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nauczycielka biła dzieci?
eMoCJe w pM 
w ŁĘCzYCY

ROŚNIE 
ARMIA 
URZĘDNIKÓW?

ŁodzIAnKA zABItA 
nA lotnICzeJ w ozorKowIe!

To już kolejny zgon w tym samym 
mieszkaniu w jednym z bloków przy ul. 
Lotniczej. Tym razem wizytę w lokalu 
złożyła 41-letnia mieszkanka Łodzi. 
Zapłaciła za to własnym życiem. Miesiąc 
temu w tym samym mieszkaniu zmarł 
33-latek. Lokatorzy bloku mówią o fatum.

więcej str. 10 
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ogłoszenie

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Senator RP Przemysław Błaszczyk 
zaprasza 

na
KOLONIE LETNIE 2017 

w Ośrodku Wypoczynkowym ,,ReLaKS” w Stegnie 

Oferta przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia.
TERMINY: 26.06-06.07.2017 oraz 07.07-17.07.2017 

Organizatorzy: 
Senator RP Przemysław Błaszczyk, Związek Zawodowy Rolników 

,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie inicjatyw Lokalnych

KONTAKT: 
Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka 

Plac Tadeusza Kościuszki 11 pok. 12, 99-100 Łęczyca 
Telefon: 509-625-271 ; 24 721 40 05 

e-mail: biuro@blaszczyk.senat.pl 

Jacek Rogoziń-
ski, wójt gminy 

Łęczyca, nie zgadza się z po-
stanowieniem łęczyckiej pro-
kuratury, która skierowała do 
sądu akt oskarżenia przeciwko 
dwóm gminnym urzędnikom. 
Włodarz nie zamierza tolero-
wać bezpodstawnego oskar-
żania niewinnych ludzi. Jest 
także zdania, że psy trzymane 
w Bronnie miały zapewnioną 
dobrą opiekę i nie działa im się 
żadna krzywda. 

Przypomnijmy, że chodzi o 8 
psów, które Łódzkie Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami znalazło 

Grzegorz Góra, 
radny gminy Łę-

czyca, nie kryje zażenowania z 
powodu otrzymanej kilka dni temu 
noty odsetkowej od fi rmy Energa. 
Kwota widniejąca na fakturze wy-
nosi 2 grosze.

Gminny samorządowiec po otrzy-
maniu faktury zadzwonił na infolinię 
operatora energii.

- Usłyszałem w słuchawce, że faktu-
ra na 2 grosze, którą otrzymałem jest 
konsekwencją błędu systemu, a nie 
nieterminowej wpłaty. Mało tego, jeśli 
nie zapłacę, od tych 2 groszy operator 
będzie mi naliczał odsetki karne. To 
jest skandal. Dlaczego klient ma płacić 
za błędy systemu? Prosiłem, żeby wli-
czono mi notę odsetkową do kolejnej 
faktury. Usłyszałem, że tak nie można 
– mówi radny G. Góra. - Oczywiście 
nie zamierzam płacić tych dwóch 
groszy. Nie można robić sobie żartów 
z klientów. Oczekuję przeprosin od 
operatora energii.

Na przysłanej fakturze z notą 
odsetkową jest informacja, że 
należność dostała naliczona za 
jednodniowe opóźnienie w za-
płacie rachunku. Dlaczego więc 
na infolinii mówiono o błędzie 
systemu? W sprawie dotyczącej 
radnego G. Góry, wysłaliśmy 
pytania do biura prasowego 
Energii. Czekamy na wyjaśnienie 
sprawy. 

Jak udało nam się ustalić, noty 
odsetkowe w wysokości od kilku do 
kilkudziesięciu groszy dostało wielu 
klientów operatora. 

(zz)

Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny przyznał 

rację argumentom wystosowanym 
przez LGD „Ziemia Łęczycka”. 
Chodzi o nieprzyznanie grupie pie-
niędzy na realizację Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju. „Ziemia Łęczycka” w 
ocenie Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi zajęła ostatnie miejsce, 
przegrywając zaledwie 1 punktem 
z projektem przedostatnim. Zarząd 
LGD nie zgodził się z tą decyzją.

LGD „Ziemia Łęczycka” tworzona 
jest przez cztery samorządy: gminę 
Daszyna, gminę Grabów, miasto i 
gminę Łęczyca. Po zajęciu ostatniego 
miejsca w konkursie na Lokalną 
Strategię Rozwoju, rozpoczęła się 
kilkumiesięczna sądowa batalia. Po 
uznaniu słuszności złożonej przez 
zarząd LGD skargi, sprawa wraca 
do ponownego rozpatrzenia przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Łodzi. 

Monika Kilar-Błaszczyk, prezes 
LGD „Ziemia Łęczycka” nie kryje 
satysfakcji z wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

- Możemy uznać to za pierwszy 
mały sukces. To jeszcze nie koniec 
sprawy, ale bardzo ważne jest, że NSA 
przyznał nam rację i uznał słuszność 
argumentów wskazanych w zaża-
leniu. W mojej ocenie świadczy to o 
ewidentnym, karygodnym wręcz 
naruszeniu prawa przez marszałka 
województwa łódzkiego oraz o dys-
kryminacji naszej grupy i działaczy 
społecznych poprzez odrzucenie 
Lokalnej Strategii Rozwoju naszej 

grupy, w dodatku jednym punktem 
– mówi prezes LGD. - Faktem jest, że 
pieniędzy, o które aplikowaliśmy już 
nie ma, staraliśmy się o 5 mln zł. Środ-
ki zostały rozdysponowane i inne 
LGD rozpoczęły realizację swoich 
projektów. My, niestety nie możemy 
przez nieprzychylność władz woje-
wództwa łódzkiego. Nie wykluczam, 
że jeśli decyzja Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego będzie dla nas 
korzystna, zarząd LGD wystąpi z 
wnioskiem o roszczenia finansowe, 
ponieważ w wyniku niesprawiedli-
wych decyzji mieszkańcy naszego 
regionu są stratni.

LGD „Ziemia Łęczycka” pomimo 
braku unijnych pieniędzy szuka 
finansowania z innych źródeł. Uzy-
skano już około 100 tys. zł. 

(zz)

radny dostał rachunek 
na... 2 grosze

NSA po stronie „Ziemi Łęczyckiej”

Na zdjęciu Monika Kilar-
Błaszczyk, prezes LGD 
„Ziemia Łęczycka”

Nie zostawię tak tej sprawy – zapewnia wójt

w miejscowości Bronno. Sprawa 
trafiła do prokuratury, później 
do sądu.

- Nie jest prawdą, że psy były 
przetrzymywane w złych wa-
runkach. W dniu kontroli było 
-20 stopni C, dlatego woda w 
miskach zamarzła. Zwierzęta były 
dobrze karmione, znajdowały się 
pod stałą opieką lekarza wetery-
narii, który nie miał absolutnie 
żadnych zastrzeżeń co do stanu 
zdrowia, każdy pies miał ksią-
żeczkę. Dysponujemy opinią o ich 
dobrej kondycji zwierząt w dniu 
kontroli, w momencie przekaza-
nia ich do schroniska w Łęczycy, 
oraz dokumentacją z przekazania 
ich do schroniska dla zwierząt 
w Wojtyszkach. – mówi wójt J. 
Rogoziński. - W materiale przy-
gotowawczym zgromadzonym 
przez prokuraturę w Łęczycy są 
istotne braki dowodowe. Dlatego 
skierowaliśmy do sądu wniosek 
o zwrot sprawy do uzupełnienia 
prokuratorowi.

Urzędnicy, przeciwko którym 
został skierowany akt oskarżenia, 
nie mieli w zakresie swoich obo-
wiązków zajmowania się psami 
w Bronnie. Robili to przez kilka 
dni w ramach pomocy dla zatrud-
nionego w tym celu pracownika, 
który poważnie zachorował. 

(zz)

Wójt Jacek 
Rogoziński 
nie zgadza 
się z opinią 
prokuratora

ŻoŁnIerz zGInĄŁ w leŹnICY wIelKIeJ
Tej tragedii nie można było przewi-
dzieć. Wieloletni żołnierz i doświad-
czony skoczek spadochronowy 
poniósł śmierć na miejscu. 35-letni 
żołnierz zginął podczas piątkowego 
szkolenia spadochronowego po-
doddziałów 25. Brygady Kawalerii 
Powietrznej. Po oddaniu skoku z 
samolotu wojskowego CASA nie 
otworzył się ani spadochron pod-

stawowy, ani zapasowy.
Kpt. Tomasz Pietrzak, oficer praso-

wy 25. Brygady Kawalerii Powietrz-
nej w Tomaszowie Mazowieckim 

powie-

dział PAP, 
że tragedia 
miała miejsce 
podczas szko-
lenia spado-
chronowego 
w Leźnicy 
Wielkiej. 

„W c z a -
sie ćwiczeń 
doszło do 
śmiertelnego 
w y pad k u. 

Zginął w nim żołnierz 25. Brygady 
Kawalerii Powietrznej. Miał 35 lat, 
był kawalerem. W naszej jednostce 
służył od 9 lat. Okoliczności wypad-
ku wyjaśniane są przez funkcjona-

riuszy żandarmerii 
wojskowej pod nadzorem prokura-
tury” - informuje kpt. T. Pietrzak, nie 
ujawnia jednak, jak doszło do tego 
tragicznego wypadku.

Żołnierz oddał skok z wysokości 
około 3 tys. metrów. Spadł na płytę 
lotniska. Identyfikacja żołnierza 
była możliwa jedynie poprzez posia-
dane przez niego dokumenty. 

Nie sposób wyobrazić sobie, co 
myślał 35-latek w momencie, gdy nie 
otworzył się żaden ze spadochronów. 

Podczas skoku ze 
spadochronem, żołnierz 
poniósł śmierć na miejscu

Tragedia wydarzyła się podczas szkolenia 25. 
Brygady Kawalerii Powietrznej

Antoni Macierewicz, minister 
obrony narodowej, na swoim twit-
terze odniósł się do śmiertelnego 
wypadku w Leźnicy Wielkiej.

“Z wielkim bólem przyjąłem wia-
domość o wypadku na szkoleniu 
i śmierci doskonałego żołnierza z 
pododdziału 25. Brygady Kawalerii 
Powietrznej. Cześć Jego Pamięci!” - 
napisał minister.

(zz)
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca

Łęczyca
Łęczyca

Jeden z mieszkańców 
zwrócił uwagę na pro-

blem dokarmiania łabędzi nad miej-
skim zalewem. Wiele osób po prostu 
z dobrego serca rzuca łabędziom 
chleb, nie wiedząc, że robi im tym 
krzywdę.

Na pniu ściętego drzewa została przy-
czepiona kartka z informacją: 

„Mamo, tato, przechodniu. Nie karm 
łabędzi chlebem. Co roku ginie z miotu 

większość małych, czasem wszystkie. 
Matka odpędza młode, zjada za nie, 
ale nie zawsze zdąży. Chleb rozsadza 
im żołądki. Umierają w męczarniach!”

Ten dość drastyczny apel, porusza 
ważny problem. Rzeczywiście nie 
należy dokarmiać łabędzi chlebem. Spo-
żywany przez długi okres wywołuje u 
nich schorzenia układu pokarmowego, 
które prowadzą do znacznego osła-
bienia ptaków. Chleb w czasie trawie-

nia wytwarza kwas chlebowy, który 
zakwasza układ pokarmowy ptaka, 
prowadząc do biegunek, a także bardzo 
poważnej choroby - kwaśnicy żołądka. 
Chleb zawiera ponadto sól, a ta zaburza 
gospodarkę wodną organizmu, co może 
prowadzić do śmierci nie tylko młodych 
ptaków, ale też dorosłych. Ponieważ 
łabędź jest roślinożercą, można mu 
podawać wyłącznie pokarm roślinny.

(zz)

- Jeżeli w Łęczycy doj-
dzie do referendum, 

o czym mowa jest ostatnio coraz 
częściej, to mieszkańcy powinni 
wypowiedzieć się nie tylko w 
sprawie burmistrza – mówi radny 
Zenon Koperkiewicz.

Z komitetu wyborczego wy-
borców Krzysztofa Lipińskiego, 
do łęczyckiej rady miasta weszło 
dziesięciu radnych. Wydaje się 
więc oczywiste, że jeśli referendum 
zostałoby zwołane, to powinno do-
tyczyć także radnych. Mieszkańcy 
oczekują, że radni w końcu zaczną 
rozwiązywać problemy, a nie two-
rzyć nowe. 

- Jeżeli zdecydujemy się przepro-
wadzić referendum, to powinno 
dotyczyć zarówno burmistrza, jak i 
radnych. Niech ludzie się wypowie-
dzą, czy chcą obecnej rady miejskiej, 

czy nie. Nie byłoby to żadnym 
problemem, bo byłyby te same 
lokale wyborcze, te same pieniądze 
a mielibyśmy pewność, czy ta rada 
nadaje się, w opinii mieszkańców, 
do decydowania o Łęczycy – mówi 
radny Z. Koperkiewicz. - Referen-
dum mogłoby być konsekwencją 
nieudzielenia Lipińskiemu absoluto-
rium z wykonania budżetu. W mojej 
ocenie, jeśli burmistrz absolutorium 
nie otrzyma, to z innych powo-
dów, ponieważ budżet za ubiegły 
rok został wykonany niemalże w 
100%. Nie można mieć co do tego 
zastrzeżeń.

Nie ulega również wątpliwości, 
że w przypadku referendum, nie-
którzy radni mogliby pożegnać 
się ze swoją funkcją. Pytanie, czy 
zdecydują się podjąć takie ryzyko?

(zz)

W straży miejskiej po 
raz kolejny zwalnia się 

etat. Tym razem jedyna w jedno-
stce kobieta przechodzi do wy-
działu promocji, kultury, oświaty 
i sportu. Ma zająć się sprawami 
związanymi z promocją miasta. 

Dopiero co komendant straży 
miejskiej uzupełnił wakat po odej-
ściu jednego z funkcjonariuszy a już 
musi organizować kolejny konkurs. 

- Na chwilę obecną zostaję tylko 
ja i jeden funkcjonariusz. Nowy 
zatrudniony pracownik wraca ze 
szkolenia podstawowego na szko-
lenie praktyczne do naszej jednost-
ki, ale nie ma jeszcze uprawnień. 
Przejście do innego wydziału naszej 
koleżanki jest na pewno sporą stratą 
dla łęczyckiej straży miejskiej – 
mówi Tomasz Olczyk, komendant 
SM. - Konieczne będzie ponowne 
ogłoszenie konkursu na strażnika 
miejskiego.

Przeniesienie strażniczki miej-
skiej do wydziału promocji wzbu-
dza wątpliwości formalne, ponie-
waż na to stanowisko nie ogłoszono 
konkursu. Kierowniczka wydziału 
tłumaczy, że wszystko jest przepro-
wadzane zgodnie z przepisami.

- W wydziale istnieje konieczność 
uzupełnienia kadry o pracownika 
odpowiedzialnego za realizację 
zadań z zakresu promocji. Prze-
prowadzenie procedury naboru 
nie jest wymagane w sytuacji, gdy 
następuje przeniesienie pracownika 
samorządowego zatrudnionego po 
wcześniejszym przeprowadzonym 
naborze z jednej komórki organi-
zacyjnej do innej w obrębie urzędu 
miejskiego w Łęczycy. Taka sytuacja 
ma miejsce w tym przypadku – 
informuje Wioletta Stefaniak, kie-
rownik wydziału promocji, kultury, 
oświaty i sportu.

(zz)

Strażniczka zajmie się promocjąJak referendum, to dla wszystkich

W opinii radnego Z. 
Koperkiewicza referendum, 
jeśli zostanie zwołane, 
powinno dotyczyć zarówno 
burmistrza, jak i rady 
miejskiej

Apel znAd zAlewu
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W ostatnim czasie pojawił 
się niepokojący przekaz 
ze strony członków władz 
Zarządów Ochotniczych 
Straży Pożarnych o 
rzekomym odebraniu 
wsparcia fi nansowego dla 
jednostek OSP przez zmianę 
MSWiA. 

Plotki głosiły, że nowe zmiany 
ustawowe spowodują, iż straża-
kom ochotnikom zostaną zabra-
ne środki z odpisu od ubezpie-
czeń, co spowoduje bardzo duże 
ograniczenie funkcjonowania 
jednostek OSP poprzez brak 
szkoleń, wspierania młodzieży 
oraz funduszy na wyposa-
żenie strażaków. Tymczasem 
WSZYSTKO TO  NIE JEST 
PRAWDĄ! MSWiA w 2017 roku 
przeznaczyło dla jednostek OSP 
ponad 124 mln zł, czyli o 15 mln 
zł więcej niż w roku ubiegłym, 
a zmiana polega tylko na tym, 
iż dysponentem środków będzie 
Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej, a nie – jak dotąd 
– Zarząd Krajowy oraz Zarządy 
Wojewódzkie.

Wprowadzone zostały nowe 
zasady przyznawania dotacji 
dla st rażaków ochotników. 
Mianowicie, pieniądze podzie-

lone są na wydatki bieżące i 
majątkowe. Wydatki majątkowe 
rozdzielane są proporcjonalnie 
do liczby powiatów w woje-
wództwie, wydatki bieżące zaś 
– proporcjonalnie do liczby jed-
nostek OSP w województwie. 
Komendanci miejscy i powia-
towi PSP w porozumieniu z po-
wiatowymi zarządami Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP określają zapotrzebowanie 
strażaków ze swojego terenu i 
przekazują informacje do ko-
mendantów wojewódzkich PSP, 
którzy w porozumieniu z ZOSP 
RP dzielą środki na poszczegól-
ne powiaty. 

Nowe zasady przyznawania 
dotacji dla OSP zapewniają 
optymalny podział finansów 
na dane województwa, zgodnie 
z występującą w nich liczbą jed-
nostek OSP. Uzgodnienia trwają 
na poziomie powiatu, gdzie naj-
lepiej można rozeznać potrzeby 
lokalnych jednostek straży. Za-
leży nam przede wszystkim na 
dbałości o wyposażenie indywi-
dualne strażaków ochotników 
i sprzęt do akcji ratowniczych. 

Nikt zatem nie odebrał jed-
nostkom OSP pieniędzy, zmienił 
się jedynie sposób ich przekazy-
wania i rozliczania, a środki są 

jeszcze większe niż dotychczas 
i z roku na rok systematycznie 
rosną i będą wzrastać!

W latach 2017-2020 plano-
wane są dofinansowania dla 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w kwocie 501 mln 
400 tys. zł na zakup m.in. sprzę-
tu transportowego, uzbrojenia 
i techniki specjalnej, sprzętu 
informatyki i łączności, wy-

posażenie osobiste i ochronne 
strażaków oraz remonty i mo-
dernizacje obiektów. Jeśli chodzi 
o środki finansowe pochodzące 
od ubezpieczycieli, to nic się w 
tym aspekcie nie zmieni i 50% 
tych kwot nadal będzie trafia-
ło do strażaków ochotników. 
Dlatego wszystkie informacje, 
jakie były i są przekazywane 
Druhnom i Druhom Strażakom 

przez członków władz Związku 
oraz nierzadko zwolenników 
opozycji, są nieprawdziwe. Mają 
o ne cel polityczny. Ta zajadłość 
spowodowana jest także tym, 
iż władzom Związku zostaną 
odebrane środki na finansowa-
nie ich przesadnej biurokracji i 
przywilejów, a przekazane będą 
na rzeczywiste potrzeby bez 
generowania kosztów obsługi.  

O zmianach w finansowaniu OSP informuje 
senator Przemysław Błaszczyk, 
wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu Strażackiego

Od miesiąca łęczyckim 
muzeum rządzi Hanna 

Pawłowska. Nowa dyrektorka 
już wprowadza znaczące zmiany.  
- Chciałabym, aby zamek zaczął 
żyć, ale na początek musimy za-
prowadzić porządek – mówi H. 
Pawłowska.

Już na pierwszy rzut oka w zam-
ku widać kobiecą rękę. Po pokojach 
krzątają się pracownicy układając, 
przenosząc i wynosząc wypełnione 
po brzegi pudła. Podobną krzątani-
nę można zauważyć w ratuszu, do 
którego zostaną przeniesione biura 
pracowników muzeum.

- Trudno nawet sobie wyobrazić, 
ile było tu zgromadzonych różnych, 
niepotrzebnych rzeczy. Wywieźliśmy 
już kilka samochodów – mówi H. 
Pawłowska. - Musimy te pomieszcze-
nia oczyścić, aby pracownicy mogli 
wykonywać swoje obowiązki w wa-
runkach odpowiadających zasadom 
bezpiecznej i higienicznej pracy. W 
pokojach zlokalizowanych w zamku 
absolutnie nie mogą znajdować się 
biura. Tam nie ma warunków do 
pracy z powodu braku naturalnego 
oświetlenia i wentylacji. Po zakończe-
niu porządków pracownicy będą w 
większości funkcjonowali w ratuszu. 
W zamku, po dokonaniu bieżącego 
remontu pozostanie tylko księgowa i 
pracownik administracyjny. Korekty 
wymagają też zarobki pracowników, 
szczególnie  merytorycznych. Obecnie 
jest tak, że niewiele się one różnią od 
pensji pracowników obsługowych. 
Te sprawy są bardzo ważne i trzeba 

je jak najszybciej rozwiązać, aby móc 
pracować efektywnie.

Zmiany dotyczą nie tylko zamko-
wych pomieszczeń. Nowości można 
spodziewać się zarówno w zamku, 
jak i w ratuszu.

- Po pierwsze, myślę o zorganizo-
waniu w sali ślubów miejskiego ratu-
sza ekspozycji prezentującej dawną 
Łęczycę. Dysponujemy licznymi 
eksponatami i trzeba to ludziom po-
kazać. Myślę też o zorganizowaniu w 
wieży zamkowej wystawy związanej 
z legendą diabła Boruty. To barwna 
postać ściśle związana bardziej z 
zamkiem, niż z samym miastem. 
Mam też pomysł na wykorzystanie 
domu starego nawet ze zwiększeniem 
kubatury poprzez zaadoptowanie 
części parkingu, aby można było tam 
organizować m in. turystykę integra-
cyjną. Sam zamek też wymaga rekon-
strukcji, usytuowanie na dziedzińcu 
lodowiska nie jest najszczęśliwszym 
pomysłem, z uwagi na przesiąkanie 
wody pod mury budowli. Zamierzam 
opracować dokumentację rewitali-
zacji zamku  i aplikować do różnych 
funduszy, aby pozyskać środki na ten 
cel. Zamierzam też nawiązać bliższą 
współpracę z bractwami rycerskimi 
i grupami rekonstrukcyjnymi. Doce-
lowo może któreś bractwo  rycerskie 
będzie miało u nas swoją siedzibę.

Dobrze by było, gdyby nowej szefo-
wej udało się zrealizować jej zamierze-
nia, bo brzmią obiecująco. Oczywiście 
w pierwszej kolejności musi pozyskać 
niemałe pieniądze na swoje plany.

(mku)

W czwartek przywrócono or-
ganizację ruchu sprzed re-

montu ul. Poznańskiej. Oznacza to, że z 
ul. Kilińskiego nie można już skręcać w 
ul. Przedrynek. Przy skrzyżowaniu ulic 
ponownie ustawiono znak zakazu wjazdu. 
Nowa - stara organizacja ruchu nie od 
razu została zauważona przez kierowców, 
którzy często wjeżdżali pod prąd w ul. 
Przedrynek. W czwartek po południu po-
licjanci „łapali” nieuważnych kierowców. 

(zz)

W siedzibie PSP od-
była się uroczystość 

z okazji Dnia Strażaka, tym 
bardziej znamienna, gdyż po-
łączona z 25 rocznicą istnienia 
Państwowej Straży Pożarnej.
Święto było okazją do uhono-
rowania łęczyckich strażaków 
odznakami oraz medalami. 
Nie brakowało także awansów 
na wyższe stopnie służbowe. 
Dyplom Komendanta Główne-
go PSP za wzorową postawę i 
wysokie osiągnięcia w realizacji 
zadań służbowych otrzymali: st. 
kpt. Wojciech Pernal oraz st. ktp. 
Marek Mikołajczyk.
Za dobrą służbę strażakom 
podziękował komendant wo-
jewódzki PSP w Łodzi st. bryg. 
Jarosław Wlazłowski, senator 
Przemysław Błaszczyk, starosta 
Wojciech Zdziarski.

Gospodarz uroczystości, ko-
mendant powiatowy PSP w 
Łęczycy, st. kpt. Wojciech Per-
nal, podkreślił w swoim wystą-
pieniu dorobek poprzedników 
w staraniach o doposażenie 
jednostki w specjalistyczny 
sprzęt, który prezentowano 
na placu manewrowym. Pod-
sumowaniem uroczystego 
dnia był wspólny posiłek na 
świeżym powietrzu.

(mku)

uroczystość u strażaków

uwaga kierowcy!
Na zdjęciu Hanna Pawłowska, 
dyrektor łęczyckiego muzeum

MUZEUM POD RZĄDAMI NOWEJ DYREKTOR 

materiał płatny
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74-letnia kobieta stała 
się ofiarą brutalnego 

ataku. 30-letni napastnik wyko-
rzystał okazję, wyrwał kobiecie 
torebkę z ręki i zbiegł.

Około godziny 9:40 w środę na 
ul. Jadwigi Grodzkiej, 74 letnia 
mieszkanka powiatu łęczyckiego 
w jednym z banków wypłacała 
pieniądze. Nie miała pojęcia, że 
inny klient tego banku właśnie ją 
obserwuje. Kiedy kobieta opuściła 
placówkę podbiegł do niej młody 
mężczyzna, przewrócił ją, wyrwał 
torebkę, w której kobieta miała 

wypłacone chwilę wcześniej pie-
niądze oraz telefon komórkowy a 
następnie uciekł. Kobieta doznała 
obrażeń ciała. Dyżurny KPP w 
Łęczycy po przyjęciu zgłoszenia 
na miejsce wysłał patrol funkcjo-
nariuszy wydziału kryminalnego. 
Policjanci przejrzeli lokalne moni-
toringi, ustalili rysopis sprawcy i 
dotarli do 30-letniego mieszkańca 
Łęczycy. W całej składance nie 
zgadzał się jeden element - męż-
czyzna z rysopisu był inaczej 
ubrany. Szybko okazało się jednak, 
że w pralce i w piwnicznych po-

mieszczeniach 30-latka 
ukryta była odzież, w 
której sprawca dokonał 
napaści na bezbronną 
staruszkę. W pobliżu 
jego miejsca zamieszka-
nia policjanci znaleźli 
też ukrytą torebkę z całą 
zawartością. 30-latek był 
już wcześniej karany 
i jest znany łęczyckiej 
policji. Grozi mu 12 lat 
pozbawienia wolności.

Była piątkowa noc (19 
maja), kiedy strażacy 

odebrali zgłoszenie dotyczące po-
żaru na terenie ogrodów działko-
wych przy miejskim zalewie. Ogień 
trawił działkową altanę. 

Na szczęście na terenie działki nikt 
nie przebywał. Altana była murowa-
na. Spaliło się doszczętnie zadaszenie 
tarasu wraz z konstrukcją oraz dach 
altany.

- Prawdopodobną przyczyną po-
żaru było zaprószenie ognia przez 
osoby nieznane – informuje Marek 
Mikołajczyk, rzecznik prasowy KP 
PSP w Łęczycy. - Nasze działania 
trwały dwie godziny.

Na terenie ogrodów działkowych 
rozmawialiśmy z sąsiadem wła-

ściciela działki. Również mówił o 
możliwym podpaleniu.

- Czasami tak jest, że jedna osoba 
powie kilka zdań za dużo, a później 
ktoś może się na niej zemścić. Wła-
ściciel działki mógł zajść komuś za 
skórę. Ale nawet jeśli to była zemsta, 
to w mojej ocenie zdecydowanie zbyt 
surowa. Takich rzeczy się nie robi – 
usłyszeliśmy. - Jeszcze w piątek, przed 
tym podpaleniem, sąsiad kupił sobie 
kwiaty. Bardzo dba o tę działkę, a 
altanka była naprawdę ładna. Wielka 
szkoda, że tak się stało.

Ogień prawdopodobnie najpierw 
objął fotel stojący przy altance. Od 
płomieni zajęło się pobliskie drzewo, 
później altanka. 

(zz)

Aby zwiększyć liczbę 
miejsc parkingowych 

przy pl. T. Kościuszki, władze 
miasta zdecydowały o przesu-
nięciu trzech lamp oświetlenio-
wych. Do tej pory znajdowały 
się na parkingu. Po przesunięciu 
słupów w stronę ratusza, będzie 
więcej miejsc parkingowych.

Prace wymagają zerwania kost-
ki brukowej i ponownego jej 

ułożenia po przesunięciu lamp.
Jak informuje magistrat, na te-

renie placu Tadeusza Kościuszki, 
prace wykonuje firma ENERGA 
Oświetlenie. Związane są z prze-
sunięciem trzech lamp oświe-
tleniowych. Obecnie ich usytu-
owanie utrudnia użytkownikom 
parkowanie, a jednocześnie ogra-
nicza miejsca parkingowe.

(mku)

W jednym z łęczyckich sklepów odzieżowych sprze-
dawano podróbki luksusowych towarów. 52-letniej 
właścicielce sklepu grozi kara grzywny, a nawet 
2-letni pobyt w więzieniu.

W czwartek policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej z komendy w Łęczycy 
otrzymali informację, że w jednym z łęczyckich buti-
ków sprzedawana jest podrobiona galanteria i odzież. 
Kontrola potwierdziła ich przypuszczenia. Sprzeda-
wano tam między innymi ubrania, torebki i okulary z 
podrobionymi znakami towarowymi znanych świato-
wych marek. Towar o łącznej wartości około 90 tys. zł 
został zabezpieczony. Właścicielka butiku to 52-letnia 
mieszkanka Łęczycy, kobieta przyznała się do winy i 
będzie odpowiadać przed sądem. 

Pożar na działkach

roboty na pl. kościuszki

Właścicielka sklePu oszustką

Brutalny napad na staruszkę

Prokuratura umorzyła, rodzice załamani
Łęczyca Sprawa wychowaw-

czyni z łęczyckiego 
przedszkola, która miała szarpać i 
wyzywać swoich podopiecznych 
znów wzbudza ogromne emocje. 
Prokuratura umorzyła sprawę z 
braku dowodów, co załamało ro-
dziców dzieci z grupy oskarżanej 
wychowawczyni. Ale to nie koniec 
historii, ponieważ komisja dyscy-
plinarna dla nauczycieli w dalszym 
ciągu pracuje nad wyjaśnieniem 
mocnych zarzutów stawianych 
łęczyckiemu pedagogowi.

O sprawie pisaliśmy w Reporterze 
na początku października 2015 roku. 
Wówczas rodzice 3 i 4-latków byli 
przekonani, i są do dziś, że nauczyciel-
ka biła, szarpała i krzyczała na malu-
chy. Mieli też zastrzeżenia co do metod 
wychowawczych przedszkolanki. 

Dziś ze łzami w oczach mamy 
opowiadają o sytuacji sprzed 1,5 roku.

- Nigdy nie zapomnę jak moje dziec-
ko płakało wchodząc do przedszkola 
i krzyczało do mnie „mamo, ja nie 
chcę iść do tej pani”. Nie wiedziałam, 
jak źle robię, każąc dziecku chodzić 
do przedszkola. Nie jestem w stanie 
pojąć, jak nauczycielka może bić dzieci. 
Jest nas 10 mam, które wierzą w to, 
co mówią nasze dzieci. Ta 10 będzie 
walczyć o sprawiedliwość – mówi 
mama przedszkolaka. - Załamaliśmy 
się, kiedy dostaliśmy informację z pro-
kuratury o umorzeniu postępowania. 
Już wnieśliśmy zażalenie na tę decyzję.

- Jesteśmy pewni, że w tej grupie 
działo się bardzo źle. Nasze dzieci 
budziły się w nocy z płaczem, moczyły 
się, gdy widziały wychowawczynię, ze 
stresu miały odruchy wymiotne, nie 
chciały jeść. Po zmianie nauczycielki, 
dzieci chętnie zaczęły chodzić do 
przedszkola – mówi kolejna mama. 
- Jeśli trzeba, nagłośnimy sprawę na 
całą Polskę. Nam nie zależy na konse-
kwencjach karnych dla tej osoby. My 
tylko chcemy przed nią chronić dzieci, 
już nie tylko nasze, ale również inne.

W całą sprawę równie mocno jak 
rodzice, zaangażowana jest Jolanta 
Andrzejczak, dyrektorka przedszkola 

nr 2 w Łęczycy.
- Po kilkunastu 

skargach wnie-
sionych do mnie 
przez rodziców na 
prace nauczyciela, 
wszczęłam we-
wnętrzne postępo-
wanie wyjaśniające. 
17 września 2015 
roku na zajęcia do 
grupy poprosi-
łam psychologów, 
którzy stwierdzili, 
że relacje dzieci z 
wychowawcą nie są poprawne. 21 
września podjęłam decyzję o zawie-
szeniu nauczycielki w pełnieniu obo-
wiązków. Dzień później wystąpiłam 
do rzecznika dyscyplinarnego dla 
nauczycieli przy wojewodzie łódzkim 
o wszczęcie postępowania dyscypli-
narnego wobec wychowawczyni. 
Po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego w przedszkolu komisja 
dyscyplinarna dla nauczycieli na pod-
stawie zebranych dowodów 9 grudnia 
2015 wszczęła postępowanie dyscypli-
narne, które toczy się do tej pory. Od 
momentu zawieszenia, nauczycielka 
przebywała na zwolnieniu lekarskim. 
Przepisy stanowią, że stosunek pracy 
z nauczycielem ulega rozwiązaniu 
w razie czasowej niezdolności na-
uczyciela do pracy spowodowanej 
chorobą, jeżeli okres tej niezdolności 
przekracza 182 dni. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach może być 
on przedłużony o kolejne 12 miesięcy. 
Po zakończeniu okresu ochronnego 
nadal nauczycielka nie była zdolna 
do pracy dlatego też, z końcem marca 
2017 roku stosunek pracy uległ roz-
wiązaniu. Obecnie pani złożyła pozew 
w sądzie przeciwko przedszkolu o 
dopuszczenie lub ewentualne przy-
wrócenie jej do pracy na tym samym 
stanowisku – słyszymy od dyrektor J. 
Andrzejczak. - W wyniku przewle-
kłości postępowania dyscyplinarnego 
prowadzonego przez rzecznika dys-
cyplinarnego dla nauczycieli, z uwagi 
na brak stawiennictwa się nauczycielki 

Czy zawieszona wychowawczyni wróci do 
przedszkola?

przed komisją, 12 grudnia 2016 r. 
zostało złożone zawiadomienie do 
miejscowej prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa.

Łęczycka prokuratura kilkanaście 
dni temu umorzyła sprawę. Jak wy-
jaśnia Robert Podlasiak, zastępca 
prokuratora rejonowego w Łęczycy, 
który prowadził sprawę nauczycielki, 
nie było wystarczających dowodów 
na udowodnienie winy.

- Sprawa była prowadzona w kierun-
ku znęcania się nad dziećmi. Została 
umorzona nieprawomocnie z braku 
danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia czynu. Już 
złożone zostało zażalenie na decyzję o 
umorzeniu postępowania. Po zapozna-
niu się z nim podejmę decyzję, co dalej 
w tej sprawie – informuje prokurator R. 
Podlasiak. -  Byli przesłuchani pracow-
nicy przedszkola, rodzice wszystkich 
dzieci z grupy tej nauczycielki, pani 
dyrektor, wszystkie osoby, które miały 
jakąkolwiek wiedzę dotyczącą tych 
zdarzeń. Oskarżana nauczycielka rów-
nież była przesłuchana. Nie trudno się 
domyślić jakie zajęła stanowisko.

Dyrektorka przedszkola oficjalnie 
nie chce oskarżać byłej pracownicy. 

- Chcę być w tej sprawie obiek-
tywna i nie staram się oceniać, czy 
nauczycielka jest winna, czy nie, od 
tego są odpowiednie organy, a do 
moich obowiązków należy zapew-
nić dzieciom pełne bezpieczeństwo 
podczas ich pobytu w przedszkolu – 
komentuje dyrektor przedszkola nr 2.

Jak udało nam się dowiedzieć, sta-
nowisko wychowawczyni oskarżanej 
o bicie przedszkolaków od początku 
sprawy jest takie samo. Kobieta twier-
dzi, że jest niewinna, że nie dopuściła 
się agresji wobec podopiecznych. 
Uważa, że padła ofiarą zmowy prze-
ciwko jej osobie. 

Nie udało nam się porozmawiać 
z nauczycielką. W sprawie czekamy 
jeszcze na informacje z kuratorium 
oświaty w Łodzi.

(zz)
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Gm. Wartkowice

W roku 2017 Powiat Poddębicki 
wzorem lat ubiegłych kontynuuje 
prace związane z poprawą infra-
struktury drogowej. W miesiącu 
maju rozpoczęto prace remon-
towe przy użyciu remontera dro-
gowego typu patcher na drogach 
powiatowych. Zakres zadania 
obejmuje usunięcie powstałych 
ubytków i spękań nawierzchni 
asfaltowych. Wykonawcą powyż-
szych remontów jest Przedsiębior-
stwo Budownictwa Drogowego 
S.A. Kalisz. 

Trwają również prace związane z 
wykaszaniem zieleńcy na terenach 
miejskich, jak i wykaszanie poboczy 
przy drogach powiatowych. Prace 
te wykonuje powiat we własnym 
zakresie. 

Kolejną inwestycją podjętą przez 
powiat jest remont drogi w miejsco-
wości Niewiesz na odcinku 750 mb. 
Jest to kontynuacja ubiegłorocznego 
zadania, obejmującego remont cen-
trum Niewiesza, gdzie wyremon-
towano chodniki i położono nowy 
dywanik asfaltowy. Wykonawcą 
zadania jest firma Bud – Trans Ro-
boty Budowlano – Drogowe z Sie-
radza. W ramach inwestycji zostaną 
przeprowadzone prace związane z: 
oczyszczaniem rowów, odbudową 
przepustów pod zjazdami i pod 
drogą, usunięciem zakrzaczeń oraz 
położeniem nowej nawierzchni, 
a także uzupełnieniem pobocza. 
Na całość zadania przeznaczono 
kwotę 295 000 zł, z czego 217 000 
pochodzi z dotacji otrzymanej z 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 
Pozostała kwota stanowi wkład 
własny Powiatu. 

Została również podpisana umo-
wa na przebudowę drogi powia-
towej na odcinku Dalików – Huta 
Bardzyńska do granicy powiatu o 
długości 7,5 km. 

- Zadanie realizowane jest w ra-
mach  programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019. Jest to długo 
wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja, która poprawi jakość 
życia mieszkańców. Prace drogo-
we obejmować będą wykonanie 
nowej nawierzchni, przebudowę 
chodników, poszerzenie jezdni, bu-
dowę poboczy, udrażnianie rowów, 
usunięcie zakrzaczeń i odtworzenie 
istniejących przejść dla pieszych oraz 
wyznaczenie nowych. Powyższe 
przedsięwzięcie znacznie przyczyni 
się również do poprawy bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym – mówi 
Ryszard Rytter, Starosta Poddębicki.

 Wykonawcą robót została firma 
SIDROG sp. z o.o. z Błaszek. Na 
przebudowę przeznaczono kwotę 
3 630 000 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków wojewody łódzkiego 
wyniesie 1 335 000 zł. Zadanie do-
finansowane będzie również: przez 
Gminę Dalików w kwocie 575 000 zł. 
; Gminę Parzęczew w wysokości 100 
000 zł.  Złożono również wniosek o 
wsparcie finansowe do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi natomiast 
pozostałą kwotę stanowi udział 
własny powiatu.        

PoWiat Poddębicki 
inWestuje W drogi

- Odkąd na placu 
pojawiła się kostka 

brukowa, to hałas od przejeż-
dżających samochodów jest nie 
do zniesienia – uważa Ireneusz 
Łukowski, jeden z lokatorów 
kamienicy przylegającej do ru-
chliwej ulicy. 

Na placu cicho wcześniej również 
nie było. W końcu to centrum 

miasta. Jednak zdaniem 
mieszkańców, po mo-

dernizacji placu i po-
łożeniu kostki hałas 
jest jeszcze więk-
szy. W tej sprawie 
skontaktował się z 
redakcją pan Ire-
neusz. 

-  Zdaję sobie 
oczywiście sprawę z 

tego, że teraz niewiele 
da się zrobić. Zamiast 

asfaltu mamy na placu kostkę, która 
moim zdaniem kompletnie się w 
tym miejscu nie sprawdza – uważa 
nasz czytelnik. - Największym pro-
blemem jest hałas, który powstaje 
od przejeżdżających samochodów. 
Te odgłosy są jeszcze bardziej do-
kuczliwe, gdy przejeżdżają większe 
pojazdy lub auta z przyczepami. 
Okna w moim mieszkaniu są bez-

pośrednio skierowane na wybruko-
waną ulicę i od tego hałasu nawet 
nie można ich otworzyć podczas 
ładniejszej pogody. 

Przypomnijmy, że rewitalizacja 
centrum Poddębic kosztowała 17 
mln zł i uzyskała wsparcie środków 
unijnych w wysokości 12 mln zł 
oraz 600 tys. zł z PGE. 

(ps)

Policjanci z 
Poddębic pod 

nadzorem prokuratury wyjaśniają 
okoliczności tragicznego wypadku do 
którego doszło w miejscowości Zalesie 
w gminie Wartkowice. Pod kołami tira 
zginął 35-letni pieszy. 
24 maja o godzinie 22.25 dyżurny pod-
dębickiej komendy otrzymał zgłoszenie 
o wypadku drogowym. Policjanci, 
którzy przybyli na miejsce wstępnie 
ustalili, że 32-letni mieszkaniec powiatu 
krakowskiego kierując samochodem 
ciężarowym z naczepą, na prostym 
odcinku drogi najechał na siedzącego 
na środku drogi mężczyznę. W wyniku 
zdarzenia 32-letni mieszkaniec Łodzi 
zginął na miejscu. W czasie zdarzenia 
warunki drogowe były znacznie utrud-
nione z uwagi na opady atmosferyczne. 
Ustalono, że kierujący tirem był trzeźwy, 
natomiast pieszy w chwili zdarzenia 
ubrany był w ciemną odzież i nie posia-
dał żadnych elementów odblaskowych. 
Okoliczności tego tragicznego wypad-
ku bada poddębicka policja.

Podczas Wojewódzkich Obcho-
dów Dnia Rodziny, mających na 
celu promocję rodziny oraz za-
chęcanie do wspierania inicjatyw 
na rzecz rodzin w województwa 
łódzkim, zostały wyróżnione 
samorządy i firmy wspierające ro-
dziny. Gmina Uniejów otrzymała 
I miejsce oraz status Samorządu 
Przyjaznego Rodzinie w 
województwie łódz-
kim w konkursie 
„Województwo 
Łódzkie Przy-
jazne Rodzi-
nie” o nagro-
dę marszałka 
województwa 
łódzkiego. Na 
II miejscu zna-
lazł się powiat 
wieruszowski, a 
na III powiat pod-
dębicki.

SiedZiaŁ na jeZdni. 

Zginął pod kołami tira
uniejóW 

Przyjazny lokatorzy zatykają uszy 

Ireneusz Łukowski 
(z lewej) o hałasie 
dobiegającym z 
wybrukowanej 
ulicy rozmawia z 
mieszkańcem



729 MAJA 2017
Nowy
Tygodnik
RegionalnyPark Pod nadzoreM 

Poddębice 

Poddębice 

ogłoszenie

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.  Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 
3.  Przedstawienie i przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:   
a) mandatowo – skrutacyjnej, b) wnioskowej, c) wyborczej.
5. Omówienie zasad obrad Walnego Zgromadzenia.
6.  Stwierdzenie o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadze-

nia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7.  Przyjęcie Protokółu z Walnego Zgromadzenia odbytego w 

dniu 24 czerwca 2016 roku.
8.  Sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej Spółdzielni za 

rok 2016 oraz przedstawienie wniosku o zatwierdzenie spra-
wozdania fi nansowego Spółdzielni za rok 2016.

9.  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2016.
10.  informacja o wykonaniu uchwał przyjętych na Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016 roku.
11.  Omówienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez 

Związek Rewizyjny SM RP w Warszawie lustracji działalności 
Spółdzielni za okres od 01.01.2013 – 31.12.2015 r. oraz podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia Protokółu z lustracji.

12.  Przedstawienie wniosku Rady nadzorczej Spółdzielni w spra-
wie udzielenia  absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni 
z działalności za rok 2016.

13.  Wybory Członków Rady nadzorczej na kadencję 2017 – 2020.
14.  dyskusja nad sprawozdaniami i treścią listu polustracyjnego.
15.  Wybór delegatów na Vii Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP 

w Warszawie.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Człon-

kom Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2016.
17.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zatwierdzenia sprawozdania Rady nadzorczej Spółdzielni za 

rok 2016.
b)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016.
c)  Zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spółdzielni za rok 

2016 oraz zadysponowanie nadwyżką bilansową.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przepro-

wadzenie remontu i rozbudowy budynku po kotłowni przy 
ul. Krasickiego 1a.

19.  dyskusja w sprawach różnych.
20.  Przyjęcie wniosków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie fi nansowe 
za rok 2016, sprawozdanie Zarządu Spółdzielni 

za rok 2016, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni 
za rok 2016, Protokół oraz inne materiały 

znajdują się do wglądu 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krasickiego 3a, 

pokój numer 1.

Zgodnie z § 37 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, 
w Walnym Zgromadzeniu członek może brać udział tylko 

osobiście. 
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział 
w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym 

celu pełnomocnika.
Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych 
lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności 
prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez 

ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
Z uwagi na wagę spraw przedłożonych do rozpatrzenia, 

prosimy o punktualne i niezawodne przybycie  – 
członków Spółdzielni .

Prosimy o zabranie dokumentu stwierdzającego 
tożsamość.

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokatorsko-Własnościowej” w Poddębicach   

z a p r a s z a  na  Walne Zgromadzenie,  które odbędzie się 
w dniu 23 czerwca 2017 roku, o godz.17.00  (piątek)

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 13.
Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia:

Sławomir Gławęda, prezes SM, liczy na wysoką frekwen-
cję podczas Walnego Zgromadzenia 

Poddębicka spółdzielnia zrzesza prawie 3 tysiące miesz-
kańców

Spotkanie poetycko-muzyczne, wieczór fraszek i limeryków pt.: „Każdemu wolno kochać” cieszyło się dużym powodze-niem wśród mieszkańców. Organizatorami spotkania w sali miejscowej OSP była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie oraz łódzki poeta i fraszkopisarz, miłośnik Uniejowa – Witold Smętkiewicz.
Fraszki prezentowała Urszula Kowalska – łódzka literatka, autorka książek i tomików wierszy o Łodzi, jerzy Warszew-ski – łódzki fraszkopisarz, poeta oraz Witold Smętkiewicz. Limeryki prezentował janusz janyst – łódzki publicysta, redaktor, muzyk i krytyk muzyczny, który zapewnił także oprawę muzyczną programu.

N i e m a -
łe emocje 

wzbudzają  tabl iczk i 
umieszczone niedaw-
no przed wejściem do 
parku z informacjami o 
szeregu zakazach. Wła-
ściciele psów do parku 
nie wejdą już ze swoimi 
pupilami. Po terenach 
wypoczynkowych nie 
pojeżdżą też rowerzyści. 

- O ile pierwszy zakaz 
można racjonalnie wytłu-
maczyć, to zakaz wjazdu 
dla cyklistów jest dość 
specyficzny i dla wielu 
niezrozumiały – usłysze-
liśmy od mieszkańców. 

W tej sprawie redakcja 
otrzymała sporo sygna-
łów. Przypomnijmy, że 
w ub. roku pisaliśmy o 
właścicielach psów spa-
cerujących ze swoimi pupilami 
po parku. Już wtedy sygnalizo-
waliśmy, że wielu nie sprząta 
po psach. Jednak być może 
wystarczyło ustawić w parku 
kilka psich pakietów, aby nie 
było problemu. Zakaz wjazdu 
dla rowerzystów budzi jeszcze 
więcej kontrowersji. 

- Poddębicki park posiada 
status parku zabytkowego. Jest 
również parkiem zdrojowym i 
ma służyć wyłącznie spacerom 

W przedszkolu „Inna Bajka” odbyła się prelekcja z 
udziałem funkcjonariuszy policji z KPP w Poddębicach. 

Podczas spotkania policjantka omówiła zagadnienia dot. prawidło-
wych zachowań na drodze, w domu a także bezpiecznych zachowań 
w przypadku ataku psa. Maluchy miały niecodzienną okazję zobaczyć 
psa służbowego Xambo, którego zaprezentował jego opiekun.

Xambo w przedszkoluKontrowersyjne zakazy miasta

i wypoczynkowi. Ze względu na 
bezpieczeństwo użytkowników, 
zabytków oraz fauny i flory w 
przypałacowym parku wpro-
wadzono zakaz jazdy rowerów 
alejkami parkowymi. Z tych sa-
mych względów nie jest możliwy 
wstęp do parku innych zwierząt 
domowych, niż pies przewodnik 
opiekujący się osobami niepełno-
sprawnymi - mówi Magdalena 
Binder, dyrektor PDKiS. 

(ps)

Fraszki miłosne w Uniejowie
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 236: Co kraj, to obyczaj.
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uśmiechnij się
* Kumpel dzwoni do kumpla:
- Cześć stary, jedziemy na ryby?
- Poczekaj chwilę, muszę się żony 
zapytać.
Po chwili:
- no i co?
- nie jadę. Powiedziała mi, że wódki to 
się mogę napić w swoim domu. 

* * *
* Mąż pyta się żony: 
- Mamusia do afryki pojechała? 
- no co Ty! Zgłupiałeś? 
- no, bo mówili w wiadomościach, że w Południowym 
Sudanie pojawiła się cholera. 

* * *
* Syn rolnika poszedł do wojska. Po jakimś czasie napisał 
do ojca list:
“Tato tu jest wspaniale! Można się wylegiwać do 6 rano.” 

* * *
* Przychodzi baba z córką do lekarza. Córka jest młoda, 
ładna i zgrabna. Lekarz mówi do niej:
- Proszę się rozebrać i położyć...
- ależ panie doktorze, to ja jestem chora! - odzywa się 
baba.
- W takim razie, niech powie pani “aaa”... 

* * *
* Mąż do żony:
- Kochanie, spełniło się twoje marzenie, by zamieszkać w 
droższym mieszkaniu. Od przyszłego tygodnia podno-
szą nam czynsz. 

* * *
* Przed przejściem dla pieszych stoi trzęsąca się staro-
winka o laseczce. Obok młodzian. 
- Chłopcze, przeprowadzisz mnie na drugą stronę? 
- Oczywiście, babciu. Zaraz się zapali zielone światło... 
- na zielonym, to se sama przejdę! 

ZUPA KALAFIOROWA
Składniki:
1 średni kalafi or
4 skrzydełka kurczaka
2 średnie marchewki
1 pietruszka
1 mały seler
1/2 pęczka kopru
1/2 pęczka natki pietruszki
1 mała cebula
1/2 szklanki śmietany 18%

Etapy przygotowania:

Pokroić marchewkę w 
talarki, pietruszkę, seler 
i cebulę w małą kostkę. 
Kalafi or podzielić na ró-
życzki. Zalać skrzydełka 
litrem wody. Zagotować 
i usunąć szumowiny. do-
dać warzywa i gotować 
do miękkości. Posiekać 
koperek i natkę pietrusz-
ki. dodać do zupy, pod-
prawić śmietaną. Mięso 
wyjąć lub podawać z 
mięsem. 

PENNE Z DORSZEM
Składniki:
350g makaronu penne 
250g pomidorków cherry
kilka fi lecików anchois
5 łyżek oliwy extra vergine 
2 małe ząbki czosnku
posiekana natka pietruszki
100 ml białego wina
200 g dorsza ( fi let)
2 łyżeczki kaparów 
sól i pieprz do smaku

Etapy przygotowania:
Ugotuj makaron al dente w dużej 
ilości osolonej wody. na dużej patelni 
zeszklij posiekany czosnek na oliwie z 
oliwek, dodaj anchois cały czas mie-
szając. następnie dodaj pokrojone 
w ćwiartki pomidorki i duś mieszając 
ok 4 minut. następnie, gdy lekko 
puszczą sok, dodaj pokrojonego w 
kosteczki dorsza. dolej do sosu wina, 
dopraw solą i pieprzem. na samym 
końcu, jak ryba już będzie gotowa, 
dodaj natkę pietruszki. dodaj do 

sosu odcedzony makaron, 
wymieszaj dokładnie i po-
dawaj od razu.

PUDDING Z GRUSZEK I 
MLEKA SOJOWEGO

Składniki:
1 fi liżanka waniliowego mle-
ka sojowego ViveSoy 
6 średnich gruszek
3 duże jajka
8 łyżek miodu
pół fi liżanki cukru brązowego 

2 łyżki skrobi kukury-
dzianej

Etapy przygotowania:
Umyć gruszki i usunąć 
skórkę, przekroić, usunąć 
nasiona i pokroić na małe 
kawałeczki. Ubić w misce 
jajka z cukrem i miodem. 
następnie dodać do mie-
szanki mleko sojowe, skro-
bie kukurydzianą i małe ka-
wałeczki gruszki. Wymie-
szać wszystko dokładnie i 

umieścić w 
foremkach posmarowanych lekko 
karmelem. Foremki puddingowe 
umieścić w wypełnionej do po-
łowy wodą brytfanny i wstawić 
do rozgrzanego do 180 stopni 
piekarnika na 45-50 minut. Wyjąć 
z piekarnika i pozostawić aż osty-
gnie. następnie włożyć pudding 
do lodówki na kilka godzin, aż 
zupełnie się zetnie. Obrócić „do 
góry nogami”, wyjąć z foremek i 
serwować zimne. 
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Wielu mieszkańców piątkowe popołudnie spędziło wraz z dzieć-
mi w przyjemnej, rodzinnej atmosferze. Podczas corocznej 
imprezy zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3, atrakcji 
nie brakowało. Uczniowie przygotowali ciekawy program ar-
tystyczny, który przedstawili z ogromnym zaangażowaniem. 
Na szkolnym terenie ustawiono m.in. dmuchaną zjeżdżalnię, 
basen z kulami wodnymi oraz mini kolejkę z wagonikami. 
Był grill, ciasto, stoiska z kwiatami i książkami. Majówka 
była również okazją do złożenia życzeń wszystkim mamom 
z okazji ich święta.

Majówka z „trójką” 
w Łęczycy
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Pożar mógł zakoń-
cz yć s ię  duż ymi 

stratami, bowiem ogień został 
wzniecony blisko zabudowań. Tuż 
obok palących się drzew znajduje 
się m.in. skład opału i mecha-
nika samocho-
dowa. Według 
o ko l i c z nyc h 
mieszkańców, 
którzy powia-
domili straża-
ków o pożarze, 
ktoś specjal-
nie podłożył 
ogień w lasku 
w kilku miej-
scach. 

- Mieszkam 
n a  o s i e d l u 
blisko lasku 
m ie jsk iego. 
Widać było z 
okien, że jest 
kilka miejsc 
w których po-
jawiły się pło-
mienie. My-
ślimy, że było 
t o  c e lowe 
podpalenie 
a nie przy-
p a d k o w e 
zaprószenie 
– usłyszeli-
śmy od ozor-

To już kolejny zgon w 
tym samym miesz-

kaniu. Lokatorzy bloku przy ul. 
Lotniczej nie mogą w to uwierzyć. 
Czy można mówić o fatum? 

Lokal na drugim piętrze ma złą sła-
wę. W ciągu kilku ostatnich miesięcy 
doszło w nim aż do trzech zgonów. Na 
początku tego roku zmarła starsza lo-
katorka. W kwietniu jeden z biesiadni-
ków. Kilka dni temu 41-letnia kobieta. 

- To przechodzi ludzkie wyobra-
żenie. Chyba tylko w naszym bloku 
dzieją się takie historie. Ten wieczór 
i noc na pewno będę długo pamiętał 
– usłyszeliśmy od jednego z mieszkań-
ców. - Policja, straż pożarna, prokura-

tor – wszyscy się tu zjechali. Ponownie 
przeżyliśmy koszmar. 

Co wydarzyło się w mieszkaniu 
na drugim piętrze? Lokatorzy bloku 
mówią o kolejnej suto zakrapianej 
imprezie.

- Nie jest tajemnicą, że Jacek - współ-
właściciel mieszkania, za kołnierz nie 
wylewa – mówi mężczyzna, który 
dobrze zna rodzinę państwa J. - Jesz-
cze bardziej się rozpił, gdy zmarła jego 
matka. Tego wieczora zaprosił kolegę 
i jego partnerkę. Wszyscy ostro pili. Z 
tego co wiem, to do morderstwa do-
szło, gdy usnął zmożony alkoholem. 
Jego kompan zabił swoją znajomą i 
jej ciało zaciągnął do pokoju Jacka a 

potem wyszedł z 
mieszkania.

Jak się dowiedzie-
liśmy, dalszy ciąg 
zdarzeń był równie 
dramatyczny. Poli-
cjanci dobijający się 
do drzwi mieszka-
nia obudzili pijane-
go imprezowicza. 

- Jacek zobaczył 
ciało kobiety leżące 
na podłodze przy 
swoim tapczanie. 
Przeraził się i dla-
tego nie chciał z 

po cząt ku 
ot worz yć 
drzwi – re-
l ac jonuj e 
sąsiad bie-
siadn ika. 
- Wpuścił 
jednak funk-
cjonariuszy, 
gdy ujrzał 
strażaków 
idących z 
łomami. Nie 
wiem, w jaki sposób zginęła ta kobie-
ta. Może została ugodzona nożem a 
może uderzona w głowę?

Od lokatorów dowiedzieliśmy 
się, że od kilku dni współwłaściciela 
mieszkania nikt nie widział. 

- Podobno jego siostra po tym dra-
macie wymieniła zamek w drzwiach. 
Ma już dosyć tych ciągłych kłopotów. 
I nie ma się co dziwić – mówi jeden z 
sąsiadów Jacka J. 

Informacje przekazywane przez 
policję są szczątkowe.

- Na tym etapie nie możemy 
ujawniać zbyt dużo szczegółów. 
Prokuratura prowadzi w tej sprawie 
śledztwo – mówi mł. asp. Magdale-
na Czarnacka, rzecznik zgierskiej 
policji. - Mogę jedynie potwierdzić, 
że w jednym z lokali mieszkalnych 

Dominik Gabrysiak, 
radny powiatowy, 

złożył interpelację dot. inwe-
stycji na ul. Zielonej. Chodzi o 
to, aby powierzchnia drogi zo-

stała utwardzona nie asfaltem a 
kostką brukową. Takie rozwią-
zanie ułatwić ma zaplanowane 
kolejne prace w drodze zwią-
zane z kładzeniem kanalizacji 
sanitarnej. 
Ulica Zielona to ostatnia na terenie 
Ozorkowa gruntowa droga po-
wiatowa. Mieszkańcy od wielu lat 
zabiegają o modernizację drogi, 
a w ostatnim czasie również o 
kanalizację sanitarną. 
- Powiat w bieżącym roku za-
bezpieczył jedynie 20 tys. zł na 
dokumentację. W związku z tym 

co pojawiło się w ogłoszeniu na 
stronie starostwa, czyli dokumen-
tacja na drogę asfaltową, złożyłem 
po konsultacjach z mieszkańcami 
interpelację o modyfikację treści 

zamówienia. Moim celem jest 
dokumentacja również na budowę 
drogi z kostki brukowej. To ułatwi 
ewentualną rozbiórkę i odtworze-
nie nawierzchni po wykonaniu ka-
nalizacji – tłumaczy d. Gabrysiak. 
inwestycja została zaplanowana 
przez powiat w następnym roku. 
jej szacunkowy koszt to ok. 3 
mln złotych. nie wiadomo, kiedy 
w drodze pojawi się kanalizacja 
sanitarna. OPK stara się o dofi-
nansowanie budowy kanalizacji 
w ul. Zielonej. 

(stop)

radny w sprawie zielonej 

Kto podpalił lasek miejski?

Blisko lasku znajdują się firmy

Ogień osmalił kilkadziesiąt drzew

kowianki. 
Zdania w tej 

sprawie są jednak 
podzielone. Nie-
którzy uważają, że 
doszło do zapró-
szenia. Winą ob-
ciążają amatorów 
procentów. 

- W lasku często 
pity jest alkohol. 
Wiadomo, że któ-
ryś z tych pijacz-
ków mógł wyrzu-
cić tlący się niedo-

pałek papierosa i o pożar bardzo 
łatwo – mówi mieszkaniec z ul. 
Zgierskiej. 

Na miejsce dwa razy przyjeżdżali 
strażacy. Najpierw trzy zastępy, 
następnie cztery.

- Wszystko wskazuje na to, że 
ogień został celowo podłożony w 
różnych miejscach w lasku. Na 
szczęście nasza akcja była szybka i 
skuteczna. Nie doszło do rozprze-
strzenienia się pożaru – mówi mł. 
brygadier Jarosław Jaczyński z JRG 
w Ozorkowie. 

(stop)

Morderstwo 
przy lotniczej!

na Lotniczej doszło do zgonu miesz-
kanki Łodzi. Nie była to śmierć na-
turalna. Dwóch mężczyzn zostało 
zatrzymanych. Jeden ma 46 lat, 
drugi 39. 46-latek, po przesłuchaniu 
został zwolniony. Natomiast 39-lat-
kowi przedstawiono już zarzuty z 
art. 156, który mówi o przestępstwie 
przeciwko życiu i zdrowiu. Męż-
czyźnie grozi do 12 lat więzienia. 
Wobec 39-latka zastosowano areszt 
tymczasowy.

Rzeczniczka policji w Zgierzu 
 nie chciała zdradzić bezpośredniej 
przyczyny śmierci kobiety. Można 

się jednak domyślić, że łodzianka zo-
stała w mieszkaniu uderzona ciężkim 
przedmiotem lub dotkliwie pobita 
czego skutkiem był zgon. Mł. asp. M. 
Czarnacka zaprzecza, aby kobieta 
została ugodzona nożem (niektórzy 
nasi rozmówcy sugerowali taką 
przyczynę śmierci łodzianki).

- Potwierdzam również to, że w 
kwietniu tego roku w tym samym 
mieszkaniu doszło do śmierci 33-let-
niego mężczyzny. Ten zgon nastąpił 
jednak z przyczyn naturalnych – do-
daje rzeczniczka.

(stop)

To już trzeci zgon w tym samym mieszkaniu 

W bloku przy Lotniczej doszło do dramatu 
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Pytanie o biurokrację

Ozorków 

gWałtoWna uleWa nad ozorkoWem 

Miejsce z kontenera-
mi na śmieci (blisko 

placu targowego) jest kompletnie 
zanieczyszczone wszelkimi możli-
wymi odpadami. Przy przepełnio-
nych kontenerach leżą kartony, 
opony, skrzynki, gruz, samocho-
dowe części. Dlaczego teren jest 
aż tak bardzo zanieczyszczony?

- W tej sprawie informowałem już 
OPK. Mam nadzieję, że niedługo 
wywiozą te wszystkie nieczysto-
ści – usłyszeliśmy od pracownika 
gospodarczego odpowiedzialnego 
za sprzątanie placu targowego. - Sy-
tuacja jest dość trudna, bo nie mam 
już gdzie wrzucać śmieci. Utworzy-
ła się przy kontenerach spora góra 
różnego rodzaju odpadów. Może 
kontenery powinny być częściej 
opróżniane?

Dowiedzieliśmy się, że dużym 
problemem jest podrzucanie nie-
czystości.

- Ludzie przychodzą i wyrzucają 
w tym miejscu co popadnie. Urzą-
dzili sobie nielegalne wysypisko 
– dodaje nasz rozmówca.

W sprawie śmieci skontaktowali-
śmy się z magistratem. 

„Kontenery te są opróżniane 
często: średnio 3-4 razy w tygodniu, 
czasem częściej. Niestety, do kon-

tenerów trafiają nie tylko śmieci z 
targowiska. W pojemnikach i wokół 
nich znajdują się np. stare meble, 
zużyty sprzęt AGD, skoszona trawa, 
zniszczone opony, foliowe worki ze 
śmieciami – typowe do używania 
w domu, nie na rynku. Często jest 
tak, że kontener jest opróżniany ok. 
godz. 16-17-ej, a po nocy jest cały 
wypełniony śmieciami, obok niego 
stoją worki z odpadami typowymi 
dla gospodarstw domowych, więc 
jest oczywiste, że nie są to śmieci z 
targowiska. Najwięcej śmieci trafia 
do kontenerów i wokół nich latem i 
po weekendach. Podrzucanie śmieci 
na targowisko czy do lasku miejskie-
go jest o tyle zaskakujące, że każdy 
mieszkaniec może bezpłatnie i legal-
nie oddać każdy rodzaj odpadów w 
punkcie odbioru odpadów w OPK, 
bez narażania się na ryzyko zapła-
cenia kary. Urząd , by ograniczyć 
proceder podrzucania śmieci na tar-
gowisko, zacznie karać osoby, które 
to robią. W ustaleniu takich osób 
pomoże monitoring miejski, którego 
kamery usytuowane są m.in. na tar-
gowisku. Miasto wydaje na usuwanie 
odpadów z targowiska kilkanaście 
tysięcy zł na miesiąc – informuje 
urząd miasta w Ozorkowie. 

(stop) 

W ciągu zaledwie kilku minut 
nad miastem rozpętała się w 
środę w południe nawałnica z 
gwałtownymi opadami deszczu 
i podmuchami wiatru. Wiele 
ulic było nieprzejezdnych z 
powodu ogromnych rozlewisk. 
Piesi narzekali na podtopione 
chodniki. 

Kanalizacja deszczowa nie 
była w stanie odebrać takiej ilości 
wody. Wiele studzienek zostało 
zapchanych. Miasto zostało czę-
ściowo sparaliżowane.

- Jechałem ulicą Zgierską, gdy 
z nieba spadła ulewa. To była 
dosłownie jedna, wielka ściana 
wody - mówi jeden z kierow-
ców. - Musiałem się zatrzymać 
na poboczu, bo wycieraczki nie 
nadążały pracować. 

Trudności z jazdą po zalanych 
ulicach miało tego dnia wielu 
kierowców. Piesi byli w jeszcze 
gorszych opałach.

- Wyszłam na zakupy lekko 
ubrana, bo rano nic nie zapowiada-

ło takiej burzy. Przemoczyło mnie 
do suchej nitki. Gdy przechodzi-
łam ulicą, to woda sięgała za kostki. 

O zalanym chodniku przy uli-
cy Zgierskiej napisali też miesz-
kańcy trzech posesji o numerach 
43, 45 i 47. 

- Zawsze po opadach deszczu 
zalewany jest chodnik. To jest 
dla nas ogromny problem, bo 
nie sposób dostać się do naszych 
domów – czytamy w piśmie od 
Wiesława Sowińskiego, Ewy 
Stasiak i Grzegorza Pawlaka.

- Pracownicy UM znają pro-
blem. Już w 2016 r. wysłali pismo 
do starostwa w Zgierzu (droga 
powiatowa) z wnioskiem o 
modernizację tego odcinka ul. 
Zgierskiej. Niestety, jak dotąd 
żadne działania nie zostały 
podjęte. W związku z tym 
miasto we własnym zakresie 
w ciągu najbliższych tygodni 
przeprowadzi prace, które 
poprawią odpływ wód opado-
wych w tym miejscu – mówi 

Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza Ozorkowa.

(stop)

góra śmieci Przy 
kontenerach

ulice zamieniły się w rwące rzeki

Zalany chodnik przy ul. Zgierskiej Po gwałtownej ulewie ulice zamieniły się w rzeki 

Ilu urzędników zatrudnionych jest 
w ozorkowskim magistracie, urzę-
dzie gminy w Ozorkowie i urzędzie 
gminy w Parzęczewie? Niektórzy 
mieszkańcy twierdzą, że urzędni-
ków jest zbyt dużo. Postanowiliśmy 
to sprawdzić.

Zatrudnienie w urzędzie miasta w 
Ozorkowie – jak się okazuje – na prze-
strzeni kilku ostatnich lat zmniejszyło 
się. W 2014 r. w magistracie pracowało 
106 osób. Stanowisk urzędniczych 
było 70. 

W tym roku w urzędzie zatrudnio-

Rośnie armia urzędników?
W urzędzie gminy w 
Ozorkowie zatrudnienie na przestrzeni kilku ostatnich lat nigdy nie przekroczyło  60 osób

nych jest 91 osób, w tym 66 na stanowi-
skach urzędniczych.

- Najwięcej jest zatrudnionych w 
przedziale wiekowym 30 – 50 lat. 
Powyżej 50 roku życia – 15 osób, do 
30 roku życia – 5 osób – informuje Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa.

W urzędzie gminy w Ozorkowie 
liczba zatrudnionych pozostaje mniej 
więcej na tym samym poziomie. Po-
równując cztery ostatnie lata niewiele 
się zmieniło. Liczba urzędników waha 
się od 30 do 34. Nie można mówić o 
nadmiernym wzroście biurokracji. 

- Pracowników administracyjnych 
nie przybywa, zresztą podobnie jest z 

W urzędzie miasta w Ozorkowie zatrudnionych jest ogółem 91 
osób, w tym 66 urzędników

urzędnikami, pracownikami kiero-
wanymi do robót publicznych i liczbą 
stanowisk obsługi. Ogółem liczba 
zatrudnionych osób w naszym urzę-
dzie nie przekracza 60 – mówi Tomasz 
Komorowski, wójt gm. Ozorków. 

W urzędzie gminy w Parzęczewie 
pracuje aktualnie 51 osób. W po-
równaniu z latami wcześniejszymi 
zatrudnienie wzrosło. 

- W latach 2014-2017 zatrudniono 
8 osób, które wcześniej odbywały 
staż w urzędzie gminy, z czego 6 
osób pracuje do dnia dzisiejszego, 
jedna osoba pracuje w jednostce 
organizacyjnej gminy Parzęczew 
– informuje Katarzyna Lechowicz, 
inspektor d/s organizacyjnych i 
kadrowych. - Referat finansów 
urzędu gminy w Parzęczewie 
prowadzi obsługę finansową szkół 
z terenu gminy Parzęczew. Ponadto 
do obsługi stołówki szkolnej zosta-
ły zatrudnione 4 osoby.

Od 2016 r. urząd przejął prowadze-
nie obsługi finansowej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Forum 
Inicjatyw Twórczych i Gminnej Biblio-
teki Publicznej.

(stop)
W urzędzie w Parzęczewie liczba pracowników wzrosła w 
porównaniu z latami wcześniejszymi 
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     „OZORKÓW PIÓRKIEM I TUSZEM” 

 
 

OTWARCIE WYSTAWY ODBĘDZIE SIĘ DN. 6.06.2017 O GODZ. 1700 

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 poło-
żonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów.

1.  Oznaczenie nieruchomości: działki nr 14/6 o pow. 0,1007 ha, 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 19 czerwca 

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 Spół-
dzielczy 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  12 czerwca 2017 roku - włącznie).

5.    Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o III przetargu: 
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14  w Ozor-
kowie;

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

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

ogłoszenie

ogłoszenie

Rozpoczęły się prace 
na parkingu przy ul. 

Sucharskiego. Jednak zanim spół-
dzielnia mieszkaniowa zleci poło-
żenie asfaltu, trzeba będzie jeszcze 
uporać się z odwodnieniem tego 
terenu. Do tej pory woda wsiąkała 
w grunt. Po zrealizowaniu inwe-
stycji takie rozwiązanie nie zda już 
egzaminu. 

Zmotoryzowani lokatorzy czekali 
z utęsknieniem na położenie asfaltu 
na parkingu. Narzekali na wyłożone 
drobne kamienie na parkingu.

- Cieszę się, że parking zostanie 
wyasfaltowany. Komfort będzie o 
wiele większy – mówi jeden z kie-
rowców. 

Zdzisław Ewiak, zastępca prezesa 
Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, powiedział nam, że kładze-
nie asfaltu rozpocznie się za 2 – 3 
tygodnie. 

- Najpierw trzeba zrobić studzien-

Dorota W. (nazwisko 
do wiadomości red.) 

twierdzi, że przypłaciła zdrowiem 
pracę w jednej z lokalnych firm. 
Jest pewna, że została oszukana 
przez byłego pracodawcę, który 
nakazał jej zapłatę dużego za-
dośćuczynienia za straty mate-
rialne. Zupełnie inaczej sprawę 
przedstawia szefowa firmy. Jedno 
jest pewne. Jeśli strony się nie po-
rozumieją, konflikt rozstrzygnąć 
będzie musiał sąd. 

- Zostałam przyjęta do sklepu na 
okres próbny. Już na początku zdzi-
wiłam się tym, że praktycznie nie 
przeszłam żadnego przeszkolenia. 
Potem okazało się, że w sklepie nie-
które produkty spożywcze są prze-
terminowane. Zostałam za to uka-
rana finansowo, ale skąd miałam 
wiedzieć, że może być taki problem. 
W sklepie oprócz mnie zatrudniona 
była jeszcze inna sprzedawczyni, 
która miała kilkuletni staż pracy. 
Moim zdaniem, to właśnie ona po-
winna ponieść całą finansową karę. 
Dlaczego w stosunku do nowej i 
nieświadomej sprzedawczyni, którą 
byłam, zostały wyciągnięte takie 
konsekwencje? - pyta pani Dorota.

Nasza czytelniczka dodaje że 
kierowniczka sklepu nie intereso-
wała się sprawami związanymi z 
handlem. 

- Zwracałam uwagę, że na przy-
kład nie działa klimatyzacja. Usły-
szałam, że mam to zgłosić do ser-
wisanta. Problem jednak był w 
tym, że naprawa została wykonana 
dopiero za trzy tygodnie od mojego 
zgłoszenia. Uważam, że brak od-
powiedniej kontroli spowodował 
kłopoty w tym sklepie a nie moja 
praca. Starałam się wykonywać 
powierzone obowiązki, jak tylko 
najlepiej potrafię. Po tym wszyst-
kim musiałam łykać tabletki na 
uspokojenie. Niedawno przyszła in-
formacja, że mam do zapłaty sporą 
kwotę za straty firmy spowodowa-
ne przeterminowanym towarem. 

Odpisałam, że nie zgadzam się z 
tym. Jeśli będzie trzeba, to sprawa 
trafi do sądu. 

Szefowa firmy zapewnia, że była 
sprzedawczyni nie została w ża-
den sposób wykorzystana lub też 
skrzywdzona. 

- Ta pani była poinformowana 
o swoich obowiązkach. Powinna 
zwrócić uwagę na to, czy produkty 
są świeże, czy też dostawcy – co 
niestety się czasami zdarza, nie 
przywożą przeterminowanego 
towaru. Jednak najważniejsze jest 
to, że pierwsza inwentaryzacja 
wykazała spore manko. Podczas 
tej kontroli nie było w ogóle mowy 
o przeterminowanych produktach. 
Dopiero druga inwentaryzacja wy-
kazała przeterminowane produkty. 
Sprzedawczyni w głównej mierze 
została obciążona za manko a w 
pięćdziesięciu procentach również 
za straty spowodowane przetermi-
nowanymi produktami. 

Zapytaliśmy, czy jest szansa na 
porozumienie.

- Pani Dorota bezwzględnie po-
winna pokryć straty spowodowane 
mankiem. Jeśli zaś chodzi o straty 
spowodowane przeterminowany-
mi produktami, to o tym możemy 
jeszcze porozmawiać. Należy pa-

miętać, że każda sprzedawczyni 
podpisuje umowę odpowiedzialno-
ści materialnej – usłyszeliśmy. 

(stop)

Najpierw kanalizacja, potem asfalt 

ki. Niestety, okazało się, że kanał zo-
stał zapchany przez piasek i dlatego 
inwestycja trochę się przeciągnie 
– mówi wiceprezes.

Jak się dowiedzieliśmy, w ub. 
roku spółdzielnia położyła asfalt na 
ponad ośmiu tysiącach mkw. par-
kingów. W tym roku plany są takie, 
aby wyasfaltować pięć tysięcy mkw. 
parkingów. 

(stop) 

Oskarża byłego pracodawcę
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zdroWie i uroda

Sposoby na ukąszenia koma-
rów pozwolą złagodzić objawy, 
które pojawiają się po ukłu-
ciu przez komara. W miejscu 
ukąszenia powstaje rumień i 
obrzęk, któremu zazwyczaj 
towarzyszą swędzenie, a tak-
że ból i pieczenie. Tego typu 
objawy utrzymują się kilka 
dni. Warto wtedy wypróbować 
sprawdzone domowe spo-

soby na ukąszenia komarów, 
by zminimalizować uczucie 
dyskomfortu.

Uwaga! jeżeli obrzęk po ugryzie-
niu komara utrzymuje się dłużej 
niż kilka dni, należy udać się do 
lekarza. długotrwały stan zapal-
ny skóry może bowiem świadczyć 
o uczuleniu na jad komara lub o 

powstałym zaka-
żeniu.

7 sposobów na 
ugryzienie ko-

mara

Sposób 1: plaste-
rek cytryny - na-
trzyj miejsce uką-
szenia grubym 
plastrem cytryny. 
Sok z cytrusa sku-
tecznie złagodzi 

stan zapalny. Powtarzaj tę czyn-
ność kilka razy dziennie.
Sposób 2: natka pietruszki - Ro-
zetrzyj natkę pietruszki i powstałą 
masę przyłóż na kilka minut na 
swędzącego bąbla.
Sposób 3: liść białej kapusty - na 
zaczerwienioną skórę przyłóż 
kawałek świeżego liścia białej 
kapusty. Złagodzi on uczucie 
swędzenia.
Sposób 3: roztwór soli - Rozpuść 
1 łyżeczkę soli w 250 ml wody. 
następnie namoczony roztworem 
soli wacik przyłóż do ukąszonej 
części skóry. Czynność powtarzaj 
kilka razy dziennie.
Sposób 4: plasterek ziemniaka 
lub cebuli - na ukąszone miej-
sce połóż plasterek surowego 
ziemniaka lub cebuli. dzięki temu 
szybko zmniejszysz wielkość 
bąbla i dyskomfort spowodowany 
swędzeniem.

Olejek z oregano ma właściwości 
antybakteryjne, przeciwgrzy-
biczne, przeciwzapalne i prze-
ciwbólowe. Może być stosowany 
jako naturalny, uniwersalny lek 
na różne rodzaje infekcji. Za 
lecznicze właściwości olejku 
odpowiadają dwie substancje 
aktywne: karwakrol i tymol. 

Jako silny przeciwutleniacz o 
działaniu antybakteryjnym, olejek 
z oregano ma zastosowanie w ko-
smetyce. W przypadku regularnego 
stosowania olejku na skórę twarzy 
należy zachować szczególną ostroż-
ność. Stężenie olejku w oliwie lub w 
oleju kokosowym nie powinno prze-
kraczać 1%. Można też rozcieńczyć go 
z tonikiem lub płynem micelarnym.

Rozcieńczony olejek należy na-
kładać na wacik kosmetyczny i 

przecierać twarz raz do dwóch razy 
dziennie przed umyciem skóry. 
Kilka kropel olejku można dodać 
także do kąpieli, jego zapach działa 
kojąco na zmysły, a kąpiel załagodzi 
problemy skórne.

Jeszcze lepszy rezultat da połą-
czenie olejku z oregano z olejkiem 
do masażu, karwakrol rozgrzewa 
i rozluźnia mięśnie, wspomagając 
relaksujące efekty masażu.

Do przygotowania herbaty z po-
krzywy bądź soku z pokrzywy 
można wykorzystać nie tylko same 
liście tej rośliny, ale także ziele 
pokrzywy (ulistnione pędy) - oba 
surowce zbiera się w okresie kwit-
nienia. Najlepiej do sporządzenia 
herbaty (naparu) użyć samych liści, 
a do soku z pokrzywy – pędów.

Herbata z pokrzywy: przepis

Herbatę można przygotować z liści 
świeżych bądź suszonych. jedną czu-
batą łyżeczkę do herbaty liści pokrzy-
wy zalewa się wrzątkiem i pozostawia 
do naciągnięcia.
Zaleca się picie herbaty z pokrzy-
wy na czczo, raz dziennie, bez 
cukru. dla poprawy smaku można 
zmieszać pokrzywę z melisą albo 
rumiankiem.
napar ze świeżych liści parzy się we 
wrzątku krótko - tylko pół minuty, 
natomiast z liści wysuszonych nieco 

Rzęsy wypadają codziennie i 
jest to proces całkowicie na-
turalny. Codziennie powinny 
wypadać ok. 2-3 rzęsy, ale 
jeśli zauważysz, że rzęsy do-
słownie sypią się z oczu, to 
koniecznie skontaktuj się z 
lekarzem. Nadmierne wypa-
danie rzęs może być oznaką 
poważnej choroby. Najczę-
ściej jest to objaw zaburzeń 
hormonalnych lub chorób 
tarczycy - niedoczynności. 
Na wypadanie rzęs skarżą 
się również kobiety w czasie 
menopauzy.

P r o b l e m 
może pojawiać się również z 
powodu chorób oczu, stanów 
zapalnych brzegów powiek i 
spojówek oraz mieszków wło-
sowych. Również łysienie plac-
kowate przyczynia się do utraty 
rzęs. Ta choroba autoimmunolo-
giczna charakteryzuje się dużą 
utratą włosów na powierzch-
niach skóry. Rzęsy wypadają 
również w czasie chemioterapii, 
a także w przypadkach poważ-
nych niedoborów witamin w 
organizmie.

Sprawdzone sposoby na 
wypadanie rzęs

Kuracja olejkiem rycynowym
Olejek rycynowy jest starym, 

ale skutecznym sposobem na 
wzmocnienie rzęs. Dzięki jego 
właściwościom nawilżającym 
rzęsy staną się mocniejsze. Każ-
dego wieczora po dokładnym 
demakijażu nakładaj olejek ry-
cynowy na rzęsy. Możesz użyć 
do tego specjalnej szczoteczki 
do rzęs lub wykorzystać tę z 
zużytego tuszu. Szczoteczkę 
wystarczy dokładnie umyć 
wodą z mydłem i wysuszyć.

Odżywki do rzęs i brwi
Gotowe preparaty, które sty-

mulują wzrost i regenerację 
włosków mają konsystencję żelu 
i łatwo się je nakłada. Polecane 
są osobom, które przedłużają 
rzęsy w salonie, używają zalotki 
lub przeszły chemioterapię.

Dostępne w drogeriach i apte-
kach odżywki do rzęs kosztują od 
kilkunastu do kilkuset złotych. 
Ich skuteczność zależy od składu 
preparatu. Dobrej jakości odżywki 
do rzęs powinny zawierać np. eks-
trakt z ogórka, ekstrakt z granatu, 
ekstrakt z pestek dyni lub zieloną 
herbatę oraz witaminy A i B12.

Sok i herbata z pokrzywy 
– przepis na sok ze świeżej pokrzywy

dłużej: 1-2 minuty (jeśli czas parzenia 
wydłużymy do 10 minut, kolor i za-
pach naparu będzie intensywniejszy 
i będzie on miał silniejsze działanie 
moczopędne). Świeże liście przed 
zalaniem wrzątkiem należy opłukać 
i rozdrobnić.

Sok z pokrzywy: przepis

Sok z pokrzywy przyrządza się ze 
świeżych młodych pędów pokrzywy 
i liści. Trzeba je dokładnie umyć, po 
czym zmiksować w mikserze albo 
przepuścić przez sokowirówkę i od-
cedzić. Pić jeden kieliszek dziennie.

olejek z oregano w kosmetyce

PRZEPIS NA DOMOWY OLEJ Z OREGANO 
W warunkach domowych nie jesteśmy w stanie zrobić ekstraktu z ore-
gano, ale możemy przygotować aromatyczny olej, którego właściwości 
prozdrowotne będą delikatniejsze. Świeże liście oregano zalewamy w 
słoiku oliwą z oliwek lub olejem słonecznikowym. Słoik przez 10 minut 
trzymamy w gorącej wodzie a następnie na 2 tygodnie pozostawiamy 
go w nasłonecznionym miejscu. Po 2 tygodniach liście odcedzamy, a olej 
przelewamy do ciemnej butelki. Tak przygotowany olej z oregano można 
stosować jako maść lub syrop, najlepiej dodatkowo rozcieńczony z wodą.

Sposoby na UKĄSZENIA KOMARÓW. 
Jak sobie radzić z ugryzieniem komara? 

Do codziennej pielęgnacji rzęs 
możesz też używać zwykłej 
pomadki nawilżającej do ust 
- bezbarwnej i najlepiej bez-
wonnej. Pomadką w sztyfcie 
maluj rzęsy i ich okolicę przy 
zamkniętych oczach. Możesz 
również smarować rzęsy pal-
cem, wacikiem lub szczoteczką 
od tuszu (umytą i suchą). Zwy-
kła pomadka do ust nawilży i 
nabłyszczy rzęsy. 

Niewłaściwy demakijaż, mocne tarcie rzęs, częste używanie 
zalotki i inwazyjnych, mocno chemicznych, kolorowych 
kosmetyków mogą powodować wypadanie rzęs. Obok 
problemów zdrowotnych są to najczęstsze przyczyny 
wypadania włosków.

dlaczego rzęsy 
wypadają?

Sposób 5: olejek eu-
kal iptusow y - na-
trzyj rankę olejkiem 
eukaliptusowym, Ma 
on właściwości prze-
ciwzapalne i szybko 
złagodzi ból i piecze-
nie.
Sposób 6: ocet lub per-
fumy - Ocet nie tyl-
ko skutecznie odstra-
sza komary, lecz także 
zmniejsza dyskomfort 
po ukąszeniu owada. 
Wystarczy, że przemy-
jesz miejsca ukąszenia kilkoma 
kroplami preparatu. jeśli nie 
masz pod ręką octu, wypróbuj 
spirytus salicylowy, płyn po go-
leniu lub perfumy.
Sposób 7: węgiel z apteki - aby 

p o -
zbyć się bąbla po uką-

szeniu komara, należy rozpuścić 
w wodzie kilka tabletek węgla 
aktywnego. Po wymieszaniu 
przyłóż preparat na zmienione 
chorobowo miejsce i przykryj 
gazą.
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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 
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 
kwalifi kacji, karta kierowcy, 
badania lekarskie, kurs na przewóz 
rzeczy.
„MaRKO-TRanSPORT”
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

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-fl ex.pl 
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B

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

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

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

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 Offi ce, 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 Offi ce, 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

Kelner-barman
Wykształcenie średnie, chęć 
do pracy, mile widziane 
doświadczenie, podstawowa 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego. 
Restauracja „KRÓLeWSKa”
Topola Królewska 37a
99-100 Łęczyca
tel. 24 388 75 03

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie średnie.
KaTMaR Sp. z o.o.
Sierpów 1a
95-035 Ozorków
tel. 42 718 05 55

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne, 
sumienność, dbanie o porządek.
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LeSZCZe”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Ciastowy
Książeczka zdrowia, wymagane 
doświadczenie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27a
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Pracownik budowlany-
wykończeniowy
Wymagane doświadczenie.
KiMiKO 
Przemysław Pachliński
ul. M. Konopnickiej 4/17
99-100 Łęczyca
tel. 530 867 601

Kierowca kat. C
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, prawo 
jazdy kat. C, uprawnienia na 
przewóz rzeczy, min 3-5 lat 
doświadczenia. 
PH dorota Wasiak
Podgórzyce 6
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 321 549

SPRZEDAM działki budowlane 
o powierzchni 1200 m² - 

BOCZKI. Nr tel.693-437-660

Dnia 19 maja br. w Łęczycy na ul. 
Kaliskiej zagubiono legitymację 

studencką o nr 120670.
Uczciwego znalazcę proszę o 

kontakt: 602-681-729 

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

Kupię mieszkanie 
własnościowe M-3 do 40 m², 
parter w Ozorkowie. Tel.: 42-

277-25-94

Sprzedam TANIO działki 
budowlane od 1200 m² do 4000 

m² w Maszkowicach (media, 

prąd, woda). Tel.: 662-193-987 
lub 506-747-170

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

fi rmy Forte – jasny buk. 
Tel.: 42-277-25-94

Kupię stare pocztówki, 
zdjęcia, książki, dokumenty. 

Tel.: 602-719-124 

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

Kafl e 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

reklama

Elektryk
Wykształcenie średnie,  
min. 3 lata stażu pracy, uprawnienia 
SeP do 1 kV, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera.
HTL – STReFa S.a.
ul. adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Mechanik
Wykształcenie średnie, min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera, badania do pracy na 
wysokości powyżej 3 m.
HTL – STReFa S.a.
ul. adamówek 7
95-035 Ozorków

tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Kosmetyczka 
Wykształcenie średnie, kierunek 
kosmetyczny, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
Studio Urody „MOniKa”
Monika Witczak
ul. dworcowa 6
99-100 Łęczyca
tel. 603 650 657

Technolog – konstruktor
Wykształcenie średnie – mechanika 
(budowa maszyn), znajomość 
autoCad lub Creo (Pro engineer), 
mile widziana znajomość języka 
angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.a.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe
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Gm. Grabów
Gm. Grabów

SOBOTA 27.05

         PIĄTEK 21.04 
                                                                                       

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46
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PONIEDZIAŁEK 29.05

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 237/2017

29.05 - 01.06.2017 r.

Sprawa dotyczy 
ab s ur d a lnyc h 

rozwiązań urzędniczych sprzed 
lat. Mieszkańcom Golbic udzielo-
no zezwoleń na budowę domów 
mieszkalnych nie zabezpieczając 
drogi dojazdowej. Póki co, roz-
wiązania sytuacji nie ma.

Pewnie mieszkańcy do dziś nie 
wiedzieliby, że do swoich posesji 

jeżdżą po prywat-
nym polu, którego 
kawałek zamienił 
się w polną drogę. 
(O sprawie pisa-
liśmy kilka tygo-
dni temu). 

- Zwróciłam 
się z pismem do 
Nadleśnictwa w 
Kutnie o udzie-
lenie informacji 
czy ustalenie 
granic zostało 
wyznaczone w 
sposób prawi-
dłowy i nie na-
ruszyło stanu 
ewidencyjnego  
w/w instytucji 
- mówi Teresa 
Pierzgalska.  - 
Dość szybko 
otrzymałam 
odpowiedź, w 
której  wska-
zuje się na 
prawidłowy 
p o d z i a ł  i 
wykluczenie 
prz y pusz-
czeń o naru-
szeniu gra-

nicy lasu. W 
tej sytuacji 
pozosta ło 
nam tylko 
ponownie 
zwrócić się 
d o  wó j t a 
gminy Gra-
bów o po-
moc w roz-
strzygnięciu 
sprawy.

- Udałem 
się do gmi-
ny, ale wójt 
raz nie miał 
czasu, następnego dnia go nie 
było, mimo że kazał właśnie wtedy 
przyjść - mówi Eugeniusz Milcza-
rek. - Pewnie nie chciał rozmawiać 
na temat drogi do naszych gospo-
darstw.

- To, że gminni urzędnicy unikają 
trudnych tematów, to wiadomo od 
dawna, ten problem nie powstał 
wczoraj. O rozwiązanie sytuacji 
zwracaliśmy się do władz gmin-
nych już w 2013 roku.  Minęły już 
4 lata i nic nie zostało wyjaśnione 
– dodaje pani Teresa.

Pomimo upływu czasu, urzęd-
nicy w Grabowi dalej nie podjęli 
konkretnych decyzji, jak zapewnić 
mieszkańcom dojazd do działek.

- To prawda, że trzeba podjąć 
działania w tej sprawie. Może 
zorganizujemy spotkanie z miesz-
kańcami. Bierzemy pod uwagę 
wykupienie gruntu na wyznacze-
nie drogi dojazdowej w Golbicach 
- tłumaczy Jerzy Soja, urzędnik 
gminny ds. drogownictwa.

(mku)

Rolnicy zastana-
wiają się, dlaczego 

w tym roku naliczono im wyższą 
opłatę, którą mają odprowadzić do 
gminnej spółki wodnej. Opłata jest 
zależna od wielkości posiadanego 
gospodarstwa. Skoro właściciel 
gruntów ma ich tyle samo, co w 
ubiegłym roku a stawka nie wzrosła, 
skąd ta podwyżka?

Opłacanie składki na gminną spółkę 
wodną jest obowiązkowe dla każdego, 
kto jest jej członkiem i właścicielem  
gruntów. Wysokość opłat zależy od 
ilości posiadanego areału i wynosi 
obecnie 15 zł za 1 ha na rok. Przepisy 
są jasne, skąd więc problem?

- Jestem sołtysem i wypowiadam się 
w imieniu pokrzywdzonych rolników. 
Z tego co mi wiadomo areał ich gospo-
darstw nie powiększył się w stosunku 
do roku ubiegłego, na jakiej podstawie 
mają płacić wyższą składkę za grunty, 
których de facto nie posiadają? Byłem 
u prezesa spółki, pytałem o tę sytuację. 
W odpowiedzi usłyszałem, że nie może 
mi nic powiedzieć, a w niektórych 
przypadkach „przybyły” nawet 3 

ha - mówi Zenon Czekalski, sołtys z 
gminy Grabów. 

Wg spółki wodnej, rolnicy mają wię-
cej gruntów, stąd większe opłaty.

- Ludzie powiększają lub zmniejszają 
swoje gospodarstwa, ale często jest 
tak, że nie zgłaszają tych zmian, stąd  
te rozbieżności.  Aktualizacji stanu 
gruntów u poszczególnych rolników 
dokonuję za zgodą zarządu spółki - 
mówi Anzelm Florian, 
przewodniczący 
GSW. - Podkre-
ślam jednak, że 
każdą sytuację 
można wyjaśnić 
indywidualnie. 
Jeżeli rolnik ma 
wątpliwości to po-
winien do mnie 
przyjść z nakazem 
podatkowym i 
mapką geodezyjną.

Czy nie byłoby 
łatwiej skorzystać 
z informacji o wy-
miarze podatków 
dostępnej w urzę-

Mieszkańcy ciągle bez drogi

- Czy urzędnicy w 
końcu potraktują 
nas poważnie? - 
pyta Eugeniusz 
Milczarek

Srebrny medal z najlepszym wy-

nikiem w sezonie (1.50.96 min), 

w biegu na 800 m na Akade-

mickich Mistrzostwach Polski w 

Łodzi zdobył Marek Szymański.

Złoto przypadło zawodnikowi 

RKS Łódź Mateuszowi Borkow-

skiemu (1.50.57 min), brąz zdobył 

Adrian Wyrzykiewicz WDA Piła 

(1.51.33 min).
W skoku wzwyż na czwartym 

miejscu uplasował się Dawid Waw-

rzyniak z wynikiem 2.03 m. To 

także najlepszy w sezonie rezultat 

skoczka MKLA Łęczyca, który po 

kontuzji powoli dochodzi do for-

my. Zwyciężył Norbert Kobielski 

MKS Inowrocław 2.23 m.

Akademickie Mistrzostwa Polski

nIeJAsnoŚCI w sprAwIe opŁAt
dzie gminy, który znajduje się w tym 
samym budynku co spółka? Jak się 
dowiedzieliśmy od Grażyny Kulecz-
ko, pracownika tego wydziału, spółka 
wodna nie zwracała się do nich w 
sprawie aktualizacji danych dotyczą-
cych powierzchni gruntów będących 
własnością poszczególnych rolników.

(mku)

Na zdjęciu 
Anzelm Florian, 
prezes GSW
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Ciekawy ten żółty

Pierwotnym zamiarem Walijczyka Mike’a Smitha było 
wyhodowanie nowej odmiany chili na pokazy hodowców. 
Skończyło się jednak na pobiciu rekordu na najostrzejszą 
papryczkę świata, bo ostrość dragon Breath sięga 2,48 
mln jednostek w skali Scoville’a.
dla porównania, zjadana w ramach wyzwań Scotch bonnet 
ma zaledwie 100-350 tys. SHU. Poprzednia rekordzistka, 
którą w 2013 r. wpisano do Księgi Guinnessa, osiąga zaś 
średnio 1.569.300 SHU. eksperci sądzą, że zjedzenie za-
ledwie jednego Oddechu Smoka grozi wstrząsem anafi -
laktycznym. Smith wyhodował papryczkę we współpracy 
z naukowcami z nottingham Trent University. Walijczyk 
twierdzi, że nie próbował jej jeść, bo już samo umieszczenie 
na czubku języka dawało „nieznośne wrażenia”. 

W drugiej połowie 2018 r. norwegia planuje zwodować i 
zacząć użytkować pierwszy autonomiczny, w pełni elek-
tryczny statek towarowy. Oszczędność to ponoć aż 40 
tys. kursów ciężarówek rocznie. Yara Birkeland, wspólne 
“dziecko” producenta nawozów Yara international i kon-
cernu Kongsberg Gruppen, ma przewozić nawozy między 
trzema portami w południowej norwegii. nazwę wybrano 
z myślą o upamiętnieniu założyciela Yary, naukowca i wyna-
lazcy Kristiana Birkelanda. Statek ma mieć 65 mil morskich 
zasięgu. dyrektor projektu Bjørn Tore Orvik opowiada, że 
będzie transportować do 100 kontenerów z prędkością 12-
15 węzłów. Początkowo na Yara Birkeland będą pracować 
ludzie. Zdalne sterowanie rozpocznie się w 2019 r., a pełne 
zautomatyzowanie powinno się udać osiągnąć w 2020 r.

Z wystawy na terenie Pompejów skradziono zdobiony ćwiek 
z brązu z Vi w. p.n.e. - jeden z czterech zdobiących replikę 
drzwi. Blat z drzewa był osłonięty panelem z pleksi. Kradzieży 
dokonano ponoć w godzinach otwarcia wystawy “Pompeje i 
Grecy”. Poszukując złodzieja, policja ogląda nagrania z moni-
toringu. Technicy zabezpieczają też ewentualne ślady. - Choć 
nie jest to szczególnie cenny artefakt, ktoś zniszczył pompe-
jańskie stanowisko archeologiczne i włoskie dziedzictwo na-
rodowe. Sprawa martwi mnie z osobistego punktu widzenia, 
bo ćwiek zniknął mi sprzed nosa - podkreśla prof. Massimo 
Osanna, archeolog, który od paru lat sprawuje nadzór nad 
pozostałościami zniszczonego w 79 r. przez Wezuwiusz miasta 
i który kiedyś prowadził tam wykopaliska. Ćwiek o średnicy 
7,3 cm należy do Muzeum im. dinu adameșteanu w Potenzie.

A kuku! 
Ja po 
smakołyki

Mały batman

Kocia budka

ZabalowaliWałek do 
smarowania 
pleców

Ups...

Zabawa na całego


