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Tragedia rozegrała 
się w piwnicy domku 
jednorodzinnego. Według 
wstępnych ustaleń 25-latek 
w trakcie rozpalania wlał 
do pieca łatwopalną ciecz, 
która wybuchła. Płomienie 
błyskawicznie przeskoczyły na 

ozorkowianie 
czują się oszukani. 
czY eNerGa 
WYStaWIa ZaWYŻonE 
faKtUrY?

Mały 
Julianek 

z Uniejowa 
walczy 
ożycie

str. 6

DESZCZOWA AURA MOCNO 
DAŁA SIĘ WE ZNAKI MIESZKAŃCOM 
NIEUTWARDZONYCH DRÓG 
W OZORKOWIE I ŁĘCZYCY str. 4 i 10

zaMeK W 
łĘczycy Nie 
otrzyMa 20 

MilioNóW

25-LatEK Płonął 
JaK PocHoDNIa!

ŁĘCZYC
A

Babcia 25-latka nie 

może otrząsnąć się z 

tragedii

aFera 
pocztoWa 
W łĘczycy

odzież mężczyzny. Z rozległymi 
poparzeniami poszkodowany 
został przetransportowany 
do szpitala w Łęczycy a 
następnie śmigłowcem LPR 
do Warszawy. Nie udało się 
uratować młodego mężczyzny. 

więcej str. 5



2 27 LUTEGO 2017
Nowy
Tygodnik
Regionalny raDni ucHwały nie poDjęli 

ogłoszenie

Łęczyca

Gm. Łęczyca Pomysł utwo-
rzenia liceum w 

Topoli Królewskiej nie spotkał 
się z akceptacją całej rady gmi-
ny Łęczyca. Przedstawiciele sto-
warzyszenia Edukacyjno-Kul-
turalnego „Impet” przyszli na 
sesję gminną, żeby rozmawiać 
o swoim pomyśle i sposobie 
finansowania. Liczyli na 
wsparcie gminy.

- Przychodzimy z pomy-
słem, który w naszej ocenie 
może być rozwiązaniem  
na zagospodarowanie bu-
dynku wygaszanego gim-
nazjum, jak również moż-
liwością stworzenia miejsc 
pracy dla nauczycieli. Pro-
ponujemy utworzenie w 
budynku byłego gimnazjum 
liceum ogólnokształcącego, dla 
którego organem prowadzącym 
byłoby stowarzyszenie „Impet” 
- mówił Marcin Tober, prezes 
organizacji. 

Członkami stowarzyszenia są 
rodzice uczniów i nauczyciele ze 
szkoły w Topoli Królewskiej.

Przedstawiony pomysł wzbu-

dził zainteresowanie, ale też wąt-
pliwości, szczególnie w kwestii 
fi nansowania takiej szkoły, oraz 
ewentualnego ulokowania jej w 

budynku po gimnazjum, co ostro 
krytykuje radny Grzegorz Góra.

- To co się dzieje w temacie 
tego stowarzyszenia, przecho-

dzi wszelkie granice. Rodzice 
i dzieci już są wciągane w roz-
grywki między nauczycielami. 
Bardzo wysoko cenię sobie byłą 
dyrektor gimnazjum, panią Ku-
ropatwę, jest inteligentną osobą, 
ale jako radny gminy Łęczyca 
muszę dbać o zrównoważony 

rozwój całej gminy. Uważam, 
że gminy nie stać na to, 

żeby powołać liceum, to co 
usłyszeliśmy na spotkaniu 
od przedstawicieli, jest 
śmieszne. Nie mają ani 
środków, ani lokalu na 
prowadzenie działalno-
ści. Oczekiwali, że radni 
przekażą lub ewentualnie 
wydzierżawią za symbo-

liczną złotówkę majątek po 
gimnazjum a gmina będzie 

fi nansować liceum. Jeszcze raz 
powtarzam, że gminy na to nie 
stać – uważa samorządowiec. - 
Popieram natomiast pomysł wójta 
o przeniesieniu urzędu gminy 
i GOPS do Topoli Królewskiej. 
Mam nadzieję, że wójt po raz 
kolejny nie zmieni zdania. 

(mku)

W Łęczycy niecałe 3 
tys. osób deklaruje 

selektywną zbiórkę odpadów. 
To bardzo mała liczba. Mimo to, 
wśród śmieci z założenia pose-
gregowanych, jest bardzo dużo 
śmieci zmieszanych. Taka prakty-
ka może w przyszłości skutkować 
kolejnym wzrostem opłat.

- Ludzie nie są w pełni świadomi, 
jak taka zbiórka selektywna powinna 
wyglądać. Otrzymujemy informacje 
od naszego kutnowskiego partnera, 
który odbiera z Łęczycy odpady se-
gregowane, że surowce są po prostu 
zmieszane. Jest to problem, który 
generuje wyższe koszty dla fi rmy, a w 
konsekwencji wzrost cen dla miesz-
kańców w przyszłości – wyjaśnia 
Marcin Podliński, kierownik zakła-
du oczyszczania miasta z PGKiM-u 
w Łęczycy. - Trzeba zauważyć, że w 
mieście nikt nie kontroluje miesz-

kańców, czy we właściwy sposób 
prowadzą selektywną zbiórkę odpa-
dów. W mojej ocenie powinna robić 
to straż miejska. Jedynym sposobem 
na zdyscyplinowanie mieszkańców, 
którzy w ten sposób oszukują fi rmę 
komunalną jest nakładanie kar fi-
nansowych.

Selektywna zbiórka odpadów jest 
dla wielu osób po prostu proble-
mem. W mieszkaniu trzeba mieć 
osobne kosze na śmieci, do których 
będą trafi ały odpowiednie odpady. 
Poza tym, właściciele prywatnych 
posesji muszą na własny koszt 
zaopatrzyć się w odpowiednie 
pojemniki, inny na każdą frakcję. 
Koszt jednego wynosi około 100 zł. 

Przypomnijmy, że od kwietnia 
za śmieci będziemy płacili 11 zł (od-
pady segregowane) i 13 zł (odpady 
niesegregowane).

(zz)

problem z segregacją

jutro oStatKi, póŹNiej 
ŚroDa popielcoWa

Łęczyca Ostatki kończą czas 
karnawału. Tego dnia 

urządza się ostatnie huczne 
zabawy, bale i przyjęcia przed 
nadchodzącym okresem wstrze-
mięźliwości. W tym roku ostatki 
wypadają we wtorek, 28 lutego. 

Następny dzień, czyli środa 
popielcowa oznacza początek 
wielkiego postu i oczekiwa-
nia na Wielkanoc. W środę 
popielcową katolików obowią-
zuje ograniczenie spożycia do 
trzech posiłków – jednego do 
syta, i dwóch skromnych. Zgod-
nie z prawem kanonicznym 
obowiązek ten spoczywa na 
wszystkich wiernych w wieku 
od 18 do 59 lat. Niedozwolone 
jest również spożywanie po-
traw mięsnych. W kościołach 
katolickich kapłan czyni po-
piołem znak krzyża na czole 

wiernych, w Polsce przyjął się 
zwyczaj posypywania głów 
popiołem. 

(zz)

W środę popielcową wierni 
posypią głowy popiołem

Stowarzyszenie krytykowane

Na zdjęciu Marcin 
Tober, prezes 

stowarzyszenia 
„Impet”

Łęczyca Miasto może za-
pomnieć o 20 mi-

lionach złotych dofi nanso-
wania na remont zamku. 
Radni nie przekazali 500 tys. 
zł na opracowanie projektu 
i dokumentacji, które były 
podstawą do złożenia wnio-
sku o dotację. 

Zdaniem radnego Zenona 
Koperkiewicza, który jako je-
den z sześciu radnych głosował 
przeciwko przeznaczeniu pie-
niędzy na dokumentację pro-
jektową, nie ma czego żałować.

- Nasz zamek jest ważny, to 
prawda. Ale chcę zauważyć, 
że dla mieszkańców ważniej-
sze są szkoły, miejsca pracy, 
remonty dróg, przebudowa 

Dotacji na zamek 
nie będzie

stadionu, itd. Mógłbym tak wy-
liczać w nieskończoność. Nie 
każdy wie, że te 20 mln zł byśmy 
najpierw musieli wyłożyć z wła-
snego budżetu. Pani skarbnik 

zrobiła wstępną kalkulację i 
rozplanowała wydatki na ten 
cel na 3 lata do przodu. W 
pierwszym roku musielibyśmy 
wyłożyć 8,5 mln zł, w drugim 
tyle samo a w trzecim 3,2 mln. 
zł. Później dopiero otrzymaliby-
śmy zwrot kosztów inwestycji, 
ale przez te trzy lata nic w mie-
ście nie można byłoby zrobić, 
bo nie byłoby na to pieniędzy. 
Zamrażanie budżetu na 3 lata 
jest pogrzebaniem miasta – ar-
gumentuje radny Koperkiewicz. 
- Poza tym, dokumentację należy 
złożyć, chyba do końca kwietnia, 
więc jest mało prawdopodobne, 
że do tego czasu udałoby się 
przygotować projekt. Głosowa-
nie było bardzo wyrównane – 6 
głosów „za”, 6 „przeciwko” i 
dwa wstrzymujące.

(zz)
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reklama

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

Łęczyca

Swojego oburzenia 
nie kryje pani Sylwia, 

która dwukrotnie ze skrzynki w 
bloku przy ul. Zachodniej wyj-
mowała listy polecone. - Listono-
szowi nie chciało się wchodzić na 
trzecie piętro, to skandal – mówi 
nasza czytelniczka.

Pani Sylwia jest zdania, że pra-
cownik poczty nie traktuje swojej 
pracy poważnie. Nie może zrozu-
mieć, jak listy polecone, których 
adresat musi pokwitować odbiór, 
znalazły się w skrzynce jak zwykłe 
listy ekonomiczne. 

- Podejrzewałam, że listonosz 
podrobił mój podpis, żeby mieć 
podkładkę, że listy dostarczył. 
Postanowiłam, że nie zostawię tak 
tej sprawy. Przecież podszywanie 
się pod kogoś jest karalne i niedo-

Starostwo powiatowe 
zdecydowało się wysta-

wić na sprzedaż działki na terenie 
Łęczycy. W drodze przetargu można 
nabyć nieruchomości położone w 
Łęczycy przy ulicy Górniczej 7 i przy 
ulicy Mickiewicza 18.

- Tereny są interesujące i atrakcyjne, 
szczególnie działka przy ul. Mickie-
wicza przygotowana do zabudowy. 
Starostwo nie ma planów zagospoda-
rowania wskazanych działek, dlatego 
najbardziej racjonalną decyzją jest 
przeznaczenie ich do sprzedaży - mówi 
Ireneusz Barański, sekretarz powiatu.

(mku)

II wydział karny sądu 
rejonowego w Łęczycy 

poinformował świadków o termi-
nie stawienia się na przesłuchanie 
w sprawie burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego. Łęczycki sąd będzie 
rozpatrywał sprawę, w której burmi-
strzowi Łęczycy łódzka prokuratura 
postawiła zarzuty płatnej protekcji i 
przekroczenia uprawnień. Pierwsza 

Sąd wyznaczył terminy

rozprawa odbędzie się 23 marca, 
następna 6 kwietnia a trzecia 20 
kwietnia. 

(zz)

Starostwo sprzedajeNa targu już bazieŁęczyca - Od początku 
ub.  t ygodnia zrobiło się cieplej, popada-ło. Dlatego większość bazi już zakwitła. Ale są jeszcze takie, które dopiero kształ-tują pączki, więc na Wielka-noc powinny jeszcze być – mówi Józef Jabłoński, który bazie na targu sprzedaje co roku. - Zainteresowanie jest spore. To ładna ozdoba, która w wazonie może stać bardzo długo.

Bazie są w cenie od 3 do 5 zł.
(zz)

Pocztowa afera 
puszczalne. A w listach były PIT-y. 
Listonoszowi po prostu nie chciało się 
wejść na trzecie piętro – usłyszeliśmy. 
- Rozumiem, gdyby nie było mnie w 
domu, to inna sprawa. Ale byłam, 
bo mam małe dziecko i teraz rzadko 
wychodzimy.

Pani Sylwia poszła na pocztę, żeby 
wyjaśnić sprawę. 

- Na liście nie było mojego podpisu. 
Usłyszałam, że listonosz potraktował 
listy jako zwykłe, mimo że przecież 
widać naklejki z kodami. Kierownicz-
ka, z którą rozmawiałam stwierdziła, 
że nie wie dlaczego tak się stało. Jeden 
list dostarczył jakiś nowy listonosz, 
który jak usłyszałam, mógł się pomy-
lić, a drugi list wrzucił do skrzynki 
starszy pracownik poczty, któremu 
faktycznie mogło się nie chcieć wcho-
dzić tak wysoko – relacjonuje kobieta. 
- Nie rozumiem takiego zachowania. 
Jeśli ktoś wybiera zawód listonosza, 
to powinien się liczyć z tym, że trzeba 
wchodzić na piętra.

Sprawę zgłoszoną przez panią 
Sylwię potraktowano jako skargę 
na listonoszy. Z pracownikami maja 
zostać przeprowadzone rozmowy.

Zapytaliśmy jednego z listonoszy, 
który wrzucił list polecony pani Syl-
wii do jej skrzynki.

- Polecone zawsze zanoszę do 
mieszkania adresata, bez względu 
na piętro – usłyszeliśmy.

W tym wypadku było jednak 
inaczej.

(zz)

Listy polecone znalazły się w 
skrzynce naszej czytelniczki



4 27 LUTEGO 2017
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Drogowe problemy mieSzkańców

Gm. Grabów

Gm. Grabów

Gm. Łęczyca

Dla Sławomira 
Wronieckiego z 

Nagórek  jedyną szansą  na kon-
takt ze światem jest nadejście 
wiosny i poprawa aury. Droga 
prowadząca do jego posesji jest 
nieprzejezdna.

Wieś Nagórki w znacznej części 
jest położona przy drodze asfaltowej, 
ale są też odcinki odchodzące od 
głównego traktu i trudno je uznać 
za drogi, szczególnie o tej porze roku.

- Tu tak jest nie tylko na przed-
wiośniu. Praktycznie po każdych 
większych opadach można jedy-
nie przejechać ciągnikiem i to też 
nie jest takie łatwe - mówi pan 
Sławomir. 

Rzeczywiście, samochodem 
wjechać się nie da, jedynie kilka 
metrów od drogi głównej. Dalej 
najlepiej iść pieszo, i to w kalo-
szach.

- A gdyby trzeba było wezwać 
pogotowie? - zastanawia się siostra 
pana Wronieckiego. - Jak to może 
tak być, mamy XXI wiek, ale chyba 
nie w naszej gminie.

Odpowiedź z urzędu gminy na 
nasze pytanie o „drogę” w Nagór-
kach była rozczarowująca.

- Zainteresujemy się tą drogą, 
kiedy na to pozwolą warunki at-
mosferyczne – informuje Krzysztof 
Ogórek, zastępca wójta.

(mku)

Zasypany rów od-
wadniający drogę 

w Topoli Katowej jest kością niezgo-
dy między mieszkańcami a wójtem 
gminy Łęczyca. Z każdym dniem 
sprawa nabiera tępa. - Czujemy 
się dyskryminowani przez wójta i 
straszeni a ta inwestycja to zwykły 
bubel – słyszymy od małżonków 
Marzeny i Piotra Góry.

O zasypaniu rowu pisaliśmy już w 
Reporterze. Problem jednak nasilił się 
wraz z roztopami i deszczową aurą. 
Przez spłycenie rowu, pole miesz-
kańców jest zalewane. W środę na 
miejsce wezwano policję, bo obsunęła 
się skarpa rowu, następnego dnia do 
mieszkańców przyjechał wójt Jacek 
Rogoziński. Sprawa jednak stoi w 
miejscu a małżonkowie nie szczędzą 
słów krytyki pod adresem włodarza.

- Czujemy się pokrzywdzeni, wła-
dza robi z nas kozłów ofiarnych. W 
2015 roku gmina wykonała remont 
drogi, wybudowano przepust i rów. 
Byliśmy zdziwieni, bo głębokość 
rowu sięgała prawie 2 metry. Jednak 
przepust był drożny a my nie mie-
liśmy zalanego domostwa. Nasza 
radość trwała krótko, bo w listopadzie 
2016 r., bez żadnego powiadomienia 
zasypano rów. Rozpoczęła się inten-
sywna wymiana korespondencji 
między nami a gminą - wspomina 
pani Marzena. - Niestety niewiele do 
tej pory udało się wyjaśnić. Woda nas 
zalewa, gnije nam cebula zimowa a 
w dodatku, dostaliśmy wezwanie na 
przesłuchanie do urzędu gminy! Czy 
władza gminna pomyliła kompetencje 
z sąsiadującą prokuraturą? Czemu to 
przesłuchanie miało służyć?

- To prawda, 16 lutego oboje z żoną 
otrzymaliśmy wezwania na następny 
dzień w celu złożenia wyjaśnień w 
sprawie sposobu odprowadzania 

wody - uzupełnia pan Piotr. - Gdy-
byśmy się nie stawili, zostalibyśmy 
ukarani grzywną. Nie dość, że woda 
zalewa mi dom, to jeszcze się nas stra-
szy. Ciekawych czasów doczekaliśmy 
jako mieszkańcy tej gminy.

Jakie są powody podjęcia takich 
działań i dlaczego zasypano rów? 
Pytamy wójta gminy Łęczyca, Jacka 
Rogozińskiego.

  - Gmina nie ma obowiązku budo-
wy odwodnienia prywatnej posesji, to 
jest wyłącznie sprawa właścicieli. Rów 
zasypano, bo był za głęboki i zagrażał 
bezpieczeństwu użytkowników 
drogi. Ustawienie barierek stanowiło 
zbyt wysoki koszt. Prowadzone na-
tomiast przez gminę postępowanie 
wyjaśniające wymagało wezwania 
jego uczestników - mówi wójt.

Oby postępowanie wyjaśniające 
przyniosło oczekiwany przez miesz-
kańców skutek.

- Złożyliśmy wiele pism. Ostatnio 
do wójta, przewodniczącego RG i do 
starosty. Wnioskujemy o pogłębienie 
rowu. Nie wiem, jak wójt może patrzeć 
na tę inwestycję, dla mnie to zwykły 
bubel, przez który teraz my ponosimy 
straty. Czasami należałoby uderzyć się 
w pierś, przyznać do błędu i naprawić 
to co jest złe – uważa pani Marzena.

(zz), (mku)

Połączenie biblio-
teki publicznej i 

Gminnego Ośrodka Kultury w 
Centrum Kulturalno- Bibliotecz-
ne w Grabowie już odbija się 
czkawką wśród pracowników. 
Po połączeniu instytucji nie ma 
mowy o filiach bibliotecznych 
w Besiekierach, Starej Sobótce i 
Kadzidłowej. 

Jarosław Pucek, powołany przez 
wójta gminy Grabów Tomasza 
Pietrzaka na stanowisko dyrektora 
Centrum, wręczył pracownikom 
filii wypowiedzenia stosunku pracy 
z zachowaniem okresu wypowie-
dzenia do 30 kwietnia br.

- Nie było o tym mowy! Wójt obie-
cywał, że filie zostaną, a tymczasem 
otrzymaliśmy wypowiedzenia 
- stwierdziła Hanna Kołakowska 
pracownik filii.

- Radni podjęli uchwałę, w któ-
rej  ustanowili 1 etat na bibliotekę, 
przecież nie musi być pełnego etatu 
w Grabowie, to rada zadecyduje jak 
go podzielić - wyjaśnił wójt Tomasz 
Pietrzak.

- W uchwale o połączeniu bibliote-
ki w Grabowie i Gminnego Ośrodka 
Kultury nie ma mowy o filiach - za-
uważył radny Andrzej Starczyński.

Pracownicy filii nie kryli rozżalenia. 
- Przed wyborami wójt obiecywał 

wszystko. Pamiętam jak pan mówił, 
że będzie starał się ze wszystkich 
sił, aby zatrudnić młodych ludzi 
z naszego terenu, tymczasem kie-
rownika Centrum wybrał pan z 
Łęczycy. Jak to jest? - dopytywała  

pracownica ze Starej Sobótki, pani 
Wandachowicz.

Niestety, nie uzyskała odpo-
wiedzi na to pytanie, jak również 
konkretów co do przyszłości filii, 
konkretne decyzje mają zapaść na 
najbliższej sesji.

***
Podczas sesji radni poinformowali 

o skardze na wójta Tomasza Pie-
trzaka, którą rozpatrywała komisja 
rewizyjna rady gminy Grabów. 
Skargę na działalność wójta złożył  
przedsiębiorca z Kłodawy – Andrzej 
Ruciński.

Przed kilkoma latami Andrzej 
Ruciński kupił cegielnię położoną 

w Grabowie. Nigdy nie uruchomił 
produkcji, zaproponował natomiast 
poprzedniej, jak również obecnej 
władzy kupno nieruchomości. Ów-
czesna  jak i obecna  rada  i wójtowie  
nie byli zainteresowani nabyciem 
obiektu. Przedsiębiorca uznał, że nie 
został potraktowany przez władzę 
w sposób zgodny z prawem i złożył 
skargę, w której zarzuca wójtowi  
niedochowanie terminów odpowie-
dzi na pisma, działalność na szkodę 
interesu publicznego i prywatnego, 
tworzenie zbędnych etatów i brak 
racjonalizacji zatrudnienia. Skarga 
została uznana za bezzasadną.

(mku)

Droga, której nie ma

Konflikt przybiera na sile

Pracownicy na bruk!

Radny Henryk Pabin odczytał opinię komisji rewizyjnej ws. 
skargi na wójta

Mieszkańcy ulicy Wiej-
skiej nie mają już siły, 

żeby prosić o utwardzenie drogi. 
Ubiegłotygodniowa aura dało 
mocno w kość właścicielom posesji. 
Auta grzęzły w błocie, taksówki od-
mawiały wjazdu a miasto z jakąkol-
wiek pomocą dla mieszkańców w 
zakresie remontu czeka... aż błoto 
wyschnie.

- Przecież 
to absurd! - 
grzmią miesz-
k a ń c y  u l . 
Wiejskiej. - Jak 
woda na uli-
cy wyschnie i 
nie będzie już 
tego bagna, to 
utwardzenie 
nie będzie 
priorytetem. 
My właśnie teraz nie 
możemy przejechać. A Zieleń Miejska 
nie chce nam pomóc.

Jarosław Modrzyński, Grzegorz 
i Kazimiera Sobińscy, Alicja Sta-
siak i Agnieszka Kaźmierczak 
przyznają, że nie oczekują inwestycji 
z rozmachem, nie proszą nawet o 
asfalt a jedynie o utwardzenie drogi, 
chociażby gruzem.

- Przecież ZM ma betonowe płyty i 
trylinki z remontowanych ulic i chod-
ników, mają rozdrabniarkę. Mogliby 
rozsypać taki gruz na naszej ulicy, 

Łęczyca

Bagno nie ulica

t o  j u ż 
by dużo 
dało. Tu-
taj nie było 
żadnych 
remontów 
ani inwe-
stycji od lat.

Pod ko-
niec tygo-
dnia na uli-
cy Wiejskiej 

zakopały się dwa samochody osobowe 
oraz śmieciarka. Dojazdu do posesji 
odmówił też taksówkarz. Tak jest 
każdego roku wiosną i jesienią. Miesz-
kańcy mają już dosyć. Pomóc obiecał 
Arkadiusz Podawczyk, dyrektor 
Zieleni Miejskiej, ale niestety dopiero, 
jak warunki pogodowe się poprawią.

- Zdaję sobie sprawę z trudnych wa-
runków jakie panują na ul. Wiejskiej. 
Największym problemem drogi jest 
brak możliwości odprowadzenia z 
niej  wody i melioracji  terenu. Woda, 

która zbiera się w okresie roztopów na 
zamarzniętej jeszcze ziemi nie może 
ani w nią wsiąknąć, ani nie ma jak 
odpłynąć. Wystąpię do burmistrza o 
przyznanie dodatkowych środków na 
wynajęcie ciężkiego sprzętu, aby w jak 
najszybszym czasie można było tam 
dowieźć i rozplantować pokruszony 
gruz betonowy i utwardzić doraźnie  
podłoże – komentuje dyrektor jednost-
ki. - Budowa nowej nawierzchni drogi 
z wykonaniem prawidłowego odwod-
nienia i odprowadzenie wody wymaga 
rozwiązań kompleksowych i powinna 
znaleźć się jako jedno z zadań inwe-
stycyjnych, które są  zatwierdzane do 
realizacji  w danym roku budżetowym 
przez radnych rady miasta Łęczyca. 

Zdenerwowaniu mieszkańców 
trudno się dziwić. Wiejska jest ostatnią 
ulicą w Łęczycy graniczącą z gminą 
Łęczyca. Czy to oznacza, że problemy 
właścicieli posesji są mniej ważne niż 
tych mieszkających w centrum miasta?

(zz)
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Takiego dramatu 
nikt nie mógł się 

spodziewać. Wielodzietna rodzina 
z miejscowości Borki pogrążona 
jest w żałobie. 25- letni Paweł 
zmarł w wyniku rozległych po-
parzeń ciała. Dramat rozegrał 
się w piwnicy rodzinnego domu 
młodego mężczyzny.

Jak wybuchł pożar? Dlaczego 
ubrania 25-latka zajęły się ogniem? 
Jak bardzo poważny musiał być 
stan mężczyzny, że walka o jego 
życie zakończyła się klęską? Pytań 
jest wiele, tak samo jak domysłów. 
Rodzina zmarłego Pawła nie potrafi  
wyjaśnić co się stało.

- To było w niedzielę około 21. Pa-
weł był z nami w mieszkaniu, potem 
poszedł do piwnicy. Nie wiem, czy 

chciał dołożyć do pieca, czy zapalić 
papierosa, często tam chodził, więc 
nie było to dla nas dziwne – usły-
szeliśmy od pani Krystyny, babci 
młodego mężczyzny.

- Usłyszałem, jak na dole Paweł 
odkręca wodę. Zdziwiłem się. Nie 
wiedziałem po co to robi, więc po-
szedłem sprawdzić, czy nic się nie 
stało. Zobaczyłem, że nosi wodę z 
pomieszczenia obok do kotłowni, 
palił się piec CO i stara lodówka, 
która stała niedaleko. Paweł był po-
parzony, podejrzewam, że ubrania, 
które się na nim zapaliły zdążył 
zdjąć – relacjonuje pan Piotr, brat 
bliźniak zmarłego. - Brat w pierw-
szej kolejności, zamiast przybiec do 
domu i wezwać pogotowie, zaczął 
gasić pożar. Z kotłowni leciało bar-

dzo dużo dymu.
Bracia wrócili z piwnicy do domu 

a rodzina natychmiast wezwała 
pogotowie.

- Paweł był cały czas przytomny. 
Najbardziej poparzone miał plecy, 
ręce i dłonie. Kiedy czekaliśmy 
na pogotowie uskarżał się na ból i 
przenikliwe zimno, nakryłam go 
kocem. Kiedy przyjechała karetka, 
zaczęli go opatrywać w domu, po 
czym zawieźli do szpitala w Łęczy-
cy – wspomina pani Krystyna. - To 
był ostatni raz kiedy go widziałam. 
Na drugi dzień rano, zabrali go do 
innego szpitala, z którego już nie 
wyszedł.

25-letniego mężczyznę z powodu 
rozległych oparzeń ciała i ogólnego 
złego stanu zdrowia, z uwagi na 
konieczność umieszczenia w spe-
cjalistycznym oddziale, śmigłowcem 
LPR przetransportowano do szpi-
tala wojskowego w Warszawie. Le-
karze w WIM zabronili odwiedzać 
mężczyznę, jego stan był poważny. 
Rodzina otrzymała tę najgorszą in-
formację. 25-letni Paweł nie wygrał 
walki o życie.

- Najgorsze jest to, że nie wiemy, 
co tak naprawdę się stało. To i tak 
nie wróciłoby Pawłowi życia, ale 
chociaż nie byłoby tych domysłów. 
Jest to dla nas wielka tragedia. Dla 
mnie – babci, dla rodziców Pawła i 
jego rodzeństwa. Nie potrafi my się 
z tym pogodzić. 

Konkretnych informacji, co się wy-
darzyło jeszcze nie ma. Jak informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz, 

ofi cer prasowy z KPP w Łęczycy, 
policjanci interweniowali w związ-
ku ze zgłoszeniem dotyczącym 
mężczyzny, który uległ poparzeniu. 
Do zdarzenia, według wstępnych 
ustaleń, najprawdopodobniej 
doszło podczas rozpalania 
pieca centralnego ogrze-
wania. W związku z 
powyższym policjan-
ci prowadzą postę-
powanie pod nad-
zorem miejscowej 
prokuratury.

- Wyjaśniamy 
sprawę. Na ten 
moment mogę 
powiedzieć jedy-
nie, że wszystko 
wskazuje na nie-
szczęśliwy wypa-
dek. Z przekaza-
nych mi informa-
cji wynika, że męż-
czyzna był sam w 
chwili zdarzenia. 
Jak udało się ustalić, 
25-latek rozpalał w 
piecu używając różnych substancji, 
np. denaturatu i właśnie z tego po-
wodu mogło dojść do poparzenia 
znacznej części ciała – tłumaczy 
Monika Piłat, szefowa prokuratury 
rejonowej w Łęczycy. 

Najprawdopodobniejsza wersja 
zdarzenia jest taka, że młody męż-
czyzna wlał do pieca substancję ła-
twopalną, która buchnęła oblewając 
i podpalając jednocześnie ubranie 
25-latka. Z początku mężczyzna Na prowadzenie biznesu 

w budynku po byłym 
więzieniu przy ul. Kilińskiego było już 
wielu chętnych. Póki co, nierucho-
mość dalej stanowi własność Skarbu 
Państwa. Pojawił się jednak podmiot, 
na poważnie zainteresowany byłym 
więzieniem, w którym chce otworzyć 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Co 
wyjdzie z tych planów?
Starosta łęczycki przyznaje, że pomysł 
na taką działalność rzeczywiście się 
pojawił.
- Jeden z podmiotów jest zaintere-
sowany przejęciem budynku byłego 
więzienia do prowadzenia swojej 
działalności gospodarczej, m.in. 
utworzeniem ZOL i prowadzeniem 
edukacji z zakresu medycyny. Pod-
miot ten, jak wszystkie inne pod-
mioty, musi spełnić wytyczne Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
z uwagi na zabytkowy charakter 
tego budynku. Jeden z wcześniej 
ubiegających się podmiotów od 
WKZ uzyskał na swój zakres inwe-
stycji takie warunki do spełnienia, 
które spowodowały jego rezygnację 
ze swoich zamiarów. Jeżeli będą 
dalej takie same wymagania WKZ 
wobec innych inwestorów, to będzie 
trudno znaleźć kogokolwiek zainte-
resowanego na zakup tego obiektu 
– przyznaje Wojciech Zdziarski, 
starosta łęczycki. - W obiekcie tym 
może znaleźć się praktycznie każda 
działalność, której oddziaływanie 
ograniczać się będzie do granic 
nieruchomości.
Kolejne ogłoszenie o przetargu plano-
wane jest pod koniec marca. Obecna 
wycena rzeczoznawcy, obejmująca 
działkę z budynkiem więzienia i nieza-
budowaną działką, wynosi 1.944.000 
zł.

(zz)

W sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół im. J. 

Grodzkiej, młodzież z czterech klas 
mundurowych pod okiem fachow-
ców wdrażała się w tajniki i zasady 
ratowania ludzkiego życia. 

- Uważam, że te ćwiczenia praktycz-
ne są bardzo ważne dla młodzieży. 
Poprosiliśmy o pomoc specjalistów ze 
straży i wojska – mówi wychowaw-
czyni Katarzyna Zielińska. - Jest z 
nami  Radosław Zieliński, powiatowy 
koordynator ratownictwa medycznego 
z PSP w Łęczycy wraz z 9 strażakami, 
Piotr Sobczak, plutonowy z I Dywizjo-
nu Lotniczego oraz Witold Pacholski, 
przedstawiciel straży w jednostce 
wojskowej.

Młodzież  uczestniczyła aktywnie w 
wykonywaniu masażu serca, sztucz-
nego oddychania oraz ewakuowała 
rannych z samochodu.

- Dla nas te ćwiczenia są ważne, z 
książek nie da się wszystkiego nauczyć. 
W zderzeniu z autentycznym wypad-
kiem, kiedy trzeba by było udzielić 
pomocy powinniśmy wiedzieć co robić 
-  mówi jedna z uczennic.

(mku)
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Pan Piotr jest bratem 
bliźniakiem zmarłego 25-latka

nawet nie podejrzewał, jak po-
ważny jest jego stan, dlatego za-
miast wołać o pomoc, zaczął gasić 
płomienie.

(zz)

Mundurowi 
z Grodzkiej ćwiczyli

ZOL w dawnym 
więzieniu?

Dlaczego miasto nie 
chce kupić? - pyta 
przedsiębiorca
Łęczyca Janusz Domański nie 

do końca rozumie 
postępowanie władz. Problem 
z zapleczem socjalnym dla Zie-
leni Miejskiej ciągnie się latami. 
Mieszkaniec twierdzi, że dys-
ponuje wartym uwagi placem z 
zabudowaniami.

- Po raz kolejny czytam, że „Zieleń 
Miejska” ma problemy z siedzibą. 
Nie ma miejsca na pomieszczenie 
socjalne dla pracowników, zaple-
cze dla sprzętu i maszyn – mówi 
pan Janusz. - Tak się składa, że 
dysponuję nieruchomością w strefi e 
przemysłowej miasta.  Moja oferta 
jest bardziej atrakcyjna cenowo, niż 

koszt remontu zaplecza, o którym 
mówi dyrektor „Zieleni” w ostat-
nim artykule. 

Przypomnijmy, na remont sie-
dziby jednostki przy ul. Staromiej-
skiej (która jeszcze nawet nie jest 
przekazana miastu przez PGKiM) 
dyrektor ZM wnioskował kwotę 1 
mln 200 tys. zł.

Oferowana do sprzedaży lub 
wydzierżawienia nieruchomość 
pana Janusza znajduje się przy ul. 
Górniczej.

- Są pomieszczenia, które można 
przeznaczyć na biura, zaplecze so-
cjalne i park maszynowy. Oferty do 
urzędu, co prawda nie składałem, 

ale była na ten temat rozmowa 
jeszcze z burmistrzem Lipińskim. 
Proponowałem wszelkie rozwią-
zania, albo sprzedaż za ok. 750 tys. 
zł z możliwością zapłaty w ratach, 
albo wydzierżawienie obiektu. W 
mojej ocenie – mówi J. Domański - 
usytuowanie tej nieruchomości jest 
korzystne. W tym rejonie miasta 
pracujący od wczesnych godzin 
porannych sprzęt nie będzie uciąż-
liwością dla mieszkańców. Nikt z 
urzędu nie kontaktował się ze mną 
w tej sprawie. O co tu chodzi? Może 
o to, aby wydać na ten cel większą 
kwotę pieniędzy? Przecież to nie 
jest logiczne.

Dyrektor Zieleni Miejskiej Ar-
kadiusz Podawczyk ma problem 
z brakiem siedziby, ale jak nam  
powiedział, decyzja należy do rady 
miasta i burmistrza.

(mku)

Dramat rozegrał się w tym piwnicznym pomieszczeniu
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Uniejów materiał promocyjny

Od jutra przez naj-
bliższe dwa tygo-
dnie mieszkańcy 
gminy Uniejów 
oraz odwiedzają-
cy termalne mia-
steczko turyści 
będą mogli oglą-
dać unikalną w 
skali kraju, mobil-
ną wystawę edu-
kacyjną poświę-
coną pszczołom. 
Wystawa – głów-
na nagroda w 
konkursie „Zrób 
Miejsce Pszczołom” – dziś zosta-
nie ustawiona przy kompleksie 
termalno-basenowym „Termy 
Uniejów” i będzie bezpłatnie 
udostępniona do samodzielnego 
zwiedzania w godz. 8.00 – 16.00 
w dni powszednie oraz 10.00 – 
18.00 w soboty i niedziele.

Konkurs dla społeczności lo-
kalnych został zorganizowany 
w ramach VI edycji programu 
edukacyjnego „Z Kujawskim po-
magamy pszczołom”. Mieszkańcy 
naszego kraju mieli możliwość 
zgłaszania za pośrednictwem 
specjalnej platformy internetowej 
Miejsc Przyjaznych Pszczołom, 
czyli przydomowych ogródków, 
rabatek, parków czy ukwieconych 
balkonów pełnych roślin pyłko- i 
nektarodajnych. W ciągu czterech 
miesięcy na terenie Świnic Warc-
kich powstało ponad 200 takich 
Miejsc, co zapewniło gminie zwy-
cięstwo w pierwszej turze kon-
kursu. Główna nagroda – mobilna 
wystawa edukacyjna poświę-
cona owadom pszczołowatym 
stanie 28 lutego w sąsiedztwie 
uniejowskich „Term”, odwiedza-

„Zrób Miejsce Pszczołom”
- Ambasadorzy Pszczół w Uniejowie 

uniejowskich „Term”, odwiedza-

Od jutra przez naj-
bliższe dwa tygo-
dnie mieszkańcy 
gminy Uniejów 
oraz odwiedzają-
cy termalne mia-
steczko turyści 

dać unikalną w 

Miejsce Pszczołom” – dziś zosta-

- Ambasadorzy Pszczół w Uniejowie 

nych każdego dnia przez setki tury-
stów i kuracjuszy uzdrowiska. Obie 
gminy łączy osoba pani Marzeny 
Cebulskiej, mieszkanki Uniejowa, 
na co dzień pracującej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Stemplewie (gmina Świnice 
Warckie) i jest znaną w swoim re-
gionie lokalną 
społeczniczką. 
Pani Marze-
nie, która w 
ramach pro-
gramu pełniła 
rolę Ambasa-
dora Pszczół 
u d a ł o  s i ę 
zarazić en-
tuzjazmem 
m ieszkań-
ców gminy. 

Do Uniejo-
wa propozy-
cja ustawie-
nia dostawy 
dotarła poprzez kon-
takty między szkołami: Pani Małgo-
rzata Komajda, Dyrektor tutejszego 

Z e s p o ł u 
Szkół zgłosi-
ła się do nas 
z tematem 
wystawy o 
pszczołach 
– relacjo-
nuje Piotr 
M a j e r , 
Wicebu-
r m i s t r z 
M i a s t a 
Uniejów 
– skoro 
m a m y 

możliwość ustawienia in-
stalacji edukacyjnej w miej-
scu, do którego przyjeżdżają 

turyści nie tylko z regionu, ale 
i z całej Polski, a przez to przyczynić 
się do wzrostu świadomości na 
temat tego, jak istotną rolę spełniają 
w przyrodzie pszczoły, to jedynym 
wariantem odpowiedzi była oczy-
wiście zgoda. Z gminą Świnice 
Warckie, która wygrała w konkur-

sie współpracujemy na 

różnych polach 
i bardzo cieszę się, że zwrócili się 
z wystawą właśnie do nas. Tu w 
Uniejowie również dbamy o stwo-
rzenie odpowiednich warunków 
do powstawania produktów natu-
ralnych i ekologicznych. Na terenie 
gminy funkcjonuje kilka pasiek, 
parę gatunków miodu z jednej z 
nich można u nas kupić na przykład 
w Zagrodzie Młynarskiej.

Serdecznie zapraszamy na uro-
czyste otwarcie wystawy – jutro, 
28 lutego o godzinie 10.00 przed 
kompleksem basenowym „Termy 
Uniejów”, przy ulicy Zamkowej 4.

Maciej B artosiak

Drzwi do klatki jed-
nego z bloków TBS 

obklejone są klubowymi naklejkami. 
Lokatorzy boją się kibiców sympa-
tyzujących z łódzkim Widzewem. 
- Nie wiem dlaczego upodobali 
sobie naszą klatkę. Przyklejają te 
wszystkie naklejki. Wygląda to 
strasznie. Przecież tu nie mieszka ża-
den element, tylko poważni ludzie 
– usłyszeliśmy od jednej z lokatorek. 
Kolejnej lokatorce też nie podobają 
się naklejki. 
- Opinie są w tej kwestii raczej nega-
tywne. To jest po prostu wandalizm. 
Te naklejki są nie tylko na szybie 
drzwi, ale na domofonach i elewacji.
Oczywiście, oprócz naklejek, na 
elewacjach bloków sporo jest fut-
bolowych bohomazów. 

(ps)

Ma dopiero 2,5 rocz-
ku. Niestety, musi 

stawić czoła rakowi. Julianek 
Komajda od niedawna zmaga 
się z neuroblastomią. Przyjaciele 
rodziny wraz z mieszkańcami 
oddają krew dla chłopca. 

Potrzebna jest krew grupy A Rh 
minus, a szczególnie płytki krwi. 
Pierwsza zbiórka miała miejsce w 
OSP kilka dni temu. Zbiórkę po-
wtórzono wczoraj na uniejowskim 
rynku. 

- Do OSP przyszło ponad 100 

osób. Zaskoczyła nas ta liczba, nie 
spodziewaliśmy się, że będzie aż tak 
duży odzew – mówi Małgorzata 
Komajda, babcia Julianka. - Dlate-
go trzeba było powtórzyć zbiórkę. 
Dziękuję wszystkim.

Julianek zachorował miesiąc 
temu. 

- Były stany podgorączkowe, brak 
apetytu, bóle brzuszka. Teraz Julia-
nek przechodzi chemioterapię. Jest 
po trzecim cyklu. Zaplanowanych 
jest siedem cykli. Guz musi się 
zmniejszyć. Potem czeka Julianka 

Pracownik miejskich 
wodociągów usunął 

w ub. tygodniu zabezpieczenia, 
które przez kilka tygodni stały wokół 
dziury po hydrancie na miejskim tar-
gowisku. Stary uliczny zdrój został 

Poddębiccy policjanci zatrzymali 27 
–letniego nietrzeźwego kierowcę. 
Mężczyzna próbował wręczyć im 700 
złotych łapówki w zamian za odstąpie-
nie od ukarania.
Z polecenia dyżurnego jednostki poli-
cjanci udali się na teren gminy Zadzim. 
Kierowca wjechał swoim autem do 
przydrożnego rowu. W trakcie wykony-
wania czynności służbowych okazało się, 
że mężczyzna wsiadł za kierownicę pod 
wpływem alkoholu. Badanie wykazało w 
jego organizmie ponad 3 promile alko-
holu. Chcąc uniknąć odpowiedzialności 
karnej mężczyzna wyciągnął przy mun-
durowych portfel i zaproponował łapów-
kę. Oczekiwał, że policjanci „przymkną 
oko” na jego zachowanie. Funkcjonariusze 
natychmiast powiadomili dyżurnego 
jednostki i zabezpieczyli gotówkę jako 
dowód przestępstwa. Zatrzymany miesz-
kaniec powiatu poddębickiego poniesie 
teraz odpowiedzialność nie tylko za jazdę 
pod wpływem alkoholu, ale też za próbę 
wręczenia korzyści majątkowej funkcjo-
nariuszowi publicznemu, za co grozi do 
10 lat więzienia.

(ps)

Nowy zdrój na 
targowisku 

Julianek walczy o życie
operacja wycięcia guza, który jest 
w jamie brzusznej. Musi być dobrze 
– nie traci ducha pani Małgorzata.  

Krew dla Julianka można też 
oddawać w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa w Łodzi, przy ul. 
Franciszkańskiej 17 (ze wskazaniem 
– dla Julianka Komajdy ze szpitala 
dziecięcego na Spornej w Łodzi).

Neuroblastoma to nowotwór wy-
stępujący tylko u dzieci. Objawy mogą 
przypominać symptomy innych 
schorzeń. Mogą to być stany podgo-
rączkowe, chudnięcie, bóle brzucha, 
kaszel, duszność, bóle klatki piersiowej 
i anemia. Opóźnia to zdiagnozowanie 
choroby. Tymczasem wykrycie choro-
by we wczesnym stadium daje prawie 
95 proc. szans na wyleczenie. 

(ps)

wymieniony na nowy. To już kolejny 
taki remont. Jak usłyszeliśmy, po-
przednie hydranty dość szybko się 
psuły. Oby nowe urządzenie było 
trwalsze.

(ps)

Łapówka dla policjantów 
W TBS 

boją się 
widzewiaków 
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Poddębice 

Poddębice 

Poddębice 

obawy na partyzanckiej 

materiał promocyjny

23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Pod-
dębicach odbyła się Gala Przyjaciół Powiatu 
Poddębickiego. Uroczystość ma na celu uhono-
rowanie osób i instytucji wspierających samorząd 
powiatowy oraz angażujących się w sprawy spo-
łeczności lokalnej.

Na zaproszenie Starosty Poddębickiego – Ryszarda 
Ryttera przybyli m. in.: Poseł na Sejm RP – Paweł Bej-
da, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Jolanta 
Zięba-Gzik, Przewodnicząca Rady Powiatu w Pod-
dębicach – Małgorzata Kuna wraz z radnymi, człon-
kowie Zarządu Powiatu w Poddębicach, Burmistrz 
Poddębic – Piotr Sęczkowski oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i jednostek podległych 
Powiatowi Poddębickiemu, a także przedsiębiorcy, 
prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi, 
właściciele koni i bryczek, którzy czynnie wspierają 
Powiat Poddębicki.

Uroczystą Galę poprowadził Starosta Poddębicki, 
który podsumował zadania inwestycyjne Powiatu 
Poddębickiego w latach 2015 – 2016 oraz plany na 
2017 i 2018 rok.

Najważniejszym punktem spotkania było wręcze-
nie podziękowań „Przyjaciela Powiatu Poddębickie-
go” samorządowcom, przedsiębiorcom, przedsta-
wicielom organizacji pozarządowych i jednostkom 
podległym Powiatowi Poddębickiemu oraz osobom 
prywatnym, angażującym się w działania naszego 
samorządu.

Gala Przyjaciół Powiatu 
Poddębickiego

Specjalne wyróżnienie w postaci statuetki „Złote-
go Dębu Powiatu Poddębickiego” otrzymali: Paweł 
Bejda – Poseł na Sejm RP, Jolanta Zięba-Gzik – Wi-
cemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Firma 
JTI Polska, którą w tym dniu reprezentował Adrian 
Jabłoński – Manager ds. korporacji i komunikacji.

Starosta Poddębicki Ryszard Rytter złożył wyrazy 
wdzięczności i uznania za owocną współpracę i czynne 
wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Powiat.

Miłym akcentem gali były występy Orkiestry Dętej 
Poddębice oraz utalentowanych wokalistek z Poddę-
bickiego Domu Kultury i Sportu: Natalii Medyńskiej, 
Aleksandry Walczak oraz Natalii Osińskiej.

Kilka dni temu z 
elewacji partero-

wego budynku przy ul. M. Ko-
nopnickiej odpadł tynk wraz z ka-
wałkami cegieł. Do takich sytuacji 
w mieście dochodzi często. Nie 
brakuje bowiem zdewastowanych 
i zaniedbanych budynków. Swoim 
wyglądem straszą też pustostany. 

- Aż strach jest spacerować – sły-
szymy od Zofii K. - Przechodziłam 
niedawno obok tego budynku na 
Konopnickiej. Zauważyłam na 
chodniku ten gruz. Tak sobie pomy-
ślałam, że całe szczęście nie spadł na 
moją głowę. 

Mieszkańcy z niepokojem ob-

serwują, jak niektóre budynki w 
mieście niszczeją. Problem dotyczy 
zarówno domów prywatnych, jak i 
komunalnych. 

- To smutne, że generalne re-
monty przeprowadza się dopiero 
wtedy, gdy na przykład komuś 
cegła spadnie na głowę – mówi 
pan Andrzej. - Oczywiście, oby 
jak najrzadziej do czegoś takiego 
dochodziło. Należy już wcześniej 
myśleć o modernizacji nierucho-
mości w naszym mieście. 

Próbowaliśmy porozmawiać z lo-
katorami domu przy ul. Konopnic-
kiej. Nikogo jednak nie zastaliśmy. 

(ps)

- Tak dłużej nie 
może być. Kiedyś 

była to spokojna okolica a teraz 
aż strach z domów wychodzić – 
usłyszeliśmy od mieszkańców z 
ul. Partyzanckiej. 

Wszystko przez zamieniającą się 
w ruderę jedną z posesji na tej ulicy. 
Jak usłyszeliśmy, rozpadający się 
budynek upodobali sobie bezdom-
ni i amatorzy procentów. Bardzo 
często dochodzi do nocnych libacji. 

- Trudno uwierzyć w to, do cze-
go tutaj dochodzi. Pamiętam, jak 

przyjechała straż pożarna. Rozpalili 
w ruderze ognisko a jeden z impre-
zowiczów zaczął się palić. Ten czło-
wiek trafił do szpitala z rozległymi 
poparzeniami. To wydarzenie nie 
wystraszyło jednak innych. Piją w 
tym miejscu. Ostra zima już chyba 
za nami. Z całą pewnością będą już 
niedługo ponownie spać w ruinie. 
Nie chcemy tego – mówi starsza 
poddębiczanka.

Kolejna mieszkanka również 
ma złe wspomnienia z lokatorami 
rudery.

- Jeden z nich zapukał kiedyś do 
drzwi mojego domu. Gdy otworzy-
łam, w sposób bardzo 
nachalny i 

chamski zażądał 
ode mnie pienię-
dzy. Chciałam za-
mknąć drzwi, ale 
mężczyzna zdą-
żył włożyć nogę 
i chciał wejść siłą 
do mieszkania. 
Ja k i mś cudem 
udało mi się go 
wypchnąć. 

Narzekają też 
przedsiębiorcy.

- W pobliżu tej 
ruiny mamy firmę. 
Bezdomni włamali się do naszego 
kontenera. Teraz zabezpieczyliśmy 
się przed włamaniami. Problem z 
niechcianymi gośćmi nadal jednak 
istnieje. 

Na ul. Partyzantów – jak twier-
dzą mieszkańcy - rzadko widać 
policjantów.

- Gdyby odwiedzali to miejsce, to 
bezdomnych i pijaków by nie było. A 
tak, robią co chcą – mówi rozżalona 
kobieta. - Szkoda także, że właściciel 
tej posesji, który niedawno kupił 

Niebezpieczne odpady
Na elewacji jedne-
go z budynków na 

tyłach szpitala wzrok przykuwa 
informacja o magazynie odpadów 
niebezpiecznych. Tuż przy budyn-
ku stoją kontenery na śmieci. W ub. 
tygodniu były otwarte. W środku 
piętrzyły się czarne, wypchane 
worki. Czy to właśnie te odpady 
stanowią zagrożenie?
- Ależ skąd – rozwiewa wąt-
pliwości jeden z pracowników. 
- Szpitalne śmieci trafiają do 
worków o różnych kolorach. 
Te czarne są bezpieczne. Nato-

Miejskie rudery się sypią

Uwaga! Gruz leci na głowę

miast odpady, które mogą być 
szkodliwe, trafiają do worków 
czerwonych. Te worki trzyma-
ne są w środku budynku. Tam 
utrzymywana jest stała tem-
peratura. Odbierane są przez 
specjalistyczną firmę a następnie 
utylizowane.

(ps)

Żądają policyjnych patroli

Mieszkańcy mówią o 
problemach związanych z ruiną

budynek wraz z działką, w ogóle 
nie interesuje się tym majątkiem. 
Gołym okiem widać, że na remont 
potrzeba sporo pieniędzy. Ale jak go 
nie było na to stać, to po co to kupił? 
Powinien chociaż zabezpieczyć teren, 
aby nikt z zewnątrz nie mógł wejść 
do budynku. 

Z właścicielem rudery nie udało 
nam się porozmawiać. 

tekst i fot. (ps)

Na niezabezpieczony teren każdy może wejść 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 225: Lepiej dodać, niż ująć.
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* Rozmawiają dwie kumpele:
- Ty, dlaczego twój mąż tak wczoraj 
wieczorem krzyczał? 
- Bo nie chciałam mu powiedzieć, na 
co wydałam wszystkie pieniądze.
- A dziś rano?
- No, bo mu wreszcie powiedziałam. 

* * *
* Telefon do przychodni:
- Panie doktorze! Niech pan ratuje moją żonę! Strasz-
nie boli ją głowa i do tego ta, no... temperatura!
- A wysoka?
- Metr sześćdziesiąt dziewięć. 

* * *
* - Tato, czy to prawda, że znaleźli mnie w kapuście?
- Tak, a wczoraj za garażami, a przedwczoraj na przy-
stanku. Musisz przestać chlać, synku. 

* * *
* Pielęgniarka wchodzi na salę i krzyczy do pacjentów:
- Kaczkę?!
Na to jeden z pacjentów:
- Tak! I podwójne frytki! 

 * * * 
* Niedźwiedź ucieka przed malutkim ratlerkiem. 
Wszystkie zwierzęta się z niego śmieją, a wilk, zdzi-
wiony pyta:
- Ty, taki ogromny niedźwiedź i uciekasz przed takim 
maluchem?
Na to niedźwiedź szeptem:
- A wiesz, jaki on ma zimny nosek? 

* * *
* Wchodzi staruszek do konfesjonału i nawija:
- Mam 92 lata. Mam wspaniałą żonę, która ma 70 lat. 
Mam dzieci, wnuki i prawnuki. Wczoraj podwoziłem 
samochodem trzy nastolatki, zatrzymaliśmy się w 
motelu i uprawiałem seks z wszystkimi trzema...
- Czy żałujesz synu tego grzechu?
- Jakiego grzechu?
- Co z Ciebie za katolik?
- Jestem ateistą...
- To czemu mi to wszystko opowiadasz?
- Wszystkim opowiadam. 

JARZYNOWY KOCIOŁEK 
Składniki:
paczka mieszanki jarzynowej na 
zupę (7-składnikowej)
4 średnie ziemniaki
kawałek kapusty pekińskiej (ćwiart-
ka )
1 pęczek usiekanego koperku
5 rzodkiewek
1 słoik fasoli w sosie pomidorowym 
( 750 g )
0,25 dag mielonego mięsa (miałam 
mieszane wieprzowo-wołowe)
1 szklanka śmietanki do zupy
2 kostki bulionu drobiowego
2 litry wody

Maggi w płynie
1 łyżeczka mielonego pieprzu

Etapy przygotowania:
Ziemniaki pokroić w kostkę, kapustę w 
paseczki, rzodkiewkę w plasterki. Do 
garnka włożyć wszystkie warzywa, kost-
ki bulionowe, ziemniaki, koper (2 łyżki 
kopru odłożyć) i wlać wodę. Zagotować. 
Z mięsa robić kuleczki wielkości orzecha 
włoskiego i wrzucać na gotującą się 
zupę. Gotować 25 minut. Dołożyć fasolę 
wraz z sosem pomidorowym i gotować 
dalej jeszcze 20 minut. Doprawić pie-
przem, maggi. Wlać śmietankę. Posypać 
pozostałym koperkiem.

POLĘDWICZKI W SOSIE 
POMARAŃCZOWYM

Składniki:
300 g polędwicy wieprzowej
4 łyżki soku z pomarańczy
rozdrobnione fi lety z ½ pomarańczy
1 łyżeczka (3 g) stewii w pudrze (na bazie 
glikozydów stewiolowych)
1 łyżka miodu
1 łyżka musztardy Dijon

szczypta kminku
łyżeczka oliwy z oliwek
szczypta soli
szczypta chilli

Etapy przygotowania:
Składniki marynaty wymieszać do-
kładnie, obtoczyć w niej wieprzowinę 
i wstawić do lodówki na godzinę. 
Rozgrzać piekarnik do temperatury 
200°C. Położyć polędwicę na wy-
łożonej folią aluminiową blasze (nie 
wylewać marynaty). Piec 10-15 min. 
Pozostałą marynatę gotować przez 
3 minuty, aż sos się lekko zredukuje 
i zgęstnieje. Pokroić wieprzowinę na 

cienkie plastry. Podawać z ciepłym 
sosem pomarańczowym.

ROLADA RUMOWA
Składniki:
Ciasto:
3 jajka
10 dag cukru pudru
10 dag mąki ziemniaczanej
2 łyżki rumu
łyżeczka proszku do pieczenia
Nadzienie:
jajko
2 łyżki rumu
5 dag cukru pudru
5 dag masła
100 ml śmietanki kremówki
Ponadto:
100 ml śmietanki kremówki
2 i 1/2 dag czekolady deserowej

Etapy przygotowania:
Jajka utrzeć mikserem z cukrem na 
puszystą masę. Wymieszać mąkę ziem-
niaczaną z proszkiem do pieczenia, 
dodać do jajek, wlać rum. Wylać ciasto 
do formy o wym. 30 x 40 cm wyłożonej 

papierem do pieczenia. Piec ok. 3 min 
w 250°C. Ciasto wyjąć na papier do 
pieczenia oprószony cukrem pudrem. 
Po chwili usunąć papier, na którym 
piekło się ciasto i pozostawić je do 
ostygnięcia. Przygotować nadzienie: 
wymieszać jajko, cukier, rum i masło, 
podgrzewać na wolnym ogniu, cały 
czas mieszając, aż powstanie gładka 
masa. Pozostawić do ostygnięcia. 
Śmietankę ubić, dodać masę rumową, 
po czym to nadzienie rozprowadzić 
na cieście. Zwinąć roladę, zaczynając 
od krótszego boku ciasta. Udekoro-
wać bitą śmietaną i startą czekoladą. 
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Stało się już łęczycką tradycją, że w każdy tłusty czwartek 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej organizuje praw-
dziwą kulinarną zabawę. W XVII Regionalnym Pokazie 
Potraw Ziemi Łęczyckiej wzięły udział liczne koła gospo-
dyń wiejskich, szkoły czy restauracje. „Pyszna świnka 
aż leci świnka” to hasło przewodnie tegorocznego 
pokazu. Na stołach królowały więc potrawy z wie-
przowiny i „świnki” w różnych postaciach, np. na 
słodko w formie tortu. 
W konkursie zwyciężyły panie działające przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu. Drugie 
miejsce zajęło Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Witońskiej, a trzecie - reprezentacji gminy 
Dalików.

„Dzień łasucha” w łęczycy

Uczniowie mieli 
dużą frajdę z 
udziału w pokazie

Do skosztowania była m.in. zupa bogracz
Na stole 
wyłożono 
pyszne 
wędlinki

Swoje potrawy przygotowała 
także łęczycka restauracja

Świnki z galaretki
Zaprezentowane 
potrawy cieszyły nie tylko podniebienia, 
ale też oczy

Na scenie prezentowały 
się zespoły ludowe
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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  

Zakład produkcyjny Grupy Tubądzin 
w Ozorkowie znalazł się w rankingu 
najdynamiczniej rozwijających się 
przedsiębiorstw. Wyróżnienie zo-
stało wręczone 22 lutego podczas 
regionalnej gali XVII edycji „Gazel 
Biznesu”, która odbyła się w Łodzi. 
Przyznany tytuł jest kolejnym po-
twierdzeniem prężnego rozwoju 
fi rmy.  

Fabryka w Ozorkowie to jeden z 
trzech zakładów produkcyjnych Gru-
py Tubądzin. Została uruchomiona 
w 2000 r. i od 17. lat wytwarza płytki 
ceramiczne o niepowtarzalnym desi-
gnie, cieszące się uznaniem zarówno 
polskich, jak i zagranicznych klientów. 

„Gazele Biznesu” to ranking 
najdynamiczniej rozwijających 
się małych i średnich fi rm. Aby 
znaleźć się w zestawieniu, fi rma 
przez trzy lata poprzedzające 
ranking musi zwiększać obroty i 
osiągać zyski. 

Ceramika Tubądzin II w Ozorkowie 
w badanym okresie uzyskała dynami-
kę przychodów na poziomie 120%. 

Dyplom potwierdzający przyna-
leżność do elitarnego klubu „Gazel 
Biznesu” odebrał Piotr Popłoni-
kowski, Marketing Manager Grupy 
Tubądzin. Firma otrzymała to 
prestiżowe wyróżnienie już ko-
lejny raz.

Mokro na... Suchej, czyli błotniste drogi 
Ozorków Mieszkańcy prze-

żywają prawdziwą 
gehennę, gdy muszą podczas 
deszczowej pogody korzystać z nie-
utwardzonych 
dróg. Zarówno 
przejazd, jak i 
chodzenie po 
takich traktach 
przyjemne z 
całą pewnością 
nie są. Drogi za-
mieniają się w 
błotnistą breję. 
W ub. tygodniu 
w tej sprawie odebraliśmy wiele 
telefonów. Niektórzy nasi czytel-
nicy przesyłali do redakcji również 
zdjęcia takich dróg. 

- Ten problem pojawia się co roku. 
Roztopy lub ulewy sprawiają, że po 
naszej drodze nie jest łatwo się poru-
szać. To ironia losu, że nazwa tej ulicy 
brzmi Sucha. Proszę spojrzeć, jak tu 

wygląda. Sucho na pewno nie jest. 
Coś trzeba w końcu z tym zrobić – 
denerwuje się Zofia Jabłońska.

Z kolei Dominik R. (nazwisko do 
wiadomości 
red.) przesłał 
nam zdjęcia 
z a b ł o c o -

nej ul. 
O g r o -
dowej.

-  To 
przecież 
c e n t r u m 
Ozorkowa. 
Droga nie po-
winna tak wyglądać. 

Owszem, poruszają się po niej tiry 
sąsiada, ale przecież uzyskał on od 
miasta pozwolenie na prowadzenie 
takiej działalności. Zresztą rzadko 
wyjeżdża tymi samochodami. 
Jedno jest pewne. Ulica powinna 
zostać utwardzona – czytamy w 
nadesłanym mailu. 

Czytelnicy informują także o 
utwardzonych drogach, które 

również wyglądają mizernie. 
Takie zgłoszenie odebrali-

śmy m.in. z ul. Orzeszko-
wej. Pani Alicja – podob-
nie jak inni mieszkańcy 
– czekają na naprawę 
popękanego asfaltu i 
załatanie dziur. 

Urząd miasta zapewnia, 
że w ramach możliwości bę-

dzie starał się modernizować 
kolejne najbardziej zniszczone 

drogi.
(stop)

- Mieszkam na ul. Suchej... co za 
ironia – mówi Zofia Jabłońska

Tak w ub. tygodniu wyglądała 
ul. Ogrodowa

gazela dla tubądzina 

Smog? tłumy w MoK 
Ozorków Około 150 osób 

uczestniczyło w spo-
tkaniu z doradcami energetycz-
nymi z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, zorganizowanym 
przez magistrat w Miejskim Ośrod-
ku Kultury.

Doradcy udzielali informacji na 
temat możliwości pozyskania do-
finansowania na wymianę kotłów 
węglowych na inne – proekologiczne 
źródła ciepła.

W ramach Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji, którego celem 
jest zmniejszanie zanieczyszczania 
powietrza, z funduszu można pozy-
skać 40 procent dofinansowania na 
wymianę nieekologicznego źródła 
ciepła na nowy piec, spełniający 
normy.

Program skierowany jest do osób 
fizycznych, wspólnot mieszkanio-
wych, spółdzielni mieszkaniowym, 
a realizowany za pośrednictwem 
jednostek samorządu terytorialnego; 
w przypadku Ozorkowa – urzędu 
miejskiego.

Mieszkańcy składają deklaracje do 
urzędu i urząd podpisuje umowę z 

funduszem na realizację programu 
na terenie miasta.

Środki z dotacji mogą być prze-
znaczone na: likwidację starego 
pieca, koszty zakupu nowego, roboty 
budowlane związane z montażem, 
koszty dokumentacji, podłączenia 
do sieci gazowej/c.o.

Obecny na spotkaniu burmistrz 
Jacek Socha zapewnił mieszkańców 
o udzieleniu wszelkiej pomocy ze 
strony urzędu w zakresie wypełnia-
nia deklaracji i udzielania informacji. 
Dodał też, że jako burmistrz będzie 
występował do PGE o rozbudowę 
sieci gazowej na terenie Ozorkowa.

Deklaracje można pobrać ze strony 
www.umozorkow.pl lub wypełnić 
na miejscu w urzędzie miejskim, ul. 
Wigury 1, pokój 206 i 207, II piętro.

Deklaracje można składać do 15 
marca 2017 r.
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oD kraDzieży Do Skargi

Gm. Ozorków 

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Grażyna i Krzysztof 
Szczepaniakowie są 

przekonani, że miejscowi policjanci, 
którzy interweniowali w sprawie 
o dewastację i kradzież, wyka-
zali się nieudolnością i brakiem 
profesjonalizmu. Niezadowoleni 
mieszkańcy postanowili poskarżyć 
się na funkcjonariuszy u zastępcy 
komendanta komisariatu policji. 

Kradzież jest nietypowa, bowiem 
dotyczy metalowej bramy. 

- W tym samym dniu, w którym 
doszło do kradzieży, pojechałem na 
policję. Zgłosiłem kradzież na dyżur-
ce, ale policjant wcale nie sporządził 
protokołu. Stwierdził jedynie, żebym 
wracał do domu a na miejsce niedługo 
przyjadą policjanci. Tak też zrobiłem – 

relacjonuje Krzysztof 
Szczepaniak.

Ozorkowianie nie 
kryją zdenerwowa-
nia z powodu podej-
ścia do sprawy przez 
interweniujących 
funkcjonariuszy. 

- Policjantów prak-
tycznie interesowały sprawy związa-
ne z podziałem prawnym nierucho-
mości. Na koniec oznajmili, że mamy 
problem rozwiązać między sobą, bo 
przecież posesję zajmują trzy rodziny 
a majątek jest wspólny. Ale przecież 
gdybyśmy mogli się dogadać, to nikt 
nie wzywałby policji – słyszymy od 
Grażyny Szczepaniak. 

- Najważniejsze w tym jest to, że 
nie chodzi o aspekty majątkowe a o 
zwykłą dewastację i kradzież. Żona 
widziała sprawców i poinformowała 
o tym policję. Chyba policja po to jest, 
aby szukać złodziei i prowadzić śledz-
two – dodaje pan Krzysztof. 

Małżonkowie dobrze znają spraw-
ców i sprawa wydawać by się mogło 
jest prosta do rozwiązania. Tyle tylko, 
że sporo jest przy tym nerwów i oskar-
żeń. Zdaniem Szczepaniaków 

W gimnazjum po 
raz kolejny Gunners 

Security zorganizuje 8 marca 
bezpłatne zajęcia z samoobro-
ny dla pań. 

- Będą to bardzo proste chwyty 
obronne, które mogą się przydać 
w codziennym życiu. Są łatwe 
do opanowania i 
spokojnie każda z 
pań da radę je wy-
konać. Będziemy 
wykorzystywać 
przedmioty co-
dziennego użyt-
ku, które panie 
noszą przy sobie 
po ulicy (torba, 
parasol, obca-
sy), ale też ręce 
i nogi. Będzie 
również krótki 
wykład na te-
mat ogólnego 
bezpieczeń-
s t wa  n a  co 
dzień, sposoby 
zachowania 
w sytuacjach 
k r y z y s o -

wych, dozwolone środki ochro-
ny osobistej – mówi Marcin Mi-
chalak, prezes firmy ochroniar-
skiej. - Atrakcją szkolenia będzie 
być może praktyczna możliwość 
wykonania nauczonych technik 
na niektórych znanych osobach 
z naszego miasta. Zapisy pod nr 
telefonu 606 943 381.

Z redakcją skontak-
towali się lokatorzy 

kamienicy przy ul. Listopadowej 
2, którzy – jak usłyszeliśmy – 
czekają na remont wejścia przy 
bramie posesji. Akurat w tym 
miejscu po opadach deszczu za-
wsze gromadzi się woda.

- Mamy ogromne problemy z wej-
ściem do domu i z wyjściem. Docho-
dzi do sytuacji, że w kałużę wrzucane 
są cegły lub kamienie po których 
lokatorzy starają się kroczyć, aby nie 
zamoczyć butów. Jednak starsze oso-
by mają z tym problem i przeważnie 

i tak lądują w kałuży – mówi Jerzy B., 
jeden z lokatorów kamienicy.

Zdaniem mieszkańców problem 
bierze się stąd, że przy ramie grunt 
jest obniżony względem chodnika. 

- Wystarczy wyrównać ten teren 
i będzie dobrze – dodaje pan Jerzy.

Czy urząd zaplanował remont w 
tym roku?

- Pracownicy UM sprawdzą w 
najbliższych dniach, jak wygląda 
sytuacja w tym miejscu podczas 
opadów, co jest przyczyną tego sta-
nu i jak temu zaradzić – informuje 
magistrat. 

- Rowy stano-
wią ciąg sieci 

odwodnieniowej, a brak ich na-
leżytego utrzymania powoduje 
zagrożenie powodziowe. Ape-
lujemy do wszystkich właścicie-
li, użytkowników i zarządców 
gruntów i nieruchomości, na 
których usytuowane są urządze-
nia melioracji wodnych szczegó-

łowych (m.in. rowy i urządze-
nia drenerskie) o wykonywanie 
ich obowiązkowej konserwacji i 
bieżącym utrzymaniu w stanie 
umożliwiającym swobodny prze-
pływ wód – mówi wójt Tomasz 
Komorowski. - Ważne jest, żeby 
konserwacja urządzeń meliora-
cyjnych była dokonywana na całej 
długości.

- Nie spodziewałam się, 
że tyle zdrowia będzie 

mnie to kosztować – mówi roztrzę-
siona pani Zofia. Jej małżonek nie 
szczędzi słów krytyki pod adresem 
firmy Energa o której z powodu 
zawyżonych rachunków za prąd 
głośno było jakiś czas temu w regio-
nie. Czy dostawca prądu znów ma 
bałagan w rachunkach przez który 
cierpią klienci?

Ozorkowianie nie potrafią zrozu-
mieć, dlaczego Energa naliczyła im 
zużycie prądu z którego wcale nie 
korzystali. 

- Zbulwersowało nas właśnie to, że 
otrzymaliśmy faktury za prąd, którego 
nie zużyliśmy. Jedna faktura została 
bardzo zawyżona, tak około dziesięć 
razy więcej niż płaciliśmy do tej pory. 
Natomiast na drugiej fakturze jest zu-
życie, którego de facto nie było – mówi 
nie kryjąc emocji Adam Skowroński. 

Nasi czytelnicy podejrzewają, że 
inkasentowi, który spisuje licznik, nie 
chciało się dokładnie sprawdzać urzą-
dzenia. Zużycie miało zostać spisane 
„na oko”. 

- Myślę, że tak właśnie było – 
słyszymy od Zofii Skowrońskiej. 
- Moim zdaniem podał szacunkowe 
zużycie prądu. Nie zauważył, że 
licznik nie pracuje. Chodzi o zużycie 
prądu na naszej działce. Stoi tam słup 
energetyczny ze skrzynką, która jest 
zamknięta. Poza tym dodatkowo 
wyłączone są bezpieczniki. Nie ma 
możliwości, aby ktoś się podłączył. 

Pani Zofia o problemie próbowała 
porozmawiać za pośrednictwem 
infolinii.

- Usłyszałam, że faktury trzeba 
opłacać a jeśli mam jakieś wątpli-
wości, to mogę się odwołać. Nie 
rozumiem takiego nastawienia do 
klienta. Bo jeśli są jakieś nieprawi-

dłowości, to powinno najpierw się 
je skorygować a dopiero później 
wystawiać odpowiednią fakturę. 
Naprawdę sporo zdrowia kosztuje 
mnie ta sprawa – mówi podłamana 
Z. Skowrońska. 

Warto wspomnieć, że o dostawcy 
prądu było głośno w naszym re-
gionie. Energa zamiast wyjaśniać 
pomyłki, domagała się zapłaty sum 
z sufitu. Sprawą zajął się Urząd Re-
gulacji Energetyki. Wówczas Ener-
ga tłumaczyła się błędem systemu 
informatycznego.

O sprawie państwa Skowrońskich 
powiadomiliśmy rzecznika firmy. 
Czekamy na odpowiedź. 

(stop) 

Wójt apeluje

Wprost w kałużę

SaMoobroNa Dla pań

„Zostaliśmy oszukani” - mówią Skowrońscy 

Pomocy prawnej klientom 
udzielają m.in. Punkt Informa-
cyjny Odbiorców Paliw i Energii 
przy URE, rzecznicy konsumen-
tów, Federacja Konsumentów 
i bezpłatna infolinia: 800 889 
866. Porady udzielane są tak-
że drogą elektroniczną pod 
adresem porady@dlakonsu-
mentow.pl. 

Zofia i Adam Skowrońscy są załamani zawyżonymi fakturami za 
prąd, którego nie zużyli 

Kto buchnął 
bramę? czy policja 
zawiodła?

można było tego wszystkiego unik-
nąć, gdyby od samego początku 
policja zajęła się problemem tak jak 
należy. 

- Dopiero po 6 dniach od tej kra-
dzieży udało mi się spotkać z wi-
ceszefem miejscowej policji. Powie-
działem, że dyżurny przyjmujący 
zgłoszenie nie sporządził protokołu. 
Zastępca komendanta odparł, że 
możemy teraz sporządzić taki do-
kument. Poza tym poskarżyłem się 
na interweniujących policjantów. W 
komisariacie spędziliśmy razem z 
żoną kilka godzin. Mamy nadzieję, 
że teraz sprawa będzie przez policję 
prowadzona właściwie – mówi K. 
Szczepaniak. 

tekst i fot. (stop)

Państwo Szczepaniakowie 

złożyli do prokuratury 

zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa

- Wiemy kto ukradł 
bramę – usłyszeliśmy 
od małżonków

KrytyKa DoStaWcy prąDu
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Obsługę punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Ozorko-
wie przejęła Fundacja Młodzi 
Ludziom. Rządowy program 
pomocy prawnej „Prawo dla 
każdego” ruszył w styczniu 
ubiegłego roku. Zakłada współ-
pracę organów rządowych, 
samorządów i organizacji po-
zarządowych w zakresie udo-
stępniania bezpłatnej pomocy 
prawnej na etapie przedsądo-
wym - na poziomie lokalnym. 
Darmowa pomoc przysługuje 
osobom poniżej 26 roku życia 
oraz seniorom mającym przynaj-
mniej 65 lat. Prawo do korzysta-
nia z sieci punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej mają również 
osoby: otrzymujące w ostatnim 
roku świadczenia z pomocy 
społecznej, posiadające Kartę 
Dużej Rodziny lub będące w 
trudnej sytuacji, w związku z np. 
klęską żywiołową lub katastrofą 
naturalną. Ponadto darmowa 
pomoc prawna obejmuje: ofiary 
przemocy w rodzinie, komba-
tantów, ofiary represji wojennych 
oraz weteranów. W punktach 
można m.in.: otrzymać informa-

cje o obowiązujących przepisach 
i wynikających z nich prawach. 
Można również poradzić się 
m.in. doradcy podatkowego np. 
w kwestii wypełnienia zezna-
nia podatkowego. Porady nie 
mogą jednak dotyczyć spraw 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
kwestii z zakresu prawa celne-
go, dewizowego i handlowego. 
Możliwe jest natomiast sporzą-
dzenie pisma wszczynającego 
postępowanie sądowe lub są-
dowo-administracyjne, pisma o 
zwolnienie z kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

Mieszkańcy gminy Ozorków 
mogą skorzystać z porad praw-

nika w budynku Gimnazjum 
Miejskiego nr 1 w Ozorkowie, 
ul. Lotnicza 1 (pomieszczenie 
na parterze) w następujących 

godzinach: 
poniedziałek, wtorek: 

8.00 - 12.00
środa: 8.00 - 12.00/14.00 - 18.00 

(zamiennie)
czwartek: 14.00 - 18.00

piątek: 8.00-12.00.

Choć trudno w to uwie-
rzyć już od ładnych 

kilku lat przed sklepem Zdzisława 
Żerkowskiego co najmniej raz w roku 
zapada się jezdnia i stwarza spore 
problemy dla kierowców. W tym 
miejscu ustawiany jest pachołek. 
Jakby tego było mało dodatkowym 
problemem jest pękająca elewacja 
budynku. 

- Ulica Starzyńskiego jest jedną 
z głównych arterii w mieście. Ruch 
samochodów jest duży. Przejeżdżają 
tędy również ciężarówki. To wła-
śnie przez nie dochodzi do takich 
sytuacji. Notorycznie w tym jed-
nym miejscu zapada się asfalt przy 
studzience. Niestety, to nie jedyne 
problemy. Elewacja mojego sklepu 
jest cała popękana. Dałem sobie 
spokój z naprawą. To bezcelowe. W 
Ozorkowie powinna powstać alter-
natywna dla ciężarówek droga do 

przejazdu. Tak, aby tiry nie jechały 
przez centrum miasta – słyszymy 
od Z. Żerkowskiego. 

Warto wspomnieć, że na terenie 
Ozorkowa realizowany jest 
projekt w partnerstwie z 
powiatem zgierskim 
i dofinansowany w 
85% z Regional-
nego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Łódzkiego, któ-
ry poprawić ma 
bezpieczeństwo 
ruchu drogowego 
w mieście.

Całkowita wartość 
projektu to 17 160 000 zł, 
z czego dofinansowa-
nie wynosi 11 879 812,50 
zł. Projekt dotyczy wy-
konania niezbędnych 
prac związanych z przebudową ukła-
du komunikacyjnego w Ozorkowie. 
Podzielony został na 2 etapy: 2016-
2017 – I etap: przebudowa ciągu ulic: 

Południowej (od ul. Unii Europejskiej), 
Maszkowskiej wraz z budową skrzy-
żowań oraz mostu na rzece Bzurze, z 

uwzględnieniem niezbędnej infra-
struktury technicznej. 2017-

2018 – II etap: przebudo-
wa ciągu ulic: Trau-

gutta, Żeromskiego, 
Stypułkowskiego, 
Łęczyckiej wraz ze 
skrzyżowaniami, 
z uwzględnie-
niem niezbędnej 
infrastruktury 
technicznej. Reali-

zowana inwestycja 
pozwoli usprawnić 

transport przez teren 
Ozorkowa w kierun-
ku drogi krajowej nr 
91 oraz autostrad A1 i 
A2 oraz istniejących i 
planowanych centrów 

logistycznych – wyodrębnione zostaną 
dwie trasy przejazdu ciężkiego trans-
portu samochodowego. 

(stop) 

W g a b in e c ie 
wójta Tomasza 

Komorowskiego marszałek wo-
jewództwa łódzkiego Witold 
Stępień odznaczył Złotym Meda-
lem „ Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis” muzyka ludowego - Tade-
usza Kubiaka. Jest to pierwszy w 
historii województwa złoty medal 
przyznany muzykowi ludowemu.

T. Kubiak od ponad 20 lat współ-
pracuje z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Leśmierzu na niwie 
kulturalnej.

- Pan Tadeusz jest ostatnim muzy-

kiem regionu łęczyckiego, który pa-
mięta i gra dawne utwory ludowe. 
Wychował pokolenia uczniów, któ-
rym przekazał własne doświadcze-
nie muzyczne. W 1994 r., w wieku 71 
lat, utworzył przy naszym ośrodku 
kultury w Leśmierzu autentyczną 
kapelę ludową, której jest kierow-
nikiem. Jej oryginalność szybko 
doceniono podczas ogólnopolskich 
festiwali, spotkań folklorystycznych 
czy też na międzywojewódzkich 
przeglądach kapel ludowych – 
mówi Mirosława Walc, dyrektor 
GOK. 

Mogłoby dojść do 
nieszczęścia, gdyby 

gzyms oderwał się 
od budynku przy 
ul. Wyszyńskiego 
nie w nocy – tak jak 
to miało miejsce, a 
w ciągu dnia. 

- Zerwałam się z 
łóżka, gdy usłysza-
łam huk. Miesz-
kam na parterze i 
cały gzyms spadł 
tuż pod moimi 
oknami. Przestra-
szyłam się – mówi 
Irena Walas.

O  c h w i l a c h 
grozy mówią też 
lokatorzy z piętra 
kamienicy. 

- Gruchnęło, 
jakby walił się bu-
dynek. Tak szczerze, to można 
było przypuszczać, że prędzej czy 
później dojdzie do czegoś takiego. 
Kamienica jest od dawna w fatalnym 
stanie. Generalny remont powinien 

już zostać przeprowadzony, aby 
zapobiec tego typu sytuacjom – 

mówi pan Mateusz. 
Lokatorzy spotkali 

się z burmistrzem Jac-
kiem Sochą. Poprosili 
włodarza Ozorkowa o 
pomoc.

- Burmistrz przyje-
chał na miejsce. Zoba-
czył gruzowisko pod 
budynkiem i spore 
zniszczenia. Chyba to 
zrobiło na nim duże 
wrażenie, bo obiecał, 
że jeszcze w tym roku 
kamienica zostanie 
gruntownie wyremon-
towana – usłyszeliśmy 
od lokatorów. 

- W tym roku prze-
znaczono w budżecie 
miasta 500 tys. zł na 

modernizację zasobu komunalnego. 
Priorytetem są remonty dachów i 
elewacji – informuje Izabela Do-
brynin, rzecznik ozorkowskiego 
magistratu. - Poza tym planowane 

MarSzałeK u Wójta 
Gm. Ozorków

Bezpłatne porady prawne 

tiry pSują Na StarzyńSKiego 

Jezdnia się zapada, pęka elewacja
Ozorków

Ozorków

Z ulicy pachołek został usunięty w ub. tygodniu 

Pan Zdzisław pokazuje 
popękaną elewację 

Dużym problemem 
są tiry jadące przez 

centrum

o krok od tragedii

Od kamienicy oderwał się sporych rozmiarów gzyms 

Pani Irena mieszka 
na parterze. Pod jej 
oknami leży gruz 

Pan Mateusz pokazuje stemple 

podtrzymujące konstrukcję 

okna 

są przyłącza do miejskiej sieci c.o. 
oraz będzie wykonywana instalacja 
c.o. w budynkach wspólnot miesz-
kaniowych, gdzie miasto ma udział 
jako jeden ze współwłaścicieli przy 
ul. Kościelnej 1, Kościelnej 3, Kościel-
nej 7. Oprócz instalacji c.o., budynki 
będą ocieplane. Budynek przy ul. 
Wyszyńskiego 37 będzie przyłączony 
do sieci gazowej.

(stop)
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Anglicy mawiają: zjedz jedno jabł-
ko dziennie, a lekarz nie będzie ci 
wcale potrzebny. Nasi dietetycy 
zalecają zjedzenie przynajmniej 
dwóch jabłek w ciągu dnia – rano 
dla urody, a wieczorem dla dobre-
go zdrowia.

Jabłka mogą zapobiec rakowi 
jelita grubego

Dzięki zawartości błonnika jabłka 
regulują pracę jelit, chroniąc przed 
zaparciami i innymi chorobami jelit, 
w tym przed rakiem jelita grube-
go. Ryzyko zachorowania na ten 
nowotwór mogą zmniejszyć także 
zawarte w nich flawonoidy

Jabłka zapobiegają miażdżycy 
i chronią przed zawałem

Dzięki zawartości błonnika jabłka 
zmniejszają wchłanianie chole-
sterolu, a dzięki temu skutecznie 
zapobiegają miażdżycy i chronią 
przed zawałem.

Jabłka a cukrzyca

Indeks glikemiczny jabłek jest 
niski (<50) i wynosi 38, w związku 
z tym bez obaw o zdrowie mogą 
je spożywać (ale w umiarkowa-

nych ilościach!) osoby chore na 
cukrzycę. Jest jeszcze kilka innych 
powodów, dla których diabetycy 
powinni włączyć jabłka do diety. 
Błonnik zawarty w jabłkach po-
maga regulować poziom cukru 
we krwi. Dodatkowo jabłko jest 
źródłem kwercetyny, która może 
zapobiec pojawieniu się zaćmy 
u osób chorujących na cukrzycę. 
Należy jednak zaznaczyć, ze do-
broczynne działanie mają tylko 
surowe jabłka, ale nie przetwory 
na ich bazie. Dotyczy to zwłaszcza 
soku z jabłek, który jest przeciw-
wskazany.

Jabłka oczyszczają organizm 
z toksyn

Zawarte w jabłkach pektyny 
oczyszczają organizm z toksyn. 
Podczas trawienia błonnik wiąże 
niektóre metale ciężkie (kobalt 

i  ołów) w nierozpuszczalne 
sole, które są potem wydalane 
z organizmu. Zatem o jedzeniu 
jabłek powinni pamiętać głównie 
nałogowi palacze, mieszkańcy 
dużych miast, ośrodków prze-
mysłowych oraz osoby mające 
w pracy styczność ze związkami 
toksycznymi.

Jabłka a odchudzanie. Ile kalorii 
mają jabłka?

Jabłka są niezastąpione w ku-
racjach odchudzających - cenią je 
kobiety, które dbają o linię, bo sycą 
i dostarczają stosunkowo niewiele 
kalorii. Jednak jabłek nie można 
jeść bezkarnie, bo zawierają sporo 
cukru. Jeśli będziemy jeść więcej, 
to możemy mieć problem z zrzu-
ceniem wagi. Warto wiedzieć, że 
jedno średnie jabłko ze skórką waży 
ok. 150 g.

Metody leczenia dotykiem to 
akupunktura, akupresura i re-
fleksoterapia. Pobudzanie od-
powiednich punktów na ciele 
odblokowuje przepływ energii i 
przywraca fizyczną równowagę 
organizmu.

Akupunktura

Najpowszechniej stosowana 
przez lekarzy medycyny chiń-
skiej metoda leczenia. Stosuje 
się ją w celu usunięcia zatorów 
energetycznych w meridianach. 
Działanie lecznicze osiąga się, 
wbijając bardzo cienkie igły w 
punkty wzdłuż meridianów. Jest 

bardzo skuteczna w leczeniu 
wielu schorzeń, szczególnie dole-
gliwości bólowych (stosuje się ją 
np. w znieczulaniu).

Akupresura

Najstarsza forma leczenia, zwana 
też masażem punktowym. Można 
ją stosować przy zwalczaniu wie-
lu chorób (poza nowotworami). 
Istnieje kilka technik akupresury, 
najbardziej zaawansowaną stanowi 
masaż liniowy wzdłuż meridianów, 

z zastosowaniem różnych rodzajów 
ruchów.

Refleksoterapia

Metoda wspomagająca leczenie, 
szczególnie pomocna w leczeniu 
bólu. Terapia opiera się na założe-
niu, że każda część ciała jest odbi-
ciem całości. I tak np. stopa, dłoń, 
ucho – zawierają jakby odwzoro-
wanie mapy ciała, a poszczególne 
punkty na tej mapie są odbiciami 
(refleksami) konkretnych narzą-
dów. Masowanie jakiegoś refleksu 
powoduje lepsze ukrwienie odpo-
wiadającego mu narządu.

Peeling z soli morskiej pobudza mikrokrążenie i zwiększa przepływ limfy. Działania te zmniejszają widoczność cellulitu, dzięki czemu peeling z soli jest jednym z najlepszych domowych sposobów na cellulit. Wystarczy zamoczyć ciało w ciepłej wodzie i przez 2 minuty wmasowywać garść soli morskiej w obszar dotknięty cellulitem. Następnie należy przemyć skórę ciepłą i zimną wodą. Nie przejmuj się, gdy skóra zaczyna swędzieć. Taka reakcja jest spowodowana przez zwiększenie krążenia krwi. Najlepiej, aby z soli morskiej ko-rzystały właścicielki skóry normalnej. Na skórze wrażliwej mogą pojawić się podrażniania.

peeliNg z Soli 
MorSKiej Na cellulit

Leczenie dotykiem: 
AKUPUNKTURA, AKUPRESURA, 

REFLEKSOTERAPIA

W refleksoterapii uważa się, że 
każda część ciała jest odbiciem 
(refleksem) całego ciała

Akupresura to bardzo 
precyzyjny masaż 

Akupunktura polega na 
wbijaniu bardzo cienkich 
igiełek

JabłKa chronią przed zawałem i zaparciami, 
wzmacniają zęby, ułatwiają odchudzanie

WAżNe!
Jabłka lepiej jeść 

po posiłku, gdyż zjedzone 
przed 

opóźniają trawienie 
i powodują fermentację.

Piołun: właściwości lecznicze panieńskiego ziela
Piołun (bylica piołun) to nie-
pozornie wyglądające ziele o 
prozdrowotnych właściwo-
ściach. Stosowana od wieków 
w medycynie ludowej, znów 
powraca do łask. To naturalny 
specyfik na problemy z ukła-
dem pokarmowym i kobiece 
dolegliwości. Trzeba jednak pa-
miętać, że piołunu nie można 
stosować zbyt długo i zawsze 
należy przestrzegać dozwo-
lonej ilości jego dziennego 
spożycia.

Piołun na żołądek i kłopoty men-
struacyjne

Piołun sprawdza się przede 
wszystkim w dolegliwościach ze 
strony układu pokarmowego. Poma-
ga przy niestrawności, wszelkiego 
rodzaju nieżytach żołądka, przy 
objawach wskazujących na niepra-
widłowe funkcjonowanie układu 
trawiennego, np. gdy występuje 
zgaga, wzdęcia, uczucie ciężaru w 
żołądku, odbijanie. Stosuje się go 
również w przypadku kłopotów z 
wątrobą i woreczkiem żółciowym, 
bo pomaga odprowadzać żółć do 
dwunastnicy.

Dzięki specyficznemu smako-
wi pobudza apetyt, przyspiesza 
też przemianę materii. Znany jest 
również ze swoich oczyszczających 
właściwości, dlatego polecany jest 
przy łagodnych dolegliwościach 
związanych z układem moczowym.

Piołun wykorzystuje się także 
do uregulowania cykli menstru-
acyjnych (kiedyś nazywano go 
nawet zielem panieńskim). Stosuje 
się go również wspomagająco w 
kuracji przeciwpasożytniczej. 
Systematycznie pity napar pomaga 
zwalczać pasożyty przewodu po-
karmowego (m.in. glisty ludzkie, 
nicienie czy owsiki). Natomiast 
po przestudzeniu można też go 
stosować zewnętrznie (lub użyć 
gotowego olejku piołunowego). 

Delikatnie wciera się go w skórę 
w przypadku kaszlu, a także, gdy 
mamy do czynienia z wszawicą i 
świerzbem.

Piołun: napar lub odwar

W celach prozdrowotnych najle-
piej stosować napar z piołunu. Jedną 
łyżeczkę należy wsypać do szklanki 
i zalać wrzątkiem. Parzyć 20, nawet 
30 minut, następnie odcedzić i pić 
pół łyżeczki, maksymalnie łyżeczkę 
trzy razy dziennie. Do naparu moż-
na dodać trochę cukru lub miodu, 
bo piołun jest dość gorzki. Można 
też przygotować odwar w określonej 
proporcji - na jedną, dwie łyżeczki 
piołunu przypada jedna szklanka 
wody. Doprowadzić do wrzenia, 
gotować ok. pięciu minut, następnie 
przestudzić i odcedzić. Odwar moż-
na stosować zewnętrznie.

Piołun - przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stoso-
wania piołunu jest uczulenie na 
składniki ziela, ale nie zdarza 
się to zbyt często. Nie mogą go 
stosować kobiety w ciąży ani 
dzieci, bo w tych przypadkach 
może on wywołać niepożądane 
skutki. Również osoby, które 
mają skłonność do krwawień czy 
hemoroidów oraz stwierdzone 
wrzody żołądka lub dwunast-
nicy nie powinny pić naparów 
z piołunu. Pozostali mogą ko-
rzystać z jego prozdrowotnych 
właściwości, ale trzeba pamiętać, 
by nie stosować go zbyt długo 
(np. przez 10 dni, potem trzeba 
zrobić kilkutygodniową przerwę) 
i przestrzegać zalecanego dzien-
nego spożycia.
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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.
ul. Lawinowa 61, 92-010 Łódź

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama

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

Firma B&K.K – sklep w 
Parzęczewie, Południowa 6 
zatrudni sprzedawcę. Praca 

bardzo dobrze płatna. 
Tel.:  606-311-188

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 M-4 o pow. 60,67 

m², parter w Ozorkowie lub 
zamienię na M-3 własnościowe 

do 40 m², parter. 
Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, 39,5 
m², IV piętro, C.O., 

czynsz około 260 zł. 
Tel.: 696-830-869 
lub 535-303-523

Sprzedam działkę 
budowlaną 85 m² ścisłe 

centrum Łęczycy, przeznaczenie 
handel – usługi. 

Tel.: 601-36-24-39

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

Sprzedam przyczepę 
jednoosiową do ciągnika, pompę 

wodną – zasięg 50 m, 
rurki stalowe do folii, 

butlę tlenową do spawania. 
Tel.: 511-997-458

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe
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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 226/2017

27.02 - 02.03.2017 r.

PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 27.02

NIEDZIELA 26.02

SOBOTA 25.02

PIĄTEK 24.02
Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 28.02

ŚRODA 01.03

BUENO CZWARTEK 02.03

REPERTUAR
24.02 - 02.03.2017
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22 lutego około godziny 18.30 
dyżurny łęczyckiej komendy ode-
brał zgłoszenie od operatora z 
wojewódzkiego centrum powiada-
miania ratunkowego. Wynikało z 
niego , że kobieta, prawdopodob-
nie mieszkanka Łęczycy, ma myśli 
samobójcze. Bezskutecznie szuka 
pomocy dzwoniąc na różne numery 
telefonów oferujące pomoc psy-
chologiczną. Na ten sygnał ofi cer 
na stanowisku kierowania podjął 
działania dzięki, którym ustalono 
adres zamieszkania kobiety. Kiedy 
policjanci dotarli do desperatki ta nie 
chciała otworzyć drzwi i oświadczy-
ła, że nigdzie nie telefonowała i nie 
potrzebuje pomocy. Dyżurny prze-
konany o słuszności swoich ustaleń 
nie dał wiary takim zapewnieniom. 
Potwierdzając wcześniejsze dane 
utwierdził się w przekonaniu, że 
skierował patrol pod właściwy adres. 

Na miejsce zadysponowano straż 
pożarną oraz pogotowie ratunkowe. 
Po krótkich negocjacjach kobieta 
otworzyła drzwi. Decyzją lekarza 57 
– latka została zabrana do szpitala. 

Dzięki reakcji i zdecydowanej po-
stawie świadka prawdopodobnie 
nie doszło do tragedii na drodze. 
Mężczyzna ujął nietrzeźwego 
kierującego, który spowodował 
kolizję drogową i ma dożywotni 
zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych.

Dyżurny łęczyckiej komendy w 
rozmowie z kierowcą renault ustalił, 
że jedzie on drogą W703 w kierunku 
Łęczycy, a przed nim porusza się opel 
prowadzony prawdopodobnie przez 
nietrzeźwego. Zgłaszający relacjono-
wał policjantowi, że kierowca bez 
powodu zjeżdża na przeciwny pas 
ruchu i jedzie wężykiem. We wskaza-
ny rejon skierowano mundurowych. 
Kiedy dojechali na miejsce okazało 
się, że kierowca opla został już zatrzy-
many. Zgłaszający chcąc uniemożli-
wić mu dalszą jazdę wyprzedził go. 
Niestety podejrzewany nie zachował 

ostrożności i uderzył w tył renault. 
Badanie przeprowadzone na miejscu 
zdarzenia drogowego potwierdziło 
przypuszczenia zawiadamiającego. 
59 – latek miał w organizmie ponad 
dwa promile alkoholu. Po spraw-
dzeniu w bazie danych okazało się, 
że mężczyzna ma dożywotni zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych. Odpowie za spowo-
dowanie kolizji drogowej, kierowanie 
w stanie nietrzeźwości i nie stosowa-
nie się do zakazu sądowego. 

Pomimo wielu apeli o zachowanie 
ostrożności na drodze, dostoso-
wanie prędkości do warunków 
atmosferycznych oraz wsiadanie 
za kierownicę trzeźwym i wypo-
czętym nadal zdarzają się osoby, 
które swoim nieodpowiedzial-
nym zachowaniem narażają na 
niebezpieczeństwo siebie i innych 
użytkowników dróg. Na szczęście 
są osoby, których reakcja pozwala 
uniknąć prawdopodobnej tragedii. 
Dzięki interwencji dzielnicowego i 
wzorowej postawie świadka kolejni 
amatorzy mocnych trunków zostali 
na czas wyeliminowani z ruchu.
23 lutego około godziny 13.00 
dzielnicowi podczas służby w Da-
szynie zwrócił uwagę na sposób 
jazdy kierowcy daewoo. Mężczyzna 

jechał „wężykiem”, co wskazywało, 
że prawdopodobnie znajduje się 
pod wpływem alkoholu. Badanie 
wykazało, że 54 – latek miał w orga-
nizmie ponad dwa promile alkoholu.
Sześć godzin później tego samego 
dnia na drodze prowadzącej ze 
Świnic Warckich do Łęczycy 38 – 
letni kierowca renault wykazał się 
wzorową postawą zatrzymując mo-
torowerzystę, którego podejrzewał, 
że kieruje będąc pod działaniem 
alkoholu. W rozmowie z cyklistą 
świadek wyczuł alkohol, dlatego ze 
stacyjki motoru wyjął kluczyki i o 
zdarzeniu powiadomił policję. Mun-
durowi sprawdzili stan trzeźwości 
podejrzewanego. Badanie wykaza-
ło, że 48 – latek miał w organizmie 
2,5 promila alkoholu. 

pijaNi Na DroDze

Dzielnicowi z rewiru w Piątku 
zatrzymali na gorącym uczynku 
złodziei złomu. Mienie w całości 
wróciło do właściciela. Jednemu 
z zatrzymanych grozi wyższy 
wymiar kary niż przewidziane za 
to przestępstwo 5 lat pozbawie-
nia wolności z uwagi na fakt, iż 
działał w warunkach recydywy, 
czyli powrotu do przestępstwa.

21 lutego dyżurny łęczyckiej 
policji odebrał zgłoszenie od wła-
ściciela składu złomu, że na te-
renie jego posesji znajdują się 
dwaj podejrzanie zachowujący się 
mężczyźni. We wskazane miejsce 
natychmiast skierowano patrol. 
Dzielnicowi podjęli interwencję 
wobec mężczyzn, którzy odpowia-
dali rysopisowi podanemu przez 
zgłaszającego. W samochodzie, 
którym się poruszali ujawnili 
złom. Kontrolowani nie potrafi li 
racjonalnie wytłumaczyć swojej 

obecności na terenie skupu oraz 
pochodzenia załadowanego po 
brzegi auta. Pokrzywdzony w skra-
dzionych rzeczach rozpoznał swoją 
własność. Mężczyźni zostali za-
trzymani i dowiezieni go komendy. 
Kryminalni ustalili, że jeden z 
zatrzymanych wraz z innym kom-
panem w lutym bieżącego roku w 
dwóch różnych miejscach ukradli 
złom wartości 600 złotych oraz 
drewniane palety wartości 1000 
złotych. 23 lutego zatrzymany na 

Złodzieje złomu 
w rękach policji

gorącym uczynku kradzieży 47 – 
latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży, 
będzie odpowiadał w warunkach 
recydywy. 53 – letni kompan usły-
szał 2 zarzuty kradzieży. Przestęp-
stwo jest zagrożone karą do 5 lat 
pozbawienia wolności.

proWaDził MiMo 
DożyWotNiego zaKazu

pomoc przyszła na czas
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Danie z pangolinazdjęcia zakochanychzlicytowano telefon Hitlera 

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Dom aukcyjny Alexander Historical Auctions zlicytował za 
243 tys. dol. telefon podarowany Hitlerowi przez Wehrmacht. 
Na bakelitowy aparat Siemensa profesjonalnie naniesiono 
czerwoną farbę. Na spodzie wygrawerowano godło III 
Rzeszy oraz imię i nazwisko obdarowanego. Po kapitulacji 
Niemiec aparat został wręczony brygadierowi Ralphowi 
Raynerowi, ofi cerowi łączności brytyjskiego marszałka po-
lnego Bernarda Law Montgomery’ego. Piątego maja 1945 r. 
Raynerowi wydano rozkaz, by nawiązał kontakt z Rosjanami 
w Berlinie. Wojskowy udał się więc do Kancelarii Rzeszy. 
Rosjanie zaproponowali, że go oprowadzą. Po dotarciu do 
prywatnych kwater Hitlera Raynerowi dawano początkowo 
telefon Ewy Braun, ale ten podziękował, mówiąc, że jego 
ulubiony kolor to czerwony. W ten sposób wszedł w posia-
danie czerwonego aparatu Hitlera.

Podczas imprezy walentynkowej „Kocham Cię Rybko” w 
Rybniku, powstała największa wystawa zdjęć zakocha-
nych! Próba ustanowienia rekordu rozpoczęła się już o 
godzinie 10:00, kiedy to w punkcie informacji turystycznej 
Halo! Rybnik ustawiona została pierwsza fotobudka. 
Mógł z niej skorzystać każdy zakochany, a liczba wyko-
nanych zdjęć była nieograniczona! Popołudniu zabawa 
przeniosła się na rybnicki rynek. Zdjęcia zakochanych 
trafi ały na specjalnie przygotowaną ściankę, która z każdą 
kolejną fotografi ą przemieniała się w kolorową mozaikę, 
pełną uśmiechniętych twarzy zakochanych.  Za zwery-
fi kowanie rekordu odpowiadał obecny na wydarzeniu 
sędzia Biura Rekordów, który przeliczył fotografi e i ogłosił 
wynik. Nowy Rekord Polski na największą wystawę zdjęć 
zakochanych wynosi równo 100 fotografi i. Chińska policja prowadzi dochodzenie, czy na ofi cjalnym 

bankiecie nie podano krytycznie zagrożonych pan-
golinów. Impulsem do działania były posty z mediów 
społecznościowych. Łuski pangolinów pięciopalczastych 
są cenione w Wietnamie i Chinach (przypisuje im się 
właściwości lecznicze). Na Weibo pojawił się - i szybko 
zyskał olbrzymią popularność - wpis, że ofi cjele z Re-
gionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang poczęstowali 
inwestorów daniem z pangolina. W Chinach zwierzęta te 
są chronione, a za ich zjedzenie grozi kara 10 lat więzienia. 
Początkowo o zorganizowanie bankietu podejrzewano 
miejscową Agencję Promocji Inwestycji, ale komisja dys-
cyplinarna oczyściła ją z zarzutów. Jak poinformowano 
media, w prywatnym przyjęciu wziął udział tylko jeden 
urzędnik.

Danie z pangolinazlicytowano telefon Hitlera 
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Majster 
powiedział, 
że pasuje 
jak ulał

Dzień dobry, punkty 
pan zbiera?

Dla samotnych kobiet


