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Urszula Kowalska – jak sama twierdzi - jest bezsilna 
wobec agresji jednego z Romów, który mieszka w Ozorkowie. 
- Najpierw ten łobuz był słodki jak cukierek. Później zaczął mnie 
okradać i bić. Na koniec chciał mnie zabić – usłyszeliśmy.
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Tragiczny finał zabawy. 
Dawid z Łęczycy walczy 
o życie. Potrzebuje krwi!

Kolejna rozprawa
Krzysztofa 
Lipińskiego
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Łęczyca

Gm. Daszyna

Pod koniec czerwca 
magistrat informował 

o pozyskanej dotacji w wysokości 
750 tyś. zł na kolejny etap budowy 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Łęczycy. Minęły ponad dwa 
miesiące a na terenie budowy przy 
ul. Słowackiego robotników jak nie 
było tak nie ma.

Mimo że urząd otrzymał pieniądze, z 
powodu braku włodarza miasta, środki 
finansowe nie mogły zostać włączone 
do budżetu i temat dalszych prac „wi-
siał” w powietrzu. W końcu się udało. 
Na początku sierpnia został ogłoszony 
przetarg na realizację zadania. Termin 
składania ofert upłynął 17 sierpnia.

Jak informuje urząd miejski, w ra-
mach zamówienia zostaną wykonane: 
roboty dachowe, stolarka okienna i 
drzwiowa zewnętrzna, roboty wy-
kończeniowe zewnętrzne, stolarka 
drzwiowa wewnętrzna, zagospoda-
rowanie terenu i zieleń, dolne źródło 
pompy ciepła, instalacje wodno-kana-
lizacyjne, instalacje wentylacji, instalacje 
elektryczne.

Ten etap budowy nie będzie finalizo-
wał inwestycji. Zostanie jeszcze przede 
wszystkim wyposażenie obiektu i 
dostosowanie go do potrzeb ŚDS. Nie-
zbędne będą na to kolejne, duże środki 
finansowe i następne miesiące.

(zz)

Realizacja inwe-
stycji za 2,5 mln 

zł w gminie Daszyna przebiega 
bardzo sprawnie. Jednocześnie 
remontowanych jest osiem bu-
dynków komunalnych, które za 
około dwa miesiące będą nie do 
poznania.

W samej Daszynie remontem ob-
jęte są cztery budynki. W zakres prac 
wchodzi nie tylko termomoderniza-
cja, ale także m.in. wymiana stolarki 
okiennej, drzwi zewnętrznych, docie-
plenie stropów, w dwóch budynkach 
również wymiana dachówek, w 
niektórych mieszkaniach wykonanie 
nowych wylewek czy zrobienie przy-
łączy kanalizacyjnych.

Koszt całej inwestycji to 2,5 mln. zł, 
z czego w 85% będzie finansowana 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

W czwartek w łęczyckim 
sądzie stawiło się sześciu 

świadków zeznających w procesie 
zawieszonego burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego. W większości mówili, 
że o sprawie słynnej „pożyczki” w 
wysokości 50 tys. zł, dowiedzieli się 
z doniesień medialnych. 

Przy barierce dla świadków stanęło 
sześć osób: prezes PGKiM – Janusz 
Muszyński, radni miejscy – Zenon 
Koperkiewicz i Marta Arkuszewska, 
prezes TBS – Elżbieta Marek, Izabella 
Domagała – urzędnik sądu rejonowego 
w Łęczycy i były zastępca burmistrza 
– Krzysztof Urbański.

Jako pierwszy zeznawał Janusz Mu-
szyński pełniący funkcję prezesa spółki 
komunalnej PGKiM od 19 grudnia 
2014 roku.

- Nigdy nie angażowałem się w żad-
ne spory i nie byłem stroną konfliktu, 
nie było też sytuacji aby burmistrz K. 
Lipiński żądał ode mnie zapłaty za 
stanowisko. Z własnej inicjatywy za-
deklarowałem chęć wpłaty na komitet 
wyborczy Krzysztofa Lipińskiego, ale 
ówczesny szef komitetu Jan Budziński 
stanowczo odmówił przyjęcia pienię-
dzy – mówił J. Muszyński.

Kolejnym świadkiem był były prze-
wodniczący rady miejskiej, radny 
Zenon Koperkiewicz, który odsłonił 
kulisy kampanii wyborczej.

- Pana Jana Budzińskiego pamięta-
łem jeszcze z wcześniejszych działań 
w samorządzie, jak również z czasów 

kiedy pełnił funkcję sekretarza. W 
mojej ocenie to świetny logistyk, toteż 
uznałem, że dobrze poradzi sobie z 
kampanią wyborczą Krzysztofa Li-
pińskiego. Po wyborach J. Budziński 
zdecydował, że chce być prezesem 
jednej ze spółek komunalnych. Jego 
oczekiwania zostały zaspokojone i od 
grudnia 2014 roku objął funkcję prezesa 
PEC. Na temat dzielenia się pieniędzmi 
z burmistrzem nic mi nie wiadomo, na-
tomiast była taka sytuacja, że Lipiński 
zwrócił się do mnie o pożyczenie 50 
tys. zł. Niestety, ja takimi pieniędzmi 
nie dysponuję. Zaproponowałem 
natomiast, aby zwrócił się z prośbą do 
Budzińskich, co dalej z tą sprawą się 
działo, nie mam wiedzy – mówił radny 
Z. Koperkiewicz.

Następnie przesłuchane zostały 
Izabella Domagała i Marta Arkuszew-
ska, które stwierdziły, że o sprawi 
„pożyczki” niewiele wiedzą. Świadek 
Elżbieta Marek, prezes TBS, zaprzeczy-
ła jakoby burmistrz Lipiński oczekiwał 
od niej świadczeń finansowych za 
pełnioną funkcję. Listę zeznających w 
czwartkowym procesie zakończył były 
wiceburmistrz Krzysztof Urbański, 
który oświadczył, że o „pożyczce” wie 
wyłącznie z mediów. Nie potwierdził 
sugestii przekazywania jakichkolwiek 
korzyści finansowych burmistrzowi K. 
Lipińskiemu w zamian za stanowiska.

Na kolejną rozprawę 28 sierpnia br. 
wyznaczono siedmiu świadków. 

(mku)

W naszym regionie 
wyraźnie wzrosła licz-

ba zachorowań na żółtaczkę 
pokarmową (wirusowe zapalenie 
wątroby typu A). Można się nią 
zarazić w kontakcie bezpośred-
nim z osobą chorą lub np. przez 
zjedzenie niemytych owoców.

Zwłaszcza latem zapomina się o 
podstawowych zasadach takich jak 
mycie owoców i warzyw przed spo-
życiem czy unikanie picia nieprze-
gotowanej wody. Nieprzestrzeganie 
tych elementarnych zasad  może 
prowadzić do zakażenia WZW 
typu A.

- W bieżącym roku liczba zacho-
rowań w naszym województwie 
wyraźnie wzrosła. Z nielicznych  w 
roku ubiegłym do aż 57 przypad-
ków odnotowanych w pierwszym 
półroczu tego roku - informuje 
Wojciech Frankowski, łęczycki 
inspektor sanitarny. - Wirus wy-
wołuje ostrą chorobę zakaźną, 
czyli zapalenie wątroby typu A. 
Można się nim zarazić w trakcie 
bezpośredniego kontaktu z osobą 
chorą, jak również poprzez spożycie 

skażonej żywności, np. niemytych 
owoców, czy zainfekowanej wody. 
Istotnym jest, aby stosować działa-
nie profilaktyczne, czyli często myć 
ręce a już szczególnie po wyjściu 
z toalety oraz przed jedzeniem. 
Warto też stosować szczepienia 
ochronne, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży. 

Niestety WZW typu A to nie 
jedyna forma tego wirusa, istnieje 
jeszcze WZW typu B i C. 

- Jeżeli chodzi o wirusowe zapa-
lenie wątroby typu B, na szczęście 
zdecydowanie rzadziej występuje, 
ale zakażenie się jest możliwe np. 
u fryzjera czy podczas zabiegów 
kosmetycznych. W powiecie łę-
czyckim wystąpiło 5 przypadków 
zakażenia tym wirusem, z czego 3 
w samej Łęczycy.  Natomiast jeżeli 
chodzi o wirusa HCV wywołują-
cego wirusowe zapalenie wątroby 
typu C, powoduje stan zapalny 
wątroby i w konsekwencji jej uszko-
dzenie – tłumaczy W. Frankowski. 
- W tym roku w Łęczycy odnotowa-
liśmy 3 przypadki WZW C.

(mku)

Kolejna rozprawa 
lipińsKiego

W dwóch budynkach w Daszynie założone zostaną nowe dachówki

remonty idą pełną parą

Termomodernizacją objęte są cztery 
budynki socjalnych w Daszynie, oraz 
budynki mieszkalne w Karkoszkach, 
Korytach, Nowej Żelaznej i Sławo-

szewie. Remonty mają zakończyć się 
wraz z ostatnimi dniami paździer-
nika.

(zz)

Kiedy budowa ruszy z miejsca?

Tylu nowości jeszcze nie było
Początek września 
zawsze wiąże się z 

koniecznością skompletowania 
szkolnej wyprawki. Jak się oka-
zuje, w tym roku na rynku jest 
wyjątkowo dużo nowości. Dzie-
ci i młodzież chętnie wybierają 
najmodniejsze produkty. 

Niektórych to dziwi, ale nawet 
wśród artykułów i przyborów 
szkolnych pojawiają się sezonowe 
trendy. Niemalże w zapomnienie 
odeszły już tradycyjne tornistry 
z modnymi rok temu „Minion-
kami” lub popularnymi dwa 
sezony wcześniej postaciami z 
bajki „Kraina lodu”. Teraz dziew-
czynki nie mogą oderwać wzroku 
od plecaków z flamingami a 
chłopcy od tzw. wzorów elektro. 
To prawdziwe hity nadchodzą-
cego roku szkolnego. Poza tym 
niezwykle dobrze sprzedają się 
wzory w kwiatki, drobną kratkę 
lub kropki. 

- Zupełną nowością w tym roku 

są też plecaki 
z k ieszenią 
termiczną na 
drugie śnia-
danie. To in-
n o w a c y j n e 
rozwiązanie, 
którego wcze-
śniej na rynku 
nie było. Do 
plecaków mo-
żemy dobrać 
piórniki w tych 
samych wzo-
rach. Co cieka-
we, tradycyjne 
piórniki nie 
cieszą się już 
zbyt dużym 
zainteresowaniem. Teraz najczęściej 
uczniowie wybierają usztywnione 
saszetki z organizerami. To też jest 
nowy trend. Dzięki temu rozwią-
zaniu można mieć porządek w 
takiego rodzaju piórniku – wyjaśnia 
Agnieszka Biernaciak z łęczyckiej 
księgarni, w której bez trudu można 
skompletować wyprawkę szkolną. 
- W tym roku fajną propozycją są 
zeszyty tematyczne ze „ściągami” 
na marginesach. W przypadku 
zeszytu do nauki języka obcego na 
marginesach jest słownik, a na końcu 
różne tabele, jeśli zaś chodzi o inne 
przedmioty, to zeszyty do fizyki czy 
chemii z niezbędnymi wzorami są 
absolutnym numerem 1.

Wśród pozostałych artykułów 
szkolnych również znaleźć można 
ciekawe rzeczy. W sprzedaży są 
plastikowe nożyczki dla maluchów 
(w cenie 7,90zł), które doskonale tną 
papier, ale nie przetną np. włosów, a 
wiele dziewczynek lubi bawić się w 
małe fryzjerki. Nożyczki są w pełni 
bezpieczne. Z myślą o najmłod-
szych, wyprodukowano też specjal-
ne kleje. Dostępne są w wersji eko 
(od 2,50 zł za mały sztyft), więc jak 

dziecko je poliże, a nawet trochę 
zje pod nieuwagę osoby dorosłej, 
to nic się nie stanie. Nowością są 
też kleje znikające, które znacznie 
ułatwiają maluchom pracę. Na 
początku klej jest kolorowy, dzięki 
czemu dziecko wie, gdzie już nim 
posmarowało. Później klej robi się 
bezbarwny. Świetnie sprzedają 
się też dwustronne kredki – ku-
pując 24 sztuki w zestawie jest aż 
48 kolorów (kosztują 26 zł). Dla 
dziewczynek to coś wspaniałego.

- Za kompletną wyprawkę szkol-
ną, w której znajdą się niezbędne 
artykuły papiernicze, kredki, kleje, 
długopisy, zeszyty itd. klient zapła-
ci około 100 zł, jeśli będzie wybierał 
produkty tylko z górnej półki ta 
kwota wzrośnie dwukrotnie – 
mówi A. Biernaciak.

(zz)

UWaga na żółtaczkę 
pokarmoWą

W tym roku szkolnym najmodniejsze są plecaki w 
kolorowe wzory. nowością są kieszenie termiczne na 
drugie śniadanie

Furorę robią zeszyty ze 
„ściągami” na marginesach

Wybór przyborów do pisania jest 
ogromny
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Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

Od 1 do 16 września

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

499zł

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD 2018 R.

1Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank 
S.A. dla propozycji „ Od 1 września do 16 września ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od 2018 r.” zawartego na okres 10 
miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 09.08.2017 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowa-
nia (RRSO) 8,60%; cena towaru 2000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 2000,00zł; całkowita kwota do zapłaty 2120,00 zł; całkowity koszt kredytu 120,00 zł (w tym: prowizja 120,00 zł, odsetki 0,00 
zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych 212,00 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym terminem 
płatności pierwszej raty obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 16.09.2017 r. 

SALONY MEBLOWE "SIADACZKA" Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o 
kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 
42c, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących 
treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji 
Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

Łęczyca

Czwartkowa sesja rady powiatu 
łęczyckiego przebiegła głównie 
pod znakiem zmian osobowych 
w składzie i strukturze rady.

Rezygnację  z pracy w radzie 
powiatu z powodów rodzinnych i 
osobistych złożyła radna Monika Ki-
lar-Błaszczyk, która niedługo później 
otrzymała nominację na stanowisko 
wykonującej zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy. Na jej miejsce 
wszedł następny z listy, Tomasz Ol-
czyk, komendant straży miejskiej w 
Łęczycy, który podczas obrad złożył 
ślubowanie na radnego. 

W związku z prowadzeniem 
prywatnej działalności gospo-
darczej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, do złożenia 
rezygnacji  z funkcji członka  
zarządu został zobligowany radny 
Radosław Kupisz, na jego miejsce 
w tajnych wyborach powołano 
radnego Edwarda Cymera. Radny 
Radosław Kupisz, także w drodze 
tajnego głosowania objął funk-
cję wiceprzewodniczącego rady, 
sprawowaną do tej pory przez 
Edwarda Cymera.

(mku)

zmiany w powiecie

psów coraz mniej
W tym roku, zupełnie 
inaczej niż w latach 

poprzednich, okres wakacyjny 
wcale nie oznaczał większej liczby 
psów w łęczyckim schronisku. Co 
ciekawe, czworonogów nie tylko 
nie przybyło, ale jest ich coraz 
mniej. Mieszkańcy przestali „po-
zbywać się” psów wybierając się 
na wczasy. 

Wbrew ogólnopolskiej tendencji, 
łęczyckie schronisko podczas tego-
rocznych wakacji nie pękało w szwach. 
Liczba czworonogów w miesiącach 
letnich oscyluje wokół 70 sztuk. To nie-
wiele, zważywszy, że już nie raz psów 
było ponad 100. Wszystko za sprawą 
mieszkańców, którzy coraz częściej 
decydują się na adopcję. Już niedługo 
takich osób może być jeszcze więcej. 
Przeprowadzona została bowiem akcja 
czipowania i sterylizacji podopiecznych 

łęczyckiego przytuliska. Każdy psiak, 
który dostanie nowy dom, schronisko 
opuści z chipem umożliwiającym 
identyfikację właściciela w razie ew. 
zaginięcia pupila. Każdy pies będzie 
wykastrowany a suka wysterylizowa-
na. Wyjątek stanowią jedynie stare psy, 
u których zabieg nie jest wskazany ze 
względów zdrowotnych. Adopcja psa 
jest bezpłatna. 

(zz)

Wszystkie psy w łęczyckim 
schronisku będą miały czip

Tragiczna zabawa nastolatków
Łęczyca Nie tak miała zakoń-

czyć się impreza zor-
ganizowana w jednej z łęczyckich 
restauracji. Młody chłopak w trak-
cie zabawy poszedł z kolegą na 
spacer i przyszedł mu do głowy 
skrajnie nieodpowiedzialny po-
mysł. Dawid wszedł na słup ener-
getyczny, z którego spadł. Teraz w 
ciężkim stanie walczy o życie. 

- Jestem przekonana, że gdyby choć 
na chwilę pomyślał o konsekwencjach 
swojego czynu, to zrezygnowałby 
z tego pomysłu – mówi ze łzami w 
oczach Małgorzata Grzelak, mat-

ka młodego 
mężczyzny.

- Trzeba 
czekać aż syn 
wybudzi się 
ze śpiączki, a 
czekanie jest 
najgorsze. 
Trzeba się o niego modlić - wtrąca 
ojciec Dawida.

- Są wakacje, syn to dobre dziecko, 
pomaga nam w gospodarstwie, nie-
źle radzi sobie z nauką, chodzi do 
III klasy w Grodzkiej - opowiada 
pani Małgorzata. - Jak zaproszo-

no go na osiemnast-
kę, to dlaczego miał 
nie iść? Z tego co wiem, 
to syn poszedł z kolegą 
na spacer. Nie wiem po 
co i dlaczego wpadł na 
pomysł wchodzić na 
słup – powtarza matka. 
- Pewnie wszystko się 
wyjaśni, kiedy Dawid 
zostanie wybudzony ze 
śpiączki farmakologicz-
nej, lekarz powiedział, że 
powoli przystąpią do tego 
zabiegu. Wtedy dopiero się 
okaże jakie są obrażenia, co 
z mózgiem. Najgorsze jest 
to czekanie. 

Jak informuje Andrzej 
Pietruszka, dyrektor łę-
czyckiego szpitala, 22 sierp-
nia Dawid został przewie-
ziony na specjalistyczny 
oddział wojewódzkiego 

szpitala im M. Kopernika w Łodzi, ze 
względu na poważne wielonarządo-
we obrażenia wewnętrzne.

Funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Policji w Łęczycy pod nadzorem 
miejscowej prokuratury prowadzą 
postępowanie wyjaśniające w sprawie 
wypadku.

Za pośrednictwem Redakcji, ro-
dzice Dawida proszą wszystkich 
ludzi dobrej woli o pomoc dla syna 
w postaci oddania krwi w punktach 
krwiodawstwa z informacją: krew 
dla Dawida Grzelaka z Łęczycy.

(mku)

Tragiczna zabawa nastolatkówTragiczna zabawa nastolatków

Trzeba się o niego modlić - wtrąca 

- Są wakacje, syn to dobre dziecko, 
pomaga nam w gospodarstwie, nie-

- Są wakacje, syn to dobre dziecko, 
pomaga nam w gospodarstwie, nie-

- Są wakacje, syn to dobre dziecko, 

źle radzi sobie z nauką, chodzi do 
pomaga nam w gospodarstwie, nie-
źle radzi sobie z nauką, chodzi do 
pomaga nam w gospodarstwie, nie-

III klasy w Grodzkiej - opowiada 
pani Małgorzata. - Jak zaproszo-
III klasy w Grodzkiej - opowiada 
pani Małgorzata. - Jak zaproszo-
III klasy w Grodzkiej - opowiada 

no go na osiemnast-
kę, to dlaczego miał 
no go na osiemnast-
kę, to dlaczego miał 
no go na osiemnast-

nie iść? Z tego co wiem, 
to syn poszedł z kolegą 
nie iść? Z tego co wiem, 
to syn poszedł z kolegą 
nie iść? Z tego co wiem, 

na spacer. Nie wiem po 
co i dlaczego wpadł na 
pomysł wchodzić na 
co i dlaczego wpadł na 
pomysł wchodzić na 
co i dlaczego wpadł na 

słup – powtarza matka. 
pomysł wchodzić na 
słup – powtarza matka. 
pomysł wchodzić na 

- Pewnie wszystko się 

matka nastolatka 
nie może zrozumieć, 
dlaczego Dawid 
wszedł na słup

młody mężczyzna w 
nocy wszedł na słup 
energetyczny. Spadł 
na ziemię
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Aż trudno uwierzyć, że w dzisiej-
szych czasach można normalnie 
funkcjonować bez dostępu do 
ubikacji. Jest to wręcz nieprawdo-
podobne, ale niestety możliwe. 
Władze gminy Grabów w żaden 
sposób nie zabezpieczają podsta-
wowych potrzeb lokatorów budyn-
ku komunalnego.

Mieszkania nie mają toalet a sła-
wojka stojąca w podwórzu już dawno 
zamieniła się składowisko śmieci. 
Mieszkańcy nie mogą korzystać z 
sanitariatu, bo fizycznie po prostu go 
nie ma. 

- Ci ludzie są pozbawieni podstawo-
wych warunków do życia. Łazienek 
nie posiadają, a tzw. zewnętrzne 
sanitariaty w żadnym wypadku nie 
nadają się do użytku - mówi jedna z 
grabowianek wskazując na drewnia-
ne budki.

- Obecnie jest tam sterta śmieci bę-
dących doskonałą pożywką dla szczu-
rów i myszy, czego także się obawiamy 
- dodaje druga z właścicielek prywat-
nej kamienicy stojącej tuż obok komu-

nalnego 
budyn-
ku.

Na po-
dwórzu 
spotkali-
śmy jed-
nego z lo-
katorów 
budynku 
k o m u -
nalnego.

- Jakoś trzeba sobie radzić, ale nie 
jest łatwo bez ubikacji. Mieszkanie 
trochę wyremontowałem sobie sam, 
ale toalety nie ma - mówi Tobiasz 
Bartczak.

Nie lepiej wygląda sytuacja kolejnej 
lokatorki, Barbary Kaftan.

- Co można powiedzieć w tej sytu-
acji? Nawet trudno to komentować. Po 
prostu jak muszę skorzystać to idę do 
siostry, na szczęście mieszka niedaleko 
– słyszymy od lokatorki.

O problemie lokatorów rozmawiali-
śmy w urzędzie gminy. Jedyne, na co 
mogą obecnie liczyć mieszkańcy, to 
być może toi-toi w podwórku.

- W najbliższym czasie postaram 
się rozwiązać tę sprawę. Doraźnie 
będę proponować władzom gminy 
zainstalowanie tam sanitariatu mo-
bilnego – usłyszeliśmy od Agnieszki 
Raj z gospodarki nieruchomościami.

Oby słowo „doraźnie” oznaczało 
jak najszybszą reakcję gminnych 
urzędników.

(mku)

Skandal. Mieszkańcy 
Grabowa żyją w średniowieczu

Dawne sławojki zamieniły się w 
śmieciowiska

pani Barbara przyznaje, 
że mieszkanie bez 
ubikacji jest problemem

2 tys. zł dla byłej pracownicy
Łęczyca Bożena Urbaniak, była 

pracownica Zieleni 
Miejskiej podpisała ugodę są-
dową z zakładem. Nie do końca 
usatysfakcjonowana jest jednak 
kwotą zadośćuczynienia, jakie 
dostanie od byłego pracodawcy. 
Na jak długo schorowanej kobie-
cie wystarczą 2 tys. zł? B. Urba-
niak obawia się też, że ZM może 
nie wywiązać się z postanowienia 
sądu pracy w Kutnie.

W styczniu pani Bożena została 
dyscyplinarnie zwolniona z pracy 
w Zieleni Miejskiej. Nie zgodziła 
się z tą decyzją i postanowiła do-
chodzić swoich praw przed sądem 
pracy w Kutnie. 10 sierpnia doszło 
do podpisania ugody sądowej 
między B. Urbaniak i zakładem 
Zieleni Miejskiej.  Postanowiono 
o zmianie podstawy prawnej w 
zakresie rozwiązania stosunku 
pracy i wypłacie zadośćuczynienia 
na rzecz byłej pracownicy. 

- Mam 59 lat, posiadam III grupę 
inwalidzką, zawsze uczciwie pra-
cowałam, czego potwierdzeniem 
są nagrody, które otrzymywałam 
od pracodawcy. 12 stycznia 2017 
r. zwolniono mnie za „ciężkie na-
ruszenie obowiązków pracowni-
czych” - mówi ze łzami w oczach 
pani Bożena. - W czerwcu 2016 r. 
zasłabłam w pracy, jak się później 
okazało przeszłam lekki udar i 
wylew. Do 4 grudnia przebywałam 
na zwolnieniu lekarskim a około 
miesiąc później zostałam zwolnio-

na. Zwolnienie dyscyplinarne było 
w mojej ocenie niesłuszne, dlatego  
postanowiłam wnieść sprawę 
do sądu. Ugodę podpisałam dla 
świętego spokoju. Chodziło o wy-
jaśnienie tej dyscyplinarki. Martwię 
się jednak, bo zaraz minie 14 dni od 
podpisania dokumentu w sądzie a 
tu nic się nie dzieje, nie dostałam 
jeszcze pieniędzy. Z czego mam 
żyć? Za co kupić lekarstwa?

O realizację postanowień ugody 
pytamy Karola Niewiadomskiego, 
dyrektora Zieleni Miejskiej.

- Potwierdzam, że podpisali-
śmy ugodę, na mocy której za-
kład dokona zmiany zapisów w 
świadectwie pracy w ten sposób, 
że rozwiązanie stosunku pracy 
nastąpiło na podstawie porozu-
mienia stron oraz wypłaci zadość-

uczynienie finansowe na rzecz 
byłej pracownicy – usłyszeliśmy 
od szefa ZM. - Realizacja tych 
postanowień stała się możliwa 
dopiero po otrzymaniu odpisu 
sądowego przedmiotowej ugody, 
którym dysponujemy od 23 sierp-
nia br. Na pewno wywiążemy 
się z tych ustaleń w najbliższym 
czasie – uzupełnia urzędnik.

Pani Bożena może odetchnąć z 
ulgą, że były pracodawca wywiąże 
się ze wspólnych ustaleń. Kwota 
zadośćuczynienia jednak wysoka 
nie jest, co martwi byłą pracownicę 
zakładu zieleni.

- Kiedy uda mi się znaleźć nową 
prace? Czy przez ten czas te 2 tys. zł 
wystarczą mi na życie – zastanawia 
się B. Urbaniak.

(mku)

- mimo że minęło już 
ponad 2 tygodnie od 
rozprawy, pieniędzy 
jeszcze nie dostałam 
– mówi Bożena 
Urbaniak
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Wójt Gminy Daszyna, Ochotnicza Straż Pożarna, 
            Koło Kobiet oraz Komitet Fundacji 

Sztandaru dla OSP w Daszynie
              serdecznie zapraszają na 

                 Dożynki Gminne, 
które odbędą się  

         w miejscowości Daszyna (zabytkowy park)
w dniu 10 września 2017 r.

W programie:
12.00    Zbiórka korowodu dożynkowego i pocztów 

sztandarowych przy Remizie OSP oraz przejście na 
miejsce uroczystości,

12.30   Msza Święta Dziękczynna,
13.15     Część Jubileuszowa 60–lecia wraz z przekazaniem 

sztandaru dla OSP w Daszynie,
14.00   Część Obrzędowa Dożynek,
14.30   Przemówienia okolicznościowe,
15.00   Część artystyczna,
19.00   Zabawa ludowa.

Dodatkowo:
stoiska z wyrobami cukierniczymi gospodyń wiejskich, stoisko ze swojskimi wyrobami wędliniarskimi, stoisko grillowe z zimnymi napojami, stoiska z artykułami spożywczymi, stoisko Stowarzyszenia „Skarb Malucha”, wesołe miasteczko dla dzieci oraz inne atrakcje.

Niemalże co kilka dni 
kolejne osoby dowia-

dują się, że komornik chce zająć im 
pensję lub emeryturę. Wszystko 
przez niespłacone pożyczki, których 
pokrzywdzeni mieszkańcy nigdy w 
życiu nie brali. 56-letnia Grażyna B. 
z Łęczycy oszukała w ten sposób 
mnóstwo osób. Wciąż pozostaje 
bezkarna.

- Kilkanaście dni temu wyjęłam 
ze skrzynki pocztowej list, w którym 
jestem informowana o zajęciu komor-
niczym na moją emeryturę. Do pisma 
dołączony był zaoczny wyrok sądu z 
Lublina. Nigdy nie brałam żadnej po-
życzki, a okazuje się, że to już druga na 
moje nazwisko. Informację o pierwszej 
dostałam kilka tygodni wcześniej. Pod-
jęłam szybkie działania, wykonałam 
kilka telefonów w tej sprawie do firmy 
windykacyjnej i tej, gdzie niby wzięłam 
pożyczkę. Byłam w prokuraturze i na 
policji – relacjonuje Jadwiga M. - Nie 
mogę zrozumieć, jak polskie prawo 
przyzwala na udzielanie pożyczek na 
sms, bo moje podobno takie były. Obie 
wzięte zostały w 2014 r. przez tę samą 
osobę. Policjanci powiedzieli mi, że 
jestem 171 osobą, która zgłosiła się w 
takiej samej sprawie. To skandal.

W podobnym tonie wypowiada się 
kolejna oszukana, Halina B. 

- Ja mam na swoim koncie 4 pożycz-
ki wzięte przez tę kobietę. O pierwszej 
dowiedziałam się, gdy przyszła decy-
zja o zajęciu komorniczym do mojej 
pracy. Kwoty są różne, najwyższa do 
spłacenia wraz z odsetkami wynosi 
prawie 8800 zł – słyszymy. - Proku-
ratura w tej sprawie niewiele robi. 
Walczę o wyjaśnienie już od 2014 r. Ta 

oszustka chodzi po Łęczycy i śmieje się 
ludziom w twarz. Czuje się bezkarna. 
Podobno jest chora na nowotwór, ale 
w mojej ocenie symuluje. Co to dla niej 
za problem podrobić zaświadczenia 
lekarskie, skoro w jej mieszkaniu w 
2015 roku policjanci znaleźli szereg 
fałszywych dowodów osobistych i 
mnóstwo podrobionych dokumentów.

Stanisława B. o oszustwie, którego 
jest ofiarą dowiedziała się kilkanaście 
dni temu. Nie przyszło żadne pismo 
ani wezwanie do zapłaty. Komornik 
od razu zajął część emerytury.

- Dopiero w banku, kiedy chciałam 
pobrać pieniądze, okazało się, że jest 
1800 zł mniej niż co miesiąc. Ja nawet 
nie mam tak wysokiej emerytury, 
a na konto przychodzą moje i męża 
pieniądze. Jak można bez uprzedze-
nia zabierać emerytom takie kwoty? 
Przecież w tej sytuacji zostało tylko na 
opłacenie mieszkania a za co żyć – pyta 
oszukana emerytka. - Od razu zlikwi-
dowałam opcję emerytury na konto, 
będę odbierać na poczcie, ale i tak boję 
się, że w następnym miesiącu znów 
coś mi zabiorą. Na policję oczywiście 
od razu zgłosiłam sprawę. 

Również Anna W. kilkanaście dni 
temu dowiedziała się o oszustwie. 
Póki co pożyczkę na swoje nazwisko 
ma jedną, ale boi się co może jeszcze 
się wydarzyć.

- W każdej chwili może zadzwonić 
windykator albo przysłać jakieś we-
zwanie. W jakim kraju my żyjemy? W 
tak prosty sposób można oszukiwać 
Bogu ducha winnych ludzi. To się w 
głowie nie mieści – komentuje oszu-
kana kobieta.

Schemat działania oszustki był 

zawsze taki sam. Dysponując danymi 
osobowymi i numerem pesel, przez 
telefon i internet zaciągała pożyczki. 
W lutym 2015 roku policjanci zapukali 
do drzwi mieszkania 56-letniej miesz-
kanki i zatrzymali ją. Już wcześniej była 
notowana za oszustwa i podrabianie 
podpisów. Podczas przeszukania 
mieszkania policjanci zabezpieczyli 
pokaźną dokumentację, kilka telefo-
nów komórkowych i kilkadziesiąt kart 
sim. Z ustaleń policjantów wynika, że 
kobieta wyszukiwała osoby, które wy-
korzystywała jako tak zwane „słupy”. 
Dysponując ich danymi osobowymi: 
imieniem, nazwiskiem, numerem 
pesel, numerem dowodu osobiste-
go 56-latka podrabiała dokumenty 
potwierdzające ich tożsamość i na 
ich podstawie zakładała internetowe 
konta bankowe. Następnie zwracała 
się o pożyczki do internetowych firm 
kredytowych i pobierała pieniądze 
przelewane na utworzone wcześniej 
konta. Jednorazowa kwota kredytu 
wahała się od 500 do 3500 złotych. 

Pokrzywdzeni mieszkańcy, z któ-
rymi rozmawialiśmy nie mają wątpli-
wości, że ich dane osobowe, Grażyna 
B. wykradła z Urzędu Skarbowego, w 
którym przez jakiś czas obywała staż. 
Wszystkie dane były zgodne, poza 
adresem zamieszkania. To był celowy 
zabieg, dzięki któremu oszukane oso-
by nie mogły odbierać korespondencji, 
tym samym nie mogły dowiedzieć 
się, że na ich nazwisko zaciągnięto 
pożyczkę. 

To, co mieszkańców bulwersuje naj-
bardziej to fakt, że oszustka do dziś nie 
poniosła konsekwencji swoich czynów. 
Chodzi po mieście jakby nigdy nic, 

mieszka wciąż w tym samym bloku, 
w jednej klatce z kilkoma oszukanymi 
osobami.

Pokrzywdzeni zgodnie przyznają, 
że w całej tej sprawie, wyjaśnienia 
trwają zdecydowanie zbyt długo. 
Prokuratura tłumaczy się, że w przy-
padku oszustw internetowych pracy 
jest ogrom, zwłaszcza przy tak dużej 
liczbie pokrzywdzonych. Zastoso-
wanie aresztu tymczasowego też nie 
wchodzi w grę.

- Sprawę prowadzimy z art. 286 
Kodeksu Karnego, czyli w sprawie 
oszustwa. Grozi za nie do 8 lat po-
zbawienia wolności, więc przy takim 
maksymalnie grożącym wymiarze 
kary nie wchodzi w grę zastosowanie 
aresztu tymczasowego. Poza tym 
nie ma ku temu przesłanek. Pani za 
każdym razem stawia się na wezwa-
nia organów ścigania. Do pewnych 
czynów się przyznaje, do innych nie – 
wyjaśnia Robert Podlasiak, zastępca 
prokuratora rejonowego w Łęczycy. 

Takie tłumaczenia nie przekonują 
oszukanych mieszkańców. W sprawę 
włączył się też radny miasta Zenon 
Koperkiewicz.

- Zwróciłem się na piśmie oraz 
osobiście do senatora RP Przemy-
sława Błaszczyka. Uważam, że jako 
wpływowy polityk partii rządzącej 
powinien zainteresować senat tzw. 
szybkimi pożyczkami na telefon. 
Polskie prawo nie powinno pozwalać 
na takie praktyki, które rodzą możli-
wość prostego oszustwa. Tzw. podpis 
elektroniczny też nie jest bezpieczny. 
Pożyczki powinny być zawierane je-
dynie po złożeniu osobistego podpi-
su – uważa radny Z. Koperkiewicz. 

- Poprosiłem też senatora Błaszczyka 
o interwencję w sprawie opieszałości 
łęczyckiej policji i prokuratury. Te 
sprawy ciągną się zdecydowanie za 
długo a oszukane osoby powinny w 
końcu odetchnąć z ulgą.

- Rzeczywiście odbyłem spotkanie 
z kilkoma oszukanymi osobami. 
Rozmawiałem już po raz kolejny z 
komendantem KPP, wiosną wysłałem 
pismo do prokuratora krajowego w 
tej sprawie a teraz napiszę skargę do 
Zbigniewa Ziobro, ministra sprawie-
dliwości w sprawie zdecydowanie 
zbyt powolnych działań łęczyckiej 
prokuratury. Są sprawy, które ciągną 
się któryś rok i to jest skandal, żeby 
ludzie z komornikiem na karku cze-
kali latami na wyjaśnienie swojego 
problemu – komentuje Przemysław 
Błaszczyk, senator RP.

Osoby oszukane na tzw. szybkie 
pożyczki mogą zgłaszać się do biura 
senatora P. Błaszczyka. Chodzi o 
zebranie jak najwięcej podpisów pod 
pismem do ministra sprawiedliwości.

(zz)

po otrzymaniu pism w sprawie 
zajęć komorniczych, oszukani 
mieszkańcy nie wiedzieli o jakie 
pożyczki chodzi
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Niemalże co kilka dni oszustka chodzi po Łęczycy i śmieje się zawsze taki sam. Dysponując danymi mieszka wciąż w tym samym bloku, 
LiczbA OSzUKANYcH MIESZKAŃCÓW rOśNie LAWiNOWO
Łęczyca



6 28 SIERPNIA 2017
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Nie Patrzą Na zakazy

ogłoszenie

Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz 
Józef Kaczmarek zapraszał miesz-
kańców do oglądania próby nowej 
iluminacji obiektów w Uniejowie - 
zamku, mostu, kładki, kolegiaty oraz 
dzwonnicy.
Iluminacja charakterystycznych dla 
miasta obiektów jest częścią więk-
szego projektu, który zakłada mo-
dernizację całego oświetlenia na jego 
terenie.
– Dzięki modyfikacji źródeł światła, 
jego barwy i natężenia będzie można 
na nowo zaprojektować przestrzeń 
miejską – tłumaczył burmistrz. – To po-
zwoli rozświetlić miejsca, które obecnie 
są chętnie odwiedzane przez turystów, 
ale niedostatecznie wyeksponowane, 
możemy dzięki temu wyróżnić obiek-
ty, z którymi chcemy być kojarzeni, 
możemy trochę ożywić ulice Uniejowa 
turystycznego. 

Na Zamku Arcybiskupów Gnieź-
nieńskich w Uniejowie ogłoszono 
rozpoczęcie współpracy pomiędzy 
Gminą Uniejów a Marcinem Tyburą. 
W ramach umowy jeden z najlep-
szych polskich zawodników MMA 
będzie aktywnie promował swoje 
rodzinne miasto.

Marcin Tybura oraz Burmistrz 
Józef Kaczmarek parafowali umo-
wę w obecności radnych Uniejowa, 
zaproszonych gości oraz mediów. W 
ramach rozpoczętej współpracy naj-
lepszy polski zawodnik wagi ciężkiej 
będzie nie tylko promował Uniejów w 
Polsce i na świecie, ale także aktywnie 
wspierał lokalne działania w krzewie-
niu aktywności fizycznej i zdrowego 
trybu życia, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży. Tybura, wykorzystując 
swoją międzynarodową popularność, 
postara się także przybliżyć fanom z 
Polski i świata Uniejów, jego zabytki 
oraz atrakcje.

– Bardzo cieszę się z rozpoczętej 
współpracy i mam nadzieję, że obu 
stronom przyniesie ona wymierne 
korzyści. Postaram się zachęcić jak 
najwięcej osób, a przede wszyst-
kim młodych osób, do aktywności 
fizycznej, uprawiania sportu i regu-
larnego treningu. Jestem przykła-
dem, że z Uniejowa można ruszyć 
na podbój świata. Chciałbym także 

pokazać piękno moich rodzinnych 
stron, gdzie można fantastycznie 
spędzić czas. Sam w każdej wol-
nej chwili wracam do Uniejowa i 
mam nadzieję, że coraz więcej osób 
będzie nas odwiedzać. Zapraszam 
wszystkich do Uniejowa! – powie-
dział po podpisaniu umowy Marcin 
Tybura.

Wsparcie Gminy Uniejów pozwoli 
również na sportowy rozwój samemu 
zawodnikowi, który już niedługo 
rozpocznie przygotowania do walki 
na gali UFC Fight Night w Sydney. W 
Australii uniejowianin zmierzy się z 
legendarnym Markiem Huntem w 
najważniejszej walce wieczoru. Zwy-
cięstwo znacząco przybliży Tyburę do 
wymarzonej walki o pas mistrzowski 
UFC. Marcin po podpisaniu umowy 
podarował Burmistrzowi parę rękawic 
sportowych.

– Nie jestem przesądny, ale uznaj-
my to za dobry znak – jedna z rę-
kawic zostanie u nas w Uniejowie, 
drugą proszę zabrać ze sobą na 
przygotowania i listopadową walkę, 
by była dla Pana dobrą wróżbą i 
przypominała o tym, że w Uniejo-
wie ma Pan rzeszę wiernych fanów. 
Trzymamy kciuki za zbliżające się 
spotkanie – teraz jest czas żeby sku-
pić się na treningach. To jest teraz 
najważniejsze!

rozświetlony 
Uniejów

marcin tybura podpisał 
umowę z gminą

Gm. Poddębice - Dużo by 
opowiadać o 

zachowaniu niektórych naszych 
gości – mówi Andrzej Pabich, 
właściciel Zoo Safari Borysew. - Po 
prostu ręce opadają...

Temat nie jest nowy. Jednak za 
każdym razem bulwersuje. Niektó-
rzy odwiedzający ogród zoologiczny 
dokarmiają zwierzęta niezdrowymi 
przekąskami. Inni rzucają w nie 
różnymi przedmiotami i straszą. 
Pomimo odpowiednich informacji 
przy każdym z wybiegów praktycz-
nie codziennie dochodzi do takich 
kontrowersyjnych zachowań. 

- Niedawno krokodyle zostały 
wyprowadzone z zamkniętego 

pomieszczenia. Choć trudno w 
to uwierzyć są tacy ludzie, którzy 
rzucają w krokodyle butelkami. 
Chcą zmusić w ten sposób gady, 
aby się poruszyły – słyszymy od 
A. Pabicha. 

Nie tylko krokodyle doświadcza-
ją niestety nieodpowiedzialnych 
zachowań odwiedzających zoo. 
Małpy dostają w prezencie od gości 
na przykład gumy do żucia.

- Wiadomo, że małpa gumy nie 
strawi. Zazwyczaj taka przekąska 
kończy się dla niej niestrawnością. 
Goście nie oszczędzają też innych 
zwierząt. Praktycznie rzucają do 
klatek i wybiegów wszystko co mają 
pod ręką do jedzenia – popcorn, 

Rzucają butelkami w krokodyle 

niektórzy rzucają w krokodyle butelkami 
ciastka, słone paluszki, lody. Nasze 
zwierzęta nie wymagają dokar-
miania, nie są głodne - zapewnia 
właściciel ogrodu zoologicznego.- 
Poza tym zapraszamy na pokazowe 
karmienia. 

(ps) małpki dokarmiane są gumą do żucia
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Poddębice 

Poddębice 

Lokatorzy blo-
ków przy ul . 

Południowej i Zielonej twier-
dzą, że tuż przy pobliskiej 
przychodni stomatologicznej 
gromadzą się narkomanii.  
- Schodzą się, gdy robi się już 
ciemno. Mają tu świetne wa-
runki – usłyszeliśmy. 

Jedna z lokatorek bloku przy 
ul. Południowej pokazała nasze-
mu reporterowi, gdzie dokład-
nie przebywają osoby, które mają 
się narkotyzować. 

- Proszę spojrzeć. Siadają so-
bie tutaj na schodach. Z jednej 
strony osłonięci są murkiem a z 
drugiej dużymi drzewami. Tutaj 
na osiedlu wszyscy wiedzą, że to 
miejsce upodobali sobie narko-
manii i pijacy. Aż strach tamtędy 
przechodzić. Muszą brać narko-
tyki, bo są nienaturalnie pobu-
dzeni. Policja wie o problemie. 
Na dachu bloku zainstalowana 
została kamera monitoringu – 
mówi poddębiczanka. 

Po raz kolejny w ramach progra-
mu „Profilaktyka społeczna w 
powiecie poddębickim na lata 
2016-2018”, policjanci z Komen-
dy Powiatowej w Poddębicach 
odwiedzili pensjonariuszy Powia-
towego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Czepowie.

23 sierpnia odbyła się prelekcja dla 
podopiecznych placówki z udziałem 
funkcjonariuszy poddębickiej policji. 
Głównym tematem spotkania była 
problematyka przestępstw doko-
nywanych metodą na“ wnuczka“, 
których dopuszczają się oszuści 
podszywający się pod pracowników 
różnych firm i instytucji oraz bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. 
Policjantka przekazała zagadnienia 
dotyczące prawidłowych zachowań 
na drodze, podczas jazdy rowerem, 
autobusem a także w czasie pobytu 

na terenie placówki jak i poza nią, 
główną uwagę skupiono na zagad-
nieniach dotyczących prawidłowych 
reakcji podczas pobytu w domu a w 
szczególności w kontaktach z osoba-
mi obcymi. Podopieczni dowiedzieli 
się również jak mają zareagować, 
kiedy widzą, że ktoś łamie przepisy 
prawa. Spotkanie miało na celu 
przełamanie barier międzyludzkich 
jak również podniesienie świado-
mości na temat zagrożeń z jakimi 
pensjonariusze mogą się spotkać. 
Grupa dodatkowo zapoznała się z 
numerami alarmowymi wszystkich 
służb ratowniczych. Podczas zajęć 
dzielnicowi gm. Uniejów oraz gm. 
Wartkowice zachęcali do noszenia 
elementów odblaskowych oraz omó-
wili ideę programu „Dzielnicowy 
bliżej nas“ a także „Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa“.

Rada powiatu w Poddębicach podjęła decyzję o pomocy fi-nansowej dla powiatu kościerskiego, który został poszkodowa-ny w czasie gwałtownych nawałnic w nocy z 11 na 12 sierpnia. - Chcemy wesprzeć samorząd powiatu kościerskiego i w imię solidarności samorządowej pomóc poszkodowanym w odbudowie i usuwaniu skut-ków tej nawałnicy – mówi Ryszard Rytter starosta poddębicki. – Ogrom zniszczeń prezentowany w mediach i tragedia ludzi, którzy stracili cały swój dorobek życia skłania nas do pomocy na tyle ile jesteśmy w stanie. Zdajemy sobie sprawę, iż 10 tys. zł, które przekazujemy jest kroplą w morzu potrzeb, ale przy takim budżecie jakim dysponujemy nie możemy przekazać więcej, lecz w myśl iż “każda złotówka przekazana od wielu czyni wiele” - my również chcemy pomóc potrzebującym - dodaje Ryszard Rytter. Środki na usuwanie skutków szkód wyrządzonych przez gwałtowną nawałnicę zostaną przekazane powiatowi kościerskiemu w odpowiedzi na jego prośbę wskazującą, iż największe straty odnotowano w gminach Dziemiany i Lipusz. 

Adam Kryger w Uniejowie po-
prowadził treningi z młodymi 
zawodnikami Uniejowskiej Aka-
demii Futbolu. Jedyny polski 
piłkarz, który otrzymał powo-
łania do trzech reprezentacji 
Polski, przyjechał do Uniejowa 
na zaproszenie Uniejowskiego 
Stowarzyszenia Aktywni. 

 Gość, to niezwykle doświadczo-
ny zawodnik i trener. Przeglądając 
Jego bogatą karierę czytamy, że „(…) 
jest jedynym takim piłkarzem w 
Polsce (…)”. Spieszymy z wyjaśnie-
niem. Otóż jako jedyny zawodnik w 
naszym kraju ma za sobą występy 
w trzech różnych reprezentacjach 
Polski: na trawie, w hali oraz na… 
piasku!!!

W swojej karierze klubowej wy-
stępował w takich klubach jak: 
Szombierki Bytom, Piast Gliwice, 
Ruch Chorzów, Widzew Łódź, Odra 
Wodzisław Śląski, Polonia Warsza-
wa, czy w belgijskim KFC Eeklo. W 
piłce nożnej halowej oraz plażowej 
jako zawodnik największe triumfy 
święcił w Clearexie Chorzów i Hur-
tapie Łeczyca. Jako trener prowadził 
m.in. ekipę Rekordu Bielsko Biała, 
z którą w sezonie 2013/2014 zdobył 
Mistrzostwo Polski na hali. Nadal 
jest aktywny piłkarsko. Występuje 
w Reprezentacji Śląska Oldbojów, 
a towarzyszą mu na boisku m.in. 
znani piłkarze jak: Mariusz Śrutwa, 
Piotr Lech, Bartosz Karwan, Da-
riusz Dudek, Dariusz Gęsior czy 
Radosław Gilewicz. W piątkowym 

pomoc z powiatu 

znany piłkarz w uniejowie

treningu wzięli udział również 
podopieczni Powiatowego Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
z Czepowa. Nieprzypadkowo, 
ponieważ pan Adam długi czas był 
ambasadorem Olimpiad Specjal-
nych Polska – Śląskie i wyjątkowym 
szacunkiem otacza niepełnospraw-
nych piłkarzy.

Treningi dla młodych zawodni-
ków oraz konsultacje ze sztabem 
trenerskim, pod okiem tak wy-
trawnego fachowca to doskonały 
element przygotowań do zbliżają-
cego się sezonu ligowego, w którym 
pod sztandarem TERMY UNIEJÓW 
wystąpią reprezentacje z roczników 
2005 (i młodsi), 2007 (i młodsi) oraz 
2009 (i młodsi). 

Policjanci w PŚDS

Do Policji Się nie garną
Komenda powia-
towa gdzie tylko 

może ogłasza się z informacjami 
o naborze do policji. W tym roku 
jest wyjątkowo mało chętnych. 
Czy kandydatów zniechęcają 
niskie pensje, liczne szkolenia 
a może specyficzny charakter 
pracy policjanta?

St. asp. Elżbieta Tomczak, rzecz-
nik poddębickiej policji, przyznaje, 
że w porównaniu z latami po-
przednimi chętnych do pracy jest 
znacznie mniej. 

- Trudno powiedzieć, dlaczego 
tak jest. Zaobserwowałam, że idzie 
to falami. Na przykład jest okres 
dużego zainteresowania pracą 
w policji a później do raptownie 
spada. To jest taka sinusoida i w tej 
chwili ten wykres jest na samym 
dole – mówi rzeczniczka. 

Nie jest tajemnicą, że poddębic-
ka policja potrzebuje policjantów. 
Zwiększyłaby się wówczas liczba 
patroli, policjanci byliby w mieście 
widoczni a mieszkańcy z pewno-
ścią czuliby się bezpieczniej. 

E. Tomczak podkreśla, że za każ-
dym razem, gdy tylko spotyka się 

z młodymi ludźmi zainteresowa-
nymi pracą w policji, przedstawia 
korzyści takiego zawodu. 

- Mówię o pracy na etat i w miarę 
pewnym zatrudnieniu. Młodzież 
jest niby zainteresowana, ale jak 
dochodzi co do czego, to szybko 
się zniechęca – słyszymy. 

Paweł, z którym rozmawialiśmy 
o zawodzie policjanta, wyjaśnia 
powody dla których praca w policji 
nie jest już aż tak atrakcyjna. 

- Sam myślałem, żeby wziąć 
udział w rekrutacji. Jednak, gdy 
wgryzłem się w temat, to zrezy-
gnowałem. Jest zbyt dużo tych 
wszystkich szkoleń i kursów. A jak 
się już przejdzie pierwsze szkole-
nia, to później są następne. Ścieżka 
kariery też jest długa. Na początek 
policjant dostaje niewiele więcej 
niż najniższa pensja krajowa. 
Także finansowo, dość kiepsko. 
Poza tym bycie policjantem, to nie 
jest lekki kawałek chleba. Za dużo 
niebezpieczeństw, za małe pensje...

Jak się dowiedzieliśmy, rośnie rów-
nież liczba funkcjonariuszy, którzy 
rezygnują ze służby zaledwie po kilku 
latach a nawet krócej. Oficjalne dane 

Komendy Głównej Policji też potwier-
dzają, że służba w mundurze przestaje 
być atrakcyjna dla młodych ludzi.

(ps)

St. asp. E. tomczak mówi, że 
młodzi ludzie nie garną się do 
pracy w policji

mieszKańcy mówią o problemie 

narkotyzują się przy przychodni?

miejsce za przychodnią zdaniem lokatorów upodobali sobie narkomanii

Wysokie drzewa powodują, że amatorzy używek nie są widoczni 

Oczko kamery rzeczywiście wy-
celowane zostało na przychodnię. 
Monitoring – jak się dowiedzieliśmy 
od kolejnej mieszkanki – to efekt nie 
tylko skarg na delikwentów spod 
przychodni stomatologicznej. 

- Moja sąsiadka szła do bloku, 
gdy jakiś chuligan wyrwał jej 
torebkę. Podobno było kilka ta-
kich kradzieży. Być może ma to 
związek z tymi narkomanami. 
W każdym razie liczymy, że na 
osiedlu będzie spokojniej.

(ps)

na dachu bloku zainstalowana została kamera
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 249: Jaki dzwon, taki dźwięk.
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* Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, koniecznie potrze-
buje dla siebie jakiejś rozrywki.
- Jakiego rodzaju?
- Noo, najlepiej rodzaju męskiego. 

***
* - Kowalski proszony do gabinetu 
szefa. 
- Szef mnie wzywał? 
- Kowalski, wszystkie komputery w fi rmie są zablokowa-
ne, tylko wyświetla się napis „Jeśli nie spełnisz wszystkich 
żądań związku zawodowego, to komputery nie zostaną 
odwieszone.” 
Nie mam dowodów, ale jestem pewny Kowalski, że to ty 
założyłeś związek zawodowy i zablokowałeś komputery. 
- Dlaczego szef jest pewny, skoro nie ma dowodów? 
- Ponieważ jest to fi rma dwuosobowa. 

***
* Ogłoszenie w gazecie:
Sprzedam encyklopedię Britannica, 40 tomów. Stan 
bardzo dobry. Nie będzie mi już potrzebna. Ożeniłem się 
tydzień temu. Żona wszystko wie lepiej. 

***
* - A my mamy w domu wszystko! - chwali się koleżan-
kom mała Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powie-
działa, że tylko tego brakowało. 

***
* Teściowa chwali się zięciowi: 
- Wczoraj mój znajomy, znany malarz, poprosił mnie, 
abym pozowała do jego obrazu! Obraz będzie się nazy-
wał „Kleopatra i żmija”. 
Zięć: 
- A kto mu będzie pozował jako Kleopatra? 

***
* W knajpie w Rosji:
- Macie coś wegetariańskiego?
- Tak. Wódkę z pszenicy, piwo z chmielu i wino z wino-
gron.

ZUPA Z DYNI Z IMBIREM 
I SEREM ŻÓŁTYM

Składniki:
30 ml masła
połówka cebuli pokrojona w cienkie 
plasterki
1 kg świeżej dyni, bez gniazda na-
siennego i skóry, pokrojonej w kostkę
30 ml świeżego, zmielonego imbiru
200 g ziemniaków, obranych i pokro-
jonych w kostkę
1 litr wywaru z warzyw lub wody
60 ml soku pomarańczowego
125 ml cream sherry
250 ml śmietany
sól i pieprz do smaku

100 g startego, żółtego sera z dziurami 
– do przybrania

Etapy przygotowania:
Masło rozgrzej na średnim ogniu w 
dużym, najlepiej żeliwnym garnku. 
Wrzuć cebulę i smaż, aż zmięknie i się 
zeszkli (około 10 minut). Dodaj dynię, 
imbir i ziemniaki, smaż jeszcze 3 minuty. 
Dodaj wywar (lub wodę), sok pomarań-
czowy i sherry. Podgrzewaj, aż całość 
zacznie lekko wrzeć, a potem gotuj na 
wolnym ogniu, aż dynia zmięknie i bę-
dzie można w nią łatwo wbijać widelec 
(około godziny). Zmiksuj zupę na gładko 
malakserem albo za pomocą blendera. 
Zmiksowaną zupę przelej z powrotem 
do garnka i mieszając dodaj śmietanę. 
Przypraw do smaku solą i pieprzem. 
Po nalaniu zupy na talerze posyp 
każda porcję tartym serem i podawaj 
z pieczywem.

PIECZONA PIERŚ Z KURCZAKA Z 
DUSZONYM JARMUŻEM I SOSEM 

CZOSNKOWYM
Składniki:

fi let z kurczaka bez skóry - 4 sztuki po 
ok. 150 g 
5-6 liści jarmużu
1 łyżka masła
olej
4 łyżki sosu czosnkowego
sól
papryka słodka

Etapy przygotowania:
Filety z kurczaka natrzeć solą, pieprzem, 
papryką i odstawić do lodówki na godzi-
nę. Następnie natłuścić olejem i upiec w 
naczyniu żaroodpornym w piekarniku 
(200°C, ok. 35-40 min). Liście jarmużu 

dokładnie umyć, wyciąć i odrzucić 
twarde części, a resztę pokroić w dużą 
kostkę. Doprawić odrobiną soli i pod-
dusić na wolnym ogniu na maśle do 
miękkości. Na koniec dodać 4 łyżki sosu 
czosnkowego i wymieszać. Pieczoną 
pierś z duszonym jarmużem podawać 
jako danie główne z podsmażanymi 
ziemniakami lub innymi dodatkami. 

CIASTO CYTRYNOWE
Składniki:
(średnica formy: 23 cm)
150 g brązowego cukru
otarta skórka z 1 cytryny
4 jajka
150 g masła
125 g mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta cynamonu
Lukier:
150 g cukru pudru
2 krople esencji migdałowej
ok. 2-3 łyżki wody

Etapy przygotowania:
Masło ubijamy z cukrem na gładką 

masę. Dodajemy jajka, przesianą 
mąkę z proszkiem do pieczenia 
i cynamonem, a na końcu otartą 
skórkę cytrynową. Całość mieszamy 
i przekładamy do formy wyłożonej 
papierem do pieczenia. Umieszcza-
my w rozgrzanym piekarniku do 
180 stopni C i pieczemy przez 25 
minut (sprawdzamy drewnianym 
patyczkiem, czy nie jest surowe). 
Wyjmujemy z piekarnika i studzimy 
na metalowej kratce. Aby przygoto-
wać lukier należy wymieszać cukier 
puder z esencją migdałową i wodą. 
Tak przygotowanym lukrem, deko-
rujemy ostudzone ciasto.
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Nad łęczyckim zalewem odbył się już III Rodzinny Piknik Kajakowy. Zainteresowanie imprezą było 

spore. Nie brakowało chętnych na pływanie kajakiem po zalewie pod czujnym okiem ratowników 

i instruktorów. Dla tych, którzy nie chcieli skorzystać z wodnego szaleństwa organizatorzy przy-

gotowali szereg innych atrakcji. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz Domem Kultury zapraszali 

najmłodszych np. na wspólne malowanie. Mieszkańcy chętnie grali w piłkę i brali udział w wyścigu 

w workach. Apetyt można było zaspokoić  grochówką i kiełbasą z rusztu. 
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Ozorków 

Codziennie wielu 
mieszkańców prze-

chodzi przez tory kolejowe w nie-
dozwolonym miejscu narażając 
swoje życie. 

mieszkańcy, aby łatwiej pokonywać 
przejście, ustawili przy peronie 
piramidę z kamieni

- To najlepszy skrót na osiedle 
przy Skrajnej – powiedział nam 
mężczyzna, który chwilę później 
z trudem zniósł swój rower z wy-
sokiego peronu i po ustawionych 
kamieniach zszedł na tory. 

Od strony osiedla idzie się w 
stronę dworca wąskim chodnikiem. 
Nigdzie nie ma jednak informacji, 
że przejście przez tory jest w tym 
miejscu niedozwolone. Wydaje 
się jednak, że nawet gdyby stały 
znaki zakazujące przechodzenia 
przez tory, to i tak przepisy byłyby 
łamane. 

(stop)

trudNa cygańska miłość 

reklama

O nieprawdopodobnie 
skomplikowanych re-

lacjach z Romem opowiada Urszula 
Kowalska. Nasza czytelniczka twier-
dzi, że o mały włos nie przypłaciła 
życiem swojej fascynacji. - To był mój 
największy błąd, że związałam się z 
Cyganem – słyszymy. 

Czasami bywa tak, że płomienny 
romans z czasem zamienia się w kosz-
mar. Pani Urszula na własnej skórze od-
czuła, co to znaczy cygańska fantazja.

- Bił mnie – mówi nie owijając w 
bawełnę U. Kowalska. - Oczywiście 
na początku naszej znajomości nie był 
damskim bokserem. Jednak z biegiem 
lat stawał się coraz gorszy. Wyszła jego 
prawdziwa natura. Poznałam go w 
Ozorkowie. Uległam czarowi cygań-
skiego życia. Ale to mit. Wykorzystał 
mnie i oszukał. 

Urszula Kowalska mieszkała z Ro-
mem na działce pod Ozorkowem. Para 
spędziła też jakiś czas w Anglii. 

- Od samego początku kombinował. 
W Anglii wyłudzał zasiłki. Dowiedzia-

łam się o tym, jak wróci-
liśmy do Polski. No i się 
zaczęło. Stałam się ofiarą, 
gdy skrytykowałam jego 
oszustwa. Pomimo, że 
się rozstaliśmy, to na-
chodził mnie na działce. 
Powynosił mi z altany 
praktycznie wszystko, co 
można sprzedać. 

Pani Urszula twier-
dzi, że jej były cygański 
kochanek chciał ją zabić. 

- Siedziałam z kole-
żanką w altanie. Nagle 
usłyszałyśmy wystrzał i 
odgłos pocisku. Policjan-
ci, którzy przyjechali na 
miejsce, odkryli w jednej 
ze ścian dziurę po kuli. 
Mówię o tym wszystkim 
dla przestrogi. Niestety 
Cyganie szanują tylko swoich rodaków, 
tak są nauczeni,wychowani i takie mają 
tradycje. I naprawdę kobiety, które 
wiążą się z Cyganami powinny dać 

sobie spokój, dopóki nie zdążyli jeszcze 
bardziej ich skrzywdzić. 

Policja odmówiła komentarza w 
sprawie.

(stop)

NiebezpieczNe 
przejście

Najpierw mnie kochał, później chciał zabić

U. kowalska ostrzega kobiety przed cyganami

Ozorków To, że do tej pory nie 
doszło w tym miejscu 

do tragedii, można oceniać w kate-
goriach cudu – mówią mieszkańcy. 
Przy narożnym budynku, stojącym 
przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskie-
go i Starzyńskiego, chodnik ma 
niewiele ponad pół metra szero-
kości. Piesi skarżą się nie tylko na 
bardzo wąski chodnik, ale również 
tiry skręcające w stronę Adamówka.

- Ciężarówki dosłownie o włos 
mijają róg kamienicy – mówi Maria 

Walasek, która już 
od dawna obser-
wuje problem na 
niebezpiecznym 
skrzyżowaniu. - 
Myślę, że niektó-
rzy kierowcy ti-
rów mają ogromny kłopot ze skrętem 
z Wyszyńskiego na Starzyńskiego. 
Mogą o tym świadczyć ślady zaryso-
wań na narożnej elewacji budynku. 

Słowa pani Marii potwierdza wła-
ścicielka lombardu znajdującego się 
w kamienicy.

- Niekiedy to mam wrażenie, że 
ciężarówka zaraz wjedzie wprost na 
gabloty. Potwierdzam, że jest tu nie-
bezpiecznie. Moim zdaniem miasto 
powinno ustawić znak zakazujący 
wjazdu w Starzyńskiego dla samo-
chodów ciężarowych.

Co na to urząd miasta?
- Do urzędu nie wpłynęły sygna-

tiry jadą wprost na dom 
niebezpieczne skrzyżowanie 

ły odnośnie niebezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ul. Starzyńskiego i 
Wyszyńskiego. W ostatnich latach nie 
doszło w tym miejscu do groźnych 
wypadków, co potwierdzają dane 
policyjne. Jednak bliskość kamienic 
przy tym skrzyżowaniu powoduje, 
że chodniki przy Starzyńskiego 
w tym miejscu są bardzo wąskie i 
mogą stwarzać zagrożenie w ruchu 
pieszych. Wjazd i wyjazd z tego 
skrzyżowania ze względu na jego 
układ nie jest także komfortowy dla 
kierowców – mówi Izabela Dobry-
nin, rzecznik burmistrza Ozorkowa. 
- Jednak ustawienie znaku wjazdu 

w tym miejscu 
bardzo utrud-
niłoby dojazd 
tirów do zakła-
dów podstrefy 
ŁSSE. Dlatego 
burmistrz Jacek 

Socha, by ograniczyć ruch tirów w 
ścisłym centrum miasta, już kilka 
lat temu podjął działania, by prze-
budować ciągi komunikacyjne w 
Ozorkowie. Działania te przyniosły 
efekt w postaci rozpoczynającej się 
w tym roku dużej i drogiej inwestycji 
drogowej (z udziałem środków UE), 
w ramach której m.in. przebudowa-
ny zostanie most na Południowej, 
Południowa oraz zbudowane rondo 
u zbiegu Zgierskiej/Wyszyńskiego/ 
Maszkowskiej. Inwestycja ta pozwoli 
na przejazd tirów ciągiem ulic: Połu-
dniowa i zmodernizowaną wcześniej 
ul. Unii i Lipową. Tym samym wpły-

nie to na ograniczenie przejazdu 
samochodów ciężarowych jadących 
Starzyńskiego do ozorkowskiej 
podstrefy. 

(stop)
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Spółdzielnia miesz-kaniowa w ramach rozliczeń za centralne ogrzewanie zwróci lokatorom prawie 710 tysię-cy złotych. Zdzisław Ewiak, zastęp-ca prezesa SM, zapewnia, że każdy ze spółdzielców otrzyma zwrot nadpłaty. Najmniejsze kwoty do zwrotu kształtują się na poziomie 20 groszy od metra kwadratowego powierzchni mieszkania, najwięk-sze do 8 zł od mkw. 
- Rozliczenia za centralne ogrze-wanie są dla naszych spółdzielców korzystne. Wpłynęło na to kilka istotnych czynników. Ocieplone bu-dynki, rozsądna gospodarka ciepłem – mówi Z. Ewiak. 

Teraz mieszkańcy mogą zde-cydować, czy zmniejszyć zaliczki na ogrzewanie, czy je pozostawić. 

Większość woli dmuchać na zimne. - Nadpłatę odliczę sobie od czynszu, to zawsze ulga dla portfela - mówi jeden ze spółdzielców. -  Zaliczki jednak nie zmniejszę, wolę znowu mieć nadpłatę, poza tym kolejna zima może być ostra. 
(stop)

wszystko Przez ProceNty 

ogłoszenie

nielegalne wyścigi na Unii

Ozorków 

Ozorków 

Wz ros ła  l i c z ba 
uczestników niele-

galnych wyścigów urządzanych 
nocami na ul. Unii. Czy jest to 
spowodowane wakacjami? 
Okoliczni mieszkańcy narzekają 
na młodych kierowców i mają 
nadzieję, że od września będą 
mogli już spokojnie spać.  

- Chyba amatorzy wyścigów 
mają nadmiar wolnego czasu. 
Przez jakiś okres był spokój i 
znów słychać pisk opon – usły-
szeliśmy od lokatorów pobliskich 
budynków.

O wyścigach urządzanych na 
ul. Unii świadczą czarne ślady 
na asfalcie po oponach. Zabru-
dzone są w ten sposób również 
chodniki. 

- Widać, jak oni tu szaleją – 
mówi Stanisław Woźniak, który 
nie kryje zaskoczenia z powodu 
śladów na chodniku. - Mieszkam 
niedaleko. Huk silników i pisk 
opon słychać głównie w soboty. 

Na uciążliwości związane z 
wyścigami skarży się też Geno-
wefa Ewert. 

- Mam już swoje lata i słuch nie 

ten, co kiedyś. Mimo to słyszę w 
nocy te ryczące silniki. Naprawdę 
nie wiem co można zrobić, aby 
zapobiec tym wyścigom.

Kolejny mieszkaniec twierdzi, 
że walka z młodymi kierowcami, 
którzy na ul. Unii sprawdzają 
możliwości swoich pojazdów, jest 
niezwykle trudna.

- Czasy są takie, że młodzież 
posiada telefony komórkowe. 
Jeden ustawia się przy komi-
sariacie policji i gdy wyjeżdża 
radiowóz, to daje sygnał swoim 
ścigającym się kolegom. Jak poli-
cjanci przyjeżdżają, to rajdowców 
już nie ma. 

(stop)

Stanisław Woźniak przy śladzie od opon na chodniku 

od hałasu nie mogą spać 

Spółdzielcy otrzymają pieniądze

Wszyscy spółdzielcy otrzymają zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie

Mieszkanie oddał za pół litra!
Ozorków Grzegorz G. (na-

zwisko do wiado-
mości red.) wciąż nie może 
uwierzyć, jak mogło do tego 
dojść. Twierdzi, że w perfid-

ny sposób został oszukany. 
Stracił mieszkanie przy ul. 
Zachodniej, tylko dlatego, że 
chciał się napić...

Mężczyzna jest teraz bezdom-
ny. Tuła się nie tylko po 
Ozorkowie. W poszukiwa-
niu kąta i pracy jeździ po 
całej Polsce. 

- Teraz jestem w Gdań-
sku – usłyszeliśmy. - Zna-
jomy powiedział mi, że 
mogę znaleźć tu pracę. Już 
nie piję a pieniądze odkła-
dam na adwokata. Będę 
starał się udowodnić, że 
mieszkanie straciłem w 
wyniku oszustwa. 

Pan Grzegorz przez 
wiele lat mieszkał w jed-
nym z bloków przy ul. 
Zachodniej. Nie ukrywa, 
że nadużywał alkoholu. 

- Bywały dni, że by-
łem w ciągu. To właśnie 
wtedy doszło do tego 
nieszczęścia. Chciałem 
się napić, a nie miałem 

już pieniędzy. Mój były kumpel 
powiedział, że zna kogoś kto 
nam postawi. Facet przyszedł 
do mojego mieszkania z wódką. 
Pamiętam jak przez mgłę, że 
rozmawialiśmy o moim miesz-
kaniu. Wyraźnie był nim zain-
teresowany. W końcu ubiliśmy 
interes. Zdecydowałem się mu 
sprzedać lokal. Miał spłacać 
mieszkanie w comiesięcznych 
ratach. Odpowiednią umowę 
podpisaliśmy u notariusza – 
słyszymy.

Choć trudno w to uwierzyć, 
a le  Grzegorz G.  da ł  w ia rę 
w zapewnienia kompana od 
kieliszka. Wyprowadził się z 
mieszkania i czekał na obieca-
ne raty. Pieniądze jednak nie 
wpływały. 

- Gdy po kilku miesiącach 
znów spotkałem się z nabywcą 
mojego mieszkania, to usły-
szałem, że brak pieniędzy to 
tylko przejściowe kłopoty. Znów 
postawił mi wódkę. Byłem już 
bardzo pijany. Wtedy podsunął 

mi do podpisania jakiś papierek. 
Teraz podejrzewam, że było to 
zrzeczenie się rat za mieszkanie. 
Przyznaję, że przez mój nałóg 
nie mam teraz gdzie się podziać. 

Ozorkowianin po powrocie 
znad morza ma zamiar spotkać 
się z adwokatem. Czy odzyska 

mieszkanie? Sprawy związane 
z upijaniem a następnie przej-
mowaniem mieszkań są znane 
policji w całym kraju. Oszuści 
wykorzystują osoby uzależnione 
od alkoholu. Łatwo jest wyko-
rzystać bezradność alkoholików. 

tekst i fot. (stop)

pan grzegorz twierdzi, że został oszukany
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Robert Milewski od 
3 lat mieszka w ka-

mienicy przy pl. Kościuszki, która 
grozi zawaleniem. O zrujnowanym 
budynku pisaliśmy wielokrotnie. 
Jak do tej pory władze miejscowo-
ści nie potrafi ą skutecznie wyeg-
zekwować na właścicielach nieru-
chomości generalnego remontu. 
Czy musi dojść do nieszczęścia, 
aby w końcu cokolwiek zrobić z 
tym problemem?

- Dach jednego z pomieszczeń już 
runął. Ja mieszkam po drugiej stronie 
korytarza. Ale oczywiście w tej części 
budynek również jest w katastrofal-

nym stanie. Zdaję sobie sprawę, że 
ryzykuję własnym życiem. Ale nie 
mam gdzie pójść – słyszymy od pana 
Roberta. 

Lokator opowiedział nam smutną 
historię swojego życia. Przyznał się do 
kłopotów z prawem.

- Gdy wyszedłem z więzienia, 
mój ojczym mieszkał już w domu z 
nową żoną. Nie 
zaakceptowała 
mnie. Często 
dochodzi ło 
między nami 
do sprzeczek. 
Miałem już 

Budowa boiska wie-
lofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. 
Cegielnianej - o wymiarach 31x43 
metry, pokrytego poliuretanową 
nawierzchnią - to jedna z więk-
szych tegorocznych inwestycji. 
Służyć będzie do gry w siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa 
ziemnego, unihokeja i kometki. Na 
przyszkolnym terenie powstaną 
również: bieżnia do biegów długich 
trójtorowa 180m, bieżnia do biegów 
krótkich o długości 60m, skocznia 
w dal oraz do trójskoku, skocznia 
wzwyż z wykorzystaniem płyty 
boiska oraz miejsce do rzutu kulą. 
Boisko będzie posiadało system 
odwadniający oraz oświetlenie. 

Budowa boiska ruszyć ma na po-
czątku września i potrwać do końca 
października. 

Koszt inwestycji to ponad milion 
złotych. 470 tys. zł pochodzi z dofinan-
sowania z ministerstwa sportu, resztę 
dokłada miasto. 

(stop) 

Ozorków 

Parzęczew

11 wniosków zgłosili mieszkańcy 
do Budżetu Obywatelskiego 2018. 
Do końca tego miesiąca zostaną 
zweryfikowane pod względem 
formalnym i merytorycznym, a 
te, które spełnią warunki regula-
minu, zostaną zakwalifi kowane 
do głosowania. Mieszkańcy będą 
mogli oddawać swoje głosy na 
wybrany projekt do 31 września. 
Do realizacji w przyszłym roku zo-
staną zakwalifi kowane te wnioski, 
które otrzymają największą liczbę 
głosów.
Podobnie jak w latach poprzednich, 
na inwestycje w ramach BO przezna-
czonych zostanie w sumie 300 tys. zł. 
Zadania realizowane w ramach BO 
muszą spełniać odpowiednie warun-
ki, tj. m.in. są możliwe do realizacji w 
trakcie jednego roku budżetowego 
i dotyczą zadań z zakresu budowy 
chodników, jezdni, placów zabaw, 
obiektów i urządzeń sportowo-re-
kreacyjnych itp. Inwestycje mogą być 
realizowane wyłącznie na terenach 
stanowiących własność miasta. 

Projekty zgłoszone przez miesz-
kańców do 31 lipca 2017 r.

Przebudowa chodnika wraz z 
wjazdami w ul. Praga
Projekt dotyczy przebudowy chodni-
ka w ul. Praga na odcinku od Starzyń-
skiego do targowiska miejskiego. 
Według wnioskodawców przebudo-
wa jest konieczna ze względu na zły 
stan techniczny chodnika, który jest 
ważnym ciągiem pieszym w centrum 
miasta. Remont poprawi komfort 
użytkowników i estetykę miasta w 

tym rejonie. Szacowany koszt reali-
zacji projektu – ok. 123 tys. zł brutto.
Wykonanie oświetlenia parkingu 
i miejsc parkingowych w ul. Koł-
łątaja 2 i 4 
Według wnioskodawców brak 
oświetlenia stwarza zagrożenie 
uszkodzenia i kradzieży samocho-
dów parkujących wzdłuż ul. Kołłątaja 
2 i 4. Wnioskodawcy nie zamieścili 
informacji o kosztach inwestycji.

Wybudowanie ścieżki pieszo-ro-
werowej nad zalewem miejskim 
oraz zainstalowanie ławek i koszy 
na śmieci
Inwestycja ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa pieszych, rowerzystów i 
osób uprawiających sport i rekreację 
w tym rejonie miasta. Poza tym po-
wstanie ścieżki i ustawienie wzdłuż 
niej nowych ławek uatrakcyjni teren 
wokół zalewu jako miejsce odpo-
czynku i rekreacji.  
Szacunkowy koszt realizacji projektu 
– 100 tys. zł brutto.

Budowa dwóch boisk do piłki pla-
żowej na terenie CSiR „Wodnik” 
przy ul. Traugutta 2
Projekt przewiduje przygotowanie 
terenu pod dwa boiska, zakup i 
transport piasku, montaż piłkochwy-
tów, zakup wyposażenia boisk, m.in. 
słupki i siatka, zakup konteneru do 
przechowywania sprzętu, wykonanie 
oświetlenia.
Według wnioskodawców nowe 
boiska pozwolą na organizowanie 
treningów i rozgrywek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a w czasie 
wolnym od treningów z boiska mo-

gliby korzystać wszyscy mieszkańcy. 
Inwestycje podniesie atrakcyjność 
Centrum Sportu i Rekreacji w Ozor-
kowie i przyczyni się do poprawy 
kondycji mieszkańców oraz ich inte-
gracji poprzez sport.
Szacunkowy koszt realizacji zadania 
– ok. 129 tys. zł

Utworzenie dodatkowych miejsc 
postojowych przy ul. Obr. We-
sterplatte
Projekt dotyczy przebudowy i zago-
spodarowania pasa drogowego w 
celu utworzenia dodatkowych miejsc 
postojowych. Ul. Obr. Westerplatte 
jest drogą dojazdową do NZOZ 
Medyk i Przedszkola Miejskiego 
nr 5, a ze względu na to, że ilość 
miejsc postojowych w tym rejonie 
jest niewystarczająca, jest problem 
z pozostawianiem samochodów.. 
Inwestycja ta poprawi komfort, 
bezpieczeństwo i estetykę w tym 
miejscu.
Szacunkowy koszt realizacji zadania 
– blisko 93 tys. zł brutto

Plac zabaw dla dzieci z klas I – III 
Plac miałby powstać przy sali gimna-
stycznej obecnego Gimnazjum nr 1 
(ul. Lotnicza 1), od 1 września 2017 
r. – Szkoły Podstawowej nr 2. We-
dług projektu znalazłyby się na nim 
karuzele, zjeżdżalnie, drabinki linowe, 
huśtawki, bujaki i ławki, a całość zo-
stałaby ogrodzona. Wnioskodawcy 
zwracają uwagę, że obok obecnego 
Gimnazjum, a po wakacjach - Szkoły 
Podstawowej, nie ma żadnego placu 
zabaw dla dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym,  a takie miejsce jest koniecz-

budżet obywatelski 2018 

300 tysięcy zł na inwestycje 

ne przy podstawówce. Służyłoby nie 
tylko uczniom, ale wszystkim małym 
mieszkańcom miasta.
Szacowany koszt realizacji projektu 
– 42,5 tys. zł brutto.
Boisko do koszykówki 
Boisko miałoby powstać przy sali 
gimnastycznej obecnego Gimna-
zjum nr 1 (ul. Lotnicza 1), od 1 wrze-
śnia 2017 r. – Szkoły Podstawowej 
nr 2. Projekt zakłada naprawę pod-
budowy asfaltowej, położenie na-
wierzchni polipropylenowej, zakup 
i montaż zestawu do koszykówki i 
instalacje kamer monitoringu. We-
dług wnioskodawców nawierzchnia 
polipropylenowa na boisku do gry 
w koszykówkę jest bezpieczniejsza 
dla zdrowia układu kostno-stawo-
wego osób korzystających z boiska, 
łatwiejsza w utrzymaniu, a zimą, po 
wylaniu wody, może służyć za lodo-
wisko. Zwiększy to zainteresowanie 
dzieci i młodzieży uprawianiem 
sportu.
Szacunkowy koszt realizacji zadania 
– 72 tys. zł brutto.

Przebudowa ul. T. Kościuszki w 
Ozorkowie na odcinku od ul. Sło-
wackiego do ul. Kościelnej

Projekt dotyczy przebudowy chod-
nika po jednej stronie ulicy i wjazdów 
(od Berka Joselewicza)oraz prac pie-
lęgnacyjnych zieleni ulicznej.
Szacunkowy koszt – 85 tys. zł brutto

Strefa Aktywnego Wypoczynku – 
Skatepark
Projekt dotyczy realizacji obiektów 
i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
na działce nr 468 przy ul. Bitwy nad 
Bzurą.
Szacunkowy koszt – 90 tys. zł brutto
Rozświetlmy młodzieży ozor-
kowskiej drogę do aktywności 
sportowej
Projekt dotyczy instalacji oświetlenia 
na obiektach sportowych Stadionu 
Miejskiego przy ul. Łęczyckiej 1.
Szacunkowy koszt – 168 tys. zł brutto

Siłownia plenerowa i street wor-
kout
Projekt dotyczy zakupu i instalacji 
urządzeń sportowych i elementów 
małej architektury na terenie u zbie-
gu ulic Gębickiej i Rolnej
Szacunkowy koszt - 46,5 tys. brutto
chodnik praga 
Jeden z projektów zakłada przebu-
dowę chodnika przy ul. Praga

Nowe boisko przy 
„piątce”lokator ryzykuje życiem 

tego dość i po 
prostu wy-
niosłem się 
stamtąd. 

Kamienica 
jest w kata-
strofalnym 
stanie. Stwier-

dzenie, że lokator ryzykuje życiem, 
wcale nie jest przesadzone. Tym bar-
dziej, że ostatnio dochodzi do gwał-
townych burz. Nawałnica z łatwością 
wyrządziłaby ogromne szkody.

- Nie ma już części dachu, nie-
których okien. W wielu miejscach 
podłoga jest przegnita. Oczywiście 
w budynku nie ma wody, prądu, 
ubikacji, ogrzewania. Najgorsza była 
zima. Wprawdzie paliłem w małym 
piecyku, ale ciepła nie było dużo. 

Praktycznie temperatura była taka 
sama jak na zewnątrz. 

Co władze gminy zamierzają zrobić 
ws. kamienicy?

- Gmina kilkakrotnie wystosowała 
pisma do właściciela tej nieruchomości 
z prośbą o chociażby doprowadzenie 
budynku do stanu niezagrażającego 
ogólnemu bezpieczeństwu. Gmina 
nie ma obowiązku ani prawa naka-
zać rozbiórki tego budynku. Urząd 
wystosował pismo do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Zgierzu, jednak nie uzyskaliśmy 
żadnej odpowiedzi w tej sprawie – 
informuje Marta Gmerek.

Robert Milewski planuje niedługo 
pójść do urzędu i zapytać o lokal 
socjalny. 

(stop)

jest w kata-

stanie. Stwier-

Jeden z projektów 
zakłada przebudowę 
chodnika przy ul. praga
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Naparstnica jest rośliną, która 
ma liczne właściwości lecznicze. 
Od lat wykorzystywana jest w 
medycynie do walki z choro-
bami, na przykład z chorobami 
serca lub problemami z pęche-
rzem. Należy jednak zaznaczyć, 
że naparstnica przyjęta w zbyt 
dużych dawkach jest silnie tru-
jąca. Nie można w warunkach 
domowych oraz bez konsultacji 
z lekarzem podejmować prób 
zażywania leków na bazie wy-
ciągu z liści tej rośliny. 

Naparstnica a serce

Naparstnica swoje właściwości 
zawdzięcza substancjom o nazwie 
glikozydy, które wpływają na pra-
cę serca. Składniki te powodują, 
m.in. zwolnienie tętna, ustąpienie 
zastojów żylnych w narządach 
przy jednoczesnym zwiększeniu 
siły skurczów mięśnia sercowego. 
Naparstnica rozszerza naczynia 
wieńcowe, zwiększając pojem-

ność wyrzutową 
komór serca.

Naparstnica 
jako 

lek moczopędny

Podczas stoso-
wania standardo-
wych preparatów 
uzyskanych z su-
chego wyciągu 
tej rośliny nastę-
puje zwiększe-
nie przepływu 
krwi w nerkach, 
co w następstwie 
zwiększa także 
diurezę, tj. wy-
dalanie moczu. 
W efekcie mogą 
zniwelować się 
obrzęki.

Naparstnica a 
nadciśnienie

Uzyskiwany 
z naparst n ic 
glikozyd nazywany digoksyną 
stanowi dobrą ochronę przed 
nadciśnieniem. Badacze udo-
wodnili, że składnik ten uak-
tywnia mechanizmy ochronne 
w naczyniach krwionośnych, 
które zapobiegają tej chorobie. 
Walkę z nadciśnieniem można 
podjąć także przez zwięk-
szenie aktywności fi zycznej, 
zmniejszenie ilości spożywa-
nej soli itp.

Pozostałe dolegliwości, w których 
pomagają leki z naparstnicy
•  zastoje płucne połączone z nie-

żytem oskrzeli 
•  łagodne choroby wątroby i śle-

dziony 
•  choroby skórne, jak wrzody, czy-

raki lub ropniaki 
•  osłabienia z omdlewaniem 
•  nudności na widok lub zapach 

jedzenia 
•  nerwica

Cera tłusta potrzebuje peelingu 
gruboziarnistego typu scrub (1-2 
razy w tygodniu). W tym celu 
warto przygotować pastę z otrę-
bów migdałowych, która głęboko 
oczyszcza skórę, uwalniając ją 
od zrogowaciałego naskórka, a 
jednocześnie odświeża.

W miseczce dokładnie wymieszaj 
następujące składniki: 125 ml peł-
nego mleka, fi liżankę otrąb migda-
łowych, 15 ml olejku migdałowego. 
Gotową pastę jak najszybciej nałóż 
na twarz, szczególnie na czoło, nos 
i brodę, omijając okolice oczu. Na-

Skarpetki złuszczające do stóp 
to skarpetki z cienkiego pla-
stiku, często przezroczystego 
lub białego koloru, nasączone 
kosmetykiem w formie żelu. 
Składniki aktywne mieszan-
ki kosmetycznej, to przede 
wszystkim kwasy owocowe 
oraz substancje nawilżające, np. 
alantoina. Skarpetki należy wło-
żyć na stopy na czas określony 
przez producenta, a następnie 
dokładnie umyć skórę i nawilżyć. 
Większość producentów zaleca 
trzymanie skarpetek na stopach 
przez jedną lub dwie godziny.

Zrogowaciałe, suche, niezadba-
ne stopy często bywają powodem 
wstydu. Budzą nieprzyjemne 
skojarzenia, takie jak brak higie-
ny, odór, ale przede wszystkim 
lenistwo właściciela. Złuszczanie 
to pierwszy punkt na liście rze-

czy, które należy 
zrobić, aby stopy 
szybko odzyskały 
piękny i zdrowy 
wygląd. Skarpet-
ki złuszczające, w 
przeciwieństwie 
do tarek i pumek-
su, nie podrażniają 
skóry. Wystarczy 
je założyć i potrzy-
mać na skórze, a 
następnie obser-
wować, jak skóra 
złuszcza się samo-
istnie. Skarpetki 
dostępne w dro-
geriach i aptekach 
zawierają niewielkie stężenie 
kwasu, dlatego ich działanie jest 
w pełni bezpieczne.

Jak używać skarpetek 
złuszczających?

Skarpetki należy założyć i trzy-
mać na stopach przez czas dokład-
nie określony przez producenta 
(wytyczne znajdziesz na każdym 
opakowaniu). Jeśli skóra nie ma 
skłonności do alergii i dobrze tole-
ruje kwasy, można wybrać górną 

granicę czasu. W skarpetkach moż-
na chodzić i normalnie się ruszać. 
Skarpetki należy nałożyć na mokre 
lub nawet namoczone przez 10 
minut w wodzie stopy. Po zdjęciu 
skarpetek złuszczających trzeba do-
kładnie umyć skórę i wytrzeć stopy 
do sucha. Przez tydzień po zabiegu 
nie zaleca się używania peelingów 
do stóp, pumeksu, ścierających gą-
bek itp. Należy za to często nawilżać 
stopy kremem lub oliwką. Martwy 
naskórek zacznie odpadać w ciągu 
kilku najbliższych dni.

Lekko podgrzej 100 ml wody 
destylowanej (można ja kupić 
w drogerii lub hipermarkecie). 
Następnie rozpuść w niej łyżkę 
miodu oraz 15 ml soku z cytryny. 
Ostudzony roztwór przelej do 
butelki kosmetycznej i dobrze 
wstrząśnij. Jeśli twoja skóra jest 
zmęczona, dodaj jeszcze 25 ml 
żelu z aloesu, który działa na 
skórę nawilżająco, a także uspo-
kajająco i kojąco.

Sok z połowy cytryny wyciskamy do szklanki i dodajemy pół szklan-

ki wody. Stosujemy po myciu włosów, bez spłukiwania.

Wcierka z cytryny na 
przetłuszczanie się włosów

przepis na tonik z miodem

przepis na pastę z otrębów 
migdałowych

stępnie wmasuj ją okrężnymi rucha-
mi. Po kilku minutach umyj twarz 
letnią wodą (najlepiej mineralną).

Zamiast otrąb można wykorzy-
stać drobniutko zmielone migdały 
lub otręby pszenne.

lecZnicZa naleWKa z aronii
Nalewka z aronii to jedna z 
najchętniej wybieranych przez 
nas mocnych nalewek. Dlacze-
go? Owoce aronii oczyszczają 
organizm z toksyn i obniżają ci-
śnienie krwi. Spożywanie aronii 
łagodzi także skutki chemiote-
rapii oraz szkodliwego działania 
komputera. Polecamy przepis 
na nalewkę z aronii z wanilią i 
imbirem.

Właściwości lecznicze aronii
Owoce zbiera się pod koniec lata 
i jesienią. Zawierają mnóstwo 
antocyjanów – substancji barw-
nikowych o wybitnych właściwo-
ściach zdrowotnych. Wzmacniają 
naczynia krwionośne, chronią 
przed zawałem, pomagają przy 
nadciśnieniu i niedokwaśności 
żołądka.

Składniki na nalewkę z aronii:
• 1,5 kg owoców aronii
• 0,5 kg cukru
• laska wanilii
• kawałek imbiru
• 1 l wódki 40 proc.
• 0,25 l spirytusu 96 proc.
Przepis na aroniówkę:
1. Owoce umyj, osącz, wysyp na 
papierowy ręcznik, potem sta-
rannie usuń ogonki oraz szypułki.
2. Dodaj cukier, laskę wanilii, imbir, 
zalej alkoholem.
3. Odstaw w ciepłe, ciemne miej-
sce na 3–4 tygodnie.
4. Przecedź, po tygodniu przefi l-
truj, przelej do butelek, zakorkuj, 
postaw w chłodzie na pół roku.

Skarpetki złuszczające do stóp - jak je stosować?
Skarpetki 
złuszczające radzą 
sobie z suchymi, 
pożółkłymi 
stopami, ale nie 
są rozwiązaniem 
na poważne 
dolegliwości 
stóp np. odciski i 
pękające stopy

naParSTnica - jest trująca czy 
ma właściwości lecznicze?

z naparst n ic 
glikozyd nazywany digoksyną 
stanowi dobrą ochronę przed 
glikozyd nazywany digoksyną 
stanowi dobrą ochronę przed 
glikozyd nazywany digoksyną 

nadciśnieniem. Badacze udo-
wodnili, że składnik ten uak-
tywnia mechanizmy ochronne 
w naczyniach krwionośnych, 
tywnia mechanizmy ochronne 
w naczyniach krwionośnych, 
tywnia mechanizmy ochronne 

które zapobiegają tej chorobie. 
w naczyniach krwionośnych, 
które zapobiegają tej chorobie. 
w naczyniach krwionośnych, 

Walkę z nadciśnieniem można 
które zapobiegają tej chorobie. 
Walkę z nadciśnieniem można 
które zapobiegają tej chorobie. 

podjąć także przez zwięk-

UWAGA! Trująca naparstnica 
może doprowadzić do śmierci  

Właściwości naparstnicy są doce-
nianie przez wiele osób. Warto jed-
nak pamiętać, że podczas trwania 
leczenia serca łatwo doprowadzić 
do przedawkowania, co stanowi 
zagrożenia dla zdrowia. Z tego 
powodu leki na bazie glikozydów 
są sprzedawane wyłącznie na re-
ceptę i należy je zażywać zgodnie 
z zaleceniem lekarza.
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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 
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

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

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

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy.
Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin 
Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin 
Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

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

Technik doświadczalny
Wykształcenie średnie zawodowe 
rolnicze, ogrodnictwo i pokrewne, 
znajomość tematyki rolniczej, 
uczciwość, dokładność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie rolnicze i 
ogrodnicze, podstawowa 
znajomość języka angielskiego.
ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz
tel. 42 231 70 21 lub 507 890 250
Miejsce pracy: Moraków

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanika samochodowa, 
prawo jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe, 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

Elektromechanik 
samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
lub techniczne – mechanik 
– elektronik samochodowy, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, 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

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora kruszarki, 
koparki, sortowni.
PHU JAWIS
Góry Małe 32
09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, 
prawo jazdy kat. D, 2 lata 
doświadczenia.
PKS Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542

Monter stolarki PCV
Doświadczenie w montażu 
stolarki PCV oraz pracach 
budowlanych, prawo jazdy kat. B.
REDECOR
Grzegorz Skobel
Mikołajew 9
99-100 Łęczyca
tel. 606 336 097

Handlowiec
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, 
prawo jazdy kat. B.
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411

Mechanik samochodowy
Wykształcenie średnie 
zawodowe – mechaniczne, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411
Praca Kutno/ Łęczyca

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, 
doświadczenie zawodowe min. 

OGŁOSZENIA DROBNE

1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie min. 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Umiejętność szycia, 
doświadczenie zawodowe 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania wzorów
Wykształcenie średnie mile 

widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji 
odzieży, odszywania wzorów, 
doświadczenie 1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie
Stanisława Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 12 11 55

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja pracy, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków mile widziane.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie, 
ul. Reymonta 7A

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

SPRZEDAM działki budowlane 
o powierzchni 1200 m² - 

BOCZKI. Nr tel.693-437-660

Szukam pracy – kompleksowe 
wykańczanie mieszkań, remonty. 
Tel.: 572-225-441

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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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 Ozorko-
wie. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę pracowniczą o 
pow. 535 m² z domkiem piętro-
wym - Leźnica Wielka nad Zale-
wem. Tel.: 790-388-867

Sprzedam działkę leśną 0,5 ha z 
możliwością przyłączy i zabudowy 
– wieś Konary k/Ozorkowa. W po-
bliżu sołtys i nowo zabudowane 
działki. Tel.: 605-200-609

Sprzedam wersalkę z poduszka-
mi – stan bdb, komplet wypo-
czynkowy – stan bdb, tanio. Tel.: 
501-856-269

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech. Tel.: 42-
277-25-94

Sprzedam drzwi wewnętrzne białe 
drewniane 80, cena 60 zł. Tel.: 737-
464-166

Sprzedam kocioł centralnego 
ogrzewania – cena 220 zł do ne-
gocjacji. 737-464-166

Sprzedam pralkę, lodówkę – cena 
250 zł. Tel.: 606-393-620

Sprzedam wiertarkę stołową, piłę 
tarczową ø 350, rury cienkościen-
ne ½″ , ¾″ ok. 200 mb, stan bdb. 
Tel.: 501-856-269

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

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

Hak holowniczy, atest, homologa-
cja – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię, , dojarkę + 
2 konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam silnik 5,5 kW z szajbą 
na pas z podstawką na kółkach, 
nowy wózek do wożenia worecz-
ków, maszynę do obcinania ce-
buli lub 3 silniki do niej osobno, 
niską przyczepę – wywrotkę w 
dobrym stanie, kuchnię polską 
Grudziądz oraz 2 rowerki dzie-
cinne w dobrym stanie w tym 
jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.

Sprzedam Renault Clio po kapital-
nym remoncie, silnik 1,3, rocznik 
1999 – niedrogo. Tel.: 507-330-281

Warsztat samochodowy Leszcze 
13 zatrudni mechanika. Tel.: 609-
562-154
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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/
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SOBOTA 26.08.

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

REPERTUAR
  25.08-31.08.2017

www.kinogornik.pl
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        PIĄTEK 25.08.

TANI WTOREK 29.08.

ŚRODA 30.08.

BUENO CZWARTEK 31.08.

NIEDZIELA 27.08.

 .PONIEDZIAŁEK 28.08
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100-letnie ciastozmarł chantektysiące baniek

Regionalny

krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

W Bielsku-Białej odbył się Piknik Baniek Mydlanych. 
Jedną z przewidzianych na ten dzień atrakcji była próba 
ustanowienia rekordu Polski w liczbie osób dmuchających 
bańki mydlane jednocześnie. Przed uczestnikami posta-
wiono zadanie pokonania poprzedniego wyniku w tej 
samej kategorii. Zgodnie z wytycznymi, każdy uczestnik 
musiał posiadać własny zestaw do baniek mydlanych, a 
do wyniku zaliczano wyłącznie osoby produkujące małe 
bańki. Po zakończeniu regulaminowego czasu, sędzia z 
dumą ogłosił nowy wynik, który od tej chwili wynosi 786 
uczestników. 

W wieku 39 lat zmarł orangutan Chantek. Był jedną z 
pierwszych małp, które nauczyły się języka migowego. 
Chantek był hybrydą orangutana sumatrzańskiego i bor-
neańskiego. Urodził się w Atlancie i znał amerykański język 
migowy (ALS). Samiec znał ok. 150 zmodyfi kowanych zna-
ków z ALS, rozumiał też mówiony angielski. Oprócz tego 
Chantek wykonywał i wykorzystywał narzędzia. Ponoć 
rozumiał nawet ideę pieniądza. W wieku 39 lat Chantek 
był jednym z najstarszych orangutanów z północnoame-
rykańskiej populacji, nadzorowanej przez Stowarzyszenie 
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów oraz Orangutan 
Species Survival Plan. 

Wśród odnawianych artefaktów z Przylądka Adare’a 
znalazła się puszka z ciastem z owocami fi rmy Huntley & 
Palmers sprzed ponad 100 lat. Wydaje się, że pozostawiła 
ją grupa północna z ekspedycji Terra Nova Roberta Scotta, 
ponieważ zgodnie z dokumentacją, taki produkt znalazł 
się na jej wyposażeniu. Choć puszka nie wglądała zbyt 
obiecująco, ponoć samo ciasto prezentowało się i pach-
niało naprawdę nieźle. Podczas prac konserwatorskich 
usunięto rdzę, przeprowadzono też chemiczną stabilizację 
i powlekanie puszki. Oprócz tego specjaliści odnawiali 
papier pakowy oraz etykietę.

Jak zrobić zdjęcie do góry 
nogami - dosłownie Słabe połowy

Rewizja bardzo 
osobista

Eco wózek

Ale podrywacz

Mistrzowski 
poziom 
kamufl ażu

Po co malować, 
lepiej przybić

Chyba był 
przypływ


