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Łęczyca

Zduńczyk Stanisław
- Zmienna aura na pewno nie 
sprzyja dobremu samopoczuciu. 
Mój organizm dość istotnie re-
aguje na kaprysy pogody. Staram 
się jednak nie poddawać pogo-
dowym anomaliom i normalnie 
funkcjonować. Wykonuję takie 
same czynności jak w innych po-
rach roku, staram się nie myśleć 
o tym, co mi dokucza.

Balcerzak Bożena
- Nigdy nie obserwowałam u sie-
bie jakichkolwiek objawów, dużo 
się o tym mówi, tym bardziej, że 
pracuję w służbie zdrowia. Często 
słyszę narzekania pacjentów na 
złe samopoczucie w związku ze 
zmienną aurą. Na mnie absolutnie 
pogoda nie ma wpływu, aczkolwiek 
wolę chyba jak każdy, kiedy świeci 
słońce.

Moszczyński Tadeusz
- Nie odczuwam przesilenia wio-
sennego, ani złego samopoczucia 
związanego z przyjściem wiosny. 
W moim wieku mam różne kło-
poty ze zdrowiem, ale nie jest to w 
żaden sposób związane ze zmianą 
pór roku. Staram się dużo czasu 
spędzać na świeżym powietrzu i 
sprawia mi to dużą przyjemność.

Stolarczyk Grażyna
- Cieszę się, że wreszcie będzie 
ciepło. Wiem, że żyjemy w takim a 
nie innym klimacie, musi być jesień 
i zima. Nie zmienia to jednak faktu, 
że nie bardzo znoszę deszcz, wiatr 
czy skoki ciśnienia, nie czuję się 
wtedy najlepiej. Wolę przeczekać 
ten trudny okres w ciepłym miesz-
kaniu.

Stolarczyk Grzegorz
- Ja się czuję znakomicie. Wiosna 
oznacza dla mnie wzmożoną ak-
tywność w związku z rozpoczy-
nającymi się pracami polowymi. 
Czekam z niecierpliwością, kiedy 
wilgotność gleby umożliwi pracę. 
Zapach ziemi i powietrza powodu-
je, że wzrasta u mnie chęć do życia. 
Nie tracę humoru nawet kiedy siąpi 
i wieje.

RepoRteR pyta: Czy odczuwamy wiosenne przesilenie?

Sylwester N. (nazwisko 
znane redakcji) stara 

się o 3 tys. zł wsparcia finansowego 
od pracodawcy na zakup zastrzy-
ków. Mają one pomóc w wylecze-
niu oka pracownika. Bez drogich 
leków, mężczyznę czeka operacja 
laserowa. Czy wniosek złożony w 
dziale świadczeń socjalnych zosta-
nie rozpatrzony?

Sprawa jest o tyle niejasna, że 
obie strony zupełnie inaczej przed-
stawiają sytuację związaną ze zło-
żeniem wniosku o sfinansowanie 
lekarstw.

- 13 marca byłem w biurze w tej 
sprawie. Już 15 marca dostałem 

list polecony z Zieleni Miejskiej. 
Odmówiono mi pieniędzy z fun-
duszu socjalnego. Mało tego, kiedy 
rozmawiałem z członkami komisji, 
która rozpatruje wnioski, nikt nic nie 
wiedział o mojej sprawie. Wygląda na 
to, że p.o. dyrektora, nawet nikomu 
nie przedstawiła mojego wniosku. 
Czy sama podjęła decyzję, żeby nie 
przyznać mi pieniędzy na zastrzyki? 
Już sam nie wiem, co o tym myśleć – 
usłyszeliśmy od pracownika Zieleni 
Miejskiej.

Monika Misztal-Staniszewska, 
p. o. dyrektora jednostki uważa, że 
pracownik jest w błędzie.

- Ten pan nie mógł dostać odmo-

wy, ponieważ komisja jeszcze się 
nie zebrała i siłą rzeczy nie mogła 
podjąć żadnej decyzji w tej sprawie. 
Kiedy zostanie wybrany dogodny dla 
wszystkich termin, będą rozpatrywa-
ne również inne wnioski – wyjaśnia 
szefowa jednostki. - Każdy taki 
przypadek jest traktowany indywi-
dualnie. Jeśli tylko wniosek spełnia 
wymogi formalne może być rozpa-
trzony pozytywnie. Komisja wydaje 
opinię w danej sprawie i przedstawia 
ją dyrektorowi.

Sylwester N. liczy, że będzie mógł 
skorzystać z pomocy zakładu i kupić 
drogie leki. 

(zz)

Prokuratura Rejonowa w Kutnie wszczęła śledztwo w sprawie prze-kroczenia uprawnień przez funk-cjonariuszy KPP w Łęczycy. Chodzi o publiczne rozpowszechnianie bez zezwolenia wiadomości z po-stępowania przygotowawczego i działania tym samym na szkodę interesu prywatnego.
Prokurator sprawdzi, który z łę-czyckich policjantów zdradził szcze-góły jednej z prowadzonych spraw. Dlaczego takie informacje wypłynęły z komendy? 
- Szczegółowe informacje, które podałem policjantom w moich ze-znaniach bardzo szybko trafiły do wiadomości publicznej. Uważam, 

że nie powinno tak być. Od razu zgłosiłem „wyciek” informacji do zastępcy komendanta KPP w Łę-czycy oraz do naczelnika wydziału kryminalnego KPP w Łęczycy. Wówczas dostałem zapewnienie, że w tej sprawie zostało wszczęte wewnętrzne śledztwo – relacjo-nuje mężczyzna, który jesienią w Łęczycy został postrzelony przez 41-letniego napastnika. - Niektórzy policjanci najwyraźniej mają w nosie tajemnicę służbową.
Pokrzywdzony w sprawie wy-cieku informacji z komendy był już przesłuchiwany przez kutnowską prokuraturę. 

(zz)

Jak informuje urząd miejski, w 12 
pomieszczeniach wykonano drobne 
remonty. W zakres zaplanowanych 
prac weszło malowanie ścian oraz 
wymiana wykładzin w niektórych 

pokojach.  Prace wykonywali pra-
cownicy Zieleni Miejskiej, w związku 
z czym urząd poniósł jedynie koszty 
związane z zakupem materiałów.

(zz)

Przesilenie wiosenne sprawia, że wiele osób odczuwa zmęczenie i brak 
chęci do życia. Jedni mają problemy z koncentracją i ciągle chce im się 
spać. Innym kołacze serce, głowa ich boli i czują łamanie w kościach. 
Są tacy, którzy uważają, że objawy przesilenia wiosennego to świetna 
wymówka, by zwolnić tempo życia. Jednak przesilenie wiosenne istnieje 
i nawet ma medyczną nazwę - syndrom zmęczenia wiosennego. Czy łę-
czycanie na początku wiosny czują się przemęczeni? Poniżej nasza sonda.

BRakuje eneRgii

Remonty w magistracie

Podczas prac remontowych w pokojach, niektóre meble 
wystawione były na korytarzu

Policjanci z Łęczycy pod lupą prokuratury

Dlaczego zakład nie dba o nasze 
zdrowie? – pyta pracownik Zieleni Miejskiej

Co się dzieje z listonoszami?
Łęczyca Opóźnienia w dostar-

czaniu koresponden-
cji denerwują mieszkańców. 
Pytają o listonoszy, których w 
ostatnim czasie w mieście prawie 
nie widać. Listy roznoszą m.in. 
pracownicy biurowi łęczyckiej 
poczty a nawet sam kierownik 
placówki. Czy jest to zgodne z 
prawem?

Z informacji, które nieoficjalnie 
uzyskaliśmy od jednej z pracownic 
wynika, że aż ośmiu listonoszy 
przebywa na zwolnieniach lekar-
skich. Jeden z nich miał zasłab-
nąć podczas pracy. Urzędniczka 
wskazuje przy tym na poważne 
problemy kadrowe, które zresztą 
dotyczą Poczty Polskiej niemalże 
w całym kraju. Rozmawialiśmy z 
listonoszem, który z początkiem 
roku został zwolniony z łęczyckiej 
placówki. Nie ma dobrego zdania 
o swoim byłym pracodawcy.

- No cóż, woleli mnie zwolnić, niż 
dać podwyżkę przy przedłużaniu 
umowy. Jak tak dalej będą postępo-
wać, to w końcu wszyscy listonosze 
uciekną z tej firmy – usłyszeliśmy.

O komentarz do sytuacji łęczyc-
kiej poczty oraz o odpowiedź, czy 
pracownicy niezatrudnieni na 

stanowiskach 
l i s tono sz y 
mogą rozno-
sić korespon-
dencję po-
prosiliśmy 
rz e c z n i k a 
prasowego 
prz e d s ię -
biorstwa.

„W cza-
sie absencji 
c h o r ob o -
w yc h  l i -
s t o n o s z y 
na bieżąco organizujemy pracę 
naszej łęczyckiej placówki w celu 
zminimalizowania skutków nie-
obecności pracowników. Zapew-
niamy obsługę w całym obszarze 
doręczeń tego urzędu. Organizu-
jemy pracę z pomocą listonoszy z 
sąsiednich placówek pocztowych, 
jak również kierując do wsparcia 
służby doręczeń pracowników 
innych stanowisk eksploatacyjnych 
z urzędu pocztowego w Łęczycy. 
Delegowanie pracowników do 
innych niż codzienne zadania, jest 
podejmowane przez nas zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 
pracy i procedurą stosowaną przez 

pracodawców zatrudniających 
swoich pracowników na umowy 
o pracę”.

Szkoda, że biuro prasowe nie 
odpowiedziało, ilu dokładnie 
brakuje listonoszy i czy faktycz-
nie rzeczywistym powodem ich 
absencji są problemy zdrowotne. 
Nie dowiedzieliśmy się też, czy w 
związku z brakami kadrowymi 
planowane będą nowe przyjęcia 
do pracy. Swoją drogą, ciekawe, 
dlaczego tak duża liczba listonoszy 
nie stawia się w ostatnim czasie 
w pracy. 

(zz)

W łęczyckiej poczcie brakuje listonoszy
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reklama

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

Od 1 do 14 KWIETNIA

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

499zł

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

¹Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji „Odsetki 0 zł” zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla 
przykładu reprezentatywnego na dzień 1.04.2017 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,58%; cena towaru 1 400 zł; stała stopa 
oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 400 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 484 zł; całkowity koszt kredytu 84 zł (w tym 
prowizja 84 zł, odsetki 0 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych 148,40 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 1.04.2017 r. do 
dnia 14.04.2017 r. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty obowiązuje dla umów zawartych w terminie od 
1.04.2017 r do 14.04.2017 r. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer 
Bank S.A. Istnieje możliwość łączenia powyższych propozycji kredytowych. 
SALONY MEBLOWE "SIADACZKA" Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem 
oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 

O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

Łęczyca Z powodu zwolnienia 
lekarskiego Krzysz-

tofa Lipińskiego, zawieszone-
go w obowiązkach burmistrza 
Łęczycy, czwartkowa rozprawa 
w łęczyckim sądzie została 
odwołana. Wymiar sprawie-
dliwości miał rozpocząć pracę 
nad sprawdzeniem, czy zarzuty 
płatnej protekcji i przekroczenia 
uprawnień postawione burmi-
strzowi przez łódzką prokuratu-
rę się potwierdzą. Czy burmistrz 
będzie celowo przeciągał termin 
stawienia się przed obliczem 
Temidy, aby doczekać końca 
kadencji?

- Nikt chyba nie potrafi przewi-
dzieć jak długo będzie chorował, ja 
też nie umiem określić tego terminu. 
Mam nadzieję, że mój stan zdrowia 
ulegnie w końcu poprawie – komen-
tuje krótko K. Lipiński. 

Ponadto mieszkańców dziwi, 
że zawieszony w czynnościach 
włodarz Łęczycy nie stawił się w 
sądzie, mimo że bywa dość często 
widziany w urzędzie miejskim.

- To w końcu jest zdrowy, czy 
chory? Jeżeli ma siłę przychodzić 
do magistratu, to dlaczego nie może 
przyjść do sądu? A może unika wy-
miaru sprawiedliwości – pytają łę-
czycanie, z którymi rozmawialiśmy. 
- Sprawy naszej władzy powinny 
być w końcu uregulowane. W tym 
mieście nic dobrego się nie dzieje. 

Dodajmy, że tydzień wcześniej w 
Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmie-
ście odbyła się rozprawa dotycząca 
zażalenia K. Lipińskiego na decyzję 
łódzkiej prokuratury w sprawie za-
wieszenia go w czynnościach. Sąd 
podtrzymał opinię wydaną w tej 
sprawie przez prokuratora. 

(mku)

pierwsza rozprawa odwołana

Wszystkie cztery punkty do gier 
na automatach zniknęły z krajo-
brazu Łęczycy. 

Instytucje kontroli wskazują na 
zmianę przepisów dot. gier hazar-
dowych jako przyczynę masowo 
zamykających się salonów.

- Jednostki Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej w ostatnim 
czasie nie prowadziły działań, 
które mogłyby spowodować 
zamknięcie lub likwidację salo-
nów z automatami do gier. Być 
może sytuacja ta związana jest 
z nowelizacją ustawy o grach 
hazardowych, która wchodzi w 
życie od 1 kwietnia - wyjaśnia 

Agnieszka Pawlak, rzecznik 
prasowy Izby Administracji Skar-
bowej w Łodzi.

Zmiana przepisów ma na celu 
ochronę graczy przed negatywnymi 
skutkami hazardu oraz ograniczenie 
szarej strefy w grach hazardowych. 
Zgodnie ze znowelizowanymi prze-
pisami, grami hazardowymi są gry 
losowe, zakłady wzajemne, gry w 
karty i gry na automatach. Ustawa 
zakłada, że będzie można urzą-
dzać gry na automatach także 
poza kasynami, ale będzie to 
możliwe jedynie w punktach pro-
wadzonych przez spółkę Skarbu 
Państwa, prawdopodobnie To-

talizator Sportowy. Nowelizacja 
przewiduje również ogromne 
kary finansowe. Od 1 kwietnia 
wysokość kary pieniężnej w 
przypadku urządzania gier na 
automatach hazardowych bez 
koncesji, bez zezwolenia lub bez 
dokonania wymaganego zgłosze-
nia oraz w przypadku posiadaczy 
samoistnych i zależnych lokali, w 
których znajdują się niezarejestro-
wane automaty do gier i w których 
prowadzona jest działalność gastro-
nomiczna, handlowa lub usługowa 
wynosi 100 tys. zł od każdego au-
tomatu. 

(zz)

Z miasta Zniknęły 
salony Z automatami

Salony z automatami m.in. przy u. Kaliskiej i Ozorkowskiej są już zamknięte
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Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

materiał płatny

Na zaproszenie Senatora RP 
Przemysława Błaszczyka do 
Gimnazjum im. Czesława Miło-
sza w Topoli Królewskiej (gm. 
Łęczyca) przybyli Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel wraz z Wiceministrem 
Ryszardem Zarudzkim. Wzięli 
oni udział w konferencji poświę-
conej sprawom bieżącym oraz 
przyszłości polskiego rolnictwa. 
Zebranych licznie mieszkańców 
powitał gospodarz wydarzenia 
– senator Przemysław Błaszczyk, 
który następnie przekazał głos 
Krzysztofowi Jurgielowi. 

Minister opowiedział o obecnym 
stanie gospodarki na polskiej wsi, ne-
gocjacjach z Unią Europejską na temat 
poprawy bytu rolników oraz pozycji 
Polski na arenie międzynarodowej, a 
także o otwarciu nowych rynków zbytu 
dla polskich produktów. Zwrócił uwagę 
również na to, że dzięki obniżeniu 

przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 
wieku emerytalnego wielu rolników 
mogło wcześniej przejść na emerytu-
rę, co oznacza znaczną poprawę bytu 
mieszkańców wsi czy na inne ustawy 
i rozporządzenia, mające na celu do-
bro polskich rolników, jak chociażby 
zakaz nabywania polskiej ziemi przez 
cudzoziemców.

Z kolei wiceminister Zarudzki 
przedstawił prezentację na temat sta-

nu rozwoju 
gospodar-
czego wo-
jewództwa 
łódzkiego w 
skali kraju i 
na tle innych 
reg ionów 
Polski.

Po konfe-
rencji miała 

miejsce dyskusja. Okoliczni miesz-
kańcy mieli okazję zadać pytania, na 
które odpowiadał minister Jurgiel. 
Aktywność była ogromna, ponieważ 
do Topoli Królewskiej przybyło ponad 
300 osób. Rolnicy pytali m.in. o pro-
blem zamykania drobiu ze względu 
na ptasią grypę, dopłaty, współpracę z 
ościennymi krajami europejskimi, cenę 
mleka itp. Minister rolnictwa obiecał, że 
w miarę możliwości będzie starał się 
rozwiązywać bieżące problemy.

— Cieszę się, że Pan minister zgodził 
się odwiedzić nasz region, by porozma-
wiać z rolnikami i traktuję to jako wy-
różnienie. Z tego co mówiono w trakcie 
konferencji, ostatnia taka wizyta na 
terenie powiatu łęczyckiego miała miej-
sce w latach 90., a liczba uczestników 
dzisiejszego spotkania pokazała, jak 
bardz o była potrzebna — powiedział 
senator Przemysław Błaszczyk.

MINISTER ROLNICTWA 
w powiECiE łęCZyCkim

nu rozwoju 
gospodar-
czego wo-
jewództwa 
łódzkiego w 
skali kraju i 
na tle innych 
reg ionów 
Polski.

rencji miała 

Bogdan Kaźmier-
czak nie kryje 

emocji mówiąc o ostatniej wy-
cince drzew przy drodze w Topoli 
Szlacheckiej. Pracownicy Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy 
drzewa wycięli, pnie zabrali, ale 
gałęzi już nie uprzątnęli.

- Kiedy pracownicy wrzucali na 
samochody grube pnie z wycinki, 
przyszedłem zapytać czy uprzątną 
bałagan, który zrobili w przydroż-
nych rowach i na moim polu. Cho-
dziło o leżące gałęzie. Usłyszałem, 
że wrócą jak tylko wywiozą grube 
konary. Tyle ich widziałem – relacjo-
nuje pan Bogdan. - Wziąłem grabie i 

sam zrobiłem porządek. Mam tylko 
nadzieję, że zabiorą pograbione 
przeze mnie gałęzie.

W Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Łęczycy dowiedzieliśmy się, że 
sprzątanie po wycince ma się odbyć 
w tym tygodniu. 

Zastrzeżenia mieszkańców nie do-
tyczą tylko nieuprzątniętych poboczy. 
Julian Kaźmierczak zwraca uwagę, 
że zwiększyło się natężenie ruchu na 
drodze prowadzącej przez Topolę Szla-
checką i warto, by została poszerzona.

- Jako użytkownik tej drogi za-
uważam, że jest coraz większy ruch. 
Moim zdaniem bezpiecznie nie jest. 
Zarządca drogi powinien wziąć 
pod uwagę inwestycję drogową w 
naszej miejscowości – mówi J. Kaź-
mierczak. - Nikt też już nie pamięta 
o słynnym oczku wodnym, które 
cały czas się powiększa i zabiera 
ludziom ziemię. Kto to słyszał, 
żeby przy samej drodze był taki 
staw?!

W ZDP w Łęczycy dowiedzie-
liśmy się, że poszerzenie drogi na 
tym odcinku nie jest planowane. W 
sprawie „oczka wodnego” również 
nie będą już podejmowane żadne 
działania.

Na rozpoczęcie 
prac termomoder-

nizacyjnych SP w Siedlcu rodzice 
i pracownicy czekali od prawie 
roku. Były już przyznane pieniądze, 
odbyły się przetargi i wtedy urząd 
wojewódzki „dopatrzył się” błędu.

O ile na termomodernizację SP w 
Siedlcu  praktycznie w chwili obecnej 
nie ma szans, o tyle na budowę sali 
sportowej w Wilczkowicach można 
jeszcze złożyć wniosek do Minister-
stwa Sportu. Podczas piątkowego 
posiedzenia komisji wspólnych rady 
gminy Łęczyca radni wymieniali się 
argumentami w tym temacie. 

- Rozważmy budowę mniejszej, ale 
spełniającej wymogi sali – sugerował 
radny Grzegorz Góra.

- Niestety, nie mamy już możliwości 
czasowych, żeby dokonać zmiany 
projektu. Wniosek do ministerstwa 
powinniśmy złożyć do 31 marca br. 
Nikt nie jest w stanie opracować pro-

jektu i uzyskać stosownych zezwoleń 
w takim czasie – wyjaśniał wójt Jacek 
Rogoziński.

Na projekt budowy sali sportowej 
w Wilczkowicach wyłożono kwotę 60 
000 zł, sporządzanie następnego jest w 
opinii niektórych radnych  wyrzuca-
niem pieniędzy w błoto.

Radny Roman Szalczyński jest 
zdania, że budowa sali o wymiarach 
12x24x6 m w zupełności wystarczy i 
nie obciąża tak skromnego budżetu 
gminy.

Ostatecznie, większością głosów 
przyjęto opinię o złożenie wniosku o 
dofinansowanie na  budowę sali we-
dług pierwotnego projektu zakładają-
cego powstanie obiektu o powierzchni 
800 mkw.

- Nie wiadomo jeszcze czy będzie to 
kwota 4 800000 czy 6 000 000 zł, przy 
50% dofinansowaniu  z Ministerstwa 
Sportu – mówi wójt.

(mku)

Nici z 
termomodernizacji, 
co z salą 
sportową?

Radny Grzegorz Góra jest zdania, że sala sportowa w 
Wilczkowicach powinna być mniejsza

Pan Bogdan wygrabił gałęzie zostawione po wycince

Mieszkańcy zwracają uwagę 
na zagrożenie związane z 
„oczkiem wodnym” tuż przy 
drodze

mało dochodowa inwestycja
Łęczyca Od początku lutego do 

ubiegłej środy strefa 
płatnego parkowania przed ma-
gistratem zarobiła zaledwie nieco 
ponad 800 zł. Jak na prawie dwa 
miesiące funkcjonowania to bar-
dzo mała kwota. W takim tempie, 
jeśli wpływy nie będą wyższe, to 
inwestycja zwróci się dopiero za 
około 18 lat!

Celem utworzenia strefy płat-
nego parkowania przed urzędem 
miejskim było zmniejszenie liczby 
samochodów pozostawianych na 
cały dzień przez osoby dojeżdżające 
do pracy autobusami. Udało się, 
teraz znalezienie miejsca parkin-
gowego w tym miejscu nie stanowi 
najmniejszego problemu. W dal-
szym ciągu jednak wielu kierow-
ców nie korzysta z parkingu przed 
magistratem, ale już nie z powodu 
braku wolnego miejsca. Jedni nie 
chcą płacić, inni nie potrafi ą obsłu-
giwać bramek. Zasadne jest więc 
pytanie, czy warto było wydawać 
ponad 87 tys. zł na inwestycję, która 
nie prędko zacznie przynosić jakie-
kolwiek dochody? Urząd miejski 
tłumaczy, że korzyści fi nansowe 
płynące ze strefy płatnego parko-
wania nie są najważniejsze.

- W ramach realizacji inwestycji 
nie szacowano minimalnych wpły-
wów do budżetu miasta z tytułu 
funkcjonowania strefy, gdyż celem 

utworzenia SPP przed urzędem 
miejskim w Łęczycy nie była jej 
opłacalność, a komfort petentów, 
którzy załatwiają sprawy w urzę-
dzie, sądzie czy banku – wyjaśnia 
Wioletta Stefaniak, kierownik wy-
działu promocji, oświaty, kultury 
i sportu. - Wpływy z funkcjono-
wania SPP za okres do 22.03.2017 
wyniosły 804,10 zł.

Koszty budowy Strefy Płatnego 
Parkowania obejmowały następu-
jące elementy:

- dostarczenie i montaż systemu 
parkingowego - 79.841,76 zł

- zakup 55 szt. słupków parkingo-
wych betonowych wraz z dostawą 
- 5.830,00 zł

- zakup kabla energetycznego, 
kabla telekomunikacyjnego i rury 
osłonowej - 1.048,94 zł

- zakup rozdzielni elektrycznej 
- 300,00 zł

- zakup węża - 113,65 zł
(zz)

Mieszkaniec 

wyręcza służby
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Łęczyca

Między blokami przy 
ul. ZMW 1 i 1a od stro-

ny ul. Belwederskiej dziś ma 
ruszyć remont uliczki. Drogowcy 
wyrównają podłoże i wyleją as-
falt. W ubiegłym tygodniu inna 
ekipa poprawiła chodniki. Inwe-
stycja była długo oczekiwana na 
osiedlu. Efekt końcowy powinien 
zrekompensować chwilowe nie-
dogodności.

(zz)

Niektóre drogi powiatowe wy-
magają szybkiej naprawy. Jedna 
z nich prowadzi z Topoli Królew-
skiej do Grabowa przez Błonie. 
Dziury, brak poboczy i ogrom-
ne kałuże po każdym deszczu 
są zmorą naszych czytelników, 
którzy w tej sprawie dzwonią do 
redakcji.

W Zarządzie Dróg Powiatowych 
dowiadujemy się, że najprawdo-
podobniej w wakacje drogowcy 
rozpoczną prace na drodze powia-
towej.

- Złożyliśmy wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego na dofinanso-
wanie środków na remont tej drogi. 
Całkowity koszt wyniesie 750 000 zł.  
W zakresie inwestycji przewiduje-
my naprawę dywanika asfaltowego, 

Wadliwe urządzenie 
mogło doprowadzić 

do tragedii. Szlifierka, która wy-
buchła podczas włączania poważ-
nie raniła 19 i 24-latka. Mężczyźni 
zostali przewiezieni do szpitala 
specjalistycznego poza Łęczycą. 
Jeden z nich ma obrażenia twarzy, 
drugi dłoni. Policja sprawdza, jak 
mogło dojść do wybuchu urzą-
dzenia.

- Policjanci łęczyckiej komendy 
interweniowali przy ulicy Kopal-
nianej w związku ze zgłoszeniem, 
że w tym miejscu doszło do wypad-
ku. Na miejscu wstępnie ustalili, że 
do zdarzenia w którym obrażeń 
ciała doznało dwóch mężczyzn do-
szło najprawdopodobniej podczas 

uruchamiania sprzętu. Wszczęli-
śmy postępowanie, które pozwoli 
wyjaśnić wszystkie okoliczności 
zdarzenia – informuje podkom. 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
prasowy KPP w Łęczycy.

(zz)

Kuratorium oświaty wydało pozy-
tywną opinię w sprawie uchwały 
intencyjnej rady miasta w doty-
czącej utworzenia trzech szkół 
podstawowych w Łęczycy. Podczas 
nadzwyczajnej sesji, radni 9 głosa-
mi „za” przesądzili o ostatecznym 
kształcie łęczyckiej oświaty.

Od 1 września 2017 roku do 31 
sierpnia 2019 roku, w tzw. okresie 
przejściowym w Łęczycy będą 
funkcjonowały:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 z od-
działami gimnazjalnymi przy ul. 
Szkolnej 4,

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 25 
Kaliskiej Dywizji Piechoty przy ul. 
Zachodniej 23,

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
Marii Konopnickiej przy ul. Ozor-
kowskie Przedmieście 6c.

(mku)

nieBezpieCznie 
na BaRakaCh

Szlifierka wybuchła przy ul. 
Kopalnianej

reklama

Długo wyCzekiwany 
Remont

budowę poboczy i oczyszczenie 
rowów. Przewiduję, że na przełomie 
lipca i sierpnia rozpoczniemy prace 
- słyszymy od Pawła Wołoszyna, 
dyrektora ZDP w Łęczycy.

(mku)

inwestycja 
na osiedlu

jest decyzja 
kuratorium

Zapadł wyrok
Sąd Pracy wydał wyrok w sprawie 
założonej przez Jana Budzińskiego, 
zwolnionego przez radę nadzorczą 
prezesa Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Łęczycy. Zdaniem  
J. Budzińskiego wypowiedzenie 
było niezgodne z prawem.

Obrońca byłego prezesa podczas 
rozprawy powołał się na orzecznic-
two sądu, które stanowi, że zwol-
nić z pracy powinien nowy prezes 
miejskiej spółki a nie rada nadzor-
cza. Wyrok jest niekorzystny dla  
J. Budzińskiego. Co ciekawe, pierwsza 
rozprawa, która odbyła się jesienią 
miała zupełnie inny finał. Wówczas 
w sądzie nie stawił się przedstawiciel 
PEC- u a spółka wniosła o wznowienie 
rozprawy. Po zeszłotygodniowym 
ogłoszeniu wyroku, przedsiębiorstwo 
przysłało do redakcji informację w tej 
sprawie podpisaną przez Cezariusza 
Grabowicza, obecnego prezesa.

„W związku z wypowiedziami 
medialnymi pana Jana Budzińskiego, 
dotyczącymi rzekomego niezgodnego 
z prawem wypowiedzenia umowy o 
pracę przez Radę Nadzorczą Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej Spółka 
z o.o. w Łęczycy oraz w związku z 

publicznym wzywaniem przez 
pana Jana Budzińskiego do 
ukarania pracowników spółki, 
mających rzekomo działać na 
szkodę spółki i Jana Budziń-
skiego uprzejmie informuję, 
że Sąd Pracy w Kutnie uznał 
w wyroku ogłoszonym w dniu 
22 marca zarzuty formułowa-
ne przez pana Jana Budziń-
skiego przeciwko spółce jako 
całkowicie bezpodstawne i 
podzielił w całości argumen-
tację spółki w zakresie pra-
widłowości wypowiedzenia 
umowy o pracę! Również 
budowane na tych zarzutach rosz-
czenia finansowe, które próbował 
pozyskać od komunalnej spółki pan 
Jan Budziński ocenione zostały przez 
sąd jako całkowicie bezzasadne. 
W związku z faktem, iż nie po raz 
pierwszy informacje przekazywane 
przez pana Jana Budzińskiego nie 
znajdują potwierdzenia w rzeczywi-
stości, apeluję do państwa o większą 
powściągliwość w rozpowszechnia-
niu wygłaszanych przez pana Jana 
Budzińskiego kolejnych „rewelacji”.

Rozmawialiśmy z Teresą Bu-

Jan Budziński z wyroku sądu 
nie może być zadowolony

dzińską, żoną byłego prezesa, która 
bardzo negatywnie ocenia komen-
tarz spółki. 

- To obecny prezes powinien być 
bardziej powściągliwy w wygła-
szaniu tego typu stwierdzeń, tym 
bardziej, że wyrok jest nieprawo-
mocny. Nasz adwokat wystąpił o 
pisemne uzasadnienie wyroku sądu. 
Najprawdopodobniej będziemy się 
odwoływać – usłyszeliśmy.

(zz)

Łęczyca
nowe a już się psują

Koszt montażu drzwi wejścio-
wych do urzędu miejskiego w 

Łęczycy wraz z budową podjazdu wyniósł po-

nad 228 tys. zł. Nasuwa się przypuszczenie, że 

w tym przypadku za ceną nie kryje się jakość. 

W środę petenci mogli wejść do magistratu 

tylko tylnym wejściem. Drzwi bowiem się nie 

otwierały. Na drugi dzień zostały naprawione, 

ale negatywne opinie mieszkańców o nowo-

czesnym, wadliwym wejściu zostały.
(zz)

Drzwi wejściowe 
do magistratu 
działają od grudnia 
a już przysparzają 
problemów
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ogłoszenie

21 marca w hali spor-
towej Zespołu Szkół 

w Uniejowie zaprezentowany 
został profilaktyczny program 
słowno-muzyczny w wykonaniu 
duetu „Tu i Teraz” Piotr Nagiel i 
Marcin Kołdra pt. „Dopóki masz 
wybór”. 
Celem było pokazanie młodym 
ludziom, jakie ryzyko wiąże się z 
sięganiem po alkohol i narkotyki. 
Autor programu, Piotr Nagiel roz-
mawiał z młodzieżą uczestniczącą 
w programie o skutkach używania 
alkoholu i narkotyków, które mogą 
doprowadzić do uzależnienia, a 
nawet do śmierci.
Program cieszył się ogromnym 
powodzeniem nie tylko wśród na-
uczycieli i pedagogów, ale przede 

wszystkim wśród młodzieży, do 
której trafia szczerość i otwartość 
bijąca z jego wypowiedzi. Sam 
poprzez uzależnienie od alkoholu i 
narkotyków otarł się o śmierć i stra-
cił wszystko co było ważne w jego 
życiu. Dziś wie, ile trudu kosztował 
go powrót do normalnego życia i 
ma świadomość, że nie każdemu 
to się udaje. Nie mówi młodym lu-
dziom o swoich przeżyciach wprost, 
lecz dzięki tym doświadczeniom 
tak potrafi pokierować rozmową, 
aby dotrzeć do każdego z nich. 
Całość miała świetną oprawę mu-
zyczną. Piotr Nagiel to wokalista, 
autor muzyki i tekstów o tematyce 
miłości, wolności, wyborów. Piosenki 
swojego autorstwa wykorzystuje w 
programie.

Ogromne zaintereso-
wanie mieszkańców 

wywołują właśnie rozpoczęte prace 
przy ul. Łęczyckiej. Na dużej działce 
można zobaczyć pracujące koparki i 
wywrotki. Wykopy pod fundament 
przyszłego budynku 
wskazują, że obiekt 
będzie posiadał sporą 
powierzchnię. 

- Roboty ruszyły 
pełną parą. Lokatorzy 
z bloków położonych 
naprzeciwko a także 
inni mieszkańcy prze-
chodzący obok tego te-
renu, pytają, co tutaj jest 
budowane. Niektórzy 
podejrzewają, że po-
wstaje kolejny w mieście 
market. Na rozmowy o 
tej inwestycji poświę-
cam dużo czasu – mówi 
z uśmiechem Piotr Że-
romiński, kierownik 
robót. 

Dowiedzieliśmy się, że przy Łę-
czyckiej nie będzie kolejnej Biedronki 
lub Tesco. 

- Te sklepy już są w pobliżu i raczej 
nie byłoby sensu, aby inwestorzy szli w 
tym kierunku. Budujemy duży salon 
łazienek i akcesoriów hydraulicznych. 

Właściciele działki prowadzą już taki 
biznes, ale wynajmują pomieszczenia 
w centrum miasta. Za kilka miesięcy 
będą mogli sprzedawać we własnej 
nieruchomości – dodaje kierownik 
prac. - Myślę, że wyrobimy się do 

jesieni. 
Czy lokatorzy z po-

bliskich bloków są za-
dowoleni, że zamiast 
artykułów spożywczych 
będą mogli wybrać dla 
siebie nową kuchnię?

- Ja liczyłem, że bę-
dziemy mieli spożywkę. 
Jasne, że do Tesco daleko 
nie jest. Ale zawsze lepiej, 
jak się ma taki sklep tuż 
pod oknami – usłyszeli-
śmy od młodego lokato-
ra bloku przy ul. Cichej.

Zupełnie inne zdanie 
o inwestycji ma starsza 
lokatorka. 

- Obym się myliła, ale 
raczej na Cichej już cicho 

nie będzie. Jak wystartuje ten sklep, to 
przyjeżdżać będą ciężkie samochody 
dostawcze. Będzie hałas – martwi się 
poddębiczanka. - Przyzwyczaiłam się 
już do widoku tej pustej działki przed 
blokiem. No, ale zobaczymy jak będzie.

(ps)

Już ponad sto pod-
pisów zebranych 

zostało przez miejscową spół-
dzielnię mieszkaniową. Do koń-
ca tego miesiąca ma ich być 
dwieście. Nie ma się co czaro-
wać. Pomysł polityków Kukiz̀ 15 
dotyczący zmian w ustawie o 
spółdzielniach mieszkaniowych 
wzbudza ogromne emocje. 

Dlaczego nowelizacja ustawy 
spotyka na tak duży opór w sa-
mych spółdzielniach, ale także 
wśród lokatorów spółdzielczych 
zasobów?

- To jest trzęsienie ziemi. Nie 
można burzyć tego, co dobrze funk-
cjonuje – mówi Sławomir Gławęda, 
prezes spółdzielni mieszkaniowej w 
Poddębicach. - Dlatego w akcję zbie-
rania podpisów przeciwko temu 
projektowi zaangażowali się także 
sami mieszkańcy. Listę sprzeciwu 
wyślemy do Sejmu. 

Podpisy zbierane są w całym 
kraju. Szefowie spółdzielni nie 
ukrywają swojego negatywnego 
nastawienia co do proponowanych 
zmian. Ich zdaniem zapisy nowe-
lizacji mogą oznaczać likwidację 
spółdzielni. 

- Moim zdaniem ten projekt 
sprowadza się do stopniowej, ale 
całkowitej likwidacji spółdziel-
ni mieszkaniowych – dodaje S. 
Gławęda. - Jest na przykład zapis 
bezpośrednio zmierzający do two-
rzenia wspólnot mieszkaniowych. 
Mogłyby powstać, gdyby zaledwie 
20 procent mieszkańców wykupiła 
w danym bloku lokale na wła-
sność. W nowelizacji mówi się 
też o konieczności powoływania 
walnego zgromadzenia w przy-
padku podejmowania decyzji, które 
dotychczas leżały w kompetencji 
rad nadzorczych i zarządu. To nie 
wszystko. Zmiany planuje się także 

Szykuje się trzęsienie ziemi

Prezes Gławęda z listą podpisów przeciwko zmianom do ustawy 
o spółdzielniach

w rozliczeniach finansowych mię-
dzy spółdzielnią a lokatorem, który 
sprzedaje spółdzielcze mieszkanie.

Proponowanych zmian w usta-
wie o spółdzielniach jest więcej. 
Posłowie Kukiz’15 chcą m.in. ogra-
niczenia liczby kadencji, które mo-
gliby pełnić członkowie organów 
spółdzielni. Maksymalnie możliwe 
byłoby to przez dwie kadencje po 
trzy lata każda. Potem musieliby 
odejść z zajmowanych funkcji, do-
tyczy to także stanowiska prezesa 
spółdzielni. Umożliwić ma to od-
świeżenie „krwi” w spółdzielniach.

(ps)

Dopóki masz wybór
Uniejów 

Powstaje kolejny market?

Kierownik robót 
rozmawia z 

mieszkańcami o 
inwestycji 
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kto nie chce gęsiarni? 

Wielu miesz-
kańców Góry 

Bałdrzychowskiej przyszło do 
sali Ochotniczej Straży Pożarnej, 
aby spotkać się z inwestorami, 
którzy w pobliżu zbiornika re-
tencyjnego rozpoczęli budowę 
gęsiej fermy. Wiele negatywnych 
komentarzy wcale nie hamuje 
prac. Od kierownika robót usły-
szeliśmy, że już za kilka miesięcy 
gęsiarnia ma być gotowa. 

- Będzie smród, zanieczyszcze-
nia i hałas. Kto by chciał mieszkać 
w takich warunkach? – pytają 
mieszkańcy, którzy w większości 
sprzeciwiają się powstaniu gę-
siarni. 

Czy niedawne spotkanie w OSP 
uspokoiło nastroje ludzi?

- Ja tam wcale nie jestem spokoj-

niejsza. Usłyszeliśmy, że żadnych 
większych uciążliwości nie będzie. 
Ale ja w to nie wierzę – mówi 
jedna z uczestniczek spotkania w 
remizie. 

Krystyna Bocheńska, sołtys 
Góry Bałdrzychowskiej, nie dziwi 
się skrajnym reakcjom mieszkań-
ców. 

- Przecież ta inwestycja jest 
wielką niewiadomą – słyszymy. 
- Chcieliśmy się dowiedzieć, czy 
inwestor ma wszelkie wymagane 
prawem pozwolenia. Mieszkańcy 
obawiają się nie tylko uciążliwości 
związanych 
z przykrym 
zapachem 
z fermy, ale 
r ó w n i e ż 
c h o r ó b . 

Gospodarze mają tu z reguły by-
dło. Jest niepokój, że w razie jakiejś 
ptasiej choroby będzie zabloko-
wany odbiór mleka czy też cieląt. 
Poza tym była też nadzieja, że miej-
scowość pomału będzie nabierała 
charakteru rekreacyjnego. Powstał 
duży zbiornik, przy którym można 
by w okresie letnim odpoczywać. 
Jednak bliskie położenie tej fermy 
wszystko może zmienić. Ważne 
też jest, ile ma być w fermie gęsi. 
Inwestor zadeklarował nawet 30 
tysięcy. 

Piotr Sęczkowski, który repre-
zentuje inwestorów z Koluszek, 

zapewnia, że 
f e r m a  n i e 
up r z yk r z y 
życia miesz-
kańcom. 

- Będzie do 
5 tysięcy gęsi. 
Właśnie rozpo-
częliśmy budo-
wę wysokiego 
og r o d z e n i a . 
Przy nim zrobi-
my nasadzenia. 

Wszystko po to, 
aby zniwelować za-

pachy i hałas. Mamy pozwolenia 
na fermę i choć zdaję sobie sprawę 
z pewnych negatywnych opinii, to 
mogę powiedzieć, że mieszkańcy 
niepotrzebnie się martwią – usły-
szeliśmy. 

Kłopot w tym, że mur – nawet 
wysoki – nie zniweluje fetoru. 
Mieszkańcy liczą, że inwestycja 

zostanie zablokowana. Jakie jest 
zdanie magistratu o powstającej 
na terenie byłego PGR-u fermie? 
Czy ferma może pokrzyżować 
plany związane z rekreacyjnym 
wykorzystaniem zbiornika reten-
cyjnego? 

- Do urzędu miejskiego w 
Poddębicach wpłynął wniosek 
o wydanie decyzji środowisko-
wej dla inwestycji związanej z 
powstaniem fermy gęsi w Górze 
Bałdrzychowskiej. Złożony wnio-
sek jest niekompletny i wymaga 
uzupełnień. W chwili obecnej 
nie można stwierdzić wpływu 
tego przedsięwzięcia. Działania 
urzędu w powyższej sprawie są 
prowadzone w porozumieniu z 
Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska. Do magistratu w 
sprawie fermy nie trafiło żadne 
pismo od mieszkańców, jedynie 
informacja telefoniczna - wyjaśnia 
Joanna Wolska z referatu rolnic-

twa i ochrony środowiska urzędu 
miejskiego w Poddębicach.

tekst i fot. (ps) 

Powiat poddębicki uczestniczył w 
XXIII targach „Regiony turystycz-
ne  - na styku kultur” w łódzkiej 
hali Expo.

Na stoisku powiatu zwiedza-
jący uzyskali szczegółowe infor-
macje dotyczące funkcjonowania 
prężnie działającego poddębickiego 
szpitala, w szczególności odd-
ziału rehabilitacji i zastosowania 
wód termalnych w lecznictwie, a 
także poznali atrakcje turystyczne 
wszystkich gmin powiatu pod-
dębickiego.

Podczas trzech dni targów, stois-
ko powiatu cieszyło się dużym 
zainteresowaniem uczestników 

wydarzenia. Wśród odwiedzają-
cych znaleźli się: wicemarszałek 
województwa łódzkiego - Jolanta 
Zięba-Gzik, dyrektor departamentu 
kultury fizycznej, sportu i turys-
tyki- Barbara Woźniak, dyrektor 
departamentu rolnictwa i ochrony 
środowiska - Jakub Gajewski oraz 
zastępca dyrektora departamentu 
sportu i turystyki - Bartłomiej 
Lipski.

Udział w targach jest kontynuacją 
działań podejmowanych w ramach 
zakończonego już projektu pn. „Re-
habilitacja balneologiczna marką 
turystyki zdrowotnej powiatu 
poddębickiego”.

W sali konferencyjnej starostwa 
powiatowego odbyło się „Spo-
tkanie z kulturą ludową” zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie 
Promocji Kultury Ludowej pod 
przewodnictwem prezesa Bog-
dana Sroczyńskiego.

Spotkanie uroczyście rozpoczął 
koncert kapeli „Ozorkowianie”, 
wprowadzając tym samym zgroma-
dzonych gości w klimat ludowej at-
mosfery. Następnie prezes Bogdan 
Sroczyński przywitał wszystkich 
przybyłych gości m.in. władze po-
wiatu na czele ze starostą poddębic-
kim Ryszardem Rytterem, dyrek-
torów jednostek organizacyjnych 
oraz zespoły ludowe. Szczególnie 
gorąco przywitał licznie przybyłych 

sponsorów oraz działaczy kultury 
ludowej.

Po oficjalnych przemówieniach 
Bogdan Sroczyński wraz z Ryszar-
dem Rytterem złożyli wszystkim 
paniom życzenia z okazji ich święta, 
wręczając im po symbolicznym 
kwiatku. Przedstawiciele zespołów 
ludowych oraz starosta poddębicki 
oficjalnie podziękowali prezesowi 
stowarzyszenia za jego wkład i 
zaangażowanie w kultywowaniu 
rodzimego folkloru.

Podczas uroczystości wręczono 
podziękowania oraz upominki wszyst-
kim wspierającym działania Stowa-
rzyszenia Promocji Kultury Ludowej. 
Spotkanie uświetnił występ Ludowego 
Zespołu Śpiewaczego „Polesianki’ 
oraz inscenizacja przygotowana przez 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

powiat zapRezentował 
się na taRgaCh spotkanie z kulturą ludową 

Inwestycja budzi niepokój 

Trwa przekształcanie starego PGR-u w gęsią fermę 

Teren jest grodzony. Przy płocie mają też być nasadzenia 

W remizie odbyło się spotkanie ws. powstającej fermy 

Na zdjęciu sołtys Krystyna 
Bocheńska 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 229: Co dobre, to i piękne.

uŚmieChnij się
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uŚmieChnij się
* Zięć zwraca się do teściowej: 
- Mamusiu, wychodzę. Kupić coś? 
- Mieszkanie sobie kup! 

* * *
* Żona pyta męża:
- Kochanie, przeczytać ci twój horo-
skop?
Mąż:
- Czytaj
Żona:
- Praca: gwiazdy się uśmiechają.
Przyjaciele: gwiazdy się uśmiechają.
Seks: gwiazdy wręcz pokładają się ze śmiechu... 

* * * 
* - Mój wujek kandydował w ostatnich wyborach do 
sejmu.
- Serio? I co teraz robi?
- Nic. Wybrali go. 

* * *
* W gabinecie lekarskim pacjent łamiącym się głosem 
pyta:
- Panie doktorze, te tabletki, które mi pan przepisał, są 
na wzmocnienie?
- Tak, a w czym problem?
- Nie mogę odkręcić fi olki. 

* * *
* Babcia do wnuka:
- Powinieneś więcej pomagać tacie. Możesz się od niego 
wiele nauczyć.
- Pomagam, babciu. Dzisiaj zmienialiśmy koło w samo-
chodzie...
- I czego się nauczyłeś ?
- Paru słów na „k”, których wcześniej nie znałem. 

* * * 
* Z drzwi gabinetu lekarskiego wypada facet kopnięty 
przez zdenerwowanego lekarza.
- Następny, proszę!
- Pan doktor chyba dziś nie w humorze. Może przyjdę 
jutro.
- Ależ skąd! Po prostu tamten facet, którego od dzie-
sięciu lat leczę na żółtaczkę, dziś powiedział mi, że jest 
Chińczykiem. 

ZUPA TOM YOM KHAA
Składniki:
1 bulionetka drobiowa
2 cm kawałek świeżego imbiru
1 mała papryczka chilli
10 listków limonki kaffi r (mro-
żone)
2 pędy trawy cytrynowej
200 g piersi z kurczaka
100 g krewetek koktajlowych
50 g grzybów shitake
400 ml mleka kokosowego z 
puszki
pęczek naci kolendry

Etapy przygotowania:
Rozpuść bulionetkę drobiową 
w 1 litrze wrzącej wody. Dodaj 

do bulionu obrany i starty imbir, 
pokrojoną drobno papryczkę 
chilli i listki limonki kaffi r. Pokrój 
bardzo drobno jasną część trawy 
cytrynowej, dodaj do zupy i gotuj 
wszystko około 5 minut. Pokrój 
piersi z kurczaka w drobną kostkę 
i dodaj do zupy razem z krewet-
kami i pokrojonymi grzybami. 
Gotuj zupę następne 5 minut. 
Wlej mleko kokosowe, wymieszaj 
i podawaj posypane posiekaną 
nacią kolendry.

ZAPIEKANKA Z MIELONYM
 MIĘSEM

Składniki:
200 g bakłażanów
200g pomidorów
200g ziemniaków
1 ząbek czosnku
100g cebuli
1 łyżka oliwy
200g mielonego mięsa wołowego
1 Fix Zapiekanka ziemniaczana 
z serem
200 ml śmietany 22%

50 ml wody
100g sera mozzarelli lub bundzu

Etapy przygotowania:
Pokrój bakłażany, pomidory, ziem-
niaki, czosnek i cebulę na cienkie 
plastry. Układaj warzywa warstwo-
wo w żaroodpornym naczyniu wy-
smarowanym oliwą, przekładając 
je kawałkami mięsa i polewając 
odrobioną Fixu Zapiekanka ziem-
niaczana z serem, rozrobionego 
z wodą i śmietaną według prze-
pisu na opakowaniu. Ułóż plastry 
sera na wierzchu. Piecz całość w 
rozgrzanym do 200°C piekarniku 
przez około 45 minut.

MUS GRUSZKOWY
Składniki:
15 dag bryndzy
10 dag naturalnego serka
1/4 szklanki gęstej śmietany
2 dojrzałe gruszki
1 łyżka posiekanej świeżej mięty 
lub 1 łyżeczka suszonej
1 łyżeczka soku z cytryny
1/2 łyżeczki świeżo zmielonego 
pieprzu
1 i 1/2 łyżki żelatyny
Sos:
4 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka płynnego miodu
1 łyżeczka octu balsamicznego
sól
cukier
pieprz do smaku

Etapy przygotowania:
Sery ucieramy ze śmietaną. Umy-
te gruszki obieramy, usuwamy 
gniazda nasienne i ścieramy 
na grubej tarce. Dodajemy do 
serów. Przyprawiamy miętą, 
sokiem z cytryny, pieprzem. Wle-

wamy do masy rozpuszczoną 
żelatynę (namoczoną w kilku 
łyżkach zimnej wody i rozpro-
wadzoną w ok. 1/5 szklanki go-
rącej wody). Wszystkie składniki 
mieszamy. Mus wkładamy do 
małych miseczek i wstawiamy 
do lodówki na kilka godzin. Ro-
bimy sos, mieszając starannie 
wszystkie jego składniki. Przed 
podaniem mus przekładamy 
na talerzyki i polewamy sosem 
winegret. 
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Na skwerze przy al. Jana Pawła II łęczycki Dom Kultury, jak co roku, zorganizował „Mocno hałaśliwe 
wypędzanie zimy”. W akcji udział wzięły dzieci z łęczyckich przedszkoli nr 1, nr 2 i nr 4 oraz ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łęczycy. Każda placówka przygotowała piękną marzannę oraz krótki występ - 
wierszyk, pokaz taneczny lub piosenkę tematycznie związaną z imprezą. Następnie ustawiono kukły na 
skwerze, po czym delegacje grup z pomocą strażaków z KP PSP w Łęczycy oblały kukły dużą ilością wody 
ze strażackiego węża. Potem nadszedł czas na najważniejszy punkt spotkania. Dzieci, głośno krzycząc 
i hałasując grzechotkami wygoniły zimę na najbliższych kilka miesięcy. 

Info i fot.: UM Łęczyca

dzieci wypędziły zimę
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków Beata Ch. skontak-
towała się z redak-

cją, aby wyjaśnić wątpliwości 
jakie powstały przy samobój-
czej śmierci jej córki. Jak już 
wcześniej pisaliśmy, niektórzy 
mieszkańcy twierdzą, że Marta 
była w związku z Danielem B. 
38-latek zmarł na dwa dni przed 
śmiercią dziewczyny. Marta 
powiesiła się na wiadukcie na 
którym zmarły artysta nagry-
wał teledysk.

- Być może dlatego niektórzy 
powiązali moją córkę z Danielem. 
Prawda jest jednak taka, że Marta 
spotykała się z Ireneuszem – usły-
szeliśmy od pani Beaty.

Dowiedzieliśmy się, że nie był 
to łatwy związek. 

- Często się kłócili – dodaje mat-
ka Marty. - W dniu, w którym do-
szło do tej tragedii, również była 
między nimi kłótnia. Córka wy-
szła od Ireneusza z domu i od razu 
poszła na wiadukt. Próbowałam 
skontaktować się z Ireneuszem 

i zapytać o powody sprzeczki. 
Jednak chłopak nie odbiera ode 
mnie telefonów. Nie przyjechał 
nawet na pogrzeb Marty. To bar-
dzo dziwne. Przeżywamy teraz 
ogromną tragedię, a na dodatek 
dokładne przyczyny śmierci 
Marty wciąż nie są wyjaśnione. 

Prokuratura w Zgierzu nie 
udziela konkretnych informacji 
ws. samobójczej śmierci 28-latki. 
Prowadzone jest dochodzenie. 
Udało nam się ustalić, że prokura-
tura po przesłuchaniu 35-letniego 
Ireneusza P. wyjaśnia, czy miał 
on pośredni związek z samobój-
stwem swojej byłej dziewczyny. 

Przypomnijmy, że Marta po-
wiesiła się na wiadukcie kolejo-
wym w miejscowości Mamień 
oddalonej od Ozorkowa o kilka 
kilometrów. Jej śmierć poruszyła 
wielu mieszkańców. Nasi roz-
mówcy podkreślają, że dziewczy-
na była raczej skryta, ale dobrze 
wychowana i miła. 

(stop)

Robotnicy z Koluszek 
przyjechali w ubie-

głym tygodniu do Ozorkowa, 
aby poprawić niektóre nieprawi-
dłowości powstałe podczas prac 
remontowych ulicy Staszica. Do-

kończyli m.in. remont przylega-
jącego do chodnika terenu przy 
prywatnej posesji, który został 
zaorany przez pracujące koparki. 

- Tak szczerze mówiąc, to nie 
jestem do końca zadowolona z 

tych poprawek – usłyszeliśmy od 
właścicielki domu. -  Byłam pewna, 
że cały teren przed budynkiem zo-
stanie wyłożony nowymi płytami. 
Okazało się jednak, że ekipa zrobiła 
jakąś łataninę. To są półśrodki. 

Zdenerwowania nie krył szef 
ekipy remontowej.

- Prace wykonujemy za darmo. 
Robimy co możemy. Myślę, że pani nie 
powinna narzekać a cieszyć się, że bę-
dzie miała przed domem równy teren.

Właścicielka posesji z rezygnacją 
machnęła ręką w odpowiedzi na 
argumentację kierownika prac. 

W tym samym dniu robotnicy 
uzupełnili niedoróbki w pozosta-
łych miejscach przy ul. Staszica. 

- Położyliśmy kilka płyt chod-
nikowych w pobliżu siedziby 
spółdzielni mieszkaniowej. Po-
prawiliśmy też nawierzchnię na 
parkingu na początku Staszica przy 
ul. Sikorskiego – dodaje szef ekipy 
remontowej. 

(stop)

W tym roku zostanie 
wybudowana kanali-

zacja deszczowa z odwodnieniem 
nawierzchni w ul. Łąkowej na od-
cinku od ul. Łęczyckiej do posesji 
nr 10 (do zakrętu).

Inwestycja, której koszt to ok. 150 
tys. zł, jest kontynuacją prac prowa-
dzonych w 2015 r.; zamontowano 
wtedy urządzenia podczyszczające oraz 
wylot deszczowy do rowu Przekora. 

Na budowę kanału deszczowego od 
lat czekają mieszkańcy ul. Łąkowej, 
ponieważ podczas opadów i roztopów 
woda przedostaje się na przylegające 
do ul. posesje. Kanalizacja deszczowa 
ograniczy ten problem.

Zakres robót obejmie budowę 210 
metrów bieżących kanalizacji deszczo-
wej, montaż wpustów odwadniających 
z osadnikami oraz odtworzenie na-
wierzchni drogi po zakończeniu prac.

matka samoBójCzyni 
mówi o DRamaCie

Kanalizacja deszczowa 
w ul. Łąkowej

reklama

poprawki na staszica 

Właścicielka posesji nie jest zadowolona z prac ekipy remontowej

Podróż może zakończyć się katastrofą!
Ozorków Coraz częściej do-

chodzi do sytuacji 
w których motorniczowie z 
powodu leżących na torach 
przeszkód muszą zatrzymać 
tramwaj. Kilka dni temu na 
torach tramwajowych przy ul. 
Konstytucji 3 Maja leżał sporych 
rozmiarów dywan. 

O linii 46 pisaliśmy już wielo-
krotnie. Z reguły podejmowali-
śmy problemy związane z fatal-
nym stanem torowiska. Podróżo-
wanie starymi wagonami na wy-
krzywionych torach na pewno do 
przyjemności nie należy. Do całej 
listy kłopotów dochodzi jeszcze 
jeden ambaras. Pozostawianie na 
torach przeróżnych przedmiotów 
może doprowadzić do tragedii. 

- Trzeba mieć oczy dookoła 
głowy – mówi motorniczy, który 
już niejednokrotnie zdejmował z 
torowiska uniemożliwiające jazdę 
rzeczy. - Naprawdę nie wiem, jak 
można rzucać na tory przedmio-
ty przez które tramwaj może się 
wykoleić. W dzień to jeszcze jest 
pół biedy, ale jazda w nocy jest 
ogromnie stresu-

jąca. Człowiek myśli czy czasami 
czegoś nie ma na torach. Trzeba 
bardzo uważać. 

Motorniczy, z którym rozma-
wialiśmy na krańcówce, jednym 
tchem wymienia sytuacje, które 
o mały włos nie zakończyły się 
tragicznie.

- Na torach najczęściej układane 
są kamienie, rzucane gałęzie. Zda-

rza się, że - tak jak te-
raz - leży dywan lub 
jakieś stare szmaty. 
Na szczęście udaje 
mi się w porę za-
trzymać tramwaj. 
Wysiadam i usu-
wam z torowiska 
przeszkody – sły-
szymy. 

Pa s a ż e r ow ie 
narażeni są na 
ryzyko, z którego 
raczej nie zdają 
sobie do końca 
sprawy. 

- Przyzwycza-

iłam się już do mozolnej jazdy i 
częstych awarii. Raz byłam już w 
sytuacji, że motorniczy zatrzymał 
się w drodze i wyszedł z pojazdu 
na tory. Ale wtedy myślałam, że 
znów chodzi o krzywe torowisko. 
Być może wtedy na torowisku też 
coś leżało – mówi Wanda Kacz-
marek.

Od 2 kwietnia pasażerom przy-
będzie jeszcze jeden problem. 
Nowa siatka połączeń sprawi, że 
tramwaj będzie kursował jeszcze 
wolniej. To nie wszystko. Zdrożeją 
też bilety. 

Bilet 20-minutowy zdrożeje z 
2,60 do 2,80 zł, 40-minutowy z 3,40 
do 3,60 zł, a godzinny pozostanie 
na poziomie 4,40 zł. Cena migawki 
miesięcznej wzrośnie z 80 do 90 zł. 
Bilet 90-dniowy zdrożeje z 192 do 
225 zł. Jedynie migawka roczna 
stanieje z 900 do 730 zł.

W nowej tabeli opłat znacznie 
została zwiększona wysokość 
kar za jazdę bez ważnego biletu. 
Zamiast obecnych 200 zł będzie 

to 270 zł. Jednak jeżeli pasażer 
zapłaci karę w ciągu 7 dni 
od wystawienia mandatu, to 
wyniesie ona 162 zł (dziś jest 
to 70 zł). 

tekst i fot. (stop) 

- Wiele razy 
usuwałem z torów 

przeszkody – 
powiedział nam 
motorniczy
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wyPadek w szkółce jeŹdzieckiej 

Do dramatycz-
nych zdarzeń 

doszło na terenie podozorkow-
skiej szkółki jeździeckiej. 12-lat-
ka spadła z konia. Na miejsce 
przyjechała karetka pogotowia. 
Miłośniczka konnej jazdy trafi ła 
do szpitala. 

O sprawie powiadomił nas czy-
telnik. Twierdzi, że do tego typu 
sytuacji w ogóle nie powinno dojść.

- Przecież mogło dojść do 
nieszczęścia. Czy na miejscu 
był instruktor? Jak to możliwe, 
że młoda adeptka jazdy kon-
nej kończy swoją przygodę w 
szpitalu w bardzo poważnym 
stanie? - pyta mieszkaniec 
Ozorkowa.

Po zgłoszeniu pojechaliśmy do 
właściciela szkółki. 

- To nie jest tak, że instruk-
tora nie było na miejscu – sły-
szymy. - Był, ale w jaki sposób 
można zapobiec podobnym 
upadkom? Moim zdaniem nie 
jest to możliwe. Dziewczynka 
uczy się jazdy konnej już od 
kilku lat. Przeszła też kurs w 
jaki sposób w miarę bezpiecz-
nie należy układać się w czasie 
upadku z konia. Jednak prze-
ważnie w takich sytuacjach 
instynkt samozachowawczy 
bierze górę i trudno jest kon-
trolować nasze ciało. 

Właściciel szkółki twierdzi, że 
dziewczynka nie uległa poważ-
nym obrażeniom.

- Nie będę mówił ze szczegółami 
o obrażeniach, bo nie jestem do 
tego uprawniony. Ale nie są one aż 

tak poważne. Oczywiście, każda 
tego typu sytuacja jest stresująca i 
boleję nad tym, co się stało. Z dru-
giej strony każdy nasz uczeń zdaje 
sobie sprawę z tego, że jazda konna 
bywa kontuzyjna. Mam nadzieję, 
że dziewczynka szybko dojdzie 
do zdrowia. Jestem w kontakcie 
z jej mamą. Nie ma pretensji o to, 
co się stało. 

Słowa właściciela potwierdza 
matka poszkodowanej adeptki 
nauki jazdy na koniu. 

- Córka złamała rękę, ale już 
jest dobrze. Będzie kontynu-
owała naukę w tej szkółce. Nie 
mamy żalu o ten wypadek – usły-
szeliśmy. 

(stop)

70 mieszkańców wy-
raziło chęć wymiany 

starego pieca w ramach Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji. 
Urząd miasta weryfi kuje obecnie 
złożone deklaracje. Po weryfi kacji 

będzie znana kwota dofinan-
sowania, o którą wystąpi UM w 
Ozorkowie do WFOŚiGW w Łodzi. 
Termin złożenia wniosku upływa 
10 kwietnia. 

(stop) 

Zmodernizowane w 
ub. roku rondo Pu-

łaskiego jest już całe zryte przez 
krety. Kopce tych małych pod-
ziemnych ssaków są już w wielu 
miejscach. Nie można kretom za 
bardzo zaszkodzić, są bowiem 
pod częściową ochroną. 

Kreta możemy zwalczać je-
dynie we własnych ogrodach i 
innych terenach prywatnych. 

Chronione są osobniki znajdu-
jące się poza terenem ogrodów, 
upraw ogrodniczych, szkółek 
leśnych, trawiastych lotnisk, 
ziemnych konstrukcji hydro-
technicznych oraz obiektów 
sportowych.

(stop)

- Ten krzywy słup 
stanowi duże zagro-

żenie. W każdej chwili może runąć 
– mówią mieszkańcy spędzający 
wolny czas na skwerze między 
ulicami Zgierską a Sienkiewicza. 
Miłośnicy wypoczynku na świe-
żym powietrzu pytają też o to, 
kiedy wymienione zostaną stare 
ławki. Mają również nadzieję, że 
wkrótce pojawią się nasadzenia.

- Słup energetyczny stanowi 
własność PGE. O jego złym stanie 
technicznym i konieczności napra-
wy właściciel był już kilkakrotnie 
powiadamiany przez UM w Ozor-
kowie. Niestety, do tej pory nie pod-
jął się naprawy. Uszkodzone ławki 
na skwerze, podobnie jak w innych 
punktach miasta, zostaną wymie-
nione/naprawione w najbliższych 
tygodniach. W miesiącach wiosen-
nych zaplanowano także wyko-
nanie nasadzeń roślin ozdobnych, 
m.in. na tym skwerze – informuje 
urząd miasta. 

(stop) 

Aby uniemożliwić 
parkowanie na po-

dwórku tuż pod oknami kamienicy 
przy ul. Wyszyńskiego, lokatorzy 
z parteru ułożyli na odcinku kilku 
metrów kamienie. Takie rozwiąza-
nie nie spodobało się jednak innym 
mieszkańcom domu. Sąsiedzi się 
skonfl iktowali. 

- Nie potrafię tego zrozumieć, dla-
czego niektórzy robią nam na złość. 
Przecież każdy chce żyć oddychając 
czystym powietrzem. Mieszkamy 
na parterze i niestety musi wdychać 
spaliny z rur wydechowych aut. 
Mam nadzieję, że te kamienie okażą 
się skuteczne w walce z kierowcami, 
którzy upodobali sobie parkowanie 
pod naszymi oknami – mówi Mo-
nika Dębowska.

Tomasz Włodarczyk zwraca uwa-
gę na problem związany z ustawio-
nym pośrodku podwórka blaszanym 
garażem. 

- Interweniowałem w tej sprawie 
w urzędzie, ale bezsku-

tecznie. Jak można stawiać taki garaż 
w tym miejscu. Magistrat najpierw 
powinien wyburzyć stare komórki 
na tyłach podwórka i tam zorgani-
zować miejsca parkingowe łącznie z 
blaszanymi garażami. To wszystko 
jest nieprzemyślane i zrobione na 
wariackich papierach. 

Pan Tomasz także mówi o po-
łożonych niedawno kamieniach, 
które mają ukrócić parkowanie pod 
kamienicą. 

- Nie spodziewaliśmy się takiej 
reakcji sąsiadów. Wydaję mi się, że to 
jest w naszym wspólnym interesie, 
aby był porządek i samochody nie 
smrodziły ludziom pod oknami. W 
tej sprawie dużo może pomóc urząd 
miasta. Liczymy, że magistrat zain-
terweniuje – usłyszeliśmy od pana 
Tomasza. 

- 20 marca odbyło się zebranie 
wspólnoty mieszkaniowej Wy-
szyńskiego 35/37. Na zebraniu była 
omawiana sprawa likwidacji drew-
nianych komórek i usta-

wienia na ich miejscu garaży, o co 
wnioskowała większość właścicieli 
mieszkań. Pan T. Włodarczyk nie 
jest właścicielem żadnego lokalu w 
tej wspólnocie. Właścicielką jest jego 
matka, natomiast on jest najemcą 
lokalu komunalnego przy ul. Listo-
padowej. O realizacji inicjatyw miesz-
kańców wspólnoty (np. postawieniu 
ogrodzenia), a tym bardziej pomy-
słów osób, które formalnie nie są 
właścicielami żadnego z mieszkań 
(jak p. T. Włodarczyk), nie decyduje 
miasto, ale wspólnota – informuje 

Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa. 

(stop)

krzywa lampa, stare ławki 
Ozorków 

Gm. Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

krety zajęły się rondem

Ilu chętnych na wymianę pieca?

Na spotkanie informacyjne przyszło wielu mieszkańców

dZiEwCZynka spadła Z konia

Właściciel szkoły jeździeckiej przekonuje, 
że z konia spaść jest łatwo

dZiEwCZynka spadła Z konia

konFlikt w kamieniCy 

Lokatorów poróżniły... kamienie 

Pani Monika pokazuje 
kamienie ułożone na 
podwórku blisko kamienicy 

Niedawno dyskutowano o blaszanych garażach i drewnianych 
komórkach
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W obecności m.in. starosty 
zgierskiego – Bogdana Jaroty, 
członka zarządu powiatu zgier-
skiego – Wojciecha Brzeskiego, 
powiatowej radnej Lidii Elert 
odbyło się uroczyste otwarcie 
oddziału zamiejscowego wy-
działu komunikacji starostwa 
powiatowego w Zgierzu. 

Od samego rana ustawiła się w 
oddziale kolejka klientów, którzy 
nie kryli zadowolenia, że mogą 
zaoszczędzić czas i nie muszą 
jechać do wydziału komunikacji 
w Zgierzu. 

- Mieszkańcy Ozorkowa, gmi-
ny Ozorków i gminy Parzęczew 
interesowali się losami ozorkow-
skiego oddziału od czasu jego 
likwidacji - mówi Lidia Elert. - 

Wspólnie działali-
śmy na rzecz jego 
przywrócenia, ze-
braliśmy wtedy 3 
tysiące podpisów. 
Jednakże w po-
przedniej kadencji 
nie było woli przy-
wrócenia urzędu. 
Dopiero w obecnej 
kadencji uznano 
potrzebę powro-
tu oddziału do 
Ozorkowa, na co 
miałam realny wpływ będąc w 
koalicji rządzącej. 

– Decyzja o przywróceniu 
oddziałów wynikała z potrzeb 
obsługi klientów w możliwie 
najbliższym, w stosunku do za-
mieszkania, miejscu – tłumaczy 
Bogdan Jarota, starosta zgierski.

Jedną z pierwszych osób, które 
skorzystały z ponownie otwar-
tego oddziału, była dyrektor 
ozorkowskiego DPS-u Joanna 
Stopczyk, która dopełniała for-
malności związane z rejestracją  
nowego auta do przewozu osób 
niepełnosprawnych, sfinanso-
wanego ze środków PFRON i 
budżetu powiatu.

Oddział mieści się przy ul. Ko-
ścielnej 1a. Można w nim załatwić 
sprawy związane m.in. z rejestra-
cją i przerejestrowaniem pojazdów 
(krajowych, sprowadzonych z 
zagranicy), czasową rejestracją po-

j a z -
du, odbiorem stałego dowodu reje-
stracyjnego, zgłoszeniem zbycia i 
nabycia pojazdu, odbiorem dowo-
du rejestracyjnego zatrzymanego 
przez policję, wyrejestrowaniem 
pojazdu (demontaż, kradzież, 
wywóz za granicę), czasowym 
wycofaniem pojazdu z ruchu, 
wymianą dowodu rejestracyjnego 
z uwagi na brak miejsca na wpis 
badania technicznego, wydaniem 
zaświadczeń z powodu zagu-
bienia: dowodu rejestracyjnego, 
karty pojazdu, wtórnika: dowodu 
rejestracyjnego, karty pojazdu, 
nalepki kontrolnej, tablicy reje-
stracyjnej, a także zmiany danych 
zamieszczonych w dowodzie 
rejestracyjnym. 

Sprawy dotyczące praw jazdy 
są załatwiane, jak dotychczas, w 
siedzibie starostwa powiatowego 
w Zgierzu, przy ul. Długiej 49.

(stop)

Pracownicy spółdzielni mieszkaniowej rozpoczęli kontrolę 
na placach zabaw. To standardowe czynności po okresie 

zimy. Jak się dowiedzieliśmy, w porównaniu z latami poprzednimi 
zdewastowanych urządzeń jest mniej. Szkoda jedynie, że na niektó-
rych placach wciąż stoją huśtawki czy też karuzele, które pamiętają 
czasy PRL-u. 

(stop)

Na skwerze 
w  p o b l i ż u 
urzędu gmi-
ny zachwyca 
piękny kobie-
rzec wiosennych 
kwiatów. Oko cie-
szy przede wszystkim 
dywan fioletowych kroku-
sów. Także białe przebiśniegi wy-
raźnie dają znać, że zima odeszła 
w zapomnienie. Należy jednak 

pamiętać, że 
mamy jesz-
cze marzec. 
A w marcu, 

wiadomo – jak 
w garncu. Po-

wszechnie znane 
jest też przysłowie 

o kwietniu. Pomimo, 
że aura może nas jeszcze 

zaskoczyć widok kwiatów napawa 
optymizmem. 

(stop) 

- Proszę przyjechać 
na teren za zakładem 

mięsnym i zobaczyć jaki tam 
syf. Najgorsze, że w workach 
leży padlina a wokół są ślady po 
ogniskach z wypalonym azbe-
stem – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. 

Na kilkuhektarowy teren z ła-
twością można wejść. Zardzewiała 
furtka od strony 
głównej ulicy jest 
otwarta. Z dale-
ka widać gruz. 
Z bliska widok 
jest rzeczywiście 
odrażający. 

Z niebieskiego 
worka, pokry-
tego wapnem, 
wystaje żuchwa 
świni. Najpraw-
dopodob n ie j 
leży w tym miej-
scu od dawna. 
Pozostały jedy-
nie same kości. 
Nasz reporter 
nie zauważył 
pozostałej pa-
dliny, jednak informacja o ogni-
skach z azbestem najprawdopodob-
niej była prawdziwa. Wprawdzie 
eternit jest ognioodporny, ale pod 
wpływem naprawdę wysokiej 
temperatury azbest rozkłada się na 
włókna. Te, które zauważyliśmy w 
wypalonym ognisku przypominały 
właśnie eternit. Potwierdziła się też 
informacja o gruzie.

O  s p r a w i e 
chcieliśmy poroz-
mawiać z właści-
cielem zakładu 
mięsnego. Nie za-
staliśmy go jednak 
w firmie. 

- Szefa nie ma 
– usłyszeliśmy od 
pracowników. - To 
niemożliwe, aby na 

tyłach zakładu leżała jakaś padlina. 
Ubojni nie mamy od prawie roku. 
Nic nie wiemy także o azbeście. Jeśli 
zaś chodzi o gruz, to faktycznie tam 
leży. Wyburzamy jeden z budyn-
ków. Teren jest podmokły i część 
gruzu pozostała do utwardzenia 
ziemi. 

Następnego dnia – po naszej wi-
zycie w zakładzie – już telefonicznie 

próbowaliśmy porozmawiać z wła-
ścicielem przedsiębiorstwa.

- Nie ma szefa – odparła sekre-
tarka. 

Poprosiliśmy o kontakt z redakcją. 
Właściciel zakładu mięsnego nie 
zadzwonił. 

(stop)

Kilkaset drzew zo-
stanie przyciętych 

w ciągu najbliższego tygodnia. 
Mieszkańcy cieszą się z prac, 
niektórzy domagają się rady-
kalnych cięć.

- Można powiedzieć, że 90 pro-
cent mieszkańców osiedli chciałaby 
takiej przycinki, aby drzewa prak-
tycznie zostały pozbawione gałęzi 
– słyszymy od właściciela firmy 
wykonującej przycinkę. - Oczywi-
ście nie robimy tego. Uważamy 
również na gniazda ptaków, które 
teraz są pod ochroną. 

(stop)

osieDlowa pRzyCinka
Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Przebiśniegi i krokusy 
przy Żeromskiego 

kontrola na placach zabaw 

wyDział Działa już w ozoRkowie 

ktoś podłożył świnię?, CZyli...
EkologiCZna bomba Za ZakładEm 

W worku pokrytym 
wapnem znajdowała się 
świńska żuchwa 

W kilku miejscach 
natknęliśmy się na 
prawdopodobnie 
wypalony azbest 

Na terenie za zakładem 
powstało gruzowisko
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Zioła na alergię mogą skutecznie 
złagodzić przykre dolegliwości. 
Działanie antyalergiczne ma 
bardzo wiele popularnych ro-
ślin, ale odkryciem ostatnich lat 
pod tym względem są zwłasz-
cza cztery: czarnuszka siewna, 
pachnotka zwyczajna, tarczyca 
bajkalska i wiesiołek dwuletni. 
Dlaczego warto po nie sięgać?

Czarnuszka siewna na alergię

Z aromatycznych ziaren czar-
nuszki pozyskuje się olej, który 
pomaga przy różnego rodzaju 
alergiach. Zawiera bowiem związ-
ki skutecznie hamujące produkcję 
w organizmie histaminy oraz 
działające silnie przeciwzapalnie 
– przeciwutleniacz tymochinon 
i jego polimer nigellon. Badania 
wykazały, że u 80 procent osób 
przyjmujących olej z czarnusz-
ki ustąpiły zmiany atopowe na 
skórze, katar sienny, duszność ze 
świszczącym oddechem. 

Tarczyca bajkalska

Jej korzenie są zasobne we fla-
wonoidy, a szczególnie w cenną 
bajkaleinę, bajkalinę i wagoninę. 
To właśnie te związki flawonowe 
mają wyjątkowo silne działanie 
przeciwhistaminowe. Niosą po-
moc w astmie alergicznej, bo zapo-
biegają skurczowi oskrzeli. Zaleca 
się je w atopowym zapaleniu skóry 
i wysypkach alergicznych. Dodat-
kową zaletą tarczycy bajkalskiej w 
leczeniu alergii jest to, że ma ona 

silne działanie antyoksydacyjne 
i uspokajające (wzmożone pobu-
dzenie nerwowe często występuje 
podczas reakcji alergicznych).

Pachnotka zwyczajna

Nasiona, z których tłoczy się 
olej, wyciągi z liści, pączków 
kwiatowych i kwiatów – pach-
notka dostarcza wielu związków 
o dużej przydatności w kuracjach 
antyalergicznych. To głównie 
kwas rozmarynowy, flawonoidy, a 
także kwasy z grupy omega-3, 6 i 9. 
Badania kliniczne wykazały m.in. 
ustąpienie duszności i poprawę 
wydolności oddechowej u osób z 
astmą, przyjmujących olej z nasion 
pachnotki. Natomiast wyciąg z 
liści tej rośliny okazał się bardzo 
pomocny w terapii atopowego 
zapalenia skóry u dzieci – znaczną 
poprawę odnotowano u ponad 80 

procent badanych. Preparaty na 
bazie wyciągów z pachnotki łago-
dzą też objawy kataru siennego, 
alergicznego zapalenia spojówek 
i alergii pokarmowej. 

Wiesiołek dwuletni

Sekret leczniczych właściwości 
wiesiołka tkwi w jego nasionach, 
z których tłoczy się olej bogaty w 
niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe – oleinowy, linolowy i 
gamma-linolenowy. Jest pomocny w 
leczeniu różnych chorób o podłożu 
alergicznym (atopowego zapalenia 
skóry, kataru siennego czy astmy 
alergicznej).  Ale nie tylko nasiona, 
również ziele i liście wiesiołka 
zawierają pożyteczne związki lecz-
nicze, m.in. aż 33 różne flawonoidy, 
a wśród nich kemferol, kwercetynę 
(bardzo przydatną w leczeniu aler-
gii), luteinę, rutynę.

Gdy twoja cera świeci się z powodu 
wydzielania nadmiaru sebum, bardzo 
ważna jest odpowiednia pielęgnacja. 
Peeling wykonuj nie więcej niż 1 - 2 
razy w tygodniu i pamiętaj o stosowa-
niu odpowiednich kremów - wbrew 
pozorom cera tłusta też potrzebuje od-
powiedniego nawilżania. Jeśli nie masz 
problemów z wypryskami, latem, gdy 
gruczoły łojowe pracują intensywniej, 
możesz używać peelingów ziarnistych, 
zaś zimą, najbardziej odpowiedni dla 
ciebie będzie peeling typu gommage. 
Ten peeling działa podobnie jak peeling 
enzymatyczny, lecz oprócz enzymów 
zawiera też fragmenty drobno zmie-
lonych zbóż, które delikatnie złuszczają 
skórę.
Po kilku minutach od aplikacji peeling 
zasycha. 
Usuwamy go, delikatnie masując skórę 
kolistymi ruchami. 
Ponieważ zaschnięta substancja kruszy 
się, pozostałości należy zmyć ciepłą 
wodą i na koniec przetrzeć twarz toni-
kiem lub hydrolatem roślinnym (dobrze 
sprawdzi się hydrolat rumiankowy). 
Cotygodniowe stosowanie peelingu 
gommage pomaga oczyścić skórę z 

niedoskonałości i lepiej ją dotlenić, co 
zapobiega szarzeniu (szarawy koloryt 
jest częstym problemem w przypadku 
tego typu cery).
Domowy peeling odpowiedni do cery 
tłustej
Składniki:
2 łyżki mielonej kawy, 
łyżka oliwy, 
łyżka cukru, 
pół łyżeczki zmielonego cynamonu. 
Wszystkie składniki wymieszaj i deli-
katnie masuj twarz przez co najmniej 5 
minut. Zmyj letnią wodą, przetrzyj twarz 
tonikiem roślinnym.

Zioła na przeziębienie to na-
turalne, domowe i skuteczne 
środki w walce z infekcją, 
dl a t e go m o ż n a je  s t o s o -
wać u dzieci  i  dorosł ych. 
Gdy leje się z nosa, kicha-
my, a obrzęknięta śluzówka 
utrudnia oddychanie, można 
sięgnąć po zioła na prze-
ziębienie. Nie wolno tylko 
lekceważyć pierwszych ob-
jawów, by banalna infekcja 
nie rozwinęła się w znacznie 
poważniejszą chorobę.

Czarny bez

Łyżkę suszonych kwiatów 
czarnego bzu wsyp do szklanki, 
zalej wrzącą wodą, przykryj i 
odstaw na 15 minut. Następnie 
przecedź. Ciepłym naparem 
płucz bolące gardło. Napar z 
czarnego bzu możesz wykorzy-
stać także na inhalację. Wystar-
czy, że po 15 minutach parzenia 
naparu podgrzejesz go w garn-
ku, nie gotując. Potem zdejmij z 
ognia i ustaw się nad garnkiem 
tak, aby można było wdychać 
ulatniającą się parę. Nakryj gło-
wę ręcznikiem tak, aby osłaniał 
on również garnek z naparem. 

Lipa

Czubatą łyżkę suszonego kwiatu 
lipy wsyp do szklanki i zalej wrząt-
kiem. Odstaw pod przykryciem na 
10 minut, a potem przecedź. Tak 
przygotowany napar pij 3 razy 
dziennie po pół szklanki. Napar 
można posłodzić miodem.

Biedrzeniec, podbiał 
i dziewanna

Wymieszaj 2 łyżki suszonego ko-
rzenia biedrzeńca, łyżkę suszonych 
kwiatów podbiału i łyżkę suszonego 
kwiatu dziewanny. Czubatą łyżkę 
mieszanki ziół wsyp do garnuszka, 
zalej szklanką wrzątku i gotuj 5 
minut na małym ogniu. Potem od-
cedź i przelej do termosu. Pij po pół 
szklanki co 2 godziny.

Fiołek trójbarwny

Łyżkę suszonego ziela fiołka trój-
barwnego zalej wsyp do szklanki, 
zalej wrzącą wodą, przykryj i po-
zostaw na 15 minut w cieple. Potem 
należy przecedzić i osłodzić miodem 
albo cukrem. Miksturę należy prze-
lać do termosu i pić po trochu w 
ciągu całego dnia.

Kąpiel w ziołach

Zalej wrzątkiem 4 łyżki kwiatów nagietka. Gdy napar 
wystygnie, zanurz w nim dłonie, po 10 minutach do-
kładnie je wytrzyj i wmasuj krem odżywczy. Nagietek 
zawiera m.in. witaminę C, a także karotenoidy i triter-
peny, które działają regenerująco i ochronnie na skórę.

Maseczka z oliwą

Zmieszaj 3 łyżki ciepłej oliwy i żółtko. Posmaruj 
papką dłonie, owiń folią i ręcznikiem. Zmyj po 20 
minutach. Oliwa dostarcza odżywczych kwasów 
tłuszczowych i witaminy E działającej nawilżająco 
i odmładzająco; żółtko zawiera m.in. witaminę A 
i cynk, które wpływają na skórę regenerująco i 
ochronnie.

Lniana kąpiel

Zalej wodą 2 łyżki siemienia lnianego i gotuj przez 
5 minut. Gdy wywar przestygnie, zamocz w nim 
dłonie na 15–20 minut, potem osusz i posmaruj 
kremem nawilżającym. Siemię jest bogate m.in. w 
roślinne śluzy i olej, które przyśpieszają gojenie się 
drobnych ranek na skórze, zmiękczają ją i tworzą 
warstwę zatrzymującą wilgoć w głębi skóry.

Okład z ziemniaka

Ugotuj 2 ziemniaki, rozgnieć widelcem, wymie-
szaj z żółtkiem i 2–3 łyżkami ciepłego mleka na 
gęstą papkę. Nałóż ją na dłonie i owiń folią. Po 15 
minutach zmyj papkę i posmaruj dłonie kremem 

nawilżającym. Ziemniaki dostarczają białka, skrobi 
i enzymów działających odżywczo i wygładzająco, 
zawierają też witaminę C rozjaśniającą skórę.

Peeling z oliwek i migdałów

Wymieszaj łyżkę oliwki do ciała lub oliwy z oliwek, 
łyżkę cukru lub startych migdałów (muszą być wy-
jątkowo dobrze zmielone lub starte, ponieważ zbyt 
duże i ostre kawałki podrażnią skórę) i filiżankę 
soku z cytryny. Mieszankę wcieraj przez kilka minut 
w dłonie, potem umyj je ciepłą wodą i wmasuj krem 
odżywczy. Peeling rób raz na tydzień.

Mieszanka na łamliwe paznokcie

Połącz ze sobą żółtko, łyżeczkę oliwy, kilka kropli 
witaminy C i E oraz łyżeczkę miodu. Nałóż na pa-
znokcie i całe dłonie, potrzymaj kilka minut, potem 
spłucz.

Jakie zioła na alergię?

Niektóre zioła łagodzą objawy alergii

jak leczyć przeziębienie?

Napar z lipy działa napotnie, ułatwia wykrztuszanie, obniża 
gorączkę, łagodzi bóle głowy, relaksuje i ułatwia zasypianie 

peeling do CeRy tłustej

zaBiegi na Dłonie 

Poznaj proste, domowe sposoby na zadbane dłonie
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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

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

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

Kierowca kat. B – pracownik 
fizyczny
Chęć do pracy, prawo jazdy kat. B, 
prawo jazdy kat. C.
PPUH WIK-DOŚ
ul. Spółdzielcza 2
99-335 Witonia
tel. 503 027 933

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fiskalnej.
GRAM Łęczyca
ul. Dominikańska 8D
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 14

Piekarz
Umiejętność ważenia, formowania, 
wymagane doświadczenie. 
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 lub 667 461 520

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy. Kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji, karta kierowcy, badania 
lekarskie, kurs na przewóz rzeczy.
„MARKO-TRANSPORT”
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
z lakierami ekologicznymi 
(wodnymi), mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, wysoka 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym, dobra 
pamięć, podzielność uwagi, 
spostrzegawczość.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: m.lukasik@k-flex.pl 
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B

Sprzedawca w sklepie 
hydraulicznym
Wykształcenie min. średnie, 
biegła obsługa komputera, 
doświadczenie w hydraulice, 
mile widziane doświadczenie 
w zawodzie przedstawiciela 
handlowego.
Firma Handlowo Usługowa 
„SEBAN”
ul. Sienkiewicza 9
99-100 Łęczyca
tel. 668 678 580

Agent-sprzedawca
Wykształcenie zawodowe 
– sprzedawca, obsługa kasy 
fiskalnej, praca na komputerze, 
mile widziane doświadczenie.
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane badania 
sanitarno-epidemiologiczne.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Pracownik produkcji
Uczciwość, dokładność, 
sumienność, gotowość do 
podjęcia pracy na dłuższy okres, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
mile widziane doświadczenie w 
pracy na produkcji.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27 

Elektryk-automatyk
Uprawnienia elektryczne, praca na 
podobnym stanowisku.
IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Elektryk
Mile widziane wykształcenie 
elektryczne, uprawnienia 
elektryczne, wymagane 
doświadczenie.
IMP POLOWAT
ul. Lotnicza 4, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

ogłoszenie ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”  
ZATRUDNI 

do sklepu spożywczego 
w Skotnikach (gm. Ozorków)
SPRZEDAWCĘ

tel. 519-330-866

Piekarnia Tradycyjna 
GS Ozorków
 zatrudni

cukiernika 
 tel. 519-330-855

ogłoszenie

reklama

Gminna Spółdzielnia 
„S.Ch.” w Ozorkowie 

ul. Prosta 1 
WYNAJMIE:

Ogrzewane biuro/magazyn 
ok. 200 m², I piętro.
Warsztat ok. 40 m², 

utwardzony plac ok. 500 m².
Tel. 502-586-990

SPRZEDAM działki budowlane o 
powierzchni 1200 m² - BOCZKI. Nr 
tel.693-437-660

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 wy-
najmie 5 pokoi biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal o pow. 
91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. 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 Ozorko-
wie lub zamienię na M-3 własnościo-
we do 40 m², parter. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę budowlaną 85 m² 
ścisłe centrum Łęczycy, przeznacze-
nie handel – usługi. Tel.: 601-36-24-39

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

Sprzedam: Łucznik - szyjąca; sadzar-
kę, dojarkę, chłodziarkę oraz spawar-
kę. Tel.: 667-713-348

Sprzedam wialnię z silnikiem + 
sieczkarnię, dojarkę + 2 konwie, 
ziemniaki przemysłowe 2 tony, 
siewnik kutnowski, dziecięcy seg-
ment i piętrowe łóżko - niedrogo. 
Tel.: 507-330-281

Sprzedam 2 obręcze do wąskich 
kół 330, 1 silnik 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. – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

„SINGER” szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 1400 kg, atest, homo-
logacja – sprzedam. Tel.: 500-336-322

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



1527 MARCA 2017
Nowy
Tygodnik
RegionalnyPod ParagraFem

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • (  24 253-59-67, 
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

ogłoszenie

PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 27.03.

NIEDZIELA 26.03.

SOBOTA 25.03.

PIĄTEK 24.03.

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 28.03.

ŚRODA 29.03.

BUENO CZWARTEK 30.03.

REPERTUAR
24.03 - 30.03.2017

ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC
PIĘKNA I BESTIA
AMOK
WSZYSTKO ALBO NIC
KONG: WYSPA CZASZKI
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DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ
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animacja, 2d dubbing
musical, fantasy, romans 2d dubbing
kryminał, 2d
komedia rom., 2d
fantasy, przygodowy, 2d napisy
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iograficzny, dramat, 2d napisy
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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 230/2017

27.03 - 30.03.2017 r.

VI OZORKOWSKI  
MARSZ NORDIC WALKING 

pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa 

 
  
  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMIN :  22 kwietnia 2017 r. (sobota), godz. 10 : 00 

DYSTANS:  5 km lub 10 km 

MIEJSCE:  Lasek Miejski - stadion , Ozorków, ul. Leśna 1 

ORGANIZATOR:  Młodzieżowy Dom Kultury 

                              im. Małego Księcia  w  Ozorkowie 

INFORMACJE:  http://mdk.ozorkow.net/  

ZAPISY:  mdk@ozorkow.net 

                  w siedzibie organizatora  - Ozorków,  ul. Listopadowa 6 B 

                  telefonicznie  +42 718 93 53 (godz.9:00 – 14:00) 

Policjanci zatrzymali 24 – latka i zabezpieczyli 
znalezioną w jego aucie marihuanę. Przestęp-
stwo jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia 
wolności.

23 marca funkcjonariusze z łęczyckiej komen-
dy zajmujący się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej ustalili, że jeden z mieszkańców 
sąsiedniego powiatu prawdopodobnie zajmuje się 
narkotykowym procederem na terenie powiatu 
łęczyckiego. Postanowili sprawdzić swoje podej-
rzenia zatrzymując do kontroli drogowej pojazd, 
którym poruszał się wytypowany mężczyzna. 
Podczas przeszukania auta funkcjonariusze 
ujawnili i zabezpieczyli susz rośliny. W czasie 
przeszukania w miejscu zamieszkania 24 – latka 
policjanci zabezpieczyli kolejną partię suszu, zna-
leźli wagę elektroniczną, szczypce do porcjowania 
narkotyków i kilkadziesiąt pustych „dilerek”. 
Badanie potwierdziło, że zabezpieczony towar 

to marihuana. 24 marca zatrzymany mężczyzna 
usłyszał zarzut posiadania środków odurzających 
w ilości 123 gram. 

Zatrzymany z marihuaną

skontRolowali Busy
Głównym celem działań kontrolno - pre-
wencyjnych przeprowadzonych przez policję 

było ujawnianie i eliminowanie nieprawidło-
wości związanych z wykonywaniem trans-
portu drogowego.

W związku z powyższym, policjanci swoje 
zadania skupili przede wszystkim na kontroli 
pojazdów służących do przewozu osób, rzeczy, 
oraz pojazdów o dmc pow. 12,5t., sprawdzaniu 
dokumentacji posiadanych przez kierujących. 
Zwracali też uwagę na warunki, w jakich prze-
wożone są zwierzęta.

W wyniku działań policjanci skontrolowali 26 
pojazdów, w tym 13 ciężarowych i 5 autobusów. 
Nałożyli łącznie 12 mandatów, w 4 przypadkach 
zastosowali pouczenia. Zatrzymali jedno prawo 
jazdy i jeden dowód rejestracyjny. Najczęściej 
popełnianym wykroczeniem było przekracza-
nie dozwolonej prędkości przez kierowców.
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statek z klocków legomozaika ze zbóż Rekordowo oddali krew

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

A w razie zdrady...

Walentynki w Pile przebiegły nadzwyczaj udanie pod 
względem ustanawiania nowego rekordu Polski w ilo-
ści oddanej krwi w ciągu jednego dnia. 14 lutego w 3 
lokalizacjach w obrębie miasta oddano aż 229 litrów i 
179 mililitrów krwi. Zorganizowana przez pilski oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Studenckie Koło 
Naukowe ESCULAP akcja odbywała się pod hasłem 
„Podaruj Serce. Oddaj Krew” i miała na celu zaanga-
żowanie w szczytny cel jak największej liczby osób. 
Wśród krwiodawców nie zabrakło młodzieży. Do akcji 
przyłączyli się także urzędnicy, dyrektorzy i nauczyciele 
szkół ponadgimnazjalnych, reprezentacja Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, policjanci oraz radni rady powiatu 
pilskiego. W sumie w akcji wzięło udział 521 osób, które 
podarowały 229,179 l krwi. 

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy postanowiło 
zapewnić niecodzienną atrakcję wszystkim mieszkań-
com i przyjezdnym gościom. Powstała tam największa 
mozaika ze zbóż. Rekord nie powiódłby się, gdyby nie 
godne podziwu zaangażowanie mieszkańców oraz do-
skonała organizacja – GCK wspierały panie ze Stowarzy-
szenia „Stopniczanki”. Dzięki miejscowym gospodarzom 
na cele rekordu udało się zgromadzić 700 kg kukurydzy, 
74 kg ryżu, 1000 kg pszenicy, 1500 kg żyta, 580 kg owsa 
oraz 420 kg jęczmienia. Te ogromne ilości zbóż w ciągu 
kilku godzin przekształciły się w gigantyczną mozaikę 
przedstawiającą herb Stopnicy – klucz. Powierzchnia 
obrazu zajęła 699 m²! 

Dla uczczenia 150. rocznicy swojego istnienia, duńska 
fi rma zbudowała największy na świecie statek z kloc-
ków LEGO! DFDS to największa północnoeuropejska 
fi rma zajmująca się transportem morskim. Wybór for-
my gigantycznej konstrukcji wydał się więc oczywisty. 
Jednak, co ciekawe, zbudowany z klocków statek nie 
stanowi reprodukcji istniejącej jednostki. Zbudowany 
został według futurystycznego projektu. O wielkości 
jubileuszowego dzieła świadczy liczba osób zaangażo-
wanych w projekt. 7 tysięcy pracowników  z 75 oddziałów 
fi rmy, rozmieszczonych w 20 różnych krajach, pracowało 
wytrwale, przygotowując większe cegiełki – każda z 48 
klocków – które następnie połączone zostały w fi nalny 
produkt. Do budowy wykorzystano ponad 1,2 miliona 
pojedynczych plastikowych cegiełek. 
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Bez futerka, to 
można gryźć

Kto na 
ryby?

Kochanie, idę 
z kumplem 
popływać


