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Mieszkanka 
wygrała proces 
z „Łęczycanką”

NA 
TRZYNASTKI 

WIĘCEJ 
NIŻ ROK 

TEMU

Sprawa StaroSty woJCieCHa 
zDziarskieGo. czy Może byĆ 
preZeSeM oSp? 

250 tysięcy zł 
padło przy 

pl. Kościuszki

Śmiertelna podróż służbowa 
zGiNĄł Na Miejscu!

42-letni Mariusz B. - pracownik HTL 
Strefa Łęczyca, nie miał szans na 
przeżycie. Auto kierowane przez 
jego kolegę z pracy z impetem 
uderzyło w barierki ochronne 
po stronie pasażera. Mężczyzna 
został dosłownie zmiażdżony przez 
metalową bandę. Do dramatu doszło 
podczas wyjazdu służbowego. 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Pasażerowie dojeż-
dżający rano z Łę-

czycy do Łodzi mają niemały 
problem. PKS zlikwidowało 
kurs o 6 rano, a do busa nie 
wszyscy się mieszczą. Jak 
zostaliśmy poinformowani, 
prośby niewiele dają.

W tej sprawie napisała do 
naszej redakcji pani Agnieszka.

„Zwracam się z prośbą do re-
dakcji o interwencje w sprawie 
pasażerów dojeżdżających z 
Łęczycy do Łodzi w godzinach 
porannych. Spawa, która nas 
wszystk ich zbulwersowała 
dotyczy kursu Łęczyca - Łódź, 
który był o godzinie 6-tej rano. 
Wtedy jeździ do pracy bardzo 
dużo osób. PKS Łęczyca zabrało 
to poranne połączenie. Teraz o 
godzinie 6.03 jeździ tylko bus 
prywatnego przewoźnika, ale 
nie sposób się zabrać, a jeśli już 
uda się wsiąść to stoimy jak tak 
zwane świnie jadące na rzeź. 
Nasze prośby i rozmowy nic 
nie dają. Przewoźnicy są głusi 
na nasze słowa. Nadmieniam, 
że powrót z pracy z Łodzi o go-
dzinie 15.53 (kurs PKS Łęczyca 
o godzinie 15.50 również został 
zabrany) wygląda dokładnie 
w ten sam sposób. Bulwersuje 

nas też to, że tak duża liczba 
miejsc stojących w busach jest 
zabroniona a kierowcy upychają 
do upadłego. Każdy z nas chce 
dojechać i wrócić bezpiecznie”.

Przez dwa dni próbowaliśmy 
porozmawiać z prezesem PKS. 
Albo nie było go w biurze, 
albo był zajęty, albo telefon w 
firmie w ogóle nie odpowiadał. 
Ostatecznie dowiedzieliśmy się 
od szefa PKS-u, że nie będzie 
rozmawiał z nami przez telefon, 
mimo że dokładnie poinfor-
mowaliśmy go o celu rozmowy 

zadając  jed no -
cześnie pyta-
nia, dlacze-
g o  k i l k a 
k u r s ó w 
zost a ło 
zlikwi-
d o w a -
n y c h . 
Do te-
m a t u 
powró-
cimy.

(zz)

Piotr Kamiński twier-
dzi, że były mąż jego 

obecnej partnerki dopuścił się 
oszustwa. Zawiadomił więc 
prokuraturę w Łęczycy o możli-
wości popełnienia przestępstwa. 
Chodzi o założenie Karty Dużej 
Rodziny. 

- Wychowujemy dwójkę dzieci 
z poprzedniego związku mojej 
partnerki. Jej były mąż jest jedy-
nie weekendowym tatą. Tamta 
rodzina ma jedno dziecko, mimo 
to złożyli wniosek na „Kartę” 
w związku z wychowywaniem 
trójki dzieci. A to przecież nie jest 
prawda – twierdzi pan Piotr. 

Jak uważa nasz rozmówca, były 
mąż jego partnerki nie powinien 
ubiegać się o „Kartę”. Wprawdzie 
przysługuje ona rodzinom z mi-
nimum trójką dzieci, jednak w 
tym przypadku o pełnej rodzinie 
trudno mówić. P. Kamiński uważa, 
że dokument upoważniający do 
zniżek został przyznany mał-
żeństwu z Łęczycy tylko dzięki 
znajomościom w magistracie. 
- Tak nie może być. To, że ktoś ma 
układy i znajomości, bo pracuje 
w urzędzie, nie upoważnia go do 
czerpania przywilejów, które mu 
nie przysługują - mówi pan Piotr. 
-  Zdenerwowałem się faktem, że 
złożyli wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny i ją otrzymali. W mojej 
ocenie jest to oszustwo, bo wymo-
gi, jakie należy spełnić, żeby otrzy-
mać taką kartę są jasno określone, 
trzeba mieć przynajmniej trójkę 
dzieci. Ci państwo nie spełniają 

Straż miejska od po-
czątku marca pracuje 

w okrojonym składzie. Najmłod-
szy z funkcjonariuszy, który w 
jednostce pracował dwa lata, 
przeniósł się do policji. 

Ogłoszenie o naborze pojawiło się 
w BIP urzędu miejskiego pod koniec 
tygodnia. Kandydat m.in. musi mieć 
ukończone 21 lat, co najmniej roczny 
staż pracy w jednostce samorządu te-
rytorialnego, posiadać uregulowany 
stosunku do służby wojskowej. Do-
datkowo, warto, by miał prawo jazdy 
kat. B, potrafił komunikować się w 
języku angielskim oraz znał kodeks 
postępowania administracyjnego, 
ustawę o samorządzie gminnym, 
ustawę o strażach gminnych i kodeks 
wykroczeń.

W poprzednim konkursie, zor-
ganizowanym dwa lata temu, do 
pracy w straży miejskiej zgłosiło się 
aż 17 kandydatów. Czy tym razem 
będzie podobnie? Kandydata wy-
bierze komisja konkursowa, którą 

powoła burmistrz. Początkujący 
strażnik będzie zarabiał najniższą 
krajową. 

Wymagane dokumenty należy 
składać osobiście, w zamkniętych 
kopertach w kancelarii urzędu 
miejskiego do dnia 22.03.2017 r. do 
godziny 15.30, z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko Aplikanta Straży 
Miejskiej”.

(zz)

„Lokalny program re-
witalizacji dla gminy 

miasta Łęczyca na lata 2015-2023” 
zostanie wykonany przez zespół 
ekspertów, któremu przewodniczy 
profesor dr. hab. Aleksandra No-
wakowska z Uniwersytetu Łódzkie-
go. Wartość realizacji zamówienia 
to 55 tysięcy zł brutto. Naukowcy 
pracują już od ponad miesiąca.

Jak informuje magistrat, zakres 
lokalnego programu rewitalizacji 
będzie obejmować m.in.: diagno-
zę czynników i zjawisk kryzyso-
wych oraz skalę i charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych; wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego i obsza-
ru rewitalizacji; cele rewitalizacji 
oraz kierunki działań mających na 
celu eliminację lub ograniczenie 
negatywnych zjawisk; listę plano-
wanych, podstawowych projektów 
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
wraz z ich szczegółowymi opisami 
oraz system realizacji programu. 
Opracowanie lokalnego programu 
rewitalizacji umożliwia ubieganie 
się o środki unijne w programach 
krajowych i regionalnych, które 
dedykowane są obszarom objętym 
rewitalizacją. 

(zz)

Komendant uzupełnia załogę

Program rewitalizacji miasta

Nietypowa reakcja 
jednego z mieszkań-

ców na zaśmiecanie pobliskiego 
terenu spotkała się z dużą sym-
patią. Ktoś na drzewie przyczepił 
kartkę z napisem: „Widzisz tu 
kosz?? Jeśli tak, to masz problem 
ze wzrokiem ŚMIECIARZU!!!”. 
Była to odpowiedź na wyrzucanie 
przepełnionych śmieciami worków 
przy ulicy Za-
chodniej w po-
bliżu działek 
(za sklepem 
meblowym). 

W  t y m 
miejscu swe-
go czasu stały 
kontenery na 
śmieci, ale zo-

stały usunię-
te z chwilą ustawienia 

przez SM „Łęczycanka” 
pergoli śmietnikowej 

przy bloku nr 5. Wi-
docznie ktoś tak 
przyzwyczaił się 
do wyrzucania 
śmieci w starym 
miejscu, że zu-
pełnie nie prze-
szkadzał  mu brak 
kontenerów. Wala-

jące się śmieci prze-
szkadzały natomiast 

lokatorom pobliskiego 

„Widzisz tu kosz?”
Łęczyca

Na drzewie zawieszono informację dla „śmieciarza”

Doszło Do oszustWa – uważa pan Piotr 

Pan Piotr złożył zawiadomienie do prokuratury. Uważa, że 
małżeństwo otrzymało Kartę Dużej Rodziny tylko dzięki 
znajomościom w magistracie

tego podstawowego warunku.
Krystian J., który razem z żoną 

złożył wniosek o „Kartę” nie widzi 
w tym nic złego.

- Dzieci zabieramy z żoną co 
drugi weekend i uważam, że 
mamy prawo do zniżek zagwaran-
towanych w Karcie Dużej Rodziny, 
zresztą ją otrzymaliśmy. Jak do tej 
pory ja z żoną z nich nie korzysta-
liśmy, natomiast dzieci tak. Były z 
dziadkami na basenach w Uniejo-
wie i zgodnie z prawem zarówno 
dzieci jak i dziadkowie skorzystali 

z ulg zapisanych w tym dokumen-
cie -  mówi ojciec dwójki dzieci. 

Karta Dużej Rodziny oferuje 
system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze mogą 
korzystać z katalogu oferty kultu-
ralnej, rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego kraju. Czy 
małżeństwo z Łęczycy otrzymało 
dokument zgodnie z prawem? 
Miejscowa prokuratura sprawdza 
złożone przez pana Piotra zawia-
domienie.

(mku)

Zlikwidowali kursy

Jak mamy dojeżdżać do pracy? 
- pytają pasażerowie

Poranne kursy do Łodzi zostały zlikwidowane z dniem 1 marca 

bloku. 
- Widziałem te śmieci. Jak tak moż-

na? Ktoś zrobił sobie wysypisko pod 
samymi działkami, ktoś inny dorzu-
cił swoje śmieci i uzbierała się spora 
sterta – mówi jeden z mieszkańców. 
- Widziałem kartkę przyczepioną na 
drzewie. Fajny pomysł, tylko czy taki 
śmieciar zwróci na to uwagę?

W ubiegły poniedziałek, po in-
terwencji straży miejskiej, zarówno 
śmieci, jak i informacja dla „śmiecia-
rza” zostały uprzątnięte.

(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

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca Pracownicy jednostek 
sfery budżetowej, każ-

dego roku z niecierpliwością 
czekają na „trzynastki”. Nic dziw-
nego, to dodatkowe pieniądze. 

W tym roku magistrat przezna-
czył na trzynaste pensje dla pra-
cowników więcej o ponad 12 tys. zł.

Kwota ogółem trzynastych pensji 
wypłacanych w roku 2017 pracow-
nikom UM wynosi 135 011,01 zł. 

Najwyższą trzynastą pensję otrzy-
mał burmistrz Krzysztof Lipiński 
- 6.077,80 zł. Znacznie mniej wypła-
cono skarbniczce Grażynie Życz-
kowskiej – 2120,93 oraz sekretarz 
miasta Ewie Lewińskiej - 1346,54 zł.

Dla porównania, kwota ogółem 
trzynastych pensji wypłaconych 
w roku 2016 pracownikom urzędu 
miejskiego wyniosła 122 829,45 zł.

(zz)

Więcej na trzynastki 
w magistracie

wycinka przy klasztorze
Łęczyca Teren przy klasztorze 

ojców Bernardynów od strony ul. Kilińskiego znacz-nie opustoszał. Jedni mówią, że szkoda drzew, inni cieszą się, że klasztor widać teraz w całej okazałości. 

Bez względu na opinie, przycięcie drzew, a nawet w jednym przypadku wycięcie, było konieczne. Stare wierz-by i lipy zagrażały bezpieczeństwu. Podczas przycinki okazało się, że niektóre konary są puste w środku.
(zz)

Sprawa StaroSty ZdZiarSkiego
Łęczyca Czytelnik poprosił 

nas o wyjaśnienie, 
czy starosta powiatu łęczyckiego 
może jednocześnie pełnić funk-
cję prezesa zarządu OSP. Ostat-
nimi czasy jest głośno o radnych 
zasiadających w zarządach OSP, 
co więc z włodarzem powiatu?

W urzędzie wojewódzkim w 
Łodzi dowiedzieliśmy się, że każdy 
przypadek należy rozpatrywać 
indywidualnie.

- Generalnie nie ma zakazu, żeby 
starosta pełnił jakąś funkcję. Moż-
na by ewentualnie rozpatrywać 
sprawę z ustawy o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospo-
darczej, bo m.in. starostów taki 
zakaz obowiązuje – wyjaśnia radca 
prawny Andrzej Głogowski. - Jeśli 
wpłynie do nas pismo w sprawie 
starosty łęczyckiego, to poprosimy 
o wyjaśnienie. 

Z pytaniem zwróciliśmy się do 
starosty Wojciecha Zdziarskiego. 

„Starosta może pełnić funkcję 
prezesa jednostki OSP. Jestem pre-
zesem jednostki OSP w Daszynie. 
Jednostka w Daszynie nie pro-
wadzi działalności gospodarczej, 
prowadzi jedynie działalność sta-
tutową. Majątek stanowi własność 
jednostki i nie stanowi w żadnej 
części własności powiatu. Jednost-
ka OSP należy do Związku OSP RP. 
Związek OSP składa się z m.in. z 
Zarządu Głównego, Oddziałów 
Wojewódzkich, Oddziałów Powia-
towych i Oddziałów Gminnych. Je-

stem Prezesem Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy 
i Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Daszynie. Oddział 
Powiatowy oraz Gminny nie pro-
wadzą działalności gospodarczej.

Art. 25 b ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym stanowi, że radni 
(w tym osoby pełniące funkcje 
publiczne jak np. starosta) nie 
mogą prowadzić działalności 
gospodarczej na własny rachunek 
lub wspólnie z innymi osobami z 
wykorzystaniem mienia powiatu, 
w którym radny uzyskał mandat, 
a także zarządzać taką działalno-
ścią lub być przedstawicielem czy 
pełnomocnikiem w prowadzeniu 
takiej działalności. Zawarte w 
powyższym przepisie ustawy 
określenie „prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi 
osobami” jest dosyć ogólne i nie 
nawiązuje w sposób ścisły do obec-
nie istniejących w prawie określeń 
co do podmiotów gospodarczych. 
W kontekście badania możliwości 
zasiadania przez osoby publiczne 
w zarządzie jednostki lub oddziału 
ZOSP RP należy wziąć pod uwagę 
definicje działalności gospodarczej 
prowadzonej przez zarządzany 
podmiot. 

Członkowie OSP (w tym i ja) 
takiej działalności nie prowadzą. 
Swoją pracę jako członkowie wy-
konują społecznie. Nie można więc 

członkom zarządów oddziałów 
Związku, pełniącym jednocześnie 
funkcje publiczne, postawić zarzu-
tu naruszenia art. 4 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni-
czeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne, bądź art. 24f ust. 
1 ustawy o samorządzie gminnym, 
bądź art. 25 b ust. 1 ustawy o sa-
morządzie powiatowym, bądź art. 
27b ust. 1 ustawy o samorządzie 
województwa - w zależności od 
tego jaką funkcję publiczną oni 
pełnią. Reasumując, oświadczam, 
że w świetle powyższego nie zła-
małem przepisów o samorządzie 
powiatowym” - czytamy w odpo-
wiedzi starosty.

(zz)
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ogłoszenie

Łęczyca

Łęczyca

Senator RP Przemysław Błaszczyk 
zaprasza na spotkanie 
z Ministrem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Krzysztofem Jurgielem, 

które odbędzie się w środę, 
15 marca, o godz. 16:00 

w sali gimnastycznej Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza 
w Topoli Królewskiej.
Temat konferencji: 

sprawy bieżące i przyszłość polskiego 
rolnictwa. 

Na spotkaniu obecni będą także 
przedstawiciele ARR, ARiMR, ANR 

oraz ŁODR, którzy będą udzielać 
informacji na tematy bieżące.

Zapraszam mieszkańców powiatów 
- łęczyckiego, zgierskiego

 i poddębickiego.

Spotkanie Rolników z Ministrem Jurgielem

Dopiero informowali-
śmy o decyzji rady mia-

sta w sprawie rezygnacji ze starań o 
dofinansowanie na odnowę zamku, 
a już jest nowa uchwała w tej sprawie.

Na czwartkowej sesji nadzwyczajnej 
rady miasta, zwołanej na wniosek bur-
mistrza, większością głosów podjęto 
uchwałę o przystąpieniu do realizacji 
projektu odnowy zamku. Pierwsza 
uchwała w tej sprawie, dwa tygodnie 
temu nie została podjęta.

- Jako miasto wyglądamy kiepsko 
odrzucając kontrakt terytorialny opie-
wający na kwotę 20 mln zł. Powinniśmy 
zawalczyć o rangę i prestiż  miasta 

– przekonywał Andrzej Rokicki, za-
stępca burmistrza Łęczycy. - Poza tym,  
niewykorzystanie tej sytuacji może 
rzutować na pozyskiwanie pieniędzy 
na inne cele, np. stadion miejski.

Obecni na sesji starosta Wojciech 
Zdziarski i wicestarosta Krystyna 
Pawlak wyjaśniali, że pieniądze na re-
alizację zadania są na wyciągnięcie ręki.

- Dwa lata negocjowano  kontrakt 
terytorialny, ostatecznie osiągnięto 
porozumienie w tej kwestii, wyłaniając 
pięć podmiotów. Do państwa należy 
decyzja w kwestii zabezpieczenia 
pieniędzy w budżecie na sporządzenie 
projektu - stwierdził starosta.

W tej sytuacji przewodniczący 
rady miasta, Paweł Kulesza zapropo-
nował, aby na opracowanie projektu 
zabezpieczyć w budżecie kwotę 250 
tys. zł zamiast planowanej i odrzu-
conej podczas wcześniejszej sesji 
kwoty 500 tys. zł oraz zmniejszenie 
zakresu  rzeczowego projektowane-
go remontu o rekonstrukcję domu 
starego. 

Radni uchwałę podjęli większością 
głosów, co za tym idzie, miasto ma 
przygotować dokumentację projekto-
wą, aby móc ubiegać się o 20 mln zł na 
renowację zamku. 

(mku)

Z ciekawą inicjaty-
wą zorganizowania 

Zespołu Szkół Sportowych w 
Łęczycy wystąpił Mirosław An-
drysiak, trener MKLA Łęczyca. 
Rozmawiał o tej sprawie z rad-
nymi miejskimi.

 - W obliczu reformy ustroju szkol-
nego, istnieje poważne zagrożenie, 
że piękne obiekty sportowe zloka-
lizowane w szkołach „przestaną 
żyć” - argumentował M. Andrysiak. 
- Stad też  zrodził się pomysł, aby 
zorganizować Zespół Szkół Spor-
towych, gdzie mogłaby uczęszczać 
utalentowana sportowo młodzież 
nie tylko z terenu miasta Łęczycy. 
Nie było jeszcze żadnych wiążących 
rozmów w tej sprawie, jest to pomysł, 
bo szkoda by było, aby zmarnować 
dorobek młodych sportowców z 
Łęczycy. Mamy dobry wizerunek 
oraz poparcie, co może mieć przeło-

żenie w Ministerstwie Sportu i mieć 
wpływ na pozyskanie środków na 
budowę stadionu.

Temat przebudowy stadionu 
miejskiego również został poru-
szony podczas posiedzenia komisji 
sportu i rekreacji rady miasta. Kie-
dy może rozpocząć się inwestycja? 
To zależy przede wszystkim od 
pieniędzy.

- W  obecnym budżecie nie za-
bezpieczono środków finansowych 
na realizację tego zadania - wyja-
śnił zastępca burmistrza Andrzej 
Rokicki. - O pieniądze z zewnątrz 
nie możemy występować, bo jesz-
cze ich nie ma. Minister sportu sza-
cuje, że środki na takie cele mogą 
się pojawić dopiero w kwietniu. 
Niemniej jednak wkład własny 
miasta w realizacji tego zadania 
planuje się na poziomie 50%. 

(mku)

Trener ma pomysł

Trener Andrysiak mówił o słuszności utworzenia szkoły 
sportowej w Łęczycy

Zmiana decyzji, czyli zagłosujmy jeszcze raz

Wygrała z „łęczycanką”
Łęczyca Sąd Okręgowy w Ło-

dzi podtrzymał wyrok 
Sądu Rejonowego w Łęczycy i 
przyznał rację Teresie Książek, któ-
ra od lat sądzi się ze spółdzielnią 
mieszkaniową. Chodzi o metraż 
zajmowanego przez nią mieszkania. 

Przypomnijmy, Teresa Książek 
dopatrzyła się nieścisłości w doku-
mentach potwierdzających metraż. 
Zdecydowała się płacić mniejszy 
czynsz, niż wyliczyła jej spółdziel-
nia. Z tego powodu, „Łęczycanka” 
zgłosiła sprawę do sądu. 

Powierzchnia mieszkania wyli-
czona przez projektanta budynku 
wynosi 62,31 mkw, ale T. Książek 
była przekonana, że zajmowane 
przez nią mieszkanie ma mniejszy 

metraż. Został wyliczony kilkanaście 
lat temu. Zarówno sąd łęczycki, jak i 
później sąd łódzki, do którego spół-
dzielnia wniosła apelację, przyznały 
rację lokatorce.

- Mam pewną satysfakcję, ale 
uważam, że tej sprawy w ogóle nie 
powinno być. Spółdzielnia powinna 
przyznać się do błędu i sama wy-
liczyć mi prawidłowo metraż a nie 
chodzić po sądach. Po co upierali się 
przy swoim błędnym stanowisku? 
Będę teraz płaciła za 59,78 mkw a nie 
jak chciała „Łęczycanka” za 62,31 m 
kw. Może to niewielka różnica, ale 
liczy się sprawiedliwość. Sąd był 
zbulwersowany, że już na etapie 
projektowym były takie nieścisłości 
– komentuje T. Książek. - Myślę, że 

inni lokatorzy, przynajmniej mojego 
bloku, również mają błędnie wyli-
czoną powierzchnię mieszkań. 

Spółdzielnia mieszkaniowa wyro-
ku sądu komentować nie chce. 

(zz)

Teresa 
Książek jest 
zadowolona 
z wyroku 
sądu
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Łęczyca
Gm. Grabów

Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny oddalił wniosek LGD „Ziemia 
Łęczycka”. Chodził o brak do-
finansowania dla LGD z urzędu 
wojewódzkiego w Łodzi.

Przypomnijmy, cztery samo-
rządy: gmina Daszyna, gmina 
Grabów, miasto i gmina Łęczyca 
utworzyły LGD „Ziemia Łęczycka”. 
W październiku zarząd wojewódz-
twa łódzkiego ogłosił konkurs na 
wybór strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność. 
Pod koniec kwietnia konkurs roz-
strzygnięto. Wniosek przygotowany 
przez grupę nie uzyskał wyma-
ganej liczby punktów i pomysły 
na realizację wielu projektów do 
dnia dzisiejszego pozostały tylko 

pomysłami. Zarząd LGD postano-
wił odwołać się od decyzji zarządu 
województwa.

- Zgodnie z wymaganą proce-
durą złożyliśmy do zarządu woje-
wództwa wezwanie do usunięcia 
naruszeń prawa, a w związku z ich 
nieusunięciem wystosowaliśmy 
pozew do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi. 23 lu-
tego odbyła się rozprawa, w wyniku 
której sąd oddalił nasz wniosek z 
powodu uchybienia terminu. W tej 
chwili czekamy na uzasadnienie 
wyroku, gdyż zamierzamy odwoły-
wać się od decyzji sądu – wyjaśnia 
Monika Kilar-Błaszczyk, prezes 
LGD „Ziemia Łęczycka”.

(mku)

Po ponad pięciu 
miesiącach rada 

gminy Grabów powołała skarbni-
ka. Została nim Iwona Mokrzycka- 
Lis z Głowna. Przypomnijmy, że 
od 30 września 2016 roku, gmina 
funkcjonowała bez osoby odpo-
wiedzialnej za finanse.

W czwartek podczas nadzwyczaj-
nej sesji rady, wójt Tomasz Pietrzak 
przedstawił  kandydatkę  na skarbni-
ka gminy. Zainteresowana podjęciem 
pracy przedstawiła się radnym.

- Jestem mieszkanką Głowna, do 

pracy zamierzam dojeżdżać. Odle-
głość 60 km w dzisiejszych czasach 
nie jest problemem. Pracowałam 
wcześniej na stanowisku skarbnika 
urzędu miasta w Głownie przez 
okres czterech lat. Posiadam stosow-
ne kwalifikacje i doświadczenie do 
pracy na tym stanowisku - powie-
działa M. Mokrzycka- Lis.

Przy jednym głosie wstrzymują-
cym się uchwała powołująca kandy-
datkę z Głowna na skarbnika gminy 
Grabów została podjęta.

(mku)

W czwartek rano 
42-letni Mariusz B. 

wyszedł jak co dzień do pracy. 
Tego dnia miał zaplanowany 
wyjazd służbowy. Nie dotarł do 
celu. Po przejechaniu niecałych 
200 km - na węźle Oleśnica 
Północ w kierunku Wrocławia 
samochód służbowy kierowa-
ny przez jego kolegę wpadł 

w poślizg i uderzył bokiem w 
rozwidlenie barierek na drodze 
ekspresowej S8. Pasażer nie miał 
najmniejszych szans na przeży-
cie. Zginął na miejscu.

Koszmarne wieści

Mariusz B. pracował w HTL – 

Strefa w Łęczycy, zajmował się 
kontrolą jakości. W firmie był 
lubiany i doceniany.

- To straszna tragedia. Mariusz 
był bardzo spokojny, zawsze opa-
nowany, sympatyczny i znał się 
na swojej pracy – usłyszeliśmy od 
jednego z pracowników firmy. - 
Nikt z nas nie mógł uwierzyć w 
to, co się stało. Łęczyca jest małym 

miastem i wieści szybko się roz-
chodzą, zwłaszcza takie tragiczne. 
Współczuję jego rodzinie. Najbar-
dziej szkoda mi jego nastoletniej 
córki, to coś strasznego stracić ojca.

Firma potwierdza fakt, że zda-
rzył się fatalny wypadek.

- Łączymy się w bólu i smutku 
z rodziną naszego tragicznie 

zmarłego pracownika. To praw-
dziwy dramat. Jestem w stałym 
kontakcie z żoną i przyjaciółmi 
zmarłego. Wiem, że córka bar-
dzo przeżywa utratę ojca. Ro-
dzina może liczyć na wsparcie i 
pomoc od naszej firmy – zapew-
nia Elwira Piechowicz, dyrektor 
biura zarządu i HR w firmie 
HTL-Strefa. - Był to pracownik 
z ponad 10-letnim stażem pracy. 
Dla firmy będzie to na pewno 
duża strata.

Jak doszło do wypadku?

Około godziny 9.30, na węźle 
Oleśnica Północ w kierunku Wro-
cławia, 33 - letni kierowca skody 
octavii zamierzał zjechać z trasy S8 
na drogę krajową 25. Przed plano-
wanym zjazdem, zdecydował się 
jeszcze wyprzedzić jadącą przed 
nim ciężarówkę. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń, po wykonaniu 
manewru wyprzedzania, kierowca 
skręcił zbyt gwałtownie i wpadł w 
poślizg, przez co auto uderzyło w 
barierę z dużą siłą. W wyniku ude-
rzenia, ze skody zostało wyrwane 
prawe przednie koło. Następnie 
samochód odbił się z powrotem 
w kierunku drogi S8, a następnie 
z ogromna siłą uderzył prawym 
bokiem w barierki rozdzielające 
S8 od zjazdu na DK25, które wbiły 
się pojazd. Na miejsce wypadku 
przyjechała policja, pogotowie i 
straż pożarna. Niestety, 42-letni 
mężczyzna nie miał szans na 
przeżycie podczas bocznego zde-
rzenia z rozwidleniem barier. Po 

wydostaniu Mariusza B. z pojazdu, 
odstąpiono od czynności ratunko-
wych a przybyły na miejsce lekarz 
stwierdził zgon. 

Drugi uczestnik 
wypadku jest cały

Służbową octavią kierował 33-la-
tek, pracownik tej samej firmy z 
podobnym stażem. W wyniku 
uderzenia samochodu w barierki 
nie odniósł poważnych obrażeń. 
Jego życiu nie zagrażało niebezpie-

czeństwo, do szpitala został prze-
wieziony na rutynowe badania.

Dokładne przyczyny i okoliczno-
ści tego dramatycznego wypadku 
wyjaśni dochodzenie prowadzone 
przez oleśnicką policję pod nadzo-
rem prokuratury. Jak podaje jeden z 
oleśnickich portali informacyjnych, 
kierowca wyprzedzanej przez skodę 
ciężarówki najprawdopodobniej ma 
zamontowany videorejestrator, na 
którym nagrało się całe zdarzenie. 

(zz)

Do jednego z miesz-
kańców uśmiechnęło 

się szczęście. Choć to nie kilka 
milionów w Lotto, ale wygrana w 
wysokości 250 tys. zł, z pewnością 
też ogromnie cieszy. Szczęśliwiec 
zagrał w kolekturze na pl. T. Ko-
ściuszki. 

W losowaniu Kaskady z 2 
marca padły następujące liczby: 
3,4,5,6,7,9,13,16,17,21,22,25. 

Za los Kaskady płaci się 2 złote. Na 
kuponie są dwa zestawy niepowta-
rzalnych kombinacji 12 liczb od 1 do 
24, wybranych losowo (można grać 
tylko na chybił trafił). Gdy w jednym 
z dwóch zestawów trafionych zosta-
nie przynajmniej 8 liczb - wygrana 
wyniesie 2 zł, aby wygrać 250 tys. 
zł, trzeba trafić w jednym zestawie 
12 liczb. 

(zz)

tragedia na drodZe. 
Nie miał żadnych szans... 
Łęczyca

Ćwierć miliona 
w Kaskadzie

Gmina ma skarbniczkę z GłownaKolejne 
problemy 
LGD

W czwartek rada gminy Grabów powołała skarbnika

Bok skody 
wbił się w 
rozwidlenie 
barierek
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Handel na CHodniku

ogłoszenie

Poddębiccy krymi-
nalni patrolując teren 

miasta zauważyli samochód osobo-
wy marki mazda, w którym znajdo-
wało się kilku mężczyzn. Mundurowi 
podejrzewając, że młodzi ludzie 
mogą posiadać środki odurzające 
postanowili ich wylegitymować. 
Podczas kontroli jeden z mężczyzn 
posiadał przy sobie torebkę z su-
szem koloru zielono-brunatnego. 
19-latek został osadzony w areszcie 
policyjnym. Badanie narkotesterem 
wykazało, że zabezpieczona sub-
stancja w ilości ponad 100 gramów 
to marihuana. 19-latkowi grozi do 3 
lat pozbawienia wolności.

W ręce poli-
cjantów z Pod-

dębic trafił 32 –latek podejrzany o 
włamanie do budynku mieszkal-
nego. Rafał P. został zatrzymany 
krótko po otrzymaniu informacji o 
tym zdarzeniu.
Około godz. 20.00 dyżurny poddę-
bickiej policji otrzymał informację 
od jednego z mieszkańców gminy 
Poddębice, że doszło u niego w 
domu do kradzieży z włamaniem, 
gdzie sprawca po wybiciu szyby 
skradł portfel wraz dokumentami 
i pieniędzmi. Sprawca oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Na miejsce 
natychmiast wysłano policjantów, 
którzy podjęli pościg za mężczyzną. 
Zatrzymany 32- latek trafił do poli-
cyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu 
mężczyzna usłyszał zarzuty. Za 
kradzież z włamaniem grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

- Przy jednej z ulic 
w centrum miasta 

od kilku dni leży zdechły kot. 
Odpowiedzialne za utrzymanie 
czystości służby wcale się tym 
nie interesują – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce. 

Czarny kot, który wcześniej 
został najprawdopodobniej po-
trącony przez samochód, faktycz-
nie znajdował się we wskazanym 
przez czytelniczkę miejscu. W 
sprawie kota powiadomiliśmy 
zarządcę drogi. 

(ps)

Niektóre rabatki 
zostały zabezpie-

czone siatką. Czy tego typu dzia-
łania są odpowiedzią na kradzieże 
roślinności?

- W poddębickim parku nie było 
przypadku kradzieży roślinności. 
Rośliny zostały poddane zabiegowi 
pielęgnacyjnemu, który ma chronić 
je przed mroźnym wiatrem, dlatego 
są zabezpieczone siatką – informuje 
Magdalena Binder, dyrektor Pod-
dębickiego Domu Kultury i Sportu.

(ps)

Pijany złodziej 
uciekał przed policją 

Marihuana 
w maździe 

przechodnie 
zaalarmowali ws. kota 

Czy w parku 
kradną?

Poddębice - Kupcy mają swo-
je miejsce na han-

del. Dlaczego handlują na chod-
niku przed naszym domem? 
– pytają lokatorzy.

Nie wszystkim podoba się to, 
że niektórzy kupcy rozkłada-
ją się z kramami na chodniku. 
Wprawdzie do placu targowego 
mają zaledwie kilka metrów, ale 
wybrali sobie miejsce na biznes 
pod oknami jednego z budynków. 
Jak łatwo się domyślić, lokatorzy 

domu z tego faktu nie są zado-
woleni. 

- Kupcy nie przejmują się, że 
przed domem pozostawiają pełno 
nieczystości. Później to my musi-
my sprzątać. Bywały też takie sy-
tuacje, że klienci wchodzili nam na 
klatkę schodową, by przymierzyć 
ciuchy – mówi jeden z lokatorów. 

Na chodniku nie można było 
kiedyś handlować. Informowała o 
tym odpowiednia tablica. Zapyta-
liśmy kilka miesięcy temu poddę-

bicki magistrat 
o to, czy han-
del na chod-
niku może się 
odbywać. Od-
powiedź była 
twierdząca, a 
po naszym ar-
tykule tablicz-
ka informująca 
o zakazie zo-
stała zdjęta. 

Ponow n ie 
o kontrower-
syjny handel 
na chodniku 
pytamy ma-
gistrat. Teraz 
okazuje się, 

że handel na chodniku znów jest 
niezgodny z przepisami.

-  Zakaz handlu na chodniku 
obowiązuje cały czas. Obowiązek 
dopilnowania porządku w tym 

zakresie należy do odpowiednich 
służb. Nie jest to zadanie samorzą-
du – mówi Elżbieta Król, sekretarz 
miasta. 

(ps)

Kupcy mogą się pogubić. Raz można a innym razem już nie 
można handlować na chodniku 

W klatce tego domu 
– jak usłyszeliśmy 
– niektórzy 
klienci kramów 
urządzili sobie 
przymierzalnię 

Jak to jest? Raz można 
a innym razem już nie...
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latami Czekają na remont 

Przez ponad 4 lata 
lokatorzy jednego z 

budynków blisko placu targowego 
mieli obiecywany w urzędzie re-
mont ogrodzenia. Do tej pory bur-
mistrz nie spełnił swojej obietnicy. 
Przez dziurę w płocie na działkę 
przed domem można z łatwością 
wejść. Z takiej możliwości chętnie 
korzystają złodzieje. 

- Naprawdę brakuje mi słów, aby 
ocenić zachowanie burmistrza w tej 
sprawie. Wiele razy z nim rozmawia-
liśmy. Za każdym razem obiecywał, 
że ogrodzenie zostanie naprawione. 
Niestety, burmistrz rzuca słowa na 
wiatr. To jest bardzo lekceważące po-
dejście. Jesteśmy zbulwersowani, że 
w ten sposób zachowuje się włodarz 
miasta – mówi Aleksander Tomczak.

Ogrodzenie zostało zniszczone 
podczas prac remontowych placu 
targowego. 

- Płot zdewastowali pracownicy zatrudnieni przez urząd miasta. 
Praktycznie już tuż po tym znisz-
czeniu mieliśmy obiecaną naprawę 
ogrodzenia. No i tak magistrat 
zwodzi nas od ponad 4 lat – usły-
szeliśmy od zdenerwowanego pana 
Aleksandra. 

Lokator nie kryje emocji i nie ma się 
co dziwić. Z całą pewnością nikt nie 
chciałby ujrzeć na swoim podwórku 
złodziei. A do takich sytuacji docho-
dzi dość często.

- Rabusie mogą na podwórko wejść 
kiedy tylko będą mieli na to ochotę. 
Już niejednokrotnie przechodzili 
przez zniszczony płot i kradli nam z 
podwórka sprzęt ogrodowy i meble. 

Poza tym na teren wchodzą chuli-
gani. Piją alkohol i sikają nam pod 
domem. Jak długo jeszcze będziemy 
musieli to znosić? - pyta A. Tomczak.

Komentarz urzędu miasta jest w tej 
sprawie krótki.

- Ze względu na inne wydatki 
gminy na razie remont zniszczonego 
płotu nie będzie przeprowadzony 
– informuje Cezary Makowski, 
kierownik referatu inwestycji, gospo-
darki komunalnej i mieszkaniowej.

Magistrat nie odniósł się do opinii 
lokatorów budynku dotyczących 
wcześniejszych zapewnień burmi-
strza o remoncie. 

(ps)

Lokatorzy domów 
zlokalizowanych w 

pobliżu miejskiego targowiska 
skarżą się na amatorów szybkiej 
jazdy, którzy popisują się na pla-
cu. Ostatnio – jak usłyszeliśmy 
– prym wiedzie właściciel quada. 

- Robi więcej hałasu niż samo-
chód. Szczególnie wieczorami, gdy 
człowiek chce odpocząć, taka jazda 
jest bardzo dokuczliwa. To dziwne, 
że policja nie reaguje. Przy placu 
jest monitoring. Chyba te kamery 
są niepotrzebne, jeśli ludzie, którzy 
tu przyjeżdżają swoimi ryczącymi 
pojazdami, w ogóle się nimi nie 
przejmują – usłyszeliśmy. 

Prywatna działka 
zamienia się w wy-

sypisko śmieci a budynek popada 
w ruinę. Blisko gmachu starostwa 
powiatowego swoim wyglądem 
straszy nieruchomość, która już 
dawno powinna zostać wyremon-
towana lub wyburzona. 

Mieszkańcy nie szczędzą słów 
krytyki pod adresem właściciela 
działki.

- Nie wiem, kto jest właścicie-
lem tego budynku i działki. Ale 
takie zaniedbanie jest karygod-
ne. Na elewacjach pełno wulgar-
nych napisów, wszędzie walają 
się śmieci. Blisko jest przecież 
starostwo a obok biegnie jedna 
z głównych dróg w mieście. To 
wstyd, że nikt o to nie dba – usły-
szeliśmy od pana Adama.

(ps)

Choć od potężnej 
wichury jaka prze-

szła nad regionem minęły już 
prawie dwa tygodnie, strażacy 
wciąż są wzywani do niebez-
piecznie przechylonych drzew. 

Na początku ubiegłego tygodnia 
dwa strażackie wozy pojechały do 
miejscowości Małe. O interwencję 
poprosił rolnik. 

- Potężna akacja po ostatnich sil-
nych podmuchach wiatru znacznie 
się przekrzywiła. Już wcześniej 
stanowiła zagrożenie, a teraz to już 
jestem prawie pewien, że w każdej 
chwili może runąć. Trzeba ją wyciąć. 
W pobliżu przechodzą linie energe-
tyczne. Niestety zakład energetycz-
ny nie był zainteresowany, aby w tej 
sprawie zainterweniować. Dlatego o 
pomoc poprosiłem strażaków – po-
wiedział nam pan Wojciech. 

- Ostatnio mamy sporo podobnych 
interwencji – usłyszeliśmy od stra-
żaków. - To przeważnie przechylone 
drzewa, nadłamane gałęzie. Po wi-
churze jeździliśmy też do naderwa-
nych dachów. Taka sytuacja miała 
miejsce w centrum Poddębic, gdzie 
wichura zniszczyła kilka metrów 
kwadratowych dachu kościoła. 

(ps)

sTrażaCy mają pełne 
ręCe roboTy

Strażacy wezwani zostali 
przez rolnika ws. przechylonej 
akacji 

Potężny wiatr uszkodził również dach kościoła

Przy placu są kamery. Pytanie 
tylko, czy sprawne?

Quadem po placu 

O monitoring zapytaliśmy policję. 
Okazuje się, że system rzeczywiście 
nie pracuje, tak jak powinien.

- Z tego co wiem, to nie wszystkie 
kamery działają. Jednak za moni-
toring w mieście odpowiedzialny 
jest magistrat – informuje mł. asp. 
Bożena Olejniczak.

Wysłaliśmy do urzędu maila z 
pytaniem o monitoring i kamery, 
które nie działają. 

Czekamy na odpowiedź. 
(ps)

Na placu – zdaniem 
okolicznych mieszkańców – 
popisują się nie tylko kierowcy 
aut

ruina prZy gmaChu sTarosTwa

Zaniedbana nieruchomość 
znajduje się blisko starostwa 
i ruchliwej drogi 

Burmistrz nas lekceważy!

Aleksander Tomczak bezskutecznie prosi od lat burmistrza o 
naprawę zniszczonego ogrodzenia 

Burmistrz Piotr Sęczkowski 
obiecał lokatorom remont. 
Kiedy spełni obietnicę?

więCej miejsC 
parkingowyCh 

Poddębice O kilka miejsc po-
stojowych rozbu-

dowany został parking przy ul. Kra-
sickiego. O inwestycję 
zabiegali zmotoryzo-
wani spółdzielcy.

- Na osiedlu przy-
bywa samochodów. 
Bardzo często zdarza 
się, że jak przyjeż-
dżam wieczorem z 
pracy, to nie mam 
gdzie zaparkować 
auta. Zresztą pro-
blem związany z 
niewystarczającą 
liczbą miejsc parkin-
gowych widać gołym 
okiem. Niekiedy osiedle 
jest tak zatłoczone, że samo-
chody stawiane są na trawnikach 
tuż pod blokami – mówi mieszkaniec 

osiedla Północ. 
O tym, że inwestycja była długo 

oczekiwana potwierdzają robotnicy.
- Spółdzielcy pod-

chodzą do nas i pytają 
się o prace. Interesuje 
ich o ile miejsc większy 
będzie parking i czy 

na osiedlu tego typu 
prace będą jeszcze 
kontynuowane – 
usłyszeliśmy od 
pracowników.

S ł a w o m i r 
Gławęda, prezes 

Spółdzielni Miesz-
kaniowej, twierdzi, 

że na osiedlu – póki 
co – parkingów nie 

brakuje. 
- Nie jest tak źle – przekonuje 

szef spółdzielni. - Wcale nie jest tak, że 

Na początku tygodnia ruszyły 
prace przy rozbudowie 
osiedlowego parkingu 

Być może większy 
parking sprawi, że 
auta nie będą już 

parkowane tuż przed 
blokiem

osiedle boryka się z problemem zbyt 
małej liczby miejsc parkingowych. 
Dlatego na razie nie planujemy już 
nowych parkingów na osiedlu. Roz-
budowany parking przy Krasickiego 
pomieści dodatkowo 5 aut. 

(ps) 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 227: Obietnica nie nakarmi.
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uŚmieChnij się
- Córuś, idź do sklepu po kisiel.
- A dobre słowo, tatusiu?
- Internet odłączę!
- Już lecę! 

* * *
- Na pańskie problemy najlepszy jest 
kredyt w naszym banku.
- Biorę!
- Pomogło? Widzi pan?
- Taa. Teraz widzę jak wygląda prawdziwy problem. 

* * *
- Czy byłem tu wczoraj? - pyta gość barmana w nocnym 
lokalu.
- Był pan.
- I przepiłem pół miliona?
- Tak.
- Uff... Co za szczęście! A już myślałem, że zgubiłem. 

* * *
Żona do męża:
- Znowu leżysz na kanapie.
- Dzięki temu zawsze wiesz, gdzie można mnie znaleźć. 

* * *
Siedzą sobie dwie blondynki na balkonie w słoneczny 
dzień i rozmawiają. Nagle jedna z nich zadaje ciężkie 
pytanie:
- Słuchaj, co jest bliżej nas: Księżyc czy Paryż?
Na to druga:
- Heloł, głupia, pewnie. że księżyc! A czy Paryż widać z 
naszego okna? 

* * *
Do szkoły językowej zgłasza się staruszek i mówi że chce 
się nauczyć języka łacińskiego. Zdumiona sekretarka pyta 
go: 
- A na co to panu? W tym wieku? On odpowiada: 
- Rzeczywiście jestem już stary, mam 90 lat i pewnie 
niedługo umrę. Stanę przed Świętym Piotrem i jak z nim 
pogadam? Po łacinie! Skoro ksiądz mówi po łacinie, bi-
skup mówi po łacinie, papież mówi po łacinie, to i Święty 
Piotr też! 
- No dobrze dziadku - mówi sekretarka - a jak pójdziecie 
do piekła? 
- Niemiecki to ja znam! 

ZUPA CZOSNKOWA
Składniki:
ziemniaki
2 kostki rosołowe
czosnek
żółty ser
kilka patrów wędliny
Etapy przygotowania:
Nie podaje się konkretnej ilości 
składników, gdyż najlepiej dobierać 
je według własnego uznania i smaku. 
Kroimy ziemniaki w kostkę, wrzucamy 
do wody i zagotowujemy. Gdy woda 
zakipi, wrzucamy 2 kostki rosoło-
we(jeśli garnek jest dosyć spory to 3) 
i wyciskamy czosnek. Czosnku daje-
my według własnego upodobania, 
jednak należy pamiętać, że musi być 

on wyczuwalny. Po dodaniu czosnku, 
niech zupa chwilę pogotuje się, czas od 
czasu sprawdzamy czy ziemniaki są już 
ugotowane. W międzyczasie kroimy w 
paseczki żółty ser oraz wędliny, które 
następnie kładziemy do talerza. Gdy 
zupa jest już gotowa, nalewamy ją do 
talerzy. Powinna być bardzo gorąca, 
gdyż ser musi się roztopić. 

UDZIEC Z INDYKA PIECZONY 
Z ROZMARYNEM I CYTRYNĄ

Składniki:
1 udziec z indyka (około 1 kg) 
2 gałązki rozmarynu
sok i skórka z dwóch cytryn
1/2 średniej dyni
1 łyżka miodu
4 łyżki oleju 
2 łyżki sosu sojowego
Etapy przygotowania: Indyka skra-
piamy sokiem z 1 cytryny następnie 
nacieramy solą, pieprzem i skórką z 
cytryny oraz otartym rozmarynem. 
Przygotowane mięso odstawiamy na 
30 min. Dynię obieramy i kroimy w 
cząstki 6x6 cm. Mięso obsmażamy na 

patelni z każdej strony i przekładamy do 
brytfanki, tak samo postępujemy z dynią. 
Wszystko pieczemy w temp. 200°C przez 
30 min. Miód, sos sojowy pozostały sok z 
cytryny oraz skórkę mieszamy i łączymy 
z olejem. Gotowe mięso razem z dynią 
przekładamy do miski. Udziec kroimy w 
plastry wszystko polewamy sosem cytry-
nowo-miodowym i mieszamy. Podajemy 
z świeżym pieczywem.

NIEBIAŃSKI DESER CZEKOLADOWY
Składniki:
BISZKOPT:
5-6 jajek
200 g mąki pszennej
170 g cukru 

1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki kakao
KREM Z BIAŁEJ CZEKOLADY:
500 g serka mascarpone
250 ml śmietanki kremówki 36% 
(łaciata)
200 g białej czekolady
POLEWA CZEKOLADOWA:
300 g gorzkiej czekolady Wawel/LINDT 
70% kakao
10 łyżek śmietanki kremówki 36%
SOS MALINOWY:
500 g malin
1 cytryna
kilka łyżek cukru
DEKORACJA:
200 g malin, listki mięty
Etapy przygotowania:
Biszkopt: Białka ubić na pianę. Pod ko-
niec ubijania dodać cukier dalej ubijając. 
Dodawać stopniowo żółtka i ubijać. 
Mąkę, kakao i proszek do pieczenia 
wymieszać i delikatnie wmieszać do 
masy. Nie miksować. Piec 35-45 minut 
w temp. 180 stopni. Po upieczeniu 
wyjąć od razu z piekarnika. 
Krem z białej czekolady: Śmietankę 

ubić na sztywno (krótko). Dodawać 
po łyżce serka mascarpone mieszając 
szpatułką - nie miksować. Na koniec 
dodać rozpuszczoną czekoladę. 
Polewa czekoladowa: Czekoladę 
rozpuścić ze śmietanką i odstawić do 
ostygnięcia. 
Sos malinowy: Maliny i cukier zmikso-
wać blenderem. Na koniec dodać sok 
z cytryny, wymieszać. Przetrzeć przez 
sito, żeby pozbyć się pestek. 
Dekoracja:
Deser udekorować malinami i listkami 
mięty. Ostudzony biszkopt przeciąć 
na pół, przełożyć kremem. Wykroić 4 
kawałki oblać je polewą czekoladową 
i sosem malinowym. Gotowe desery 
ozdobić. 
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Dzieci z przedszkola nr 4 w Łęczycy pokazały inscenizację legendy o diable Borucie. W spektaklu udział wzięły wszystkie przed-
szkolaki (161 dzieci). Widzowie mieli okazję zobaczyć pełną zaangażowania grę małych aktorów, bez tremy i z pełnym profesjo-
nalizmem. Dynamiczna muzyka, piękna scenografi a przedstawiająca kolegiatą tumską, zamek i łęczycki rynek a do tego barwne 
i ciekawe stroje dopracowane w każdym szczególe oraz choreografi a dostarczyły wielu wrażeń i emocji. 

Info i fot. UM Łęczyca
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Ozorków

reklama

Prokuratura Rejonowa 
Łódź – Polesie skie-

rowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko trzem mężczyznom w 
wieku 25, 29 i 37 lat, oskarżając ich 
o pobicie i znieważenie z powodu 
przynależności narodowej i wyzna-
niowej 44 – letniego obywatela Pa-
kistanu. Ponadto, 29 – letni mężczy-
zna oskarżony 

jest również o kradzież telefonu 
pokrzywdzonego o wartości 1200 
złotych. Grozi im kara pozbawienia 
wolności w wymiarze do lat 5. 

- Ujęte w akcie oskarżenia zarzuty 
dotyczą wydarzeń, które miały miej-
sce w nocy z 2 na 3 stycznia br około 
północy.  44 – latek i jego kolega za-
kończyli pracę w jednej z placówek 
gastronomicznych w Ozorkowie. 
Następnie się rozstali. Pokrzywdzo-
ny skierował się do znajdującego się 
nieopodal salonu gier zręcznościo-
wych. Po około godzinie wyszedł 
stamtąd, udając się do pobliskiego 
sklepu nocnego celem zakupu 
papierosów. Przy okienku, przez 
które prowadzona była sprzedaż 
został zaczepiony przez czterech 
napastników, w tym oskarżonych. 
Wznoszone przez nich okrzyki i 
zadawane pokrzywdzonemu py-
tania wskazują, że atak mógł mieć 
tło „rasistowskie”. 44 – latek był bity 
pięściami po głowie, a gdy upadł, 
kopany po całym ciele. W wyniku 
zdarzenia odniósł obrażenia w 
postaci złamania nosa, wybicia 

zębów, ogólnych obrażeń głowy i klatki 
piersiowej. Skutkowały one narusze-
niem narządów ciała na czas powyżej 
7 dni. Utracił także telefon komórkowy. 
Personel sklepu powiadomił policję, 
napastnikom jednak udało się zbiec – 
mówi Krzysztof Kopania, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 

Pokrzywdzony przewieziony 
został do szpitala w Zgierzu, gdzie 
udzielono mu pomocy medycznej. 
W wyniku podjętych czynności po-
licjanci zatrzymali trzech mężczyzn 
w wieku od 25 do 37 lat. Dwaj z nich 
byli w stanie nietrzeźwości – stę-
żenie alkoholu w ich organizmach 
przekraczało nieznacznie 1 promil. 
Podejrzani usłyszeli zarzut pobicia 
obywatela Pakistanu oraz znieważenia  
z powodu przynależności narodowej 
i wyznaniowej. Ponadto, 29 – letnie-
mu mężczyźnie zarzucono również 
kradzież telefonu komórkowego po-
krzywdzonego. 

Podczas przesłuchania w prokuratu-
rze, 37 – letni mężczyzna przyznał się 
do popełnienia zarzucanego mu czynu. 
Wyjaśnił, że dwukrotnie uderzył po-

Pobili Pakistańczyka. Jest akt oskarżenia

Pakistańczyk został brutalnie 

pobity w Ozorkowie 

nie przyszła. To zaniepokoiło 
brygadzistkę, która zadzwoniła 
do najbliższych 28-latki. Rozpo-
częły się poszukiwania. 

- Nie wiem, dlaczego Marta 
wybrała sobie ten wiadukt. Co 
nią kierowało? Dlaczego poko-
nała taką drogę, żeby akurat 
tutaj popełnić samobójstwo?  – 
zastanawia się Mirosława Sęk, 
której dom położony jest naj-
bliżej wiaduktu kolejowego. 

Pani Mirosława pracuje w 
Tubądzinie. Powiedziała nam, 
że 28-latkę znała z widzenia. 

Potężny wia-
dukt kolejowy 

jest od niedawna symbo-
lem tragedii. Oddalony 
jest od Ozorkowa o kilka 
kilometrów. Marta Ch. (na-
zwisko do wiadomości red.) 
pieszo pokonała drogę z 
ul. Wyszyńskiego (gdzie 
mieszkała) do wsi Mamień. 
Tam na wiadukcie powiesiła 
się na sznurze. 

Dziewczyna miała poja-
wić się w Tubądzinie na 
porannej zmianie. Do pracy 

28-latka założyła 
sobie Pętlę Na szyję 
Ozorków

Wiadukt kojarzy się teraz z ogromną tragedią 

- Pracowałam z Martą w Tubądzinie – mówi Mirosława Sęk 

- Marta pracowała przy mo-
zaikach. Z tego co wiem, to w 
zakładzie była zatrudniona 
od trzech lat. Była spokojną 
dziewczyną, raczej zamkniętą 
w sobie – usłyszeliśmy. - O 
dramacie mówi cała nasza wieś. 
Jeszcze nigdy nie wydarzyła się 
tutaj podobna historia. Szkoda 
dziewczyny.

Wiadukt kolejowy z daleka 
rzuca się w oczy. Metalowe, 
kilkumetrowe przęsła widać 
z podwórka pani Mirosławy. 
Szybko pokonujemy odle-
głość dzielącą wiadukt od 
posesji. Z bliska konstrukcja 
jest wręcz monstrualna. Po-
trzeba byłoby drabiny, aby 
dostać  się  na kam ien ist y 
pułap na którym przymoco-
wane są przęsła. W jaki spo-
sób dziewczyna zdołała się 
w takim miejscu powiesić? 
Najbardziej prawdopodobny 
jest scenariusz, że 28-latka 
zeskoczyła z torów wprost 
na kamienistą półkę z której 
pod przęsłami przeszła na 
bok wiadukt u.  Następn ie 
założyła sobie pętlę na szyję i 
skoczyła w dół. Czy tak było?

- Trudno jest mi odpowie-
dzieć na to pytanie. Cały czas 
trwa śledztwo w sprawie – 
mówi mł. asp. Magdalena Czar-
nacka, rzecznik prasowy policji 
w Zgierzu. 

Dochodzenie prowadzi rów-
nież prokuratura.

- Czekamy na wyniki sekcji 
– informuje Jolanta Wódka, 
szefowa zgierskiej prokura-
tury. - Na tę chwilę nie mogę 

nic powiedzieć o motywach 
tego samobójstwa. 28-latka 
nie zostawiła listu pożegnal-
nego.

O rzekomym pozostawio-
nym liście mówi się głośno w 
Ozorkowie. Mieszkańcy, którzy 
dowiedzieli się o tragedii, su-
gerują, że powodem mógł być 
miłosny zawód. 

Jak się dowiedzieliśmy po-
żegnalny list faktycznie został 
już napisany przez Martę Ch. 
Jednak nie teraz, a dużo wcze-
śniej. Wtedy także 
trwały poszukiwa-
nia 28-latki. Udało 
się ją wówczas od-
naleźć żywą. 

- Ludzie opowia-
dają, że dziewczy-
na nieszczęśliwie 
się zakochała. Ale 
nie wiem, ile jest 
w  t y m  p r awdy. 
N i e  r o z m a w i a -
łem na ten temat 
z rodzicami Mar-
t y.  P r z e ż y w a j ą 
og rom ną t rage -
d ię.  Ba rd z o  i m 
współczuję. Mar-
t a  b ył a  dob r z e 
w y c h o w a n ą  i 
spokojną dziew-
czyną – usłysze-

l iśmy od sąsiada rodzi-
ców 28-latki. 

Nie udało nam się poroz-
mawiać z rodzicami samo-
bójczyni. 

Wiadukt kole jowy na 
Bzurze na pewno długo ko-
jarzył się będzie okolicznym 
mieszkańcom z tragedią. Do 
dziś stoi pod nim biały znicz. 
Jest jeszcze jeden, znamien-
ny znak dramatu. To ucięta 
końcówka sznura na którym 
powiesiła się Marta. 

(stop)

 Pod wiaduktem stoi znicz

krzywdzonego oraz wypowiadał do 
niego obraźliwe słowa, nawiązujące do 
jego wyznania. 29  - latek przyznał się 
jedynie do zarzutu kradzieży telefonu, 
a 25 -  letni podejrzany nie przyznając 
się wyjaśnił, że był jedynie świadkiem 

szarpaniny z udziałem pokrzywdzo-
nego. Podejrzani byli już wcześniej 
karani. Wobec dwóch z nich sąd zasto-
sował środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania.  

(stop)
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Ozorków

Ozorków

ZAPROSZENIE

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, 
od 1 września 2017 r. również 

Szkoły Podstawowej nr 
2, serdecznie zapraszają 
Rodziców i Uczniów na 

spotkanie dotyczące 
organizacji nowego roku 

szkolnego. 
Pragniemy przedstawić 
ofertę edukacyjną i bazę 

dydaktyczną naszej szkoły 
oraz odpowiedzieć na wiele 

nurtujących Państwa i Uczniów 
pytań. 

Spotkania odbędą się w 
następujących terminach:

14.03.2017 r., godz. 1700 
– obecne klasy VI

15.03.2017 r., godz. 1700 
– obecne klasy III 

21.03.2017 r., godz. 1700 
– obecne grupy zerówkowe

22.03.2017 r., godz. 1700 
- obecne klasy II

Serdecznie zapraszamy 

Burmistrz Miasta Ozorkowa 
informuje

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku 
zmienia się bank obsługujący 

Gminę Miasto Ozorków 
na BANK SPÓŁDZIELCZY 

w Ozorkowie.
Nowe numery rachunków 

bankowych będą wysyłane do 
każdego zobowiązanego 

z osobna.
Wpłaty gotówkowe dokonywane 

przez klientów w placówkach 
Banku Spółdzielczego 

w Ozorkowie na rachunki 
bankowe Urzędu Miejskiego w 

Ozorkowie i placówek podległych 
Gminie Miasto Ozorków będą 

realizowane bez żadnych opłat 
i prowizji.

Można sobie 
w yobraz ić , 

jak ogromna była siła ude-
rzenia. Betonowe ogrodzenie 
cmentarza w miejscowości Mo-
dlna dosłownie rozleciało się jak 
domek z kart. Niestety, niektóre 
elementy płotu z impetem spa-
dły na pomniki.

To cud, że nie doszło do trage-
dii. W chwili, gdy doszło do tego 
zdarzenia, zarówno na cmentarzu 
jak i chodniku nikogo nie było. Nie 
wiadomo jeszcze, kto jest sprawcą 
zniszczeń.

- Sprawca odjechał 
z miejsca wypad-
ku. Nie wiemy, 
jakim autem 
jechał kie-
r o w c a . 
T r w a 
ś l e d z -
t w o . 
M a m y 
nadzie-
ję, że w 
wyniku 
p r o w a -
d z o n y c h 

działań uda się 
odnaleźć tego 
kierowcę – 
mów i  m ł . 
asp. Magda-
lena Czar-
nacka z KPP 
w Zgierzu. 
Dowiedzie-

liśmy się, że 
kierowca zanim 

uderzył w 

ogrodzenie zniszczył wcześniej 
ustawione przydrożne znaki. Czy 
był pod wpływem alkoholu?

Mieszkańcy są zszokowani. 
- Takie zniszczenia. Mój Boże. 

Przecież teraz cmentarz wygląda 
w tym miejscu jak jakieś gruzo-
wisko – mówi poruszona starsza 
mieszkanka Modlnej. 

Także wójt gminy wie o zdarze-
niu.

- Tak słyszałem o tym. Mam na-
dzieję, że uda się dotrzeć policji do 
sprawcy tych zniszczeń. Jeśli zaś 
chodzi o zrujnowane pomniki, to 
w tej sprawie proponuję zadzwo-
nić do proboszcza miejscowej 
parafi i – zasugerował wójt Tomasz 
Komorowski. 

- Nie będę się szczegółowo wy-
powiadał w tej sprawie. Docho-
dzenie prowadzi policja. Mogę 
jedynie powiedzieć, że spotkałem 
się już z najbliższymi zmarłych, 
których pomniki zostały znisz-
czone. Emocje zostały stonowane 
– usłyszeliśmy od ks. proboszcza 
parafi i w Modlnej. 

(stop)

Wyjeżdżając z par-
kingu kościoła na 

placu Jana Pawła II kierowcy mają 
utrudnioną widoczność z powodu 
rosnących choinek zasłaniających 
auta skręcające z ul. Listopado-
wej – taki sygnał odebraliśmy od 
jednego z naszych czytelników. 

Postanowiliśmy sprawdzić, czy 
rzeczywiście tak jest. Choinki rosnące 
blisko skrzyżowania – naprzeciwko 
kościoła, mogą stanowić pewien 
problem. Wszystko jednak zależy od 
tego, jak blisko kierowca wyjeżdżają-
cy autem z przykościelnego parkingu 
ustawi się przy prostopadłej ulicy w 
którą chce skręcić. Zmotoryzowani 
mieszkańcy z którymi rozmawiali-

Na początku ubiegłego tygodnia 
drogowcy rozpoczęli frezowanie 
nawierzchni drogi z Leśmierza do 
Parzyc. Remont był wyczekiwany 
i potrzebny. Ostatnio droga przy-
pominała bowiem szwajcarski ser. 
- Dziura na dziurze. Wprawdzie 
całkiem niedawno dziury zostały 
zasypane jakimś tłuczniem, ale 
został on szybko rozjechany i 
znalazł się na poboczach. To do-
brze, że droga jest naprawiana i 
położony zostanie asfalt – usły-
szeliśmy. 

(stop)

Naprzeciwko ośrod-
ka kultury od kilku 

tygodni zalegają worki z nieczy-
stościami. W mieście nie brakuje 
zaśmieconych miejsc, jednak taki 
widok przed kulturalną placówką 
jest dużym zaskoczeniem. 

- Worki pozostawił w tym miejscu 
najemca pomieszczenia w sąsiadu-
jącej z MOK posesji, należącej do 
prywatnej osoby. Administrator tej 
posesji zobowiązał się do uprzątnię-
cia śmieci – informuje urząd miasta. 

(stop)

ogłoszenie

ogłoszenie

Śmieci przed ośrodkiem 

remont drogi w leśmierzu 

Czy choinki przeszkadzają?
śmy są podzieleni. Jedni potwierdzają 
zdanie o utrudnionej widoczności 
z powodu drzewek. Inni problemu 
nie widzą. Argumentują ponadto, że 
szkoda byłoby wycinać choinki, które 
niewątpliwie stanowią ozdobę placu.

A jak do sprawy podchodzi urząd 
miasta?

- Miasto nie planuje usuwać 
choinek ze skwerku, ponieważ 
nie ograniczają one widoczności 
na skrzyżowaniu i nie zagrażają 
bezpieczeństwu ruchu drogowego 
– mówi Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza Ozorkowa. 

(stop)

KIEROWCY PSIOCZĄ NA KAMIENIE NA DRODZE 
Ozorków Po niedawnej awarii 

sieci wodociągowej 
w ul. Listopadowej w drodze 
pozostały spore nierówności. 
Dziura została zasypana, jed-
nak jak do tej pory na ulicy nie 
wylano w tym miejscu asfaltu. 
Ograniczono się jedynie do 
wysypania drobnych kamieni. 
Kierowcy narzekają. 

W tej sprawie odebraliśmy telefon.
- Jechałem niedawno ulicą Li-

stopadową. Gdy dojeżdżałem do 
placu Jana Pawła II, zauwa-
żyłem pachołek. Całe 
szczęście zwolni-
łem, bo na drodze 
leżały kamienie. 
Stanowią duże 
utrudnienie. 
Raz, że sa-
mochód ja-
dąc po takiej 
nawierzchni 
może z łatwo-
ścią wpaść w 
niekontrolowany 
poślizg. A po dru-
gie, takie kamienie 

lecą spod kół 
auta jadące-
go z przodu. 
Może dojść 
do wybicia 
sz yby  lub 

z n i s z c z e -
nia karoserii 

samochodu – 
mówi zmotoryzo-

wany mieszkaniec. 
O problemie powiadomiliśmy 

magistrat.
- Nawierzchnia zostanie od-

tworzona w najbliższych dniach, 
gdy tylko pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, tzn. musi być kil-
ka dni bez opadów – czytamy w 
odpowiedzi urzędu miasta. 

(stop) 

cmentarz wygląda jak gruzowisko
auto wjechało w ogrodzenie... 
Gm. Ozorków 

- Sprawca odjechał 
z miejsca wypad-

- Sprawca odjechał 
z miejsca wypad-

- Sprawca odjechał 

ku. Nie wiemy, 
z miejsca wypad-
ku. Nie wiemy, 
z miejsca wypad-

jakim autem 
ku. Nie wiemy, 
jakim autem 
ku. Nie wiemy, 

jechał kie-
jakim autem 
jechał kie-
jakim autem 

r o w c a . 

p r o w a -
d z o n y c h 

działań uda się 
odnaleźć tego 
kierowcę – 

odnaleźć tego 
kierowcę – 

odnaleźć tego 

mów i  m ł . 
asp. 
lena Czar-
nacka 
w Zgierzu. 
Dowiedzie-

w Zgierzu. 
Dowiedzie-

w Zgierzu. 

liśmy się, że 
kierowca zanim 

liśmy się, że 
kierowca zanim 

liśmy się, że 
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Najprawdopodobniej 
jeszcze w tym tygo-

dniu zostanie otwarty w Ozorko-
wie oddział wydziału komunikacji 
starostwa powiatowego w Zgie-
rzu. Obecnie trwają ostatnie prace 
związane z remontem i wyposaże-
niem dodatkowych pomieszczeń 
koniecznych do funkcjonowania 
wydziału, który będzie się znaj-
dować w miejscu obecnie dzia-
łającego Punktu Obsługi Klienta 
przy ul. Kościelnej 1a. 

– Decyzja o przywróceniu od-
działów wynika z potrzeby obsługi 
klientów w możliwie najbliższym, 
w stosunku do zamieszkania, miej-
scu – tłumaczy Bogdan Jarota, 
starosta zgierski.

Informacja o przywróceniu od-
działu wydziału komunikacji z 
pewnością ucieszy zmotoryzo-
wanych mieszkańców, którzy od 
ponad 5 lat musieli większość spraw 
związanych z użytkowaniem auta 
załatwiać w Zgierzu. 

Przypomnijmy, że oddział za-
miejscowy wydziału komunikacji 
w Ozorkowie zlikwidowano jesienią 
2011 r., a kilka lat później, w czerw-
cu 2015 r., otwarto Punkt Obsługi 
Klienta. Jednak w POK można było 
jedynie złożyć dokumenty, nato-

Budowa boiska wie-
lofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul. Cegielnianej to jedna z więk-
szych tegorocznych inwestycji. 
Boisko o wymiarach 31,10m x 
43,08 m, pokryte poliuretanową 
nawierzchnią, taką, jak przy SP 
4, służyć będzie do gry w siat-
kówkę, koszykówkę, piłkę ręcz-
ną, tenisa ziemnego, unihokeja 
i kometkę.

Na przyszkolnym terenie po-
wstaną także: trójtorowa bieżnia 
do biegów długich o długości 180 
m, bieżnia do biegów krótkich o 
długości 60 m, skocznia w dal i 
trójskoku z rozbiegiem, skocznia 
wzwyż z wykorzystaniem płyty 
boiska, rzutnia do rzutu kulą.

Kompleks sportowy uzupełniać 
będą alejki oraz teren przezna-
czony do ćwiczeń gimnastycz-
nych z nawierzchnią piaskową i 
trawiastą zlokalizowany w pół-
nocno-zachodniej części obiektu. 
Nawierzchnie boiska i bieżni 
zostaną wykonane w technologii 
umożliwiającej używanie butów 
typu kolce.W pobliżu nowego 
boiska znajdzie się też miejsce na 
magazyn na sprzęt sportowy, by 
nie trzeba było za każdym razem 
przynosić odpowiednich sprzę-
tów z budynku szkoły. Boisko 
zabezpieczone będzie przed wy-
padaniem piłek piłkochwytami 
o wysokości 4 m, usytuowanymi 

za bramkami do piłki ręcznej i 
wzdłuż dłuższych boków boiska. 
W ramach inwestycji planuje 
się też przebudowę istniejącego 
odwodnienia boiska oraz montaż 
oświetlenia, łącznie z wymianą 
masztów oświetleniowych i re-
flektorów.

Wokół nowoczesnego boiska 
pojawią się nowe ławki, kosze na 
śmieci i stojak na rowery. 

Inwestycja ma szansę na dofi-
nansowanie z budżetu państwa.

- Pod koniec lutego złożyliśmy 
wniosek do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki o dofinansowanie in-
westycji w 50 % - mówi burmistrz 
Jacek Socha. – Pod koniec kwietnia 
powinniśmy otrzymać informację, 
czy otrzymamy te środki. 

Jeśli inwestycja będzie współfi-
nansowana, to całość prac zostanie 
przeprowadzona w tym roku, 

natomiast jeśli będzie finanso-
wana jedynie z budżetu miasta, 
to być może trzeba będzie po-
dzielić budowę na etapy. Boisko 
wielofunkcyjne przy SP 5 będzie 
kolejnym obiektem sportowym 
wybudowanym w ramach pro-
gramu budowy boisk przy każdej 
z miejskich szkół. 

- Realizacja programu, dzięki 
któremu z nowoczesnej bazy 
sportowej mogą korzystać nie tyl-
ko uczniowie, ale także pozostali 
mieszkańcy, była dla mnie jednym 
z priorytetów, gdy obejmowałem 
stanowisko burmistrza i nadal jest, 
podobnie jak inne inwestycje w 
mieście – dodaje burmistrz.

Przypomnijmy: w ciągu ostat-
nich kilku lat powstały boiska do 
gry w piłkę nożną przy SP 4, SP 
5 i Gimnazjum nr 1 oraz boisko 
wielofunkcyjne przy SP 4.

- Nie może 
być tak, że 

psy z niejasnych powodów 
trzymane są w schronisku a 
gmina płaci za nie bajońskie 
sumy – słyszymy od Bogumiły 
Skowrońskiej - Wereckiej, pre-
zes łódzkiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Bezbronnych Zwie-
rząt, która zastanawia się nad 
powiadomieniem Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie 
rzekomej niegospodarności 
urzędu gminy w Ozorkowie. 

Sprawa dotyczy odebrania wła-
ścicielce jednej z podozorkowskich 
wsi czterech psów. Psy trafiły pra-
wie półtora roku temu do schroni-
ska w Wojtyszkach. Prokuratura 
umorzyła jednak dochodzenie w 
tej sprawie a właścicielka psów 
bezskutecznie – jak do tej pory – 
prosiła o oddanie jej zwierząt. 

- Takie postępowanie gminy 

jest niezrozumiałe. Można zadać 
pytanie, dlaczego wydawane 
są publiczne pieniądze na psy 
trzymane w schronisku, skoro 
wymiar sprawiedliwości uznał, 
że zwierzęta zostały odebrane 
niesłusznie – słyszymy od sze-
fowej łódzkiego prozwierzęcego 
stowarzyszenia. 

- Dopiero kilka dni temu for-
malnie prokuratura poinformo-
wała nas o umorzonym postępo-
waniu w tej sprawie – informuje 
wójt Tomasz Komorowski. 

- Oczywiście teraz uruchomimy 
procedury związane z oddaniem 
psów właścicielce. Nie obawiam 
się kontroli RIO. Gmina nie ma 
sobie nic do zarzucenia. 

Jak się dowiedzieliśmy, koszt 
dzienny utrzymania jednego psa 
wynosi gminę nieco ponad 6 zło-
tych brutto. 

(stop) 

Wiesław Turek 
ze wsi Modlna 

na pewno długo będzie pamiętał 
prace polowe podczas których 
wykopał z ziemi duży pocisk 
moździerzowy z czasów drugiej 
wojny światowej. 

- Chyba tego nie zapomnę do 
końca życia – mówi z uśmiechem 
pan Wiesław. - Teraz mam już do 
tego pewien dystans, choć wiem, 
że ta przygoda z pociskiem mogła 
różnie się zakończyć. Gdy orałem, 
to usłyszałem w pewnym momencie 
głuchy dźwięk metalu. Maszyna aż 
podskoczyła do góry. Na po-
czątku myślałem, że na-
trafiłem na jakiś duży 
kamień. Dopiero jak 
podszedłem bliżej 
i zauważyłem ten 
pocisk tkwiący w 
gruncie, to oblał 
mnie zimny pot. 

Gospodarz w tym momencie stra-
cił zdrowy rozsądek. Wziął bowiem 
pocisk i przeniósł go kilka metrów 
w kierunku pobocza drogi. 

- Fakt, mogłem tego nie robić. Ale 
tak szczerze mówiąc, to wtedy nie 
myślałem nad tym – usłyszeliśmy. 

- I tak zachowałem się w miarę 
dobrze. Niedawno oglądałem w 
telewizji, jak kobieta pojechała sa-
mochodem z pociskiem na policję. 

Małżonka pana Wiesława, gdy 
dowiedziała się o pocisku, pobiegła 
do wójta.

- Wójt jest naszym sąsiadem. Za-
pytałam się go, co teraz mamy 

robić.
Tomasz Komorow-
sk i,  wójt  gminy 

Ozorków, zadzwo-
nił po policjantów. 
Funkcjonariusze 
zabezpieczyli te-
ren. 

wydZiał ZamiasT 
punkTu obsługi 

Ozorków

Ozorków

Gm. Ozorków 

Gm. Ozorków 

miast wszelkie formalności i tak 
załatwione były w Zgierzu.

Dlatego mieszkańcy, burmistrz 
Jacek Socha oraz radni powiatowi, 
m.in. Dominik Gabrysiak, cały 
czas wnioskowali o przywrócenie 
oddziału wydziału komunikacji.

- Powrót oddziału wydziału ko-
munikacji to powrót do normalno-
ści i do należytej obsługi mieszkań-
ców. Niezrozumiała była dla mnie 
decyzja poprzedniego zarządu o 
likwidacji oddziału w Ozorkowie. 
Oszczędności z tego tytułu były nie-
wielkie, a uciążliwość dla mieszkań-
ców bardzo duża – mówi Dominik 
Gabrysiak. – Sprawa przywrócenia 
oddziału była tematem wielu zło-
żonych przeze mnie wniosków i 
interpelacji i cieszę się, że starosta 
również dostrzegł taką potrzebę. 

(stop) 

rio prześwietli urząd?

rolnik wykopał poCisk 

Wiesław Turek na długo 
zapamięta dzień w którym 
wykopał pocisk 

W całej tej sprawie zaskakujące 
jest zachowanie saperów z Toma-
szowa Mazowieckiego. Okazało się 
bowiem, że saperzy przyjechali po 
pocisk dopiero po dwóch dniach. 
Dlaczego? Takie pytanie zadali-
śmy rzecznikowi tomaszowskiej 
jednostki wojskowej. Pocisk został 
wykopany w sobotę, saperzy zjawili 
się w Modlnej dopiero w poniedzia-
łek. Czy saperzy w weekendy nie 
pracują? 

- Muszę to sprawdzić – usły-
szeliśmy od żołnierza pełniącego 
obowiązki rzecznika. - Oddzwonię 
do pana. 

Rzecznik nie oddzwonił. Pocisk 
do czasu przyjazdu saperów za-
bezpieczali policjanci. Dyżury w 
terenie pełnili całodobowo. 

(stop)
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Olej marula porównywany jest 
do popularnego oleju argano-
wego. Jest jednak lżejszy niż olej 
arganowy, a jego zapach jest zde-
cydowanie bardziej przyjemny 
(delikatny, orzechowy).

Właściwości kosmetyczne oleju 
marula

Oleju marula powinny używać 
osoby borykające się z przebar-
wieniami i stanami zapalnymi 
skóry. Olej marula jest odpowiedni 
do codziennej pielęgnacji skóry 
twarzy, również w okolicach oczu, 
świetnie sprawdzi się w kuracjach 
odmładzających skórę. Ze względu 
na lekką konsystencję olej bardzo 
szybko się wchłania i nie zatyka 
porów. Sprawdzi się też w walce z 
rozstępami i cellulitisem. Podob-
nie jak olej kokosowy, olej marula 
stosować można również na włosy 
– regularnie wcierany w końcówki 
nawilży je, wzmocni i wygładzi. Nie 
trzeba się martwić o nadmierne ob-
ciążenie włosów - używać go mogą 
też posiadacze cienkich włosów.

Domowa pielęgnacja olejem 
marula

Pielęgnacja twarzy: kilka kropel oleju 
marula rozprowadź na oczyszczonej 
skórze twarzy, a następnie nałóż krem 
– olej ułatwi wchłanianie się kremu. 
Można też zmieszać olej z kremem tuż 
przed aplikacją. Olej marula sprawdzi 
się też w demakijażu wieczornym 
– nałóż olej na wacik i przetrzyj nim 
twarz, następnie zastosuj żel lub inny 
produkt do demakijażu, który najczę-
ściej używasz. Olej fantastycznie usunie 
pozostałości kosmetyków używanych 
w ciągu dnia.

Pielęgnacja skóry: olej marula do-
daj do kąpieli, możesz zmieszać go 
z naturalnym olejkiem eterycznym. 
Wmasuj olej w miejsca, w których 
pojawia się cellulitis lub rozstępy, 
odbudowujące i regenerujące wła-
ściwości oleju pomogą w walce z 
tymi problemami. Oleju używaj do 
pielęgnacji dłoni i stóp, wcierając go 
w przesuszone miejsca lub łącząc go 
z kremem nawilżającym.

Pielęgnacja włosów: możesz ole-
jować włosy przed umyciem – na-

Delikatny aromat świeżych zie-
lonych jabłek czy słodkiego 
soczystego melona. Wszystkie 
kwitnące kwiaty i dojrzewające 
owoce odnajdziemy w kosmety-
kach, które uwodzą zapachem i 
dbają o naszą urodę.

MALINY - maliny odżywiają cerę, 
przyspieszają regenerację i chronią 
przed wolnymi rodnikami. Pomaga-
ją też oczyszczać skórę, nadając jej 
blask, a także redukują zaskórniki i 
niedoskonałości, opóźniają procesy 
starzenia.

MELON - ekstrakt z tego owocu ma 
właściwości odżywcze i nawilżające 
skórę. Czyni ją miękką i delikatną. 
Dzięki właściwościom złuszczają-
cym melon sprawia, że skóra staje 
się gładka, sprężysta i miękka.

MORELE - chronią skórę przed 
szkodliwym działaniem wolnych 
rodników. Olej z moreli ma właści-
wości wygładzające, kosmetyki do 
twarzy i ciała, które go zawierają, 
delikatnie łagodzą, nawilżają, a 
przede wszystkim odżywiają skórę. 

PORZECZKI - zarówno czarne, 
jak czerwone porzeczki są bar-
dzo wartościowym składnikiem 

kosmetyków, szczególnie prze-
znaczonych do cery dojrzałej, 
ponieważ wygładzają, napinają 
i ujędrniają skórę. Redukują też 
drobne zmarszczki i pozostawiają 
skórę elastyczną.

TRUSKAWKI - odżywiają skórę, 
odświeżają ją i dodają blasku. 
Pomagają nie tylko pozbyć się 
nadmiaru sebum, ale również 
ograniczają jego wydzielanie. Mają 
właściwości nawilżające i przyspie-
szające regenerację skóry. Oprócz 
tego pomagają usuwać plamy i 
przebarwienia, a także hamują 
rozwój bakterii.

BRZOSKWINIE - bozyskiwany z 
nich olejek odpowiada każdej 
skórze. Kosmetyki, które go 
zawierają, mają delikatny, cie-
pły zapach, działają odświe-
żająco zmiękczają naskórek, 
wygładzają spierzchnięcia i 
przywracają skórze blask. Na-
dają jej ładny koloryt, tonizują i 

ściągają rozszerzone pory.

CYTRUSY - ich zapach dodaje 
energii, pobudza do działania, 
orzeźwia i znakomicie odświeża. 

Natomiast kosmetyki pielęgna-
cyjne z ekstraktami z owoców 
cytrusowych wzmacniają kruche 
i delikatne naczynka krwionośne, 
redukują przebarwienia skóry, 
odmładzają, ponieważ pobudzają 
fi broblasty do produkcji włókien 
kolagenowych.

GRANAT - przyspiesza regenerację 
skóry, zapewnia jej odżywienie i 
nawilżenie. Kosmetyki zawierające 
ekstrakt z granatu ujędrniają i uela-
styczniają naskórek, poprawiają ko-
loryt, a także łagodzą stany zapalne 
i chronią przed wolnymi rodnikami.

JAGODY - powodzeniem redukują 
cellulit, nadają cerze promienny i 
świeży wygląd, chroniąc ją jedno-
cześnie przed działaniem wolnych 
rodników. Substancje zawarte w 
jagodach pomagają wygładzić 
zmarszczki i przyspieszają regene-
rację skóry, wzmacniają słabe włosy.

JABŁKA - ekstrakt z jabłek rozświe-
tla skórę i dodaje jej promiennego 
blasku, nawilża i chroni skórę przed 
utratą wody. A ponadto łagodzi 
podrażnienia i przyspiesza procesy 
regeneracji.

Kąpiel parowa (parówka) to jeden z 
etapów wielu zabiegów oczyszcza-
jących twarz w gabinecie kosme-
tycznym. Można ją także stosować 
w domu jako samodzielny zabieg 
upiększający

Parówki na twarz 
- korzyści dla skóry

Wykonywana regularnie kąpiel parowa 
twarzy może stać się cennym sprzy-
mierzeńcem dla urody. Czysta ciepła 
para bez żadnych dodatków pomaga 
odblokować zaczopowane łojem pory 
skóry, usuwa z nich zalegające tam 
zanieczyszczenia i odkaża je, zmniej-
szając skłonność do zmian zapalnych. 
Pomaga też poprawić mikrokrążenie, 
dzięki czemu szara, wyglądająca na 
zmęczoną cera po takim zabiegu 
nabiera zdrowszego kolorytu.
Jednak wystarczy dodać do wody 
odrobinę ziół (najlepiej w postaci 
naparu), by zwykła parówka stała się 
zabiegiem pielęgnacyjnym.

Domowe parówki 
na twarz krok po kroku

Niezależnie od typu skóry przepis 
na parówkę zawsze jest taki sam. Do 
zabiegu nie potrzeba specjalistycznych 
akcesoriów: wystarczy miska lub płaski 
garnek, ręcznik i wrząca woda – czysta 
lub z ziołowymi dodatkami.
1. Przed parówką należy wykonać 
demakijaż i nałożyć peeling, który 
usunie martwy naskórek – w zależności 
od typu skóry może to być peeling 

ziarnisty lub enzymatyczny. 
2. Gdy skóra jest już dokładnie oczysz-
czona, trzeba zagotować wodę, a 
następnie przelać wrzątek do naczynia 
i ustawić na stole w taki sposób, by 
można się było nad nim bez trudu 
pochylić, zachowując jednocześnie 
bezpieczną odległość od naczynia (30-
40 cm – jeśli będzie mniejsza, gorąca 
para poparzy skórę). 
3. Nachylamy się nad naczyniem, 
nakrywając głowę cienkim ręcznikiem 
tak, by stworzyć nad sobą rodzaj 
namiotu. Jeśli ciepło jest ciężkie do 
zniesienia, nadmiar pary można co 
jakiś czas wypuścić, odchylając poły 
ręcznika. 
4. W zależności od rodzaju cery parów-
ka może trwać od 2-3 minut (przy skó-
rze wrażliwej, suchej) do maksymalnie 
10-15 minut (przy cerze trądzikowej). 
Potem należy ją zakończyć. Wilgotną 
od pary skórę trzeba natychmiast osu-
szyć, przykładając ręcznik (bez pocie-
rania, bo to mogłoby podrażnić skórę), 
a następnie przetrzeć tonikiem (w 
przeciwnym razie przez otwarte pory 
ucieknie wilgoć, a cera się przesuszy), 
a następnie nałożyć na twarz krem, 
lub jeszcze lepiej – maseczkę, która 
da wtedy efekt lepszy, niż zazwyczaj, 
bo w rozpulchnioną skórę składniki 
kosmetyku wnikną głębiej.
5. Po zabiegu przez dłuższy czas twarz 
będzie rozgrzana i zaczerwieniona, 
dlatego warto go robić wówczas, gdy 
nie mamy w planie żadnego wyjścia 
z domu. Przez godzinę po kąpieli 
parowej twarzy nie wolno wystawiać 
na chłodne powietrze.

Żaden składnik kosmetyczny nie 
jest tak pożądany i doceniany jak 
olejki eteryczne. Dzięki skonden-
sowanym zapachom zamkniętym 
w niewielkiej buteleczce możesz 
skomponować własne, natural-
ne perfumy. Zaletą naturalnych 
perfum w kremie jest przede 
wszystkim cena i 
bezpieczeństwo 
(są hipoalergicz-
ne), a także trwała 
woń zapachu.

Czego potrzebu-
jesz do zrobie-
nia własnych 

perfum?
Składniki:
1 łyżka orga-
nicznych ku-
leczek wosku 
pszczelego, 
1 łyżka olejku jojoba, 
30-40 kropli olejku eterycznego. 
*Wszystkie składniki znajdziesz w 
sklepach internetowych z półpro-
duktami kosmetycznymi, w sklepach 
ze zdrową żywnością, sklepach zie-
larskich.

Jak zrobić własne perfumy?
W niewielk im garnku rozpuść wosk 
pszczeli i dodaj do niego olej jojoba. 
Miksturę przelej do zamykanego po-
jemniczka (może to być opakowanie 
po balsamie do ust lub po próbkach 
kosmetycznych). Do mieszanki dodaj 
wybrane olejki eteryczne. 
Zwróć uwagę na to, aby wosk był 
ostudzony, w przeciwnym razie 

całość się 
zważy. 
*Uważnie 
o b s e r w uj 
kosmetyk - 
po przelaniu 
do pojem-
niczka bardzo 
szybko zasty-
ga.

Jaki olejek eteryczny dodać do 
perfum?

Olejki eteryczne to silnie skondenso-
wane zapachy, które należy rozcień-
czać. Jeśli dopiero zaczynasz przy-
godę z olejkami, dodawaj ich mniej i 
w razie potrzeby zwiększaj ilość, by 
zintensyfikować zapach. Olejki mogą 
działać na skórę drażniąco, dlatego 
należy ostrożnie je dawkować. Roz-
cieńczanie olejków odpowiednim 
składnikiem spowoduje, że zapach 
zyska na trwałości. Olejki możesz 
stosować osobno lub mieszać ze 
sobą. Najpierw jednak upewnij się, czy 
ulubiony zapach pasuje do naturalne-
go pH twojej skóry.

olej marula - właściwości kosmetyczne

Olej marula doskonale nawilża 
skórę i włosy, a przy tym 
jest delikatny i może być 
stosowane przez osoby w 
każdym wieku

trzyj olejem marula włosy na całej 
długości, na co najmniej godzinę 
przed myciem. Nie zaszkodzi też jak 
nałożysz go na całą noc, olej szybko 
się wchłania i nie zostawia tłustych 
śladów. Następnie umyj włosy. Kil-
ka kropel oleju marula użyj do wy-
gładzenia suchych końcówek, jako 
ostatni z etapów stylizacji włosów. 
Jeśli masz problemy z przesuszoną 
skórą głowy, codziennie po myciu 
włosów wmasuj kilka kropel oleju 
w skórę głowy.

Owoce w kosmetykach

przebarwienia, a także hamują 
rozwój bakterii.

BRZOSKWINIE
nich olejek odpowiada każdej 
skórze. Kosmetyki, które go 
zawierają, mają delikatny, cie-

ściągają rozszerzone pory.

CYTRUSY
energii, pobudza do działania, 
orzeźwia i znakomicie odświeża. 

Jak zrobić własne, naturalne 
perfumy? Łatwy przepis

Najpopularniejsze i najbardziej 
‘’bezpieczne’’’ olejki eteryczne, które 
możesz dodawać do kosmetyków:olejek lawendowy, olejek ze słodkiej pomarańczy, 

olejek z drzewa sandałowego, olejek patchouli, olejek z trawy cytrynowej, olejek bergamotkowy, olejek kardamonowy, olejek jaśminowy.

parówki na twarz - jak zrobić?
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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

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

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

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

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

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 produkcji
Wykształcenie zawodowe, 
dobra organizacja pracy 
własnej.
GARTENLAND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Daleka 1/3
95-100 Zgierz
tel. 603 912 258

Masarz
Chęć do pracy.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, chęć 
do pracy.
PPHU „OLA FASHION”
Łęka 15B, 99-120 Piątek
tel. 602 584 564

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora koparki (II), 
kruszarki, sortowni.

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

ogłoszenie ogłoszenie

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 lub wynajmę  M-3 36,1 m² 
w Ozorkowie , IV piętro. Niski czynsz. 

Tel.: 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 2 kpl. kołpaków 
do BMW 13’’ i 14’’. Cena 30 zł za 1 kpl. 

Tel.: 512-021-022

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

Sprzedam wialnię z silnikiem 
+ sieczkarnię, , dojarkę +

 2 konwie, siewnik kutnowski, 
dziecięcy segment 

i piętrowe łóżko - niedrogo. 
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

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” 

ZATRUDNI 
do sklepów spożywczych w: 

Sierpowie, 
Skromnicy, Skotnikach

SPRZEDAWCĘ
tel. 519-330-866

Piekarnia Tradycyjna 
GS Ozorków
 zatrudni

cukiernika 
 tel. 519-330-855

PHU JAWIS 
Góry Małe 32
09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Pracownik pizzerii
Chęć do pracy, książeczka zdrowia – 
mile widziana.
Emi Cafe Kamil Ostrowski
ul. Kaliska 3, 99-100 Łęczyca
tel. 505 871 581

Elektromonter
Wykształcenie min. 
zasadnicze zawodowe, 
uprawnienia SEP do 1kV, 
mile widziane doświadczenie
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: praca@k-flex.pl
Miejsce pracy: 
Wielenin Kolonia 50B
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PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 13.03

NIEDZIELA 12.03

SOBOTA 11.03

PIĄTEK 10.03
Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 14.03

ŚRODA 15.03

BUENO CZWARTEK 16.03

REPERTUAR
10.03 - 16.03.2017
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www.kinogornik.pl

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 228/2017

13.03 - 16.03.2017 r.

Z b u d o w a n e 
jeszcze przez po-

przedniego wójta wysypisko 
śmieci w Sławęcinie nie przyjmuje 
już odpadów. Zgodnie z obowią-
zującym prawem teren po byłym 
wysypisku musi być zrekultywo-
wany. Gmina Grabów powinna to 
zrobić do końca tego roku.

Mieszkańcy wystosowali pismo 
do rady gminy z prośbą o spo-
tkanie i wyjaśnienie sprawy. W 
odpowiedzi na postulat mieszkań-
ców RG Grabów zorganizowała 
posiedzenie wspólne wszystkich 
komisji rady. W zebraniu uczestni-
czył m.in. wójt, jego zastępca oraz 
Rafał Kotliński, przedstawiciel 
fi rmy Black Bird Inwest sp. z o.o. 
z Poznania.

- We wrześniu rada gminy podjęła 
uchwałę w sprawie wydzierżawie-
nia działki na której położone jest 
byłe wysypisko, w trybie bezprze-
targowym na okres powyżej 3 lat 
firmie reprezentowanej przez p. 
Rafała Kotlińskiego - poinformowa-
ła radna Ilona Derkowska.

- Dlaczego nikt nas o tym nie 
poinformował? Nie wiemy co tu bę-
dzie, w jaki sposób i na czym będzie 
polegała rekultywacja. Czy prawdą 
jest, że będą tu składowane odpady 
zwierzęce - dopytywał mieszkaniec 
sąsiedniej wsi Zenon Czekalski.

- Absolutnie nie - zaprzeczył Ra-
fał Kotlinski. - Rozmawialiśmy o 
kompostowni, może w przyszłości 
biogazowni, ale żadne decyzje nie 
zapadły. 

- Na kompostownie absolutnie 

W sławęcinie nie chcą smrodu
Gm. Grabów 

się nie zgadzamy - mówił Tadeusz 
Antkiewicz, mieszkaniec Sławęci-
na. - To byłby okropny smród, a my 
tu żyjemy. 

Po protestach mieszkańców, zade-
cydowano, że w najbliższym czasie 
odbędzie się następne spotkanie, 
tym razem z udziałem mieszkań-
ców wsi okolicznych, podczas 

którego większość zadecyduje o 
sposobie rekultywacji byłego wy-
sypiska śmieci. 

- Uważam, że teren należy wy-
równać, zasadzić drzewa, a umowę 
podpisaną z fi rmą można zerwać - 
powiedział Lucjan Sawicki, miesz-
kaniec Sławęcina. 

(mku)

sprzedawała 
„lewy” 
alkohol

handlowali 
marihuaną

Łęczyca Pol ic janc i  z  łę-
czyckiej komendy 

zatrzymali 46 – latkę, która 
sprzedawała alkohol bez 
wymaganego zezwolenia. 
Policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości go-
spodarczej przeszukali po-
mieszczenia należące do 46 
– letniej łęczycanki w związku 
z informacją, że w tym lokalu 
odbywa się handel nielegalnym 
alkoholem. Policjanci na miejscu 
zabezpieczyli wyroby alkoholo-
we bez polskich znaków akcyzy. 
Kobieta została zatrzymana i 
dowieziona do komendy. Tego 
samego dnia usłyszała zarzut 
sprzedaży alkoholu bez wy-
maganego zezwolenia. Prze-
stępstwo jest zagrożone karą 
grzywny.

Łęczyccy policjanci zatrzymali dwóch 25 – latków podczas transakcji przekazania ma-rihuany. Przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat po-zbawienia wolności. 
Funkcjonariusze policji w Łę-czycy zrealizowali działania skierowane przeciwko przestęp-czości narkotykowej. Na terenie sąsiedniego powiatu w garażu zatrzymali dwóch 25 – latków, którzy właśnie przekazywali sobie marihuanę. Mężczyźni zo-stali przeszukani i dowiezieni do komendy. Obaj usłyszeli zarzut posiadania marihuany. Jeden z nich odpowiedział ponadto za nieodpłatne udzielanie środków odurzających oraz udzielanie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątko-wej. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli 1000 złotych.

Prezes Zarządu Gminnego i równo-
cześnie prezes OSP w Grabowie, Jan 
Marczak po 40 latach strażackiej 
służby podjął decyzję o rezygnacji 
z pełnionych funkcji.

- Głównym powodem mojej de-
cyzji są względy zdrowotne a poza 
tym 40 lat to długo – mówi z uśmie-
chem Jan Marczak, bohater walnego 
zebrania strażaków grabowskiej 
jednostki. 

Za sumienną i niełatwą służbę 
dziękowali byłemu już prezesowi 
druhowie z grabowskiej jednostki 

i goście – koledzy po fachu: Ryszard 
Szmaja i Marek Mikołajczyk. Były 
kwiaty, wyrazy uznania i życzenia 
zdrowia.

- Zawsze będę służył pomocą, tym 
bardziej, że druhowie prosili mnie 
abym jeszcze pozostał w zarządzie 
- deklaruje J. Marczak.

Funkcję Prezesa OSP w Grabowie 
objął druh Zbigniew Sobczyński.

(mku)

po 40 latach służby, zasłużony odpoczynek



16 13 MARCA 2017
Nowy
Tygodnik
Regionalny Ciekawie i na wesoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

żółte bezpieczniejszeżycie seksualne wpływa na pracęwenecja zagrożona

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Jeśli przyspieszenie ocieplenia klimatu nie zostanie za-
hamowane, a władze nie zainstalują zabezpieczeń prze-
ciwpowodziowych, do 2100 r. cała Wenecja zniknie pod 
wodą. Zabytkowe miasto zostanie zalane, bo wg prognoz, 
poziom Morza Śródziemnego wzrośnie o 140 cm. Ten 
sam los spotka obszar o długości ok. 283 km na wybrzeżu 
północnego Adriatyku, a także część zachodniego wy-
brzeża Włoch. Autorzy publikacji w piśmie Quarternary 
International postulują, że do końca tego stulecia morze 
pochłonie 5500 km2 równin przybrzeżnych. W związku 
z przewidywanym dalszym wzrostem poziomu wód 
szczególnie zagrożone są 33 obszary na terenie Włoch. 
Dotyczy to, m.in.: linii brzegowej między Triestem i Ra-
wenną, Parco regionale del Delta del Po Veneto, gdzie 
żyją setki fl amingów czy Fiumicino w regionie Lacjum. 

Zdrowe życie seksualne zwiększa satysfakcję i zaangażo-
wanie ludzi w pracę.
Prof. Keith Leavitt z College’u Biznesu Uniwersytetu Sta-
nowego Ohio analizował zachowanie w pracy i zwyczaje 
seksualne zamężnych/żonatych osób. Okazało się, że ci, 
dla których seks stanowił ważną część domowego życia, 
nieświadomie zapewniali sobie zastrzyk energii i szereg 
korzyści dla pracy w biurze następnego dnia.
„Podtrzymywanie zdrowego związku, który obejmuje 
także zdrowe życie seksualne, pozwala ludziom pozostać 
szczęśliwymi i zaangażowanymi w pracę, co zapewnia 
korzyści zarówno im samym, jak i całej fi rmie”.

Troje naukowców z Singapuru, USA i Hongkongu prze-
prowadziło badania dotyczące liczby wypadków, w któ-
rych uczestniczyły żółte i niebieskie taksówki jeżdżące 
w Singapurze. Okazało się, że żółte taksówki rzadziej 
ulegają wypadkom. Uczeni poprosili fi rmę taksówkar-
ską o przekazanie danych dotyczących działalności 
przedsiębiorstwa z ostatnich 3 lat. Szczegółowa analiza 
wykazała, że żółte taksówki ulegają 9% wypadków mniej 
niż taksówki niebieskie. Żółte taksówki są lepiej widocz-
ne – szczególnie w nocy – a inni kierowcy poruszają się 
ostrożniej w ich pobliżu.
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żółte bezpieczniejsze

O tak, podrap w łapę

Ale złapał sztuki

Koń by się uśmiał

Słodki buziaczek

Ryb mało a konkurencja ostra

Przegląd przedślubny


