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  Nazwy 
 ulic 

do zmiany

Strajk w szkołach. 
Nauczyciele walczą 

o podwyżki i miejsca pracy str. 3

str. 2
Zmasakrował 

kompana 
od kieliszka

WstrząsająCe!
PłÓD W szaMbie?

Ojciec 16-letniej 
Moniki

16-latka trafi ła do szpitala, po tym jak kilka godzin wcześniej 

poroniła. Szokuje to, że dziewczyna – jak ofi cjalnie twierdzi 

– nie wiedziała o ciąży. Była zaskoczona krwawieniem z dróg 

rodnych. Łożysko wraz z pępowiną wyłowiono z przydomowego 

szamba. Czy trafi ł tam również płód dziecka? 
więcej str. 5

W budynku socjalnym 
doszło do dramatu 

      Dekomunizacja. 
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Łęczyca

Gm. Góra św. 
Małgorzaty

Gm. Witonia

Dokładnie dwa lata 
temu, bo w marcu 

2015 roku urząd miejski infor-
mował, że parking naprzeciwko 
marketu przy ul. Kaliskiej zosta-
nie wyrównany. Do dziś, teren 
jest pełen dziur i nierówności a 
kierowcy tracą nerwy.

Nie sposób nie usłyszeć głosów 
niezadowolenia. Kierowcy zosta-
wiają samochody na parkingu 
naprzeciwko marketu, bo w wielu 
przypadkach, nie mają innego 
wyjścia. To cud, że jeszcze nikt nie 
uszkodził sobie pojazdu wjeżdża-
jąc na ten teren. 

Kiedy zrobiło się głośno na te-
mat rozluźnienia parkingu przed 
magistratem, urząd podjął działa-
nia, by dogadać się z właścicielem 
terenu przy ul. Kaliskiej. Dwa 

lata temu, ówczesny kierownik 
wydziału promocji informował: 

„Firma Habito zgodziła się 
użyczyć urzędowi miejskiemu 
w Łęczycy teren pod parking, w 
zamian za utrzymanie czystości i 
porządku na tym terenie. Na chwi-
lę obecną trwają zaawansowane 
rozmowy w sprawie szczegółów 
umowy. W przypadku podpisania 
umowy teren zostałby wyrówna-
ny przez Jednostkę Budżetową 
„Zieleń Miejska”. 

To tyle jeśli chodzi o zamiary. W 
rzeczywistości jest tak, że miasto 
jedynie dba o porządek na wska-
zanym terenie. Na chwilę obecną, 
magistrat nie odpowiedział na 
nasze pytanie, czy teren w końcu 
zostanie wyrównany.

(zz)

22-letni Jakub 
K. brutalnie za-

atakował metalową łyżką do 
opon 34-letniego Adama A. 
Mężczyźni byli znajomymi. Fe-
ralnego dnia razem spożywali 
alkohol, planowali też wspólny 
biznes.

Mieszkaniec wsi Upale został 
znaleziony nieprzytomny w ka-
łuży krwi w budynku gospodar-
czym w Gołocicach. Policję i pogo-
towie wezwała siostra napastnika.

Jakub K. zażądał od swoje-
go kolegi zwrotu 3 tys. zł, które 
mężczyźni mieli przeznaczyć na 
wspólny interes. Adam A. nie miał 
tych pieniędzy, co najprawdopo-
dobniej rozzłościło agresora. W 
budynku gospodarczym chwycił 
za metalową łyżkę do opon i wie-
lokrotnie uderzał nią Adama A. 
34-latek w bardzo ciężkim stanie 
trafił do szpitala wojewódzkiego 
w Zgierzu. Obecnie jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura w Łęczycy posta-
wiła 22-letniemu agresorowi za-
rzut spowodowania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Jakub K. 
może trafić do więzienia nawet 
na 10 lat. Obecnie przebywa w 
areszcie. 

(zz)

W związku z usta-
wą o dekomunizacji, 

zmieniona zostanie nazwa dwóch 
łęczyckich ulic: ZWM i Hanki Sa-
wickiej. Swoje propozycje radnym 
miasta przedstawili m.in. ucznio-
wie z łęczyckiego liceum.

-  Na dokonanie zmian nazw ulic 
samorząd ma czas do 1 września 
2017 r.  W sytuacji gdyby radni nie 
podjęli uchwały zmieniającej nazwy 
ulic, po upływie 3 miesięcy uczyni 
to wojewoda. Istotnym w sprawie 
jest fakt, że w związku z tą zmianą  
mieszkańcy nie mają obowiązku 
wymiany dokumentów, a wszelkie 
czynności formalno-prawne będą 
wolne od opłat - wyjaśniła podczas 
posiedzenia komisji wspólnej rady 
miasta Ewa Lewińska, sekretarz 
miasta.

Dwie propozycje nowych nazw 
ulic zaprezentowała młodzież z 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. 
Dotychczasową ulicę ZWM, mło-
dzi ludzie proponują zastąpić ulicą 
Józefa Andrzeja Szczepańskiego 
ps.”Ziutek”, łęczyckiego poety, 
poległego w 1944 roku. Powstaniec 
warszawski i żołnierz batalionu 
AK „Parasol”, w ocenie młodzieży 
powinien zostać uhonorowany. Na 
patronkę obecnej ulicy Hanki Sa-
wickiej, uczniowie zaproponowali 
zmarłą w 2011 roku Marię Ginter. 
Była to pisarka, malarka, ale też 
sportsmenka i osoba wszechstron-

Straż miejska nie 
zamierza tolerować 

podrzucania śmieci przez dział-
kowców z „Szafirka”. Wyrzucają 
m.in poucinane gałęzie i butelki 
poza teren ogrodów. 

- Wprawdzie śmieci nie znajdują 
się na terenie należącym do mia-
sta, ale stosy gałęzi na pewno nie 
wyglądają ładnie. To kłuje w oczy 
mieszkańców, którzy idą nad zalew, 
również tą drogą codziennie prze-

chodzą dzieci do szkoły nr 4. Nie 
będziemy tolerować śmiecenia. Po-
dejmę odpowiednie działania, żeby 
dowiedzieć się, kto wyrzucił gałęzie 
z działek i wyciągnąć odpowiednie 
konsekwencje – zapewnia Tomasz 
Olczyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy. - W najbliższym czasie 
będę też rozmawiał z prezesem 
ogródków działkowych. Watro, aby 
działkowcy mieli swój kontener.

(zz)

Na powrót do ojczyzny repa-
trianci z Kazachstanu czekali 
ponad pół wieku. W Łęczycy 
ma znaleźć się dla nich miejsce.

Temat osiedlenia jednej z kazach-
stańskich rodzin w mieście jest rad-
nym bliski prawie od roku, tyle tylko, 
że w tej sprawie władza nie podjęła 
działań. Podczas posiedzenia komisji 
wspólnej problem wrócił.

- Po raz kolejny będziemy opi-
niować to, o czym pozytywnie 
rada wypowiedziała się już pra-
wie rok temu - stwierdził rad-
ny Paweł Kulesza. - Nie wiem 
dlaczego burmistrz Lipiński nie 
podjął działań w tym zakresie.

Na to pytanie nikt nie potrafił 
odpowiedzieć. Sprawę nieco przy-

bliżył Piotr Zacharski,  pełnomoc-
nik burmistrza ds. współpracy 
międzyinstytucjonalnej.

- Dopiero uzyskałem upoważ-
nienie do podjęcia działań w 
tej sprawie. Natomiast teraz, w 
sytuacji kiedy zawnioskujemy o 
gotowość przyjęcia rodziny re-
patriantów otrzymamy z urzędu 
marszałkowskiego kwotę 145 tys. 
zł z przeznaczeniem na przygoto-
wanie i urządzenie lokalu miesz-
kalnego - wyjaśnił urzędnik.

Ciekawe, gdzie miasto znajdzie 
wolny lokal dla rodziny z Kazach-
stanu, bo mieszkań socjalnych 
dla łęczycan jest zdecydowanie 
za mało.

(mku)

W trakcie prac 
polowych zna-
leziono niewy-

buch z czasów II wojny światowej. 
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy zabezpiecza-
li teren do czasu przekazania 
pocisku saperom z Tomaszowa 
Mazowieckiego.

Dyżurny łęczyckiej komendy 
odebrał informację z której wyni-
kało, że zgłaszający podczas prac 
polowych w Marynkach znalazł 
przedmiot przypominający po-
cisk. Na miejsce skierowano patrol. 
Pirotechnik z nieetatowej grupy 
rozpoznania minersko – pirotech-
nicznego KPP w Łęczycy określił, 
że znalezisko to pocisk artyleryjski 
z okresu II wojny światowej. Poli-
cjanci zabezpieczyli teren i zorga-

nizowali posterunek stały do czasu 
przekazania niewypału saperom z 
Jednostki Saperskiej z Tomaszowa 
Mazowieckiego. 29 marca w trakcie 
przekazania saperzy potwierdzili, 
że znalezisko to pocisk artyleryjski 
kal. 76 mm.

Z KaZachstanu do ŁęcZycy

Dwa lata minęły i nic!

Parking przy ul. Kaliskiej do dziś nie został wyrównany

Niewybuch w Marynkach

22-latek 
mógł zabić!

Działkowcy podrzucają śmieci

Propozycje radnym 
przedstawili uczniowie

na. Jako pierwsza kobieta w Polsce 
zdobyła zawodowe prawo jazdy. W 
2002 roku otrzymała tytuł Hono-
rowej Obywatelki Miasta Łęczyca. 

Wniosek o nazwanie jednej z ulic 
imieniem Antoniego Jana Szyllera 
złożyli żyjący członkowie rodziny 

poległego w 1944 roku żołnierza. 
Został on pośmiertnie  odznaczony 
Krzyżem Czynu Bojowego Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie przez 
prezydenta Lecha Wałęsę.

(mku)

W szczycie blo-
ków nr 11 i 5 

przy ul. Zachodniej zro-
biono spory parking. Teren 
wyrównano i wyłożono 
betonowymi płytami ażu-
rowymi. Zmotoryzowani 
mieszkańcy będą zadowo-
leni. W tym rejonie osiedla 
miejsc parkingowych było 
jak na lekarstwo.

(zz)

Więcej miejsc parkingowych
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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 

Po demontażu lodo-
wiska na dziedzińcu 

zamku stan trawy pozostawia 
wiele do życzenia. W miejscu, 
gdzie ustawiona była ślizgaw-
ka, jest jedynie żółty plac. Nic 
dziwnego, że trawa zmarniała po 
przygnieceniu jej lodowiskiem. 

Nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt, że rok 
temu doszło do podobnej sytuacji. 
Wówczas koszt przywrócenia dzie-
dzińca do ładu wyniósł około 16 tys. 
zł. Trawa z rolek rozwijana była w 
połowie maja. W połowie grudnia 
rozłożono na niej lodowisko. Na 
prace pielęgnacyjne, nawożenie 
podłoża, transport, ziemię i trawę 
z rolek, która zdobiła dziedziniec 
przez zaledwie 7 miesięcy, 16 tys. zł 
to spora suma. Czy Łęczycę stać na 
takie wydatki? Tym razem zdecy-
dowano się na zwykłą, sianą trawę. 
Na jej wykiełkowanie trzeba będzie 
poczekać. 

(zz)

Historia lubi się 
powtarzać

Łęczyca

Pożółkłe poletko na dziedzińcu 
zagrodzone jest ławkami

Nauczyciele w całym kraju wal-
czyli o 10-procentowe podwyżki 
wynagrodzenia oraz utrzymanie 
miejsc pracy i płacy do 2022 r.

Decyzje o przystąpieniu do straj-
ku podejmowała większość nauczy-
cieli. W niektórych szkołach prze-
prowadzono w tej sprawie ankiety. 

Co nie dziwi, w Łęczycy strajko-

wali nauczyciele z gimnazjum. To 
w znacznej mierze oni są zagrożeni 
redukcją etatów w wyniku reformy 
oświaty. Tego dnia w szkole było 
pusto, lekcje zostały odwołane. 
Niektórzy rodzice gimnazjalistów, z 
którymi rozmawialiśmy, krytycznie 
podeszli do decyzji o strajku z uwagi 
na zbliżające się wielkimi krokami 

testy gimnazjalne – odbędą 
się w dniach 19-21 kwietnia. 
Wszystkie trzy szkoły po-
nadgimnazjalne w Łęczycy 
do strajku nie przystąpiły.

Przedszkola także mogły 
poprzeć postulaty strajkują-
cych, jednak same placówki 
przyłączyć się do strajku nie 
mogły.

- Dostaliśmy informację 
z łódzkiego oddziału ZNP, 
że przedszkola strajkować 
nie mogą, ponieważ u nas 
są prowadzone tylko za-
jęcia opiekuńcze. Jednak 
nasza załoga strajk popie-
ra. Wszyscy nauczyciele 
opowiedzieli się „za”, 3/4 
pracowników administra-
cji również jest pozytywnie 
nastawionych do postu-
latów ZNP – mówi Anna 
Walczak, przewodnicząca 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w przedszkolu 
nr 1 w Łęczycy. - Popiera-
my strajk, choć w nim nie 
uczestniczymy. Trudno 

na zdjęciu przewodnicząca ZnP 

strajkOWaLi rÓWnieŻ W łęCzyCy

byłoby powiedzieć rodzicom, żeby 
nie przyprowadzali tego dnia dzieci 
do przedszkola. Nie wszyscy znaleź-
liby na ten dzień opiekę dla swojej 
pociechy. 

Nauczyciele, którzy w piątek 
nie protestowali, w zdecydowanej 
większości popierają postulaty ZNP, 
zwłaszcza dotyczące podwyżek.

- Początkujący nauczyciele kon-
traktowi i stażyści nie mają nawet 

minimalnej krajowej brutto. O tym 
się nigdy głośno nie mówi, ale tak 
niestety jest. Obecnie w szkołach 
dochodzi do sytuacji, że woźne z 
dodatkami mają wyższe pensje 
niż młody nauczyciel. Od dawna 
nie było podwyżek dla nauczycieli 
– komentuje Agnieszka Olczyk, 
nauczycielka matematyki z SP nr 3 
w Łęczycy.

(zz)
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Łęczyca W piątek po zimowej 
przerwie zadziałał gej-

zer wodny w miejskim parku. Nic 
dziwnego, termometry wskazy-
wały nawet 22 stopnie Celsjusza. 
Niedługo zostanie również włą-
czona fontanna miejska na pl. 
Kościuszki.

Wiosennie w parku
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Tata tygodniowej, nie-
co ponad 3 kg Kornel-

ki może pochwalić się nie tylko 
córeczką, ale też pomysłowymi 
przyjaciółmi. Takiej niespodzian-
ki nie miał jeszcze chyba żaden 
świeżo upieczony tata. Po wyjściu 
ze szpitala, na parkingu niemalże 
nie poznał swojego samochodu. 
Auto zostało ozdobione balonami, 
pampersami i serpentynami. 

Sprawcy niespodzianki życzą 
małej Kornelce dużo zdrowia a 
szczęśliwym rodzicom pociechy z 
córeczki.

(zz)

Wraz z ociepleniem 
i pierwszymi dniami 

wiosny na ulicach można zauwa-
żyć coraz więcej rowerzystów. 
Na brak zainteresowania jed-
nośladami nie mogą narzekać 
właściciele otwartego tydzień 
temu sklepu z rowerami.

- Wybór lada dzień będzie na-
prawdę duży i na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie, czekamy 
na sporą dostawę. Teraz najmod-
niejsze są holendry, czyli rowery w 
stylu retro w jasnych pastelowych 
kolorach. To rower typowo miej-
ski dla osoby w średnim wieku. 
Cały czas popularne są też górale. 

To na pewno rowery dla aktyw-
niejszych cyklistów i do jazdy w 
trudniejszych niż miejskie warun-
kach – wyjaśnia Artur Bielecki, 
współwłaściciel sklepu z rowera-
mi. - Najtańszy rower holenderski 
to koszt około 600 zł, górski około 
700 zł. Zapewniam, że nie warto 
korzystać z tzw. promocji marke-
towych. Zakup taniego roweru 
kończy się wydawaniem sporych 
sum pieniędzy w serwisach. Lepiej 
zainwestować w dobry sprzęt. 

Już niedługo rozpoczną się ko-
munie święte. Rower to wciąż naj-
popularniejszy prezent z tej okazji.

(zz)

Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej ma 

spore problemy. Chodzi o brak wy-
starczającej liczby pomieszczeń dla 
pracowników oraz zły stan technicz-
ny budynku przy ul. Ozorkowskiej. 
O potrzebie przeniesienia ośrodka 
mówi się od dłuższego czasu, jed-
nak sprawa utkwiła w martwym 
punkcie.

Zenon Koperkiewicz, radny miej-
ski zauważa problemy ośrodka. Mówi 
wprost, że siedzibę należy zmienić.

- Nie powinno być tak, że pracow-
nicy socjalni siedzą w trzy osoby w 
jednym, ciasnym pokoju. Specyfika 
ośrodka pomocy jest jaka jest. Potrze-
bujący mają różne problemy, o których 
chcieliby rozmawiać w cztery oczy, bez 
świadków. W obecnej sytuacji jest to 
niemożliwe – podkreśla radny. - Mało 
tego, stan techniczny obecnej siedziby 
MOPS-u jest co najmniej niezadowala-
jący. Pękają ściany, odpada tynk.

Słowa Z. Koperkiewicza potwierdza 
Iwona Porczyńska, kierowniczka 
ośrodka. 

- Nie ma co ukrywać, na ponad 40 
pracowników mamy 9 pomieszczeń. 

To zdecydowanie za mało. Warunki 
dla podopiecznego na rozmowę z 
pracownikiem socjalnym powinny 
być o wiele lepsze. Obecnie nie ma 
tu żadnej intymności, nie można na 
osobności i swobodnie porozmawiać. 
Nie mamy też żadnego większego 
pomieszczenia dla opiekunek. One 
pracują w terenie, u podopiecznych, 
ale kiedy chcemy zorganizować spo-
tkanie, to nie ma gdzie – podkreśla 
I. Porczyńska. - Niedługo znów wy-

ślę podanie 
do urzędu o 
przeniesie-
nie nas do 
innego lo-
kalu. Wcze-
śniejsze pla-
ny z prze-
niesieniem 
ośrodka do 
d a w n e g o 
zakładu kar-
nego się nie 
udały.

MOPS już 
dawno miał 

być przeniesiony. Póki co nic z tego 
nie wyszło. Niedawno pojawiła 
się propozycja, żeby ośrodek prze-
nieść do części budynku obecnego 
gimnazjum. Po utworzeniu szkoły 
podstawowej, tyle pomieszczeń 
nie będzie potrzebnych. Koszty 
ustawienia ścian działowych w 
budynku też nie byłyby duże. W 
tym temacie urząd nie zajął jeszcze 
stanowiska.

- Faktycznie, warunki lokalowe, w 
jakich obecnie funkcjonuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łę-
czycy, nie są zadowalające, ale stan 
techniczny obiektu spełnia wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa. Rozpatru-
jemy możliwość przeniesienia MOPS 
do innego obiektu. Jednakże musimy 
dokonać dogłębnej analizy potencjal-
nych lokali, którymi miasto Łęczyca 
dysponuje. Pojawiła się propozycja 
zlokalizowania łęczyckiego MOPS w 
budynku gimnazjum. Jednakże nie 
była ona dotychczas analizowana – 
informuje Wioletta Stefaniak z urzędu 
miejskiego w Łęczycy.

(zz)

Zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obo-
wiązuje zakaz trzymania drobiu na 
otwartej przestrzeni. Woda i karma 
także muszą być w zamknięciu, tak 
żeby dzikie ptactwo nie miało do 
nich dostępu. Wszystko za spra-
wą wykrytego w Rumunii wirusa 
H5N1.

Na początku marca na terenie Pol-
ski stwierdzono 60 ognisk ptasiej 
grypy wśród drobiu hodowlanego i 
64 wśród dzikich ptaków. W naszym 
regionie zagrożenia nie ma. Mimo to 
rozporządzenia należy przestrzegać. 
Nie wszystkim się to podoba.

- Przepisy, przepisami, ale do kiedy 
moje biedne kury będą siedziały w 
niewoli? Przecież to nie może tak być. 
Ptak domowy również potrzebuje 
powietrza i słońca - słyszymy w słu-
chawce zdenerwowany głos naszego 
czytelnika, pana Stefaniaka.

Marta Cibor z Powiatowego Inspek-
toratu Weterynarii w Kutnie uspo-
kaja i mówi o potrzebie zachowania 
ostrożności.

- Na terenie powiatu łęczyckiego nie 

WirUsa nie Ma, 
gospodarze się denerwują

na zdjęciu Marta Cibor 

stwierdzono ognisk występowania 
tego wirusa, ale działania profilaktycz-
ne muszą być prowadzone zgodnie z 
rozporządzeniem ministra.

Do kiedy przepis będzie obowiązy-
wał? Póki co nie wiadomo. W wybra-
nych gospodarstwach prowadzone 
są kontrole, mające na celu wykrycie 
nieprzestrzegania ministerialnego 
rozporządzenia.

(mku)

a to niespoDZianka!

pora na rower. jaki wybrać?
najmodniejsze 
i najchętniej 
kupowane są teraz 
rowery holenderskie

OŚrODek POMOCy 
sPOłeCznej W GiMnazjuM?

MOPS potrzebuje więcej pomieszczeń. Czy zostanie przeniesiony 
z ul. Ozorkowskiej na ul. Szkolną?

- W pokojach pracowników socjalnych nie ma 
intymności dla naszych podopiecznych – mówi 
kierownik Porczyńska

Kto powinien poprawić nawierzchnię 
ulicy Kaliskiej przy torach wąskoto-
rówki? Właściciel torów czy zarządca 
drogi? Instytucje uciekają od odpo-
wiedzialności i odbijają piłeczkę. 

Przejeżdżający przez torowisko ciężki 
tabor samochodowy powoduje drga-
nia, które przenoszą się na budynki w 
bezpośrednim sąsiedztwie.

- Kiedy  przez tory przejeżdża cięża-
rówka, to dosłownie szklanki dzwonią 
w kredensie - skarży się Teresa Bu-
dzińska, która mieszka najbliżej torów 
wąskotorówki. - Na wstrząsy i hałasy, 
szczególnie uciążliwe w porze nocnej 
narzekam nie tylko ja. Dzieci budzą 
się od tego hałasu. Poinformowałam o 
sytuacji Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Poddębicach, czyli zarządcę drogi.

Instytucja zareagowała i skierowała 
pismo do Polskich Kolei Państwowych 

zwracając uwagę na problem zgłoszony 
przez Teresę Budzińską. Zarządca drogi 
powołał się na odpowiedni przepis. 
„Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy o 
drogach publicznych, utrzymanie i 
ochrona skrzyżowań dróg z liniami 
kolejowymi w poziomie szyn (…..) na-
leży do zarządu kolei. W związku z tym 
prosi się o usunięcie nieprawidłowości”.

Od momentu zgłoszenia skargi 
minęło już ponad pół roku i w sprawie 
nic się nie zmieniło. Na nasze pytanie 
o powody zaniechania jakichkolwiek 
działań, PKP odpowiadają wprost, że 
to nie ich problem.

„Nawierzchnia drogowa na prze-
jeździe kolejowym oraz pokrywająca 
całą ul. Kaliską została wykonana 
przez zarządcę drogi i nie stanowi 
własności PKP S.A. Zarządzanie i po-
noszenie kosztów eksploatacyjnych w 

tym zakresie leży więc po stronie za-
rządcy drogi. Tory nieczynnej kolejki 
wąskotorowej wpisane są do rejestru 
zabytków i nie ma możliwości ich li-
kwidacji. Warto zaznaczyć, że dźwięki 
powstające podczas przejazdu przez 
wskazaną linię kolejową są typowe 
dla ruchu odbywającego się przez 
tego rodzaju skrzyżowania” - czyta-
my w odpowiedzi nadesłanej przez 
Aleksandrę Grzelak, specjalistę ds. 
kontaktu z mediami.

Sporną kwestię potrafiłby rozstrzy-
gnąć chyba tylko sąd.

(mku)

tory niCZyje?
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Łęczyca

materiał promocyjny

Im wyższa temperatura 
powietrza, tym więcej pi-

janych mieszkańców na ulicach Łęczy-
cy. Znaczne ocieplenie z minionego 
tygodnia spowodowało, że niemalże 
na każdym kroku można było spotkać 
zataczającego się mieszkańca. Czer-
wone twarze i mętne spojrzenia nie 
pozostawiały wątpliwości co do stanu 
trzeźwości delikwentów. Niektórzy 
nawet już ucinają sobie drzemki na 
świeżym powietrzu. 

(zz)

Początek ub. tygodnia 
niemiło zaskoczył kie-

rowców. Skrzyżowanie ul. Kilińskie-
go z Poznańską zostało zamknięte 
i rozkopane. Znaki drogowe, które 
powinny informować zmotory-
zowanych o zmianie organizacji 
ruchu pozostawiają wciąż wiele 
do życzenia.

Kierowcy błądzili, zawracali, jeź-
dzili pod prąd. Najgorzej sytuacja 
wyglądała w dni targowe.

- Jeżdżą jak komu pasuje - mówi 
pan Dariusz z  Łęczycy. - Teraz 
bardziej opłaca się poruszać pieszo 
niż samochodem, bo to szybciej i 
bezpieczniej. W dodatku nie traci się 
tylu nerwów.

Kiedy można spodziewać się przy-
wrócenia ruchu na skrzyżowaniu ulic 
Kilińskiego i Poznańskiej? Magistrat 
informuje, że utrudnienia potrwają 
do 6 kwietnia. Oby nie dłużej.

(mku)

Skrzyżowanie zamknięte, kierowcy zdezorientowani

Coraz więcej 
pijanych

16-letnia Monika M. (nazwisko 
znane redakcji) twierdzi, że nie 
wiedziała o swojej ciąży. Gdy po 
badaniu w szpitalu usłyszała, że 
poroniła, była w szoku, podobnie 
jak jej rodzice. Teraz przebywa 
w łęczyckim szpitalu pod opieką 
specjalistów i psychologa. Co wy-
darzyło się we wsi Opiesin (gm. 
Daszyna)? 

Poszukiwania martwego płodu
W czwartek niemalże cała miejsco-

wość i okoliczni mieszkańcy zbiegli 
się pod wielorodzinną zabudowę w 
Opiesinie. Widok był niecodzienny. 
Trzy wozy strażackie, policja, pies 
tropiący. Służby szukały martwego 
płodu. W końcu, z przydomowego 
szamba wyciągnięto łożysko i pę-
powinę. Policjanci przeszukali też 
mieszkanie rodziny. Szukali ewen-
tualnych dowodów na to, że dziew-
czyna celowo przerwała ciążę, np. 
zażywając tabletki poronne. Policja 
o zdarzeniu została poinformowana 
przez lekarzy z łęczyckiego szpitala, 
którzy w środę późnym wieczorem 
przyjęli dziewczynę w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym z obfitym 
krwawieniem z dróg rodnych. Po 

badaniu ginekologicznym, specjalista 
nie miał najmniejszych wątpliwości, że 
doszło do porodu poza szpitalem. Poja-
wiło się więc pytanie – gdzie jest płód?

Szok i niedowierzanie
- Po Monice nie było widać ciąży. 

Zachowywała się też tak jak zawsze. 
Kiedy w szpitalu lekarz powiedział, 
że doszło do poronienia, nie mogliśmy 
uwierzyć w to, co usłyszeliśmy – po-
wiedział nam Tomasz M., ojciec nasto-
latki. - Myślę, że córka naprawdę nie 
była świadoma, w jak odmiennym jest 
stanie. Z moją żoną mają bardzo dobry 
kontakt. Na pewno powiedziałaby jej o 
ciąży. Przecież wychowaliśmy sześcio-
ro dzieci, siódme też byśmy wychowali.

Wszystko stało się w środę wie-
czorem. Ojciec nastolatki dokładnie 
pamięta całą sytuację. Ze szczegółami 
opisuje to, co się działo.

- Monika mówiła, że bardzo boli ją 
brzuch. Żona podała jej leki na żołą-
dek. Córka poszła po nich do ubikacji. 
Zaniepokojona tym, że Monika długo 
nie wraca, żona poszła sprawdzić czy 
wszystko jest w porządku. Okazało 
się, że właśnie wtedy doszło do tego 
poronienia. Monika była przestraszona, 
mówiła, że mocno krwawi z odbytu. 
Wezwaliśmy pogotowie.

Prawie 5 miesiąc ciąży
Badania ginekologiczne przeprowa-

dzone w szpitalu pozwoliły ustalić, że 
16-latka była w 4-5 miesiącu ciąży (około 
20 tydzień) a płód najprawdopodobniej 
miał już około 20 cm. Dziewczyna cały 
czas twierdzi, że o ciąży nie wiedziała, 
co za tym idzie nie chodziła do gine-
kologa. Jak się również okazało, kilka 
dni wcześniej doszło do pierwszego 
krwawienia z dróg rodnych, o czym 
nastolatka wówczas nie powiedziała 
rodzicom.

Sprawa w prokuraturze
- Prowadzimy śledztwo z artykułu 

152 kk, („Kto za zgodą kobiety przery-
wa jej ciążę z naruszeniem przepisów 
ustawy, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Tej samej karze 
podlega, kto udziela kobiecie cię-
żarnej pomocy w przerwaniu ciąży 
z naruszeniem przepisów ustawy 
lub ją do tego nakłania”) - informuje 
prokurator Monika Piłat. - Nie wy-
kluczam też, że zostaną powołani 
biegli sądowi.

Tak poruszającej i jednocześnie szo-
kującej sytuacji w regionie dawno nie 
było. Sprawa jest głośno komentowa-
na. To, co dziwi najbardziej to fakt, że 
nastolatka miała nie wiedzieć o ciąży. 
O ile rodzina i znajomi (nastolatka jest 

uczennicą łęczyckiej zawodówki) się 
nie domyślili i niczego nie zauważyli, 
o tyle sama ciężarna już od pierw-
szych tygodni ciąży zazwyczaj czuje, 
że w jej organizmie zachodzą poważ-
ne zmiany. Ciekawe jest też to, że do 
dziś nie znaleziono płodu, a jedynie 
łożysko i pępowinę w przydomowym 
szambie.

- Jest to naprawdę niełatwa sytuacja 
dla całej rodziny. Mam nadzieję, że 
szybko sobie z nią poradzą. Znam 
tych państwa, to porządni ludzie, w 
ich domu nie ma alkoholu. Rodzi-

na jest wielodzietna, otrzymuje 
wszelkie świadczenia z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi 
Zbigniew Wojtera, wójt gminy 
Daszyna.

Nastolatka będzie potrzebowała 
teraz sporo wsparcia. Jak powiedział 
nam Andrzej Pietruszka, dyrektor 
ZOL-u w Łęczycy, zapewniona 
została konsultacja psychologiczna 
dla pacjentki a stan jej zdrowia jest 
już zdecydowanie lepszy niż w dniu 
przyjęcia.

(zz)

Ojciec 16-latki pokazuje przydomowe szambo 

Monika M. mieszka 
w skromnym 
budynku socjalnym

Czy płód spłynął do szamba?MakabryCzne! 

W poniedziałek, 27 marca, Se-
nator RP Przemysław Błasz-
czyk wraz z Posłem na Sejm 
RP Markiem Matuszewskim 
zorganizowali konferencję pra-
sową w Łęczycy, podczas której 
poinformowali o planowanym 
remoncie drogi krajowej nr 91 
prowadzącym przez miasto 
Łęczyca. Parlamentarzystom 
udało się bowiem wynegocjo-
wać tę inwestycję z Jerzym Szmi-

tem – Podsekretarzem Stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury i 
Budownictwa.

Rozbudowa ta będzie dotyczyła 
odcinka o długości ok. 3 km pro-
wadzącego przez Łęczycę. Ponadto 
przewidziane jest: zbudowanie 
2 zatok autobusowych, budowa 
ścieżki rowerowej, budowa 2 
rond, przebudowa skrzyżo-
wań, likwidacja 3 skrzyżowań, 
budowa kanalizacji deszczo-

wej, budowa nowych odcin-
ków chodników, rozbudowa 
oświetlenia ulicznego, budowa 
sygnalizacji świetlnej itp.

Prace mają być zrealizowane 
do końca 2018 roku. Całość 
inwestycji wynosi ponad 36 
mln zł. 

— Cieszę się, że udało się 
przekonać GDDKiA oraz Pana 
Ministra do tej inwestycji. 
Pierwszy etap (czyli przepust 
drogi) został zrealizowany w 
ubiegłym roku. Myślę, że ten 

remont poprawi także bez-
pieczeństwo kierowców oraz 
przyniesie wygodę pieszym 
i rowerzystom, jak również 
wpłynie na estetykę naszego 
miasta. To kolejny nasz sukces 
po uzyskaniu środków na 
remont Zamku Królewskiego 
i remont drogi krajowej nr 60 
Topola Królewska – Kutno. 
Można powiedzieć, że Łęczyca 
cieszy się dobrą passą w War-
szawie (uśmiech) — powie-
dział Senator Błaszczyk.

Droga Krajowa nr 91 prowadząca 
przez Łęczycę będzie odremontowana
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Na drogach pojawili się fani 
jednośladów. Niestety, jak po-
kazują coroczne statystyki, wy-
padki z ich udziałem wzrastają. 
Poddębiccy policjanci apelują 
do wszystkich użytkowników 
dróg o zachowanie rozwagi, 
ostrożności oraz przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego.

Jak wynika z policyjnych staty-
styk, wina za wypadki drogowe 
z udziałem motocyklistów leży 
po obu stronach uczestników 
ruchu drogowego – zarówno po 
stronie kierowców motocykli, jak 
i kierujących samochodami. Róż-

nica jednak polega na tym, że w 
przypadku zderzenia tych dwóch 
pojazdów, to motocyklista ma 
mniejsze szanse na przeżycie albo 
wyjście ze zdarzenia bez obrażeń. 
Policjanci apelują do motocykli-
stów o rozważną jazdę, unikanie 
ryzykownych manewrów i pra-
widłowe wyprzedzanie. Zasadę 
ograniczonego zaufania muszą 
stosować zarówno motocykliści, 
jak i kierowcy samochodów. Na-
gły wzrost ruchu jednośladów 
na drogach wymaga bowiem od 
kierowców większej czujności i 
zachowania zdrowego rozsądku.

N i e t y p o w y m 
z g ł o s z e n i e m , 

którego wpłynęło pod koniec 
ubiegłego roku na policję, 
zainteresowała się miejscowa 
prokuratura. Wszczęte zostało 
śledztwo w wyniku którego 
ujęto kilku oszustów. 

- Pewien mężczyzna zgłosił, że 
podczas zbierania grzybów w 
lesie pod Poddębicami złodzieje 
skradli drzwi w jego aucie. Nie 
przypominam sobie, abym kie-
dykolwiek wcześniej zajmował 
się tego typu zdarzeniem. Zło-
dzieje raczej kradną całe auto, 
a nie zadowalają się drzwiami 
– mówi Marek Wojtysiak, za-
stępca prokuratora rejonowego 
w Poddębicach. - To wzbudziło 
naszą czujność. W trakcie docho-
dzenia ustaliliśmy, że zgłaszający 
kradzież miał wspólnika, któ-
ry wymontował wspomniane 
wcześniej drzwi. Chodziło o 
wyłudzanie odszkodowań samo-
chodowych. 

Jak się dowiedzieliśmy, proku-
ratura powiązała sprawę z innymi 
podobnymi zdarzeniami. Zatrzy-
manych zostało jeszcze dwóch 
mężczyzn a także pracownik jednej 
z firm ubezpieczeniowych. 

- Oszuści są z Łodzi. Upodo-
bali sobie region poddębicki, bo 
być może myśleli, że tutaj będzie 
im łatwiej. Jednak ich kanty były 
szyte zbyt grubymi nićmi. W za-
sadzie do oszustw wykorzysty-
wany był jeden samochód marki 
mercedes. Oszuści ubezpieczyli 

Uroczyste podpisanie umowy 
o współpracy pomiędzy gminą 
Uniejów a Instytutem Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
miało miejsce w sali rycerskiej 
uniejowskiego zamku. .

Podpisy na umowach złożyli: 
Burmistrz Miasta Uniejów – Józef 
Kaczmarek i Dyrektor Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki w 
Łodzi – prof. dr hab. n. med. Maciej 
Banach.

Popisanie umowy odbyło się w 
obecności: dr. n. o zdrowiu Pawła 
Grockiego – Zastępcy Dyrektora 
ds. Administracji i Rozwoju ICZMP, 
Radnych Rady Powiatu Poddębic-
kiego, Wiceburmistrza Uniejowa 
– Piotra Majera, Radnych Rady 
Miejskiej w Uniejowie, sołtysów, 
przedstawicieli placówek oświato-
wych, spółek.

Celem podpisanej umowy jest 
nawiązanie współpracy w zakresie 
działalności profilaktycznej, edu-

Policjanci pod nadzorem pro-
kuratury wyjaśniają okolicz-
ności wypadku drogowego, 
do którego doszło na drodze 
wojewódzkiej w miejscowości 
Kwiatkowice Las (powiat łaski).

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że 25-letni mieszkaniec powiatu 
poddębickiego kierujący renault 
laguna w trakcie wykonywania 
manewru wyprzedzania vw pas-
sata, którym poruszała się 49-let-
nia miesz-

kanka powiatu łaskiego, dopro-
wadził do zderzenia czołowego z 
jadącym w przeciwnym kierunku 
volkswagenem LT kierowanym 
przez 33-letniego mieszkańca 
Łodzi. Na skutek wypadku kie-
rowca renault poniósł śmierć na 
miejscu. Kierujących volkswa-
genami w wyniku odniesionych 
obrażeń przewieziono do szpitali. 
W związku z pracą służb ratowni-
czych na miejscu wypadku droga 
była nieprzejezdna przez kilka 
godzin. Zorganizowano objazdy.

Policjanci apelują o ostrożność 
i rozwagę za kierownicą. Prze-
cenianie swoich umiejętności, 
nadmierna prędkość i nietrzeź-
wość to najczęstsze przyczyny 
tragedii na polskich drogach.

Zginął 25-latek 
spoD poDDębiC  

fo
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Uwaga na motocyklistów 

rodzice przeżyli szok 
Przez kilka ostatnich 
tygodni poddębiccy 

kryminalni pracowali nad ustaleniem 
sprawców kradzieży damskich tore-
bek. Sprawcy na swe ofiary upatry-
wali starsze kobiety, które w porach 
nocnych wracały do domu.
Na początku lutego br. w odstępie kil-
ku dni do poddębickiej komendy poli-
cji zgłosiły się starsze kobiety, które na 
terenie Poddębic padły ofiarą złodziei 
torebek. Sprawcy tych zuchwałych 
kradzieży działali z zaskoczenia i bar-

dzo szybko, wykorzystując nieuwagę 
starszych kobiet wyrywali im torebki. 
Policjanci rozpoczęli czynności w tej 
sprawie. W wyniku podjętych działań i 
wnikliwej analizie zebranego materia-
łu dowodowego wytypowali dwóch 
sprawców kradzieży.
Zatrzymani to mieszkańcy Poddębic, 
w wieku 17 lat. W obecności rodzi-
ców przyznali się do zarzucanych im 
czynów. Młodzi mieszkańcy za swoje 
postępowanie odpowiedzą teraz 
przed sądem rodzinnym.Współpraca między Uniejowem 

a Instytutem CZMP

kacyjnej i badawczo-rozwojowej. 
W ramach kooperacji będą podej-
mowane i realizowane programy 
prozdrowotne, profilaktyczne i 
edukacyjne na rzecz zapobiegania 
chorobom cywilizacyjnym społe-
czeństwa. W celu wdrożenia plano-
wanych programów organizowane 
będą konferencje, sympozja, pikniki 
dla mieszkańców.

ICZMP w Łodzi jest jednym 
z największych wysokospecjali-
stycznych ośrodków medycznych 

w Polsce. Zapewnia opiekę nad 
kobietami w ciąży powikłanej cu-
krzycą, nadciśnieniem tętniczym, 
padaczką, chorobami serca. W 
Instytucie diagnozowane i leczone 
są najtrudniejsze przypadki pato-
logii ginekologicznych. Instytut 
uczestniczy w ogólnokrajowych 
programach badawczych, m.in.: 
„Programie poprawy opieki peri-
natalnej” oraz „Programie profilak-
tyki i wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy”.

mercedesa na dość dużą sumę a 
następnie spreparowali wypad-
ki z udziałem tego samochodu. 
Na przykład sfingowali, że na 
parkingu jakieś auto uderzyło w 
mercedesa a kierowca odjechał. 
Lipnych zgłoszeń było sporo. 
Sprawa jest rozwojowa, nie wy-

kluczamy kolejnych zatrzymań 
– dodaje prokurator Wojtysiak. 

O wyłudzeniach odszkodo-
wań samochodowych pisaliśmy 
niedawno w Reporterze. Tamta 
sprawa nie jest jednak powiązana 
z nowymi zatrzymaniami.

(ps)

- Coraz częściej zajmujemy się wyłudzeniami odszkodowań 
samochodowych – mówi prokurator Marek Wojtysiak

OszustaMi zajął się 
PrOkuratOr 
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 Gm. Zadzim 

firma kOŃczy działaLnOśĆ 

ogłoszenie

Już jest. Przyleciał trochę wcześniej niż rok temu. Jak zwykle 
wybrał to samo gniazdo, co od ponad 10 lat. Bocianowi wcale nie 
przeszkadza, że jego dom znajduje się bardzo blisko ruchliwej tra-
sy. Teraz czeka na partnerkę, która z pewnością niedługo również 
pojawi się w gnieździe. 

(ps)

To już pewne. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych za kilka 
miesięcy nie będzie już istnieć. 
Przysłowiowym gwoździem do 
trumny była decyzja burmistrza 
Piotra Sęczkowskiego, który 
postanowił, że za przesył ciepłej 
wody do komunalnych budyn-
ków z dniem 1 października 
odpowiadać będzie miejscowa 
Geotermia. 

O kłopotach lokalnej komu-
nalki pisaliśmy już w gaze-
cie. Jednak wówczas, choć nad 
przedsiębiorstwem zbierały się 
coraz czarniejsze chmury, osta-
teczna decyzja co do likwidacji 
nie była jeszcze podjęta. Teraz 
jest już jasne, że PUK nie prze-
trwa. Wprawdzie walne jeszcze 
się nie odbyło, ale wiadomo, że 
udziałowcy są jednomyślni w 

sprawie zakończenia działalności 
przedsiębiorstwa komunalnego. 
O sprawie na kolejnych spotka-
niach informowane są wspólnoty 
mieszkaniowe. Ludzie nie kryją 
zaskoczenia. Większość nie rozu-
mie decyzji miasta i zastanawia 
się, jak dalece negatywne skutki 
może mieć zakończenie działal-
ności przez PUK.

- Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych od 60 lat związane jest z 
naszym miastem. Tak szczerze 
mówiąc, to nie potrafi ę wyobrazić 
sobie, że już niedługo komunalki 
nie będzie – usłyszeliśmy od jed-
nego z lokatorów, który niedawno 
uczestniczył w spotkaniu infor-
macyjnym w sprawie planowanej 
likwidacji sprywatyzowanego 
przedsiębiorstwa. 

Komentarz chcieliśmy uzyskać 

od prezesa PUK. Szef komunalki 
przebywa jednak na zwolnieniu 
lekarskim. Wysłaliśmy więc ma-
ilem py-
tania do 
urzędu 
miasta. 

-  Od 
p a ź -
d z i e r -
nika br. 
i n f r a -
s t r u k-
t u r ą 
c i e -
p ł o w -
niczą w Poddębicach będzie 
zarządzać Geotermia Poddębice 
Sp. z o. o., w której gmina posiada 
100% udziałów. Gmina wypo-
wiedziała umowę użyczenia 
trzech kotłowni wraz z sieciami 

Dopiero kilka dni 
temu wójt Krzysz-

tof Woźniak otrzymał wynagrodze-
nie, które z powodu postępowania 
wojewody zostało wstrzymane od 
połowy lutego. Tyle czasu potrzeba 
było na podjęcie decyzji dot. pensji 
włodarza gminy. Zamęt powstał po 
decyzjach radnych, którzy w sprawie 
uposażenia wójta uruchomili karu-
zelę pomyłek.

O gminie za sprawą pensji K. Woź-
niaka zrobiło się głośno w regionie. 
Samorząd podczas sesji w połowie 
stycznia debatował nad podwyżką. 
Projekt uchwały wniósł jeden z rad-
nych. Zaproponował, aby wójt zarabiał 
o tysiąc dwieście złotych brutto więcej 
niż dotychczas. Rada zaakceptowała 
propozycję. Później okazało się, że wójt 
zamiast wcześniej ustalonej kwoty miał 
otrzymać jeszcze raz tyle. 

- Sprawa jest trochę zabawna. Chciał-
bym podkreślić, że nie byłem inicja-
torem tych działań ponieważ ja nie 
zabiegałem o tę podwyżkę. Propozycja 
podwyżki wyszła od radnego, przy-
niósł gotowy projekt uchwały, która 
została przyjęta przez radę. Dopiero 
później, gdy uchwała po podpisaniu 
przez przewodniczącego trafiła do 
kadr, pracownik zwrócił uwagę na to, 
że kwota do wypłaty z podwyżki jest 
dwa razy wyższa od tej, o której słow-
nie wspominał radny. My jako urząd 

wcześniej nie 
widzieliśmy tej 
uchwały, wpły-
nęła w trakcie 
komisji. A sam radny później od 
sekretarza z urzędu dowiedział się, 
że uchwała została podjęta w sposób 
inny od zamierzonego, a nie od prze-
wodniczącego rady, a więc w urzędzie 
wszystko było prawidłowo. W mojej 
ocenie doszło tu do całego zestawu 
omyłek i niedopatrzeń w wykonaniu 
radnych. Podczas następnej sesji, 
radni uchylili wcześniejszą uchwałę 
w sprawie podwyżki pozbawiając 
mnie w ogóle wynagrodzenia, co jest 
chyba ewenementem na skalę kraju. 
Wątpliwościami zajęły się służby 
wojewody. Otrzymaliśmy niedawno 
rozstrzygnięcie nadzorcze, że wojewo-
da zakwestionował uchwałę uchylającą 
moje wyższe pobory – mówi wójt 
Krzysztof Woźniak.

Wójt dodaje, że projekt uchwały 
powinien być najpierw przekazany 
do biura rady czy do sekretarza urzędu 
tak, aby była możliwość sprawdzenia 
dokumentu. Z kolei radny, który 
przedłożył projekt ws. podwyżki 
zapewnia, że uchwałę przed głosowa-
niem widział mecenas. Ostatecznie 
zarobki wójta pozostały na wyższym 
poziomie. Obecnie wójt zarabia 10 tys. 
zł brutto. 

(ps)

Majątek PUK, przy ul. Targowej, 
najprawdopodobniej zostanie sprzedany
Majątek PUK, przy ul. Targowej, 
najprawdopodobniej zostanie sprzedany

ciepłowni-
czymi pry-
wat nemu 

podmioto-
wi, jakim jest Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
Nie ma potrzeby, by dostarcza-
niem ciepła zajmowała się fi rma 
pośrednicząca. Gmina zainwe-

stowała w budowę odwiertu 
geotermalnego oraz geotermalnej 
sieci cieplnej i od 2013 roku woda 
termalna wykorzystywana jest 
do ogrzewania kilkudziesięciu 
budynków użyteczności publicz-
nej oraz mieszkalnych – odpowia-
da urząd miasta.

(ps)

WRESZCIE ODEBRAŁEM 
PENSJĘ – mówi wójt 

boCian 
Z sarnóWka 

Koniec komunalki w Poddębicach
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 230: Od złej doli głowa boli.

UŚMieChnij się
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UŚMieChnij się
* Na religii.
- Jasiu, ile jest Przykazań Bożych?
- Dziesięć.
- A kościelnych?
- Dwóch. Pan Marek i pan Józek. 

* * *
* Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, wzięłam APAP Noc w dzień... czy 
umrę?!
- Wszyscy umrzemy... - odpowiada doktor.
- O nie! Co ja narobiłam! - krzyczy baba. 

* * *
* Siedzi Baca na górce i buja się. Podchodzi turysta i 
pyta: 
- Baco, co robisz? 
- Waham się. 
- Jak to się wahasz? 
- Ano panoczku byłem wczoraj ze starą na weselu. Do-
stałem po mordzie, ukradli mi portfel i zegarek, a starą 
zgwałcili a na dodatek zaprosili jeszcze na poprawiny. 
- I co? - pyta się turysta - Idziecie? 
- Stara chce iść, ale ja się jeszcze waham. 

* * *
* Mąż do żony:
- Muszę ci się do czegoś przyznać... Jak się z tobą ko-
cham to myślę o innych kobietach.
- Ty świnio! Jak możesz?! Ja, jak się kocham z innymi 
facetami, to ciągle myślę o tobie. 

* * *
* W sądzie:
- Kiedy i jak pokrzywdzony zorientował się, że w domu 
jest ktoś obcy?
- W naszej rodzinie nie jest w zwyczaju walić mnie znie-
nacka od tyłu taboretem po głowie. 

* * * 
* W odpowiedzi na pana podanie o podwyżkę muszę 
odmówić. Nie stać nas, żeby płacić panu więcej.
- To może chociaż częściej? 

ZUPA KREM Z MARCHEWKI
Składniki:
450 g  - opakowanie mrożonej lub 
świeżej marchwi
375 ml soku pomarańczowego 
świeżo wyciśniętego z pomarańczy
lub soku niesłodzonego z kartonu
1-2 cm kawałek świeżego imbiru 
lub imbir suszony w ilości do smaku
1 kostka rosołowa drobiowo - wa-
rzywna lub z kury
szczypta cynamonu
szczypta ostrej papryki
wrząca woda
ewentualnie odrobina Vegety
opcjonalnie małe opakowanie jo-
gurtu naturalnego

Etapy przygotowania:
Marchewkę włożyć do garnka zalać 
wrzątkiem, tak aby woda ją przykryła. 
Lekko osolić i gotować do miękkości. 
Gdy już będzie miękka wlać sok po-
marańczowy, dodać kostkę rosołową, 
imbir starty na tarce, szczyptę cyna-
monu oraz ostrej papryki. Ewentualnie 
doprawić do smaku Vegetą. Wystu-
dzić, zmiksować na krem. Ewentualnie 
dodać odrobinę jogurtu naturalnego. 

ORZECHOWE PALUSZKI Z DROBIU
Składniki:
40 dag fi letu z indyka
sól
pieprz cayenne
4 łyżki majonezu
żółtko
3/4 szklanki tartej bułki
3/4 szklanki siekanych nieosolonych 
orzeszków ziemnych
olej

Etapy przygotowania:
Mięso umyj i dokładnie osusz, przekrój 
w poprzek na plastry, a następnie 

pokrój w paski o szer. 2 cm, oprósz 
przyprawami. W jednej miseczce wy-
mieszaj majonez z żółtkiem, a w dru-
giej – tartą bułkę z orzechami. Kawałki 
mięsa panieruj najpierw w majonezie, 
a następnie w orzechach. Smaż w dużej 
ilości rozgrzanego oleju, z obu stron na 
chrupiąco. Podawaj z ryżem na sypko i 
duszonym szpinakiem.

PUDEŁKO ŁASUCHA
Składniki:
225 g czekolady deserowej
2 łyżki dżemu morelowego
150 ml śmietanki kremówki
1 łyżka syropu klonowego
150 g świeżych czerwonych porzeczek 
i/lub malin i/lub truskawek

Kilka listków świeżej mięty
Składniki na biszkopt:
6 całych jajek 
120 g cukru
120 g mąki pszennej
60 g kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 laska wanilii

Etapy przygotowania:
Pieczemy biszkopt: Białka ubijamy na 
sztywną pianę. Pod koniec ubijania 
dodajemy cukier dalej ubijając. Do-
dajemy stopniowo żółtka i ubijamy. 
Przesianą mąkę, kakao, wanilię i 
proszek do pieczenia wsypujemy do 
masy jajecznej, delikatnie mieszamy. 
Ostrożnie wlewamy do formy i pie-
czemy w temperaturze 175ºC przez 
około 40 min. 
Przygotowujemy boki naczynka 
czekoladowego: Roztapiamy cze-
koladę i równo rozsmarowujemy na 
pergaminie na grubość ok.3 mm. 
Jak stężeje kroimy dużym, ostrym 
nożem o cienkim ostrzu na kwadraty 
o bokach 5 cm. 

Końcówka przygotowania dese-
ru:Kroimy biszkopt na sześciany o 
podstawie kwadratu o boku 5 cm 
i wysokości ok. 2,5 cm. Smarujemy 
podgrzanym dżemem boki sześcia-
nów i delikatnie przyklejamy po 4 
czekoladowe kwadraty. Schładzamy 
je w lodówce ok. 20 min. Ubijamy 
śmietanę z syropem klonowym. 
Wyciągamy z lodówki czekoladowe 
naczynka ze spodem z biszkoptu, 
wypełniamy bitą śmietaną i zdobimy 
owocami z listkiem mięty.
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„Premiery”, to coroczna impreza, podczas której uczestnicy kół zainteresowań działających przy Domu Kulruty 
prezentują swoje liczne umiejętności. Pierwszego dnia wystąpiły zespoły i grupy taneczne. Drugiego dnia 
prezentowali się muzycy - grupa gitarzystów i pianiści. Widzowie mogli również posłuchać uzdolnionych 
wokalistek. Następnie odbyła się premiera Dziecięcego Teatru Wizji i Ruchu - bajka “Sposób na królewnę”. 
Publiczność była zachwycona grą aktorską, czego dowodem były gromkie owacje. Po premierze teatrzyku 
odbyło się otwarcie wystawy prac uczestników zajęć plastycznych i ceramicznych. 

Info i for. UM Łęczyca

łęczyckie „Premiery”
Publiczność była zachwycona grą aktorską, czego dowodem były gromkie owacje. Po premierze teatrzyku 
odbyło się otwarcie wystawy prac uczestników zajęć plastycznych i ceramicznych. 

Info i for. UM ŁęczycaInfo i for. UM Łęczyca
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Hala sportowa w Ozorkowie, ul . Traugutta 2 

MIEJSKI  OŚRODEK KULTURY  
W OZORKOWIE  

godz.  14.00  

8  kwietnia  2017  

POD PATRONATEM  
Burmistrza 

 Miasta Ozorkowa 

zaprasza na 

O krOk Od nieszczęścia 

Ozorków 

Ozorków 

ogłoszenie

Ozorków 

- Gdyby zwykły 
mieszkaniec tak się 

zachował, to z całą pewnością 
zostałby ukarany. Co innego nasz 
wójt, który w biały dzień łamie 
przepisy – usłyszeliśmy w redak-
cyjnej słuchawce od czytelnika 
zbulwersowanego zachowaniem 
wójta Ryszarda Nowakowskiego. 

We wtorek 
s a m o c h ó d 
wójta był za-
parkowany na 
trawniku przed 
urzędem gmi-
ny. Pomimo, że 
na bocznych 
uliczkach miej-
sca było pod do-
statkiem, wójt 
zdecydował się 
na parkowanie 
n iezgodne z 
prawem drogo-
wym. Niepra-
widłowy postój 
(zatrzymanie) 
pojazdu na te-
renie zielonym 
przez n aczo -
nym do użytku 
publicznego wiąże się z odpowie-
dzialnością za wykroczenie z art. 
144 § 1 kodeksu wykroczeń, gdy 
skutkiem takiego postoju (zatrzy-
mania) będzie zniszczenie lub 
uszkodzenie roślinności – mówią 
jasno przepisy.

Kto jak kto, ale wójt takiego par-
kowania na pewno powinien uni-
kać. Dlaczego zaparkował auto na 
trawniku, tuż przed urzędem. W 
tej sprawie próbowaliśmy bezpo-
średnio skontaktować się z wójtem 
Nowakowskim. Niefrasobliwy 
wójt – kierowca nie odebrał jednak 
telefonu. 

W sprawie wy-
słaliśmy mailem 
pytanie do urzę-
du gminy. 

- Parking przed 
urzędem gminy 
w Parzęczewie 
posiada taką ilość 
miejsc, która w 
niektóre dni jest 
niewystarczająca. 
Są to w szczegól-
ności dni, w któ-
rych odbywają 
się komisje i sesje 
rady gminy. Ta-
kim dniem był 
wtorek. W związ-
ku z tym zostały 
podjęte działania 
mające na celu 
przebudowę par-

kingu, na chwilę obecną został 
wyłoniony wykonawca. Do końca 
maja planuje się zakończenie prac, 
dzięki czemu urząd zyska dodatko-
we miejsca parkingowe – informuje 
Marta Gmerek.

(stop)

Prawie setka dzieci i 
dwudziestu pracow-

ników przedszkola przy ul. Wigury 
musiało w ekspresowym tempie 
opuścić budynek z powodu zagro-
żenia wybuchem. Rozszczelnił się 
reduktor przy jednej z butli gazo-
wych stojących w kuchni. 

Relacje personelu są dramatyczne.
- Pierwszy raz w życiu coś takiego 

widziałem. 11-kilogramowa butla 
z gazem zaczęła najpierw drgać a 

chwilę później podskakiwać. Wręcz 
„tańczyła” po podłodze. Musiałem 
ją chwycić i mocno trzymać. Było też 
słychać wyraźny świst wyciekające-
go gazu. Zaczęliśmy krzyczeć, żeby 
dzwonić po straż pożarną – wspomi-
na kucharz Robert Dąbek.

Niebezpieczeństwo było duże. W 
kuchni zaczęły się przygotowania do 
obiadu. Palniki były włączone. 

- Gdy zobaczyłam co się dzieje, to 
natychmiast wyłączyłam kuchenkę. 

Latem tego roku zo-
stanie zmodernizo-

wana ul. Wschodnia. Na ponad 150 
metrowym odcinku gruntówki po-
jawi się asfalt, co w istotny sposób 
poprawi bezpieczeństwo i komfort 
poruszania się po drodze. 

Ulica Wschodnia, łącząca tere-
ny Ozorkowa z terenami gminy 
Ozorków, stanowi główną drogę 
dojazdową do położonych wzdłuż 
niej gospodarstw rolnych. Obec-
nie, szczególnie wiosną i jesienią, 
ze względu na opady deszczu, 
samochodom ciężko pokonać ten 
odcinek, a piesi brną w piasku 
lub błocie. Koleiny, które powstają 
podczas przejazdów maszynami 
rolniczymi sprawiają, że przejazd 
samochodem osobowym z pręd-
kością wyższą niż 30 km/h grozi 
poważnym uszkodzeniem auta. 
Nowa, mineralno-asfaltowa na-

wierzchnia, z pewnością poprawi 
warunki poruszania się po drodze. 

Koszt wykonania modernizacji to 
ponad 120 tys. zł; pod koniec lutego 
miasto złożyło wniosek o dofi nan-
sowanie zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej (dojazdowej) – ul. 
Wschodniej w Ozorkowie” z budże-
tu województwa łódzkiego, skąd 
można uzyskać maksymalnie do 60 
procent dofi nansowania. Jeśli mia-
sto nie pozyska środków z budżetu 
województwa, modernizacja zosta-
nie zrealizowana z budżetu miasta. 

remont ulicy Wschodniej 

Nieszczelna butla gazowa w PM nr 1

CZy WójtoWi 
WsZystko Wolno?

Wójt zaparkował auto na 
trawniku przed urzędem

Otworzyliśmy też okna. Na szczęście 
strażacy szybko do nas przyjechali. 
Usłyszałam od nich, że zagrożenie 
wybuchem było duże. Wystarczyła 
nawet mała iskra. Aż strach pomyśleć, 
co mogłoby się stać – mówi kucharka 
Barbara Skonieczko.

Na miejsce przyjechały dwa wozy 
strażackie a także właściciel firmy 
gazowej dostarczającej butle z gazem. 
St. kpt. Jarosław Jaczyński, dowódca 
miejscowej jednostki straży pożarnej, 
chwali przedszkole za sprawnie prze-
prowadzoną akcję ewakuacyjną. 

- Gdy przyjechaliśmy na miejsce, 
dzieci wraz z kadrą pedagogiczną były 
już poza budynkiem. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu butli i 
zmierzeniu poziomu stężenia gazu 
w pomieszczeniu. Nie był wysoki. 
Do wycieku gazu doszło z powodu 
nieszczelnego reduktora – informuje 
J. Jaczyński.

Jolanta Mucha, dyrektor przedszko-

la, nie dziwi się, że ewakuacja od-
była się sprawnie i bez większych 
problemów. 

- Dwa razy do roku przepro-
wadzamy próbne ewakuacje. 
Uczymy dzieci odpowiedniego za-
chowania i szybkich reakcji. Jednak po 
raz pierwszy w przedszkolu doszło do 
prawdziwej ewakuacji. Nie będę ukry-
wać, że nie było strachu. Oczywiście 
kadra nie dała po sobie poznać, że sytu-
acja jest poważna. Dzieci nieświadome 
zagrożenia poszły na teren skwerku 
znajdującego się naprzeciwko naszej 
placówki.

Strażacka akcja trwała ponad 
pół godziny. Firma gazownicza 
zabrała rozszczelnioną butlę. 
Zainstalowany został nowy 
reduktor gazu. 

- Mam nadzieję, że nie dojdzie 
już do podobnych zdarzeń. 
Oczywiście najlepiej by było, 
aby przedszkole podłączone 
zostało pod miejską sieć gazo-

W przedszkolu 
doszło do 
dramatycznych 
chwil 

- Mam nadzieję, że już się to nie 
powtórzy – mówi dyr. J. Mucha 

wą. Ale raczej szybko to nie nastąpi. 
Jak widać z butlami gazowymi bywa 
różnie, nawet gdy są systematycznie 
kontrolowane przez uprawnionych 
specjalistów. Przed tym incydentem 
z rozszczelnionym reduktorem 
przegląd butli gazowych w przed-
szkolu miał miejsce mniej więcej trzy 
tygodnie wcześniej – usłyszeliśmy od 
dyrektor J. Muchy. 

tekst i fot. (stop) 
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spółdzieLnia jest krytykOwana 

Ozorków 

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

Podwieczorek z ...     
ARTUREM BARCISIEM 

prowadzi Leszek Bonar    

Bilety  w przedsprzedaży w cenie 10 zł do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Ozorkowie od  5 kwietnia 2017 roku.  W dniu imprezy cena biletu 15 zł  

Rezerwacje pod numerem telefonu: 42 710 31 18/19 

niedziela, 23 kwietnia 2017, godz.17.00 
 

ogłoszenie

Spore kontrowersje 
wywołała wycinka 

dwóch drzew przy jednym z blo-
ków na ul. Sikorskiego. Lokatorzy, 
którzy w tej sprawie zadzwonili do 
redakcji, twierdzą, że nikt wcześniej 
nie konsultował z nimi wycinki. 

- Nie ukrywam, że jestem bardzo 
zdenerwowana działaniami spół-
dzielni mieszkaniowej – usłyszeliśmy 
od Marii K. (nazwisko do wiadomości 
red.), jednej z lokatorek bloku. - Rozma-
wiałam z sąsiadami. Nikt wcześniej nie 
dzwonił do spółdzielni, aby wyciąć te 
drzewa. Sprzeciwiamy się takie samo-
wolnej wycince. Pan prezes mieszka 
sobie w domku jednorodzinnym na 
działce wśród drzew i być może dlatego 
tak lekką ręką pozwala na wycinkę na 
osiedlach. 

Małżonek pani Marii także nie 
kryje swojego negatywnego zdania o 
wycięciu drzew.

- To drzewo pięknie wyglądało przed 
blokiem. Rosło przed balkonami i moż-
na było poczuć się jak w parku. Drugie 
wycięte drzewo rosło od strony klatki. 
Dawało cień latem, jak usiadło się na 
ławce. Wycinka była zbyt pochopna. 

Jak na krytykę zareagował Piotr 
Piętka, prezes spółdzielni?

- Nie można mówić o żadnej samo-
wolce. Każda wycinka jest wcześniej 
konsultowana z lokatorami danego 
bloku. Z całą pewnością tak też było w 
budynku przy ul. Sikorskiego. To, że 
jeden czy dwóch lokatorów sprzeciwia 
się wycince, nie oznacza, że większość 
nie chce takich prac. Zawsze słuchamy 
większości i jeśli większa liczba lokato-
rów prosi o wycięcie tego lub innego 
drzewa, to spółdzielnia wykonuje taką 
wycinkę. 

Temat wycinki jest ostatnio bar-
dzo medialny. Za sprawą decyzji 
ministra Szyszki ludzie podzielili 
się w ocenie dokonywanych na 
dużą skalę wycinek drzew. Spół-
dzielnia mieszkaniowa w Ozor-
kowie zapewnia, że osiedlowa 
wycinka w żaden sposób nie jest 
związana z ministerialną decyzją. 
Na wycinanie poszczególnych 
drzew spółdzielnia ma wymagane 
pozwolenia i jak podkreśla prezes 
Piętka zawsze o wycince decyduje 
większość mieszkańców. 

(stop) 

kontrowersyjna wycinka 
przy sikorskiego

Lokatorom nie podoba się 
wycinka przy Sikorskiego 

Jedno drzewo wycięte zostało przed balkonami, drugie od strony klatki

W monopolowych przedświąteczny ruch 

Czysta wódka króluje
Ozorków 

Ozorków 

Największym po-
wodzeniem pod-

czas zakupów na nadchodzące 
święta wielkanocne cieszy się 
w sklepach monopolowych 
wódka. 

- To już taka nasza tradycja, że 
czysta na święta jest najlepsza 
– mówi z uśmiechem sprzedaw-
czyni z jednego z monopolowych 
w centrum miasta. - Pasuje do 
potraw na świąteczne śniadanko, 
na przykład do białej kiełbaski czy 
tradycyjnego śledzika i jajeczka.

Sprzedawcy w sklepach mono-
polowych podkreślają, że ozorko-
wianie na święta kupują droższe 
wódki niż zazwyczaj. 

- Szukają wódek za około 30 – 50 
zł. Niektórzy kupują zagraniczne 

wódki smakowe – słyszymy w 
kolejnym monopolowym. 

Głównymi klientami są męż-
czyźni. Panie, które zaglądają do 
sklepów monopolowych w po-
szukiwaniu procentów na święta, 
wybierają przede wszystkim wina 
i likiery. 

(stop)

gDZie łatają DZiUry?
Drogowcy rozpo-
częli łatanie dziur 

metodą „na gorąco”. Firma, 
wyłoniona w drodze przetargu, 
rozpoczęła uzupełnianie ubyt-
ków w jezdniach na głównych 
ciągach komunikacyjnych, tj. 
m.in. na ul. Zgierskiej, Wyszyń-
skiego, Południowej, Traugutta 
i pozostałych głównych ulicach 
miasta. Później ekipy remonto-
we pojawią się także na innych, 
mniejszych ulicach, a tempo prac 

zależeć będzie przede wszystkim 
od pogody. Większość prac zo-
stanie wykonana w najbliższych 
tygodniach, jednak umowa obo-
wiązywać będzie do końca roku. 

Kierowcy muszą uważać na sfrezowaną nawierzchnię

bratki, prymule i stokrotki 
Piękna pogoda w ostatnim tygodniu marca 
pozwoliła na nasadzenia roślin ozdobnych, 
m.in. na placu Jana Pawła II, przy ul. Sta-
rzyńskiego, Wyszyńskiego, przed kościołem 
na Adamówku i przed budynkami urzędu 
miejskiego na Wigury i na Listopadowej. 
Jednak to nie koniec tegorocznych nasadzeń; 
następne będą prowadzone w kolejnych wio-
sennych miesiącach na miejskich skwerach 
i zieleńcach.
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Pani Jadwiga potrzebuje 
pomocy

mieszka jak w średniOwieczu 

Ozorków 
Ozorków 

ogłoszenie

ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o III przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW
informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność 
Gminy Ozorków położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości 
Helenów.

1.  Oznaczenie nieruchomości: działki nr 14/6 o pow. 0,1007ha, 
14/7 o pow.0,1007 ha, zapisane w  księdze wieczystej  
KW Nr LD1G/00058785/5

2. Cena wywoławcza:   dla działki 14/6 – 31 500,00 PLN (netto) 
plus 23% VAT

    dla działki 14/7 – 31 500,00 PLN (netto) 
plus 23% VAT

   
3. Wysokość wadium:  dla działki 14/6 – 3 150,00 PLN 
   dla działki 14/7 – 3 150,00 PLN 
    
4.  Termin i miejsce III przetargu: III Przetarg odbędzie się w dniu 

12 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 
14 sala nr 1  od godz.10.00  – odrębnie dla każdej nieruchomości. 

Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 
8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 
aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
8 maja 2017 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o III przetargu: 
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 

14  w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów.
6.  Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i wa-

runkach przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, 
w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.

Do redakcji zadzwo-
nili mieszkańcy za-

niepokojeni nieludzkimi – jak 
usłyszeliśmy - warunkami w ja-
kich żyje Jadwiga W. Zdaniem lo-
katorów budynku socjalnego przy 
ul. Żwirki ich sąsiadka potrzebuje 
pilnej pomocy. 

- Oczywiście my też łatwo tutaj 
nie mamy, ale pani Jadwiga żyje 
jak w średniowieczu. Jej mieszka-
nie przypomina wysypisko śmieci. 
Boimy się, że zalęgnie się jakieś 
robactwo lub będziemy musieli 
walczyć ze szczurami. Administra-
tor budynku powinien uprzątnąć 
ten lokal. Trzeba również zająć się 
zaniedbaną Jadwigą.

Lokatorka, w której sprawie 
mieszkańcy poinformowali redak-

cję, faktycznie nie jest w dobrej for-
mie. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, 
trudno było z nią porozmawiać. 

- Nie ma co ukrywać, że nad-
używa alkoholu. Nie wie na ja-
kim świecie żyje. Dziś grzebała w 
piecyku, dlatego ma taką czarną 
twarz. Odmawia pomocy, ale tak 
naprawdę sama nie zdaje sobie 
sprawy ze swojego fatalnego stanu 
zdrowia. Niedawno przyjechała do 
nas pracownica socjalna z MOPS. 
Powiedzieliśmy jej o naszej sąsiadce, 
ale nawet ją to nie zainteresowało - 
twierdzą sąsiedzi Jadwigi W. - Od-
parła jedynie, że lokatorka nie jest 
podopieczną ośrodka.

MOPS w Ozorkowie informuje, że 
zna sytuację Jadwigi W.

„Pracownik socjalny zdiagnozo-

Burmistrz Jacek Socha 
podpisał z Konradem 

Makowskim – prezesem firmy 
Larkbud, umowę na wykonanie 
przebudowy ul. Południowej wraz z 
mostem na Bzurze i budowę ronda u 
zbiegu Wyszyńskiego/Południowej/
Średniej/Maszkowskiej/Zgierskiej.

Pierwsze prace budowlane, zwią-
zane z budową nowego mostu, zapla-
nowano na lipiec tego roku. Umowa 
dotyczy realizacji jednego z etapów 
zadania pn. „Przebudowa układu 
komunikacyjnego w Ozorkowie w 
celu zapewnienia bezpośredniego 
połączenia ze strategicznymi centrami 
logistycznymi”. Inwestycja pozwoli 
m.in. na przejazd tirów ul. Południową.

Kolejne zadania w ramach inwestycji 
to zaplanowana także na ten rok prze-
budowa ul. Maszkowskiej oraz przewi-

dziana do realizacji w 2018 r. przebudo-
wa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, 
Stypułkowskiego, Łęczyckiej.

Całkowita wartość inwestycji 
(wszystkich etapów) to 17 mln 160 tys. 
zł. Projekt realizowany jest w part-
nerstwie z powiatem zgierskim i jest 
dofinansowany w 85% z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lokatorzy „baraku” proszą o interwencję

Tak wygląda mieszkanie lokatorki z baraku 

wał środowisko i zaproponował 
adekwatne formy pomocy, na które 
po raz kolejny aktualnie pani Jadwi-
ga nie wyraziła zgody. Jednocześnie 
pani poinformowana została, że w 
chwili zmiany swojej decyzji może 
zgłosić się do MOPS w Ozorkowie 
lub pracownika socjalnego podczas 
wizyt w środowisku. Pracow-
nik socjalny podejmuje czynności 
wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej, która nakłada na niego 
obowiązek reagowania na otrzy-
mywane zgłoszenia. W związku 
z tym, zarzut postawiony wobec 
pracownika socjalnego dotyczący 
odmowy sprawdzenia sygnału jest 
bezpodstawny” – czytamy w odpo-
wiedzi ośrodka pomocy.

(stop)

Wstyd dla Parzęczewa 
Przenośna ubikacja ustawiona w 
centrum miejscowości jest prze-
pełniona fekaliami. Na chodnikach i 
trawnikach jest pełno śmieci. Padły 
kot na ul. Mickiewicza już prawie 
się rozkłada. Na domiar złego 
wciąż swoim wyglądem straszą 
zrujnowane budynki na elewacjach 
których już od dawna widnieją in-
formacje „Grozi zawaleniem”. 

Niebieska toyka stojąca blisko ko-
ścioła razi swoim wyglądem. Jeszcze 
gorzej jest, gdy wejdzie się do środka. 
Lepiej zamknąć oczy i zatkać nos. 
Widok i fetor jest odrażający. 

Kiedy ubikacja zostanie uprząt-
nięta?

- Jeżeli chodzi o opróżnianie 
kabiny, nastąpi to w najbliższym 
czasie – informuje urząd gminy. 

Niestety, to nie jedyny man-
kament. Nawet krótki spacer 
po Parzęczewie dostarcza ne-
gatywnych wrażeń. Kumulacja 
ruder, które w każdej chwili 
mogą runąć, jest ogromna. Co 
kilkadziesiąt metrów można 
natknąć się na taką zdewasto-
waną nieruchomość. 

- Budynki są własnością 
prywatną. Gmina nie ma w 
obowiązku nakazywania ich 
rozbiórki (leży to w kompe-

tencji Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego). Jeśli chodzi o 

kamienicę znajdującą się przy placu 
Kościuszki, to ze względu na liczne 
skargi mieszkańców dotyczące złego 
stanu technicznego tego budynku 
wystosowano pismo do PINB w 
Zgierzu. Jednak nie uzyskaliśmy 
żadnej odpowiedzi w tej sprawie – 
odpowiada urząd.

Czy gmina jest też bezsilna jeśli cho-
dzi o niewystarczającą liczbę koszy na 
śmieci i padłe zwierzęta?

- Kosze na śmieci znajdują się w 
miejscach i przy budynkach uży-
teczności publicznej. Kontrola NIK 
wykazała, że jest to wystarczająca 
ilość. Do urzędu gminy nie wpłynęła 
żadna informacja dotycząca nieżywe-
go kota leżącego na ul. Mickiewicza 
– informuje urząd. 

(stop)

W centrum Parzęczewa 
ustawiona została przenośna 
ubikacja 

Padły kot leżał na jednej z 

głównych ulic 

Już wkrótce tiry na Południową 
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Przepis na peeling do ciała
 z winogron 

Przygotowanie: pół szklanki pe-
stek z winogron potłucz w moź-
dzierzu, następnie dodaj do nich 
pół szklanki oleju z pestek wi-
nogron i pół szklanki cukru. Taki 
gruboziarnisty peeling nadaje się 
do masażu całego ciała – złuszcza 
i jednocześnie nawilża.

Przepis na peeling do twarzy 
z winogron 

Przygotowanie: garść winogron 
rozgnieć pozostawiając w nich 
pestki, dodaj dwie łyżki miodu 
i trzy łyżki płatków owsianych. 
Połącz dokładnie składniki i de-
likatnie masuj twarz. Następnie 
spłucz wodą i użyj toniku.

Żywieniowcy ostrzegają – nad-
miar spożywania owoców, rów-
nież może prowadzić do otyłości. 
Dlatego zanim sięgniemy po 
jabłka, banany czy pomarańcze, 
zastanówmy się co i w jakich ilo-
ściach można jeść.

Ile owoców dziennie 
można jeść?

Warto pamiętać, że owoce zawie-
rają duże ilości cukrów prostych, 
co może być przyczyną wahań 
poziomu glukozy we krwi i wzrostu 
wagi ciała. W ciągu dnia osoba 
dorosła powinna spożywać około 
300 gramów owoców rozłożonych 
na 2 lub 3 porcje. Do najbardziej 
kalorycznych owoców należą ba-
nany (ok. 150 kalo-
rii), zaraz za nimi 
plasują się wino-
grona - pół kilo-
grama to prawie 
400 kcal, czyli tyle, 
ile średnia paczka 
chipsów. Niezwy-
kle kaloryczne są 
również daktyle 
- 100 gram tych 
owoców zawiera 
280 kalorii. Uwa-
żać też należy na 
figi, awokado i 
kokosy. Z owoców suszonych do 
najbardziej tuczących należą ro-
dzynki - 100 g rodzynek to ok. 300 
kcal. Wysokokaloryczne są również 
suszone gruszki, ananasy i mango. 
Owoce z mniejszą zawartością fruk-
tozy to śliwki, poziomki, porzeczki, 
maliny, papaja, melon, arbuz, grejp-
frut, cytryna oraz pomarańcza.

Uwaga na soki!

Z najnowszych badań wynika, że 
fruktoza przestawia nasz metabo-
lizm na produkcję tłuszczu. Wypicie 
szklanki soku na śniadanie prowadzi 
do tego, że nasz organizm zacznie 
przerabiać na tłuszcz nie tylko po-
ranny posiłek, ale też kolejne. Co 
więcej - zbyt duży poziom cukru 
we krwi prowadzi do niszczenia 
białek, które wcześniej spożyliśmy. 

Nie oznacza to jednak, że należy 
całkowicie unikać owoców. Zdaniem 
dietetyka Michela Montignaca, nie 
wolno ich po prostu łączyć z normal-
nym jedzeniem, a pasteryzowane 
soki owocowe, które dosładzane są 
syropem glukozowo-fruktozowym, 
w ogóle powinny zniknąć z naszej 
diety.

Owoce a alergie

Według żywieniowców na owoce 
powinni szczególnie uważać osoby 
chore na cukrzycę czy też osoby 
z alergiami pokarmowymi i dole-
gliwości trawiennymi. Chorzy na 
cukrzycę mogą jeść ok. 250 gramów 
owoców dziennie, rozłożonych na 
kilka mniejszych porcji, aby nie 

p o w o d o w a ć 
wzrostu pozio-
mu glukozy we 
krwi. Alergicy 
musz ą  uwa -
żać zwłaszcza 
na owoce po-
łudniowe, któ-
re dodatkowo 
mogą zawierać 
np. środki grzy-
bobójcze. Oso-
by o wrażliwym 
układzie pokar-
mowy muszą li-
czyć się z tym, że 

kwasy owocowe mogą wywoływać 
podrażnienia ściany żołądkowej.

Sposób na suche pięty

Jeśli masz problem z suchymi i 
pękającymi piętami, a tradycyjne 
metody ich pielęgnacji zawio-
dły, posmaruj stopy przed snem 
grubą warstwą wazeliny i załóż 
bawełniane skarpetki. Rano sto-
py będą gładkie i delikatne. Do 
bezzapachowej wazeliny możesz 
dodać kropelkę ulubionego olejku 
eterycznego (jeśli wiesz, że nie 
uczuli). Dzięki temu stopy przez 
cały dzień będą pachnące i świeże.

Sposób na równą opaleniznę

Jeśli po zastosowaniu samoopa-
lacza zdarzało się, że na kolanach, 
łokciach i kostkach uzyskany 
kolory był ciemniejszy niż na resz-
cie ciała, możesz temu zaradzić, 
stosując wazelinę. Przed aplikacją 
kosmetyku posmaruj wystają-
ce części ciała tłustą wazeliną i 
wsmaruj dokładnie, aby ciało było 
odpowiednio śliskie i nawilżone. 
Następnie równomiernie rozpro-
wadź samoopalacz na skórze.

Sposób na zdjęcie 
sztucznych rzęs

Gdy podczas nakładania sztucz-
nych rzęs użyjesz zbyt dużo kleju, 
możesz mieć problem z ich póź-
niejszym odklejeniem. W takich 
sytuacjach przydaje się wazelina. 
Wystarczy posmarować nią rzęsy 
i po chwili podważyć pasek w 
zewnętrznym kąciku oka.

Sposób na piękne rzęsy

Długotrwałe stosowanie zalotki i 
ciągłe tuszowanie rzęs osłabiają de-
likatne włoski, które mogą zacząć się 
łamać i wypadać. Zamiast odżywek 
wypróbuj wazeliny - nakładana na 
rzęsy przed snem sprawi, że włoski 

się zregenerują, wzmocnią i 
będą pięknie błyszczeć, a 
nałożony tusz nabierze 
głębokiego koloru.

Sposób na przedłu-
żenie 

trwałości perfum

Nawet najlepsze per-
fumy po kilku godzi-
nach wietrzeją, dlatego 
warto poznać sposób na 
przedłużenie ich trwałości. 
Po spryskaniu się perfuma-
mi za uszami, na karku, na 
mostku i na nadgarstkach wsma-
ruj w te miejsca odrobinę wazeli-
ny - w ten sposób zapach dłużej 
zostanie wyczuwalny.

Sposób na domowy peeling

Dzięki swojej konsystencji wa-
zelina stanowi świetną bazę dla 
domowych kosmetyków. Szczegól-
nie warto przygotować domowy 
peeling. Do wazeliny dodaj sól 
morską lub brązowy cukier i przez 
kilka minut masuj ciało. Po zabiegu 
skóra będzie gładka i nawilżona.

Sposób na zmycie 
wodoodpornego makijażu

Jeśli skończył się płyn do dema-
kijażu, a masz wazelinę, możesz ją 
wykorzystać do usuwania wodo-
odpornego makijażu. Wystarczy 
odrobinę wazeliny nałożyć na 
wacik i zetrzeć tusz czy eyeliner. 
Nie poleca się jednak stosowania tej 
metody posiadaczom cery tłustej.

Sposób na piękne skórki wokół 
paznokci

Obgryzione i obskubane skórki 
wokół paznokci nie wyglądają 
atrakcyjne. Zadry wystarczy po-

Manicure tytanowy jest alter-
natywą dla hybrydy. Utrzymuje 
się równie długo, ale nie niszczy 
paznokci. Kolorowy proszek jest 
łatwy w użyciu, dlatego taki ma-
nicure można wykonać w domu. 
Dowiedz się, jak zrobić manicure 
tytanowy i jak łatwo usnąć go z 
paznokci.

Manicure tytanowy nie wymaga 
używania lampy UV, odtłuszczaczy, 
jest to zabieg bezzapachowy i nie nisz-
czy płytki paznokcia. Metodę można 
stosować do wydłużenia paznokci za 
pomocą formy lub tipsa. Manicure 
tytanowy to prosty i szybki sposób na 
domową stylizację paznokci, bezpiecz-
ny dla kobiet w ciąży. Przed wizytą u 
stylistyki paznokci należy zadbać o 
kondycję paznokci i skóry, ponieważ 
proszek używany do manicure tytano-
wego może osadzać się na oderwanych 
skórkach.

MANICURE TYTANOWY KROK PO 
KROKU

Dezynfekujemy dłonie. 
Przygotowujemy paznokcie - matowi-
my delikatnie płytkę paznokcia. 
Nakładamy na całą płytkę paznokcia 
cienką warstwę żelu (Gel Base), a 
następnie wkładamy paznokieć do 
pojemniczka z kolorowym pudrem. 
Pyłek przyklei się do płytki i pokryje 
ją już po pierwszym zanurzeniu, ale 
czynność po wyschnięciu należy 
powtórzyć. Nadmiar pyłku/proszku 

strzepujemy. 
Nakładamy lakier nawierzchniowy 
(Gel Top). 
Na koniec nakładamy płyn (Sealer) 
– dzięki niemu paznokieć zostaje 
utwardzony i całkowicie wysuszony. 
Smarujemy paznokcie oliwką.

Jak usunąć manicure tytanowy?
Przy użyciu frezarki – tzw. spiłowanie 
mechaniczne (najszybsza metoda). 
Zmywanie acetonem – nasączone 
waciki przykładamy do paznokci na 
kilka minut. 
Usuwanie za pomocą pilnika - spiło-
wanie powierzchni paznokcia. Trwa 
to niestety bardzo długo. 
Przy każdej z metod należy bardzo 
uważać, by nie uszkodzić płytki pa-
znokcia.

Domowe sposoby na wykorzystanie 
właściwości kosmetycznych winogron

Przepis na maseczkę 
do twarzy z winogron 

Przygotowanie: rozdrobnij garść 
winogron i wyjmij z nich pestki, do-
daj dwie łyżki miodu i zagęść mąką 
ziemniaczaną. Nanieś maseczkę na 
twarz na 20 min., następnie spłucz 
ciepłą wodą. Skóra będzie nawilżo-
na i rozświetlona.

Uwaga, te oWoCe tUCZą! 
poZnaj oWoCe, oD któryCh 

prZybyWa na WaDZe

TegO nie rób! 
Już trzy szklanki soku 

pomarańczowego są w stanie 
zapełnić zapasy glikogenu w 
wątrobie. Wtedy to enzymy 

wysyłają sygnał do organizmu, 
iż „magazyn jest pełen”. 

Wówczas pozostała część 
niewykorzystanej fruktozy 
przetwarzana jest w kwasy 
tłuszczowe i gromadzona w 

postaci materiału zapasowego.

WazeLina - 10 zastosowań wazeliny w kosmetyce

smarować na noc wazeliną. 
Rano skóra będzie delikatna i 
miękka. Warto używać wazeliny 
podczas malowania paznokci - na-
łożenie kosmetyku na skórki wokół 
paznokci sprawi, że jeśli przez 
przypadek wyjedziesz pędzelkiem 
poza płytkę, bez trudu usuniesz 
nadmiar lakieru.

Sposób na piękne włosy
Jeśli farbujesz włosy samodziel-

nie w domu, koniecznie posmaruj 
linię włosów wazeliną - dzięki 
temu unikniesz problemów z 
plamami od farby na twarzy. 
Wazelina wcierana w skórę głowy 
odżywia włosy, które stają się 
mocniejsze i bardziej błyszczące. 
Ten kosmetyk pomoże również 
odżywić rozdwojone końcówki 
- pamiętaj tylko, by po umyciu 
włosów wmasować w nie odrobinę 
tłustej wazeliny.

Sposób na buteleczkę lakieru
Po pierwszym otwarciu bu-

teleczki z lakierem do paznokci 
posmaruj brzegi zakrętki i opako-
wania wazeliną. To gwarantuje, 
że bez problemu otworzysz ją 
następnym razem.

Manicure tytanowy krok po kroku.
WaDy i Zalety paZnokCi tytanoWyCh

Manicure tytanowy jest 
bezpieczny dla zdrowia, szybki 
w wykonaniu i bardzo trwały. 
Można go stosować jako formę 
wzmacniania łamliwych 
paznokci
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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

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

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

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

Kucharz
Książeczka sanepid.
„AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 798
e-mail: anna.jablonska@amrest.eu

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
Miratrans Transport Sp. z o.o.
Sierpów 33
95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38

Sprzedawca
Chęć do pracy, mile widziana 
znajomość obsługi kasy 
fiskalnej.
Handel Detaliczny Artykułami 
Spożywczymi
Mikołajczyk Józef
ul. Rynek 8
99-1200 Piątek
tel. 604 229 709

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

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 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 pracowniczą 535 m² 
z domkiem piętrowym - Leźnica Wielka 
nad zalewem. Tel.: 790-388-867

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

Sprzedam bagażnik na tylne drzwi do 
VWT4 lub Forda Tranzyt. Tel.: 24-388-
21-67 lub 514-872-868

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

Sprzedam bojler do podgrzewania 
wody 60 l. Tel.: 790-388-867

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

Sprzedam wialnię z silnikiem + siecz-
karnię, , dojarkę + 2 konwie, ziemniaki 
przemysłowe 2 tony, siewnik kutnow-
ski, dziecięcy segment 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, nowy wózek 
do wożenia woreczków oraz 2 ro-
werki dziecinne w dobrym stanie. 
Tel.: 507-330-281

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK 
Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, 
książeczka sanepid, wymagane 
doświadczenie.
P.P.H. GAL
Witaszewice
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 935 903

Szwaczka
3 lata doświadczenia.
IW-ONA Iwona Kucharska
ul. Kaliska 63
99-100 Łęczyca
tel. 502 225 012

Manikiurzystka
Umiejętności w zawodzie, 
wymagane doświadczenie.
PPHU ELIZABETH EXPORT-IMPORT

Marzena Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 507 085 169
Praca w Łodzi

Specjalista ds. sprzedaży maszyn 
rolniczych
Wykształcenie średnie, 
obsługa komputera, program 
magazynowy, znajomość branży 
rolniczej, prawo jazdy kat. B, 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego.
PHU „ZIMEX” Halina Zimoch
Leszcze 29
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 43 83

Robotnik budowlany
Umiejętność wykonywania 
zawodu, doświadczenie 
w zawodzie robotnika 
budowlanego.
Usługi Remontowo-Budowlane  
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Przeczyca
Tel. 602-584-680
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PROMOCYJNY PONIEDZIAŁEK 03.04.

NIEDZIELA 02.04.

SOBOTA 01.04.

PIĄTEK 31.03.

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

TANI WTOREK 04.04.

ŚRODA 05.04.

BUENO CZWARTEK 06.04.

REPERTUAR
31.03 - 06.04.2017
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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 231/2017

3.04 - 6.04.2017 r.

Policjanci z łęczyckiej komendy 
odzyskali skradzione bmw war-
te 170 tys. zł. Zarzut w sprawie 
usłyszał 38 – latek z powiatu 
włocławskiego. Przestępstwo jest 
zagrożone karą do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci z KPP w Łęczycy zaj-
mujący się zwalczaniem przestęp-
czości kryminalnej ustalili, gdzie 
może znajdować się skradzione z 
Łęczycy pod koniec lutego bieżące-
go roku bmw. Podczas przeszukania 
wytypowanego wcześniej gospo-

darstwa na terenie powiatu wło-
cławskiego znaleźli kluczyk z logo 
poszukiwanego auta. Bmw wartości 
170 tys. zł. było ukryte w budynku 
gospodarczym kilka posesji dalej. 
Do sprawy zatrzymano 38 – letniego 
właściciela obu posesji. Mężczyzna 
został dowieziony do Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy, gdzie 
usłyszał zarzut kradzieży z włama-
niem do samochodu osobowego. 
Przestępstwo jest zagrożone karą do 
10 lat pozbawienia wolności.

Motocyklista, który na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i po kilku obrotach wjechał w pole, uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci znaleźli go ukrytego w szafi e. 25 – latek był nietrzeźwy. 
Dyżurny łęczyckiej komendy odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Świadek informował, że zauważył jak jadący motocy-klista na łuku stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i po kilku obrotach zatrzymał się w polu. Policjanci na miejscu nie zastali ani maszyny, ani motocy-klisty. Dotarli do świadka, który widział jak mężczyzna podniósł się, zabrał motocykl i wprowadził go do pobliskiej posesji. Podczas przeszukania wskazanego terenu 

mundurowi znaleźli jednoślad po-rzucany za zabudowaniami gospo-darczymi. Motocyklista schował się w szafi e w domu właścicielki posesji, którą poprosił o pomoc w ukryciu się. Badanie wykazało, że miał w organizmie 1,3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usły-szał zarzut kierowania motorem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo jest zagrożone karą do 2 lat pozba-wienia wolności.

Policjanci z łęczyckiej ko-
mendy ustalili i zatrzymali 18 
i 19 – latka, którzy kradli w 
marketach. Ich łupem padały 
przede wszystkim słodycze i 
kosmetyki. Wartość skradzio-
nego mienia wyceniono na 
ponad 2 tys. zł. Przestępstwo 
jest zagrożone karą do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci z łęczyckiej komen-
dy zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości kryminalnej 
ustalili sprawców kradzieży 
sklepowych, do których do-
chodziło na przełomie lutego 
i marca w Łęczycy. Przyjęli 
zawiadomienie o kradzieży 
od przedstawiciela marketu, 
w którym dochodziło do prze-
stępstw. Łączna wartość strat to 
2 360 złotych. Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy uprawdo-
podobnił podejrzenia wobec 
wytypowanych 18 i 19 – letni 
mężczyzn. Zatrzymani usłyszeli 
już odpowiednie zarzuty. Młod-
szy z podejrzanych kradł pod-
czas ucieczki z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego. 

Komendant Powiatowy Policji 
w Łęczycy podinsp. Zbigniew 
Gruszczyński podpisał porozu-
mienie z prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Łęczycanka” 
Jarosławem Pacholskim w spra-
wie przedłużenia funkcjono-
wania punktu przyjęć intere-
santów.

28 marca komendant wraz z 
prezesem podpisali przedłuże-
nie porozumienia dotyczącego 
funkcjonowania punktu przyjęć 

interesantów. Punkt, został uru-
chomiony 7 grudnia ubiegłego 
roku. Zgodnie z warunkami 
umowy w każdą środę w godzi-
nach 16.00 – 17.00 w pokoju nr 4 
w budynku spółdzielni przy ulicy 
Konopnickiej 11 A dzielnicowi z 
rejonu miasta Łęczyca służą po-
mocą osobom, które zgłoszą się do 
nich z problemem. Porozumienie 
gwarantuje tą formę kontaktu z 
dzielnicowym przez kolejne trzy 
miesiące.

Punkt przyjęć interesantów 
w „Łęczycance”

Przed policją ukrył się w szafi e

sklepowi 
złodzieje 

zatrzymani

znaleziono skradzione bMW
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Uratowano stadorekord polski w wiosłowaniurekordowe stroje ludowe

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

W Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie k. Myszyńca odbyła 
się próba ustanowienia Rekordu Polski na największe 
zgromadzenie osób w strojach ludowych. Wydarzeniu w 
Wykrocie towarzyszyły występy lokalnych zespołów, oraz 
wspólne modlitwy. Zgodnie z wytycznymi, w celu zakwali-
fi kowania się do końcowego wyniku należało stawić się w 
wyznaczonym miejscu w kompletnym stroju ludowym. Po 
sygnale ogłaszającym początek bicia rekordu uczestnicy 
musieli pozostać w wyznaczonej strefi e przez co najmniej 5 
minut. To zadanie udało się spełnić 467 uczestnikom i taki 
wynik został już odnotowany jako ofi cjalny Rekord Polski.

W klubie fi tness w Katowicach ustanowiono nowy Rekord 
Polski na najwięcej osób, które wiosłowały na ergometrze 
Concept II. Wydarzenie zorganizowane przez katowicki 
klub polegało na zgromadzeniu jak największej liczby 
osób, które w ciągu 24 godzin pokonają dystans 500 me-
trów na ergometrze wioślarskim. Do wiosłowania mógł 
przystąpić każdy, kto w czasie trwania rekordu pojawił się 
w klubie. Osób, które spełniły wymagane dla tej kategorii 
wytyczne, było łącznie aż 471. Warto dodać, że mieszkańcy 
Katowic poprawili rekord ustanowiony wcześniej przez 
poznaniaków. W 2013 roku w Poznaniu spotkało się 351 
osób, które przewiosłowały ponad 177 km w ramach akcji 
„Wielkie wiosłowanie”.

Stado złożone z 11 słoni indyjskich przyszło się napić i wy-
kąpać w wodzie zgromadzonej w starym leju po bombie. 
Zamiast ugasić pragnienie, zwierzęta wpadły w błotnistą 
pułapkę. Do zdarzenia doszło w Rezerwacie Keo Seima 
w Kambodży. Lej powstał w czasie wojny wietnamskiej. 
Później go poszerzono, by przechowywać w nim wodę 
(wysokość ścian sięga 3 m). Gdy rolnicy zorientowali się, 
że słonie tam utknęły, zawiadomili Wydział Ochrony 
Środowiska, a urzędnicy zwrócili się z prośbą o pomoc do 
WCS. Po paru godzinach od rozpoczęcia akcji ratowniczej 
wszystkie słonie były już wolne. W czasie budowy rampy 
zwierzęta karmiono i pojono, by pomóc im przetrwać. 
Ostatniego słonia trzeba było wyciągnąć za pomocą liny.

Jak zabawa, to 
zabawa

Czas opalić 
pośladki


