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samoBÓjcy 
z KonoPnicKiej!

Ojciec Łukasza 
znalazł ciało syna 
na klatce

W mieszkaniu 
powiesił się 
50-latek 

Łukasz P. miał dopiero 
29 lat. Pętlę na szyję 
założył sobie na 
klatce bloku przy 
ul. Konopnickiej. 
Przy tej samej ulicy 
powiesił się w swoim 
mieszkaniu 50-letni 
Andrzej R. Podwójny 
dramat wstrząsnął 
mieszkańcami osiedla. 

więcej str. 5 

Problemy zdrowotne 
Andrzeja Rokickiego, 
wiceburmistrza 
Łęczycy

W zieleni 
Miejskiej 

zMiany na 
GÓRze 

W Poddębicach 
antyrządowa 
prowokacja

Seksafera w komisariacie w Ozorkowie. 
Gorący romans policjantki i policjanta

DyreKtor 
MPZ WyRZUciŁ 

PacjenTKĘ
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Wrażenia większo-
ści maturzystów po 

pierwszym egzaminie były bar-
dzo pozytywne. Maturzyści po 
napisaniu języka polskiego na 
poziomie podstawowym ze szko-
ły wychodzili w dobrych nastro-
jach. Temat rozprawki większych 
problemów nie sprawił. Zadania z 
matematyki były prostsze niż na 
maturze próbnej, ale nie wszyst-
kim humanistom przypadły do 
gustu.

- Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, 
że egzamin z polskiego był tak 
prosty. Temat rozprawki brzmiał 
„Praca – pasja czy obowiązek”? 
Oczywiście, że praca jest pasją, 
przynajmniej dla bohaterów lektur 

na których się opieraliśmy – mówią 
Klaudia Kubies i Michał Bończak, 
maturzyści z I LO im. Kazimierza 
Wielkiego w Łęczycy. - Chyba naj-
bardziej baliśmy się, że może być 
jakiś tekst polityczny lub odnoszący 
się do historii. Ale na szczęście było 
inaczej.

Wypełniając test na poziomie 
podstawowym maturzyści musieli 
także rozwiązać zadania do za-
mieszczonych w arkuszu egzami-
nacyjnym tekstów. Wśród nich były 
m.in. fragment „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego.

- Zadania do fragmentu „We-
sela” też nie były trudne. Raczej 
jesteśmy zadowolone, choć stres 
na początku trochę przeszkadzał 

Od ponad dwóch ty-
godni miejska toaleta 

stojąca przy Placu Zamkowym 
jest nieczynna. Powodem nie 
jest awaria, ale zwykły akt wan-
dalizmu. Miejski szalet został po 
raz kolejny okradziony. Złodzieje 
wyrwali automaty do wrzucania 
monet zamontowane na drzwiach 
wejściowych i zabrali pieniądze. 
PGKiM, które zarządza toaletą, 
zamówiło nowe urządzenia. Ich 
dostawa przeciągnęła się z uwagi 
na długi majowy weekend. Naj-
prawdopodobniej w tym tygo-
dniu miejski szalet znów będzie 
dostępny dla mieszkańców. 

(zz)

Rozmowy i wstęp-
ne ustalenia poczy-nione do tej pory zakładały, że przebudowa stadionu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Okazuje się, że może być inaczej. Wątpliwość budzą też koszty inwestycji. Na dzi-siejszym posiedzeniu komisji wspólnych rady miasta podjęta zostanie dyskusja na ten temat. 

Z pisma zastępcy burmistrza Andrzeja Rokickiego, przesłane-
go do radnego Zenona Koper-
kiewicza wynika, że realizacja przebudowy miejskiego stadionu wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie 10 mln 200 tys. zł. Po-
nadto, pieniądze te mają zostać zabezpieczone na lata 2018-2020.

- Coś się tu nie zgadza. Inwe-
stycja miała rozpocząć się w tym roku. Dlaczego więc jest mowa o zabezpieczeniu środków dopiero od 2018 roku? Będziemy o tym dzi-
siaj dyskutować. Inwestycja miała rozpocząć się jeszcze w 2017 roku i musi tak być. To ważna sprawa dla naszej młodzieży – mówi radny Z. Koperkiewicz. - Koszty też się nie zgadzają. Rada miasta dokonała takich zmian, żeby inwestycja wy-
niosła 8 mln 200tys. zł. Pieniędzy na pewno wystarczy. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową w budżecie będą też zabezpieczone pieniądze na kompleksową prze-
budowę ul. M. Konopnickiej oraz na podstrefę ekonomiczną. 

(zz)

Pracownicy „Zieleni” 
jak do tej pory nie 

mieli szczęścia do swoich przeło-
żonych. Dyrektorzy zmieniali się 
w zaskakująco szybkim tempie. 
Poza tym, zespół miał sporo za-
strzeżeń do każdego z nich. Jakie 
zmiany w jednostce zapowiada 
Karol Niewiadomski, który objął 
stołek szefa ZM miesiąc temu?

Pracownicy mają nadzieję, że 
nowy dyrektor rozwiąże przede 
wszystkim problemy płacowe. 
W dalszym ciągu nie wszyscy 
zatrudnieni mają uwolnione do-
datki stażowe, co przekłada się 
na niższe zarobki i rosnące nieza-
dowolenie. W tej sprawie odbyła 
się już rozmowa z dyrektorem K. 
Niewiadomskim.

- Obiecałem załodze, że zajmę 
się sprawą. Sytuacja, w której 
wieloletni pracownicy zarabiają 
tyle samo, co początkujący, jest 
mocno krzywdząca. Na pewno nie 
wpływa pozytywnie na nastroje 
w jednostce i nie motywuje do 
pracy. Czekam na analizę sytuacji 
finansowej jednostki, która da mi 
odpowiedź, czy będziemy mogli 
uwolnić stażowe dla wszystkich 
pracowników. Jeśli środki finan-
sowe na to nie pozwolą, wystąpię 
do rady miasta o przyznanie 
funduszy na ten cel – zapewnia K. 
Niewiadomski.

Nowy dyrektor, jak mówi, do tej 
pory przyglądał się pracy całego 
zespołu. Przyznaje, że kierowa-
nie Zielenią Miejską nie będzie 
łatwym zadaniem, głównie ze 

względu na liczne problemy, które 
narastały latami. 

- Pewnych spraw nie da się roz-
wiązać w przeciągu miesiąca, czy 
dwóch. Ogromnym problemem 
jest chociażby kwestia przeniesienia 
bazy ZM. Nawet, kiedy miasto już 
przejmie tereny przy ul. Staromiej-
skiej, w budżecie jednostki nie ma 
środków finansowych na dostoso-
wanie nowej siedziby do naszych 
potrzeb. Mamy czas do września, 
nakazem Państwowej Inspekcji 
Pracy, żeby rozwiązać problem za-
plecza socjalnego dla pracowników. 
Wielokrotnie rozmawiałem też z 
załogą, jest sporo pracowniczych 
problemów, które postaram się wy-
jaśnić i sukcesywnie rozwiązywać. 
Stawiam na dialog i merytoryczną 
wymianę argumentów – słyszymy 
od dyrektora ZM. 

Co wyróżnia nowego szefa „Zie-
leni” na tle jego poprzedników?

- Jestem pierwszym dyrektorem 
Zieleni Miejskiej z wykształceniem 

ogrodniczym i chcę to wykorzystać. 
Zawsze chciałem zostać ogrod-
nikiem miasta. Dyrektor Zieleni 
Miejskiej co prawda to nie ogrod-
nik miasta ale już bliżej się nie 
dało, dlatego jestem zadowolony z 
mojego nowego zatrudnienia. Mam 
nadzieję, że w Łęczycy zrealizujemy 
nowe nasadzenia a mieszkańcy 
zmienią nastawienie do otaczającej 
ich roślinności. Poza tym, chciałbym 
wprowadzić pewne zmiany orga-
nizacyjne w jednostce. Na pewno 
powołam osobny zespół do tzw. 
prac doraźnych. Na terenie miasta 
niemalże każdego dnia pracownicy 
wykonują prace wcześniej nieplano-
wane. Nie ma sensu odrywać ekipy 
realizującej określone zadanie, żeby 
np. naprawić uszkodzony słupek czy 
wstawić wyrwany znak drogowy. 
Być może uda się też wprowadzić 
zatrudnienie sezonowe na czas, 
kiedy pracy jest najwięcej  – dodaje 
dyrektor. K. Niewiadomski.

(zz)

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Au-

tostrad ogłosiła przetarg na 
aktualizację dokumentacji po-
trzebnej do remontu odcinka 
drogi krajowej nr 91 na terenie 
Łęczycy. To kolejny krok przy-
bliżający niezbędne roboty na 
trasie. Drogowcy planują w tym 
roku rozpocząć długo odkładaną 
inwestycję.

Prace na krajówce obejmą odcinek 
o długości 3,25 km. W planach jest 
wymiana nawierzchni, budowa 
dwóch rond, zatok autobusowych, 
chodników i ścieżek rowerowych 
oraz modernizacja skrzyżowań. 

Wykonana zostanie także nowa 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie 
uliczne, wjazdy do posesji oraz 
wjazd na dworzec PKS. Remont od-
cinka krajówki przebiegającej przez 
Łęczycę był już planowany w 2012 
roku. Wykonano dokumentację, ale 
do inwestycji nie doszło, bo centrala 
GDDKiA w Warszawie wstrzyma-
ła finansowanie tego zadania. O 
pozytywnej, tym razem, decyzji 
GDDKiA informował podczas 
niedawnej konferencji prasowej 
senator RP Przemysław Błaszczyk.

Modernizacja drogi 91 ma koszto-
wać ponad 36 mln złotych. 

(zz)

Pierwsze egzaminy 
za nimi

Julia Banasiak jest spokojna o wynik egzaminu z języka polskiego

Maturzyści po 
egzaminie ze szkoły 
wychodzili w dobrych 
nastrojach

– wspominają Monika Milczarek 
i Julia Banasiak, które do matury 
również przygotowywały się w I 
LO w Łęczycy. - Wyniki egzaminów 
będą 30 czerwca. Będziemy czekać 
z niecierpliwością. 

Na maturze z matematyki (część 
podstawowa) trzeba było m.in. 
obliczyć obwód trójkąta mając po-
dane dane: przeciwprostokątną i 
różnicę między przyprostokątnymi, 
wyliczyć współczynniki funkcji 
kwadratowej, obliczyć sinus kąta 
pomiędzy promieniem a odcinkiem 
łączącym dwie podstawy walca, czy 
obliczyć objętość graniastosłupa 
trójkątnego, mając wysokość i pole 
powierzchni bocznej. 

Dziś egzamin z języka angiel-
skiego, który wybrała większość 
maturzystów.

(zz)

Co Czeka zieleń Miejską? 

Na zdjęciu Karol 
Niewiadomski, dyrektor 
Zieleni Miejskiej

Dyskusja o stadionie 

Remont coraz bliżej

Miejski szalet znów 
okradziony

Obie kasety do wrzucania 
monet zostały zniszczone

Miejska toaleta jest nieczynna od ponad dwóch tygodni
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca

Łęczyca Termin złożenia pro-
jektu na odnowę łę-

czyckiego zamku minął 4 maja. 
Miasto dokumentów nie zdążyło 
złożyć, więc szansa na milionowe 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego przepadła.

Faktem jest, że działania pod-
jęte w sprawie remontu zamku 

ruszyły zbyt późno. Najpierw 
rada miasta zrezygnowała ze 
starań o dofinansowanie nie 
przeznaczając pieniędzy na spo-
rządzenie niezbędnych doku-
mentów, później samorządowcy 
zmienili zdanie. Do pierwsze-
go ogłoszonego przetargu na 
przygotowanie dokumentacji 
projektowej nie zgłosił się żaden 

wykonawca. Drugiego przetar-
gu już nie ogłoszono ze względu 
na obostrzenia nałożone przez 
konserwatora zabytków. Łęczy-
ca jest chyba fenomenem. Rzad-
ko się zdarza, żeby samorząd 
rezygnował z szansy pozyskania 
kilkunastu milionów złotych na 
realizację tak dużej inwestycji. 

(mku)

Zieleń Miejska 
rozpoczyna re-

alizację prac wskazanych 
w harmonogramie remon-
tów dróg i chodników. 
W pierwszej kolejności 
wykonane zostaną miejsca 
parkingowe w szczycie 
bloku przy ul. M. Konop-
nickiej 4. 

Podłoże jest już przygoto-
wane, materiał zwieziony. 
Wyłożenie betonowych płyt 

ażurowych na miejscach 
parkingowych przy ul. M. 
Konopnickiej 4 nie potrwa 
długo, jednak rozkopany obec-
nie chodnik może przeszkadzać 
mieszkańcom. Pracownicy „Ziele-
ni” rozpoczną pracę, kiedy tylko 
ziemia będzie wystarczająco sucha. 
W następnej kolejności realizowane 
będą prace przy ul. M. Konopnickiej 
6 i 8 oraz przy ul. Zachodniej 13 i 19. 

W dalszej kolejności przeprowa-
dzony zostanie bardzo uciążliwy 
dla mieszkańców remont wewnątrz 
osiedla przy ul. Belwederskiej mię-
dzy blokami 38 – 38d. Problemem  
 

jest tu bowiem tylko jedna droga 
dojazdowa do bloków, która na czas 
wymiany trylinkowej nawierzchni 
prawdopodobnie zostanie zamknięta. 

Na przeprowadzenie przez Zieleń 
Miejską wszystkich prac remonto-
wych uwzględnionych w harmo-
nogramie, rada miasta przeznaczyła 
300 tys. zł. Już teraz wiadomo, że 
tych pieniędzy nie wystarczy na 
wykonanie wszystkich zadań. 
Konieczne będą przesunięcia w 
budżecie.

(zz)

Startują z remontami w mieście

Na początek wykonane zostaną 
miejsca parkingowe przy ul. M. 
Konopnickiej 4

nici 
z odnowy 
zamku

Łęczyca Takiej sytuacji w łę-
czyckim samorządzie 

jeszcze nie było. Choć trudno to 
sobie wyobrazić, miasto obecnie 
pozostaje bez włodarza. Sekre-
tarz Renata Brygier, która wróciła 
do pracy po rocznej przewie (po 
nieuzasadnionym zwolnieniu – jak 
orzekł sąd), przejęła kierowaniem 
magistratem. 

Najpierw problemy zdrowotne 
dopadły burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego, który jeszcze podczas 
pełnienia swoich obowiązków (w 
październiku - przyp. red.) trafił do 
szpitala, po czym przebywał na zwol-
nieniu chorobowym. Teraz na zwol-
nieniu lekarskim jest zastępca bur-
mistrza Andrzej Rokicki. Jak udało 

nam się do-
wiedzieć, ma 
p r oble my 
kardiologicz-
ne. Najwy-
raźniej praca 
w łęczyckim 
urzędzie nie 
sprzyja dobre-
mu zdrowiu kolejnych burmistrzów. 

- Burmistrz Rokicki przebywa na 
zwolnieniu lekarskim od 2 do 22 maja. 
Mam nadzieję, że jego stan zdrowia się 
poprawi i 23 maja przyjdzie do pracy. 
Oczywiście staram się, aby praca w 
urzędzie przebiegała bez żadnych za-
kłóceń. Mam wszelkie upoważnienia i 
pełnomocnictwa, ale niektóre sprawy 
pozostają w wyłącznej kompetencji 
burmistrza, jak np. podpisywanie 
aktów notarialnych. W normalnej sy-
tuacji za pracę w urzędzie odpowiada 
burmistrz, jego zastępca i sekretarz. 

Obecnie zo-
stałam tylko ja – komentuje 

Renata Brygier, sekretarz miasta.
Niektórzy twierdzą, że A. Ro-

kicki może mieć już dosyć pracy w 
łęczyckim magistracie. Przyjmując 
stanowisko zastępcy burmistrza, na 
pewno nie spodziewał się tak wielu 
trudności. Jeśli włodarz nie wróci do 
urzędu po zakończeniu zwolnienia i 
je przedłuży, miastem będzie rządził 
komisarz, bowiem samorząd nie może 
zostać bez burmistrza dłużej niż 30 
dni. Taka sytuacja z pewnością też nie 
byłaby korzystna dla Łęczycy. 

(zz)

Trudna sytuacja 
w magistracie

Zastępca burmistrza 

Andrzej Rokicki 
przebywa na 
trzytygodniowym 
zwolnieniu lekarskim

- Mam nadzieję, że 
burmistrz wróci do pracy po 
zakończeniu zwolnienia – 
mówi sekretarz R. Brygier



4 8 MAJA 2017
Nowy
Tygodnik
Regionalny oczeKiwAniA nA wojsKA polsKieGo 

ŁęczycaŁęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Alicja i Marian Bart-
niakowie tracą nerwy i 

zdrowie, żeby rozwiązać problem 
z drogą prowadząca przez tereny 
działek przy ulicy Zachodniej. Ich 
zdaniem, z drogi wewnątrz ogród-
ków nie powinien korzystać właści-
ciel pobliskiej fi rmy transportowej. 
W tej sprawie poprosili o pomoc 
m.in. senatora RP Przemysława 
Błaszczyka.

- Człowiek chce odpoczywać w 
ciszy i spokoju, ale nie da się. Dziennie 
przejeżdża kilkanaście autokarów i 
ciężkich maszyn. Pomijając fakt, że 
droga jest rozjeżdżana, dziurawa i w 
fatalnym stanie a poboczy praktycz-
nie już nie ma, to jest hałas i tumany 
kurzu. Jak długo można znosić coś 
takiego? - pyta A. Bartniak. - Dlacze-
go od lat nikt nie potrafi zrobić w tej 
sprawie porządku? Z moich informacji 
wynika, że to zarząd działek wyraził 
zgodę na to, żeby firma transportowa 
jeździła pomiędzy naszymi ogroda-
mi. Tak się nie robi. Są to działania na 
szkodę działkowców. Gdyby nie było 
porozumienia między firmą a zarzą-
dem, to nikt by tą droga nie jeździł.

Prezes ogrodu działkowego przy 
ul. Zachodniej inaczej przedstawia 
sprawę.

- Nie jest prawdą, że zarząd wyraził 
na to zgodę. Właściciel firmy nie pytał 

nas o pozwolenie na korzysta-
nie z drogi wewnątrz działek, 
ponieważ nie musiał tego robić. 
Droga nie jest naszą własno-
ścią, a starostwa powiatowego. 
Znam problem o którym mówi 
p. Bartniak. Przyznaję, że droga 
jest w fatalnym stanie technicz-
nym – usłyszeliśmy od Piotra 
łuczaka, prezesa ogrodów 
działkowych przy Zachodniej. 
- Na pewno w tej sprawie oso-
biście pójdę do starostwa. 

W rozwikłanie problemu 
działkowców zaangażował 
się senator P. Błaszczyk. Po 
rozmowie z Alicją Bartniak, 
wysłał pismo do starostwa 
powiatowego w Łęczycy.

- Otrzymałem już odpo-
wiedź. Problem polega na 
tym, że część drogi ma nieure-
gulowany stan prawny, a część będąca 
działką starostwa nie jest drogą w 
rozumieniu ustawy. To tylko użytek 
gruntowy. W piśmie ze starostwa 
jest również podkreślone, że w 2015 
roku starosta chciał przekazać działkę 
miastu. Burmistrz Krzysztof Lipiński 
nie był tym zainteresowany. W ocenie 
starostwa, powiat łęczycki nie ma też 
obowiązku remontowania drogi, jej 
przebudowy, odwadniania czy wyko-
nywania innych prac związanych z jej 

utrzymaniem – słyszymy od senatora 
P. Błaszczyka. - Musimy się zastano-
wić, jakie dalsze kroki można podjąć. 
Rozumiem argumenty działkowców. 

- Droga jest tak zdewastowana, że 
niedługo nie będzie w ogóle dojścia 
do działek. Poza tym, przecież tą samą 
drogą chodzą dzieci z osiedla Królów 
Polskich do szkoły. To skandal, żeby 
właściciel drogi migał się od jej utrzy-
mania w dobrym stanie – komentuje 
A. Bartniak.

(zz)

Jadwiga Stankowska 
mieszkająca w pobliżu 

placu zabaw przy ul. Belweder-
skiej jest rozczarowana działa-
niami spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”. Lokatorka uważa, 
że zarząd zupełnie zapomniał 
o bezpieczeństwie w miejscu 
zabaw dzieci.

- Jest mi bardzo przykro, że za-
rządca nie dba o bezpieczeństwo 
dzieci, jak również o higienę 
tego miejsca. My mieszkańcy 
zasobów spółdzielni płacimy 
przecież za to, aby nasze dzieci 
i wnuki mogły bezpiecznie 
korzystać z tego miejsca. Nie-
zbędne są pewne prace, np. 
położenie mat zabezpieczają-
cych przy huśtawkach. Uważam 
też, że teren placu zabaw powinien 
być ogrodzony, żeby psy nie bru-
dziły. O tym już sygnalizowałam 
zarządzającym spółdzielnią, efektu 
nie ma – komentuje pani Jadwiga. 

- Jestem rozczarowana. Przecież dla 
zarządu jesteśmy pracodawcami. 
Nie rozumiem  dlaczego pozostają 
głusi na nasze prośby.

Czy zarząd rzeczywiście zapo-

mniał o potrzebach najmłodszych 
spółdzielców?

- To absolutnie tak nie jest. Jak 
najbardziej jesteśmy po to, aby reali-
zować postulaty naszych mieszkań-
ców, tyle tylko, że musimy działać 
zgodnie z ustalonym harmono-

gramem. W naj-
bliższych dniach zorganizujemy 
spotkanie komisji, która dokona 
oględzin wszystkich placów zabaw 
będących pod naszym zarządem i 
oceni skalę potrzeb rzeczowych i fi -
nansowych. Na pewno wymienimy 
piasek w piaskownicy, ogrodzenie 
terenu rozważymy - wyjaśnia prezes 
Jarosław Pacholski.

(zz)

Ł ę c z y c k i 
Klub HDK 

Strażak działający przy 
OSP Łęczyca przyłączył 
się do ogólnopolskie-
go programy „Razem 
dla dawców”. Dzięki 
wsparciu łęczyckich 
fi rm, krwiodawcy mogą 
korzystać z rabatów na 
produkty i usługi. 

„Razem dla Dawców” 
to program zniżek dla 
aktywnych krwiodaw-
ców na terenie całej Polski, pro-
wadzony przez lokalne Kluby 
Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz samych honorowych dawców 
krwi a także przyjazne idei HDK 
organizacje, instytucje, urzędy i 
media.

- Nasz klub liczy około 40 człon-
ków oraz wolontariuszy. Chce-
my nagłośnić w Łęczycy program 
„Razem dla dawców”, żeby jak 
najwięcej firm przyłączyło się do 
niego. Mamy też nadzieję, że dzięki 
programowi zwiększy się liczba 
dawców krwi, która jest zawsze 
potrzebna, a zwłaszcza w okresie 
letnim. Żeby móc korzystać ze zni-
żek wystarczy dwa razy w roku 
oddać krew i okazać książeczkę 

honorowego dawcy krwi. Nie trzeba 
być członkiem klubu HDK – wy-
jaśnia Paweł Makarowski koor-
dynator programu „Razem dla 
dawców” w Łęczycy. - Do tej pory 
udało nam się podjąć współpracę z 
pięcioma firmami działającymi w 
naszym mieście. Są to PKS Łęczyca, 
kino Górnik, sklep rowerowy Biker, 
pizzeria Kaliska, poligrafia Green. 
Prowadzimy rozmowy z kolejnymi 
podmiotami zainteresowanymi 
przyłączeniem się do programu.

Firmy, które przyłączają się do 
programu otrzymują specjalne 
certyfi katy. Dzięki nim krwiodaw-
ca wie, że w danym miejscu może 
liczyć na korzystne rabaty.

(zz)

Od początku obecnej 
kadencji radny miasta 

Zenon Koperkiewicz próbuje spełnić 
oczekiwania swoich wyborców z ul. 
Wojska Polskiego. Chodzi przede 
wszystkim o utwardzenie terenów 
między budynkami oraz o poprawę 
estetyki w tym rejonie miasta. Pomi-
mo licznych pism wysyłanych zarów-
no do burmistrza, przewodniczącego 
rady miasta oraz przewodniczących 
poszczególnych komisji rady miasta, 
apele i prośby radnego pozostają 
nieskuteczne.

- To miejsce wygląda jak slumsy. Czy 
naprawdę nie da się nic z tym zrobić? 
Po opadach deszczu nie można nawet 
przejść do śmietnika suchą nogą, bo 
grzęźnie się w błocie. Przy samej klatce 
są ogromne dziury, samochody parkują 
pod oknami, bo nie ma gdzie. Brakuje 
roślinności, nawet nie ma porządnych 
trawników. To wcale nie jest najgorsza 
dzielnica w mieście, tu mieszkają też 
zwykli ludzie i osoby starsze a władza 
skutecznie nas pomija – uważa Hilda 

walczak. - 
Ile można 
prosić w 
kółko o to 
samo?

Zda n ie 
większości 
mieszkańców jest podobne. Wielo-
krotnie zaczepiają na ulicy radnego 
swojego okręgu z pytaniami, kiedy na 
ich osiedlu ruszą oczekiwane prace.

- Gdyby to zależało tylko ode mnie, 
to już dawno remonty przy ul. Wojska 
Polskiego zostałyby przeprowadzone. 
Mieszkańcy mają rację w swoich opi-
niach. Wielokrotnie już rozmawiałem 
na ten temat w urzędzie, wysłałem kil-
kanaście pism. Prosiłem o wykonanie 
miejsc parkingowych między blokami, 
o utwardzenie terenu, o nasadzenia 
drzew, krzewów i zagospodarowanie 
trawników. Wskazywałem też na 
konieczność zamontowania kamer na 
ul. Wojska Polskiego z uwagi na bez-
pieczeństwo mieszkańców – wylicza 
radny Zenon koperkiewicz. - Rada 

skutecznie blokuje jakiekolwiek inwe-
stycje w tym rejonie miasta. Uważam, 
że nieuwzględnianie w budżecie po-
trzeb mieszkańców okręgu wyborcze-
go nr 5 to zwykła dyskryminacja tych 
ludzi a także zemsta na mojej osobie 
grupy radnych. Tak nie powinno być. 
Ja zawszę kieruję się dobrem miesz-
kańców i w każdej słusznej sprawie 
głosuję pozytywnie. Chciałbym, żeby 
pozostali członkowie rady również 
byli bezstronni i uczciwie potraktowali 
moje wnioski.

Zarówno radny, jak i mieszkańcy 
mają nadzieję, że estetyka wokół ul. 
Wojska Polskiego w końcu zostanie 
poprawiona, choć potrzeby i oczeki-
wania są duże.

(zz)

krytyka „Łęczycanki”

Rabaty dla krwiodawców

W Łęczycy już pięć fi rm przyłączyło się do programu „Razem dla dawców”

DziaŁkoWCy się Żalą...

Z drogi polnej zrobili przemysłową

Alicja Bartniak napisała pismo do 
związku działkowców. Niestety nie 
zostało odczytane podczas ostatniego 
zebrania

MieSZKaŃcy PROSZĄ.         

Radny Koperkiewicz 
rozmawia z mieszkanką o 
problemach na osiedlu

- Jest mi bardzo przykro, że za-
rządca nie dba o bezpieczeństwo 

- Jest mi bardzo przykro, że za-
rządca nie dba o bezpieczeństwo 

- Jest mi bardzo przykro, że za-

dzieci, jak również o higienę 
tego miejsca. My mieszkańcy 
dzieci, jak również o higienę 
tego miejsca. My mieszkańcy 
dzieci, jak również o higienę 

zasobów spółdzielni płacimy 
tego miejsca. My mieszkańcy 
zasobów spółdzielni płacimy 
tego miejsca. My mieszkańcy 

przecież za to, aby nasze dzieci 
zasobów spółdzielni płacimy 
przecież za to, aby nasze dzieci 
zasobów spółdzielni płacimy 

i wnuki mogły bezpiecznie 
przecież za to, aby nasze dzieci 
i wnuki mogły bezpiecznie 
przecież za to, aby nasze dzieci 

korzystać z tego miejsca. Nie-
i wnuki mogły bezpiecznie 
korzystać z tego miejsca. Nie-
i wnuki mogły bezpiecznie 

zbędne są pewne prace, np. 
korzystać z tego miejsca. Nie-
zbędne są pewne prace, np. 
korzystać z tego miejsca. Nie-

położenie mat zabezpieczają-
cych przy huśtawkach. Uważam 
położenie mat zabezpieczają-
cych przy huśtawkach. Uważam 
położenie mat zabezpieczają-

też, że teren placu zabaw powinien 
cych przy huśtawkach. Uważam 
też, że teren placu zabaw powinien 
cych przy huśtawkach. Uważam 

być ogrodzony, żeby psy nie bru-
dziły. O tym już sygnalizowałam 
być ogrodzony, żeby psy nie bru-
dziły. O tym już sygnalizowałam 
być ogrodzony, żeby psy nie bru-

zarządzającym spółdzielnią, efektu 
dziły. O tym już sygnalizowałam 
zarządzającym spółdzielnią, efektu 
dziły. O tym już sygnalizowałam 

nie ma – komentuje pani Jadwiga. 
zarządzającym spółdzielnią, efektu 
nie ma – komentuje pani Jadwiga. 
zarządzającym spółdzielnią, efektu 

- Jestem rozczarowana. Przecież dla 
nie ma – komentuje pani Jadwiga. 

- Jestem rozczarowana. Przecież dla 
nie ma – komentuje pani Jadwiga. 

zarządu jesteśmy pracodawcami. mieszkańców jest podobne. Wielo- skutecznie blokuje jakiekolwiek inwe-

raDny  
aPelUje

przy
ul. Wojska 
polskiego 
potrzebne 
jest m.in. 
utwardzenie 
terenów 
między 
blokami

Mieszkańcy uczcili Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. uroczystości 
rozpoczęły się o godzinie 11 na Placu 
T. Kościuszki. Po przywitaniu wszyst-
kich zgromadzonych przed ratuszem 
odbyła się Parada Rajców. Następnie 
łęczyccy rowerzyści w narodowych 
barwach wyruszyli na trasę Ro-
werowego Prologu ulicznego. Po 
pokonaniu sześciokilometrowego 
odcinka wszyscy udali się do parku 
miejskiego. Liczne instytucje z Łęczycy przygotowały ciekawe atrakcje. W 
warsztatach, konkursach i zabawach brali udział zarówno młodsi, jak i starsi 
mieszkańcy. Wszyscy mogli również skosztować prawdziwej wojskowej 
grochówki. 

biało-czerwona Łęczyca
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Targowisko pod ko-
niec tygodnia pełne 

było różnobarwnych kwiatów 
doniczkowych. Klientów nie bra-
kowało i mieli w czym wybierać. 
Rozpoczął się sezon ukwiecania 
balkonów, tarasów i działek. 

- Już można sadzić kwia-
ty do skrzynek i ra-
batek. Niektórzy 
oczywiście mają 
obawy z uwagi 
na niepewną 
pogodę, ale 
mrozów już 
racze j  n ie 
będzie. Ruch 
jest bardzo 
duży, narze-
kać na pewno 
nie możemy. 
Poza tym mamy 
g r ono  s t a ł yc h 
klientów – mówi z 

Hanna Pawłowska za-
stąpi na stanowisku 

dyrektora muzeum w Łęczycy 
Andrzeja Boruckiego, który zre-
zygnował z pełnionej funkcji 6 
grudnia ub. roku. Nowa szefowa 
muzeum została powołana na 
stanowisko dyrektorskie zarzą-

dzeniem burmistrza z dnia 28 
kwietnia. 
H. Pawłowska podpisała umowę 
na okres 6 miesięcy. W latach 
2002-2006 pracowała jako za-
stępca burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego. 

(zz)

Współpraca wojska 
i jednostek zawodo-

wych straży pożarnej na stałe 
wpisała się w działalność klas 
mundurowych w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Jadwigi Grodz-
kiej.

W tym roku, w ramach „otwar-
tych drzwi” adresowanych dla 
uczniów ostatnich klas gimnazjów, 
zorganizowano pokazy technik 
ratowniczo-medycznych. Na dzie-
dzińcu szkoły można było obserwo-
wać cięcie samochodu po wypadku 

Dyrektor muzeum wybrany

drogowym oraz poznać techniki 
udzielania pierwszej pomocy. Szcze-
gólnie dużym zainteresowaniem 
gimnazjalistów cieszył się sprzęt 
wysokościowy prezentowany przez 
jednostkę straży pożarnej z Łodzi. 
Amatorów wspinania się po linie 
nie brakowało, a strażacy chętnie 
udostępniali sprzęt i asekurowali 
śmiałków. 

(mku)

Kolorowo na targu

CeNy KWIATóW 

DONICZKOWyCH NA TARGu
pelargonia – 5 zł

begonia – 5 zł
niecierpek – 5 zł

dalia – 5 zł
surfinia – 4 zł

byliny (wieloletnie) – od 5 zł
bratki – 1,50 zł

aksamitki – 1,50 zł

uśmiechem Piotr Justyński. - Naj-
więcej sprzedajemy pelargonii, da-
lii, surfinii i bratków. Mamy kwiaty 
z własnych szklarni, dlatego wybór 
jest tak duży. Na pewno każdy 
znajdzie kwiat, który przypadnie 
mu do gustu.

Niektórzy kupujący mieli nawet 
trudność, żeby zdecydować, co 
wybrać. Inni wręcz przeciwnie, 
odchodzili z reklamówkami wy-
pełnionymi po brzegi.

(zz)

Łęczyca Do dziś tragiczne 
wydarzenia z osiedla 

przy ul. M. Konopnickiej są ko-
mentowane przez mieszkańców. 
Dwa samobójstwa w bliskim 
sąsiedztwie – to z całą pewnością 
często się nie zdarza. Najpierw 
ponad 50-letni Andrzej R. zaci-
snął sznur na swojej szyi. Dwa dni 
później, w pobliskim bloku życie 
odebrał sobie 29-letni Łukasz P. 
Powody, dla których mężczyźni 
podjęli najtrudniejszą w życiu 
decyzję do dziś pozostają tajem-
nicą dla ich rodzin i znajomych.

Obaj mężczyźni byli bezdziet-
nymi kawalerami. Nie ma żad-
nych podstaw, aby łączyć ze sobą 
te dwie sprawy 

i podejrzewać, że jedno samobój-
stwo miało jakikolwiek związek 
z drugim, niemniej takie tragedie, 
w podobnych okolicznościach nie 
zdarzają się codziennie. 

Było piątkowe popołudnie, 
Andrzej R. wrócił ze sklepu po 
drobnych zakupach. Rodzina nie 
zauważyła u niego żadnego nie-
pokojącego zachowania.

- Na co dzień opiekował się 
naszą matką. Podawał jej leki i 
szykował posiłki. Tak samo było 
tego tragicznego dnia. W domu 
była mama i moja żona. Wracając 
z pracy zobaczyłem przed blokiem 
karetkę, myślałem, że mama gorzej 
się poczuła, bo jest starszą osobą. 

Kiedy wszedłem 
do mieszkania 
zobaczyłem An-
drzeja leżącego 
na podłodze jego 
pokoju. Był cały 
siny. Ten widok 
mnie przeraził, 
w ybiegłem z 
domu – relacjo-
nuje Tomasz R., 
brat denata. - 
Andrzej powie-
sił się na cien-
kim sznurze na 
drzwiach do 
swojego poko-
ju. Nie wiem 
jak udało mu 
się zaczepić 
sznur. Moja 
ż o n a ,  g d y 
zobaczyła go 

wiszącego za 
szybą drzwi do 
pokoju wbiegła 
tam i zaczęła 
go reanimo-
wać, było już 
za późno.

Pan Tomasz 
jest przeko-
nany, że jego 
brat myślał o 
samobójstwie 
już od dłuż-
szego czasu. 
Kilka miesię-
cy temu jego 
córka znalazła 
w domu list po-
żegnalny.

- Już dokładnie nie pamiętam, co 
było w nim napisane, ale było to na 
pewno pożegnanie. Rozmawiałem 
o tym liście z bratem, stwierdził, 
że nic się nie dzieje. Nie mogę też 
powiedzieć, żeby zachowywał się 
inaczej niż zwykle. Na pewno nic 
nie wskazywało na to, że chciał ze 
sobą skończyć.

Dwa dni później na tym samym 
osiedlu znów pojawiła się policja 
i pogotowie. Tym razem życie 
odebrał sobie młody mężczyzna. 
Pogrążona w żałobie rodzina do 
dziś nie wie, jak żyć po tak ogrom-
nej stracie. Ojciec i babcia 29-latka 
próbują zrozumieć, dlaczego mło-
dy chłopak, który miał przed sobą 
jeszcze całe życie, postanowił się z 
nim pożegnać. 

- Kiedy dowiedzieliśmy się o 
śmierci sąsiada, pana Andrzeja, 

SAMoBÓjSTWA NA oSiEDlU!

Łukasz powiedział, że trzeba 
mieć ogromną odwagę, żeby 
odebrać sobie życie – wspomina 
babcia samobójcy. - Nigdy bym 
nie pomyślała, że mój wnuk za 
dwa dni zrobi to samo. Nie miał 
dziewczyny, więc nieszczęśliwa 
miłość nie mogła być powodem. 
Ojciec załatwiał mu pracę. Prze-
cież wszystko było w porządku. 
Co więc się stało?

Ojciec 29-latka z drżeniem w 
głosie opowiada o wydarzeniach 
z tragicznej niedzieli. 

- Syn miał mnie odwiedzić około 
15. Często do nas przychodził, bo 
razem z moją byłą żoną mieszkają 
piętro wyżej w tym samym bloku. 
Mieliśmy bardzo dobry kontakt, 
w wielu sprawach mi pomagał. 
Kiedy nie przyszedł postanowiłem 
go poszukać, był w piwnicy ze 
swoim kolegą. Porozmawialiśmy  

 
chwilkę i umówiliśmy się, że 
przyjdzie do mnie później. Kiedy 
do wieczora się nie zjawił, byłem 
ciekaw, czy wrócił do domu. 
U żony go nie było, w piwnicy 
już też nie. Poszedłem więc na 
krótki spacer po osiedlu. Było 
może około 21, kiedy wróciłem, 
pod blokiem jeszcze zapaliłem 
papierosa – słyszymy od Jacka 
P. - Wchodząc do klatki poczu-
łem dziwny niepokój. Słyszałem 
jakby Łukasz mnie wołał, krzy-
czał do mnie. Jakby prowadził 
mnie na ostatnie piętro bloku. 
Poszedłem za jego głosem. Chyba 
chciał, żebym to ja go znalazł. Na 
półpiętrze nogi mi się ugięły. Zo-
baczyłem swojego syna leżącego 
na schodach ze sznurówką od 
butów zaciśniętą na szyi...

(zz)

W tym bloku odebrał sobie życie 29-latek 

- Mój brat powiesił 

się na drzwiach – 

mówi pan Tomasz

Pokazy w Grodzkiej
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Poddębice

Poddębice

Poddębice

materiał płatny

 Na przełomie maja i czerw-
ca rozpocznie się remont 
750 metrów bieżących od-
cinka drogi powiatowej w 
miejscowości Niewiesz. 

W ramach inwestycji prze-
prowadzone zostaną prace 
związane z oczyszczaniem 
rowów, odbudową przepu-
stów pod zjazdami i dro-
gą, usunięciem zakrzaczeń 
oraz uzupełnieniem pobocza 
kruszywem łamanym, zaś 
nawierzchnia otrzyma nowy 
dywanik asfaltowy.

Wykonawcą wyłonionym 
w przetargu została firma 
„Bud – Trans” Roboty Bu-
dowlano-Drogowe Maria 
Karbowiak z Sieradza.

Całość inwestycji wyniesie 
301 000 zł, z czego 232 700 zł 
pochodzi z promesy Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w ramach usuwa-
nia szkód w infrastrukturze 
drogowej. Pozostała kwota 68 
300 zł stanowi wkład własny 
Powiatu – mówi Ryszard 
Rytter, starosta poddębicki.

Zakończenie realizacji za-
dania planowane jest na ko-
niec lipca 2017 roku.

Inwestycja ta stanowi uzu-
pełnienie ubiegłorocznych 
prac w Niewieszu, gdzie 
w centrum miejscowości 
wyremontowano chodniki, 
położono nowy dywanik 
asfaltowy oraz uzupełniono 
oznakowanie w ramach za-
dania obejmującego remont 
ponad 16 km drogi powia-
towej Wartkowice - Sędów - 
Karnice - Niewiesz – Lipnica.

ReMont DRoGi PoWiatoWej 
W MiejsCoWoŚCi nieWiesz 

Rada Miejska podjęła uchwałę w 
sprawie zmiany ulic: Janka Kra-
sickiego na Ignacego Krasickiego, 
Świerczewskiego na Wspólną, 22 
Lipca na Złotą. Obecnie uchwała 
czeka na zatwierdzenie wojewody 
łódzkiego.

„Biała dama”, „dętka”, „dykta” - róż-
ne są określenia denaturatu. Pomimo 

ogromnego wyboru różnych trunków w sklepach, 
denaturat wciąż jest przez wielu kupowany. - 
Wolę napić się denaturatu, niż jakiegoś świństwa 
z meliny – mówi otwarcie jeden z poddębickich 
bezdomnych. 

Pół litra denaturatu – w zależności od sklepu – kosz-
tuje od 3 do 4 zł. W poddębickich melinach pół litra 
spirytusu, to wydatek 10 zł. Za „chrzczoną” wódkę 
trzeba zapłacić 5 zł. 

- Z tego co wiem, to w mieście prężnie działają trzy 
meliny. Od jednego z meliniarzy spiryt można kupić 
na telefon. Meliniarz przyjeżdża z towarem 
pod wskazany adres na rowerze – dowia-
dujemy się od bezdomnego, który razem z 
kompanem spożywał denaturat przy jednym 
ze śmietników na osiedlu Północ. 

Bezdomny twierdzi, że denaturat jest jako-
ściowo lepszy od trunków z melin. 

- Denaturat to przecież normalny spirytus 
tylko z dodatkami pogarszającymi smak. A w 
melinach alkohol jest często skażony – uważa 
bezdomny.

Czy faktycznie picie denaturatu jest bez-
pieczne?

Denaturat to handlowa nazwa alkoholu 
etylowego (zwykle ok. 92%) skażonego sub-
stancjami mającymi uniemożliwić jego spo-
życie. Denaturat otrzymywany jest poprzez 

dodanie do spirytusu surowego substancji skażającej, 
nadającej mu na przykład odrażający smak, zapach lub 
właściwości wymiotne. Dzięki temu denaturat może 
być traktowany jako środek gospodarczy i sprzeda-
wany znacznie taniej od spożywczych wyrobów spi-
rytusowych (objętych akcyzą). Jeśli ktoś pije denaturat 
przewlekle, to efekty picia będą szybsze, gwałtowniej-
sze, bardziej ostre. Może to być uszkodzenie wątroby, 
porażenie układu oddechowego. Picie denaturatu jest 
zazwyczaj związane z chorobą alkoholową. Alkoholi-
cy mają już zwykle jakieś problemy ze zdrowiem, np. 
uszkodzenia wątroby. Picie jeszcze pogarsza zatem ich 
stan zdrowia. Mogą się też zwyczajnie zapić. 

(ps)

Pracownicy kilku 
dużych sieci han-

dlowych przystąpili 2 maja do tzw. 
strajku włoskiego. Kasjerzy w mar-
ketach skrupulatniej wykonywali 
powierzone zadania i przestrzegali 
wszystkich procedur związanych z 
ich wykonaniem. Częściej też korzy-
stali z przerw. W ten sposób zwrócili 
uwagę na małe płace i zbyt niski 
poziom zatrudnienia. 

Odwiedziliśmy markety 
Tesco i Biedronka w dniu 
protestu. Kierownicy 
placówek nie byli roz-
mowni.

- Wszelkie informa-
cje o proteście udziela 
centrala – usłyszeli-
śmy w Tesco.

W podobnym tonie 
wypowiedziała się też kie-
rowniczka w Biedronce.

- Nie powiem czy przystąpiliśmy do 
protestu – mówiła.

Nie ma się co dziwić, że zatrudnieni 
w marketach unikają oficjalnych roz-
mów na temat płac i warunków pracy. 

- Presja pracodawców jest ogromna. 
Po prostu człowiek boi się, że jak coś 
powie, to wyleci z roboty. Byliśmy 
zastraszani przed tym protestem, że 
jak do niego przystąpimy, to źle się to 
dla nas skończy. Zarabiamy mało, a 
poza tym pracujemy za 

dwie, trzy osoby. Z 
przerw raczej się nie 
korzysta. To samo 
jest ze zwolnieniami. 

Jesteśmy wykorzy-
stywani – uważa jedna 

z pracownic dużej sieci 
handlowej w Poddębicach. 

Przedstawiciele związków zawo-
dowych również są oszczędni w 
słowach.

- Tu chodzi o dobro pracowników. 
Dlatego zdajemy sobie sprawę, że nie 
wszyscy jawnie będą uczestniczyć w 
tym proteście – mówi związkowiec.

Pomimo obaw przed konsekwen-
cjami, niektórzy pracownicy przy-
czepili do swoich ubrań naklejki „Pan 
da wyższe wynagrodzenie, większe 

zatrudnienie”. Ponadto klienci 
otrzymywali ulotki, w których 
pracownicy informowali o pod-
jętych przez nich działaniach i 
równocześnie przepraszali za 
ewentualne utrudnienia. 

Jak się dowiedzieliśmy średnia 
pensja w Biedronce to 2100 zł 
brutto miesięcznie. Dodatkowo, 
w ubiegłym roku pracownikom 
zabrano stażowe, więc osoba z 
10-letnim stażem otrzymuje tyle 

Wciąż nie wiadomo, 
kiedy policja prze-

prowadzi się ze starej komendy 
do nowego gmachu przy ul. 
Targowej. Terminy się zmieniają. 
Najpierw mówiło się o przepro-
wadzce z początkiem tego roku. 
Później wyznaczono datę na 
koniec kwietnia. Ostatni termin 
został wyznaczony na 20 maja. 

- Cały czas trwają przetargi na za-
kup urządzeń, wyposażenia, mebli. 
Chcielibyśmy, aby przeprowadzka 
nastąpiła jeszcze w maju. Może się 
jednak okazać, że 20 maja będzie jedy-
nie ofi cjalne otwarcie nowej komendy 
a faktyczna przeprowadzka nastąpi 
później – mówi mł. asp. Bożena Olej-
niczak z KPP w Poddębicach. 

(ps)

kiedy przeprowadzka?

BEZDOMNI I BEZROBOTNI PIJĄ DENATURAT 

Dekomunizacja 
w Poddębicach

Domagają się podwyżek

samo, co nowy pracownik. W zamian 
wymyślono dodatek motywacyjny 
w wysokości 350 zł, jako nagroda za 
100-procentową frekwencję. Żeby go 
dostać, nie można wziąć ani jednego 
dnia zwolnienia. Nawet na chorobę 
dziecka, a to przecież gwarantuje każ-
demu pracownikowi Kodeks Pracy. 

(ps)
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Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu obchodziła wczoraj swoje 
90-lecie połączone z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru 
oraz obchodami Gminnego Dnia Strażaka. 
uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu. Po odprawionej mszy 
św. odbyły się uroczystości na placu przy kościele parafialnym.

uniejowskie Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców Tury-
stycznych już po raz drugi 
zaproponowało miesz-
kańcom i turystom atrak-
cyjną formę rozpoczęcia 
długiego weekendu ma-
jowego. Zorganizowano 
majówkę, która odbyła 
się 30 kwietnia na polanie 
w uniejowskim parku.
Goście nie mogli narzekać 
na brak atrakcji. Na miejscu można było znaleźć wszystko, co dobrą majówkę definiuje: muzykę, zabawę i dobre jedzenie. Nad polaną unosił się zapach grillowanych potraw a wyrafinowanych smakoszy kusi-

ły smakołyki przygotowane przez 
zrzeszonych w stowarzyszeniu 
przedsiębiorców oraz zaproszo-
nych gości. Na miejscu można było 
spróbować świeżo wyciskanych 
soków, miodów, wypieków no i 
oczywiście potraw z grilla. Na mi-
łośników sztuki czekały wystawy 
rękodzieła i prac miejscowych ar-
tystów.  Atrakcji dopełniły pokazy 
konne i strażackie.

Atrakcyjna majówka w Uniejowie 

90 lat osP w spycimierzu

Antyrządowe hasła przy Łęczyckiej 
Poddębice Kartony z napi-

sami krytykują-
cymi obecną władzę zostały 
zawieszone w pobliżu starostwa 
powiatowego. To nie pierwszy 
raz, gdy w mieście dochodzi 
do antypisowskiej prowokacji. 
Wcześniej pisaliśmy o naklej-
kach z przekreślonym logiem 
partii i krytyce ministra Szyszki. 
Dlaczego w Poddębicach kryty-
ka PiS jest aż tak wyraźna?

Treść haseł wywieszonych w 
Dniu Flagi Państwowej była jed-
noznaczna. 

„Kłamco smoleński z obłąka-
nym wzrokiem nie uciekniesz 
przed wyrokiem”, „Do samorzą-
dów się pchają i ślina cieknie im z 
pyska na niezdobyte dotąd stano-
wiska”, „Prymityw rządzi” - taka 
treść znalazła się na kartonach. 

- Jestem 

oburzona – nie ukrywała pani 
Anna, która przy okazji spaceru 
przeczytała antyrządową krytykę. 
- To nie o to chodzi, że sympatyzu-
ję z jakąś partią. Po prostu jest to 
niesmaczne i chamskie. Zawsze 
trzeba trzymać pewien poziom. 
Krytyka jest czasami potrzebna, 
ale nie w takiej formie. 

O wywieszonych w po-
bliżu starostwa hasłach 
powiadomiliśmy policję. 

- Zajmiemy się sprawą 
– usłyszał nasz reporter, 
który zadzwonił do ko-
mendy. 

Kartony zostały przy-
czepione do siatki okalają-
cej były sklep, który teraz 
zamienia się w ruinę. Czy 
miejsce do tej prowokacji 

– w pobliżu gmachu starostwa – 
jest przypadkowe? Starostwo nie 
chce komentować incydentu. 

Kilka miesięcy temu w Repor-
terze pisaliśmy o naklejkach z 
przekreślonym napisem PiS, które 
pojawiły się w różnych miejscach 
w mieście. Wysłaliśmy wówczas 
do posła Piotra Polaka pytania od-
nośnie tego problemu. Do dziś nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Widać, 
że temat antypisowkiej krytyki nie 
jest wygodny dla polityka z partii 
rządzącej. 

Z kolei w okresie masowej wy-
cinki drzew w Poddębicach można 
było natknąć się na rozwieszone 
przy parku miejskim kartki z 
napisem „Szyszko nie tykaj mnie”.

(ps)

Antypisowskie hasła wywieszone zostały w pobliżu starostwa 
powiatowego

Niektórzy mieszkańcy 
czytali treść na kartonach
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 233: Każdy ma swój rozum.

UŚMieCHnij się
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UŚMieCHnij się
* Dziennikarz rozmawia ze znanym 
rabusiem:
- Jakie jest pana największe marzenie?
- Obrobić bank i zostawić odciski 
palców teściowej... 

***
* Za siedmioma górami, za siedmioma 
lasami, za siedmioma rzekami i jeziorami mieszkała sobie 
piękna księżniczka i mówiła:
- Ja to, cholera, mam wszędzie tak daleko! 

***
* Miesza baca kijem w szambie. Podchodzi do niego 
przypadkowy przechodzień i pyta:
- Czego baca tam szuka?
- Marynarka mi wpadła.
- No, ale po co panu ta marynarka, skoro ona cała w 
gównie teraz?
- No, ja wiem, ale kanapki w kieszeni były. 

***
* Kot z kotką siedzą na murku i rozmawiają:
- Kochana, słyszałem, że gospodarz zabiera mnie do 
kastracji...
- Czy będziesz mnie nadal kochać?
- Tak, kochany. Cały rok oprócz marca! 

***
* Żona do męża:
- Nie rozumiem, jak można było się tak uchlać?!
- To była samoobrona!
- Co?!
- Jak przechodziłem obok knajpy, dopadło mnie pragnie-
nie! 

***
* - Synu, oddałem twoje wszystkie zabawki do sierocińca.
- Ale dlaczego?
- Żebyś się tam nie nudził. 

ZuPA Z ZIeMNIAKAMI
 I BeKONeM

Składniki:
45 ml masła
400 g grubego bekonu
4 zielone cebulki, drobno pokrojone
1 x podstawowy przepis na pieczo-
ne ziemniaki 
500 ml mleka 
250 ml śmietany
sól i świeżo zmielony czarny pieprz
etapy przygotowania:
Podgrzej masło w średniej wielkości 
garnku do momentu, aż będzie 
ciepłe. Dodaj bekon i smaż do mo-
mentu, aż składniki zacznie on przy-
bierać brązowy kolor. Dodaj cebulkę 

i smaż przez kolejne 3 minuty. Pokrój 
ziemniaki na duże kawałki i dodaj. 
Smaż przez 5-8 minut. Dodaj mleko i 
śmietanę, a następnie doprowadź do 
wrzenia. Gotuj na wolnym ogniu przez 
5 minut. Zdejmij z ognia i zmiksuj w 
malakserze do momentu, aż uzyskasz 
gładką masę. Dopraw do smaku solą i 
czarnym pieprzem. Podawaj na ciepło.

STRuKLJI – SŁOWeŃSKIe 
ROLOWANe PIeROGI

Składniki:
200g mąki pszennej (1 szkl i 2 płaskie 
łyżki)
ok 0,5 szkl ciepłej wody,
1 łyżka oleju
250g twarogu
1 żółtko
2 łyżki cukru
2 łyżki bułki tartej,
masło
cukier
etapy przygotowania:
Z mąki, wody i oleju zagniatamy miękkie 
ciasto pierogowe. Wodę dodajemy 
stopniowo w oryginale było 1/3 szklanki 

ale ja dodałam więcej. Gotowe ciasto 
zawijamy w ściereczkę i odstawiamy na 
pół godzinki, aby „odpoczęło”. Wsta-
wiamy w dużym garnku wodę. W mię-
dzyczasie przygotowujemy nadzienie: 
w misce rozgniatamy twaróg widelcem, 
dosypujemy cukier i dodajemy żółtko. 
Całość bardzo dokładnie mieszamy na 
jednolitą masę. Na oprószonym mąką 
stole rozwałkowujemy cienko ciasto coś 
na kształt prostokąta; tak mniej więcej. 
Rozkładamy na nim farsz, zostawiając 
po 2cm z każdej strony. Ciasto zawijamy 
jak roladę, zlepiając dokładnie końce. 
Czystą bawełnianą ścierkę kuchenną po-
sypujemy bułką tartą i zawijamy struklji. 
Końce materiału związujemy białą nicią 
i tę „paczuszkę” przekładamy do garnka 

na gotujący się posolony wrzątek. 
Gotujemy na małym ogniu 30 minut. 
Po tym czasie „paczuszkę” należy wyjąć 
ostrożnie z garnka uważając bo jest 
gorąca aby się nie poparzyć. Usuwamy 
nitki, rozwijamy ściereczkę i gotowe 
struklji kroimy na kawałki. Podajemy 
polane stopionym masłem z bułką 
tartą i posypane cukrem.

MIODOWe CIASTeCZKA 
Z MĄKI ŻyTNIeJ

Składniki:
150 g miodu
150 ml syropu cukrowego
200 g masła
500 g mąki żytniej
skórka z jednej pomarańczy
4 szczypty mielonych goździków
10 g potażu (węglan potasu), prawie 
1 łyżeczka
3 łyżeczki wody
masło do posmarowania blachy
cukier puder do posypania
etapy przygotowania:
Miód, syrop i masło zagrzać na małym 
ogniu aż masło się rozpuści. Odstawić 

do wystygnięcia w temperaturze po-
kojowej. W misce wymieszać mąkę ze 
skórką pomarańczową i goździkami. 
Dodać mieszankę z miodem do mąki. 
Potaż rozpuścić w wodzie i dodać 
do mąki. Zagnieść ciasto. Przykryć 
folią spożywczą i odstawić na 24h w 
pokojowej temperaturze. Rozgrzać 
piekarnik do 180 stopni. Blachę wy-
smarować masłem. Ciasto przełożyć 
na blat posypany mąką, rozwałkować 
na grubość pół centymetra i wycinać 
gwiazdki i serca za pomocą foremek 
do ciasteczek. Umieścić ciasteczka na 
blasze i piec na złoty kolor na środko-
wej półce piekarnika przez 12 minut. 
Następnie ostudzić na kratce. Podawać 
posypane cukrem pudrem.
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Ceremoniał wojskowy, okolicznościowe przemówienia oraz msze święte w intencji ojczyzny odbyły się 

na pl. T. Kościuszki w Łęczycy oraz na pl. Jana Pawła II w Ozorkowie. Mieszkańcy wspólnie z przedsta-

wicielami władz i służb mundurowych uczcili 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dodatkowo, 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy przedstawili inscenizację słowno-muzyczną z mottem 

przewodnim „Nauczmy się na pamięć tego kraju”. Dzieci w tym roku po raz pierwszy zaangażowały 

się podczas uroczystości 3-cio majowych. 

Regionalny

śWiĘTO 3 Maja 
w Łęczycy i Ozorkowie
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Ozorków 

pAcjenTKA powiAdoMiłA pRoKURATURę

ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
 

ZAPRASZA NA  
 

IX OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TANECZNE 
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA 

13 MAJA 2017, GODZ. 11.00 
HALA SPORTOWA W OZORKOWIE 

UL. TARUGUTTA 2, 95-035 OZORKÓW 

WSTĘP WOLNY 

Schorowana 68-let-
nia Krystyna Sz . 

opuściła mieszkanie przy ul. 
Mielczarskiego i przeprowadziła 
się do lokalu socjalnego przy ul. 
Łęczyckiej. Musiała podjąć taką 
decyzję z powodu dużego zadłu-
żenia. Nie jest jej łatwo. 

- Muszla klozetowa stoi w pomiesz-
czeniu kuchennym, tuż przy piecu. 
To jest bardzo niefortunne i niestety 
nie da się z tym nic zrobić, bo po-
mieszczenie jest zbyt małe. Nie moż-
na zabudować tej muszli. Poza tym w 
lokalu nie ma rozprowadzenia ciepła. 
Nawet gdy w piecu ostro napalę, to 
w przylegającym do kuchni pokoju 
jest zimno – uskarża się pani Kry-
styna. - Okna są stare i nieszczelne. 
Zdecydowałam się przyjąć ten lokal, 

ale w urzędzie miasta zastrzegłam, że 
tylko czasowo. Nie wyobrażam sobie, 
abym spędziła tu zimę. Mam nadzie-
ję, że magistrat spełni moją prośbę i 
znajdzie dla mnie mieszkanie z CO. 

Nie jest tajemnicą, że kolejka ocze-
kujących na mieszkanie z gminy jest 
duża. Standard lokali socjalnych jest 
jaki jest. Większość z nich nie posia-
da nawet ubikacji. Czy zatem pani 
Krystyna ma powody do krytyki?

- Ledwo się poruszam, muszę 
chodzić o kulach. Noszenie węgla 
jest dla mnie ogromnym wysiłkiem. 
Po prostu boję się, że złe warunki 
mieszkaniowe poważnie odbiją się 
na moim zdrowiu. To jest nie tylko 
walka o lepsze mieszkanie. To wal-
ka o moje życie...

(stop)

Ciężkie życie po eksmisji

W pomieszczeniu kuchennym stoi muszla klozetowa 

Dlaczego dyrektor wyrzucił mnie 
z przychodni? - pyta pani Mariola 
Ozorków Mariola Chabasińska 

nie może zrozumieć 
decyzji dyrektora Miejskiej Przy-
chodni Zdrowia, który wykreślił 
ją z listy pacjentów. Powiadomiła 
prokuraturę, bo uważa, że szef 
MPZ złamał prawo. Czy faktycznie 
doszło do naruszenia przepisów?

O problemach zdrowotnych pani 
Marioli pisaliśmy już na łamach 
gazety. Schorowana ozorkowianka 
uskarża się głównie na cukrzycę. Z 
tego powodu musi otrzymywać za-
strzyki z insuliną. 

- Był taki okres, że dyrektor przy-
chodni odmawiał transportu i 
pielęgniarki nie przyjeżdżały do 
domu. Musiałam wtedy sama cho-
dzić do przychodni a jest to dla 
mnie bardzo niebezpieczne. Dlatego 
zwróciłam się do gazety o pomoc. Po 
artykule znów pielęgniarki zaczęły 
przyjeżdżać. Niestety, jest kolejny 
duży problem – mówi załamana M. 
Chabasińska. 

Pacjentka dowiedziała się nie-
dawno, że została wyrejestrowana z 
Miejskiej Przychodni Zdrowia. 

- Jestem załamana – słyszymy. - 
Uważam, że decyzja pana dyrektora 
nie jest zgodna z prawem. Dlatego 
napisałam do prokuratury. Nie wiem 
co teraz zrobię. Cała ta sytuacja jest dla 
mnie niezrozumiała. Szef Miejskiej 
Przychodni Zdrowia odwiedził mnie 
w domu, a gdy wychodził to zakomu-
nikował, że mnie wyrejestruje. 

Ryszard Chabasiński, ojciec pani 
Marioli, nie ukrywa, że także jest zbul-

wersowany zachowaniem dyrektora 
przychodni zdrowia. 

- To się w głowie nie mieści, że dy-
rektor przychodni tak postępuje. Moja 
córka nic nie zrobiła. Nikomu nie ubli-
żyła. Walczy jedynie o swoje prawa, bo 
jest bardzo chora. Czy dyrektor MPZ 
wykreślił córkę z listy pacjentów tylko 
z powodu oszczędności? Być może nie 
chciał generować kolejnych kosztów 
związanych z transportem. To jest 
naganne. Byliśmy już w tej sprawie w 
magistracie.

Andrzej Fijałek, dyrektor Miejskiej 
Przychodni Zdrowia, przekonuje, iż 
nie doszło do złamania prawa.

- Decyzję podjęto w myśl prawa 
lekarza do odmowy leczenia, które 
zostało ustanowione w art. 38 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z 
późn. zm.). W świetle tego przepisu 
lekarz może nie podjąć lub odstąpić od 
leczenia pacjenta a ja jako kierownik 
placówki nie mam prawa zmieniać 
autonomicznej decyzji lekarza w tym 
zakresie – wyjaśnia szef MPZ. - Z 
obszernej dokumentacji wynika, iż 
co najmniej od 2013 roku pacjentka 
odmawia leczenia zaordynowanego 
przez specjalistów co skutkuje niemoż-
nością lub brakiem wyników terapii 
oraz sukcesywnie pogarsza stan zdro-
wia pacjentki. Wymusza poprzez za-
chowania daleko odbiegające od norm 
prawnych na lekarzu prowadzącym 
stosowanie niewłaściwej terapii, która 
nie przynosi żadnych efektów oraz 

rzutuje na obecny stan zdrowia pa-
cjentki. Wobec powyższego lekarze i 
personel pielęgniarski MPZ w Ozor-
kowie w formie pisemnej jednogłośnie 
odmówili wykonania świadczeń 
wobec pacjentki zgodnie z obowią-
zującymi wymogami prawnymi ww. 
oraz Ustawie o Zawodzie Pielęgniarki i 
Położnej. Muszę dodać, że pracownicy 
zwrócili się do mnie z informacją, 
że odmawiają wykonywania wobec 
pacjentki świadczeń medycznych ze 
względu na negatywny stosunek pa-
cjentki odnośnie prowadzonej terapii 
oraz stwierdzają, iż są poddani przez 
pacjentkę nieustannym agresywnym 
zachowaniom aspołecznym wobec 
personelu, jak i przebywających na 
terenie placówki pacjentów.

Dyrektor przychodni uważa, że 
w związku ze znaczącą liczbą pod-
miotów udzielających świadczenia 
z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej na terenie Ozorkowa 
jak i w najbliższej odległości M. 
Chabasińska nie będzie miała kło-
potu z uzyskaniem świadczenia 
w ramach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. 

O komentarz poprosiliśmy również 
urząd miasta.

„Pani Chabasińska złożyła do UM 
skargę na dyrektora MPZ. Na kwiet-
niowej sesji radni zdecydowali o 
przekazaniu skargi do rozpatrzenia 
przez Komisję Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Rady Miejskiej” - infor-
muje magistrat. 

tekst i fot. (stop)

państwo chabasińscy (ojciec z córką) krytykują dyrektora 
przychodni
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RoMAns policjAnTKi i policjAnTA 

ogłoszenie

Ozorków Ozorków 

„ZaRZąd OZORkOwskieJ sPółdZielni MiesZkaniOweJ ZawiadaMia, 
że ZeBRanie gRuPy cZłOnkOwskieJ cZłOnków OcZekuJących 

OdBędZie się 19 MaJa 2017 R. O gOdZ. 1700 w świetlicy sPółdZielni 
PRZy ul. stasZica 1 w OZORkOwie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji.
4. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
7. Sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w roku 
2016.
8. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
• podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
•  wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów trwania użytkowania wieczystego gruntów 

wchodzących w skład majątku Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
•  zbycia przysługujących Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej praw majątkowych do 

nieruchomości zabudowanych urządzeniami drogowymi i urządzeniami infrastruktury 
technicznej,

• zmian do Statutu.
9. Dyskusja.”

17 stypendiów i 20 nagród 
sportowych przyznano mło-
dym zawodnikom z Ozorkowa, 
którzy w ub. roku osiągnęli 
indywidualnie lub ze swoimi 
zespołami sukcesy w rozgryw-
kach sportowych na poziomie 
wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym. 

Wśród uhonorowanych znaleźli 
się siatkarze i siatkarki, rugbiści i 
rugbystki, karatecy oraz brydżystka 
i hokeista. Młodzi sportowcy otrzy-
mali dyplomy z rąk burmistrza Jacka 

Sochy i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Romana Kłopockiego pod-
czas sesji Rady Miejskiej 27 kwietnia.

Na nagrody sportowe przeznaczo-
no w tym roku w sumie 8,5 tys. zł, 
natomiast na stypendia, które będą 
wypłacane co miesiąc od maja do 
grudnia 2017 r., przeznaczono ogółem 
29 tys. zł z budżetu miasta. 

Podczas sesji wręczono także na-
grody niepieniężne i wyróżnienie w 
postaci statuetek i listów gratulacyj-
nych trenerom za upowszechnianie 
sportu wśród młodzieży.

Jak udało nam się do-
wiedzieć, w miejsco-

wym komisariacie policji doszło 
do gorącego romansu. Sprawa 
budzi emocje, bowiem nie jest to 
zwykły romans w miejscu pracy. 
Policyjna służba rządzi się swo-
imi prawami i jest obwarowana 
wewnętrznymi, surowymi prze-
pisami. Ważna jest też kwestia 
związana z wizerunkiem policji. 

O namiętności pomiędzy poli-
cjantką a policjantem od dawna 
mówiło się w komisariacie. Związek 
stawał się coraz bardziej zażyły. 
Para widywana była po służbie w 
jednoznacznych sytuacjach.

- Całowali się i obejmowali. Było 
widać, że mają się ku sobie – mówi 
mężczyzna (nazwisko znane redak-
cji), który swoimi spostrzeżeniami 
podzielił się z gazetą. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że są 
to sprawy osobiste. Jednak należy 
zadać pytanie, czy romans nie 
wpływa negatywnie na wykony-
wanie obowiązków służbowych 
funkcjonariuszy. Niestety, w całej tej 
sprawie są osoby pokrzywdzone. To 
najbliżsi policjantów. 

- Policjantka od ośmiu lat jest w 
związku małżeńskim. Jej mąż, gdy 
dowiedział się o tym romansie, o 
mało nie dostał zawału. Nie ma się 
co dziwić, bowiem policjantka jest 
w ciąży – informuje ozorkowianin, 
który nie ukrywa, że jest zbulwer-
sowany policyjnym romansem. 
- Jeśli zaś chodzi o żonę policjanta, 
to też już o wszystkim wie. Podobno 
pojechała do tej policjantki i zrobiła 
jej karczemną awanturę. Najgorsze 
jest to, że tamte drugie małżeństwo 
posiada półtoraroczne dziecko.

Zadzwoniliśmy do biura praso-
wego zgierskiej policji. Zapytaliśmy 
mł. asp. Magdalenę Czarnacką o 
wytyczne, polecenia lub inne prze-
pisy regulujące postępowanie poli-
cjanta w czasie wolnym od służby. 
Czy policjant w czasie wolnym od 

służby może romansować ze swoją 
koleżanką z komisariatu? (pomijając 
ocenę moralną). 

- Życie prywatne funkcjonariuszy 
nie interesuje komendanta policji w 
Ozorkowie, o ile nie ma ono nega-
tywnego przełożenia na wykony-
wanie obowiązków służbowych. W 
tym przypadku nie można mówić 
o tym, aby funkcjonariusze źle wy-
pełniali swoje zadania – informuje 
rzeczniczka zgierskiej policji.

Polskie prawo pracy nie definiuje 
pojęcia: romans w miejscu pracy. 
W tej sytuacji pracodawca może 
egzekwować od pracowników 
jedynie skutki zaniedbań zawo-
dowych wynikających z romansu, 
nie zaś sam fakt uczestnictwa w 
romansie, ponieważ to byłoby już 
wtrącanie się do życia prywatnego. 
Zażyłość, nawet erotyczna, to nie 
przestępstwo, jednak może to być 
czyn, który narusza wewnętrzne re-
gulaminy obowiązujące w firmach. 
Na przykład, według pracodawcy, 
afiszowanie się ze związkiem (ca-
łowanie, dotykanie) może naruszać 
wizerunek przedsiębiorstwa. W 
Stanach Zjednoczonych, w 2004 
roku, firma American Management 
Association (AMA) i nowojorska 
kancelaria Jackson Lewis, prze-
prowadziła badania w wyniku, 

Na kary więzie-
nia - od 1 roku 

i 2 miesięcy do 1 roku i 8 
miesięcy - skazał w ub. piątek 
łódzki sąd trzech mężczyzn, 
którzy pobili obywatela Pa-
kistanu ze względu na jego 
przynależność narodową i 
wyznaniową. Do ataku do-
szło w styczniu tego roku na 
ul. Wyszyńskiego.

Mężczyźni zaatakowali 44-let-
niego obywatela Pakistanu przy 
sklepie nocnym. najstarszy z 
nich, 37-latek, spytał Pakistań-
czyka, czy jest muzułmaninem. 
Po uzyskaniu twierdzącej od-
powiedzi, uderzył go. do ataku 
włączyli się 29-latek i 25-latek. 
wszyscy bili Pakistańczyka 
pięściami, kopali i szarpali – 
m.in. wybijając mu kilka zębów 
i łamiąc nos. 

sąd uznał winę oskarżonych i 
skazał: 37-latka na 1 rok i 8 mie-
sięcy więzienia oraz zapłacenie 
nawiązki na rzecz poszkodowa-
nego w wysokości 5 tys. zł. 

29-latek, który przyznał się też 
do kradzieży telefonu komór-
kowego pobitego mężczyzny, 
ma spędzić za kratami 1 rok i 6 
miesięcy oraz wpłacić 3 tys. zł 
nawiązki. Ma też zapłacić 800 
zł za ukradziony telefon. trzeci 
z oskarżonych otrzymał karę 1 
roku i 2 miesięcy więzienia i 2 
tys. zł nawiązki. 

uzasadniając wyrok sąd 
stwierdził m.in., że działania 
takie jak oskarżonych zaliczają 
się do tzw. przestępstw z niena-
wiści, które zdarzają się coraz 
częściej i dlatego kara musi być 
surowa. 

wyrok jest nieprawomocny. 

Więzienie za PobiCie 
PakistańCzyka

Do pobicia doszło przed tym sklepem

Nagrody i stypendia dla sportowców

Seksafera w policji!

których ustalono, że w jednej piątej 
wszystkich przedsiębiorstw w 
USA obowiązywał wewnętrzny 
regulamin zakazujący romansów 
pomiędzy pracownikami. W Polsce 
w przypadku służb mundurowych 
a także innych profesji pewne 
zachowania międzyludzkie mogą 
podlegać pod przepisy zawarte 
w rozporządzeniach dotyczących 
zasad etyki zawodowej. W naszym 
kraju około 40% pracujących spotka-
ło się z romansami w miejscu pracy. 
I chociaż większość ludzi akceptuje 
to zjawisko (zwłaszcza, jeżeli doty-
czy ono relacji pomiędzy ludźmi 
wolnymi, którzy nie przebywają w 
stałych związkach) to zawsze należy 
pamiętać o konsekwencjach takich 
zachowań niekoniecznie wynikają-
cych z przepisów prawa – plotki, od-
krycie romansu w okolicznościach 
wyjątkowo niekorzystnych ( utrata 
reputacji), czego konsekwencją 
może być zahamowanie kariery 
na wiele lat. Romans w pracy jak 
każde zachowanie podlega ocenie, 
ma swoje plusy i minusy, warto być 
ich świadomym.

(stop)
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Niedawno zakończyły się prace 
budowlane na drodze w Kowa-
lewicach. Pozostało tylko wyko-
nanie oznakowania poziomego 
oraz pionowego i mieszkańcy 
będą w pełni cieszyć się z nowej 
drogi. Przebudowany odcinek o 
długości 760 metrów był kon-
tynuacją inwestycji drogowej 
wykonanej w 2014 roku. Droga 
stanowi teraz alternatywny do-
jazd do Chociszewa od strony 
Grotnik. 

Drogowcy pracują jeszcze w 
Ignacewie Folwarcznym, gdzie 

przebudowany zostanie 672 me-
trowy odcinek drogi o szerokości 
4 metrów, natomiast w Chocisze-
wie 5 metrowy  pas drogi będzie 
miał długość 230 m. Inwestycje w 
całości realizowane są ze środków 
gminnych. Łącznie przebudowane 
zostanie 1,6 km nawierzchni, a 
wartość inwestycji to 627 tys. zł. 
Wykonawcą prac na wszystkich 
drogach jest firma Włodan.

Na najbliższe tygodnie zapla-
nowana jest przebudowa drogi 
gminnej w Pustkowej Górze. Wójt 
podpisał już umowę z firmą Lark-

bud Sp. z o.o., która wygrała prze-
targ na wykonanie tej inwestycji. 
W tej chwili trwają prace przygo-
towawcze. 

Przebudowa dróg w gminie 
Parzęczew ruszyła Pełną Parą

pRZeBuDOWA DROgi W igNAceWie
DROgA W KOWAleWicAch

Jeden z czytelników 
zadzwonił zaniepo-

kojony do redakcji informując o 
zdewastowanej skrzynce energe-
tycznej przy ul. Działkowej. 

- Drzwiczki zostały oderwane a 
na wierzchu są przewody. Stwarza 
to ogromne niebezpieczeństwo dla 
innych – usłyszeliśmy. 

O sprawie powiadomiliśmy za-
kład energetyczny w Zgierzu. 
Mamy nadzieję, podobnie jak zanie-
pokojeni mieszkańcy, że skrzynka 
zostanie szybko naprawiona. 

(stop)

uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 4 rozpoczął Miejskie Obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja. uczniowie przypomnieli swoim kolegom 
i zaproszonym gościom najważniejsze postanowienia konstytucji z 
1791 r. i wydarzenia, jakie towarzyszyły jej uchwaleniu. W przygoto-
wanym przez uczniów programie artystycznym nie mogło zabraknąć 
polskich tańców i patriotycznych piosenek. Wśród gości obecni byli 
m.in. poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, burmistrz Jacek Socha i 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kłopocki. 

Artykuł o usuwaniu 
azbestu z bloków 

przy ul. Sikorskiego spotkał się z 
dużym zainteresowaniem spół-
dzielców. Sebastian W., który 
poinformował redakcję o tema-
cie, krytycznie wypowiada się o 
komentarzu do sprawy Zdzisława 
ewiaka, wiceprezesa spółdzielni 
mieszkaniowej.

- Nie jest prawdą, tak jak stwier-
dził w artykule zastępca prezesa, 
że mówiłem o tym, iż zerwany z 
bloków azbest został zakopany pod 

placem zabaw Nivea. Powiedziałem 
jedynie, że plac był budowany w 
tym samym okresie w którym trwa-
ły roboty modernizacyjne bloków. 
Wypowiedź pana Ewiaka postawiła 
mnie w złym świetle, tak jakbym 
miał jakiś problem z rzetelną oceną 
danej sytuacji. Ponadto czytelnicy 
zostali wprowadzeni w błąd. To ko-
lejne mijanie się z prawdą. Dlatego 
zastanawiam się, czy po takiej wy-
powiedzi wiceprezesa, ponownie 
nie napisać do prokuratury.

(stop)

Wiceprezes mija się z prawdą 
– twierdzi Sebastian W.

Ozorków 

Ozorków 

Otwarcie placu zabaw zbiegło się z modernizacją bloków

trolejbus zamiast 46?
Ozorków W urzędzie miasta 

w Łodzi prezydent Hanna Zdanowska zapropono-wała włodarzom gmin przez które przejeżdżają tramwaje podmiejskie, aby zamiast inwe-stować w tory i sieć trakcyjną oraz zakup nowego taboru, po-stawić na autobus elektryczny. Pomysł nie wzbudził zachwytu. Burmistrz Jacek Socha jest jed-nym ze zwolenników tramwaju 46. 
- Wciąż jestem zdania, że po-winniśmy zabiegać o pieniądze na modernizację linii tramwajowej – uważa włodarz Ozorkowa. 
Autobusy elektryczne miałyby korzystać z wydzielonego pasa jezdni, kursować częściej i szybciej niż tramwaje. Prezydent Zdanow-ska argumentuje, że na ich zakup można by łatwiej uzyskać pienią-dze z Unii Europejskiej.
MPK twierdzi, że jeśli natych-miast nie ruszą modernizacje, najpóźniej za dwa lata tramwaje 

przestaną kursować. Stan torów i sieci trakcyjnej jest tak zły, że dalsze ich użytkowanie zagraża bezpieczeństwu pasażerów. 
(stop)

Niebezpiecznie 
na Działkowej

o konstytucji w szkole

Wyścig na cegielnianej 
i KrytyKa Policji Do mrożących 

krew w żyłach 

zdarzeń z udziałem kie-
rowców audi i bmw, którzy 

postanowili pościgać się 

na ul. Cegielnianej, doszło 

w sobotę wieczorem. Rajd 

mógł zakończyć się tragedią. 

Ozorków 

Audi z impetem wpadło na elewa-
cję jednego z budynków a następnie 
zatrzymało się na słupie stojącym kil-
ka metrów dalej. Całe szczęście w tym 
czasie nie było nikogo na chodniku. 

- Usłyszałam potężny huk – mówi 
lokatorka uszkodzonego domu. - Siła 
uderzenia była bardzo duża. Znaczna 
część ściany została głęboko zaorana 
przez samochód. Zresztą po wygię-
tym słupie można sobie wyobrazić z 
jak dużą prędkością jechało audi. 

Ozorkowianka podzieliła się swo-
imi spostrzeżeniami dot. policji.

- Na policjantów trzeba było cze-

kać aż 3 godziny. 
Gdy zapytaliśmy 
o powód takiego 
opóźnienia, funk-
cjonariusze odparli, że w weekendy 
jest tylko jeden patrol.

Mł. asp. Magdalena czarnacka, 
rzecznik policji w Zgierzu, potwier-
dza.

- Faktycznie, na miejsce policjanci 
przyjechali po trzech godzinach od 
zdarzenia. W tym samym czasie 
doszło do zatrzymania i trzeba było 
pojechać z Ozorkowa do Zgierza. 
Funkcjonariusze otrzymali informa-

cję, że na Cegielnianej 
jest już pogotowie i w 
wyniku tego wypadku 
nie ma zagrożenia życia 
i zdrowia. Gdyby było 
inaczej, to na pewno po-
jawiłby się tam szybko 
inny patrol – zapewnia 
M. Czarnacka. 

Rzeczniczka dodaje, 
że 22-latek, który kiero-
wał audi, nie odniósł po-
ważniejszych obrażeń. 
Policja – jak usłyszeliśmy 
– nie ma informacji o 
tym, aby na Cegielnianej 

doszło do wyścigu. 
(stop)

Audi najpierw uderzyło w dom, a następnie w 
przydrożny słup
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zdRowie i URodA

Syrop z sosny warto mieć pod ręką, gdy nastanie czas przezię-bień. Kiedy i jak zbierać pędy sosny? Pędy sosny najlepiej zbierać na przełomie kwietnia i maja. Muszą to być jasnozielone przyrosty z brązową, lepką łu-pinką. Przycinamy je sekatorem albo bardzo ostrym nożem. Naj-bardziej soczyste mają długość do 12 centymetrów. Dłuższe będą miały już mniej soku. Pędy najlepsze na syrop i miód będą lepkie, warto więc pamiętać o tym, żeby zbierać je w rękawicach. Żeby nie uszkodzić drzewa, nie zbierajmy wszystkich pędów z jednej sosny, a wybierajmy najbardziej soczyste z kilku drzew.
Jak zrobić syrop z sosny?

Potrzebujesz:
litrowy słoik młodych pędów sosny (przyrost z ostatniego roku); cukier; odrobina wody. 
Przygotowanie syropu z sosny:1.  Po zerwaniu młodych pędów delikatnie je myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na kawałki wielkości centymetra. Innym sposo-bem na to, żeby pędy szybciej puściły sok jest ugniatanie ich drewnianym tłuczkiem.
2.  Następnie w słoiku układamy na przemian warstwy pędów i cukru (warstwę pędów grubości 3 cm posypujemy 4 łyżeczkami cukru). Na koniec można dodać odrobinę wody.3.  Słoik zakręcamy i odstawiamy w dobrze nasłonecznione miejsce na około tydzień (przy słonecznej pogodzie) lub dłużej (jeśli na zewnątrz jest pochmurno i deszczowo).4.  Po upływie tego czasu zlewamy do mniejszego słoiczka powstały syrop. Przechowywany w chłodnym i zaciemnionym miejscu nie straci właściwości leczniczych nawet przez kilka lat.

Syrop z kwiatów mniszka lekar-skiego jest najczęściej stosowa-ny w celu łagodzenia bólu gar-dła i leczenia infekcji górnych dróg oddechowych. Jednak miód z mniszka lekarskiego, poza właściwościami przeciwza-palnymi i przeciwwirusowymi, ma także właściwości prze-ciwmiażdżycowe, żółciopędne i odtruwające, dlatego powinien się znaleźć w wielu domowych apteczkach.

Kiedy i gdzie zbierać kwiaty mniszka lekarskiego?
Kwiaty mniszka lekarskiego najlepiej zbierać w maju, ponie-waż wtedy są najbardziej dojrzałe i nie mają charakterystycznego posmaku goryczy. Należy zbierać je w słoneczny dzień, koniecznie przed południem, kiedy kwiat jest najbardziej otwarty. Zebrane o tej porze dnia płatki mają najwięcej smaku i aromatu. Przed przygo-towaniem syropu kwiaty mlecza należy rozłożyć na białym papie-

rze - dzięki temu łatwiej będzie nam zobaczyć i usunąć wszystkie owady.
Uwaga! Nie należy zbierać kwiatów mniszka rosnących przy drogach oraz na polach (ze względu na ryzyko, że są skażone pestycydami). Najlepiej zbierać kwiaty rosnące na łąkach.

Przepis na syrop z mniszka lekarskiego  - do ramki
Składniki:
1 litr kwiatów mlecza, 
2 cytryny, 
1 litr wody, 
1 kg cukru. 
Przygotowanie: kwiaty mlecza włóż do garnka, zalej zimną wodą i gotuj na małym ogniu przez ok. 15 min. Następnie garnek odstaw na dobę w chłodne miejsce. Po 24 godzinach wywar odcedź przez sito i dodaj do niego sok z cytryn oraz cukier. Całość wymieszaj i gotuj na małym ogniu do czasu, aż uzyskasz konsystencję lejącego miodu (ok. 2 godzin). Tak powsta-ły syrop przelej do słoiczków. Ter-min ważności domowego syropu z mniszka mija po kilku miesią-cach od daty przygotowania.

Zioła na kaszel przyniosą ulgę w tej 
wyjątkowo przykrej dolegliwości. 
Tymianek pospolity, podbiał pospo-
lity i prawoślaz lekarski są zarówno 
składnikami popularnych leków 
przeciwkaszlowych, ale możesz rów-
nież przygotować herbatki ziołowe 
na kaszel. Przeczytaj, jak działają 
zioła na kaszel i jak przygotować sa-
modzielnie przeciwkaszlowy napar.

Zioła na kaszel: 
tymianek pospolity

Tymianek pospolity chętnie stosu-
jemy jako aromatyczną przyprawę 
ułatwiająca trawienie, rzadziej wyko-
rzystujemy w domowych kuracjach na 
suchy kaszel. A tymczasem doskonale 
sprawdza się on w tej roli, głównie dzię-
ki znacznej zawartości olejku eterycz-
nego (ok. 2,5%), w którym znajdują się 
karwakrol, cyneol, cymen, alfa-pinen, 
linalol i borneol oraz tymol o silnym 
działaniu przeciwdrobnoustrojowym 
(ma właściwości bakterio- i grzybobój-
cze). Tymol jest dobrze rozpuszczalny 
w wodzie, więc łatwo przechodzi do 
naparów i dodatkowo wykazuje wła-
ściwości przeciwbólowe.

Zioła na kaszel: 
podbiał pospolity

Kolejnym ziołem na kaszel jest podbiał 
pospolity - zarówno jego liście, jak i kwia-
ty mają właściwości wykrztuśne, które 
zawdzięczają głównie związkom śluzo-
wym. Działają one osłaniająco na drogi 
oddechowe, zmniejszając ich podrażnienie, 
co hamuje kaszel. Ponadto powodują roz-

luźnienie zalegającej w gardle wydzieliny i 
przywracają ruchy nabłonka rzęskowego, 
ułatwiając odkrztuszanie. Liście podbiału 
pospolitego zawierają aż do 8% związków 
śluzowych, a poza tym flawonoidy, garb-
niki, fitosterol, karotenoidy, olejek eteryczny, 
kwasy fenolowe, związki mineralne. Poza 
działaniem wykrztuśnym mają też powle-
kające, przeciwskurczowe, przeciwzapalne 
i przeciwbakteryjne. Natomiast w kwiatach 
jest więcej olejku eterycznego i flawonoidów, 
a mniej śluzu i goryczy, dlatego silniej 
hamują odruch kaszlowy, ale mają słabsze 
właściwości osłaniające błony śluzowe.

Zioła na kaszel: 
prawoślaz lekarski

Duża (nawet powyżej 10%) zawar-
tość związków śluzowych w kolejnym 
ziele na kaszel - prawoślazie lekarskim 
sprawiła, że jest on jednym z najsku-
teczniejszych ziół przeciwkaszlowych 
– tę właściwość mają zarówno jego 
korzenie, jak i liście. Głównymi składni-
kami śluzów są: kwas galakturonowy, 
galaktoza, glukoza, arabinoza i ram-
noza, które charakteryzują się dzia-
łaniem osłaniającym, powlekającym 
i przeciwzapalnym, zmiękczającym 
wydzielinę zalegającą w oskrzelach 
i wykrztuśnym. Poza związkami 
śluzowymi korzenie ziela zawierają 
pektyny, sacharozę i skrobię, asparagi-
nę i betainę, witaminy oraz liczne sole 
mineralne.

Przepisy na herbatki na kaszel
1.  Herbatka z tymianku pospolitego: 

1 łyżkę ziela zalej szklanką wrzątku i 

odstaw pod przykryciem na 10 minut. 
Przecedź. Pij 2 razy dziennie po 1/2 
szklanki. 

2.  Herbatka z podbiału pospolitego: 
1 łyżkę mieszanki liści i kwiatów 
podbiału zalej szklanką wrzątku i 
zaparzaj pod przykryciem 15 minut. 
Przecedź, pij 3-4 razy dziennie po 
1/2 szklanki naparu. Drugi przepis: 2 
łyżki kwiatów podbiału zalej szklanką 
wody i gotuj powoli pod przykryciem 
5 minut. Odstaw na 10 minut, potem 
przecedź. Pij 2-3 razy dziennie po 1/2 
szklanki odwaru. 

3.  Herbatka z prawoślazu lekarskiego: 
1 łyżkę rozdrobnionego korzenia 
zalej szklanką ciepłej wody i pod 
przykryciem zostaw na noc. Rano 
lekko podgrzej i przecedź. Pij po 1/3 
szklanki 3 razy dziennie. Drugi prze-
pis: 100 g rozdrobnionego korzenia 
zalej 1/2 l czystej wódki 40% i od-
staw w ciepłe miejsce na 2 tygodnie. 
Wstrząsaj naczyniem 2 razy dziennie. 
Przecedź nalewkę przez gęstą gazę, 
odciśnij osad. Przechowuj nalewkę 
w lodówce. Pij po 1 łyżeczce 3 razy 
dziennie po posiłku

Jak zrobić syrop z młodych 
pędów sosny?

SYROP Z MNISZKA lekarskiego - PRZEPIS 
na leczniczy miód z kwiatów mlecza

Zioła na kaszel. Przepisy na herbatki na kaszel

tabela kaloRii: warzywa. 
sprawdź, ile kalorii mają warzywa!

Tabela kalorii - warzywa w dużej 
mierze dowodzi, że warzywa są 
nie tylko zdrowe, ale i niskoka-
loryczne. Pamiętaj, że warzywa 
powinny stanowić podstawę 
twojej diety - według zaleceń In-
stytutu Żywności i Żywienia mają 
stanowić połowę spożywanych 
każdego dnia posiłków. Zobacz 

więc, jak przedstawia się kalorycz-
ność warzyw.

Najmniej kaloryczne warzywa
1. Zielony ogórek
Jednym z najmniej kalorycznych 
warzyw jest zielony ogórek - w 100 
g produktu znajdziemy tylko 16 kcal. 
Jego właściwości są w dużej mierze 
podobne do arbuza. Oba produkty 
zawierają dużo wody - ogórek jest z 
niej złożony aż w 96 procentach - i 
głównie temu swoją niskokalorycz-
ność zawdzięczają. Z drugiej strony, 
mają niewiele wartości odżywczych. 
Ogórek ma niski indeks glikemicz-
ny - 15.
2. Cukinia
Cukinia jest tak samo kaloryczna jak 
ogórek - w 100 g produktu jest za-
wartych 16 kcal. Cukinia wspomaga 
przemianę materii, jest ponadto 
bogata w potas, zapobiegający za-
trzymywaniu wody w organizmie, 
a co za tym idzie - przyspieszający 
zrzucanie kilogramów. Cukinię 
stosuje się w diecie oczyszczającej, 
ponieważ 90 procent jej zawartości 
stanowi woda.
3. Kapusta kiszona
Ile kilokalorii ma kapusta kiszona? 
Tyle samo, co zielony ogórek i 
cukinia - 16. Jej stosowanie jest 
zalecane osobom odchudzającym 
się ze względu na wysoką zawar-
tość błonnika i fakt, że szybko 
powoduje uczucie sytości. Kapusta 
kiszona zawiera witaminy z grupy 
B, witaminę C, niacynę i witaminę 
E, a także beta-karoten i składniki 
mineralne.

Najbardziej kaloryczne warzywa
1. Fasola
Zarówno czarna, jak i biała fasola 
są bardzo kaloryczne - zawierają 
odpowiednio 345 i 346 kcal. Osoby 
odchudzające się nie muszą jednak z 
niej rezygnować - jest ona bogatym 
źródłem błonnika i szybko zaspokaja 
uczucie sytości. Poza tym zawiera le-
cynę oraz składniki mineralne: wapń, 
fosfor, potas.
2. Kukurydza
W 100 gramach kolby kukurydzy 
zawiera się 220 kcal, mimo to 
warto ją z umiarem spożywać. 
Dlaczego? Zawiera antyoksy-
danty: beta-karoten i luteinę, jest 
cennym źródłem selenu, kwasów 
omega-3, witaminy E i błonnika. 
ma jednak wysoki indeks glike-
miczny - 65.
3. Groch
Groch jest jeszcze bardziej kalo-
ryczny niż fasola - zawiera 354 
kcal. Warto jednak pamiętać, że 
zawiera duże ilości błonnika po-
karmowego, witaminy z grupy B 
(w tym kwas pantotenowy i kwas 
foliowy), składniki mineralne, wi-
taminę C, witaminę E, witaminę 
K. Indeks glikemiczny grochu w 
formie gotowanej wynosi 22.

Tabela kalorii: warzywa (kcal/100 g)
bakłażan 24
boćwinka 28

bób 36
brokuły 27

brukselka 44
buraki 46
cebula 28
chrzan 68
cukinia 16

czosnek, ząbek 3
ćwikła 49
dynia 23

fasolka szparagowa 36
groszek zielony, strąki 43

jarmuż 49
kabaczek 20
kalafior 16
kalarepa 24

kapary, łyżka stołowa 3
kapusta biała 28

kapusta czerwona 36
kapusta włoska 32

karczochy 61
ketchup pomidorowy 101

marchew 24

źr
ód

ło
: p

or
ad

ni
kz

dr
ow

ie
.p

l



14 8 MAJA 2017
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ofeRTy pRAcy

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 
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
Miejsce pracy: Chrząstów Stary

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

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

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, w
ymagane 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

Szwaczka
Umiejętność szycia, możliwość 
przyuczenia do zawodu szwaczki
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

elektryk
Wykształcenie średnie – min. 
3 lata stażu pracy, uprawnienia 
eksploatacji urządzeń pod 
napięciem – gr. SEP – do 1 kV, 
uprawnienia na obsługę urządzeń 
transportu bliskiego np. suwnice 
bramowe, umiejętność pracy 
w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Mechanik
Wykształcenie średnie – min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego np. suwnice 
bramowe, wózki widłowe, mile 
widziana obsługa komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność doskonałej organizacji 
własnej pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie
Zakład Krawiecki
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel. 608-637-714

Piekarz - cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i 
chleba
PPHU „MAKS” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Praca w Górze Św. Małgorzaty 50B
Tel. 608-028-369

Kierowca samochodu 
ciężarowego
Wykształcenie zas. zawodowe, 
prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy, doświadczenie 
zawodowe – 1 rok
Giełda Rolna „ZOLA” Sp. J
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel. 654-160-803

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 wynajmie 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, przytulne 
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 
Ozorkowie lub zamienię na 

M-3 własnościowe do 40 m², 
parter. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę o pow. 535 
m² z domkiem piętrowym - 

Leźnica Wielka nad zalewem. 
Tel.: 790-388-867

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech; 
tapczan jednoosobowy, 

witrynę, barek firmy Forte – 
jasny buk. 

Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam segment pokojowy 
3,60 m dł. kolor – mahoń. 

Stan BDB – tanio. 
Tel.: 512-021-022

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

Kafle 19,3 x 13,3 cm 
po 1zł/szt. – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

 „SINGER” szyjąca, 
na pedał – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 
1400 kg, atest, 
homologacja 
– sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Maglownica domowa 
na korbę – sprzedam. 

Tel: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię, , 
dojarkę + 2 konwie, 

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 rowerki dziecinne 
w dobrym stanie. 
Tel.: 507-330-281

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

ekspedientka
Wykształcenie średnie
P.H.U. ANKOS Andrzej Kosmala
Ul. Główna 23, 95-001 Gieczno
Tel. 516-092-994
Praca: Gieczno, Oszkowice

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, umiejętność 
posługiwania się komputerem 
w zakresie MS Office, praca w 
przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7. 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, umiejętność 
posługiwania się komputerem 
w zakresie MS Office, praca w 

przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Ozorkowie

Kelnerka
Chęć do pracy.
VENEZIA Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512208211

Kwalifikowany pracownik 
ochrony
Mile widziane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.
AGENCJA OCHRONY  
WARTA Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 6, 98-290 Warta 
tel. 511 010 751

reklama
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Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, że 

zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), w środę, między 

godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 
kupon w kasie kina będziecie mogli 

odebrać darmowy bilet. 
uwaga, liczba darmowych 

zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z RePORTeReM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/Numer 234/2017

08.05 - 11.05.2017 r.

4 maja na terenie powiatu łęczyc-
kiego policjanci wydziału ruchu 
drogowego prowadzili działania 
o nazwie „Niechronieni”. Patrole 
zwracały szczególną uwagę na 
przestrzeganie przepisów przez 
pieszych i rowerzystów, a także 
zachowanie kierowców podczas 
przejeżdżania przez przejścia dla 
pieszych.

Podczas trwania działań policjan-
ci ujawnili i ukarali za popełnione 
wykroczenia 2 kierujących samo-
chodami, za przekroczenie prędko-
ści w pobliżu przejść dla pieszych 
oraz 4 pieszych, za nieprawidłowe 
przechodzenie przez jezdnię oraz 
chodzenie nieprawidłową stroną 
drogi. Funkcjonariusze zatrzymali 
czterech amatorów mocnych trun-
ków, którzy pomimo spożytego 
alkoholu wyruszyli w podróż. O 
godzinie 9.00 mundurowi podczas 
służby w gminie Grabów zatrzy-
mali do kontroli cyklistę. 30 – latek 
podczas badania osiągnął wynik 
1,3 promila alkoholu w organi-

zmie. 20 minut później w Witoni 
policjanci zbadali stan trzeźwości 
kolejnego cyklisty. 56 – latek miał 
w organizmie 1 promil alkoholu. 
O godzinie 9.35 w Grabowie bada-
nie 65 – letniego rowerzysty dało 
również wynik jednego promila 
alkoholu w organizmie. O godzinie 
11.30 w Górze Świętej Małgorzaty 
34 – letni cyklista podczas badania 
osiągnął wynik 2,6 promila alkoho-
lu w organizmie.

Policjanci z ogniwa patrolowo – in-
terwencyjnego łęczyckiej komendy 
zatrzymali trzech mężczyzn w 
wieku od 19 do 33 – lat podejrze-
wanych o uszkodzenie mienia. 

29 kwietnia około północy dyżur-
ny łęczyckiej policji skierował patrol 
interwencyjny na miejsce zdarzenia, 
gdzie zgodnie ze zgłoszeniem wła-
ściciela trzech mężczyzn zniszczyło 
wyposażenie lokalu gastronomicz-
nego na terenie miasta. Właściciel 
wartość strat wycenił na kwotę 700 
złotych. Podczas ustalania przebie-

gu zdarzenia policjanci zauważyli 
jednego z mężczyzn, którego wygląd 
odpowiadał rysopisowi wskazane-
mu przez świadków. Podejrzewany 
na widok mundurowych próbował 
uciec, lecz po krótkim pościgu został 
zatrzymany. W ślad za nim funk-
cjonariusze zatrzymali pozostałych 
dwóch wandali. Mężczyźni zostali 
osadzeni w policyjnym areszcie. Po 
zgromadzeniu materiału dowodo-
wego usłyszeli zarzut uszkodzenia 
wyposażenia i elewacji ściany we-
wnętrznej lokalu gastronomicznego. 

Przestępstwo jest zagrożone karą do 
5 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z łęczyckiej komendy 
wraz z dzielnicowymi z Piątku 
zatrzymali trzech mężczyzn i 
zabezpieczyli blisko 43 grama 
marihuany i substancji psychoak-
tywnej. Zatrzymani usłyszeli 
zarzut zagrożony karą do 3 lat 
pozbawienia wolności.

28 kwietnia kryminalni wspólnie z 
dzielnicowymi z Piątku zrealizowali 
działania skierowane przeciwko prze-
stępczości narkotykowej. Na terenie 

gminy Piątek zatrzymali do kontroli 
drogowej opla. Autem podróżowało 
pięć osób w wieku od 19 do 21 lat podej-
rzewanych o posiadanie narkotyków. 
Podczas przeszukania funkcjonariusze 
przy dwóch 20 latkach i 21 – latku za-
bezpieczyli marihuanę oraz substancję 
psychotropową. Mężczyźni zostali 
zatrzymani w KPP w Łęczycy, gdzie 
usłyszeli zarzuty posiadania środków 
odurzających i substancji psychotro-
powych. 

zatrzymani z marihuaną

„niechronieni”

Wandale odpowiedzą za uszkodzenie mienia

Dla policjantów ruchu drogo-
wego każdy długi weekend na 
drogach to czas intensywnej 
pracy. Podczas majowego 
weekendu policjanci kontro-
lowali m .in. prędkość, spo-
sób przewożenia dzieci, stan 
techniczny pojazdów i stan 
trzeźwości kierujących.

Od 28 kwietnia do 3 maja na 
drogach powiatu łęczyckiego 
doszło do czterech kolizji dro-
gowych i jednego wypadku w 
którym ranne zostały dwie oso-
by. Policjanci zatrzymali 9 nie-
trzeźwych kierowców. W roku 
poprzednim w analogicznym 
okresie na drogach naszego re-
gionu odnotowano osiem kolizji 
drogowych i jeden wypadek w którym ranna została 
jedna osoba, funkcjonariusze zatrzymali dwóch nie-
trzeźwych kierujących.

3 maja około godziny 11.30 w miejscowości Ksawe-
rówek (gm.Grabów) doszło do wypadku drogowego. 
Policjanci wstępnie ustalili, że na skrzyżowaniu dróg 

kierujący pojazdem volvo wyprzedzając uderzył w 
skręcającego w lewo motorowerzystę. W wyniku 
zderzenia obrażeń ciała doznał kierowca i pasażerka 
motoru. Wszystkie okoliczności zdarzenia wyjaśni 
postępowanie prowadzone pod nadzorem miejscowej 
prokuratury.

PoDsUmowanie majowego weeKenDU
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zegarek pomoże w śledztwieniebarwiąca zębów kawabramki na przejściach

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

luz małego 
na całego

zegarek pomoże w śledztwieniebarwiąca zębów kawabramki na przejściach

8 MAJA 

prasowanie na 
zboczu góry

Siłaczlecę na plażę

Tort dla faceta

Władze Wuhanu ustawiły na ruchliwych skrzyżowaniach 
automatyczne bramki dla pieszych, które otwierają się tylko 
po zmianie świateł na zielone. Ma to zapobiec przechodzeniu 
w niedozwolonych momentach, które stało się plagą w wielu 
miastach Chin. Mówi się nawet o chińskim stylu przecho-
dzeniu przez ulicę, w ramach którego piesi ignorują światła 
i wkraczają na ruchliwe drogi i skrzyżowania, zazwyczaj w 
dużych grupach. Dotąd próbowano zwalczać “wolną ame-
rykankę” na wiele różnych, czasem dziwnych, sposobów, np.: 
karząc łamiących przepisy noszeniem zielonych czapek czy 
malując na chodniku czerwone linie, co miałoby skłaniać ludzi 
do refl eksji. Na drodze umieszczano też manekiny z urazami i 
białe krzyże. Nic się jednak tak naprawdę nie sprawdziło. Na 
razie bramki, które do złudzenia przypominają te z metra, 
stanęły na kilku przejściach dla pieszych w Wuhanie. Jeśli się 
sprawdzą, zostaną zainstalowane w całym mieście.

Słowacy David i Adam Nagy stworzyli pierwszą na świecie 
niebarwiącą zębów przezroczystą kawę, która, przynaj-
mniej w zamierzeniu, nadal smakuje i pachnie jak oryginał. 
Bracia z Koszyc twierdzą, że CLR CFF jest produkowana 
wyłącznie z arabiki i wody, bez konserwantów, sztucznych 
barwników, słodzików czy cukrów dodanych. Opracowanie 
receptury trwało ponoć tylko 3 miesiące. Przezroczysta 
kawa ma powstawać na drodze fi zycznego przetwarzania, 
a cały proces opiera się na niewykorzystywanych dotąd 
metodach. Nie wiadomo dokładnie, jak CLR CFF smakuje, 
ale podobno jest najlepsza po schłodzeniu. Kiperzy, którzy 
zechcieli się podzielić swoimi wrażeniami, opowiadają, że 
da się ją pić. Piszą też, że generalnie to woda z posmakiem 
kawy. 

Gadżety rejestrujące naszą aktywność fi zyczną pomagają 
lepiej planować treningi. Niewykluczone też, że jeden z 
nich pozwoli wsadzić za kratki Richarda Dabate, podejrze-
wanego o zabicie w 2015 roku swojej żony. Zeznania Da-
bate nie zgadzają się bowiem z danymi zapisanymi przez 
urządzenie fi rmy Fitbit, które ofi ara miała na nadgarstku. 
Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny system 
pomiaru liczby wykonanych kroków. Wynika z niego, że 
Connie Dabate poruszała się jeszcze przez godzinę po 
tym jak miała zostać zamordowana. Co więcej dane te 
wskazują, że po przybyciu do domu ofi ara przebyła ponad 
360 metrów, tymczasem odległość pomiędzy jej samo-
chodem, a miejscem, w którym została zabita wynosi nie 
więcej niż 38 metrów.


