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Udzielamy pożyczek w przypadku
• braku formalnego zatrudnienia
• zasiłku z MOPS
• postępowania komorniczego
• wpisu w BIG

ŚR. RRSO: 1789,79%

OZORKÓW
732 931 642

ŁĘCZYCA
533 313 042

reklama

str. 10str. 6

Sławomir Domański mówi 
o swojej kryminalnej przeszłości 

i potrzebie akceptacji. 
str. 5

W Poddębicach 
jawnie łamią prawo

Nie daj się 
wkręcić 
w „słupa”

Konopie w centrum 
Ozorkowa

Uwaga! 
Kapują 
na osiedlu!

Jeden donos może sprawić wiele 
zamieszania. Tak też jest w przypadku 
Kazimiery Czaplińskiej, która na 

własnej skórze odczuła jak czujni na osiedlu  
w Ozorkowie są niektórzy mieszkańcy.  
- Mam chore serce i przez tego kapusia znów 
znalazłabym się w szpitalu – usłyszeliśmy.
- Nie wiedziałem, że doniosłem na sąsiadkę  
– tłumaczy się Kazimierz P. 

więcej na str. 11

W Łęczycy ludzie 
się go boją

Władza nie pomogła. 
Na Osiedlu Królów 

Polskich mieszkańcy 
proszą o pomoc PKP

W szpitalu stoją w kolejkach

      Bomba 
  w szkole 
w Ozorkowie str. 12

„Mam 
chore serce. 
Ludzie są 
bezduszni”

„Nie 
wiedziałem, 
że to pani 
Kazimiera”
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Łęczyca

Gm. Grabów

Łęczyca

Łęczyca Nadzwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników 

Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Łęczycy podjęto uchwałę w spra-
wie powołania nowych członków 
rady nadzorczej. 

Przypomnijmy, że pod koniec 
października Monika Kilar-Błasz-
czyk, wykonująca zadania i kom-
petencje burmistrza Łęczycy od-

wołała członków rad nadzorczych 
PGKiM-u i PEC-u. Powodem było 
niedostosowanie warunków za-
trudnienia prezesów do nowych 
przepisów prawa.

Do uzupełnienia pięcioosobowej 
rady nadzorczej PGKiM zostali 
wybrani Olgierd Andrzej Górecki, 
Andrzej Jan Malinowski oraz Piotr 
Ambroziak. 

(zz)

PGKiM z nowa radą, PEC czeka

Dla młodych 
s t r a ż a k ó w ochotników ze Sławęcina czas prezentów już się rozpoczął. W ubiegłym tygodniu z Fundacji PZU otrzymali 30 nowych, błyszczących hełmów stra-żackich.

- Dzieci chcą czynnie brać udział w zawodach i uroczysto-ściach, ale ważny jest profesjo-nalny ubiór, dlatego napisaliśmy list do fundacji w Warszawie, z prośbą o pomoc w tej sprawie. Jak widać, opłacało się, bo otrzy-maliśmy 30 hełmów o wartości 10 tys. zł - mówi Dariusz Sawicki.

Malcy nie ukrywają radości z wyjątkowego prezentu. Jak mówią, hełmy są lekkie jak piórko i świet-nie pasują na dziecięce główki.OSP ma też szansę na otrzy-manie kolejnych elementów wyposażenia - pasów i toporków. Prośba na pewno zostanie wy-słana do warszawskiej fundacji.W jednostce w Sławęcinie starsi druhowie też nie wstydzą się prosić o pomoc. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy do puszek. Udało im się zgromadzić ok. 8,5 tys. zł, które przeznaczyli na kupno okien do strażnicy.
(mku)

Druhowie dostali hełmy

Dzieci z OSP otrzymały nowe hełmy strażackie

Monika Kilar-Błasz-
czyk, wykonująca za-

dania i kompetencje burmistrza 
Łęczycy podczas posiedzenia ko-
misji planu i budżetu rady miasta 
przedstawiła propozycję podnie-
sienia podatków od nieruchomo-
ści o 4%. Nowe stawki miałyby 
wejść od przyszłego roku, jednak 
ich wprowadzenie jest wątpliwe. 
Radzie miasta pomysł uderze-
nia po kieszeni podatników nie 
koniecznie przypadł do gustu. 
Zdecydowana większość radnych 
uczestniczących w posiedzeniu 
komisji była przeciwna zmianom. 

W przedłożonej propozycji wło-
darz miasta zaproponowała radzie 
podwyżkę podatków od nierucho-
mości o 4%, co dałoby do budżetu 
kwotę wyższą o ok. 215 tys. zł.

- Co jest powodem, że chce pani 
podnieść podatek o 4%? - pytał prze-
wodniczący rady miasta Paweł Ku-
lesza. - Wiadomo, że taki wzrost nie 
poprawi parametrów budżetu, jest 
on wyraźnie stagnacyjny. Dochody 
są bez zmian, wydatki wzrosły o ok. 
2 %, na inwestycje jest o 2 mln 500 
tys. zł mniej. Co tu może zmienić 
wzrost dochodów o 214 tys. zł?

M. Kilar- Błaszczyk odpowie-
działa, że propozycja wzrostu 
stawek podatków wynika z faktu, 

Sejm rozpoczął prace 
nad projektem Prawa 

i Sprawiedliwości zakładającym 
zmiany w ordynacji wyborczej. Jeśli 
propozycje wejdą w życie, przyszło-
roczne wybory mogą wyglądać 
zupełnie inaczej, niż poprzednie.

Propozycja PiS dotyczy zmian 
m.in. w Kodeksie wyborczym i w 
ustawach regulujących działanie 
samorządów wszystkich szczebli. 
Zakłada wprowadzenie dwuka-
dencyjności wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, likwidację 
jednomandatowych okręgów wy-
borczych (w jednym okręgu mandat 
zdobywa tylko jeden kandydat) w 
wyborach do rad gmin, zmniejszenie 
liczebności mandatów w okręgach 
wyborczych do rad powiatów i 
sejmików województw. PiS chce też 
powstania dwóch komisji wybor-
czych. Jedna organizowałaby wybo-
ry, druga - wyłącznie liczyła głosy.  
Proponowane zmiany nie podobają 
się większości polityków z innych niż 
PiS partii. Swoją dezaprobatę wyraża 
też Zenon Koperkiewicz, radny 
miasta Łęczyca.

- Wg mnie jest to skok na samorządy 
i eliminacja niezależnych kandydatów. 
Przy takich zmianach jest duża obawa, 
że wybory mogą być zmanipulowane, 
ułożone i uważam, że ludzie powinni 

mieć tego świadomość. Sam przewod-
niczący Państwowej Komisji Wybor-
czej, W. Hermeliński, stwierdził, że 
oprócz częściowo pozytywnych zmian 
w nowym układzie wyborczym, 
są jawne możliwości zagrożenia 
demokracji. Rolą komisarzy wy-
borczych, można domniemywać, 
będzie dopasowanie kandydatów 
i okręgów do rządzących – uważa 
Z. Koperkiewicz. - Nowy system 
informatyczny i same wybory 
będą dwa razy droższe. Komisarzy 
miałoby być 396 a nie 51, komisje 
wyborcze też miałyby być dwie, 
jedna do wydawania kart, druga do 
liczenia głosów, więc koszty też po-
dwójne. Okręgi wyborcze i obwody 
mieliby ustalać komisarze wyborczy 
a nie rady gmin, powiatów czy sejmiki 
samorządowe. Rządzący PiS chcą zli-
kwidować okręgi jednomandatowe na 
rzecz systemu proporcjonalnego, gdzie 
żaden kandydat bez przynależności do 
jednej z dwóch największych partii nie 
ma praktycznie najmniejszej szansy na 
wygraną.

W piątek w sejmie wniosek o odrzu-
cenie projektu zmian poparło 199 po-
słów, przeciw było 235; w głosowaniu 
nie wzięło udziału 26 posłów. Projekt 
PiS został skierowany do dalszych prac 
w komisji nadzwyczajnej.

(zz)

Zmiany w orDynacji

Czy wzrosną podatki?

M. Kilar – Błaszczyk chce podnieść podatki 
że po pierwsze nie były one pod-
noszone przez ostatnie 4 lata, a po 
drugie nastąpił wzrost cen materia-
łów i usług.

Ostatecznie, w głosowaniu 5 
radnych było za pozostawieniem 
stawek podatków na tym samym 
poziomie,1 radny głosował za pro-
jektem podwyżek przedstawionych 
przez burmistrz. Sprawa wysokości 
podatków będzie definitywnie 
rozstrzygnięta na najbliższej sesji 

rady miasta.
Obecnie stawki podatków od 

nieruchomości wynoszą: za grunty 
pod działalność gospodarczą – 0,81 
zł/mkw.; pozostałe grunty – 0,25 zł/
mkw.; za budynki mieszkalne – 0,66 
zł/mkw.; za budynki pod działal-
ność gospodarczą – 20,98 zł/mkw. 

W ubiegłym roku rada miasta 
odrzuciła propozycję podniesienia 
podatków w Łęczycy.

(mku)

Trwa walka o remont dróg 
Łęczyca Właściciele domów 

na Osiedlu Królów 
Polskich w Łęczycy próbują już 
każdej możliwości, żeby poże-
gnać błotniste drogi gruntowe. 
Po bezskutecznych, wieloletnich 
prośbach o remont osiedlowych 
ulic kierowanych do kolejnych 
włodarzy miasta, zwrócili się do 
Polskich Kolei Państwowych.

Na zaproszenie mieszkańców 
osiedla do Łęczycy przyjechali 
przedstawiciele PKP. Główny 
temat spotkania dotyczył możli-
wość odprowadzenia nadmiaru 
wody z osiedla do kolektora PKP. 
W spotkaniu zainicjowanym 
przez radnego Krzysztofa Razi-
ka, uczestniczyła też Olga Kubas, 
kierowniczka ds. inwestycji w 
urzędzie miasta.

- Sprawami mieszkańców tego 
osiedla zajmuję się już ponad 3 lata, 
jak do tej pory z marnym skutkiem 
– mówi radny K. Razik. - Na wyko-
nanie zjazdów do osiedla z DW 703 
rada miasta nie wyraziła zgody. A 
wyjątkowo mokry rok uprzykrza 
życie mieszkańców.

Nie da się nie zauważyć dziur 
w drogach, dużych kałuż czy 
wlewania się wody deszczowej na 
podwórka mieszkańców.

- Przecież my też płacimy po-
datki. Nikt się nie spodziewał, 
że od razu będzie wszystko, ale 
niektórzy mieszkają tutaj już blisko 
15 lat i też by w końcu chcieli mieć 
cywilizację – mówi Marek Kowal-
ski z „królewskiego osiedla”.

- Miasto jak do tej pory nie zro-
biło praktycznie nic, ciągle słyszy-
my obiecanki, szczególnie przed 

wyborami, ale potem sytuacja 
„wraca do normy” i znów przez 4 
lata nic się nie dzieje – mówi kolej-
na mieszkanka. - Stąd pomysł na 
odprowadzenie wody opadowej 
przez przyłączenie się do kolektora 
zbierającego należącego do PKP.

Przedstawiciele PKP, poinfor-
mowali mieszkańców, że  kolektor 
znajdujący się na terenie przyle-
głym do torowiska jest niedrożny.

- W tej sytuacji nie możemy 
zgodzić się na dodatkowe niebez-
pieczeństwo zalania torów - mówił 
pracownik PKP. - Istnieje jednak 
inna możliwość. W 2019 roku rusza 
inwestycja całkowitej przebudowy 
drogi kolejowej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą na odcinku 
Zgierz-Kutno. Miasto Łęczyca 
może zwrócić się do Centrum 

Realizacji Inwestycji w Poznaniu 
z wnioskiem o uwzględnienie bu-
dowy wspólnego kolektora. W tym 
przypadku samorząd jest stroną co 
oznacza, że wszystko, co dotyczy 
inwestycji wymaga wspólnych 
uzgodnień miasta i PKP.

Obecna na spotkaniu kierownik 
inwestycji zobowiązała się do wy-
słania pisma w tej sprawie.

Jak powiedział nam radny 
Krzysztof Razik, problemy  miesz-
kańców z osiedla „Królów”, jak 
również proponowana możliwość 
ich rozwiązania zostały przed-
stawione wykonującej zadania i 
kompetencje burmistrza Monice 
Kilar-Błaszczyk, podczas wtorko-
wego, popołudniowego spotkania 
w urzędzie miasta.

(mku)

Mieszkańcy spotkali się z przedstawicielem PKP 
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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

[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.

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Łęczyca Po czterech miesiącach 
od kolizji z udziałem 

karetki łęczyckiego ZOZ-u, am-
bulans w piątek wrócił do pracy. 
Naprawa trwała długo a brak no-
woczesnej karetki do transportu 
międzyszpitalnego utrudniał prace 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej.

Przypomnijmy, do wypadku do-
szło 11 lipca na drodze krajowej 91 
pod Ozorkowem. Karetka jechała na 
sygnałach do szpitala w Zgierzu z 
ciężko chorą pacjentką. Zderzyła się 
z osobowym volkswagenem golfem, 
którego kierowca najprawdopodob-
niej nie ustąpił pierwszeństwa wyko-
nując manewr skrętu. Przód karetki 
został doszczętnie zniszczony. Na 
domiar złego karetka biorąca udział 
w kolizji była bardzo nowoczesna, 
szpital zakupił ją bowiem w paź-

dzierniku ub. roku za około 320 tys. 
zł. Miała zastąpić wysłużony, 15-letni 
ambulans. Z powodu kolizji została 
unieruchomiona na cztery miesiące.

- Naprawa trwała długo i przyznaję, 
że było to dla nas pewne utrudnienie. 
W tym czasie używaliśmy naszego 
starego mercedesa i opla movano. Są 
to wysłużone karetki, które niejed-
nokrotnie wymagały odstawienia 
do warsztatu mechanicznego – mówi 
Andrzej Pietruszka, dyrektor łę-
czyckiego szpitala. - Naprawa wv 
craftera trwała tak długo z uwagi na 
procedury. Pojazd musiał być bardzo 
dokładnie sprawdzony i przetesto-
wany przez firmę, od której go kupi-
liśmy, aby w trakcie użytkowania nie 
pojawiły się żadne problemy będące 
skutkiem tego wypadku.

(zz)

KaretKa wresZcie 
naprawiona

W piątek karetka wróciła na teren ZOZ w Łęczycy

Łęczyca 2 godziny, tyle mniej 
więcej trzeba czekać 

na pobranie krwi w 
łęczyckim szpitalu. 
Punkt pobrań jest 
czynny codzien-
nie od 7 do 10, ale 
dzień w dzień ko-
lejka oczekujących 
jest ogromna.

Mieszkańcy nie 
mogą zrozumieć, 
dlaczego tak trudno 
jest znaleźć rozwią-
zanie, które ułatwi 
życie pacjentom.

- Jestem starszym człowiekiem. 
Pamiętam jeszcze nie tak dawno, jak 
w punkcie pracowały dwie laborantki. 
Wszystko szło dwa razy szybciej. Teraz 
jest tylko jedna pani. Kiedy byłem 
oddać krew, zbliżała się godzina 10, 
laborantka wyszła i powiedziała ocze-
kującym, że niestety, ale wszystkich 
nie zdąży przyjąć – usłyszeliśmy. 

Rzeczywiście, w poczekalni przed 
drzwiami laboratorium w ubiegły 
piątek nie było już miejsc siedzących. 
Część pacjentów stała w szpitalnym 
holu. Ci bardziej cierpliwi mówili, że 
jak trzeba czekać, to będą czekać. Ale 
nie wszyscy byli na tyle wyrozumiali.

- Pani ma czas, bo już pewnie na 
emeryturze, a ja się spieszę do pracy 
- denerwował się młody mężczyzna.

Nie mniej zniecierpliwiona była 

kolejna pacjentka.
- Jestem tutaj już 

drugi raz w tym tygo-
dniu, takie mam zale-
cenie lekarza. Brak mi 
słów, aby powiedzieć 

co się tutaj dzieje a wszystko dlatego, 
że jedna osoba pobiera materiał do ba-
dań i prowadzi zapisy. Nie rozumiem, 
czy zarządzający szpitalem tego nie 
widzą? Jest godzina prawie dziesiąta, a 
ja jestem na czczo i czekam już półtorej 
godziny – powiedziała nam Aneta 
Karlikowska. 

Podobne zdanie miała czekająca w 
kolejce Elżbieta Łukasiewicz.

- Właściwie nie wiadomo kiedy 
lepiej przyjść, wcześnie rano czy pod 
koniec dyżuru laboratorium, ale z 
moich obserwacji wynika, że nie ma 
dobrej pory. Kolejka jest cały czas bar-
dzo duża – zauważa E. Łukasiewicz.

Trudno się nie zgodzić z taką opinią, 
bo jeszcze przed godziną dziesiątą 
przychodziły kolejne osoby.

O problemie rozmawialiśmy z 

Andrzejem Pietruszką, dyrektorem 
szpitala w Łęczycy.

-W laboratorium przyjmuje tylko 
jedna osoba, jest to laborantka, 
która pobiera materiał do ba-
dań i prowadzi zapisy. Wcześniej 
były dwie osoby, ale współpraca 
układała się wątpliwie i byłem 
zmuszony dwukrotnie podejmo-
wać interwencję, dlatego mamy 
taką sytuację - wyjaśnia dyrektor  
A. Pietruszka. - Rzeczywiście pa-
cjenci muszą trochę poczekać, ale 
za to nikt nie wyjdzie nieobsłużo-
ny, niezależnie od tego czy minie 
godzina dziesiąta.

Pacjenci są zdziwieni takim tłuma-
czeniem.

- Zakład pracy jest zakładem pracy, 
nieważne czy się ktoś lubi czy nie, 
pracownicy mają obowiązek współ-
pracować ze sobą - komentuje E. 
Łukasiewicz.

Laborantka nie chciała z nami 
rozmawiać.

(mku)

„Człowieka krew może zalać”... 
- skarżą się pacjenci 

Kolejka oczekujących 
do badań codziennie 
jest duża

E. Łukasiewicz skarży się 
na kolejki 
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Łęczyca

Powiat Łęczycki realizował inwestycję w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja

Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  w  Łęczycy”. Projekt  ten  otrzymał

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Realizowany

był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna,  Działanie IV.2 Termomodernizacja

budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Całkowita wartość projektu

wynosi 3 101 290,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 2 076 784,96 zł.

W  ramach  zadania  zostały  ocieplone  ściany  zewnętrzne  budynku  głównego  wraz

z salą gimnastyczną i łącznikiem, budynku warsztatów mechanicznych, budynku warsztatów

szkolnych  oraz  budynku  warsztatów  samochodowych.  W  budynkach  przeprowadzono:

modernizację  instalacji  centralnego  ogrzewania,  wymianę  okien  i  drzwi,  ocieplono

stropodachy warsztatów. W budynku głównym ocieplono strop poddasza oraz ściany piwnic.

Na dachu budynku głównego zamontowano kolektory słoneczne.  Instalacja  solarna będzie

pracowała jako wstępny podgrzew ciepłej wody. W sali gimnastycznej docieplono podłogę

oraz  zamontowano  ogrzewanie  podłogowe,  zamontowano  energooszczędne  oświetlenie  i

wykonano wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją.

Dzięki realizacji powyższego przedsięwzięcia osiągnięto cel główny projektu jakim

była poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką

termomodernizację budynków użyteczności  publicznej  w Powiecie Łęczyckim.  Ponadto w

wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji poprawiły się warunki nauki dla uczniów oraz

komfort pracy nauczycieli i personelu pracującego w szkole.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia szkoły przed i po modernizacji.

          

Powiat Łęczycki realizował inwestycję w ramach projektu pn.: „Termomo-
dernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”. Projekt ten 
otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka 
Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie 
IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Całkowita wartość projektu wynosi  
3 101 290,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 2 076 784,96 zł.

W ramach zadania zostały ocieplone ściany zewnętrzne budynku głównego 
wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem, budynku warsztatów mechanicznych, 
budynku warsztatów szkolnych oraz budynku warsztatów samochodo-
wych. W budynkach przeprowadzono: modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania, wymianę okien i drzwi, ocieplono stropodachy warsztatów.  
W budynku głównym ocieplono strop poddasza oraz ściany piwnic. Na da-
chu budynku głównego zamontowano kolektory słoneczne. Instalacja solarna 
będzie pracowała jako wstępny podgrzew ciepłej wody. W sali gimnastycznej 
docieplono podłogę oraz zamontowano ogrzewanie podłogowe, zamontowa-
no energooszczędne oświetlenie i wykonano wentylację mechaniczną wraz 
z rekuperacją.

Dzięki realizacji powyższego przedsięwzięcia osiągnięto cel główny pro-
jektu jakim była poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora 
publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej w Powiecie Łęczyckim. Ponadto w wyniku realizacji przedmioto-
wej inwestycji poprawiły się warunki nauki dla uczniów oraz komfort pracy 
nauczycieli i personelu pracującego w szkole.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia szkoły przed i po modernizacji.

Sezon grzewczy nie-
wątpliwie oznacza 

duże wydatki. Wiele osób szu-
kając oszczędności wrzuca do 
pieców co popadnie. Za spalanie 
śmieci grozi jednak kara finan-
sowa.

Na jednym z łęczyckich portali 
społecznościowych kilka dni temu 
ukazało się ogłoszenie.

„Chętnie, nieodpłatnie przyj-
mę stare szafki, meblościanki i 
inne tego typu rzeczy nadające 
się na opał nie obite piankami 
czy materiałem (...)”. Jeden z 
użytkowników portalu szybko 
zauważył, że spalanie mebli 
zanieczyszcza środowisko. Jest 
w tym dużo prawdy. Meble to 
wyroby w większej części zło-
żone z drewna, lecz zawierające 
różnego rodzaju kleje, często są 
laminowane czy lakierowane. 
Związki uwalniane podczas 
spalania są groźne dla zdrowia 
i z całą pewnością meble nie 
powinny być wykorzystywane 
jako opał. W takich przypadkach 
straż miejska ma prawo skontro-
lować piec. Jeśli kontrola wykaże 
nieprawidłowości właściciel po-
sesji może zostać pouczony, a je-
śli sprawa będzie skierowana do 
sądu, otrzymać karę nagany lub 
grzywny sięgającej do 5 tys. zł. 

- Z upoważnienia burmistrza 
mamy prawo skont rolować 

każdą posesję. W tym roku 
mieliśmy już kilka zgłoszeń od 
mieszkańców podejrzewających, 
że sąsiedzi spalają śmieci w do-
mowych piecach C.O. Reaguje-
my na każde zgłoszenie – mówi 
Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. - 
Nie wolno do pieców wrzucać 
śmieci, starymi meblami też 
nie należy palić, bo zawierają 
szkodliwe substancje uwalniane 
do atmosfery podczas spalania.

Dla przykładu, w lipcu tego 
roku sąd rejonowy w Krakowie 
uznał za winnego mieszkańca, 
który spalał w piecu centralnego 
ogrzewania płyty meblowe za-
wierające szkodliwe substancje i 
wymierzył mu karę 5 tys. złotych 
grzywny.

(zz)

Miasto wymieniło 
stary słup ogłosze-

niowy stojący między ulicą Prze-
drynek a ulicą Poznańską. Miesz-
kańcy pytają dlaczego, skoro 
stary był niedawno odnowiony.

Stary słup był kilka tygodni temu 
malowany, podobnie jak inne w 
mieście. Prezentował się całkiem 
nieźle, więc zastanawiające jest 
dlaczego został wymieniony. Na 
te sprawę zwrócił uwagę nasz 
czytelnik. Czekamy na odpowiedź 
z magistratu.

(zz)

Stare meble... do pieca

Ławka wciąż straszy
Łęczyca

Łęczyca

Wątpliwej konstruk-
cji ławka z zadasze-

niem przy miejskim zalewie 
wciąż nie została usunięta. Do 
tego, również zapomniano o 
tablicy informacyjnej „łęczyc-
kiej ósemki” powalonej po 
wakacyjnym orkanie Ksawery, 
który przeszedł m.in. przez 
Łęczycę. 

Już w wakacje właściciele dzia-
łek przy miejskim zalewie zwra-
cali uwagę na zdewastowaną 
ławkę. Od dawna nie służy ona 
mieszkańcom do odpoczynku, 
bo aż strach na niej usiąść. Jest 
zniszczona, pochylona i chwiej-
na. Czy miasto czeka z jej zabra-
niem aż konstrukcja runie?

(zz)

wymienili słup, ale po co?
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca Przejechanie 300 
metrowego od-

cinka drogi łączącej Dzieżbiętów 
Mały z trasą 91 na wysokości 
Sierpowa to istna jazda po torze 
przeszkód. Mieszkańcy mają już 
dosyć, bo od lat nic w tej sprawie 
nie zmienia się na lepsze.

Problem remontu tego odcinka 
drogi znany jest władzom lokalnym 
od dawna. Jak się okazuje w spra-
wie istnieją przeszkody nie tylko 
finansowe, ale także formalne, o 
których mówi Jacek Rogoziński, 
wójt gminy Łęczyca.

- Sporny odcinek drogi znajduje 
się na terenie gminy Ozorków, to po 
pierwsze, ale z tego ciągu komuni-

kacyjnego korzystają 
mieszkańcy naszej 
gminy, więc chce-
my w połowie brać 
udział w kosztach 
budowy. Trzeba było 
wyjaśnić sprawy ad-
ministracyjne, bo ten 
odcinek drogi był w 
krajowym zarządzie 
dróg. Na dziś wójt 
gminy Ozorków już 
wyjaśnił problemu 
i po uzgodnieniach 
postanowiliśmy, że 
w budżecie na przy-
szły rok obie gminy 
wiejskie: Łęczyca i 

Ozorków przeznaczą 
kwotę po 5 tys. zł na 
wykonanie projek-
tu przebudowy, a w 
kolejnym roku po 50 
tys. zł na wykonanie 
inwestycji. 

Perspektywa na 
rozwiązanie pro-
blemu jest odległa. 
Mieszkańcy Dzież-
biętowa prezentują 
więc dość sceptyczne 
podejście do sprawy.

- Ile już było takich 
ustaleń, jeszcze za 
tamtego wójta i co 
z tego wyszło? Nic - 

Od połowy czerwca 
w urzędzie miejskim 

działa punkt obsługi dla osób 
niepełnosprawnych. Przez pięć 
miesięcy nikt się nie zorientował, 
że z telefonu, który miał służyć je-
dynie do zawiadomienia urzędni-
ka, można było zadzwonić wszę-
dzie. Urząd zawczasu nie zadbał 
o to, aby rozmowy wychodzące 
zablokować. 

Przez cały ubiegły tydzień w 
punkcie obsługi osób niepełno-
sprawnych telefonu nie było.

- Tu jest tylko kabel telefoniczny. 
Gdzie aparat? - pyta matka z małym 
dzieckiem, którą spotkaliśmy w 
urzędzie. - I co teraz? Mam odejść 
z kwitkiem?

Temat zabranego telefonu był 
poruszony przez radnego Wojciecha 
Wojciechowskiego podczas wtorko-
wej komisji planu i budżetu.

- Okazało się, że aparat miał 
możliwość wybierania połączeń na 
zewnątrz. Niektórzy klienci  wy-
korzystywali ten fakt - tłumaczyła 
sekretarz miasta Renata Brygier. - 
Z tego powodu musieliśmy zlikwi-

17 grudnia odbędą się wybory uzu-
pełniające do rady gminy Daszyna. O 
mandat radnego z okręgu nr 7 stara 
się dwoje kandydatów – 48-letnia 
Mariola Osmulska i 33-letni Dominik 
Wojtczak, oboje są mieszkańcami 
Karkoszek.

Rada gminy Daszyna pracuje w nie-
pełnym składzie po złożeniu mandatu 
radnej Jolanty Cichońskiej. Mieszkańcy 

Petenci dzwonili, gdzie chcieli

W punkcie informacji telefonu nie ma
dować aparat, ale w najbliższym 
czasie na pewno rozwiążemy ten 
problem.

Urząd miasta nie odpowiedział 
nam na pytanie, kiedy aparat wróci 
na swoje miejsce. Pod koniec tygo-
dnia, nic się w tej sprawie nie zmie-
niło a napis „zadzwoń” z samego 
kabla telefonicznego zakrawa na 
kiepski żart, tym bardziej, że sytu-
acja dotyczy magistratu.

(mku)

MięDzygMiNNy PrOBleM DrOgi

Mieszkańcy skarżą się na brak remontu drogi

Sołtys Krystyna Woźniak wierzy, że droga w końcu 
zostanie wyremontowana

mówi Bożena Sobczak.
- No właśnie, nic, bo władze za-

wsze ożywiają się przed wyborami 
a potem to już zapominają. Tyle lat 
przeżyłem i zawsze jest tak samo - 
dodaje Józef Wojciechowski.

Podobne zdanie w sprawie pre-
zentuje kolejny mieszkaniec Jan 
Woźniak. Sołtys Krystyna Woź-
niak, w przeciwieństwie do miesz-
kańców, liczy że droga zostanie 
wyremontowana.

- Myślę, że w końcu zrobią tę drogę. 
Przecież to jest taki krótki odcinek, że 
aż śmiech, żeby tylko o tym rozma-
wiać bez podjęcia konkretnych dzia-
łań - komentuje sołtys K. Woźniak.  

(mku)

wspólnoty Z pergolą
Mieszkańcy z ul. Za-
chodniej 29 i Kaliskiej 

44 złożyli się i kupili pergolę 
śmietnikową za prawie 20 tys. 
zł. Konstrukcja jest duża, es-
tetyczna i bez trudu pomieści 
kontenery dla kilku bloków. 

O inwestycji mówi Zenon Ko-
perkiewicz, przewodniczący 
wspólnoty mieszkaniowej przy 
Zachodniej 29.

- Obok mamy jeszcze dwa blo-
ki, przy Zachodniej 25 i 27, które 
mogłyby dołączyć się do naszej 

pergoli. Przed kupnem pergoli 
prowadziliśmy rozmowy w tej 
sprawie, ale zarządy wspólnot nie 
były zainteresowane. Teraz coraz 
więcej osób pyta o możliwość przy-
łączenia się do pergoli. Jeżeli tylko 
mieszkańcy wyrażą taką chęć na 
zebraniach wspólnot, my nie za-
mykamy nikomu drogi. Konstruk-
cja jest wystarczająco duża, poza 
tym jest możliwość powiększenia. 
Koszt zakupu wyniósł 19650 zł.

Pergola śmietnikowa bez wąt-
pienia wygląda przy bloku o wiele 

bardziej estetycznie niż zwykły 
kontener. Do tej pory wspólnoty 
mieszkaniowe rzadko decydowa-
ły się na zakup pergoli. W Łęczycy 
pergolową modę zapoczątkowała 
spółdzielnia mieszkaniowa „Łę-
czycanka”.

(zz)

Wybory uzupełniające w Daszynie

Mężczyzna wzbudza strach
Łęczyca Widok wytatuowa-

nego na całym ciele 
mężczyzny budzi wśród większości 
ludzi strach. Sławomir Domański 
stereotypowe myślenie odczuwa na 
własnej skórze. Kiedy idzie chodni-
kiem, ludzie często przechodzą na 
drugą stronę ulicy.

Tatuaże na całym ciele a nawet na 
szyi, głowie i twarzy pana Sławka są 
„pamiątką” po siedemnastoletniej od-
siadce w więzieniu. Dziś mężczyzna 
żałuje, że robiąc tatuaże nie myślał o 
swojej przyszłości.

- W Łęczycy mieszkam od 10 lip-
ca. Początki były naprawdę trudne. 
Już po części przyzwyczaiłem się, 
że ludzie omijają mnie szerokim 

łukiem, patrzą na mnie jak 
na kryminalistę czy w dość 
dosadny sposób komentują 
mój wygląd. Nie ma znacze-
nia czy to młode osoby, czy 
starsze, ludzie po prostu się 
mnie boją, niepotrzebnie. Zły 
okres w moim życiu już minął, 
teraz chcę spokoju i naprawdę 
nie zrobię nikomu krzywdy – 
mówi S. Domański. - Dziś na 
pewno nie zdecydowałbym 
się na wytatuowanie swojego 
ciała, a na pewno nie w miej-
scach widocznych. Czuję się 
naznaczony, to jest moje piętno. 
Do końca życia będę płacił za 
błędy młodości. Ludzie krzywo patrzą 

na kogoś takiego jak ja, to boli i 
jest to dla mnie duży problem, 
chociażby w znalezieniu pracy.

Tatuaże pana Sławka zajmu-
ją prawie całą powierzchnię 
jego ciała. Są na nogach, rękach, 
plecach, torsie, brzuchu, szyi, 
nawet na głowie i twarzy. 

- Tatuaże wokół oczu są 
charakterystyczne dla osób po 
odsiadce, łezka przy oku sym-
bolizuje tęsknotę za wolnością. 
Poza tym mam dużo pająków, 
skorpionów, na głowie wyta-
tuowałem dziury po pocisku 
a na szyi drut kolczasty. Teraz 
wiem, że to była głupota, 
ale w więzieniu jest inna 
rzeczywistość – dodaje były 
osadzony.

Mężczyzna trafił do wię-
zienia w wieku 19 lat m.in. za 
szereg kradzieży. Wyrok był 
duży – 17 lat. Jak sam mówi, 
po takim czasie trudno jest 
się odnaleźć na wolności. 
Pan Sławek ma największe 
problemy ze społeczną ak-
ceptacją, potrzebuje wspar-
cia, zrozumienia i miłości, 

ale jest na dobrej drodze. 
- Na początku kiedy zamieszkałem w 

Łęczycy u mojej partnerki, były spięcia 
z sąsiadami. Przyjeżdżała nawet policja. 
Teraz jest już spokojnie. Ja naprawdę 
chciałbym żyć w zgodzie ze wszystkimi 
– twierdzi S. Domański.

Tatuaże pozostaną do końca życia, 
a wygląd w ocenie społeczeństwa ma 
wciąż duże znaczenie. 

(zz)

będą mogli wybrać nowego członka 
rady w niedzielę 17 grudnia w godzi-
nach 7-21.

(zz)
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Poddębice Temperatura ni-
ska a w toaletach 

publicznych w miejskim parku 
grzejniki elektryczne nie działają. 
W ub. poniedziałek były po pro-
stu wyłączone z sieci. Niestety, po 
włożeniu wtyczki grzejniki wciąż 
były zimne. 

- Warunki w toalecie nie są kom-
fortowe. Aż nie chce się z niej 
korzystać. Dlaczego tak jest, czy 
miasto oszczędza na rachunkach 
za prąd? – pyta jeden z klientów 
męskiego szaletu.

Takie same warunki były w części 
dla pań. 

- Nie mam pojęcia dlaczego grzej-
niki nie działają – usłyszeliśmy od 
pracownika gospodarczego. - Dwa 

Zimno jaK w psiarni 

dni temu byli elektrycy i wszystko 
było w porządku. 

-  Grzejniki służą zabezpieczeniu 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
by nie zamarzła i są uruchamiane, 
gdy temperatura spadnie poniżej 
zera – wyjaśnia Magdalena Binder, 
dyrektor PDKiS.

(ps)

myśliwi świętowali
Uniejowscy myśliwi świętowali 70-lecie działalności Koła Ło-
wieckiego nr 16 „Gęgawa”. Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w uniejowskiej kolegiacie. Mszę 
odprawiali wspólnie ks. Ma-
teusz Kuliński i ks. Mirosław 
Dereszewski. Oprawę muzyczną 
zapewnił zespół sygnalistów 
z Koła Łowieckiego Bażant ze 
Świnic Warckich. We mszy jak 
i późniejszych uroczystościach 
uczestniczyły poczty sztandaro-
we KŁ Gęgawa w Uniejowie, KŁ 
Ryś w Barłogach i KŁ Ostoja w 
Poddębicach. Po mszy wszyscy 
przemaszerowali na uniejowski 
zamek, gdzie w sali rycerskiej 
odbyła się uroczysta akademia.

Poddębice Na jednym ze 
społecznościo-

wych portali internetowych 
umieszczone zostało ogłoszenie 
zachęcające do współpracy i za-
robku 2 tysięcy złotych w jeden 
dzień. Co należy zrobić, aby stać 
się posiadaczem takich pienię-
dzy? Okazuje się, że internauta 
poszukuje osoby, która użyczy 
mu odpłatnie czystego BIK-u w 
kredycie, czyli pozytywnej histo-
rii kredytowej. 

„Potrzebny pozytywny BIK w 
celu wypłaty gotówki. Zapłacę 2 
tys. zł oraz zapewniam transport 
do Poznania, bo tam jest to zała-
twiane. Po wypłacie gotówki dla 
kredytobiorcy od razu wypłata. 
Zostaw komórkę i przeglądaj fol-
der inne” - można przeczytać w 
ogłoszeniu. 

Niestety, podobnych ogłoszeń 
nie brakuje. „Witaj, chcesz zaro-
bić? Masz czysty BIK?”, „Poszu-
kiwana osoba z czystym BIK – 
stała współpraca”, „Poszukiwany 
kredytobiorca, wysoka prowizja” 
– takie ogłoszenia można znaleźć 
w popularnych serwisach inter-
netowych. Odpowiadając na nie, 
można wpakować się w poważne 
kłopoty. 

Udostępniając nieznanej oso-
bie dane, takie jak adres, numer 
PESEL, miejsce urodzenia, a w 
szczególności skany lub kopie do-
kumentów tożsamości, poważnie 

się ryzykuje. Można założyć, że na 
jednej pożyczce się nie skończy. 
Przekazując przestępcom raport z 
BIK, informujący o dobrej historii 
kredytowej, dajemy zielone świa-
tło do popełniania przestępstw 
z naszym udziałem. Warto zdać 
sobie też sprawę z tego, że sami 
również popełniamy wtedy prze-
stępstwo! Świadome użyczenie 
swoich danych i przyzwolenie, 
by ktoś inny wykorzystał je do 
wzięcia kredytu to przestępstwo 
podlegające nawet pod kilka 
paragrafów. Może za to grozić 
nawet do ośmiu lat więzienia, w 

zależności od tego, jak zakwa-
lifikowane zostanie działanie. 
Co więcej, karane jest już samo 
ubieganie się o taki kredyt, nawet 
jeśli nie zostanie on przyznany. 

Na szczęście większość komen-
tarzy mieszkańców pod ogłosze-
niem oszusta przestrzegała przed 
angażowaniem się w podobną 
współpracę. Wielu mieszkańców 
zdaje sobie sprawę, że to właśnie 
w ten sposób przestępcy poszukują 
łatwych ofiar do przestępstw kre-
dytowych polegających na braniu 
kredytu na tzw. słupa. 

(ps)

Wyłudzenie na słupa
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Poddębice 

Poddębice 

Poddębice 

Sukcesem zakończyły się roz-
mowy spółdzielni z geotermią. 
Sławomir Gławęda, szef SM w 
Poddębicach, nie ukrywa zadowo-
lenia. - Wypracowaliśmy korzyst-
ne warunki. Spółdzielcy powinni 
być zadowoleni – słyszymy. 

Poddębicka spółdzielnia mieszka-
niowa podjęła rozmowy z geotermią 
po tym, jak swoją działalność zaczęło 
wygaszać Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych. 

- Przez wiele lat współpracowa-
liśmy z przedsiębiorstwem komu-
nalnym. Okazało się jednak, że 
trzeba było szykować się na zmiany. 
Kwestia dotyczyła między innymi 
nowych ustaleń w zakresie solarów 
i kosztów za ciepło – mówi prezes 
Gławęda. 

Warto przypomnieć, że komu-
nalka zarządzała mieniem miasta, 
czyli solarami zamontowanymi na 
dachach niektórych spółdzielczych 
bloków. Rozliczała też koszty za 
przesył ciepła. 

- Zadania przejęła geotermia i w 
tym momencie mieliśmy 

pewne obawy myśląc o tym, jak 
będzie dalej. Przyznam, że rozmowy 
nie należały do łatwych. Udało się 
na szczęście przekonać geotermię, 
aby płaciła spółdzielni za dzierżawę 
dachów. Nie chciałbym konkretnie 
wypowiadać się o kwotach. Spół-
dzielnia co miesiąc będzie jednak 
miała z tego tytułu kilka tysięcy zło-
tych. Te pieniądze z całą pewnością 
będą dobrze wydane – zapewnia 
szef spółdzielni w Poddębicach. 

Sławomir Gławęda zdradza, że 
spółdzielni udało się również wy-
pracować z geotermią dobre poro-
zumienie w zakresie dostaw ciepła. 

- Stawki będą niższe o ok. 5 pro-
cent. Spółdzielcy powinni więc 
płacić mniej za centralne ogrzewanie. 
Oczywiście, jeśli zima nie będzie zbyt 
ostra – słyszymy. - W tej chwili ogrza-
nie metra kwadratowego kosztuje od 
2,40 do 2,60 zł, czyli spółdzielcy po 
obniżce stawki zapłacą średnio mniej 
o 12 – 13 groszy za metr. Liczymy na 
to, że geotermia obniży jeszcze cenę 
za ciepło. Tym bardziej, że nie ma już 
pośrednika w postaci Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych. 

Pod koniec tego miesiąca w spół-
dzielni zapadną równie ważne 
decyzje. 29 listopada odbędzie się 
bowiem posiedzenie plenarne rady 
nadzorczej. Przyjęty ma zostać 
plan gospodarczo – finansowy na 
2018 rok. Czy spółdzielcy mogą 
spodziewać się istotnych zmian? 

Czy spółdzielnia planuje 
podwyżki? Jaki jest plan 
remontów? O tym wszyst-
kim Reporter poinformuje 
w jednym z grudniowych 
numerów. 

Spółdzielnia pracuje 
dla dobra lokatorów 

Solary zostają na dachach bloków. Spółdzielnia uzyska z tego tytułu co 
miesiąc kilka tysięcy zł 

Prezes Sławomir Gławęda jest 
zadowolony z rozmów z geotermią. 
Liczy jednak, że stawki za ciepło 
będą jeszcze mniejsze 

Fundacja „Inicjatywy Powiatu 
Poddębickiego” we współpracy 
ze starostwem powiatowym w 
Poddębicach wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom społecznym 
podobnie jak w roku ubiegłym 
realizuje kilkumiesięczny projekt 
pn. „Wsparcie społeczne dla osób z 

niepełnosprawnością oraz osób w 
wieku emerytalnym”, współfinan-
sowany przez wojewodę łódzkiego.

- Zadanie, które patronatem objął 
Ryszard Rytter, starosta poddębicki 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem ze strony osób po 60 roku 
życia z terenu powiatu poddębic-
kiego. Fundacja „Inicjatywy Powia-
tu Poddębickiego” od lat prowadzi 
szereg działań prospołecznych 
min. na rzecz seniorów oraz mło-
dzieży, również w tym roku udało 
się pozyskać dofinansowanie.  
Celem obecnie realizowanego 
przedsięwzięcia jest umożliwienie 
seniorom integracji społecznej, 
zachowanie dobrej kondycji fi-

zycznej oraz realizowanie swoich 
pasji, zdobywanie wiedzy i nowych 
umiejętności – mówi Przemysław 
Jaszczak, zastępca prezesa fundacji.

Zajęcia w ramach zadania roz-
poczęły się ćwiczeniami z kijkami, 
czyli coraz popularniejszym nordic 
walkingiem. Dzięki nim senio-
rzy poznali zarówno podstawowe 
techniki chodzenia z kijkami jak i 
wyeliminowali błędy popełniane w 
ćwiczeniach. Zakończenie ćwiczeń 
z nordic walkingu pozwoliło na 
płynną zmianę aktywności fizycznej 
na zajęcia gimnastyczne podczas 
których każdy z 50 osobowej grupy 
uczestników będzie mógł podnieść 
swoją sprawność ruchową. Cele 

Fundacja  „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” 
realizuje projekt dla aktywnych seniorów 

projektu to nie tylko zwiększenie 
aktywności ruchowej osób po 60 
roku życia, ale także spotkanie z 
dietetykiem, który przybliżył zasady 
zdrowego stylu życia w zakresie diety 
optymalnej ze względu na wiek i stan 
zdrowia.

Warsztaty z carvingu to kolejny ele-
ment projektu, który pozwolił seniorom 
nabycie dodatkowych umiejętności 
związanych z sztuką rzeźbienia w 
owocach i warzywach. Szkolenie 
przeprowadził Adrian Jaworski, mistrz 
Polski Juniorów w carvingu.

Ponadto uczestnicy projektu po-
znali historię odkryć wielkich astro-
nomów i fizyków: Galileusza, Huy-
gensa, Newtona, Hubble’a oraz wielu 
innych, których badania stały się 
możliwe dzięki wynalezieniu ponad 
400 lat temu pierwszego teleskopu. Se-
niorzy zwiedzili najnowocześniejszy 
popularnonaukowy obiekt w Polsce i 

Europie Środkowo-Wschodniej oraz 
wzięli udział w pokazie pn. „Dwa 
szkiełka” w łódzkim Planetarium 
EC1.

Dodatkowo w listopadzie uczestni-
cy projektu wzięli udział  w wyjeździe 
do Teatru Nowego im. Kazimierza 
Dejmka w Łodzi na spektakl teatralny 
pn. „Przyjazne dusze”.

 Uczestnicy projektu wezmą rów-
nież udział w Gali Aktywnego Se-
niora, która będzie okazją do pod-
sumowania ich kilkumiesięcznej 
aktywności oraz wymiany doświad-
czeń – mówi Ryszard Rytter, starosta 
poddębicki.

Urząd miasta nie ogłosił jeszcze 
przetargu na zimowe utrzymanie 

dróg i chodników. Na co czeka burmistrz? To pyta-

nie zadaje sobie wielu mieszkańców obawiających 

się śnieżnej i mroźnej zimy.
Procedury związane z wyłonieniem wykonawcy 

mogą trwać długo. Wiele firm już w tym momencie 

podpisało z poszczególnymi gminami umowy. Może 

się okazać, że tej zimy drogi i chodniki nie będą w 

należyty sposób odśnieżone. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, odkąd ist-

niało, zajmowało się zimowym utrzymaniem dróg i 

chodników. Komunalka zwija już żagle, sprzęt został 

sprzedany. Co w tej sytuacji robi miasto? 

„Gmina Poddębice jest na etapie ogłaszania prze-

targu na zadanie zimowego utrzymania dróg. W 

specyfikacji zostaną określone kryteria oraz sprzęt 

jaki powinna posiadać zainteresowana firma” - czy-

tamy w odpowiedzi urzędu miasta.
(ps)

W ubiegłotygo-
dniowym numerze 

opisaliśmy problem dziurawej dro-
gi dojazdowej do garaży przy ul. 
Krasickiego 7. Właściciele garaży 
powiedzieli naszemu reporterowi, 
że mają nadzieję na partycypację 
kosztów urzędu w remoncie drogi, 

bo płacą miastu podatki. Burmistrz 
Piotr Sęczkowski odpowiada:

„Do garaży znajdujących się na-
przeciwko bloku Krasickiego 7 można 
dojechać bezpośrednio z ul. Krasickie-
go, która jest drogą powiatową. Osoby 
dojeżdżające do garaży poruszają się 
po obszarze działek nr 116, 89, 93, które 

stanowią współwłasność właścicieli 
garaży oraz działką nr 25/5, która jest w 
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Poddębicach. Wobec 
powyższego gmina nie może pokry-
wać kosztów modernizacji drogi, której 
nie jest właścicielem”. 

(ps)

Ministerstwo spra-
wiedliwości walczy 

w całej Polsce z nieuczciwymi 
praktykami cofania liczników w 
samochodach. W Poddębicach 
wydaje się, że problem jest baga-
telizowany przez miejscową poli-
cję. Trudno zrozumieć to, że przy 
jednej z głównych ulic w mieście 
od dawna wisi baner reklamujący 
korektę liczników. Jeszcze trudniej 
zrozumieć, dlaczego policja nic z 
tym nie robi. Tym bardziej, że już 
ponad rok temu Reporter informo-
wał o problemie. 

Na dużym banerze podane są nu-
mery telefonów, dokładna lokalizacja 
firmy. Wśród wymienionych kilku 
usług jest także i ta o korekcie liczników. 
Nasz czytelnik poinformował redakcję, 
że zadzwonił do firmy.

- Ostatnio głośno jest o tych prze-
wałkach związanych z cofaniem 
liczników. Minister Ziobro zaanga-
żował się w walkę z nieuczciwymi 
sprzedawcami aut, mechanikami, 
warsztatami samochodowymi.  
A u nas w Poddębicach w biały 
dzień łamane jest prawo. Postanowi-
łem, że do nich zadzwonię i zobaczę, 
czy faktycznie się do tego przyznają. 

I tak jak się spo-
dziewałem, przy-
znali się. Usłysza-
łem, że korekta to 
de facto cofanie 
licznika. Koszt 
uzależniony jest 
od marki samo-
chodu i nabitej 
liczby kilome-
trów. Powiedzia-
łem, że chcę 
sprzedać 10-let-
nie bmw i cofnąć 
licznik z 250 do 
150 tysięcy kilometrów. Cena 
za taką usługę miała wynieść 600 
zł – powiedział dziennikarzowi 
mieszkaniec Poddębic. 

Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
redakcja o banerze reklamującym 
korektę liczników informowała po-
licję już ponad rok temu. Jak widać, 
dla poddębickiej policji problem nie 
istnieje. Kilka dni temu ponownie 
zapytaliśmy policję o baner. Jak na 
razie, odpowiedzi się nie docze-
kaliśmy.

Ministerstwo Sprawiedliwości 
przygotowało projekt ustawy, który 
pozwoli karać za cofanie liczników w 

Odpowiedź burmistrza ws. garaży

szoK! policja nic nie robi!

Baner jest zawieszony przy jednej z głównych ulic w mieście

Nie ma komunalki, nie ma sprzętu

Czy burmistrz liczy na łagodną zimę?

samochodach. Resort chce by za taki 
czyn groziło do pięciu lat więzienia. 
W myśl projektowanych przepisów 
za każde “przekręcenie” licznika 
będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat 
więzienia - zarówno dla zlecającego 
oszustwo, jak i wykonawcy, np. me-
chanika w warsztacie. Identyczna 
kara będzie grozić także wtedy, gdy 
właściciel samochodu nie zgłosi w 
stacji kontroli pojazdów faktu wy-
miany całego licznika na nowy (np. 
z powodu autentycznej lub rzekomej 
awarii). 

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 262: Nic w naturze nie ginie.
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* Szef do pracownika: 
- Niestety, panie Kowalski, nie może-
my płacić panu większej pensji. 
- Jak nie możecie płacić większej, to 
może chociaż częściej? 

* * * 
* Proboszcz pyta parafiankę: 
- Dlaczego pani nie zamówiła za zmar-
łego męża mszy świętej? Już nie mówię o gregoriance, 
ale chociaż jednej mszy? 
- Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak jest w niebie, 
to mu nie trzeba, jak w piekle, to mu nie pomoże, a jak w 
czyśćcu... ja go dobrze znam... wytrzyma. 

* * * 
* - Zatem, szanowny pacjencie, komplikacji nie ma, za kil-
ka dni można zdjąć opatrunek, a palec będzie dobry jak 
nowy. Jedyne co to wypiszę wam skierowanie na badanie 
do swojego kolegi. 
- A po co? Sami mówicie, że nie ma żadnych komplikacji, 
że dobrze się goi... 
- No tak. Ale żeby sprawdzać palcem, czy wentylator się 
kręci... Tu badanie psychiatryczne jest wskazane. 

* * * 
* Syn pyta ojca: 
- Czy to prawda, że w niektórych krajach Afryki męż-
czyzna nie zna swojej żony do momentu, aż się z nią 
ożeni? 
- To się dzieje w każdym kraju, synu - odpowiada 
ojciec. 

* * * 
* - Twój mąż pamięta datę waszego ślubu? 
- Na szczęście nie. 
- Na szczęście?! 
- Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku i zawsze 
dostanę coś fajnego! 

* * *
* Rozmowa kwalifikacyjna: 
– Ma pan wyjątkowo duże oczekiwania finansowe jak 
na kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia w naszej 
branży. 
– Tak. To dlatego, że będę musiał włożyć wyjątkowo dużo 
pracy i wysiłku w to, żeby zrozumieć czym miałbym się 
zajmować. 

Zupa cebulowa
Składniki:
4 większe cebule
mała marchewka
2 kostki rosołowe
1/2 pojemnika słodkiej śmietany
mąka
koperek
przyprawy według uznania
chleb na grzanki
Etapy przygotowania: Obraną i 
pokrojoną cebulę podsmażamy na 
margarynie (bądź maśle).Gdy zacznie 
się rumienić sypiemy łyżkę czuba-
tą mąki i mieszamy. W oddzielnym 
garnku rozpuszczamy w wodzie kostki 
rosołowe i dodajemy tam wcześniej 
utartą (na najmniejszych “oczkach”) 
marchewkę. Gotujemy to około 5 mi-
nut. Gdy cebula razem z mąką zeszkli 
się wlewamy nasz bulion z marchewką i 
energicznie mieszamy około 10 minut. 
Zupa powoli powinna nabrać gęstości. 
Na zakończenie wlewamy do zupy 
słodką śmietanę oraz przyprawy (sól, 

pieprz, itp) i mieszamy do zagotowania. 
Zupę posypujemy odrobiną koperku. 
Zupę podajemy z grzankami.

Klopsiki w sosie pomidorowym
Składniki:
1 kg mięsa mielonego (pół na pół wie-
przowina i wołowina lub wołowina i 
jagnięcina; można użyć też mięsa dro-
biowego) 
1 cebula 
1 ząbek czosnku 
600 ml przecieru pomidorowego (lub 
passaty pomidorowej) 
100 ml wody 
1 jajko 
2 łyżki oleju 
4 łyżki bułki tartej 
1 garść orzechów włoskich 
gałązka rozmarynu (lub 1 łyżeczka suszo-

nego rozmarynu) 
1 łyżka siekanej natki pietruszki 
Etapy przygotowania: Przecier pomi-
dorowy lub passatę wymieszaj z wodą, 
podgrzej. Dopraw solą i pieprzem. 
Orzechy podpraż na suchej patelni. 
Gdy przestygną, posiekaj je. Posiekaj 
świeży rozmaryn (możesz też użyć 
suszonego) i natkę pietruszki. Cebulę 
i czosnek obierz i drobno posiekaj. 
Na patelni lub w głębokim rondlu 
rozgrzej 1 łyżkę oleju, przysmaż na 
nim warzywa, przełóż do miski. Do tej 
samej miski dodaj mięso, jajko, zioła, 
orzechy. Wymieszaj, tak by składniki 
połączyły się w jednolitą masę. Z masy 
mięsnej ulep klopsiki wielkości orzecha 
włoskiego, obtocz je w bułce tartej. Na 
głębokiej patelni lub w rondlu rozgrzej 
łyżkę oleju. Przysmaż równomiernie 
klopsiki, obracając je co jakiś czas. 
Gdy się zarumienią, zalej je przecie-
rem pomidorowym i przykryj. Duś na 
małym ogniu około 40–50 minut, od 
czasu do czasu przewracając. Podawaj 
z ryżem, kaszą lub ziemniakami. Przed 
podaniem polej klopsiki sosem pomi-
dorowym.

Torcik czekoladowy z kremem 
o smaku likieru jajecznego

Składniki:
Baza:
150 g gorzkiej czekolady
75 g masła, 100 g cukru, 3 jajka
50 g mąki
1-2 łyżki stołowe wiśniówki
szczypta soli
Krem:
250 g mrożonych wiśni
400 ml mleka
1 saszetka budyniu w proszku
50 g cukru
100 ml likieru jajecznego
cukier do dekoracji
Etapy przygotowania: Czekoladę, ma-
sło oraz połowę cukru rozpuszczamy w 
misce umieszczonej na garnku z wrzącą 
wodą. Rozgrzewamy piekarnik do 160° 
C. Oddzielamy białka od żółtek. Do masy 
czekoladowej dodajemy żółtka, mąkę 
oraz wiśniówkę a następnie mieszamy 
aż do uzyskania gładkiej konsystencji. 
Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztyw-
ną pianę. Następnie dodajemy powoli 
resztę cukru. Po tym łączymy delikatnie 
ubite białko z masą czekoladową. Ciasto 

przelewamy do małych, nasmarowa-
nych masłem foremek i wstawiamy na 
20 minut do piekarnika. Po wyjęciu z 
piekarnika odstawiamy do ostygnięcia. 
Następnie rozkładamy zamrożone wi-
śnie na bazie czekoladowej. 1/3 mleka 
mieszamy z budyniem w proszku. Do 
reszty mleka dodajemy cukier i gotuje-
my a następnie dolewamy do nich roz-
mieszany budyń. Tak długo mieszamy 
aż masa uzyska konsystencję puddingu 
– po tym zdejmujemy ją z ognia i na 
koniec dolewamy do niej likier jajeczny. 
Krem rozlewamy do foremek. Desery 
odstawiamy na 1 godzinę do lodówki. 
Przed podaniem wyjmujemy torciki z 
foremek i dekorujemy równomiernie 
cukrem, który następnie karmelizujemy 
na złocisty kolor za pomocą gazowego 
palnika. 
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23 listopada do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy wraz z uczniami przybyły pluszowe misie. Na koryta-

rzach zrobiło się bardzo kolorowo. Pluszowe maskotki towarzyszyły swoim opiekunom w czasie przerw 

oraz na lekcjach. Głównym punktem obchodów „misiowego święta” były występy pierwszoklasistów 

i ich starszych kolegów. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny dla dzieci 

ze wszystkich łęczyckich przedszkoli. Był czas na piosenki, scenki teatralne i zagadki. Tego dnia sala 

gimnastyczna zamieniła się w „Misiową Krainę”. 

dzień pluszowego 
Misia w łęczycy
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków Po ponad dwóch mie-
siącach zakończono 

prace przy budowie wielofunk-
cyjnego boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. 
Cegielnianej. 

Na boisku o wymiarach 31,10m x 
43,08 m, pokrytym poliuretanową 
nawierzchnią, można grać w siatków-
kę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa 
ziemnego, unihokeja i kometkę. 

Wokół płyty powstała bieżnia do 
biegów długich i do biegów krótkich, 
skocznia w dal i do trójskoku z roz-
biegiem, skocznia wzwyż i rzutnia 
do rzutu kulą. Nawierzchnia boiska i 
bieżni została wykonana z tworzywa, 
umożliwiającego używanie butów 
typu kolce. Wokół boiska zamonto-
wano piłkochwyty o wysokości 4 
m oraz oświetlenie, pozwalające na 
korzystanie z obiektu po zmroku. 
Obiekt uzupełniają alejki oraz teren 
przeznaczony do ćwiczeń gimna-
stycznych. 

Koszt inwestycji to ponad 1 mln 
zł; miastu udało się pozyskać 50% 
dofinansowania z budżetu państwa.

To kolejny obiekt sportowy, który 
powstał w Ozorkowie w ramach 
realizowanego przez burmistrza 
Jacka Sochę kilkuletniego programu 
budowy boisk przy każdej z trzech 
miejskich szkół.

- Rozbudowa bazy sportowej w 
mieście jest dla mnie jednym z prio-
rytetów - mówi burmistrz Jacek So-
cha. – Mam nadzieję, że z kolejnego, 
nowego obiektu chętnie korzystać 
będą nie tylko uczniowie, ale wszyscy 
mieszkańcy.

Przypomnijmy; w poprzednich 
latach powstały boiska do gry w piłkę 
nożną przy SP4, SP5 i SP2 (dawniej 
Gimnazjum nr 1) oraz boisko wie-
lofunkcyjne przy SP4. W tym roku 
zbudowano boisko wielofunkcyjne 
przy SP5, a na przyszły rok plano-
wana jest budowa tego typu obiektu 
przy SP2.

Miesięczny Damianek 
jest piątym dzieckiem 

państwa Chabasińskich (jest jesz-
cze 3-letnia Ania, 4-letni Patryk, 
5-letni Radek i 11-letni Kamil). 
Głowa rodziny, pan Sławomir, ma 
nadzieję, że jeszcze przed Bożym 
Narodzeniem uda się przeprowa-
dzić rodzinie do nowego i więk-
szego lokum. W tej chwili rodzina 
zajmuje 20-metrowe mieszkanie.

- Warunki nie są najlepsze. Jest 
ciasno, siedem osób musi się jakoś 

pomieścić w tym małym mieszkan-
ku. Dlatego od dawna starałem się 
o nowy lokal komunalny. Miasto 
zaoferowało mieszkanie przy Wy-
szyńskiego. Są tam dwa pokoje, w 
sumie powierzchnia jest jeszcze 
raz taka, jak mamy teraz – mówi S. 
Chabasiński.

Jak się dowiedzieliśmy, jedynym 
problemem jest ogrom pracy zwią-
zanej z remontem mieszkania. 

- Kupiłem już piec i grzejniki. Pla-
nuję założenie 

centralnego 
ogrzewania. 
Do wymia-
ny jest rów-
n ież  c a ł a 
i n st a lac ja 
elektryczna. 
Pracy jest 
n a p r a w -
dę bardzo 
dużo, n ie 
wspomina-
jąc o spo-
r ych w y-
d a t k a c h . 
Powiedzia-
łem sobie, 
że zrobię 
t e n  r e -
mont. By-
łoby fajnie 
na święta 
być już w 
większym 
mieszka-
niu. Nie-

Burmistrz stawia 
na sport To jest legalne     czy nie?

Przy jednej z głów-
nych ulic w mieście 

działa od niedawna sklep za-
chwalający konopie. Logo sklepu 
to charakterystyczny zielony 
liść rośliny kojarzonej z mari-
huaną. Na witrynie wypisanych 
jest szereg zalet konopi. Wielu 
mieszkańców zastanawia się nad 
tym, czy w tym punkcie nie są 
sprzedawane narkotyki.

- Powiem szczerze, że liść 
konopi i hasła reklamowe spe-
cjalnie zostały umieszczone w 
widocznym miejscu, aby przycią-
gały uwagę. To taka prowokacja. 
Oczywiście, że w sklepie nie są 
sprzedawane żadne narkotyki 
– mówi z uśmiechem Ewelina 
Trybuła, właścicielka sklepu. 
- Problemem dla niektórych 

osób jest rozróżnienie konopi 
siewnych od konopi indyjskich. 
Te pierwsze nie mają działania 
narkotycznego i tylko takie są w 
sklepie sprzedawane pod różną 
postacią. 

Pani Ewelina tłumaczy, że kono-
pie siewne i indyjskie różnią pod 
względem zawartości związków 
chemicznych. W obu roślinach 
występują te same substancje, lecz 
w innych proporcjach. Ma to klu-
czowe znaczenie dla zrozumienia 
różnicy pomiędzy gatunkami i 
tego co jest uznawane w naszym 
kraju za legalne, a co nie. 

- Związki chemiczne, o któ-
rych mowa to kannabinoidy, a 
najważniejsze z nich to: THC 
(tetrahydrokannabidiol) i CBD 
(kannabidiol). THC to sub-
stancja działająca na organizm 
człowieka psychokatywnie i 
doprowadzająca do tak zwanego 
haju – słyszymy od pani Ewe-
liny. - Ta substancja występuje 
w wysokim stężeniu właśnie w 
konopiach indyjskich. Według 
polskiego prawa rośliny konopi 
indyjskiej, w których ilość THC 
przekracza 0.2% są nielegalne, a 
ich posiadanie może grozić utratą 
wolności.

Konopie siewne są bogate 
w substancję 

E. Trybuła zachwala towar. - W sklepie nie ma żadnych narkotyków – 
mówi z uśmiechem

CBD, która nie jest substancją 
psychoaktywną, natomiast ma 
niezwykle szerokie spektrum 
właściwości wspomagających 
leczenie wielu schorzeń i do-
legliwości. Dowolne stężenie 
substancji CBD w produktach są 
w Polsce całkowicie legalne, o ile 
zawartość substancji THC w tych 
produktach nie przekracza więcej 
niż 0.2%.

W jedynym takim sklepie w 
Ozorkowie można kupić m.in. 
kosmetyki naturalne, olejki z CBD, 
kremy, szampony, zdrową żyw-
ność, herbatę z konopi, napoje i 
słodycze. 

Dowiedzieliśmy się, że wśród 
klientów byli i tacy, którzy pytali 
o konopie indyjską. Być może złu-
dzeni reklamą mieli nadzieję, że w 
Ozorkowie zalegalizowano handel 
psychoaktywną rośliną. 

(stop)

rodzina się powiększyła

Czy spędzą święta w nowym mieszkaniu?
stety, urząd poinformował mnie 
ostatnio, że trzeba jeszcze w tej 
kamienicy przeczyścić przewody 
kominowe. Potrzebna jest też kon-
trola wentylacji. Do póki tego nie 
zrobią, to nie będę mógł ruszyć z 
własnym remontem – słyszymy. 

Co na to urząd miasta?
- Miasto partycypuje w kosztach. 

Na koszt miasta remontowany jest 
komin, co kosztuje 3 tys. 600 zł. 
Prace zostaną zakończone do końca 
listopada i wtedy p. Chabasińscy 
otrzymają skierowanie do najmu lo-

kalu, o czym p. Chabasińscy zostali 
poinformowani. W kosztach innych 
prac remontowych urząd nie będzie 
partycypował. Pan S. Chabasiński 
złożył pisemne oświadczenie, w 
którym zobowiązał się do wy-
konania m.in. remontu instalacji 
elektrycznej i instalacji pieca oraz 
innych prac we własnym zakresie i 
na własny koszt – odpowiada Izabe-
la Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

(stop)

Oryginalna herbata z konopi z 
rastafarianinem
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Lepiej się mieć na baczności
Ozorków Kto kapuje? Ta-

kie pytanie zadaje 
Kazimiera Czapińska, starsza 
lokatorka jednego z bloków 
przy ul. Staszica. Niedawno 
mieszkankę odwiedziła poli-
cjantka, która poinformowała 
o toczącym się postępowaniu. 
- Myślałam, że dostanę zawału 
– usłyszeliśmy od schorowa-
nej pani Kazimiery, skarżącej 
się od dawna na problemy z 
sercem. 

Wzrasta liczba osób, które 
informują spółdzielnię miesz-
kaniową a także policję o pod-
rzucaniu nieczystości do pojem-
ników ustawionych na osiedlu. 
Dla K. Czaplińskiej donos bar-
dzo negatywnie odbił się na jej 
zdrowiu. 

- Miałam poważną operację 
na sercu. Mam bajpasy. Gdy 
dowiedziałam się, że policja 
mnie oskarża, to naprawdę 
myślałam, że znów wyląduję 
w szpitalu. Jakiś donosiciel 
oskarżył mnie o czyn do którego 

się absolutnie nie poczuwam. To 
raczej ten kapuś powinien ponieść 
konsekwencje – mówi rozżalona i 
zdenerwowana 74-latka. 

Wszystko rozegrało się w biały 
dzień. Pani Kazimiera wraz z sio-
strą przyjechały autem z działki 
pod Parzęczewem. Wyniosły z 
samochodu kilka worków.

- W workach były stare kołdry, 
koce i inne rzeczy z altanki. Nie 
krygowałam się z tym wszystkim, 
bo uważam, że nie złamałam 
prawa. Mieszkam na osiedlu od 
wielu lat. Płacę regularnie czynsz 
oraz ponoszę opłaty za śmieci. 
Wyrzuciłam śmieci do pojemni-
ków pod blokiem. Czy lepiej by 
było, abym to zostawiła gdzieś na 
obrzeżach lasu? - pyta Kazimiera 
Czaplińska.

Okazuje się, że lokatorkę i sio-
strę wyrzucające nieczystości 
zauważył jeden z mieszkańców 
osiedla. 

- Samochód był na łódzkich 
numerach. Myślałem, że spe-
cjalnie dwie panie przyjechały 

z Łodzi, aby u nas podrzucić 
śmieci – tłumaczy Grzegorz P.  
- Spisałem numery rejestracyjne 
auta i zadzwoniłem do spółdzielni 
i na policję. 

Powiedzieliśmy panu Grzego-
rzowi, że doniósł na sąsiadkę. 

- Naprawdę? - nie ukrywał 
zaskoczenia mężczyzna. - Nie 
poznałem pani Kazimiery. No 
cóż. Nie zmienię jednak zdania, 
że takie zachowanie jest naganne. 
Powinna zamówić kontener w 
miejscowości w której ma działkę 
i tam wyrzucić śmieci. 

Podobnego zdania jest Piotr 
Piętka, prezes spółdzielni miesz-
kaniowej w Ozorkowie.

- Niestety, podobnych przy-
padków jest sporo. Niektórzy 
spółdzielcy myślą, że jak tu-
taj płacą za śmieci, to mogą 
wrzucać do kontenerów nie-
czystości z innych rejonów w 
których te śmieci produkują. 
Nie ukrywam, że mamy pro-
blem z podrzucaniem śmieci. 
Dla przykładu, nie tak dawno, 
przy pojemnikach na śmie-
ci na ul. Sucharskiego ktoś 
podrzucił aż 20 starych 
telewizorów. Naprawdę to 
spora zagadka, skąd ten 
sprzęt. Aby ukrócić takie 
działania planujemy za-
instalować jeszcze więcej 
kamer. Oczywiście liczy-
my również na informacje 
od samych mieszkańców. 
Bo takie donosy należy po-
zytywnie oceniać – uważa 
szef spółdzielni. 

K. Czaplińska liczy na zro-
zumienie ze strony policji.

- Nie zrobiłam niczego 
złego. Kosz służy przecież 
do wyrzucania śmieci. Płacę 
za wywóz nieczystości a po-
jemniki stoją tuż pod moim 

- Wyrzuciłam śmieci z działki do pojemników pod swoim blokiem. Czy za 
to mam zostać ukarana? - pyta rozżalona K. Czaplińska 

Policjantka podejmuje interwencję ws. donosu na panią Kazimierę. Sprawa 
może zakończyć się umorzeniem. Możliwe jest również nałożenie grzywny 

blokiem. Nie podrzuciłam śmieci. 
Moim zdaniem spółdzielnia nie 
może określać limitów odpadów. 
Ludzie wytwarzają śmieci nie 
dlatego, że chcą, ale że muszą. 
Dlatego wszystkie odpady po-
winny zostać odebrane – słyszy-
my od lokatorki. 

Czy w tym przypadku doszło 
do naruszenia przepisów? Zda-
nia na osiedlu są podzielone. 

Niektórzy mieszkańcy stają w 
obronie pani Kazimiery. Argu-
mentują, że przecież ostatecznie 
odpady trafiły do podmiotu 
upoważnionego do odbierania 
ich od lokatorów nierucho-
mości, a lokatorka uiszcza za 
to opłatę - wprawdzie nie w 
gminie, w której ma działkę, 
ale w mieście. 

tekst i fot. (stop)
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE  
ul. Wyszyńskiego 43 a, 95 - 035 Ozorków, tel. 42 710 31 18/19   

 

wyroby artystów  i twórców ludowych  
występy artystyczne  dzieci i młodzieży 

ogłoszenie

Po większych opa-
dach deszczu na łuku 

ul. Praga (przy numerze 12) two-
rzą się ogromne rozlewiska. Pro-
blem trwa od lat. Czy przy okazji 
planowanego remontu chodnika 
zostaną też wykonane prace na-
prawcze tego odcinka drogi?

- Liczymy na to – mówi Marek 
Kaźmierczak, jeden z mieszkańców. 
- To jest duże utrapienie nie tylko 
dla ludzi, którzy mieszkają przy tej 
drodze, ale także dla innych miesz-
kańców i użytkowników tej ulicy. 

O sprawie poinformowaliśmy 
urząd.

„UM zna sprawę wadliwego 
odwodnienia ulicy. Przy okazji 
remontu chodnika w ramach BO 

Zalewana praga 

2018 zostaną też wykonane prace 
naprawcze na łuku jezdni, gdzie 
powstaje rozlewisko” - czytamy w 
odpowiedzi magistratu.  

(stop)

Asfalt na Małachowskiego 
Remont ul. Małachowskiego dobiegł końca. Prace, rozpoczęte 6 listopada, 
polegały na rozbiórce starej nawierzchni, a następnie wykonaniu warstwy 
odsączającej, budowie krawężników, regulacji włazów do studzienek, uło-
żeniu i zagęszczeniu kilku warstw tłucznia; po związaniu tych warstw można 
było układać asfalt. Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 
2017 r., czyli zada-
nia zgłoszonego 
przez mieszkań-
ców. Koszt remon-
tu wyniósł 150 tys. 
zł, z czego 106 tys. 
zł pochodziło z bu-
dżetu miasta, a 44 
tys. zł – z budżetu 
spółdzielni miesz-
kaniowej.

BoMBa W podsTaWóWCe!
Ozorków Na parkingu przy 

sali gimnastycznej 
SP 2 znaleziono podejrzaną 
paczkę. Do pakunku przy-
mocowane było tajemnicze 
urządzenie przypominające 
zegar z migającymi diodami. 
Na miejsce od razu przyjechali 
policjanci, wśród których 
był pirotechnik. Zidentyfi-
kował znaleziony pakunek 
jako przedmiot niebez-
pieczny, mogący za-
wierać materiał 
w y b u c h o w y. 
Natychmiast 
podjęto de-
cyzję o za-
bezpiecze-
niu terenu 
d o o k o ł a 
z n a l e z i -
ska oraz o 
ewakuacji 
placówki. 

Scenariusz 
niczym z filmu 
sensacyjnego. Na 
szczęście były to ćwi-
czenia o charakterze anty-
terrorystycznym przygotowane 
przez zgierskich policjantów. 
Wezwani do pomocy funk-
cjonariusze z Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycz-
nego Policji w Łodzi przy po-
mocy specjalistycznego robota 

p i r o t e c h -
n i c z n e g o 
zabezpie-
czyl i  n ie-
bezpieczny 

ł a d u n e k . 
Przy pomo -

cy robota pa-
kunek trafił do 

spec ja lne j  beczk i 
pirotechnicznej, gdzie 

został zdetonowany. Działania 
zostały przeprowadzone przy 
wsparciu Zespołu Medyczne-
go Oddziału Prewencji Policji 
w Łodzi, łódzkiego Wydziału 
Prewencji, Sztabu Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a 

także Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ozorkowie.

Wśród obserwatorów pokazu 
znaleźli się z-ca komendanta 
wojewódzkiego policji w Łodzi 
mł. insp. Jarosław Rybka, Adam 
Świniuch – członek zarządu 
powiatu zgierskiego, a także 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych i placówek oświatowych 
z terenu powiatu zgierskiego. W 
ćwiczeniu uczestniczyło ponad 
500 uczniów szkoły w Ozorko-
wie. Obserwatorami ćwiczenia 
byli także uczniowie klasy mun-
durowej z Zespołu Szkół nr 1 w 
Bratoszewicach.

(stop)

fo
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Przesuszone i zmęczone oczy to pro-
blem większości osób pracujących 
przy komputerze. A przecież świat 
postrzegamy w dużej mierze dzięki 
oczom. Jesteśmy w stanie podziwiać 
dzieła sztuki, patrzeć na twarz uko-
chanej osoby... Poznaj sposoby na 
zmęczone oczy kiedy dużo pracujesz 
przy komputerze.

Zmęczone oczy? 
Ostrożnie z komputerem!

Praca w sztucznym oświetleniu, w 
klimatyzowanych pomieszczeniach 
powoduje, że oczy są zmęczone. Do-
datkowo zanieczyszczenie środowiska, 
znaczna chemizacja otoczenia oraz 
pożywienia wpływają na rozwój aler-
gii, która dotyka też narząd wzroku. 
Także choroby cywilizacyjne, takie 
jak cukrzyca czy choroba nadciśnie-
niowa, w dłuższej perspektywie mają 
negatywny wpływ na nasze oczy. 
Zmęczone oczy to często wynik pracy 
przy komputerze. Niejednokrotnie 
również po powrocie do domu dla 

relaksu siadamy przed monitorem. 
To niedobrze. Praca przy komputerze 
związana jest m.in. z nieustanną ada-
ptacją siatkówki do różnych poziomów 
oświetlenia. Monitory ekranowe wy-
twarzają także ciepło, które ma wpływ 
na zwiększenie suchości powietrza i 
wpływa niekorzystnie na zmęczone 
oczy. Przebywając przed monitorem, 
skupiamy uwagę, rzadziej mrugamy, 
co zwiększa suchość oka.

Najlepszy sposób na zmęczone 
oczy: zielona oaza w biurze

Pracując w biurze, trzeba zwracać 
uwagę na jakość monitorów, stoso-
wanie filtrów polaryzacyjnych oraz 
ustawienie komputerów tak, aby 
redukować odbicia od źródeł światła. 
Dobrze, gdy okno nie jest ani przed, ani 
za ekranem monitora. W pomieszcze-
niach okna powinny być zaopatrzone 
w zasłony lub pionowe żaluzje. Trzeba 
także często wietrzyć pomieszczenia, 
otaczać się roślinami, robić przerwy w 
pracy wzrokowej. Zaleca się przerwy 

Olejek kamforowy, poza leczni-
czym zastosowaniem, wykorzy-
stywany jest na szeroką skalę 
w przemyśle kosmetycznym. 
Pomaga w dolegliwościach ta-
kich, jak łupież, potliwość, czy 
nadmierne wydzielanie sebum. 
Olejek kamforowy jest dużo tań-
szy od sztucznych preparatów o 
identycznym działaniu. 

OLEJEK KAMFOROWy 
- ZASTOSOWANIE W KOSMETyCE
Olejek kamforowy na stopy. Olejek 
używany jest podczas produkcji kre-
mów do stóp stosowanych szczególnie 
w lato, ponieważ gwarantuję uczucie 
chłodu i orzeźwienia. 
Olejek kamforowy na twarz. Skład-
nik płynów do oczyszczania twarzy i 
do demakijażu. Wykorzystywany w 
pielęgnacji cery trądzikowej, dzięki 
działaniu przeciwbakteryjnemu i prze-
ciwzapalnemu. Poprawia ukrwienie, 
przez co jest często stosowanym skład-
nikiem serum, maseczek i kremów do 

cery ziemistej lub zmęczonej. 
Olejek kamforowy na usta. Olejek 
dodawany jest do pomadek i balsa-
mów do ust. 
Olejek kamforowy na ciało. Olejek 
kamforowy wykorzystywany jest 
także na szeroką skale w przemyśle 
perfumeryjnym, m.in. jako jeden ze 
składników antyprespirantów, perfum, 
dezodorantów lub w nieprzetworzonej 
formie w roli dodatku do wody pod-
czas kąpieli.

OLEJEK KAMFOROWy 
- WŁAŚCIWOŚCI

• usuwa wągry; 
•  hamuje powstawanie ropni i pryszczy; 
• leczy opryszczkę; 
• działa przeciwłupieżowo; 
• pobudza wzrost włosów; 
•  ułatwia oddychanie po nasmarowa-

niu okolic płuc podczas przeziębienia; 
•  wspomaga regulowanie wydzielania 

sebum; 
• hamuje nadmierną potliwość; 
• ma działanie przeciwzapalne; 

• jest dobry do dezynfekcji; 
•  ma działanie chłodzące oraz znie-

czulające; 
•  ułatwia pozbycie się zrogowaciałego 

naskórka.
 

OLEJEK KAMFOROWy 
- JAK GO STOSOWAć?

Olejek kamforowy ma postać cieczy, 
można mieszać go z kosmetykami 
lub nakładać punktowo na skórę. Jeśli 
jest to skóra głowy, warto regularnie 
nacierać ją olejkiem. Wcieraj olejek 
przed snem, aby w ciągu dnia nie 
martwić się o tłuste włosy. Aplikacja 
olejku kamforowego na twarz może 
odbywać się za pomocą zwykłego 
wacika kosmetycznego. Po upew-
nieniu się, że skóra wchłonęła olejek, 
możesz pozbyć się zanieczyszczeń z 
twarzy i dekoltu. W sytuacji, w której 
olejek kamforowy ma działać na skórę 
na całym ciele, można dolewać kilka 
kropel płynu do wody przygotowanej 
do kąpieli. Olejek możesz także wcierać 
w skórę na piętach, łokciach i kolanach

Walory odżywcze ryżu znane 
są połowie świata. W Azji ryż 
znaczy tyle, co w Europie chleb i 
ziemniaki. Ryż stosuje się w die-
cie bezglutenowej i wszystkich 
dietach lekkostrawnych. Osoby 
dbające o linię chętnie jedzą ryż, 
który dodaje energii i uwalnia 
od głodu.

Który rodzaj ryżu wybrać?

Gatunki ryżu różnią się kształ-
tem ziarna, smakiem, stopniem 
oczyszczenia, wartością odżywczą 
i zawartością głównego składnika 
skrobi, czyli amylopektyny. Pod-
czas gotowania ryż wchłania wodę 
i pęcznieje. Im ziarno jest krótsze i 
bardziej pękate, tym więcej w nim 
amylopektyny i po ugotowaniu 
bardziej się klei.

Walory odżywcze ryżu

Ryż dostarcza dużej ilości węglo-
wodanów złożonych, które po-
winny być podstawowym źródłem 
energii. Stanowi cenne źródło 
potasu (reguluje ciśnienie krwi), 
magnezu (koi nerwy i poprawia 
koncentrację), żelaza i cynku (po-
prawiają odporność). Bogactwo 
ryżu to również witaminy z grupy 
B (regulują pracę układu nerwo-
wego), witamina E (chroni przed 

wolnymi rodnikami) i błonnik 
(poprawia trawienie). Wprawdzie 
ryż dostarcza niewiele białka, ale jest 
ono bardzo cenne, gdyż składa się 
z aminokwasów egzogennych, któ-
rych nasz organizm nie wytwarza, 
więc czerpie je z pożywienia. Ryż 
brązowy, dziki i parboiled są bardziej 
zasobne w cenne składniki niż ryż 
biały. Jeśli jednak lubisz biały, wy-
bierz długoziarnisty – jest bogatszy 
w błonnik i wolniej trawiony.

Ryż nie zawiera glutenu

W ryżu nie ma glutenu, dlatego 
mogą go jeść osoby nietolerują-
ce tego białka. Zaleca się go też 
osobom na diecie lekko strawnej i 
dbającym o linię – wolno trawiony 
dostarcza energii na długi czas i 
uwalnia od głodu. Pod warunkiem 
że ugotuje się go na półtwardo. 
Rozgotowany ma mniej składników 
i wysoki indeks glikemiczny.

ryż źródłem węglowodanów

Kofeina w pielęgnacji włosów
Udowodniono, że kofeina zastosowana na skórę głowy stymuluje 
cebulki i aktywuje porost włosów, a także zapobiega ich wypadaniu 
spowodowanemu nadmiernemu działaniu hormonów. Ma także 
dobry wpływ na kondycje samych włosów. Wzmacnia ich strukturę, 
wygładza, dodaje blasku oraz ociepla ich barwę. Ponieważ kofeina 
jest szybko usuwana przez organizm, zawierające ją kosmetyki muszą 
być stosowane regularnie, aby widoczne były efekty. Ponadto należy 
pamiętać o tym, aby kosmetyk pozostawić na włosach oraz skórze 
głowy przynajmniej dwie minuty, tak aby aktywować działanie kofeiny.

Aby sprawdzić działanie kofeiny 

na skórę głowy i włosy przygotuj 

kawową płukankę. Jedną łyżkę 

kawy zalej szklanką wrzątku. 

Po 10 minutach odcedź fusy, a 

następnie do powstałego płynu 

dodaj pół litra wody. Dobrze wy-

studzonym płynem wypłucz po-

woli głowę po umyciu i odżywce, 

dokładnie wcierając go we włosy 

oraz skórę.
Kofeina stosowana na skórę 
głowy stymuluje porost włosów i 
zapobiega ich wypadaniu

Katar. Jak go leczyć? Poznaj kilka sposobów
Powszechnie uważa się, że katar 
trzeba po prostu przeczekać. Jed-
nak w rzeczywistości nieżytu nosa 
nie można lekceważyć i należy z 
nim walczyć. Twierdzenie, że katar 
leczony i nieleczony trwa tydzień 
lub siedem dni, nie jest prawdziwe. 
Coraz więcej osób cierpi z powodu 
nieżytu nosa okresowo przez cały 
rok.

Poza lekami obniżającymi gorącz-
kę, przeciwzapalnymi i ewentualnie 
przeciwbólowymi, pacjenci muszą 
jak najszybciej przywrócić drożność 
przewodów nosowych. Brak prze-
pływu powietrza przez nos oraz 
brak zmian temperatury w trakcie 
tego przepływu, stwarzają dogod-
ne warunki rozwoju infekcji na tle 
bakteryjnym. Poza tym wydzielina 
zalegająca w nosie paraliżuje ruch 

rzęsek nabłonka w jego jamach, 
odpowiedzialnych za transport i 
usuwanie tej wydzieliny.

- Gdy wrócisz do domu przemar-
znięta, nie czekaj, aż choroba zacznie 
się rozwijać. Weź gorącą kąpiel z do-
datkiem olejku (sosnowego, eukalip-
tusowego, miętowego) lub wymocz 
stopy w gorącej wodzie z dodatkiem 
soli. Potem natrzyj stopy maścią 
kamforową, włóż grube skarpety, 
owiń się kocem i odpocznij w cieple

- Rób inhalacje z olejków aroma-
tycznych (np. eukaliptusowego) 
lub naparu rumianku. Pozwalają 
odblokować zatkany nos i pozbyć się 
nagromadzonej wydzieliny.

- Skrzydełka nosa smaruj maścią 
witaminową (Linomag, maść maje-
rankowa) lub kremem ochronnym, 
aby złagodzić podrażnienie skóry.

- Jeśli katar jest bardzo dokuczliwy, 
kaszlesz i masz temperaturę stosuj 
przez 3-4 dni dostępne w aptece leki 
na przeziębienie.

- Pij bardzo dużo płynów. Dzięki 
temu wydzielina się rozrzedza i nos 
łatwiej się oczyszcza. Jadaj gorące, 
parujące potrawy (np. rosół), pij dużo 
herbaty z malinami lub sokiem z 
czarnego bzu albo herbatę z czystka. 
Do kanapek dodawaj czosnek, bo 
ma silne działanie antybakteryjne. 
Na kolację zrób sobie kanapkę z 
drobno posiekaną natką pietruszki 
(zawiera dużo witaminy C), masłem 
oraz rozgniecionym ząbkiem czo-
snku. Pamiętaj też o częstym myciu 
rąk, przede wszystkim po każdym 
oczyszczeniu nosa jednorazową 
chusteczką.

- W walce z katarem stosuje się 

zwiększone dawki witaminy C oraz 
Rutinoscorbinu (2-3 razy dziennie po 
3-4 tabletki). Wprawdzie nie likwi-
dują one kataru i nie mają żadnego 
znaczenia w likwidowaniu przezię-
bienia, ale uszczelniają i wzmacniają 
osłabione infekcją ścianki naczyń 
krwionośnych błony śluzowej nosa. 
Warto też przyjmować preparaty 
wapniowe (Calcium C), choć te 

mogą nadmiernie wysuszać błonę 
śluzową nosa.

- W udrożnieniu zatkanego kata-
rem nosa pomogą tabletki na katar. 
Możesz też korzystać z kropli do 
nosa, które zmniejszają obrzęk oraz 
ukrwienie błony śluzowej nosa. Pa-
miętaj, że kropli do nosa nie można 
nadużywać. Stosuj je nie dłużej niż 
3-4 dni.

Katar, choć często 
utrudnia nam życie, 
pomaga walczyć z 
infekcją. Kichanie i 
częste wydmuchiwanie 
nosa pozwala pozbyć się 
z dróg oddechowych nie 
tylko wydzieliny błon 
śluzowych, ale i wirusów

zmęczone oczy - takie objawy świadczą 
o zmęczonych oczach. oto co możesz zrobić

Masz zmęczone oczy? Nie lekceważ 
powtarzających się objawów

15-minutowe po każdych 2 godzinach 
pracy, a przy wielogodzinnym cyklu 
pracy – przerwy 10-minutowe po każ-
dej godzinie.

Masz problemy z oczami? Pora 
zaprzyjaźnić się z okulistą...

Nie wolno jednak zapominać o 
regularnych wizytach u okulisty. 
Szczególnie gdy zauważymy jakiekol-
wiek niepokojące objawy związane 
ze wzrokiem. Częstą dolegliwością 
jest tzw. zespół suchego oka. Oko jest 
zaczerwienione, pacjent odczuwa su-
chość, pieczenie, uczucie ciała obcego, 
kłucie w oku, nadwrażliwość na światło

Olejek kamforowy - właściwości i zastosowanie w kosmetyce
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Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, badania sanitarno-
epidemiologiczne mile widziane.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13
Kasjer-sprzedawca

Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, 2 lata doświadczenia 
na podobnym stanowisku, 
aktualna książeczka sanepidowska.
GRAM SADECCY Sp. j.
Kostrogaj 21
09-400 Płock
tel. 24 721 50 14
Praca w Łęczycy.

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

Robotnik budowlany
Doświadczenie w zawodzie.
Usługi Remontowo-Budowlane
Bogdan Kordek
Przeczyca 140, 39-230 Przeczyca
tel. 602 584 680
Praca na terenie Polski

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

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

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

Szwaczka
Umiejętność szycia.
P.P.H.U. Aneta Filipiak
ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
tel. 602 193 505

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

Kierowca C + E
Prawo jazdy kat C+ E, świadectwo 

kwalifikacji, badania lekarskie, 
psychotesty, karta kierowcy
MARKO – TRANSPORT Sp. z o.o.
Ul. 57 Pułku Piechoty Wlkp. 29
99-100 Łęczyca
Tel. 603-377-661
Praca na terenie kraju

Mechanik
Wykształcenie mechaniczne, 
umiejętność naprawy pojazdów 
mechanicznych, prace 
konserwujące
MARQS Mechanika Pojazdowa
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-646
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Kierowca autobusu
Umiejętność kierowania busem/ 
autokarem, prawo jazdy kat. D
MARQS Usługi Autokarowe
Marek Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-708
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Piekarz
Umiejętność wypieku pieczywa, 
doświadczenie w zawodzie piekarza
Piekarnia Cukiernia
Krzysztof Rosiak
Ul. Kościelna 8
99-120 Piątek
Tel. 668-839-008

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe lub 
zawodowe, umiejętność szycia, min. 
6 m-cy doświadczenia
Usługi Krawieckie
Henryka Leśniewska
Leźnica Mała 114
99-100 Łęczyca
Tel. 666-810-145

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe 
– pielęgniarka, dyplom pielęgniarki, 
aktualne prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki.
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, 2 lata 
doświadczenia.
PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
CV na adres e-mail: praca@

proautomatic.pl
Praca w Łęczycy

Pracownik obszaru produkcyjnego
Chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków.
HTL – STREFA S.A.
ul. Lotnicza 21H
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 92 88

Spawacz
Uprawnienia spawacza MIG/MAG, 
mile widziane TIG.
LIDER CAR 
Firma Handlowa
ul. Bratysławska 13 ok. 18
94-040 Łódź
tel. 725 347 327
Praca w Jankowie

Pracownik produkcji (do 
przyuczenia)
Zdolności manualne, regeneracja 
części samochodowych.
LIDER CAR 
Firma Handlowa
ul. Bratysławska 13 ok. 18
94-040 Łódź
tel. 725 347 327
Praca w Jankowie

Pracownik magazynowy
Gotowość do podjęcia pracy.
HR GLOBAL GROUP Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel. 691 552 501
Praca w Strykowie/Dobra

Masarz
Chęć do pracy.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 34a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania.
Firma „KO-MAR”
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy lub Piątku

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków widłowych.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

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



Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe handlowe, obsługa kasy 
fiskalnej, książeczka zdrowia.
PHU Henryk Krysiak
ul. Stemplew 34, 99-140 Świnice Warckie
tel. 601 326 206

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe lub 
średnie handlowe, obsługa kasy 
fiskalnej, książeczka zdrowia, 6 m-cy 
doświadczenia.
PPUH „WIK-DOŚ”
ul. Spółdzielcza 2, 99-335 Witonia
tel. 503 027 933

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542 lub 24 721 23 07

Oczyszczacz odlewów
Mile widziane doświadczenie jako szlifierz.
FERRO-TERM Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź
Praca w Topoli Królewskiej 46E

Pielęgniarka środowiskowa / 
środowiskowo-rodzinna / rodzinna
Wykształcenie średnie lub wyższe 
pielęgniarstwo, specjalizacja jak 
wyżej, mile widziane doświadczenie.
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „SALMED”
Stara Sobótka 18, 99-150 Stara Sobótka
tel. 503 028 096

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska 
ul. Kaliska 18

99-100 Łęczyca
tel. 783 12 11 55

Pizzerman
Chęć do pracy, 
książeczka zdrowia.
Mała Gastronomia
Ireneusz Rosolak
ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
tel. 506 170 859

Sprzedawca
Wykształcenie rolnicze – mile 
widziane, chęć do pracy, 
umiejętności w zakresie 
doradztwa rolniczego, 
kreatywność, mile widziane 
doświadczenie, 
prawo jazdy kat. B.
FH „ROLSPEC”
Jerzy Ogłoszka
Nędzerzew 12, 99-335 Witonia
tel. 606 444 627 
Praca w Grabowie
CV drogą elektroniczną pod adres: 
anetaogloszka@gmail.com

Fryzjer damsko-męski
Wykształcenie w kierunku 
fryzjerstwa lub kurs fryzjerski, 
mile widziane doświadczenie.
Salon Fryzjerski Damsko-Męski 
ANNA
Anna Kowal-Nowakowska
ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
tel. 693 449 522 lub 731 431 522

Magazynier – operator wózka
Umiejętność obsługi wózka, 
obsługa skanera, uprawnienia 
na wózki widłowe, mile widziane 
doświadczenie.
HELLMANN WORLDWIDE 
LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o., S. K.
ul. Sokolowska 10
05-090 Raszyn
tel. 601 809 644
Praca w Strykowie / Smolice 1H

Warsztat samochodowy Leszcze 113 
zatrudni mechanika. Tel.: 609-562-154

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² przy 
ulicy Belwederskiej 42 (przy sklepie 
„Kasia”).  Tel.: 505-266-210 lub 506-
856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
najmie 5 pokoi biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal o pow. 
91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

PILNIE SPRZEDAM -  ładne, przytul-
ne mieszkanko po remoncie, ume-
blowane,  52 m², II piętro - Ozorków 
Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67 m², parter w Ozorko-
wie lub zamienię na M-3 własnościo-
we do 40 m², parter. Tel.: 42-277-25-94

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

Wynajmę warsztat samochodowy w Łę-
czycy. Tel.: 533-455-287 lub 24-721-59-67

Sprzedam kredens pokojowy z Cepelii 

– jasny orzech. Tel.: 42-277-25-94

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 woreczków, maszynę do obci-
nania cebuli lub 3 silniki do niej osobno, 
kuchnię polską Grudziądz oraz 2 rowerki 
dziecinne w dobrym stanie w tym jeden 
to BMX Puma mały. Tel.: 507-330-281.

Sprzedam Seat Toledo, 1999 rok, 
opłacony przegląd i OC, benzyna, gaz 
– niedrogo. Tel.: 507-330-281

Opel Corsa 1993 r. , stan b. dobry. Cena 
do uzgodnienia. Tel.: 42-277-57-56
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reklama

Siedmioosobowa gru-
pa z Koła Młodych Ra-

towników działającego w I LO im. 
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 
pojechała do Szkoły Podstawo-

wej w Siedlcu. Licealistki uczyły 
młodsze dzieci zasad udziela-
nia pierwszej pomocy. Nauka 
połączona z zabawą wciągnęła 
uczniów podstawówki na całego. 

- Dzieci z grupy przed-
s z k o l n e j  u c z y l i ś my 
przede wszystkim jak 

wezwać pomoc, pod jaki numer 
telefonu należy zadzwonić w 
sytuacji zagrożenia i jakie infor-
macje są najważniejsze podczas 
zgłoszenia. Pokazywaliśmy rów-
nież na czym polega resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa. Dzieci 
starsze poznały dodatkowo 

licealiści szkolili z pierwszej pomocy
Łęczyca

Łęczyca

zasady udzielania pierwszej po-
mocy w przypadku zakrztusze-
nia, napadu epilepsji, wstrząsu 
anafilaktycznego. Dowiedziały 
się także jak wygląda pozycja 
boczna ustalona – relacjonuje 
Maria Piotrowska-Miotk, opie-
kunka i pomysłodawczyni Koła 
Młodych Ratowników. - Dzieci 
bardzo chętnie podchodziły do 

fantomów, zadawały mnóstwo 
pytań, były ciekawe i wyjątkowo 
aktywne.

Koło Młodych Ratowników 
w I LO w Łęczycy działa już od 
kilku lat. Zawsze jego członkami 
są uczniowie klas pierwszych, 
zazwyczaj klasy biologiczno-che-
micznej. W tym roku w grupie 13 
członków koła jest jeden chłopiec. 

W przedszkolu Nr 4 
odbyły się już uroczy-

stości pasowania na przedszko-
laka trzylatków z grupy „Kra-
snoludków” i maluchów z grupy 
„Słoneczek”. Te dni z pewnością 
na długo pozostaną w pamięci 
najmłodszych.

Pasowanie na przedszkolaka to 
ważne wydarzenie. Dzieci przed-
stawiają przygotowane z dużą 
starannością programy artystyczne. 
Były więc piosenki, wierszyki oraz 
taniec.

– W dniu pasowania na przed-
szkolaka razem z kadrą pedago-

giczną chciałyśmy, aby dzieci poka-
zały rodzicom, czego nauczyły się 
w przedszkolu – dzieci nawiązały 
między sobą relacje, chętnie się ze 
sobą bawią, lubią też przychodzić 
do przedszkola, rozmawiają ze 
sobą, słuchają nauczycielek – mówi 
dyrektor Przedszkola Nr 4 w Łę-
czycy Katarzyna Szeroczyńska. 
Pasowani na przedszkolaka uroczy-
ście obiecali: mieć roześmiane buzie, 
nie płakać, szanować zabawki, 
grzecznie się bawić oraz wszyst-
ko zjadać z talerzyka. Następnie 
przyszedł czas na rodziców, którzy 
złożyli przysięgę na super rodzica 
super Przedszkolaka. 

i po pasowaniU

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Łęczycy wygrali jubileuszowe X 
Międzynarodowe Zawody Robotów 
Sumo Challenge 2017, które w tym 
roku odbyły się w Akademickim 
Centrum Sportowo-Dydaktycznym 
Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu. 
Na najwyższym stopniu podium sta-
nęli Michał Andryskowski i Jakub Koło-
dziejski. Ich robot potrafił autonomicz-
nie, bez udziału operatora, wyszukiwać 
w labiryncie obiekty i transportować je 
do celu. Urządzenie wzbudziło podziw 

zgromadzonej publiczności i uznanie 
bardziej doświadczonych konstruk-
torów z akademickich kół naukowych 
oraz wykładowców. Był to pierwszy 
tego typu robot w 10-letniej historii 
zawodów.
To jednak nie ostatnie słowo uczniów 
„Jedynki”. Witold Borkowski i Michał 
Chmielecki zajęli drugie miejsce, a 
Wojciech Durys i Mikołaj Wenerski 
uplasowali się na trzeciej pozycji. Oba 
zespoły wykorzystywały roboty zdal-
nie sterowane.

RObOTyCy z „JedyNKi” 
zDOMiNOWAli PODiuM
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i Na wesoŁo

padł rekord na aukcjiKieliszek – oszustFusy z kawy jako paliwo

Do napędzania części londyńskich autobusów zostaną 
wykorzystane fusy z kawy, które normalnie trafiłyby na 
wysypisko. Nad projektem pracuje firma Bio-bean. Jak 
podkreślają jej przedstawiciele, do tej pory wyprodukowa-
no ponad 6 tys. litrów oleju kawowego, a to po zmieszaniu 
z mineralnym dieslem wystarczy do zasilania przez rok 
jednego autobusu. W paliwie B20 olej kawowy stanowi 
20%. By zasilać autobus mieszanką, nie trzeba żadnych 
przeróbek. Fusy są odbierane od sieci kawiarni i z fabryk 
kawy rozpuszczalnej. Później się je suszy, przetwarza i 
ostatecznie ekstrahuje olej kawowy. Warto przypomnieć, 
że biopaliwo z oleju spożywczego i łoju napędza już 
sporą część londyńskiej floty. Przeciętny londyńczyk wy-
pija dziennie 2,3 filiżanki kawy. Do napędzania jednego 
autobusu przez rok potrzeba ok. 2,55 mln filiżanek kawy. 

Kieliszek Vocktail oszukuje zmysły, dzięki czemu czysta 
woda jest odbierana jako idealny koktajl. Światła LED 
pozwalają zmieniać kolor drinka, a srebrne elektrody 
z brzegu kieliszka stymulują język, dając różne smaki: 
180 mikroamperów to smak kwaśny, 40 - smak słony, a 
80 - gorzki. Wynalazca kieliszka, Nimesha Ranasinghe z 
Narodowego Uniwersytetu Singapurskiego, pomyślał też 
o trzech mikropompach powietrza z nabojami z zapachem. 
Są one aktywowane podczas picia. Vocktail w Kalifornii. 
Ranasinghe, który specjalizuje się w cyfrowych interakcjach 
wielozmysłowych, stworzył wcześniej cyfrową lemoniadę. 
Obecnie Singapurczyk myśli o dodaniu do Vocktailu rze-
czywistości wirtualnej, dzięki czemu koktajle można by 
spożywać w różnych ciekawych okolicznościach. W Nowym Jorku dom aukcyjny Christie’s sprzedał obraz 

„Zbawiciel świata” Leonarda da Vinci za rekordową sumę 
450 mln dolarów. To najwyższa ceną, jaką kiedykolwiek 
uzyskano za dzieło sztuki. „Zbawiciel świata” to obraz olej-
ny namalowany w latach 1506-13 dla króla Francji Ludwika 
XII. Cena wywoławcza wynosiła 100 mln dol. Ostatecznie 
wylicytowano 400 mln, co razem z opłatami dało zawrotną 
kwotę 450,3 mln dol. Personalia nabywcy nie są znane. Co 
ciekawe, w 1958 r. na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby’s 
sir Francis Cook zapłacił za obraz tylko 45 funtów. Długo 
sądzono bowiem, że obraz jest kopią pracy namalowanej 
przez jednego z uczniów Leonarda da Vinci - Giovannie-
go Boltraffia. Dopiero po odrestaurowaniu w lipcu 2011 
r. ogłoszono, że autorem dzieła jest bezsprzecznie sam 
mistrz, przez co wartość obrazu momentalnie wzrosła do 
120 mln funtów.

Kiedy adidasy 
za małe
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lata 
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