStrzyNiĄ 
POLSKi JuNiOrEK mŁODSzyCH

ski utalentowanej lekkoatletki 
MKLA Łęczyca.

Dobrze spisali się także pozostali 
reprezentanci Łęczycy. W siedmio-
boju juniorów młodszych Szymon 
Kłosiński zajął szóste miejsce (4048 
pkt) a jego klubowy kolega Paweł 
Rybarczyk był dziesiąty (3480 pkt). 
Zawodnicy ustanowili rekordy 
życiowe.

Adrian Mikołajczyk zajął siódmą 
lokatę w skoku o tyczce juniorów 
(4.10 m), a Katarzyna Mrozińska w 
tej samej kategorii wiekowej była 
ósma z wynikiem 3.00 m.

W skoku wzwyż juniorów młod-
szych Jakub Staniszewski był ósmy 
z nowym rekordem życiowym 192 
cm. Martyna Tomes wyrównała 
swoją “życiówkę” w trójskoku (10.86 
cm) co dało jej także ósmą lokatę. W 
pchnięciu kulą juniorów młodszych 

Maciej Wawrzyniak zajął jede-
naste miejsce (14.60 m), a Oliwia 
Podlińska była czternasta (11.27 
m). Kamiński Maciej przebiegł 60 
m przez płotki w 8.96 s i dało mu 

to szesnaste miejsce.
Bardzo dobry występ na bardzo 

trudnych zawodach, uwieńczony 
wieloma rekordami życiowymi. 

(and)

mistrzostwa powiatu

Jak kocha to poczeka
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to nie tylko stan ducha, ale rów-
nież odpowiedzialność. 
Pamiętajmy, że nie 

wierzchnia nie gwa-
rantuje przyczepności i 
panowania nad pojazdem. 
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Łyżeczka jak paleczapylanie dronemwyprostuj się!

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

wyprostuj się!

Dasz radę. 
Trzymamy cię

Według statystyk, co czwarty 
mężczyzna jest szczęśliwy

Basen z 
podgrzewaną 
wodą

Przyjęcie wyprostowanej postawy może czasowo poprawić 
nastrój osób z depresją.
Naukowcy z Uniwersytetu w Auckland przestrzegają 
jednak, że na razie wyniki są wstępne i nie wiadomo, czy 
ćwiczenia posturalne mogą się rzeczywiście przydać w 
terapii depresji i czy ich efekty są długotrwałe. „Zmiana 
postawy jest prostą […] interwencją niskiego ryzyka, którą 
można wdrażać w pojedynkę albo w połączeniu z innymi 
terapiami. By jednak potwierdzić te wyniki, potrzeba dal-
szych badań”. Twórcy teorii podkreślają, że wcześniejsze 
badania wykazały, iż przygarbiona postawa stanowi cechę 
depresji. Inne studia zademonstrowały zaś, że przyjęcie 
pozycji wyprostowanej poprawia nastrój i samoocenę u 
osób bez depresji.

Naukowcy z Japonii zapylają lilie dronami wielkości pszczół. 
Na ich spodniej części znajdują się końskie włosie oraz 
żel jonowy, który jest na tyle lepki, by przenieść pyłek z 
jednego kwiatka na następny. Japończycy nie zamierzają 
wcale zastępować pszczół. Chodzi im wyłącznie o odcią-
żenie kolonii w warunkach olbrzymiego zapotrzebowania 
rolniczego (koniec końców przyniosłoby to korzyści także 
farmerom). Sprawdzianem dla dronów było poletko lilii 
japońskich (Lilium japonicum). Gdy drony z włoskami i 
żelem podjęły pyłek z jednego kwiatka, przelatywano nimi 
na kolejne lilie. W ten sposób je zapylano, zapoczątkowując 
produkcję nasion. 

Goûte to łyżeczka, która przez specyfi czny kształt i symu-
lację oblizywania palców ma nasilać smak pokarmów o 
kremowej konsystencji, m.in. jogurtów, musu czekolado-
wego czy miodu. Jej twórcy uważają, że tradycyjne sztućce 
projektowano wyłącznie z myślą o aspektach funkcjonal-
nych. Ich celem jest zaś stworzenie łyżek czy widelców 
zwiększających również zmysłową przyjemność z jedzenia. 
- Do normalnego repertuaru zachowań należą zarówno je-
dzenie rękoma, jak i wylizywanie palców czy nawet talerzy. 
Firma tworzy obiekty, które kojarzą intuicyjne i eleganckie 
sposoby wkładania pokarmu do ust. Agencja wykorzystuje 
psychologię eksperymentalną, by zaprojektować narzę-
dzia, które porywając zmysły, zwiększają przyjemność z 
jedzenia i zachęcają ludzi do podejmowania zdrowszych 
wyborów żywieniowych – podkreślają twórcy łyżeczki.


