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Mikołaje w Łęczycy

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

- Nazwała mnie oszustką. To nie do 
wiary, że doszło do czegoś takiego 
w przychodni. Złożyłam skargę do 
Narodowego Funduszu Zdrowia – 
mówi zbulwersowana Genowefa P. z 
Ozorkowa. 

więcej str. 10 

Energa – mieszkańcy 
Łęczycy znów pytają 

o rachunki

Poddębiczanie nie chcą 
likwidacji przystanków

Czy w Łęczycy 
wzrosną opłaty 
za śmieci?

str. 9

W Ozorkowie 
dyskusja
 o dmuchawach 
spółdzielni

 Uwaga na 
złodziei na 
łęczyckim 
targu

Pacjentka 
oskarża 
lekarkę 
z MPZ! Pani 

Genowefa jest 
zszokowana 
zachowaniem 
lekarki
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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca
Marian Orłowski, 
przedsiębiorca z 

Lubienia nie ukrywa emocji mó-
wiąc o drodze gminnej, która pro-
wadzi do jego działek. Przedsię-
biorca jest pozbawiony dojazdu 
do posesji, bo gruntówka bardziej 
przypomina zaorane pole. Po 
bezskutecznych prośbach kiero-
wanych do wójta gminy Łęczyca 
o utwardzenie drogi, zwrócił się 
w piśmie do radnego Grzegorza 
Góry, przewodniczącego komisji 
rolnictwa.

- Szczerze mówiąc, to już nawet 
nie chce mi się rozmawiać. Wójt mi 
obiecał, że zrobi drogę, osobiście 
z nim rozmawiałem. To są żarty. 
Przecież płacę podatki i to nie małe 
a przez działania gminy zostałem 
pozbawiony dojazdu do moich dzia-
łek. Najpierw poprzedni wójt zrobił 
przejście dla pieszych w miejscu 
gdzie powinny być wjazdy z obu 
stron na moje grunty, obecny wójt 
tego nie chce naprawić. Dojazd w 
innym miejscu do działek też jest 
teraz niemożliwy. Wójt celowo dzia-
ła na moją szkodę. W mojej działal-
ności droga jest potrzebna – mówi 
Marian Orłowski, przedsiębiorca z 

Ogromne drzewo ro-
snące na terenie nale-

żącym do firmy Orange stwarza 
spore zagrożenie. Rozrosło się 
już tak bardzo, że jego korzenie 
rozsadziły fundament ogrodze-
nia. W pobliżu są garaże.

- O interwencję poprosiła nas miesz-
kanka. Drzewo jest już stare i spróch-
niałe. Przy silnym wietrze faktycznie 
może runąć a tuż przy ogrodzeniu 
znajdują się garaże i przyblokowy par-
king. Skontaktowałem się z zarządcą 
nieruchomości i przedstawiłem pro-
blem. Firma ma rozważyć przycinkę 
lub całkowite wycięcie drzewa – mówi 
Tomasz Olczyk, komendant łęczyckiej 
straży miejskiej.

(zz)

W ocenie miesz-
kańca Prusino-wic, Marka Miteckiego, wójt i radni gminy Łęczyca nie wywią-zują się należycie z obowiązku prawidłowego oznakowania dróg gminnych. Jako przykład czytelnik podaje nieoznakowane skrzyżo-wanie w Prusinowicach.

- Były tu kiedyś nawet dwa znaki - mówi M. Mitecki. - Jakieś dwa lata temu jeden z nich został uszkodzony, więc pracownicy gminy zabrali go do naprawy i pewnie zapomnieli przywieźć. Drugi przepadł nie wia-domo gdzie, co sprawia, że skrzyżo-wanie jest po prostu niebezpieczne.Na skrzyżowaniu w Prusinowi-cach kierowcy muszą szczególnie uważać, żeby nie doszło do tragedii.- Osobiście na tym skrzyżowaniu przeżyłem chwilę grozy. Jechałem po drodze, którą wszyscy uznają za drogę z pierwszeństwem. W prze-

ciwnym kierunku poruszał się inny pojazd, spotkaliśmy się na łuku i on jechał prosto w drogę gruntową. To była sytuacja jak z czarnej komedii. Najpierw obaj się zatrzymaliśmy a potem równocześnie ruszyliśmy, milimetry dzieliły od kolizji – dodaje pan Marek.
Faktycznie, jedynym znakiem drogowym, jaki znajduje się na tym skrzyżowaniu jest znak „ustąp pierwszeństwa” stojący na drodze gruntowej. Dlaczego w tym miejscu brakuje oznakowania? 
- Znaki oczywiście były, sęk w tym, że drogi wiejskie są wąskie a sprzęt rolniczy często szerszy niż asfalt. Stąd problemy polegające na uszkadzaniu znaków. Niemniej jednak sprawdzimy tę sytuację i uzupełnimy brakujące oznakowa-nie – deklaruje Jacek Rogoziński, wójt gminy Łęczyca.

(mku)

Sprzęt za 15 tys. zł do 
końca roku ma trafić 

do gabinetów pielęgniarskich 
w łęczyckich podstawówkach. 
Miasto dostało dotację z urzędu 
wojewódzkiego w Łodzi. 

Szkoła Podstawowa nr 1 zostanie 
doposażona w tablice pseudoizo-
chromatyczne Ishihary, służące 
do sprawdzania zdolności roz-
różniania kolorów czerwonego i 
zielonego, optotyp obrazkowy do 

badania wzroku, apteczki szkolne 
i szafkę medyczną. Ich koszt wy-
niesie 2340 zł.

– W ramach otrzymanej dotacji 
celowej do Szkoły Podstawowej 
nr 3 zostanie zakupiona waga 
elektroniczna ze wzrostomierzem, 
aparat do pomiaru ciśnienia, ksią-
żeczka z tablicami Ishihary, tablica 
elektroniczna do badania wzroku 
oraz parawan za łączną kwotę 
6700 zł - mówi Monika Kilar

-Błaszczyk, wykonująca zadania 
i kompetencje burmistrza Łęczycy.

Również do Szkoły Podstawowej 
nr 4 trafią urządzenia o wartości 
6700 zł. Będą to m.in. ciśnienio-
mierz, waga kolumnowa oraz 
tablica okulistyczna.

Otrzymana dotacja całkowicie 
pokrywa koszty zakupu sprzętu, 
miasto nie musiało zabezpieczyć 
w budżecie środków na wkład 
własny. 

Mieszkańcy kamienicy 
przy ul. Kilińskiego 8 

cieszą się, że PGKiM wyremontował 
przeciekający dach. Już nie muszą 
podstawiać misek na cieknącą z 
sufitów wodę. Jednak szkody wy-
rządzone przed dziury w zadaszeniu 
są spore. 

Na początku wakacji przez ulewne 
deszcze do mieszkania Wiesława 
Sochy ciurkiem lała się woda. Kapała 
z sufitu na podłogę i meble, lała się 
również po ścianach. Wówczas Janusz 
Muszyński, prezes PGKiM-u obiecał, 
że rozwiąże problem lokatorów i obiet-
nicy dotrzymał.

- Dwa lub trzy tygodnie temu zakoń-
czyli remont dachu. Jest położona nowa 
papa na całej powierzchni oraz nowe 
rynny. Nawet się nie spodziewaliśmy, 
że PGKiM naprawi cały dach. Podczas 
ostatnich opadów deszczu w końcu 
było sucho i nie musiałem podkładać 
misek – mówi W. Socha. - Szkoda tylko, 
że przez te wcześniejsze nieszczelności 
teraz mieszkanie wygląda fatalnie. 
Zacieki są na sufitach i ścianach. Skąd 
wziąć pieniądze na odnowienie wnę-
trza? Zastanawiam się, czy mogę prosić 
w PGKiM-ie o farbę, czy jest szansa, 
żeby dali mi materiał? Odmalowałbym 
sobie sam, to żaden problem.

Dach wyremontowany, zacieki zostały

Wiesław Socha pokazuje zacieki na 
suficie w pokoju

O sprawie rozmawialiśmy w miej-
skiej spółce. Kamienica nie jest własno-
ścią miasta, jest tylko przez nie admi-
nistrowana, więc kwestia remontów 
to trudny temat. Prezes PGKiM-u po-
wiedział nam jednak, że mieszkaniec 
może złożyć pismo z prośbą o wsparcie, 
jeśli jest w trudnej sytuacji finansowej 
spółka rozważy pomoc dla lokatora.

(zz)

Niebezpiecznie w Prusinowicach

Szkolne gabinety dostaną nowy sprzęt

Drzewo do wycięcia?

To już są żarTy – mówi przedsiębiorca

Lubienia. - Na pierwszym odcinku 
drogi zostały położone ażurowe 
płyty, a wójt mi odpisał w piśmie, 
że gmina nic w tym miejscu nie 
robiła, więc kto?

Zgodnie z sugestią zawartą w 
odpowiedzi włodarza gminy, że 
zakres bieżącego utrzymania dróg 
gminnych szutrowych określi komi-
sja rolnictwa, M. Orłowski zwrócił 

Droga gminna w Lubieniu przypomina zaorane pole
się do przewodniczącego komisji. 

- Problem pana Orłowskiego 
miał być rozwiązany w tym roku 
i powinien być. Wiem, że przedsię-
biorca był osobiście u wójta. Miałem 
wrażenie, że się dogadali. Teraz 
okazuje się, że drogi jak nie było 
tak nie ma. Jako radny uważam, że 
powinniśmy wszystkich przedsię-
biorców w gminie szanować. Nie 
można wszystkiego zrzucać na 
komisję rolnictwa – uważa radny 
Grzegorz Góra. - Przez zaniedbanie 
tego odcinka drogi, przedsiębiorca 
ma teraz duży problem. Oczywiście 
poruszę ten temat.

(zz)

Czy mieszkańcy zapłacą więcej?
Łęczyca Od 1 stycznia wzro-

sną opłaty w składo-
wisku odpadów w Krzyżanówku. 
Miasto będzie ponosiło wyższe 
koszty, czy odbije się to na kie-
szeni mieszkańców?

Obecnie w Łęczycy obowiązują 
stawki dla mieszkańców w wyso-
kości 11 zł za odpady segregowane 
i 13 zł za odpady niesegregowane. 
Kwoty te mogą wzrosnąć, ale nie 
muszą.

- Podniesienie opłaty za skła-
dowanie odpadów obciąża 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Łęczycy. Nie jest to jednoznaczne, 
że wzrosną opłaty dla miesz-
kańców. Decyzję w tym zakresie 
podejmie rada miasta – wyjaśnia 
Janusz Muszyński, prezes PG-
KiM w Łęczycy. - Spółka ogłosiła 
już przetarg na wywóz nieczy-
stości w 2018 roku, w przyszłym 
tygodniu będzie rozstrzygnięcie. 
Okaże się, jakie ceny zaproponują 
firmy, które złożą oferty. Przed-

stawimy dane urzędowi miasta. 
Burmistrz przeprowadzi analizę 
i zdecyduje czy ewentualne braki 
w finansach na ten cel zostaną 
pokryte z budżetu miasta, czy 
zostaną podniesione opłaty dla 
mieszkańców. Ta sprawa jest w 
pełni regulowana uchwałą rady 
miasta.

Składowisko odpadów w Krzy-
żanówku podniosło cenę z 285 
zł na 320 zł za tonę odpadów 
zmieszanych. To duża różnica, 
tym bardziej, że śmieci znacznie 
przybywa. Podwyżki opłat dla 
mieszkańców są bardzo prawdo-
podobne.

(zz)
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

Od 1 do 23 grudnia

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

499zł

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD MARCA 2018 ROKU!

1)Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 1 
grudnia do 23 grudnia ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od marca 2018 roku!” zawartego na okres 12 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 15.11.2017 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,85%; 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); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 2 miesiące - 212,00 zł. Propozycja kredytu 
na zakup towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 01.12.2017 r. do dnia 23.12.2017 r. 

MEBLE SIADACZKA Czesław 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, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz 
udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 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

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

499zł

Łęczyca

Łęczyca Inauguracja lodowi-
ska w Łęczycy zapla-

nowana jest na 20 grudnia. 
Miasto już wybrało firmę, która 
zorganizuje miejską ślizgawkę.

W tym roku lodowiska już nie 

Już ponad dwa miesiące 
obowiązują nowe prze-

pisy dotyczące obniżonego wielu 
emerytalnego. Okazuje się, że miesz-
kańcy Łęczycy chętnie przechodzą 
na emeryturę. Od 1 października 
wiek emerytalny wynosi 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

- Szacowaliśmy, że ok. 300 osób z 
powszechnego systemu ubezpieczeń 
społecznych będzie mogło złożyć 
wnioski o emeryturę od obniżonego 
wieku emerytalnego. Szacunki nie 
obejmowały osób, które poza okresami 

ubezpieczenia w ZUS, mają też ubez-
pieczenia w KRUS. Do 6 grudnia 2017 
r. w biurze terenowym ZUS w Łęczycy 
wpłynęło 327 wniosków o emeryturę 
od obniżonego wieku emerytalnego 
– podaje Monika Kiełczyńska, rzecz-
nik prasowy ZUZ w województwie 
łódzkim.

Po wejściu w życie nowej ustawy 
przestała obowiązywać reforma z 
2012 r., która wprowadziła stopniowe 
podwyższanie wieku emerytalnego 
do 67 lat.

(zz)

Przybywa emerytów

W przyszłym tygodniu wystartuje lodowisko

Łęczyca W ubiegłym tygodniu 
Zieleń Miejska przy-

gotowała już piasek do sypania 
chodników. W wielu miejscach w 
mieście pojawiły się kupki piasku. 
Również SM „Łęczycanka” zadbała 
o to, aby było czym wysypać śliskie 
trotuary. Póki co piasek jeszcze nie 
jest potrzebny, ale zgodnie z pro-
gnozami, już za kilka dni pojawić 
się mają typowo zimowe warunki.

(zz)

Piasek już na osiedlach

będzie w murach łęczyckiego 
zamku. Tym razem zostanie 
ustawione na orliku przy Szkole 
Podstawowej nr 3. Za zorganizo-
wanie ślizgawki miasto zapłaci 
60 tys. zł brutto. Firma, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę 
cenową ma zapewnić łęczycanom 
lodowisko o powierzchni 720 
mkw. wraz z agregatem i insta-
lacją chłodniczą, bandy, chodniki 
gumowe do chodzenia na ły-
żwach, maszyny do pielęgnacji i 
konserwacji lodu, nagłośnienie i 
oświetlenie tafli. Wykonawca zaj-
mie się też pełną obsługą obiektu. 
Amatorzy ślizgania się na lodzie 
będą mogli wypożyczyć łyżwy 
(będzie 80 par łyżew oraz ka-
ski i chodziki do nauki jazdy). 
Do dyspozycji będą też środki 
dezynfekujące i jednorazowe 
wkładki higieniczne. 

(zz)

Łęczyca Helena Jankowska z 
Łęczycy zwraca uwagę 

na fakt naliczania przez dostawcę 
prądu dodatkowych opłat. Kilka 
lub kilkanaście złotych doliczane 
do faktur za energię elektryczną na 
podstawie nieterminowych wpłat 
jest zdaniem naszej czytelniczki 
co najmniej zastanawiające, bo 
rachunki zawsze opłaca kilka dni 
przed upływem terminu.

Sprawa dotyczy wielu mieszkań-
ców, którzy jak się okazuje, nawet nie 
zwracają uwagi na doliczone sumy 
pieniędzy.

- Rozmawiałam z kilkoma oso-
bami i zwróciłam im uwagę na tę 
sprawę. Ludzie nie czytają dokład-
nie rachunków i nawet o tym nie 
wiedzieli. Ja miałam z operatorem 
energii straszne problemy od 2015 
roku, kiedy przychodziły faktury „z 
kosmosu”, dlatego teraz wszystko 
sprawdzam dokładnie. Rachunki 
płacę praktycznie na drugi dzień po 
ich otrzymaniu. Dlaczego więc fir-
ma dolicza mi odsetki?  

W poprzednim mie-
siącu było to 17 groszy 
(rachunek zapłaciłam 
5 dni przed upływem 
terminu), w tym mie-
siącu 3 gr (opłaty do-
konałam 6 dni przed 
czasem) – mówi H. Jan-
kowska. - Tak, jak wielu 
mieszkańców płaciłam 
w agencji, może tam 
tak długo trzymają pie-
niądze zanim przelew 
wyjdzie do odbiorcy?

Tę tezę zweryfikował kolejny miesz-
kaniec, któremu mimo wpłaty kilka dni 
przed terminem, również doliczono 
odsetki w wysokości 4 gr.

- Pojechałem specjalnie do tej agencji. 
Pani odwróciła monitor komputera i 
pokazała mi, że pieniądze były zaksię-
gowane tego samego dnia, kiedy do-
konałem wpłaty. Wina musi więc leżeć 
po stronie operatora energii – uważa 
mieszkaniec.

Pani Helena rozmawiała również ze 
swoim sąsiadem, który faktury 
opłaca przez internet.

- Przy takiej formie robie-
nia opłat pieniądze chyba 
bardzo szybko docierają do 
odbiorcy, mimo to sąsiad 
też ma odsetki. To wcale nie 
chodzi o te kilka groszy, bo 
dla pojedynczych osób to 
żadne pieniądze. Ale zasta-
nawia mnie skąd te opłaty 
się wzięły. Czy firma chce w 

ten sposób dodatkowo zarobić na 
nieświadomych klientach? – dodaje 
H. Jankowska.

O wyjaśnienie problemu poprosi-
liśmy operatora energii elektrycznej. 
Czekamy na odpowiedź.

(zz)

Skąd te opłaty? 
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Gm. Grabów

Grabów

Gm. Świnice Warckie 

Sprawa rekulty-
wowanego obec-

nie wysypiska śmieci w Sławęcinie 
ciągle wzbudza wiele wątpliwości i 
podejrzeń u okolicznych mieszkań-
ców. W wakacje z terenu wysypiska 
wydobywał się niemiłosierny smród, 
teraz mieszkańcy mają podejrzenia o 
nielegalne odprowadzanie ścieków 
do pobliskiego rowu.

Podejrzana ciecz płynie rowem 
położonym w bliskim sąsiedztwie 
rekultywowanego obiektu. Sprawą 
substancji przypominającej wyglądem 
tzw. przepalony olej, zainteresowali 
się Grzegorz i Piotr Stolarczykowie, 
mieszkańcy Szłap. To oni są właściciela-
mi łąki, przez którą przebiega otwarty 
rów melioracyjny.

- Ta ciecz  wygląda jak jakaś tłusta 
oliwa i co najgorsze, płynie zgodnie 
ze spadem w kierunku wsi Szłapy, 
Borucice i dalej. Kto wie co znajduje 
się w jej składzie. Jaka jest możliwość 
przedostawania się tej substancji do wód 
gruntowych? Jaki jest stopień ewentual-
nego skażenia? - pyta Piotr Stolarczyk.

- Należałoby dalej zapytać co my pije-
my? Czy ta substancja nie przedostaje się 
do wody pitnej? - dopowiada Grzegorz 
Stolarczyk.

Wątpliwościami mieszkańców dzie-
limy się z wójtem gminy Grabów, 
Tomaszem Pietrzakiem.

- Mogę zapewnić i uspokoić miesz-
kańców, że inwestor prowadzący re-
kultywację byłego wysypiska śmieci był 
kontrolowany przez Inspektorat Ochro-
ny Środowiska. Wszystkie dokumenty 
prowadzonych prac rekultywacyjnych 
są w jak najlepszym porządku - sły-
szymy od włodarza gminy. - Ludzie 
zawsze będą się nakręcać i opowiadać 
nieprawdziwe historie, szczególnie ci, 
którym zależy, aby tworzyć atmosferę 
niepokoju.

Na jakim etapie są prace rekultywa-
cyjne na wysypisku? Termin zakończe-
nia określony był na grudzień 2017 roku. 

W ł a -
ściciele 

domów w Świnicach Warckich - 
Kolonii mają już dosyć codziennej 
drogi przez dziury. Dojazd do ich 
posesji jest fatalny a urząd gminy 
przynajmniej do wiosny żadnego 
remontu nie zrobi.

Mieszkańcy załamują ręce patrząc 
na stan gruntówki. Każdego dnia 
przedzierają się przez wyrwy i ba-

jora. Droga przebiega bezpośrednio 
przy lesie i prowadzi do sześciu 
domów.

- Są miejsca, że nie ma możliwości 
ominięcia potężnych kałuż a wjecha-
nie w nie jest zawsze ryzykowne, 
bo nie wiadomo co jest na dnie. 
Właśnie w taki sposób poważnie 
uszkodziłem sobie samochód - mówi 
Zdzisław Olejnik. - Jestem kierow-
cą zawodowym, niejedną drogę 
w życiu przejechałem, ale to co mi 
przyszło teraz, to przechodzi ludzkie 
pojęcie. Przecież też jestem podatni-
kiem naszej gminy. Ja wywiązuję się 
z obowiązków mieszkańca, a gmina 
wobec podatników nie ma żadnych 
obowiązków?

Podobne zdanie ma kolejny miesz-
kaniec. Również krytycznie wypo-
wiada się o stanie drogi. 

- Mieszkam tutaj już 50 lat, okolica 
jest naprawdę piękna. Nawet przez 
myśl by mi nie przeszło, żeby się 
gdzieś przeprowadzać, ale poru-
szanie się po tej naszej drodze to 
zawsze loteria – uda się przejechać 
bez szwanku lub nie – dodaje Leszek 
Mielczarek.

O problemie mieszkańców rozma-
wialiśmy w urzędzie gminy Świnice 
Warckie. Okazuje się, że urzędnicy o 

sprawie nie wiedzieli. Mieszkańcy 
mówią jednak, że problem drogi 
zgłaszali wielokrotnie.

- Nikt do tej pory nie sygnalizował 
tego problemu, ani radny, ani sołtys. 
Nie posiadamy też żadnego pisma od 
mieszkańców - słyszymy od sekretarz 
gminy Marioli Czochary. - Nie zmie-
nia to jednak faktu, że każdego roku 
wiosną inspektor zajmujący się spra-
wami drogownictwa dokonuje prze-
glądu  dróg. Tak będzie i w tym przy-
padku, niestety obecnie nie możemy 
nic zrobić ze względu na aurę. Każda 
próba utwardzenia nawierzchni drogi 
teraz, mogłaby jeszcze bardziej przy-
czynić się do jej pogorszenia zamiast 
poprawy. Mogę jedynie w tej chwili 
prosić mieszkańców o cierpliwość. Na 
pewno zajmiemy się tą sprawą.

(mku)

W większości gmin z terenu 
powiatu łęczyckiego wysokość 
podatku rolnego pozostała na 
dotychczasowym poziomie. Póki 
co, tylko jedna gmina podniosła 
stawkę.

Dość istotna dla wszystkich 
gospodarzy jest stawka za kwintal 
żyta ogłoszona przez prezesa GUS 
na dany rok. To ona jest podstawą 
wymiaru podatku rolnego. Więk-
szość samorządów gminnych zade-
cydowała o pozostawieniu stawki 
podatku za hektar przeliczeniowy 
na poziomie z ubiegłego roku.

- Taka była wola rady - mówi Mi-
rosław Włodarczyk, wójt gminy 
Witonia. - Nie jestem zaskoczony. 
Rok obecny to wyjątkowo trudny 
rok pod kątem aury a i ceny na 
rynku zbytu też nie wzrosły. Trud-
no się dziwić, że radni utrzymali 
dotychczasowe stawki.

Podatek wzrósł, przynajmniej 
na razie, tylko w gminie Góra św. 
Małgorzaty. Rolnicy zapłacą po 3 zł 
więcej od każdego hektara przeli-
czeniowego.

- Proponowaliśmy podwyżkę 

podatku ze względu na inwestycje, 
jakie planujemy zrealizować w 2018 
roku – wyjaśnia Michał Czekalski, 
sekretarz urzędu w Górze Św. 
Małgorzaty. 

W gminie Grabów początkowo 
pozostawiono stawkę na dotychcza-
sowym poziomie 45 zł, jednak dziś 
(poniedziałek) ma odbyć się nad-
zwyczajna sesja rady Gminy. Radni 
zmienili zdanie i chcą jednak podnieść 
stawkę podatku rolnego do 48 zł za ha. 
Zmianę decyzji dotyczącej wysokości 
podatku radni argumentują potrzebą 
dokończenia inwestycji związanej z 
oświetleniem ulicznym oraz remon-
tem drogi w Olszewie.

Przypominamy stawki podatku 
rolnego w poszczególnych gmi-
nach: bez zmian w gminie Piątek  
-  47 zł, w Witoni  – 48,50 zł w Świ-
nicach  Warckich  – 44 zł, w Łęczycy  
– 40 zł, w Daszynie – 45 zł. Jedyną 
gminą, gdzie podniesiono stawkę 
podatku z 45 na 48 zł jest gmina 
Góra św. Małgorzaty, a w gminie 
Grabów dziś zapadnie decyzja czy 
rolnicy zapłacą o 3 zł więcej za ha.

(mku)

Sprawa uszkodzonej 
kamery na sali narad 

w gminie Grabów ciągnie się od 
czerwca. Mieszkańcy obserwu-
jący obrady liczyli na szybkie 
przywrócenie internetowego 
przekazu. Tymczasem od ponad 
pół roku sytuacja nie uległa 
zmianie. Radni powiedzieli 
„dość”.

Radni gminy Grabów wystąpili 
z wnioskiem do wójta Tomasza 
Pietrzaka o przywrócenie możli-
wości internetowego przekazu z 
gminnych narad.

- Mieszkańcy chcą wiedzieć 
co się dzieje w gminie i jakie in-
westycje są planowane - mówi 
radny Henryk Pabin. - Stąd 
inicjatywa, pod którą podpisa-
ło się 12 radnych. Wnioskujemy 
o zabezpieczenie środków w 
budżecie z przeznaczeniem na 
naprawę uszkodzonej kamery. 
Jeżeli koszt naprawy prze-
kroczy 60% wartości sprzętu, 
należy rozważyć zakup nowej 
kamery.

(mku)

Radni domagają się kamery

Podatek rolny w powiecie

Gmina lekceważy nasz 
problem – mówią mieszkańcy

Droga pod lasem nie jest w dobrym stanie

Stare wysypisko wzbudza emocje

- Mogę powiedzieć, że do końca 
grudnia br. nie zdążymy zakończyć 
prac rekultywacyjnych na byłym wy-
sypisku – informuje Rafał Kotliński, 
wykonawca. - Obecnie prowadzimy 
zasypywanie czaszy wysypiska.

Inwestor stanowczo zaprzecza możli-
wości przeciekania odpływów z wysy-
piska do pobliskiego rowu.

- Ten rów nie jest od dawna czyszczo-
ny, całkiem możliwe, że płynąca tam 
woda jest zanieczyszczona – twierdzi 
R. Kotliński. - Na pewno na jej stan 

wpływu nie mają prace prowadzone 
na obiekcie byłego wysypiska. Z czte-
rech stron czasy znajdują się studzienki 
odciekowe i to one są odpowiedzialne 
za zatrzymanie ewentualnych ście-
ków. Absolutnie nie ma możliwości, 
aby cokolwiek przedostawało się do 
środowiska.

Taka argumentacja, nie przekonuje 
do końca okolicznych mieszkańców, 
którzy nie ufają licznym kontrolom.

(mku)

Gm. Grabów Policja z Łęczycy 
pod nadzorem miejscowej prokuratury wyjaśnia okoliczności zagadkowej śmierci 42-letniego Ukraińca. Mężczyzna zginął tragicznie przygnieciony wózkiem widłowym.

42-latek pracował w miejscowo-ści Biała Góra, w jednym z gospo-darstw. W niedzielę 3 grudnia w godzinach popołudniowych wyje-chał z posesji wózkiem widłowym w stronę Grabowa. Nie wiadomo dlaczego wózek przewrócił się na poboczu gminnej drogi przygnia-tając obywatela Ukrainy.

Gospodarz, u którego przebywał 42-latek nie chciał zbyt wiele powie-dzieć o tej tragedii. 
- Za wcześnie jeszcze na roz-mowę. Dzisiaj było pożegnanie, ciało zmarłego kolegi zabrano na Ukrainę. Nie czuję się na siłach, aby opowiadać o tym tragicznym zdarzeniu - usłyszeliśmy.
Okoliczni mieszkańcy zasta-nawiają się, dlaczego zmarły po-ruszał się wózkiem widłowym, gdzie i po co jechał? Nikt tego nie wie, wiadomo jedynie, że 42-latek tragicznej niedzieli za-brał wózek widłowy bez zgody i wiedzy gospodarza, u którego mieszkał.

- Na miejscu policjanci ustalili, że 42-letni obywatel Ukrainy kierujący spalinowym wózkiem widłowym z nieznanych przyczyn stracił pano-wanie nad pojazdem i zjechał na pobocze. Tam wózek przewrócił się i przygniótł kierującego. Po-mimo udzielenia pomocy przez zespół pogotowia ratunkowego 42-letni mężczyzna zmarł. Ustalono ponadto, że 42-latek od pewnego czasu przebywał w miejscowym gospodarstwie, skąd wyjechał wózkiem widłowym w kierunku miejscowości Grabów – informuje mł. asp. Agata Bierzyńska z KPP w Łęczycy.
(mku)

Zginął Ukrainiec
Ukraińca przygniótł wózek widłowy

42-letni Ukrainiec zginął na tej 
drodze gminnej
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Mieszkańcy zwracają 
uwagę, że na placu 

zabaw przy ul. Zachodniej 29 bra-
kuje oświetlenia. Liczą, że urząd 
miejski zamontuje lampę.
- Latem nie jest źle, ale kiedy nadchodzi 
jesień, sytuacja jest znacznie gorsza. 
Przecież ciemno robi się już przed 16. Ta 
sprawa w urzędzie od dawna była zgła-
szana, jak do tej pory nie ma żadnego 
efektu – usłyszeliśmy. - Brak oświetlenia 
sprzyja też wandalom, a sprzęt na placu 
jest ładny, nowy i powinien służyć jak 
najdłużej.
O wyjaśnienie tej sytuacji pytamy w 
urzędzie miasta. Czy na placu zabaw 
zaświeci światło?
- Inwestycja związana z zainstalowa-
niem oświetlenia na placu zabaw przy 
ul. Zachodniej z powodu braku środków 
nie została ujęta w przyszłorocznym 
budżecie. Nie oznacza to jednak, że 
nie zostanie ona zrealizowana. Jeśli w 
budżecie znajdą się środki, miasto zleci 
instalację wspomnianej lampy - czytamy 
w odpowiedzi urzędu miasta.

(mku)

Jeszcze w tym roku 
Zarząd Dróg Powia-

towych w Łęczycy ma zostać 
doposażony w nowy ciągnik wraz 
z oprzyrządowaniem. Przed zimą 
to dobra wiadomość.

- Zarząd powiatu łęczyckiego czy-
nił starania o uzyskanie pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska z przeznaczeniem na 
zakup ciągnika - mówił starosta 
Wojciech Zdziarski podczas ubie-
głotygodniowej sesji rady powiatu. 
- Potrzeba jest pilna i konieczna, z 
uwagi na znaczny stopień zużycia 

sprzętu mechanicznego znajdujące-
go się w zarządzie jednostki. 

Zakup miał być sfinalizowany dopie-
ro w przyszłym roku, ale okazało się, 
że kwota 285 tys. zł będzie możliwa do 
otrzymania jeszcze w tym roku. 

Z zakupu zadowolony jest Paweł 
Wołoszyn, dyrektor ZDP.

- Przed nami zima, nie wiadomo 
jaka będzie. Dobry sprzęt jest jed-
nym z istotnych czynników mają-
cych wpływ na zimowe utrzymanie 
dróg – uważa szef Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy.

(mku)

Nowy ciągnik dla ZDPCiemno na 
placu zabaw

szpital dostał pieniądze. 
Dzięki komu?

Łęczyca Podczas środowej 
sesji rada powiatu łę-

czyckiego podjęła uchwałę o przy-
jęciu dotacji z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu medycznego. 360 
tys. zł pochodzi z puli rezerwowej 
województwa łódzkiego. Wśród 
radnych wywiązała się dyskusja, 
komu należy przypisać zasługi.

Jak poinformował Wojciech 
Zdziarski, starosta łęczycki, pienią-
dze zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu medycznego do łęczyckiego 
szpitala.

Obecny na sesji Andrzej Pie-
truszka, dyrektor ZOZ w Łęczycy 
wymieniał sprzęty, o jakie wzbogaci 
się szpital.

- Za dodatkowe środki szpital 
zostanie doposażony w 7 kardiomo-
nitorów, 2 defibrylatory i urządzenie 
do masażu pośredniego serca. Sprzęt 
ten będzie wykorzystywany w pro-
filaktyce i leczeniu chorób układu 
krążenia – wyliczał A. Pietruszka.

Mogłoby się wydawać, że wszyscy 
są zadowoleni z informacji o dodat-
kowych pieniądzach dla szpitala. 
Jednak, jak wynikało z polemiki mię-
dzy radną PiS, Sylwią Prażnowską 
a przewodniczącym rady powiatu 
łęczyckiego, Sławomirem Binie-
wiczem, jeszcze bardziej istotnym 
jest fakt, dzięki komu pozyskano 
pieniądze. Radna S. Prażnowska 
stwierdziła, że w tej sprawie należy 
zauważyć istotny udział Moniki Ki-
lar-Błaszczyk, wykonującej zadania 
i kompetencje burmistrza Łęczycy.

- Pani Monika podjęła starania u 
wojewody o dodatkowe środki z re-
zerwowej puli. Gdyby nie jej inter-
wencja, powiat prawdopodobnie 
nie otrzymałby pieniędzy - mówiła 
radna S. Prażnowska.

Stwierdzenie to wzbudziło wąt-
pliwości u przewodniczącego rady.

- Jeżeli można w taki sposób 
uzyskać pomoc, to ja wnioskuję, 
abyśmy częściej zwracali się do 
pani Moniki z prośbą o wstawien-

nictwo u wojewody.
Dyskusję starał się załagodzić 

dyrektor szpitala, który podzięko-
wał za wsparcie i uznał, że nie ma 
znaczenia, kto zdziałał więcej a kto 
mniej. Ważne, że szpital pozyska 
nowy sprzęt. 

Trudno nie zgodzić się z tym zda-
niem, ale tak jak powiedział jeden 
z radnych, wyraźnie już widać, że 
zbliżają się wybory samorządowe.

(mku)

Na targu kradną w biały dzień
Łęczyca Piątkowe poran-

ne zakupy na łę-
czyckim targu skończyły się 
bardzo pechowo dla dwóch 
starszych kobiet. Zostały bez 
skrupułów okradzione przez 
grupę kieszonkowców. Trzech 
mężczyzn wykorzystało nie-
uwagę kobiet.

Jak można się domyślać, okra-
dzione kobiety bardzo przeżyły 
to, co się stało. Jedna z nich jest 
mieszkanką Wilczkowic (gm. 
Łęczyca), a druga Łęczycy. W 
obu przypadkach złodzieje nie 
zgarnęli dużego łupu.

- Byłam już częściowo po za-
kupach. W portmonetce zostało 
mi 55 zł. To wcale nie jest mało, 
ale te łobuzy pewnie liczyły na 
więcej. Zorientowałam się, że 
nie mam portfela jak chciałam 
zapłacić za rajstopy. Byłam tak 
roztrzęsiona, po prostu w szo-
ku. Przeżyłam już 72 lata i ni-
gdy nie zostałam okradziona. 
Najgorsze jest to, że razem 
z pieniędzmi, zostałam 
pozbawiona dokumen-
tów – dowodu osobistego, 
legitymacji kombatanckiej 
po mężu i karteczki z 
numerem mojego konta 
bankowego. Oczywiście 
wszystko już zgłosiłam i 
zablokowałam, ale ile teraz 
będę miała dodatkowych kosz-
tów z wyrobieniem nowych 
dokumentów. A może tych zło-
dziei ruszy sumienie i chociaż 

dokumenty gdzieś podrzucą... 
– mówi Marianna M., która w 
piątek została okradziona na 
łęczyckim targowisku. - Nigdy 
bym się nie spodziewała, że 
spotka mnie coś takiego. Trochę 
było w tym mojej nieuwagi, bo 
torbę miałam otwartą. Nawet 
nie wiem kiedy wyciągnęli mi 
portfel.

Okradziona łęczycanka 
zwraca uwagę, że w dni tar-
gowe służby mundurowe po-
winny przykładać większą 
wagę do patroli w okolicach 
targu, zwłaszcza w okresie 
przedświątecznym.

- Policji to na targu w ogóle 
nie widać, straż miejską tyl-
ko czasami. Przecież teraz  
 

kradzieże będą się 
nasilać. Ja niestety 
odczułam to na wła-
snej skórze – dodaje 
72-latka.

Druga z okradzio-
nych kobiet miała 
nieco więcej szczę-
ścia. Choć złodzieje z 
ręki wyrwali jej port-
fel i doszło do krótkiej 
szarpaniny, to łobuzy 
zabrali tylko 20 zł i 
portfel wyrzucili. Nie 
zabrali dokumentów 
i nie zauważyli, że w 
innej przegródce było 
kolejne 20 zł. 

Mieszkańcy z któ-
rymi rozmawialiśmy 
o piątkowych zdarze-

niach nie szczędzą słów 
Pani Marianna została okradziona na targowisku

krytyki pod adresem złodzie-
jaszków. Takie zachowanie jest 
karygodne, tym bardziej, że 
na ofiary rabunku wybrane 
zostały starsze, niczego nie 
podejrzewające osoby. Dla 
emerytów często liczy się każ-
da złotówka, tym bardziej tuż 
przed świętami. 

Policja po zgłoszeniu podjęła 
działania. Przypominamy, że 
przed świętami, takich sytu-
acji może być znacznie więcej. 
Należy na siebie uważać i 
pamiętać o podstawowych 
zasadach – nie nosić przy 
sobie dużych sum pieniędzy, 
zawsze zapinać torebkę, nie 
nosić w portfelu wszystkich 
dokumentów, numerów kont 
czy haseł do nich.

(zz)
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Poddębice 

Poddębice Tu m a ny  k u r z u 
wzbijały się przez 

ostatnie dni w powietrze z po-
wodu wyburzania starego banku 
spółdzielczego przy ul. Łódzkiej. 

- Budynek nie zostanie w całości 
wyburzony – mówi jeden z robot-
ników. - Wyburzamy jedynie piętro. 

Parter będzie wyremontowany a 
nowe piętro dopasowane do ogólnej 
koncepcji. Z nowego banku będzie 
można korzystać w przyszłym 
roku. Dokładny termin oddania 
nieruchomości do użytku nie jest 
jeszcze znany. 

(ps)

Piotr Binder został 
wybrany szefem 

Platformy Obywatelskiej w po-
wiecie poddębickim.

- Nie ukrywam, że jestem dum-
ny z tego, iż uzyskałem tak duże 
poparcie. Pragnę podziękować 
tym wszystkim, którzy mi zaufali i 
nie dali się ponieść informacjom z 
urzędu wojewódzkiego o moim rze-
komym złym sprawowaniu władzy 
w OSP. Jak już mówiłem, przez dwie 
kadencje swojego prezesowania w 
OSP, nie zrobiłem nic nagannego. 

Przypomnijmy, że służby woje-
wody stoją na stanowisku, że OSP 
prowadziła działalność gospodar-

czą polegającą na wynajmowaniu 
lokali i świetlicy oraz wydzierża-
wieniu elewacji budynku strażnicy 
pod reklamę.

„Zgodnie z art. 85a ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1868) oraz zgodnie z 
procedurą wysłano powiadomienie 
do ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej o zamiarze 
wydania zarządzenia zastępczego. 
Decyzja zostanie wydana po uzy-
skaniu informacji zwrotnej” - infor-
muje Dagmara Zalewska, rzecznik 
prasowy wojewody. 

(ps)

Wicestarosta szefem PO

PozosTaŁo... PóŁ banku

PaSażerowie krytykUją!
Poddębice Plany związane z 

likwidacją przy-
stanków autobusowych przy ul. 
Przejazd wzbudzają ogromne 
emocje. Korzystający z usług firm 
przewoźniczych nie potrafią zro-
zumieć decyzji urzędu miasta. Mają 
nadzieję, że lokalna władza zmieni 
jeszcze koncepcje.

- Nie wyobrażam sobie, abym 
musiała iść na koniec ul. Zielonej 
na przystanek autobusowy – mówi 
rozżalona pasażerka. - Poruszam się 
o kuli. Już dojście na Przejazd sprawia 
mi problem. Ja rozumiem, że tam 
zrobili nowy przystanek, ale jaki jest 
sens likwidacji tych?

Negatywnie o planach likwidacji 
przystanków na Przejazd wypowia-
da się również kolejny pasażer.

- Tu chodzi przede wszystkim o 
ludzi starszych. Czy burmistrz o nas 
nie pamięta? Przecież to zrozumiałe, 
że spacer na odległy przystanek bę-
dzie dużym problemem. Najpierw 
zlikwidowali przystanki w centrum 
miasta, na pl. Kościuszki a teraz 
znowu kolejny nietrafiony pomysł 
– usłyszeliśmy.

Kierowca jednej z prywatnych firm 
przewozowych zdradził nam, że w 
urzędzie miasta trwały rozmowy na 
temat przystanków przy ul. Przejazd.

- Szefowa rozmawiała w tej sprawie 
z włodarzem Poddębic. Mówiła mu, 
że jest bardzo dużo pasażerów, którzy 
źle oceniają plany związane z likwi-
dacją tych przystanków. Niestety nic 

nie wskórała. Nie wiem, dlaczego tych 
przystanków nie można zostawić. 
Oczywiście, ja mogę się zatrzymywać 
na Zielonej przy Targowej, ale szkoda 
mi tych ludzi, którzy będą musieli 
tam dojść.

Wysłaliśmy do urzędu maila z 
pytaniem o przystanki na Przejazd.

- Przystanki autobusowe znajdujące 
się na ul. Przejazd w Poddębicach 
są przystankami tymczasowymi. 
Z dniem 1 grudnia br. wyznaczone 
zostały przystanki na ul. Zielonej. Jed-
nak z uwagi na pomoc w uzyskaniu 
przewoźnikom zezwoleń udzielonych 
przez marszałka województwa łódz-

kiego na wykonywanie przewozów 
regularnych w krajowym transporcie 
drogowym likwidacja przystanków 
na ul. Przejazd jest czasowo prze-
dłużona. Przystanki na ul. Przejazd 
będą do dnia 01.02.2018r. w związku 
z koniecznością uzgodnienia rozkła-
du jazdy przez przewoźników. Do 
Urzędu Miejskiego w Poddębicach 
nie wpłynęły zgłoszenia pasażerów 
negatywnie oceniających likwidację 
przystanków na ul. Przejazd – wyja-
śnia Cezary Makowski, kierownik 
Referatu IGKM Urzędu Miejskiego 
w Poddębicach. 

(ps)

Pasażerowie nie chcą likwidacji przystanków przy ul. Przejazd
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Poddębice 

Poddębice 

Powiat poddębicki inwestuje w 
infrastrukturę drogową, czego 
wyrazem są powstające nowe bez-
pieczne trasy. Dzięki dobrej współ-
pracy i ogromnemu wysiłkowi 
samorządów udało się zrealizować 
w ostatnim czasie przebudowę 
drogi Dalików - Huta Bardzyńska 
(granica powiatów: poddębickiego 
i zgierskiego). Droga została prze-
budowana na odcinku 7,5 km, na 
wykonanie tej inwestycji przezna-
czono ponad 3,6 mln zł

- Dziękuję wszystkim, którzy doło-
żyli pieniędzy do budowy tej drogi, 
dzięki temu mamy nowy „Trakt 
Parzęczewski” tym razem z Dali-
kowa. Szczególnie dziękuję wójtowi 
Nowakowskiemu z gminy Parzę-
czew i jego radzie, bo zdobyli się na 

wielkoduszność dokładając nam 100 
000 zł., mimo że są z innego powiatu. 
Zawsze twierdziłem, że „efektywna 
współpraca jest korzystna dla wszyst-
kich” – mówi Ryszard Rytter, starosta 
poddębicki.

Pomimo tak dużych wydatków 
na drogi ostatni kwartał 2017 roku 
obfituje również nowymi pracami 
w zakresie poprawy infrastruktury 
drogowej.

Z końcem listopada zakończono 
prace w Ciężkowie polegające na 
wykonaniu poboczy. Inwestycja pn. 
„Wykonanie poboczy na drodze 
powiatowej Nr 3708E Poddębice – 
Ciężków” została zrealizowana na 
odcinku 2 250 m co objęło powierzch-
nię 4 510 m2.

Koszt całego przedsięwzięcia wy-
niósł prawie 
150 tys. zł. 
Ponadto pra-
cownicy wy-
działu dróg 
starostwa po-
wiatowego w 
ramach prac 
porządko -
wych zebrali 
zaw yżone 
pobocza i 
odtworzyli 
rowy na od-
cinku Char-
chów Pański 

– Walentynów w gminie Zadzim.
– Zależało nam na wykonaniu 

poboczy przy drodze Ciężków – 
Poddębice i odcinku Charchów Pań-
ski – Walentynów jeszcze w tym 
roku przed okresem zimowym, bo 
wtedy warunki drogowe są znacznie 
trudniejsze – podkreśla konieczność 
wykonania prac starosta R. Rytter.

– Prawidłowo wykonane pobocza 
w znaczącym stopniu poprawią bez-
pieczeństwo kierowców i pieszych 
korzystających z tych odcinków dróg. 

Na ukończeniu jest inwestycja pn. 
„Remont chodników na ul. 1 Maja 
w Poddębicach – Etap I” o wartości 
prawie 250 tys. zł.

Wykonano remont i położono kost-
kę brukową wraz z krawężnikami na 
odcinku 630 m. Łącznie wbudowano 
1 340 m2 kostki.

– Inwestycja w zakresie remontu 
chodników na ul. 1 Maja w Poddębi-
cach jest doskonałym uzupełnieniem 
nowej nawierzchni położonej na tej 
ulicy kilka lat wcześniej. 

W tym roku zostanie ukończony 
pierwszy etap inwestycji, kolejne dzia-
łania podjęte zostaną w przyszłym 
roku. Należy także wspomnieć, że obie 
inwestycje udało się zrealizować finan-
sując je w całości z budżetu naszego 
powiatu – dodaje starosta.

Krystalizują się również plany 
na rok 2018 w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019” powiat poddębicki 
złożył dwa wnioski w ramach nabo-
ru ogłoszonego przez łódzki urząd 
wojewódzki.

- Wstępna lista ogłoszona przez 
wojewodę łódzkiego bardzo nas 
ucieszyła, bowiem wniosek na prze-

budowę odcinka drogi powiatowej 
z Sędowa przez Klementów, Pragę 
i Bałdrzychów aż do Businy znalazł 
się na pierwszym miejscu, a wniosek 
na drogę Biała Góra – Domaniew 
znalazł się na 12 miejscu rankingu. 
Oba mają zapewnione finansowanie 
– podkreśla Ryszard Rytter. 

Poddębicki buduje i naprawia 
infrastrukturę drogową

Uroczystym podpisaniem umowy 
w uniejowskim zamku przypie-
czętowano realizację inwestycji 
wartej ponad 65 mln złotych. Na 
mocy zawartego porozumienia 
już niebawem w strefie uzdrowi-
skowej A powstanie Aparthotel 
„Termy Uniejów”. Obiekt będzie 
pierwszym w Uniejowie tak no-
woczesnym i wielofunkcyjnym 
kompleksem, składającym się z 
części hotelowej, konferencyjnej 
i rekreacyjnej, mogącym przyjąć 
duże grupy biznesowe nawet do 
400 osób. 

Prezes zarządu P.G.K. „Termy 
Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie 
Marcin Pamfil podpisał umowę 
na roboty budowlane z general-
nym wykonawcą – firmą Budimex 
S.A. z siedzibą w Warszawie. W 
imieniu generalnego wykonawcy 
umowę podpisali: Marek Janow-
ski - dyrektor rejonu oraz Łukasz 

Ruszył remont par-
terowego budynku, 

przy ul. Łęczyckiej w sąsiedztwie 
gmachu starostwa, który przez 
kilka lat zamieniał się w ruinę. 

- Z początku plany właścicieli były 
takie, aby powstała tutaj apteka – 
powiedział nam kierownik ekipy 
remontowej. - Jednak z powodów 
formalno-proceduralnych plany 
zmieniły się. Po remoncie budynek 
będzie można wynająć. Tak więc na 
razie nie wiadomo, jaka będzie dzia-
łalność. Zadecyduje o tym przyszły 
dzierżawca. 

(ps)

Przejeżdżający tir zniszczył rondo przy zbiegu ul. Zie-
lonej i Łódzkiej. W ub. tygodniu ustawiono zabezpie-

czające barierki, tak, aby kierowcy nie wjeżdżali w naruszoną kostkę 
brukową i krawężnik.

(ps)

zniszCzone ronDo 

Co powstanie przy starostwie?
Piją PrzeD blokiem 

Lokatorzy bloku 
przy ul. Sobieskie-

go 5 mają już dość pijackich 
osiedlowych libacji. Mieli na-
dzieję, że wraz z ochłodzeniem 
amatorzy procentów nie będą 
już przesiadywać na ławkach. 
Pomylili się. Alkohol spożywany 
jest pod chmurką nawet teraz. 
Jak usłyszeliśmy najgorzej jest w 
weekendy. Zakłócana jest cisza 
nocna. 

- Przydałyby się częstsze patrole 

policji – usłyszeliśmy od jednej z lo-
katorek. - Być może problemu by nie 
było, gdyby zwiększyć liczbę kamer. 

(ps)

rusza budowa aparthotelu „termy Uniejów”

Na zdjęciu: prezes zarządu P.G.K. „Termy Uniejów” Marcin Pamfil oraz 
przedstawiciele generalnego wykonawcy – firmy Budimex S.A.: Marek 
Janowski – dyrektor rejonu oraz Łukasz Liberski – dyrektor ds. handlowych 
podczas podpisania umowy w sali rycerskiej zamku arcybiskupów 
gnieźnieńskich.
Liberski – dyrektor ds. handlowych. 
Generalny wykonawca inwestycji 
został wyłoniony w toku przetargu 
nieograniczonego. Przedmiotem za-
dania, którego podjął się generalny 
wykonawca jest zaprojektowanie 

oraz wykonanie robót budowla-
nych związanych z realizacją obiek-
tu Aparthotelu „Termy Uniejów” z 
restauracją, częścią konferencyjną 
i usługami towarzyszącymi oraz 
infrastrukturą techniczną i zago-
spodarowaniem terenu, a także 
kompletnym wyposażeniem i 
uruchomieniem obiektu wraz z 
pozwoleniem na użytkowanie i 
kategoryzacją obiektu jako hotel 
czterogwiazdkowy.

Łączna wartość przedsięwzięcia 
to 65.128.500,00 zł brutto. Inwesty-
cja jest realizowana przez P.G.K. 
Termy Uniejów Sp. z o.o. w Unie-
jowie przy współfinansowaniu 
przez prywatnych inwestorów 
lokujących środki finansowe w for-
mie zakupu jednostek hotelowych. 
Termin całkowitego zakończenia 
prac zaplanowano na 31 lipca 2019 
roku.

Poddębice 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 264: Co z oczu, to z myśli.
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* - Mamo, ile jest pasty do zębów w 
tubie? 
- Nie mam pojęcia, syneczku. 
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

* * * 
* Jasio szepcze tacie na ucho: 
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to 
powiem ci, co mówi mamie taki pan w 
mundurze, który przychodzi tu co rano. 
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi. 
- I co, Jasiu? Co mówi? 
- Mówi: “Dzień dobry! Poczta dla pani”. 

* * *
* Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie oznajmia 
widzom:  
- Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z obecnych tu kobiet.  
Z ostatniego rzędu słychać męski głos:  
- Maryśka, zgłoś się na ochotnika! 

* * *
* Kilkuletni chłopczyk i dziewczynka w tym samym wieku 
kąpią się razem w wannie. Dziewczynka dostrzega siusiaka i 
pyta chłopczyka: 
- Mogę dotknąć? 
Chłopczyk oburzony: 
- Nie ma mowy! Swojego już urwałaś! 

* * *
* Idzie policjant i prowadzi pingwina za łapę. Spotyka go 
kolega i pyta:  
- Co ty robisz z tym pingwinem? 
- A przyplątał się i nie wiem co z nim zrobić.  
Kolega na to: 
- Zaprowadź go do ZOO. 
Po paru godzinach spotykają się ponownie a policjant nadal 
z pingwinem. Kolega pyta: 
- No i co? 
- Zaprowadziłem go do ZOO, a teraz idziemy do kina. 

* * *
* Pracownik do dyrektora:  
- Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponieważ 
interesują się mną trzy firmy.  
- A moge wiedzieć jakie? - pyta dyrektor.  
- Elektrownia, gazownia i wodociągi. 

KAPUŚNIAK Z BRUKSeLKI
Składniki:
ok. 600 g brukselki
2 marchewki
2 pietruszki
ok. 1,5 litra bulionu warzywnego
kilka gałązek świeżego cząbru
garść listków pietruszki
3-4 listki laurowe
2 łyżeczki suszonego majeranku
kilka kulek ziela angielskiego
1/2 łyżeczki ostrej papryki
olej do smażenia
etapy przygotowania:
Posiekaj w blenderze brukselkę (przy 
pomocy odpowiedniej szatkowni-
cy do cięcia w plasterki). Zetrzyj w 
blenderze marchewkę i pietruszkę 
(nie obieraj warzyw ze skórki, jeśli 
używasz młodych sztuk). W moździe-
rzu rozetrzyj pieprz i ziele angielskie. 
W głębokiej patelni rozgrzej trochę 
oleju. Podsmaż marchewkę z pie-
truszką wraz ze szczyptą soli i połową 
mieszanki przypraw roztartych w 
moździerzu. Gdy warzywa zaczną 

mięknąć, przełóż je do bulionu. W tej 
samej patelni podsmaż na oleju bruksel-
kę do momentu, aż zacznie się rumienić. 
Dodaj ją do bulionu. Zagotuj bulion, do-
daj listki laurowe, posiekane listki cząbru, 
majeranek, paprykę, resztę przypraw 
z moździerza oraz ewentualnie sól (w 
zależności od tego, jak słony jest bulion). 
Zmniejsz ogień i gotuj zupę przez ok. 
10-15 minut, aż warzywa będą miękkie.  
Na koniec dodaj do zupy natkę pie-
truszki. 

DOMOWe KLOPSIKI Z INDyKA 
Z KASZą KUSKUS

Składniki:
500 g mielonego mięsa z indyka
1 pęczek szczypiorku
1 średnia cukinia
4 ząbki czosnku
duża garść posiekanej pietruszki
1 rozbite jajko
1 łyżka mielonego kminu rzymskiego 
(dzieci mogą nie lubić tej przyprawy)
szczypta soli i świeżo zmielonego 
pieprzu
do podania: kasza kuskus

1 cebula
2-3 łyżki masła + garść posiekanej 
pietruszki
1 łyżka przyprawy curry
etapy przygotowania:
W dużej misce mieszamy mięso, po-
siekaną pietruszkę, startą na tzw. du-
żym oczku cukinię, szczypiorek, wy-
ciśnięty czosnek, przyprawy i jajko. 
Całość dokładnie mieszamy do po-
łączenia się składników. Formujemy 
klopsiki o wielkości orzecha włoskiego.  
Opcja pieczenia: uformowane klopsi-
ki rozkładamy na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia. Pieczemy w 
rozgrzanym piekarniku w 200 stopniach 
C, przez 10-15 minut. Podajemy z kaszą 
kuskuks przygotowaną wg przepisu 
poniżej. Opcja smażenia: uformowane 
klopsiki smażymy na rozgrzanej patelni 

z olejem roślinnym przez ok. 4 minuty, 
do momentu aż nabiorą złotobrązowej 
barwy. Podajemy z kaszą kuskus.  Aby 
przygotować kaszę kuskus: na roz-
grzanej patelni z masłem podsmażam 
delikatnie posiekaną w drobną kostkę 
cebulkę i przyprawę curry. Dodaję 
kaszę i mieszam, tak by kasza w całości 
była pokryta tłuszczem. Po chwili doda-
ję wodę (nie za dużo, tak by przykryła 
kaszę), posiekaną pietruszkę i mieszam. 
Odstawiam z ognia i doprawiam solą. 
Upieczone lub usmażone (dwie opcje 
podane w procedurze przygotowania) 
klopsiki podajemy z kaszą kuskus z 
cebulką i pietruszką. Polecam polać 
kwaśną śmietaną.

JABŁecZNIK
Składniki:
masło do wysmarowania tortownicy
110 g cukru
4 kwaśne jabłka, obrane i pokrojone 
w plastry
225g mąki pszennej
4 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli

szczypta goździków w proszku
pół łyżeczki cynamonu w proszku
110g miękkiego masła
2 jajka
mleko
2 łyżki cukru
etapy przygotowania:
Rozgrzać piekarnik do 190 stopni 
Celsjusza (z termoobiegiem do 170C). 
Wysmarować masłem tortownicę. 
Jabłka połączyć z cukrem. W dużej 
misce wymieszać mąkę z proszkiem 
do pieczenia i przyprawami. Dodać 
masło i mieszać do czasu uzyskania 
konsystencji panierki. Następnie dodać 
jabłka, jajka i tyle mleka, aby uformo-
wać ciasto. Rozłożyć ciasto w tortow-
nicy i posypać cukrem. Piec 30-40 
minut na złoty kolor. Wyjąć tortownicę i 
odstawić na 10 minut, następnie wyjąć 
ciasto. Podawać ciepłe lub zimne.
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W XIII Rajdzie Mikołajkowym, który odbył się w sobotę w Łęczycy wzięło udział ok. 1,5 tysiąca uczest-
ników. Każdy miał czapkę Mikołaja lub inny „mikołajowy” atrybut. Śniegu co prawda nie było, ale 
atmosfera zbliżających się świąt bez wątpienia towarzyszyła uczestnikom rajdu. Dla wszystkich drużyn 
ze szkół i przedszkoli organizatorzy przygotowali świąteczne paczki.

Ponad tysiąc Mikołajów w Łęczycy
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Ozorków 

reklama

Jan Kromkowski jest 
jednym z ośmiu sa-

morządowców krytycznie oce-
niających wypowiedź burmistrza 
Jacka Sochy a także Grzegorza 
Stasiaka, prezesa OPK. W ubie-
głotygodniowym numerze napi-
saliśmy o odrzuceniu przez radę 
zaproponowanych przez komu-
nalkę podwyżek za wodę i ścieki. 

- To nie jest tak, jak twierdzą 
burmistrz i szef OPK, że na sesji 
nie można było się wypowie-
dzieć. Prezes przedsiębiorstwa 
komunalnego nawet nie próbo-
wał zabrać głosu – słyszymy od 
J. Kromkowskiego. - Dlatego nie 
rozumiem, dlaczego panowie 
sugerują, że szef komunalki nie 
został dopuszczony do głosu. 

Radni przesłali do redakcji pi-
smo, w którym można przeczytać:

„Przedmiotem obrad rady miej-
skiej w Ozorkowie w dniu 30 listo-
pada 2017 r. był między innymi 
projekt uchwały, przedstawiony 
radnym przez burmistrza pod-
noszący stawki opłat za wodę i 
ścieki na terenie miasta w roku 
2018. Warunkiem koniecznym 
do podniesienia tych opłat jest 
posiadanie przez OPK aktualne-
go, wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. W mo-
mencie przedkładania projektu 
tej uchwały, przedsiębiorstwo 
OPK nie dysponowało aktualnym 
takim planem. Plan na lata 2017-
2019 został przedłożony radnym 
dopiero 22 listopada 2017 r., a nie 
jak podaje prezes OPK w dniu 
22 września 2017 r. i zawierał 
inwestycje na rok 2017, które w 
większości zostały już zrealizo-
wane. Przedsiębiorstwo OPK 
realizowało więc inwestycje w 
2017 r. bez zatwierdzonego wie-
loletniego planu. Nieprawdą jest, 
iż radni otrzymali propozycję 
nowej taryfy na rok 2018 za wodę 

i ścieki, w dniu 19 października 
2017 r. Projekt uchwały zatwier-
dzający podwyżkę ceny wody o 
prawie 12% wpłynął do radnych 
w dniu 22 listopada 2017 r. Rad-
ni, w uzasadnieniu podjętych 
uchwał, powołali się na przepisy 
prawa, których nie zakwestiono-
wał będący na sali obrad, radca 
prawny urzędu, który jest jed-
nocześnie przewodniczącym 
rady nadzorczej Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
Dopuszczalną prawnie praktyką 
jest przedkładanie radnym, przed 
sesją lub podczas jej trwania, pro-
jektów uchwał. Radni mają prawo 
do przerwy w celu zapoznania się 
z treścią projektu uchwały. Radni 
klubu PiS otrzymali projekt uchwa-
ły w trakcie sesji, zawnioskowali o 
przerwę, po czym podjęli decyzję o 
nie wzięciu udziału w głosowaniu 
nad projektem uchwały. W trakcie 
obrad rady miejskiej, aż do czasu 
zamknięcia obrad przez przewod-
niczącego rady, prezes OPK ani 
razu nie zgłosił chęci zabrania gło-
su. Według statutu gminy miasta 
Ozorków, przewodniczący rady 
udziela głosu każdemu uczestni-
kowi obrad.  Znowelizowana usta-
wa o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odprowadzeniu ścieków, 
którą straszy burmistrz, a która 
wejdzie w życie od 1 stycznia 
2018 roku, wprowadza instytucję 
państwowego regulatora cen za 
wodę i ścieki. Regulator nie będzie 
narzucał cen tylko je kontrolował 
pod kątem rzetelności i właściwo-
ści kosztów przedsiębiorstw wod-
no-kanalizacyjnych, czyli będzie 
stał na straży nieuzasadnionych 
wzrostów opłat”.

Pod pismem podpisali się: To-
masz Adamczewski, Paweł An-
drzejczak, Piotr Banasiak, Barbara 
Błaszczyk, Roman Kłopocki, Karo-
lina Kręcikowska, Jan Kromkow-
ski, Kamil Zdziarski.

raDni miejsCy są oburzeni 

krytyka burmistrza i szefa oPkPacjentka  oskarża  lekarkę
Ozorków - W Miejskiej Przy-

chodni Zdrowia zo-
stałam wyzwana przez lekarkę. 
To się w głowie nie mieści, że 
dochodzi do takich sytuacji 
– nie ukrywa zdenerwowania 
Genowefa P. (nazwisko do wia-
domości red.), która złożyła ofi-
cjalną skargę do Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Pani Genowefa od lat zmaga się 
z osteoporozą. Musi co pół roku 
przyjmować zastrzyki Prolia. Do 
przychodni zdrowia, przy ul. 
Wigury, ozorkowianka udała się 
po receptę. 

- Pełnopłatność tego leku wy-
nosi prawie 850 złotych. Wiado-
mo, że na receptę lek otrzymuję 
bezpłatnie, tym bardziej, że skoń-
czyłam już 75 lat. Zabrałam ze 
sobą wszelką dokumentację cho-
roby. Nie spodziewałam się, że w 
przychodni zdrowia zostanę tak 
poniżona – słyszymy. 

Pacjentka twierdzi, 
że lekarka (dane znane 
red.) użyła wobec niej 
słów, które nigdy nie 
powinny paść. 

- Już na dzień dobry 
usłyszałam od lekarki 
słowo „siadaj”. Jak do 
jakiejś smarkuli. Póź-
niej było jeszcze go-
rzej. Lekarka nawet nie 
chciała przejrzeć histo-
rii choroby. Stwierdzi-
ła, że jestem oszustką 
i że nie ma zamiaru 
płacić z własnej kiesze-
ni za mój lek. To był dla 
mnie szok.

77-letnia Genowefa 
P. ze łzami w oczach 
wyszła z gabinetu. Po-
prosiła jednak jedną z 
pielęgniarek, aby po-
starała się porozma-
wiać z lekarką. 

- Bardzo zależało mi 
na tej recepcie. Pielę-
gniarce na szczęście 
udało się przekonać lekarkę i otrzy-
małam receptę na zastrzyki. Całej tej 
sytuacji przyglądali się inni pacjen-
ci, którzy widzieli w jakim stanie 
wyszłam z lekarskiego gabinetu. 
Słyszeli zresztą, jak lekarka na mnie 
nakrzyczała.

Pani Genowefa w ub. tygodniu 
spotkała się z Andrzejem Fijałkiem, 
dyrektorem MPZ w Ozorkowie. 
Powiedziała szefowi miejskiej przy-
chodni o bulwersującym zdarzeniu. 
Nasza czytelniczka oczekiwała 
zdecydowanej reakcji dyrektora. Jak 
twierdzi, przeżyła rozczarowanie. 

- Dziwnie się rozmawiało z dyrek-
torem Fijałkiem. Tak, jakby w ogóle 
nie był zainteresowany sprawą. 
Przekazałam mu, że złożyłam skar-

Pani Genowefa na długo zapamięta wizytę w miejskiej przychodni 

Dyrektor A. Fijałek czeka na 
odpowiedź z NFZ

gę do NFZ. Odparł tylko, dobrze. 
Od dyrektora przychodni usły-

szeliśmy, że pacjenci mogą opo-
wiadać gazecie różne rzeczy. Czy 
szef MPZ rzeczywiście nie przejął 
się zbytnio tym, co spotkało pa-
cjentkę w placówce, którą kieruje? 

- Mogę potwierdzić, że była u 
mnie ta pacjentka. Przyjąłem do 
wiadomości, że złożyła skargę. Z 
całą pewnością sprawa zostanie 
wyjaśniona – zapewnia dyrektor.

A. Fijałek nie chciał odpowie-
dzieć na pytanie, czy rozmawiał 
już z oskarżaną lekarką. Nie wia-
domo, czy zamierza wyciągnąć 
jakiekolwiek konsekwencje wobec 
pani doktor.

(stop) 
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Zakład w siedzibie ŁSSe otrzymał kilka dni temu pozwolenie na 
rozbudowę dotyczące parku maszynowego wraz z infrastrukturą. 
Pozwolenie odebrała prokurent firmy Krystyna Baras – Małolepsza. 
Inwestycja ruszyć ma w pierwszym kwartale przyszłego roku. W roz-
budowę ma zostać zainwestowanych prawie 20 mln zł. W związku z 
rozbudową zatrudnieni mają zostać nowi pracownicy. W tej chwili w 
Interprint pracuje 265 osób. 

- Podczas spotkania dotyczą-
cego rozwoju średnich miast, 
miałem okazję porozmawiać z 
panem premierem Morawieckim 
o sytuacji gospodarczej naszego 
miasta, m.in. o działającej na te-
renie Ozorkowa podstrefie ŁSSe 

Ruszyły prace przy-
gotowawcze zwią-

zane z budową dużego ronda u 
zbiegu ul. Zgierska/Południowa/
Wyszyńskiego/Maszkowska/
Średnia. Przeprowadzono wy-
cinkę drzew pod plac budowy 
oraz prace związane z zabezpie-
czeniem istniejącej i ułożeniem 
nowej podziemnej infrastruktury 
technicznej pod mającym po-
wstać rondem i wokół niego.

Rozpoczęto też prace przy budo-
wie ronda u zbiegu ulic: Południo-
wa, Unii i Kochanowskiego. 

Prace przy przebudowie ul. Masz-
kowskiej i Południowej wraz z mo-
stem idą zgodnie z planem. Na ul. 
Południowej przygotowywana jest 

konstrukcja pod montaż 14 belek 
nośnych o wadze 24 ton każda. 

Konstrukcja jest obecnie betono-
wana, po zakończeniu betonowania 
zostaną pobrane trzy próbki, okre-
ślające wytrzymałość konstrukcji. 
Jeśli wytrzymałość będzie odpo-
wiednia, ekipa budowlana przy-
stąpi do układania belek. Prace te 
planowane są na 15 grudnia.  

Poza tym na ul. Południowej w 
kierunku ul. Unii budowana jest 
kanalizacja deszczowa.  

Prace na Maszkowskiej zakończą 
się w ciągu kilkunastu najbliż-
szych dni; jezdnia ma już nową 
nawierzchnię, krawężniki są w 
całości wybudowane, do ułożenia 
pozostał fragment chodnika po 
jednej stronie jezdni. 

Interprint inwestuje w rozbudowę Radny z premierem rozmawia o Ozorkowie 
i o walorach naszego miasta jako 
miejsca pod nowe inwestycje, 
chociażby ze względu na wygo-
spodarowanie w ostatnich latach 
terenów pod działalność inwesty-
cyjną oraz korzystne położenie 
i bliskość do głównych węzłów 

komunikacyjnych – mówi 
Dominik Gabrysiak, radny 
powiatowy. 

Średnie miasta w Polsce 
w najbliższych latach mają 
otrzymać blisko 2,5 mld zł 
wsparcia. To założenia pa-
kietu będącego częścią planu 
Morawieckiego. 

Wsparcie dla średnich 
miast ma pochodzić m.in. 
z funduszy europejskich, 
preferencjach w lokowaniu 
inwestycji oraz ułatwionym 
dostępie do Funduszu In-
westycji Samorządowych, 
zarządzanego przez Polski 
Fundusz Rozwoju. Pakiet dla 
średnich miast jest jednym z 
punktów Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwo-
ju (SOR). Dotyczy miast 
powyżej 20 tys. mieszkań-
ców oraz miast powyżej 15 
tys. mieszkańców - siedzib 

powiatów, z udziału zostały wyłą-
czone miasta wojewódzkie. Takich 
miast w Polsce jest 255. Według 
analizy wykonanej na potrzeby 
SOR przez Polską Akademię Nauk, 
szczególnego wsparcia potrzebują 
122 miasta spośród nich. 

Przygotowania do budowy rond

Wycinka drzew przy skrzyżowaniu ul. Zgierska/Południowa/
Wyszyńskiego/Maszkowska/Średnia

Korytowanie terenu pod rondo przy ul. Unii

Lokatorów deNerwUje warkot  
Ozorków Z  c a ł ą  p e w n o -

ścią ta inwestycja 
spółdzielni mieszkaniowej 
nie wszystkim mieszkańcom 
przypadła do gustu. Spali-
nowe dmuchawy, w które 
zostali wyposażeni pracow-
nicy gospodarczy, wywołują 
wśród niektórych lokatorów 
wściekłość. 

Pierwsze użycie dmuchaw 
podczas nie tak dawnych opa-
dów śniegu i pierwsze zgrzyty. 
Lokatorzy, którzy zostali wy-
budzeni ze snu, nie przebierają 
w słowach. 

- Kto to słyszał, aby takim 
sprzętem pracować o czwartej 
nad ranem tuż pod oknami 
bloków. Myślałem, że oszaleję. 
Zerwałem się z łóżka na równe 
nogi, gdy usłyszałem te dmu-
chawy. W pierwszej chwili nie 
wiedziałem co się dzieje. Na-
prawdę bardzo nieprzyjemne 
uczucie – mówi lokator jednego 
z bloków przy ul. Sucharskiego. 

Narzekają też rodzice małych 
dzieci. 

- Moja córeczka ma półtora 
roczku. Oczywiście ten warkot 
wyrwał ją ze snu. Zaczęła pła-
kać. Później przez dobrą godzi-
nę musiałam ją znów usypiać 
– słyszymy od pani Małgorzaty. 

Piotr Węgierski od ponad 37 
lat pracuje w spółdzielni miesz-
kaniowej. Ucieszył się z zakupu 
dmuchaw.

- Człowiek chce dobrze pra-
cować, a dostaje cięgi. To dobry 
sprzęt, świeży śnieg szybko 
wydmuchuje. Nie trzeba już 
wszystkiego robić przy pomocy 
mioteł. Moim zdaniem ludzie 
powinni się zdecydować. Czy 
chcą mieć dokładnie odkurzone 
chodniki, czy też iść do pracy 
po śniegu. Przecież dla nas to 
tylko lepiej, jakbyśmy mogli 

dłużej pospać – mówi z prze-
kąsem pan Piotr. 

Jego kolega, Andrzej Wal-
kowski, ma podobne zdanie. 

-  Dmuchawa dzia ła  sku-
tecznie w pierwszej fazie opa-
dów, gdy śnieg nie jest jeszcze 
zdeptany. Dlatego potrzeba 
niekiedy szybko działać. Tym 
bardziej, że każdy z nas ma 
spory odcinek do odśnieżania. 
Rozumiem lokatorów, ale coś 
za coś...

Jak łatwo się domyślić, niektó-
rzy mieszkańcy stoją w obronie 
dozorców.

- Trzeba to docenić, że są 
ludzie, którzy zrywają się o 
czwartej nad ranem, aby prze-
chodnie nie połamali sobie koń-

czyn na zaśnieżonych chodni-
kach. Przecież wszystko zależy 
od tego, o której zaczyna padać 
śnieg. Jeśli w środku nocy, to co 
mają zrobić sumienni pracowni-
cy? Biorą się do roboty. 

W spółdzielni podjęta została 
decyzja, która powinna ostu-
dzić emocje. 

-  Postanowiliśmy z wice-
prezesem, że pracownicy go-
spodarczy w razie nocnych 
opadów śniegu mogą zacząć 
pracę wcześnie, ale jedynie 
wymiatając śnieg miotłami. 
Dmuchaw będą mogli użyć do-
piero od godziny szóstej rano 
– mówi Piotr Piętka, prezes 
SM w Ozorkowie. 

(stop)



12 11 GRUDNIA 2017
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny zapomniany rejon ozorkowa

ogłoszenie

Nasza czytelniczka z Ozorkowa 
zadzwoniła do redakcji z prośbą 
o interwencję.

- Kupiłam w Łęczycy meble, stół 
z czterema krzesłami. Pracownicy 
tego salonu przywieźli mi meble i 
szkoda, że wtedy ich dokładnie nie 
obejrzałam. Okazało się bowiem, że 
jedna z nóg stołowych miała wy-
wiercone nie w tym miejscu otwory 
montażowe. Jestem starszą osobą i 
sama nie poradziłabym sobie z wy-
wierceniem nowych dziur w nodze. 
Dlatego zadzwoniłam do salonu i 
złożyłam reklamację. Proszę sobie 
wyobrazić, że już trzeci tydzień 

walczę o to, aby mi przywieźli dobrą 
nogę od stołu. Jestem zbywana i lek-
ceważona – twierdzi ozorkowianka. 

Inaczej sprawę przedstawia pra-
cownica salonu meblowego z którą 
rozmawialiśmy w ub. środę. 

- Poszliśmy tej pani na rękę. Po-
winna do nas przyjechać lub prze-
słać zdjęcie tej nogi. Nie zrobiła tego 
a i tak uwzględniliśmy reklamację. 
Poza tym mogliśmy już przyjechać 
wcześniej, ale usłyszeliśmy, że 
akurat w tym dniu nie będzie jej 
w domu. Klientka jutro otrzyma 
komplet nóg stołowych.

(stop)

Deszczowy ubiegły 
tydzień spowodował, 

że sztuczne odkryte lodowisko 
przy ul. Traugutta świeciło pust-
kami. Mało kto decydował się na 
ślizgi w tak niekorzystną aurę. Pan 
Patryk (na zdjęciu), który odpo-
wiedzialny jest za wypożyczanie 
łyżew, ma nadzieję na zmianę 
pogody na bardziej zimową. 

(stop) 

Pusto na tafli
Ozorków 

Gm. Ozorków

zatarg z powodu mebli

kiedy kanalizacja na Zatorzu?
Mieszkańcy ulic Zielonej, Solec-
kiej i Makowej od lat czekają na 
obiecaną kanalizację. Twierdzą, 
że miasto wraz z przedsiębior-
stwem komunalnym a także 
starostwem nie wywiązują się z 
przyrzeczeń. 

- Była już nadzieja na rozpo-
częcie inwestycji, bo rozmowy 
naprawdę były zaawansowa-
ne. Mieszkańcy spotykali się z 
przedstawicielami miasta, OPK 

i powiatu. Niestety, jak zwykle 
wszystko skończyło się na rozmo-
wach – nie kryje rozgoryczenia 
Kazimierz Śnieg. 

Jeszcze w tym roku pan Kazi-
mierz rozpocząć ma zbieranie pod-
pisów wśród mieszkańców pod 
petycją domagającą się inwestycji 
na Zatorzu.

- Jesteśmy zdesperowani i nie od-
puścimy. Najpierw trzeba powal-
czyć o sporządzenie odpowiedniej 

Na zdjęciu Kazimierz Śnieg

wych domów, bo brakuje kanali-
zacji. Zdaniem prezesa Stasiaka w 
tym rejonie Ozorkowa z inwestycją 
kanalizacyjną można by wystarto-

wać za 3 – 4 lata. Być może deter-
minacja mieszkańców przyspieszy 
rozpoczęcie prac. 

(stop)

dokumentacji. Jak już będzie projekt 
inwestycyjny, to prace powinny 
ruszyć. Nie można wciąż tego od-
wlekać – słyszymy.

Grzegorz Stasiak, prezes Ozor-
kowskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego, przyznaje, że plany 
związane z rozpoczęciem inwesty-
cji na Zatorzu spełzły na niczym. 
Chodzi o wysokie koszty i wymogi 
formalne. 

- Położenie kanalizacji na Zato-
rzu to koszt ok. 3 mln zł – mówi 
szef komunalki. - Teoretycznie 
można by wziąć kredyt w WFOŚi-
GW, jednak Zatorze nie jest tere-
nem zbyt zurbanizowanym. I tu 
jest problem. Po prostu jest tam 
za mało domów. Przedsiębiorstwa 
komunalnego nie stać w tym 
momencie na taką kosztowną 
inwestycję. 

Kółko się zamyka. Nie ma no-

W sali konferencyjnej urzędu gminy Ozorków za-
siadły przewodniczące Koła Gospodyń Wiejskich, 

które gościły w tym dniu prezesa Gminnego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Ozorkowie Leszka Komorowskiego 
oraz dyr. GOK w Leśmierzu Mirosławę Walc. Na salę obrad przybyli 
również – wójt gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski i sekretarz gminy Witold 
Kosmowski. Panie wysłuchały krótkiego 
przemówienia wójta nt. pozytywnych relacji 
KGW z samorządem oraz otrzymały mikołaj-
kowe upominki. Wójt składając wszystkim 
paniom mikołajkowe życzenia, dziękował za 
systematyczną działalność, zgodną współ-
pracę i i udział w życiu kulturalnym gminy. 

MIkOŁajkI Z kGW
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Orzechy ziemne (arachidowe), czy-
li popularne fistaszki, posiadają 
wyjątkowe właściwości i wartości 
odżywcze. Przede wszystkim zawie-
rają najwięcej białka ze wszystkich 
orzechów, co wykorzystuje się m.in. 
w kulturystyce. Ponadto orzeszki 
ziemne są sprawdzonym afrodyzja-
kiem. Jednak orzeszki ziemne mogą 
wywołać alergię, dlatego powinny 
z nich zrezygnować m.in. kobiety 
w ciąży.

Orzechy ziemne 
- bogactwo białka

Orzeszki ziemne najwięcej białka ze 
wszystkich orzechów, bo aż 25,8 g/100 
g. W związku z tym fistaszki mogą się 
znaleźć w diecie wegetarian, choć nie 
tylko. Jednym z aminokwasów wcho-
dzących w skład orzeszków ziemnych 
jest arginina, która odpowiada za przy-
rost masy mięśniowej. Z tego powodu 
arachidy są wykorzystywane także w 
kulturystyce.

Orzechy ziemne
- koją nerwy, łagodzą stres

Orzeszki ziemne mają najwięcej 
niacyny (witaminy B3 lub witami-

Fryzura do spania, która sprawi, że będziesz miała kręcone włosy nie zajmie ci więcej niż 10 minut. Jeśli chcesz uzyskać efekt loków tuż po przebudzeniu, ale nieko-niecznie masz czas, aby stylizo-wać fryzurę o poranku, łatwo możesz wybrnąć z tej sytuacji. Wystarczy, że przed snem, zaraz po umyciu włosów zwiążesz je w warkocz. Jeśli wydaje ci się, że będzie to niekomfortowa fryzu-ra do spania, nie musisz mocno zaplatać warkocza. Pozostaw kosmyki włosów luźno związa-ne. Wtedy efekt loków będzie bardziej naturalny i delikatny.Kok do snu to alternatywa warkocza. On również sprawi, że włosy się pokręcą. Najlepiej zrób go na czubku głowy, aby dodatkowo nadać fryzurze obję-

Mandarynki są uważane za młod-
sze siostry pomarańczy. Są od 
nich nie tylko mniejsze, lecz także 
słodsze. Jednak od pomarańczy i 
innych owoców cytrusowych róż-
nią się także zawartością witamin 
i innych składników odżywczych. 
co prawda podobnie jak grejpfru-
ty czy cytryny są skarbnicą wita-
miny c, lecz tylko one zawierają 
nobiletynę - flawonoid, który po-
maga zwalczać otyłość, zapobie-
gać cukrzycy typu 2 i miażdżycy 
naczyń. To nie jedyne właściwości 
lecznicze mandarynek.

Mandarynki mają wiele właści-
wości leczniczych. Dzięki wita-
minom C i A - naturalnym prze-
ciwutleniaczom - wspomagają 
układ odpornościowy, hamują 

Maseczka z żelatyny to prosty, zdro-
wy, a do tego bardzo tani sposób 
na uzyskanie gładkiej i promiennej 
cery w pół godziny. Maseczka z 
żelatyny oczyszcza pory, wzmacnia 
naczynia krwionośne i ujędrnia 
skórę, a wszystko dzięki kolageno-
wi i witaminom, w które obfituje 
żelatyna.

Maseczka z żelatyny to najlepsze, 
co można podarować swojej skórze. 
Żelatyna wykorzystywana jest przede 
wszystkim w kuchni, ale – jak zresztą 
wiele produktów spożywczych – z 
powodzeniem można ją zastosować 
także w domowym spa. Głównym 
składnikiem, który ma tak dobroczyn-
ny wpływ na cerę, jest zawarty w niej 
kolagen, jedno z najważniejszych bia-
łek w naszym organizmie. Wpływa 
on na wygląd i elastyczność skóry, od-
powiednie jej nawilżenie i odbudowę. 

Maseczki z żelatyny – przepisy
Zawsze przed położeniem ma-

seczki pamiętajmy, by odpowiednio 
przygotować twarz. Warto zrobić 
sobie “parówkę”, czyli kąpiel parową 
(ale nie dotyczy to osób, które mają 
cerę naczynkową) i dokładnie oczyścić 
skórę, np. szczoteczką do twarzy lub 
zastosować delikatny peeling. Odsło-
nimy w ten sposób pory i ułatwimy 
składnikom maseczki dogłębną pe-
netrację skóry.

Można kupić żelatynę spożywczą 
w małej saszetce (Gellwe, Dr. Oetker) 
– cena ok. 2-3 zł – wystarczy na 1-2 
maseczki. 

1. Maseczka z żelatyny
Działanie: ujędrniająco-nawilżające
Sposób przygotowania:
1-2 łyżeczki żelatyny rozpuść w 2 
łyżkach gorącej (nie wrzącej!) wody. 
Wytworzy się żel. Gdy przestygnie, 
nałóż galaretkę na twarz, np. przy po-
mocy płaskiego pędzelka, wacika lub 

szpatułki. Pamiętaj, by omijać okolice 
oczu. Warstwa, jaką nakładamy, musi 
być stosunkowo gruba, aby działanie 
ściągające nie było zbyt silne. Cienka 
warstwa szybko zastygnie i wyschnie 
i stanie się nieprzyjemną skorupką. 
Po ok. 20-30 minutach zmyj maskę 
ciepłą wodą.
Jeśli jesteś bardzo wrażliwa, lepiej nie 
zrywaj maseczki tak, jak maski typu 
peel-off, gdyż przywiera ona napraw-
dę mocno i to może po prostu boleć. 
Aczkolwiek usuniesz w ten sposób 
zbędne owłosienie (np. pod nosem), 
no i porządnie oczyścisz wągry.

2. Maseczka z żelatyny i mleka
Działanie: rozjaśniające
Sposób przygotowania:
Tym razem 1 łyżeczkę żelatyny rozpro-
wadź w możliwie jak najcieplejszym 
mleku i postępuj tak, jak w poprzednim 
przepisie. Oczywiście można maseczkę 
nałożyć także na szyję i dekolt.

3. Maseczka z żelatyny i cytryny
Działanie: ściągające
Sposób przygotowania:
W miseczce wymieszaj 125 ml wody 
i tyle samo soku z cytryny. Podgrzej 
mieszaninę (ale nie gotuj) i rozprowadź 
w niej ok 50 g żelatyny. Gdy ostygnie, 
galaretkę nałóż na twarzy, szyi i de-
kolcie. Po 20-30 minutach zmyj ciepłą 
wodą.

4. Maseczka z żelatyny i zielonej 
herbaty
Działanie: liftingujące i prze-
ciwzmarszczkowe
Sposób przygotowania:
Przygotuj mocny napar z zielonej 
herbaty. Łyżeczkę żelatyny rozprowadź 
w dwóch łyżkach gorącej herbaty i 
gotowe! Po ostygnięciu nałóż na twarz 
i postępuj jak wyżej.

5. Maseczka z żelatyny i węgla
Działanie: oczyszczające, przeciwbak-

teryjne
Sposób przygotowania:
Węgiel aktywowany – taki w tablet-
kach czy kapsułkach – ma silne wła-
ściwości absorpcyjne. Dlatego leczy-
my nim infekcje jelitowe. Ale przydaje 
się także w kosmetyce! Maseczka 
z węglem oczyszcza z wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń – usuwa ze 
skóry brud, kurz, nadmiar sebum, 
także ten z głębokich zaskórników. 
Zatem: 2 kapsułki węgla i łyżeczkę 
żelatyny rozpuść w 2 łyżkach gorącej 
wody. Uzyskaną papkę żelową nałóż 
na twarz. Po 20 minutach ściągnij 
czarną maskę.

6. Maseczka z żelatyny i mąki ku-
kurydzianej
Działanie: oczyszczające, peelingujące
Sposób przygotowania:
Pół łyżki mąki kukurydzianej i pół łyżki 
żelatyny zmieszaj w 2 łyżkach gorącej 
wody do uzyskania gęstej pasty. 
Natrzyj nią skórę na twarzy, wmasuj 
okrężnymi ruchami, po czym zostaw 
na 20 minut aż zaschnie. Wtedy deli-
katnie ściągnij (uzyskasz w ten sposób 
dodatkowe działanie oczyszczające 
pory) lub zmyj ciepłą wodą, ponownie 
masując skórę. Taki zabieg wykonywać 
możesz 2 razy w tygodniu.

Ogórek swój kolor zawdzięcza 
chlorofilowi – zielonemu barw-
nikowi, który wspomaga pro-
cesy oczyszczania organizmu. 
chlorofil tworzy silne połączenia 
z częścią toksycznych związków 
i w ten sposób mniejsza ich ilość 
dociera do tkanek organizmu. 
W związku z tym ogórki są po-
lecane m.in. osobom mającym 
nieświeży oddech i zmagające 
się z przykrym zapachem potu. 
Są to bowiem objawy zbyt dużej 
ilości szkodliwych substancji w 
organizmie.

Ogórek na nieświeży oddech

jakie witaminy i minerały 
zawierają mandarynki?

Mandarynki wzmacniają układ odpornościowy i opóźniają proces starzenia

działanie wolnych rodników odpo-
wiedzialnych za proces starzenia, 
a także poprawiają kondycję skóry 
oraz chronią przed chorobami 
oczu. Z badań przeprowadzonych 
przez współczesnych naukowców 
wynika, że te niepozorne owoce 
pomagają także zwalczać otyłość, 
zapobiegać cukrzycy tupu 2, miaż-
dżycy naczyń i niektórym rodzajom 
nowotworów.

Jak związać włosy na noc, żeby rano 
były kręcone?

tości. W tym przypadku warto pamiętać, że włosy muszą tak oplatać gumkę, by wszystkie były zebrane do koka. W innym razie pasma z niego wystające mogą się nie pokręcić i będą odróżniać się od pozostałych.

Orzechy ziemne (arachidowe) 
- właściwości i wartości odżywcze fistaszków

ny PP) ze wszystkich orzechów 
- 12 mg/100 g. Witamina B3 przede 
wszystkim wspomaga układ nerwo-
wy - koi nerwy, łagodzi stres, ułatwia 
zasypianie itp. W lecznictwie jest 
nawet podawana chorym na depre-
sję i choroby psychiczne. Jeśli więc 
czujesz ciągłe zmęczenie i osłabienie, 
nie radzisz sobie ze stresem, bądź 
cierpisz na bezsenność lub z powodu 
migrenowych bólów głowy, sięgnij 
po fistaszki.

Orzechy ziemne na miażdżycę 
i nadciśnienie

Zawarta w orzeszkach ziemnych 
niacyna przyczynia się także do obni-
żenia stężenia “złego” cholesterolu LDL 
i wspomaga produkcję “dobrego” cho-
lesterolu HDL, a tym samym zapobiega 
miażdżycy. Poza tym fistaszki są skarb-
nicą potasu (aż 705 mg/100 g). Wysoka 
zawartość tego pierwiastka pozwala 
utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i 
chroni przed nadciśnieniem tętniczym.

Orzechy ziemne na potencję

Orzeszki ziemne powinny się zna-
leźć także w diecie mężczyzn. Zawarta 
w nich wyżej wspomina arginina 

przyczynia się do poprawienia spraw-
ności seksualnej poprzez rozszerzenie 
naczyń krwionośnych. 

Orzechy ziemne na pamięć
 i koncentrację

Zawarte w orzechach arachidowych 
witaminy z grupy B, magnez i NNKT 
poprawiają pamięć i koncentrację, 
łagodzą stres (np. ten związany z egza-
minami). W związku z tym są polecane 
osobom, które wykonują intensywny 
wysiłek umysłowy, np. uczniom, stu-
dentom itp. Z tych samych powodów 
orzeszki ziemne powinny się znaleźć 
także w diecie seniora.

Badania naukowe sugerują, że 
fistaszki mogą zmniejszyć ryzyko 
rozwoju choroby Alzheimera 

Maseczka z żelatyny: jak ją zrobić? Przepisy na maseczki z żelatyny 

Maseczka z żelatyny to galaretka, 
która zdziała cuda z każdym 
rodzajem cery, zwłaszcza jednak ze 
skórą naczynkową
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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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

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



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

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

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze, umiejętność 
konstrukcji odzieży oraz 

odszywania wzoró1, min. 1 rok 
doświadczenia.
PPHU „ELIZABETH” Export-Import
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 507 085 169
Praca w Łęczycy

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, min.1 rok 
doświadczenia.
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 min. podstawowe, 
1 rok doświadczenia.
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, 1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

Kredyty 
dla każdego  

Łęczyca Przedrynek 8 lokal 3.1

tel 507-017-833

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 
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 własno-
ściowe 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

Wynajmę, sprzedam mieszkanie 
pow. 55 m² w Ozorkowie lub 

zamienię na kawalerkę. Tel.: 603-
044-492

Wynajmę warsztat samochodo-
wy w Łęczycy. Tel.: 533-455-287 

lub 24-721-59-67

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech. 

Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam maszynę do 
szycia wieloczynnościową. 

Materac masujący- okazyjnie. 
Tel.: 730-321-965 
lub 42-277-57-56

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 wo-
reczków, maszynę do obcinania 

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

JeDNOLITy PLIK KONTROLNy
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że

w dniach 12, 19 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie tut. 
Organu podatkowego odbędą się spotkania informacyjno-eduka-
cyjne w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego, którego obowiązek 
złożenia od 1 stycznia 2018 roku dotyczyć będzie wszystkich czynnych 
podatników podatku od towarów i usług.
W przypadku osób zainteresowanych takim spotkaniem prosimy  
o telefoniczny kontakt z Panią Mariolą Palczewską nr tel. 24 721 40 63 
w. 37 celem ustalenia terminu spotkania.
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ogłoszenie

W dniach 30 listopada - 3 grudnia 
we Włoszech, w miejscowości 
Montecatini odbyły się II Mistrzo-
stwa Świata Karate UWK, Kadra 
Narodowa Polski w karate trady-
cyjnym osiągnęła wielki sukces. 
Reprezentanci z powiatu łęczyc-
kiego ogólnie zdobyli 5 medali w 
konkurencjach indywidualnych i 
w konkurencjach drużynowych.  
Grzegorz Wieczorkowski zdobył 
wszystkie kolory medali - złoto 
w kata drużynowym, srebro 
w kumite drużynowym i brąz 
w kata indywidualnym. Adam 
Kołakowski również świetnie się 
zaprezentował. Zdobył dwa me-
dale - złoty w kata drużynowym, 
srebro w kumite drużynowym 
Trenerem asystentem oraz opie-
kunem wszystkich zawodni-

Policjanci łódzkiej drogówki 
zatrzymali do kontroli kierowcę 
osobowego peugeota. Od miesz-
kańca Łęczycy poczuli alkohol. 
Okazało się, że miał ponad promil 
tej substancji w organizmie. W 
takim stanie przewoził swojego 
8-letniego wnuka. Policjanci unie-
możliwili mu dalszą jazdę.

7 grudnia około godz. 17:45 na 
ul. Zgierskiej policjanci łódzkiej 
drogówki zauważyl i  pojazd 
marki Peugeot, którego kieru-
jący jechał z włączonymi świa-
tłami do jazdy dziennej oraz 
mijania przez co oślepiał innych 
uczestników ruchu drogowego. 

Podczas kontroli funkcjonariu-
sze wyczuli od kierującego woń 
alkoholu. Badanie stanu trzeź-
wości 57-latka wykazało ponad 
promil alkoholu w organizmie. 
W pojeździe oprócz kierujące-
go znajdował się jego 8- letni 
wnuczek. Kierowca oświadczył 
policjantom, że wracał do domu 
z przychodni a piwo które wcze-
śniej wypił nie miało wpływu na 
jego jazdę. Teraz za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwości 
oraz nieprawidłowe sprawowa-
nie opieki nad dzieckiem 57-letni 
mieszkaniec Łęczycy odpowie 
przed sądem.

Pięć medali z Mistrzostw Świata 
dla karateków z Łęczycy

ków przebywających we Wło-
szech był Sensei Mariusz Galant. 
zdj. Łęczycki Klub Karate IPPON 

Pijany 57-latek wiózł wnuka

XI konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 
Ozorków 103 prace wpłynęły na 

tegoroczny, XI Kon-
kurs Szopek Bożonarodzeniowych 
Ziemi Łódzkiej, organizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie Ludzi cier-
piących na Padaczkę – Oddział Łódz-
ki w Ozorkowie. Jednym z patronów 
wydarzenia był burmistrz Ozorkowa 
Jacek Socha.

Szopki od 28 listopada można było 

oglądać w kościele św. Józefa. Do 
4 grudnia ozorkowianie oddawali 
swoje głosy na szopkę wybieraną 
przez parafian, natomiast 7 grudnia, 
podczas kolędowania przy choince, 
jury wybierało najładniejsze szopki w 
różnych kategoriach konkursowych.

Kategoria I – dzieci w wieku przed-
szkolnym - miejsce I – Centrum Edu-
kacyjno Artystyczne „Fantazja” z 

Ozorkowa – Amelia Gieraga, Weronika 
Wasiak, Alicja Szewczyk, Maria Chyliń-
ska, Filip Sitek. 

Kategoria II – dzieci w wieku szkol-
nym- uczniowie klas I-III - miejsce I 
– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sien-
kiewicza w Słowiku – Natalia Nagórka

Kategoria III – dzieci w wieku 
szkolnym – uczniowie klas IV-VI - 
miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 5 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Curie-Skłodowskiej z Ozorkowa – 
Kacper Tomczyk

Kategoria IV – Młodzież w wieku 
gimnazjalnym - miejsce I – Zespół 
Szkół Specjalnych z Ozorkowa – 
uczniowie klasy gimnazjum

Kategoria V – dorosłe osoby niepeł-
nosprawne - miejsce I – Warsztat Te-
rapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„RAZEM” z Koluszek – Władysław 
Szadkowski, Łukasz Olczyk.

Info: UM Ozorków, www. pslcnp.pl
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na weSoło

siłacze w akcjinajwięcej osób jedzących piernikiPrzebrali się za duchy

Czasami lepiej 
umyć samochód

Zeby nikt nie 
ukradł

Terenowa 
osobówka 

Było dobre 
branie

Niektórzy nie 
lubią zimy

Mieszkańcy ustanowili rekord Polski na najwięcej osób, 
przebranych za duchy. Mimo niesprzyjającej pogody, w 
tę pamiętną sobotę, na placu Łuczkowskiego w Chełmie 
zgromadziło się dokładnie 258 osób przebranych za białe 
duchy. Głównym wydarzeniem, w ramach którego ustana-
wiano Rekord Polski był festyn „Miasto Dobrych Duchów” 
organizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
„Razem na Kresach”. Festyn miał na celu pokazać Chełm 
jako przyjazne miasto, z pozytywną atmosferą. Podczas 
festynu przeprowadzona została też zbiórka pieniędzy na 
leczenie jednego z uczniów chełmskiego, III LO – Rafała. 

Udało się! W niedzielę, 3 grudnia w Krzywiniu (woj. wiel-
kopolskie) w ramach odbywającego się tam Świątecznego 
Jarmarku Pomysłów, ustanowiono nowy Rekord Polski 
na najwięcej osób jedzących pierniki jednocześnie. W tej 
samej chwili, świątecznymi słodkościami zajadało się aż 
780 osób. Cały jarmark świąteczny przebiegał w bardzo 
radosnej atmosferze, mimo chłodnej, zimowej pogody. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do próby ustanowie-
nia Rekordu Polski na najwięcej osób jedzących pierniki 
jednocześnie mieszkańcy Krzywinia i okolic brali udział w 
Biegu Fartucha. Rozgrzani sportowymi emocjami uczest-
nicy, po skończonym biegu chętnie zaczęli ustawiać się w 
kolejce do strefy bicia rekordu. 

W Ośrodku Impuls w Puszczykowie został ustanowiony 
nowy Rekord Polski w kategorii największy ciężar podnie-
siony przez 10-osobową drużynę w ciągu doby. W próbie 
udział wzięli zawodnicy klubu fitness Impuls Puszczykowo 
w wieku od 20 do 57 lat. O godzinie 22:00 rozpoczęła się 
próba ustanowienia Rekordu Polski w wyciskaniu 50-kilo-
gramowej sztangi po kolei przez10 zawodników i trwała 
przez następne 24 godziny. W trakcie trwania rekordo-
wych zmagań Ośrodek Impuls był otwarty dla wszystkich 
chętnych wesprzeć uczestników próby. Oprócz tego całe 
wydarzenie można było oglądać na żywo w internecie. 
Sztangę wyciśnięto aż 36 335 razy. W przeliczeniu na cię-
żar dało to wynik 1845,35 ton. Za najlepszego zawodnika 
uznano Jakuba Sokoła, który wycisnął 395,33 tony. 


