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Łęczycanie 
oburzeni podwyżką 

opłat za śmieci

NoworoczNe 
Noworodki 

Szymek i Michałek

43-letni Jan O. nie doczekał świąt. 
Kolejna ofiara ozorkowskich melin

Monika kilar – Błaszczyk na cenzurowanym 
Pełniąca obowiązki burmistrza Łęczycy została ostro skrytykowana przez radnych. Samorządowcy twierdzą, że takiej autopromocji jeszcze nie widzieli. 

zamieszanie wokół nocnych dyżurów w aptekach w ozorkowie. czy 

farmaceuci zaprzestaną nieopłacalnych dyżurów nocnych?  

o problemie mówi karolina kręcikowska (na zdjęciu), radna 

miejska, która jest kierowniczką jednej z działających w mieście 

aptek. więcej str. 11

PacJenci 
w nOcy 
bez leKów?

Sesje 
w Ozorkowie 
transmitowane?

Święto 
Trzech 
    Króli
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca Zdaniem radnego 
Pawła Kurczewskiego, 

w miejskim parku nie wszystko 
wygląda tak, jak należy. Do tej 
pory Zieleń Miejska nie wysprzą-
tała parku po wakacyjnej wichu-
rze, do tego dochodzą bieżące 
prace pielęgnacyjne.

- W parku jestem prawie codzien-
nie. Niestety jego wygląd budzi 
moje duże zastrzeżenia. Niepo-
sprzątane śmieci zalegające na tra-
wie, nieuprzątnięte drzewa i gałęzie 
po ostatniej wichurze, uszkodzone 
tablice informacyjne, tak to wygląda 
w rzeczywistości. Dlaczego pracow-
nicy Zieleni Miejskiej nie wykonali 
jeszcze prac porządkowych? - pytał 
radny podczas niedawnej sesji 
miejskiej.

- Pracownicy sukcesywnie wy-
konują i będą wykonywać kolejne 
roboty - odpowiedział dyrektor 
Zieleni Miejskiej, Karol Niewia-
domski. - Niestety, pogoda w tym 
roku nie sprzyja wykonywaniu 
poszczególnych zadań.

Rada Gminy Łęczy-
ca uchwaliła budżet 

na 2018 rok. W ocenie zdecydowanej 
większości radnych plan dochodów 
i wydatków przedstawiony przez 
wójta zyskał opinię dynamicznego 
i stawiającego na inwestycje. Z po-
zytywną oceną samorządowców 
nie zgadza się radny Grzegorz Góra.

- Nie mogę zgodzić się z faktem, że 
w budżecie na 2018 rok na remont i 
naprawę dróg gminnych przeznacza 
się jedynie kwotę 60 tys. zł. Uważam, 
że jest to kpina z mieszkańców. Jako 
przewodniczący komisji rolnictwa nie 
byłem poproszony o przedstawienie 
zdania w tej sprawie, jedynym auto-
rem tego dokumentu jest wójt Jacek 
Rogoziński. Decyzje dotyczące budowy 
nowych dróg zapadają poza komisją 
rolnictwa. Kolejny problem to rów w 
Topoli Katowej, na który przeznacza się 
kwotę 40 tys. zł bez podania długości 
odcinka rowu, nie mam też wiedzy 
czy będzie on kopany czy zasypywany 
- komentuje G. Góra. - Największym 
jednak aktem marnotrawienia środ-
ków publicznych jest w mojej ocenie 
wydatkowanie 6 mln zł na budowę hali 
pasywnej w Wilczkowicach. Pytam się, 
dla kogo? Dla 160 uczniów? Nie jestem 
przeciwny budowie sali gimnastycznej 
dla uczniów z Wilczkowic, ale taka in-

westycja powinna kosztować najwyżej 
3 mln zł, a nie jeszcze raz tyle.

Pozostała większość radnych uznała 
jednak  poprawność budżetu i po 
wysłuchaniu pozytywnej opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej głosowała 
za przyjęciem dochodów gminy w 
wysokości 31 067 726 zł, wydatków w 
kwocie 31 400 410 zł oraz deficytu w 
kwocie 3 695 428 zł. Wójt Jacek Rogo-
ziński skomentował budżet.

- Rozpoczynałem kadencję z deficy-
tem 6 800 000 zł a w ostatnim  roku tej 
kadencji wysokość deficytu wynosi 3 
695 428 zł. Jak z tego wynika w gminie 
nie tylko realizowane są inwestycje, 
ale prawie o połowę zmniejszyło się 
zadłużenie – uważa J. Rogoziński.

(mku)

Tuż przed Bożym 
Narodzeniem Zieleń Miejska wzbogaciła się o nowy ciągnik wraz z przyczepką i wyposażeniem. Rada miasta przeznaczyła na ten zakup 280 tys. zł.

Nowy ciągnik był w jednostce niezbędny. Choć ten stary jest jeszcze sprawny, to jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, co potwierdza fakt, że od ponad dwóch lat jego wartość 

księgowa była równa zero.
Nowy ciągnik ułatwi pracę w jednostce. Jak powiedział nam jego kierowca, nie ma żadnego po-równania ze starym traktorkiem a komfort jazdy jest zdecydowanie lepszy. 
Poprzedni ciągnik po niezbęd-nych remontach pozostanie w jednostce tak długo, jak będzie to możliwe. Przyda się, bo zadań jest coraz więcej.

(zz)

Już w najbliższą nie-
dzielę wolontariusze 

z puszkami wyjdą na ulice mia-
sta. Jak co roku, będą liczyć na 
zaangażowanie mieszkańców 
w zbiórkę pieniędzy. W tym 
roku pieniądze zebrane podczas 
WOŚP przeznaczone będą na 
wyrównywanie szans leczenia 
noworodków na podstawowych 
oddziałach neonatologicznych. 
Oddziały zostaną doposażenie w 
specjalistyczny sprzęt ratujący ży-
cie i zdrowie najmłodszych dzieci. 

W Łęczycy aż 150 wolontariuszy 
będzie zbierało do puszek ofiarując 
za wrzucone pieniądze czerwone ser-
duszko WOŚP. Wzorem lat ubiegłych 
na placu T. Kościuszki odbędzie się 
blok koncertowy. Od godziny 17 do 
20.30 zaprezentują się głównie lokalni 
artyści. Szereg atrakcji przygotują też 
uczniowie łęczyckich szkół. Na najbliż-
szą niedzielę zaplanowali konkursy i 
liczne zabawy. O godzinie 20, tak jak w 
całej Polsce zobaczymy „Światełko do 
Nieba”, czyli pokaz fajerwerków.

(zz)

W niedzielę 26 finał WOŚP

„Zieleń” ma nowy ciągnik

Nowy ciągnik trafił do „Zieleni” tuż przed świętami

Budżet pod lupą radnego

Radny G. Góra 
krytykuje budżet 
gminy na 2018 rok

co z porządkami w parku? - pyta radny

- Poczekajmy do wiosny, jeszcze 
kilka razy powieje silniejszy wiatr, 
a liście same znikną – skwitował 
radny Zenon Koperkiewicz.

Rzeczywiście, w parku trudno 
nie zauważyć pociętego drewna, 

które od dłuższego czasu nie jest 
wywiezione, drzewa powalonego 
na barierkę mostku, czy kupek 
gałęzi i liści leżących w wielu 
miejscach.

(mku)

Oburzenie na waliszewie 

Łęczyca Mieszkańcy Walisze-
wa są zaskoczeni, że 

miasto zleciło wycinkę dwóch 
brzóz rosnących na skwerku 
przy ulicy Tuwima. Jak usłyszeli-
śmy, były to najładniejsze drze-
wa, w dodatku zdrowe, które 
w żaden sposób nie zagrażały 
bezpieczeństwu mieszkańców. 

Anna Richards, Emilia Gra-
barczyk oraz Halina Rytczak nie 
szczędzą słów krytyki z powodu 
usunięcia okazałych brzóz.

- Przecież te drzewa nikomu nie 
przeszkadzały, wręcz przeciwnie, 
były najpiękniejszą ozdobą tego 
terenu. Nie możemy zrozumieć, 
dlaczego miasto wycina piękne, 
zdrowe drzewa, a zostawia mocno 
pochylony modrzew, który przy 
silniejszym wietrze może runąć 
na linię energetyczną oraz kilka 
suchych iglaków, które straszą 
swoim wyglądem. Wycinkę robiła 
firma zewnętrzna, a Zieleń Miejska 
zabierała gałęzie. To było wręcz 
nieprzyzwoite. Te drzewa nie 
stwarzały żadnego zagrożenia dla 
sąsiadujących posesji, ani tym bar-
dziej dla wzrostu innych drzew – 
usłyszeliśmy od mieszkanek. - Ten 
skwerek w dużej mierze robili sami 
mieszkańcy, a brzozy dodawały 
mu uroku. Bez nich jest pusto. Co 
więcej, drewno z wyciętych brzóz 
zostało przerzucone na teren sąsia-
dującej posesji, dlaczego?

O sprawę zapytaliśmy urząd 
miasta, wyjaśnienie nie jest dla 
mieszkańców satysfakcjonujące.

„Na podstawie oględzin osza-
cowano, iż przedmiotowe drzewa 
górują koronami nad otoczeniem 

i w znaczny sposób ograniczają 
możliwości rozwoju, wzrostu są-
siadujących zadrzewień (wierzb, 
świerków, głogów). Sąsiadujące 
zadrzewienia oszacowano jako 
obszar mający charakter terenu 
zieleni. Za celowe uznano usunię-
cie ww. 2 brzóz brodawkowatych 
dla uzyskania dobrych warunków 
dla wzrostu i rozwoju młodego 
pokolenia zadrzewień – usunięcie 
w związku z zabiegami pielęgna-
cyjnymi drzew na terenie zieleni. 
Należy również sprostować, że 
drewno z wycinki zostało przeka-
zane Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Łęczycy. Jeżeli w czasie, 
gdy pracownicy Jednostki Budże-
towej „Zieleń Miejska” przewozili 
wycięte pnie do schroniska, byli 
państwo świadkami sytuacji, gdy 
któryś z mieszkańców zabierał 
ścięte drewno, należy o tym fak-
cie poinformować odpowiednie 
służby” – czytamy w odpowiedzi 
magistratu. 

(zz)

Za ogrodzeniem sąsiadującej ze skwerkiem posesji widać drewno z 
wyciętych brzóz. Urząd miasta twierdzi, że drewno zostało przewiezione 
do łęczyckiego schroniska

Tak wyglądała jedna z brzóz 
przed

Mieszkanki 
żałują, że 
okazałe brzozy 
zostały wycięte
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

[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

ŁęczycaŁęczyca

Wraz z początkiem 
roku zmieniła się loka-

lizacja mobilnego punktu poboru 
krwi w Łęczycy. Krwiobus nie bę-
dzie już parkował przy kinie, wraca 
bowiem w dawne miejsce, czyli na 
parking przed urzędem miasta.

Specjalny autobus przyjeżdża do 
Łęczycy niezmiennie, w każdy piątek 
w godzinach od 8.00 do 11.30.

(zz)

Szymon i Michał jako 
pierwsi urodzili się w 

łęczyckim szpitalu po Nowym Roku. 
Przyszli na świat 2 stycznia. Szymon 
o 9.25 a Michał dwie godziny póź-
niej. Obydwa porody odbyły się 
przez cesarskie cięcie.

Szczęśliwymi rodzicami prawie 
4,5-kilogramowego Szymonka są pań-
stwo Bożena i Marek Gapsa z Solcy 
Wielkiej. Noworodek jest czwartym 
dzieckiem w rodzinie. W domu cze-
kają na niego dwie siostry i brat. 

- To był już mój czwarty poród, więc 
wiadomo było, czego można się spo-
dziewać – mówi z uśmiechem pani Bo-
żena. - Dwa pierwsze były naturalne, 
dwa kolejne przez cesarskie cięcie, takie 
było zalecenie, choć praktycznie cała 
ciąża przebiegała bez najmniejszych 
problemów. Porównując, mogę śmiało 
powiedzieć, że 

jednak wolę cesarkę. 
Choć pierwsza doba 
jest najcięższa, chyba 
szybciej dochodzi się 
do siebie. I oczywiście 
sam poród trwa zde-
cydowanie krócej. Szy-
monek po porodzie 
ważył 4,440 kg, mierzy 
59 cm. Ma niesamowi-
ty apetyt, to dobrze, bę-
dzie silnym chłopcem. 
Tylko mógłby w nocy 
więcej spać.

Rodziców czeka 
teraz najpiękniejszy 
czas z noworodkiem. 
Gołym okiem widać 
ogromne szczęście, 
jakie przyniósł ze sobą 
kolejny potomek. 

Po przywitaniu 
na świecie małego 
Szymonka, położne 
łęczyckiego ZOZ-u 
nie miały chwili wy-
tchnienia. Na poro-
dówkę przewieziono 
kolejną pacjentkę.

- Do szpitala 
trafiłam około 1 w 
nocy w Nowy Rok, 
ale to były tylko 
skurcze przepo-
wiadające. Synek 
zaczekał jeszcze 
półtorej doby z 
przy jściem na 

Podczas sesji budże-
towej radni miejscy 

uchwalili plan dochodów i wydat-
ków samorządu miejskiego w 2018 
roku. W proponowanym projekcie 
rada miasta dokonała kilku popra-
wek.

Głosowanie w sprawie przyszłorocz-
nego budżetu poprzedziła prezentacja 
pozytywnej opinii RIO w Łodzi oraz 
wniosków komisji planowania i bu-
dżetu przedstawionych przez prze-
wodniczącego komisji, radnego Marka 
Jóźwiaka. Pod głosowanie poddano 
zmiany w budżecie, zaproponowane 
przez radnych. Zrezygnowano z: 
przebudowy budynku biurowego po 
byłym ZK (150 tys. zł), modernizacji 
pierwszego piętra budynku Domu Kul-
tury (150 tys. zł), wykonania projektu 
modernizacji stadionu miejskiego (44 
tys. zł), organizacji imprez sportowych 
pod patronatem burmistrza miasta (16 
tys. zł), Święta Niepodległości (25 tys. zł), 

Dnia Dziecka (20 tys. zł). Zadania, które 
włączono do budżetu to: modernizacja 
i naprawa ulic i chodników na kwotę 
135 tys. zł, modernizacja systemów 
zabezpieczeń w muzeum na kwotę 
150 ty zł, dotacja w wysokości 60 tys. zł 
na zadania z zakresu kultury fizycznej, 
doposażenie placu zabaw przy ulicy 
Dominikańskiej – 35 tys. zł., instalacja 
oświetlenia hybrydowego przy ulicy 
Altera – 20 tys. zł., organizacja wybo-
rów Miss i Mistera Ziemi Łęczyckiej 
– 5 tys. zł.

Zaproponowane zmiany przyjęto 
12 głosami za, przy 2 przeciwnych. 
Następnie przystąpiono do głosowania 
uchwały budżetowej zakładającej plan 
dochodów w 2018 roku na kwotę 55 
076 068 zł i wydatków na kwotę  57 
126 068 zł. Planowany deficyt to kwo-
ta  2 050 000 zł.  Budżet i Wieloletnia 
Prognoza Finansowa zostały przyjęte 
jednogłośnie. 

(mku)

Michałek jest pierwszym dzieckiem pani Karoliny

Na zdjęciu 
państwo Gapsa 
z Szymonkiem

krwiobus znów parkuje przed UM

Budżet ze zmianami 
PrzyjętynOwOrOczne nOwOrOdKi 

świat a ja się strasznie niecierpli-
wiłam. Zależało mi tylko, żeby 
nie rodzić jeszcze w starym roku i 
udało się. Datę miałam wyznaczoną 
na 5 stycznia, rodziłam drugiego – 
mówi Karolina Michalak z Wart-
kowic. - Jestem młodą mamą, to 
moje pierwsze dziecko. Wiadomo, 
że nie wiem wszystkiego, ale per-
sonel jest bardzo pomocny. Mogę 
zapytać o wszystko i wiem, że do-
stanę wyczerpującą odpowiedź. 
Michałek urodził się z wagą 3,180 
kg, mierzy 58 cm. W domu już nie 
mogą się nas doczekać.

Redakcja życzy rodzicom malu-
chów wszystkiego co najlepsze. 

(zz)
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Gm. Łęczyca

Grabów Rada gminy Grabów 
przyjęła budżet na 2018 

rok. Zaplanowano m.in. zakup 
nowej kamery, która posłuży do 
internetowych transmisji z gmin-
nych sesji. 

Pod koniec ubiegłego roku podczas 
sesji rady gminy w Grabowie debato-
wano nad budżetem na rok 2018. 

Do projektu uchwały budżeto-
wej przedłożonej przez wójta gmi-
ny Grabów, Tomasza Pietrzaka,  
przewodniczący komisji rewizyjnej 
Henryk Pabin w imieniu radnych 
zgłosił następujące wnioski: budo-
wa nawierzchni asfaltowej drogi w 

Kłopotliwe są-
siedztwo praw-

dopodobnie czeka sołtysa z Prą-
dzewa. W bezpośredniej bliskości 
jego domostwa zlokalizowany jest 
budynek, w którym, jak twierdzi 
sołtys Kazimierz Kazimierczak bę-
dzie prowadzony chów drobiu.

Sołtys prosił o pomoc wójta gminy 
Łęczyca Jacka Rogozińskiego.

- Proszę, aby pan wójt podjął dzia-
łanie i nie dopuścił do lokalizacji 
kurnika w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowań mieszkalnych - mówił 
sołtys podczas grudniowej sesji rady 
gminy Łęczyca.

Apel na niewiele się zdał.  
- Nie mam takich możliwości, to 

jest własność prywatna, gmina nie 
może podejmować interwencji a tym 
bardziej wydawać zakazów. W tej 
kwestii sam właściciel  musi wypełnić 
wszystkie warunki  wynikające z za-
pisów ustawy o ochronie środowiska 
– odparł wójt. 

Sołtys uznał jednak, że takie wyja-
śnienia nie są wystarczające i posta-

nowił głośno powiedzieć o problemie. 
Jedziemy do Prądzewa. Faktem jest, 

że duży budynek gospodarczy od-
dziela od domostwa Kazimierczaków 
tylko pas drogowy, niemniej jednak 
nie ma w nim drobiu. Dla sołtysa nie 
jest to żadne pocieszenie.

- Pamiętam jak tutaj były konie. 
Śmierdziało niemiłosiernie. Hodowlę 
koni zlikwidowano - wspomina K. 
Kaźmierczak. -Teraz znowu nowy 
pomysł, żeby zrobić tu chów drobiu. 
Już z żoną jesteśmy przerażeni, jak my 
tu wytrzymamy. Zgłaszałem sprawę 
do nadzoru budowlanego, ale powie-
dziano mi, że nie mają żadnej wiedzy 
o tej inwestycji.

W tej chwili we wskazanym przez 
sołtysa budynku nie prowadzi się 
chowu jakichkolwiek zwierząt,  trwają 
jednak prace remontowe. Właścicieli 
nie zastaliśmy na miejscu.

Sołtys Kaźmierczak zapowiada 
podjęcie wszelkich możliwych inter-
wencji w tej sprawie, aby uniemożliwić 
powstanie inwestycji.

(mku)

OBaWiają się smrOdu

Na zdjęciu Kazimierz Kaźmierczak, sołtys Prądzewa

Lodowiska jak nie było, tak nie ma
Łęczyca Lodowisko w Łęczycy 

w nowej lokalizacji, 
czyli na orliku przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 miało wystartować 
20 grudnia. Niestety, do dziś nie 
ma miejskiej ślizgawki i póki co 
nawet nie wiadomo kiedy zostanie 
uruchomiona.

Mieszkańcy już od prawie trzech 
tygodni powinni mieć możliwość 
zażywania uroków jazdy na ły-
żwach, przynajmniej tak wynika 
z pierwszych deklaracji terminu 
uruchomienia lodowiska. Z po-
wodu problemów energetycznych, 
których zawczasu, niestety nikt nie 
przewidział, ślizgawka ma niezły... 
poślizg.

Urząd miejski wyjaśnia, że opóź-
nienie spowodowane jest elementem 
sieci, będącym własnością zakładu 
energetycznego, który wymaga 

dostosowania do potrzeb instalacji. 
Bez tego uruchomienie lodowiska 
jest niemożliwe.

- Jest mi niezmiernie przykro z 
tego powodu. Wiem, jak wszyscy 
łęczycanie czekali na lodowisko pod 
chmurką. Ponieważ w tym roku 
zatwierdzona została nowa loka-
lizacja, nie byliśmy przygotowani 
na tego typu problemy techniczne. 
Zapewniam, że pracownicy urzędu 
miejskiego oraz zakładu energetycz-
nego dokładają wszelkich starań, 
by lodowisko zostało otwarte w 
najbliższym czasie - informuje Mo-
nika Kilar-Błaszczyk, wykonująca 
zadania i kompetencje burmistrza 
miasta Łęczyca. 

O terminie otwarcia ślizgawki pod 
chmurką urząd ma poinformować 
na początku tego tygodnia. 

(zz)

Lodowisko miało powstać 20 grudnia na orliku przy SP3

Kamera wróci na salę obrad

miejscowości Olszewa, uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego na terenie gmi-
ny, opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę drogi w miejscowo-
ści Pociecha, zakup kamery na salę 
obrad w celu stworzenia możliwości 
bezpośredniego transmitowania sesji, 
realizację prac remontowych w sali 
OSP Sławęcin i Nagórki – wszystkie  
zostały przyjęte większością głosów.

Po przedstawieniu pozytywnej 
opinii RIO w sprawie budżetu i Wielo-
letniej Prognozy Finansowej przystą-
piono do głosowania nad budżetem 
gminy na 2018 rok. Plan dochodów 
w wysokości 22 891 980 zł i wydatków 

w wysokości 22 
466 415,48 zł 
przyjęto 13 gło-
sami za, przy 1 
wstrzymującym 
się.

(mku)

Monika kilar-Błaszczyk się promuje – mówią radni 
Łęczyca Biuletyn informacyj-

ny Burmistrza i Rady Miejskiej w Łęczycy wzbudził wiele wątpliwości wśród radnych. Zda-niem niektórych, to zwykła gazetka promująca Monikę Kilar-Błaszczyk, wykonującą zadania i kompetencje burmistrza, przed jesiennymi wybo-rami samorządowymi.
Biuletyn jest bezpłatny dla czy-telników i jak stwierdziła Monika Kilar-Błaszczyk cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. - Motywacją do powstania ta-kiego wydawnictwa jest fakt, że znaczna część mieszkańców nie ma dostępu do internetu, dlatego forma papierowa opisu działań władzy samorządowej, spełnia w mojej ocenie oczekiwania miesz-kańców w zakresie dostępu do in-formacji - powiedziała wykonująca zadania i kompetencje burmistrza.Radni miejscy biuletyn kryty-kują. Głównie z uwagi na fakt, że w każdym jednym tekście wy-powiada się M. Kilar-Błaszczyk, a jej zdjęcie na 8 stronach gazety umieszczone zostało 9 razy.- Biuletyn tylko w nazwie jest wydawnictwem rady miejskiej. W jego zawartości nie ma słowa o tym organie. Jest za to dużo fotografii 

burmistrz, jak również opisów jej dokonań -powiedział podczas grudniowej sesji radny Wojciech Wojciechowski.
Opinię tę w całości podzielił przewodniczący RM Paweł Ku-lesza, wskazując równocześnie, na 6 stronę biuletynu zawierającą 3 zdjęcia pani burmistrz podczas 

różnych uroczystości.
W obliczu krytyki, M. Kilar- Błaszczyk zaproponowała stworze-nie wspólnej komisji redakcyjnej w skład, której weszliby pracownicy wydziału promocji i radni.
Faktem jest, że zbliżające się wy-bory widać coraz wyraźniej. 

(mku)

Radni miejscy skrytykowali biuletyn

65-letni mieszkaniec Łęczycy zmarł 
nagle tuż po przyjeździe do pracy. 
Tego nikt nie mógł przewidzieć. 
Początek nowego roku okazał się 
tragiczny dla niego i jego rodziny. 

Ireneusz K. pracował na dworcu PKS 
w Łęczycy. Wykonywał obowiązki do-
zorcy, stróża – w nocy pilnował terenu 
i autobusów. W czwartek jak zawsze 
przyjechał do pracy. Ten wieczór nie 
wyglądał jednak tak, jak każdy inny 
początek zmiany. Mężczyźnie udało 
się dojechać na dworzec autobusowy. 
Było przed godziną 21. Z samochodu 
już nie wysiadł. Auto długo stało na 
zapalonych światłach, co zaniepokoiło 
dyspozytorkę PKS. Zadzwoniła więc 
na numer alarmowy. Kiedy na miejsce 
przyjechało pogotowie ratunkowe, na 
pomoc było już za późno. 65-latek zmarł 
w swoim samochodzie. 

Na dworzec szybko przyjechał praco-
dawca mężczyzny oraz policja.

- Dyspozytorka od razu do mnie 
zadzwoniła, za chwilę byłem na miej-
scu. Zabezpieczyliśmy samochód oraz 
rzeczy osobiste pracownika do przy-
jazdu jego rodziny. Najpierw na miejsce 
przyjechała jego żona, później córka. 
Ten pan pracował u nas już kilka lat. 
Nigdy nie skarżył się na swoje zdrowie, 
nie brał zwolnień lekarskich. Najpraw-
dopodobniej miał zawał – usłyszeliśmy 
od zastępcy prezesa 
PKS-u.

Sprawę zgonu łę-
czycanina dokładnie 
wyjaśnią funkcjo-
nariusze policji pod 
nadzorem proku-
ratury.

(zz)

Mężczyzna zmarł na dworcu PKS
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Łęczyca
Łęczyca

Gm. Łęczyca

Bożena Pawlak
- Nic nie wiem o podwyżce za 
wywóz śmieci, ale skoro rada tak 
uchwaliła to na pewno tak będzie. 
Powiem szczerze, że jestem trochę 
przerażona. W przypadku jednej 
osoby w rodzinie to jest 5 zł, ale u 
mnie jest czteroosobowa rodzina, 
więc na miesiąc będziemy płacić 
o 20 zł więcej to nie jest mało. A 
przecież do zapłaty mam nie tylko 
śmieci, wszystkich opłat jest sporo.

Reporter pyta: Jak mieszkańcy oceniają wzrost opłat za wywóz śmieci?

Zbigniew Kumecki
- Nie chce mi się nawet tego wszyst-
kiego komentować, to trochę jak 
lawina. Kończy się stary rok, zaczyna 
nowy i wszyscy dookoła wyciągają 
ręce po pieniądze. Jakoś kilka dni 
temu cena usług była odpowied-
nia, minął 1 stycznia i już to jest 
za mało? Może ci, którzy tak lekko 
podnoszą rękę do głosowania nad 
podwyżkami, zastanowiliby się nad 
konsekwencjami finansowymi dla 
mieszkańców. W Łęczycy nie miesz-
kają sami bogacze, jest wielu ludzi 
ubogich, kórym ledwo wystarcza 
na życie.

Wiesława Głonik
- Pierwszy raz słyszę o podwyżce za 
wywóz śmieci, chociaż patrząc na to 
co się dzieje, można było się tego 
spodziewać. W mediach mówią o 
podwyżkach cen prądu, gazu, wody, 
to dlaczego nie śmieci? Szkoda tylko, 
że wraz ze wzrostem cen na pro-
dukty i usługi nie rosną nasze pra-
cownicze uposażenia, przynajmniej 
w stopniu zadawalającym. Ale jeżeli 
muszą podnieść ceny, to dlaczego 
od razu aż tak wysoko? Przecież 5 
zł od osoby to bardzo dużo.

Bożena Zajączkowska
- Dlaczego od razu taki skok w górę? 
Rozumiem, że zwyczajowo z po-
czątkiem nowego roku rosną ceny. 
Nic negatywnego bym nie mówiła, 
gdyby zaproponowano powiedzmy 
1 zł więcej, ale od razu 5 zł? Czy ci, 
którzy ustalali tę stawkę zastanowili 
się, co to oznacza dla rodzin cztero, 
pięcio i więcej osobowych? Przecież 
to jest skok w opłatach o 20, czasem 
30 zł na miesiąc.

Zbigniew Pawlak
- Jestem zaskoczony kolejną pod-
wyżką. Już słyszałem o prądzie, 
cieple, wodzie a teraz jeszcze 
śmieci. Jako emeryt z niewiel-
kim dochodem przyznam, że aż 
ciarki człowieka przechodzą, jak 
się pomyśli skąd na to wszystko 
brać pieniądze. Tym bardziej, że 
5 zł podwyżki za wywóz śmieci 
to bardzo dużo. Chyba ktoś nie 
przemyślał tego tematu. 

Czwartkowa noc 
mogła zakoń-

czyć się tragicznie dla 8-osobowej 
rodziny. W jednym z domów w 
Topoli Królewskiej zapaliło się 
składowane w kotłowni drewno. 
Strażacy podjęli natychmiastową 
decyzję o ewakuacji rodziny a 
pięcioro dzieci zostało przewie-
zionych do szpitala.

Tegoroczni maturzyści ze wszyst-
kich łęczyckich szkół ponadgim-
nazjalnych zatańczą poloneza 
tego samego dnia. Studniówki 
zostały bowiem zaplanowane na 
20 stycznia. 

W latach wcześniejszych sezon 
studniówkowy trwał dłużej, nie tyl-
ko w jedną sobotę. W tym roku 20 
stycznia na balu studniówkowym 
bawić się będą maturzyści z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Ka-
zimierza Wielkiego w Łęczycy (na 
bal wybrano restaurację „Galanta 
Chata” w Zdunach), Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy 

(maturzyści bawić się będą w restauracji 
„Korona Palace” w Leźnicy Wielkiej) 
oraz Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodz-
kiej w Łęczycy (studniówka odbę-
dzie się w Zawadach pod Kutnem). 
Po studniówce, kiedy emocje już opad-
ną, przyjdzie czas na intensywne 
przygotowania do egzaminu dojrza-
łości. Matura rozpocznie się zaraz po 
majówce, w piątek 4 maja, egzaminem 
z języka polskiego. 7 maja uczniowie 
ostatnich klas szkół średnich zmierzą 
się z maturą z matematyki, a 8 maja z 
języka angielskiego. Wszystkie egzami-
ny potrwają od 4 do 23 maja. 

(zz)

W Szkole Podstawo-
wej nr 3 dzieci ze szkół 

i przedszkoli z całego powiatu łę-
czyckiego wzięły udział w trzecim 
Powiatowym Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek w języku angielskim.

Znane wszystkim melodie po-
zwoliły znów poczuć magię świąt 
Bożego Narodzenia a teksty śpie-
wane w językach obcych (oprócz 
języka angielskiego był też włoski) 
podszlifowały językowy warsztat 
uczniów.

W konkursie wzięło udział ponad 
20 małych artystów, którzy nie tyl-
ko pochwalili się umiejętnościami 
wokalnymi, ale też świetnie się przy 
tym bawili.

(zz)

Aż o 5 złotych wzro-
śnie opłata za wywóz 

odpadów komunalnych na terenie 
miasta. Od marca mieszkańcy 
zapłacą 16 zł od osoby za odpady 
segregowane i 18 zł od osoby za 
odpady niesegregowane. Podwyżki 
o prawie 40% mieszkańcy się nie 
spodziewali.

Rada miasta decyzję o podniesie-
niu opłat za wywóz śmieci podjęła 
na ubiegłotygodniowej sesji. Wy-
nik głosowania był zaskakujący, bo 
zdecydowana większość radnych 
(dziesięciu) była „za”, trzech wstrzy-
mało się od głosu a jedynym radnym, 
który głosował przeciwko podwyżce 
był Zenon Koperkiewicz, który w 
obszernym uzasadnieniu przed gło-
sowaniem, próbował przekonać radę, 
by nie obciążała dodatkowo kieszeni 
mieszkańców. Głosu samorządowca 
nie posłuchano a podwyżka jest już 
przesądzona.

- Dzień wcześniej było posiedzenie 
komisji wspólnych rady miasta i 
też dyskutowaliśmy na ten temat. 
Podczas głosowania nikt z radnych 
nie był „za”, po prostu wstrzymali 
się od głosu. Tym bardziej szokujący 
był dla mnie wynik głosowania na 
sesji. W mojej ocenie ta podwyżka, 
to niemoralna propozycja i radni nie 
powinni jej poprzeć. Dla przykładu, 

od marca czteroosobowa rodzina 
będzie płaciła za śmieci niesegre-
gowane 72 złote, to daje rocznie 864 
zł. Czy ktoś uważa, że to mało? W 
Łęczycy mieszkają biedni emeryci 
i renciści, niektórzy nawet nie mają 
miesięcznie takiej sumy – komentuje 
radny Z. Koperkiewicz. - Myślałem, 
że uda mi się przekonać pozostałych 
członków rady, żeby nie fundowali 
nam wszystkim takiego „prezentu”. 
Jak widać, cyferki muszą się zgadzać, 
a mieszkańcy niech płacą. Aż strach 
myśleć, co może być później.

Urząd miejski wyjaśnia, że pod-
wyżka opłat spowodowana jest róż-
nicą w cenie w stosunku do oferty 
ubiegłorocznej. W przetargu na odbiór 
odpadów komunalnych złożono tylko 
jedną ofertę, która opiewała na 2 244 
672 zł, natomiast w budżecie zabezpie-
czono środki w wysokości 1 635 552 zł.

– Nie ukrywam, że cena podana w 

ofercie bardzo nas zaskoczyła. Choć 
wiem, że nikt z łęczycan nie będzie 
zadowolony z podwyżek czekających 
jego domowy budżet, wnioskowa-
łam o podniesienie opłat o 5 zł za 
każdy rodzaj odpadów. Moja decyzja 
podyktowana jest tym, że finanse 
gminy miasto Łęczyca nie pozwalają 
na pokrycie prawie 609 000 zł różnicy 
– wyjaśnia Monika Kilar-Błaszczyk 
w komunikacie zamieszczonym na 
stronie internetowej magistratu.

Faktycznie, mieszkańcy są mocno 
zdziwieni, że uchwalono tak znaczną 
podwyżkę opłat za wywóz śmieci. 
Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, 
decyzję rady miasta oceniają negatyw-
nie (patrz sonda poniżej).

Przypomnijmy, od kwietnia ub. 
roku na terenie miasta obowiązywała 
stawka 11 zł za odpady segregowane i 
13 zł za odpady niesegregowane. 

(zz)

W „Trójce” śpiewali po angielsku

Wszystkie studniówki naraz

dzieci trafiły dO szPitala

Pożar pod Łęczycą
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło 

do łęczyckiej komendy 4 stycznia 
o godz. 21:28. Na miejscu okazało 
się, że w pomieszczeniu kotłowni 
doszło do zadymienia spowodo-
wanego pożarem składowanego 
drewna. W czasie pożaru we-
wnątrz budynku znajdowało się 
8 osób, w tym 5 dzieci. Strażacy 
ewakuowali rodzinę z domu. 

Wszyscy mieszkańcy zostali 
przebadani urządzeniem do 
pomiaru obecności tlenku wę-
gla w wydychanym powietrzu 
(pomiar wyniósł od 2 do 3 ppm). 
Po przybyciu pogotowia, lekarz 
podjął decyzję o przewiezieniu 
dzieci do szpitala w celu do-
kładnego badania na obecność 
innych substancji niebezpiecz-
nych wydzielających się podczas 
pożaru. Wraz z dziećmi do szpi-
tala udali się również rodzice. 

Info: KP PSP Łęczyca

Podwyżka uderzy mieszkańców po kieszeniach

10 radnych głosowało za 
podwyżką, trzech wstrzymało się 
od głosu, jeden był przeciwko
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Poddębice 

materiał promocyjny

Produkcja kosmetyków, to naj-
nowszy kierunek wykorzystania 
geotermalnego bogactwa Unie-
jowa. Spółka „Termy Uniejów” 
opracowała produkt przy współ-
pracy z firmą kosmetyczną z 
regionu – Over Group Sp. z o.o. 
i właśnie wypuszcza na rynek 
pierwszą linię produktów do 
pielęgnacji opartą na bazie wody 
termalnej z Uniejowa.

Pierwsza odsłona marki termal-
nych kosmetyków może być miłym 
zaskoczeniem, nie tylko ze względu 
na ich wyjątkowe właściwości, ale 
także z uwagi na to, że składa się z 
dwóch linii: pierwsza jest dedyko-
wana do wszystkich osób dbających 
o zdrowy i świeży wizerunek, dru-
ga dla tych, którzy mają na głowie 
jeszcze zdrowie i zadbany wygląd 
swojego pupila. To zdecydowany i 
odważny krok dla „Term Uniejów”, 
stawiany od razu w dwóch różnych 
sferach rynku kosmetycznego.

Woda została odpowiednio 
przebadana. Opracowane zostały 
specjalne receptury, które mają 
podkreślić dobroczynny wpływ 
solanki na skórę. „Termy Uniejów”, 
poza sprzedażą kosmetyków w 
swoich obiektach, planują wprowa-
dzić wersję kosmetyków w małych 
pojemnościach dedykowaną dla 
gości hoteli oraz dla odwiedzających 
w kompleksie basenowym.

DLACZeGO KOSMeTyKi 
fiRMOWe „TeRM UNieJóW” 

Są WyJąTKOWe?

Zawierają naturalną wodę geoter-
malną wydobywaną z głębokości 
ok. 2000 m, o potwierdzonych 
właściwościach leczniczych i pie-
lęgnacyjnych. Ze względu na swój 
wyjątkowy skład, woda geotermal-
na z Uniejowa korzystnie działa 
m.in. na skórę.

TeRMALNe KOSMeTyKi 
DLA CieBie i TWOJeGO PUPiLA!

Nasze termalne nowości skie-
rowane są oczywiście dla każ-
dego, ale szczególnie do osób 
preferujących naturalne produkty 
i poszukujących unikatowych 
składników. Marka termalnych 
kosmetyków z Uniejowa ma 2 

linie, które w miarę możliwości 
finansowych i zapotrzebowania, 
będą rozbudowywane: Termy 
Uniejów Cosmetics, w skład której 
wchodzą następujące produkty: 
krem do twarzy na dzień, żel pod 
prysznic/szampon 2w1, żel do 
mycia twarzy, mgiełka do twarzy 
i płyn micelarny. Druga linia 
będzie skierowana do zwierząt 
(psy i koty). Kosmetyki pozwolą 
właścicielom odpowiednio za-
dbać o swoich podopiecznych. 
Termy Uniejów ZOO to: płyn do 
uszu, płyn do oczu, mgiełka dla 
zwierząt, płyn do czyszczenia łap, 
szampon dla zwierząt.

OGóReK TeRMALNy 
Z UNieJOWA 

Pierwsze pomysły na innowa-
cyjne wykorzystanie wody mine-
ralnej ze źródeł geotermalnych w 
Uniejowie pojawiły się już w 2013 
r. Do prac zaproszono przedstawi-
cieli nauki, którzy zaprezentowali 
szereg możliwości i koncepcji wy-
korzystania uniejowskiej wody 
w medycynie, lecznictwie oraz w 
przetwórstwie owoców i warzyw. 
10 lutego 2014 r. gmina podpisała 
porozumienie o współpracy z 
Instytutem Ogrodnictwa w Skier-
niewicach. W kolejnych latach, 
na zlecenie gminy i Geotermii 
Uniejów, w Instytucie przeprowa-
dzono szereg prac laboratoryjnych 
i mikrotechnicznych dotyczących 
możliwości wykorzystania wody 
bogatej w makro i mikroelementy 
do produkcji mieszanych soków 
warzywnych bez dodatku soli 
kopalnej oraz do otrzymywania in-

nowacyjnych produktów z warzyw 
kiszonych. Wyniki wstępnych prób 
w postaci soków pomidorowych na 
bazie wody z Uniejowa – bez dodat-
ku soli – ujrzały światło dzienne w 
roku 2015. Równolegle opracowy-
wano receptury kiszonych warzyw, 
spośród których najwyższe oceny 
jakości uznanie konsumentów uzy-
skały ogórki kiszone na wodzie geo-
termalnej. Wysoka jakość produktu, 
znacząco wyższa od produktów 
otrzymywanych tradycyjnie, i duże 
szanse wdrożenia doprowadziły 
do złożenia wniosku o uzyskanie 
zastrzeżonego znaku towarowego 
pod nazwą „Ogórek Termalny z 
Uniejowa”. W tym roku do współ-
pracy zaproszono drugiego z part-
nerów biznesowych – firmę Bracia 
Urbanek Sp. z o.o. z Łowicza, która 
chętnie podjęła się produkcji ogór-
ków wedle oryginalnej receptury. 

KOSMeTyKi TerMalne z UnieJOwa 
TO ŹródŁO wiTalnOŚci

Policjanci z Poddębic pomogli 
bezdomnemu mężczyźnie, które-
mu z uwagi na niską temperaturę 
groziło wychłodzenie. 59-latek 
przebywał w drewnianej szopie 
i wymagał natychmiastowej po-
mocy. Po zdecydowanej reakcji 
policjantów mężczyzna trafił do 
placówki pomocowej. 

Funkcjonariusze z uwagi na okres 
zimowy sprawdzają miejsca w któ-
rych mogą przebywać osoby potrze-
bujące pomocy. Do takiej właśnie 
kolejnej kontroli doszło na ulicy 

Parzęczewskiej w Poddębicach. Pod-
czas obchodu terenu, w drewnianej 
szopie nie zabezpieczonej drzwiami, 
policjanci zastali mężczyznę, który 
siedział na łóżku ubrany jedynie w 
cienką kurtkę. Trząsł się z zimna. Po-
licjanci natychmiast podjęli decyzję 
o przewiezieniu 59-latka do ośrodka 
dla bezdomnych. Mężczyzna wyraził 
zgodę i już po kilkunastu minutach 
znalazł bezpieczne schronienie. Dzię-
ki sprawnej i natychmiastowej reakcji 
policjantów prawdopodobnie udało 
się  uniknąć tragedii.

Ta sprawa budzi 
duże emocje wśród 

pasażerów. Jeszcze tylko do koń-
ca tego miesiąca działać będą 
przystanki autobusowe przy ul. 
Przejazd. Później przeniesione 
zostaną na ul. Zieloną, przy ul. 
Targowej. O problemie pisaliśmy 
niedawno w Reporterze. 

Pasażerowie mają nadzieję, że 
urząd miasta zweryfikuje swoje 
plany. Niestety, jedyna zmiana 
jest taka, że przystanki przy 
Przejazd będą funkcjonować 
nieco dłużej. Przypominamy 
jaka była odpowiedź magistratu 
w tej sprawie.

- Przystanki autobusowe znajdu-
jące się na ul. Przejazd w Poddębi-

cach są przystankami tymczasowy-
mi. Z dniem 1 grudnia wyznaczone 
zostały przystanki na ul. Zielonej. 
Jednak z uwagi na pomoc w uzy-
skaniu przewoźnikom zezwoleń 
udzielonych przez marszałka wo-
jewództwa łódzkiego na wykony-
wanie przewozów regularnych w 
krajowym transporcie drogowym 
likwidacja przystanków na ul. 
Przejazd jest czasowo przedłużona. 
Przystanki na ul. Przejazd będą do 
dnia 01.02.2018r. w związku z ko-
niecznością uzgodnienia rozkładu 
jazdy przez przewoźników - infor-
muje Cezary Makowski, kierownik 
Referatu IGKM Urzędu Miejskiego 
w Poddębicach. 

(ps)

Gmina Uniejów jest zaintereso-
wana przejęciem powiatowych 
ulic w mieście – Rynek, Kilińskie-
go, Przechodniej, Orzechowej, 
Krótkiej i Tureckiej a także drogi 
powiatowej zlokalizowanej w 
Wieleninie. Zarząd powiatu za-
akceptował propozycję. Kwestią 
otwartą jest jeszcze sprawa pla-
nowanego przejęcia przez gminę 
kolejnych powiatowych ulic – Bp. 
Owczarka oraz Targowej. 

W parku w Zadzimiu odnaleziono 
ciało mężczyzny, który utonął w 
rowie melioracyjnym. Wystające 
z wody zwłoki odkrył przypad-
kowy przechodzień. Sprawę bada 
prokurator. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że w parku utopił się oko-
ło 50-letni mieszkaniec tej gminy. 

Sąd w Poddębicach skazał byłego 
wójta Zadzimia Włodzimierza O. 
Kara więzienia została zawieszona 
na 2 lata.  Były wójt wykorzystywał 
swoje stanowisko w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowych. 

Topielec w parku Były wójt 
skazany

likwidacja przystanków

Przystanki przy ul. Przejazd będą niedługo zlikwidowane 

uratowali bezdomnego

Przejęcie dróg powiatowych
W uniejowskim magistracie 

z satysfakcją przyjęto decyzję 
powiatu o chęci przekazania na 
rzecz gminy wskazanych ulic 
powiatowych i drogi w Wiele-
ninie, która ma duże znaczenie 
dla dalszego rozwoju firmy K-
Flex, planującej kolejną rozbudo-
wę swojego zakładu. Natomiast 
przejęcie ulic Bp. Owczarka i 
Targowej możliwe byłoby jedynie 
w przypadku wsparcia finanso-

W magistracie z satysfakcją przyjęto decyzję powiatu

wego od powiatu kwotą 500 tys. 
zł. Podobnie jest z propozycją 
przejęcia drogi nr 2526E Wie-
len i n-Zaborów-g ra n ica g m. 
Uniejów, którą Uniejów również 
byłby gotów przejąć, jednak ze 
względu na rodzaj istniejącej 
nawierzchni i długość odcin-
ka, wiązałoby się to z bardzo 
dużymi nakładami finansowy-
mi, na co gmina oczekiwałaby 
pomocy finansowej powiatu w 
wysokości 500 tysięcy złotych. 
Rozmowy między gminą a powia-
tem są kontynuowane. 

(ps)
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Ulice Cicha oraz Łączna w Uniejo-
wie zostały pokryte kostką.

Roboty na ulicy Łącznej rozpo-
częto od rozbiórki istniejącej na-
wierzchni z trylinki, następnie, po 
przeprowadzeniu robót ziemnych, 
wykonana została konstrukcja pod 
nawierzchnię z kostki betonowej 
o długości 66 metrów i zmiennej 
szerokości.

Gmina Poddębice podpisała 
umowy na odśnieżanie dróg. Na 
terenie miasta firmą odpowie-
dzialną za to zadanie jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Poddębicach, a na 
terenach wiejskich PHU Grażyna 
Kupczyk.

Na zimowe utrzymanie dróg i 
chodników miasto przeznaczyło 
280 tys. zł.

- Firmy dysponują narzędziami 
i urządzeniami technicznymi do 
odśnieżania, takimi jak: na terenie 
miasta - pługopiaskarka samochodo-
wa lub ciągnikowa (moc minimalna 
100 KM + napęd na 4 koła), samochód 
ciężarowy, pług samochodowy 
lub ciągnikowy (moc minimalna 
100 KM + napęd na 4 koła) z gumą 
zgarniającą samoczynnie dostoso-
wującą się do poziomu podłoża – tzw. 
funkcja pływająca, lekki ciągnik do 

odśnieżania chodników i ścieżek 
rowerowych, piaskarka samocho-
dowa lub ciągnikowa, zamiatarka do 
ulic – mówi Magdalena Jaworska z 
urzędu miasta. - Zaś na terenach 
wiejskich wymagany sprzęt to: 
pługopiaskarka samochodowa lub 
ciągnikowa (moc minimalna 100 
KM + napęd 4 koła), spycharka, 
równiarka, koparka do odśnie-
żania, samochód ciężarowy, pług 
samochodowy lub ciągnikowy 
(moc minimalna 100 KM + napęd 
na 4 koła) z gumą zgarniającą sa-
moczynnie dostosowującą się do 
poziomu podłoża – tzw. funkcja 
pływającą, piaskarka samochodowa 
lub ciągnikowa.

Przypomnijmy, że wcześniej za 
odśnieżanie odpowiedzialne było 
przez wiele lat Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. 

(ps)

W OczekiWaniu na Śnieg...

w Poddębicach MPwik, 
na wsiach PHU kupczyk

Ponad 140 tysięcy zł na drogi

Podobny zakres prac wykonano 
w przypadku ul. Cichej, która po-
siadała nawierzchnię gruntową. 
Kostka położona została na długości 
67 metrów.

Zadanie zostało zrealizowane 
dzięki środkom pochodzącym z do-
tacji uzdrowiskowej od wojewody 
łódzkiego, a całkowity koszt przed-
sięwzięcia wyniósł 142.048,42 zł. 

tężnia W uniejOWie?

Wizualizacja tężni z pasażem 
spacerowym 

Łączna wartość projektów, 
które zrealizuje w najbliż-
szych latach gmina Uniejów 
to ponad 65 milionów zło-
tych, z czego prawie 32 mi-
liony złotych stanowić będą 
dotacje uzyskane z ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. 

Wśród projektów, które 
otrzymały dofinansowanie 
w ramach konkursu “Rozwój 
gospodarki turystycznej” są 
inwestycje związane z rozbu-
dową basenów termalnych, 
budową parku tematycznego 
Farma Alka oraz tężni solan-
kowej.

Pijaństwo przy sądzie 
i prokuraturze

Poddębice Butelki po alko-
holu, potłuczo-

ne szkło, niedopałki papie-
rosów i śmieci walają się przy 
wejściu do nieczynnego już 
zakładu obuwniczego bezpo-
średnio sąsiadującego z 

Blisko sądu i prokuratury urządzane są pijackie libacje 

gmachem sądu i prokuratury. 
Mieszkańcy są zaskoczeni ta-
kim widokiem i dziwią się, że 
odpowiednie służby nie robią 
nic, aby ukrócić pijaństwo i 
dewastację. 

-  N a j g o -
rzej jest po 
weekendach 
– mówi Bar-
bara Zych . 
- To miejsce 
w y g l ą d a 
f a t a l n i e . 
A m at orz y 
procentów 
na domiar 
złego nisz-
czą co się 
da. Na mu-
rze pełno 
j e s t  b a -
z g r o ł ó w, 
sz yb y  s ą 
p o w y b i -
jane, nie-
d a w n o 
chuligani 
przewró-
cili nawet 
znak dro-
gowy. Jest 

takie powiedzenie, że najciem-
niej jest pod latarnią. To się 
sprawdza. Bliskie sąsiedztwo 
sądu i prokuratury nie wpływa 
na zniwelowanie tego proble-
mu.

Budynek, w którym kiedyś 
mieściło się Przedsiębiorstwo 
Obuwnicze Rex – Bud, wystawio-
ny został na sprzedaż. Jak do tej 
pory kupnem nieruchomości nikt 
nie jest zainteresowany. 

O dewastacje mienia i picie 
alkoholu pytamy w poddębickim 
magistracie.

- Do urzędu nie wpływają sy-
gnały o piciu alkoholu przy za-
mkniętych zakładach obuwni-
czych Rex-bud. Nie ma na razie 
informacji o inwestorach zaintere-
sowanych kupnem tego zakładu – 
odpowiada Magdalena Jaworska.

Policja podkreśla, że potencjalne 
miejsca spożywania alkoholu pod 
chmurką, są zawsze kontrolowane 
i monitorowane. Niestety, działa-
nia funkcjonariuszy przynoszą 
marne efekty. 

tekst i fot. (ps) 

Przewrócony 
został znak 
i zniszczony 
chodnik 

Radni powiatu w Poddębicach 
jednogłośnie uchwalili budżet 
na 2018 r.

Najważniejszym punktem 
XXXI sesji rady powiatu w 
Poddębicach było uchwalenie 
budżetu powiatu poddębic-
kiego na 2018 r.,  któr y po 
stronie dochodów ustalono 
na poziomie  prawie 37 mln 
zł,  a po st ronie wydatków 
nieco ponad 34 mln zł. Pla-
nowany budżet jest wyższy 
od ubiegłorocznego o ponad 
2 mln zł. 

W 2018 r. znaczące kwoty 
prz e z n ac z one  z o s t a n ą  n a 
drogi powiatowe, Komendę 
Powiatową Państwowej Stra-

Budżet powiatu poddębickiego uchwalony
ży Pożarnej oraz na realizację 
zadań z zakresu oświaty i na 
zada n ia  z  za k resu pomo c y 
społecznej.

- Zatwierdzony budżet jest 
budżetem bardzo ambitnym 
pozwalającym na rea l izac ję 
ważnych dla powiatu inwesty-
cji oraz spłatę zadłużenia po 
SPZOZ i długów z III kadencji 
– mówi Ryszard Rytter, staro-
sta poddębicki. – Przyszły rok 
będzie kole jnym, w którym 
swoje działania skupimy na 
poprawie bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych. Należy 
pamiętać o wydatkach, których 
nie mogliśmy jeszcze wprowa-
dzić do budżetu, a wiemy już, 

że w 2018 roku będziemy re-
alizować. Zatwierdzono w ra-
mach Programu przebudowy 
dróg lokalnych przebudowę 
10 km odcinka drogi Sędów – 
Klementów – Praga – Bałdrzy-
chów – Busina za ponad 8 mln 
zł oraz liczymy na środki na 
przebudowę drogi Domaniew 
– Biała Góra za ponad 3,7 mln 
zł. – dodaje Ryszard Rytter. – 
Realizacja tych zadań zmusza 
nas do zdyscyplionowanego i 
rac jonalnego wydatkowania 
środków, ponieważ tegorocz-
ny budżet powinien zamknąć 
się rekordową 50 mln kwotą 
wydatków.             

W 2018 r. będą również re-

alizowane zadania rozpoczęte 
w 2017 r. Za ponad 3,2 mln zł 
przebudowane zostaną t rzy 
odcinki dróg: w Uniejowie ul. 

Rzecznej,  drogi Charchów 
Księży – Rzechta oraz Pod-
dębice – Brudnów. 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 266: Wesołych Świąt.
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* Tonący statek. Członek załogi mówi 
do kapitana: 
- Kapitanie, statek tonie, musimy 
uciekać! 
Na co kapitan: 
- Kapitan idzie na dno ze swym stat-
kiem... A więc mianuję cię kapitanem 
tego statku! 

* * *
* - Powiedz mi, Tomasz, dlaczego często odwiedzasz 
swój klub nocny z żoną? 
- Ponieważ jest to jedyny lokal, który jest jeszcze otwarty, 
kiedy moja żona skończy się ubierać i malować. 

* * *
* Zajęcia teoretyczne w jednostce wojskowej. Prowadzący 
sierżant wyrywa do odpowiedzi szeregowego Nowaka: 
- Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełnicie służbę 
wartowniczą. Jest trzecia w nocy. Nagle widzicie, że w 
waszym kierunku pełznie jakiś człowiek. Co robicie? 
- Odprowadzam majora Bugałę do jego kwatery, panie 
sierżancie. 

* * *
* Wykładowca zwraca się do studentów: 
- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma 
zaliczone zajęcia i może iść do domu. 
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi 
prowadzącego. 
- Kto to zrobił?! 
- Ja. Dziękuję, do widzenia. 

* * *
* Przyszli świadkowie Jehowy. 
Opowiadali o konieczności czynienia dobrych uczynków. 
Zaproponowałem im, żeby wynieśli śmieci. 
Poszli obrażeni. 

* * *
* Mama do Jasia: 
- Wiesz, ta dziewczyna, którą przyprowadziłeś, jest 
bardzo ładna i miła, ale wysyłając cię po osiemnastkę, 
miałam na myśli śmietanę. 

ZUPA POMiDOROWA
Składniki:
800 g obranych pomidorów
por
¼ selera
2 marchewki
2 szalotki lub 2 białe cebule
2 ząbki czosnku
1 l rosołu z kury
200 ml wody
gałązka świeżej bazylii
2 łyżki koncentratu pomidoro-
wego

etapy przygotowania:
Obierz i pokrój seler, szalotki po-
krój w piórka, marchewkę pokrój 
w plasterki, pokrój również por. 
Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż 
por, czosnek i szalotki przez ok. 2 
min., po czym dodaj seler i mar-
chew i smaż kolejne 3-4 min. W 
międzyczasie pokrój pomidory. 
Do warzyw dodaj rosół i wodę. 
Następnie dodaj pokrojone po-
midory oraz bazylię. Gotuj całość 
na średnim ogniu 30 min. Po tym 

czasie zmiksuj zupę i dopraw jeszcze 
koncentratem pomidorowym, pie-
przem i solą. Udekoruj liśćmi bazylii

BOeUf STROGONOW
Składniki:
600 g mięsa wołowego (polędwicy, 
rostbefu lub z pierwszej krzyżowej) 
300 g małych pieczarek 
500 ml bulionu wołowego, drobio-
wego lub warzywnego 
80 ml białego wytrawnego wina 
4 ogórki kiszone 
1 duża cebula 
4 łyżki gęstej śmietany 22% 
2 łyżki koncentratu pomidorowego 
1 łyżka ostrej musztardy 
2 łyżeczki mielonej słodkiej papryki 
2 łyżeczki mielonej ostrej papryki 
2 łyżki oleju lub masła klarowanego 

do smażenia 
sól, pieprz 
Dodatkowo 
ryż lub pieczywo do podania 

etapy przygotowania:
Mięso pokrój w cienkie paski. Ogórki 
zetrzyj na tarce o grubych oczkach. 
Umyte pieczarki pokrój w plasterki 
i przysmaż na patelni na maśle lub 
oleju. Cebulę obierz i posiekaj. Przy-
smażaj na drugiej patelni na maśle 
lub oleju, aż się zeszkli, przełóż do 
miseczki. Na tej samej patelni, na 
której smażyła się cebula, partiami 
przysmażaj kawałki mięsa, aż zmienią 
kolor i lekko się przyrumienią. Do 
mięsa dodaj podsmażoną cebulę, 
koncentrat, słodką i ostrą paprykę, 
wymieszaj. Po chwili wlej białe wino. 
Gdy odparuje, dodaj musztardę i bu-
lion, zagotuj. Jeśli używasz polędwicy, 
gotuj 5 minut, jeśli innego mięsa – 
gotuj tak długo, aż będzie miękkie. 
Do mięsa dodaj pieczarki. Odlej 
część płynu, w którym gotuje się 
mięso, wymieszaj ze śmietaną i wlej 

z powrotem do gulaszu. Dodaj też 
ogórki, dopraw do smaku. Strogo-
nowa podawaj z ryżem, pieczywem 
lub ziemniaczanym purée.

PLACeK JOGURTOWy 
Z MOReLAMi

Składniki:
1 mały jogurt naturalny
1 tabliczka białej czekolady
150 ml oleju roślinnego
250 g mąki
200 g cukru
4 jajka
garść świeżych moreli
1-2 łyżki startej skórki z cytryny lub 
limonki (co pod ręką)
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżeczki cukru wanilinowego
szczypta soli 

etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzewamy do 180 
stopni C. Formę o wymiarach ok. 
21×35 (prostokątna) smarujemy 
masłem i wykładamy papierem do 
pieczenia. Morele dokładnie my-

jemy, usuwamy pestki i kroimy w 
ćwiartki. Pokrojone owoce umiesz-
czamy w formie.Białą czekoladę 
roztapiamy w kąpieli wodnej z 
łyżką oleju. Jajka ubijamy z cukrem 
na białą masę. Dodajemy jogurt, 
cukier wanilinowy, startą skórę cy-
trynową, pozostały olej i mieszamy. 
Mąkę przesiewamy z proszkiem do 
pieczenia, szczyptą soli i przesypuje-
my do masy jogurtowej. Mieszamy. 
Na końcu dodajemy stopioną białą 
czekoladę i mieszamy na gładką 
masę. Ciasto wlewamy do wyłożo-
nej papierem do pieczenia formy. 
Pieczemy ok. 40-45 minut (do mo-
mentu, aż pośrodku będzie lekko 
ścięte). Wyjmujemy z piekarnika i 
przekładamy na metalową kratkę 
do ostygnięcia. Przed podaniem 
posypujemy cukrem pudrem.



98 STYCZNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyFotorePortaŻ

Źr
ód

ło
: b

ist
ro

24
.p

l/
go

to
w

an
ie

/p
rz

ep
isy

/

Ogromne zainteresowanie mieszkańców wzbudził orszak Trzech Króli, który w sobotę przeszedł ulicami 
Łęczycy. Do udziału w orszaku niemałą zachętą była przepiękna pogoda, dość nietypowa jak na styczeń. 
Święto Trzech Króli w Łęczycy rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Po nabo-
żeństwie mieszkańcy przeszli ulicami Łęczycy do klasztoru ojców Bernardynów. Wśród sobotnich atrakcji 
była m.in. żywa szopka, wspólne zabawy i kolędowanie w wykonaniu dzieci i młodzieży. Obchody święta 
Trzech Króli mieszkańcy będą długo wspominać. 

Królewski orszak w Łęczycy
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Ozorków 

reklama

ogłoszenie

iNfORMACJA
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  

przeznaczonej do sprzedaży.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), sporządzono i podano 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użyt-
kowaniu wieczystym gminy Ozorków położonej w miejscowości 
Cedrowice-Parcela, oznaczonej nr ewid.39/13, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargowej.
Wykaz wywieszony został na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
Ozorków w Ozorkowie, ul. Wigury 14, na tablicy ogłoszeń w miej-
scowości Cedrowice-Parcela, a także na stronach internetowych 
Gminy Ozorków w dniach od 11.12.2017 r. do 01.01.2018 r. 

Zadzwoniła do nas 
pani Wanda (nazwi-

sko do wiadomości red.) zbul-
wersowana widokiem przepeł-
nionych kontenerów na śmieci. 
Nieczystości jest tak dużo, że nie-
które leżą tuż obok nagrobków. 

- Byłam kilka dni temu na starym 
cmentarzu i nie mogłam uwierzyć 
własnym oczom. Góry śmieci, jak 
na jakimś wysypisku. Okropnie 
wyglądają śmieci, które prawie leżą 
na grobach. Czy naprawdę nie moż-
na w porę wybierać nieczystości 
z kontenerów, aby nie dochodziło 
do takich sytuacji? - pyta nasza 
czytelniczka. 

Na cmentarzu byliśmy w połowie 
ub. tygodnia. Rzeczywiście z nie-
których pojemników śmieci już się 
wysypały i leżały tuż przy grobach. 
Jeden z pojemników ustawiony 
przy ogrodzeniu był tak przepeł-
niony, że nieczystości leżały nawet 
za cmentarnym murem. 

- Problem z przepełnionymi 
pojemnikami jest tylko w okresie 
poświątecznym – powiedział nam 
jeden z mieszkańców z którym 
na cmentarzu rozmawialiśmy o 
problemie. - Przeważnie pojemniki 
są wybierane. Na pewno śmieci 
niedługo zostaną usunięte. 

tekst i fot. (stop)

Groby zawalone śmieciami

31 grudnia 2017 r. o godz. 19.30 
na drodze K-91 w miejscowości 
Aleksandria 63-letni pieszy niepo-
siadający elementów odblasko-
wych wszedł na jezdnię w miejscu 
niedozwolonym i nieoświetlonym 
wprost pod nadjeżdżający sa-
mochód BMW kierowany przez 
57-letniego mieszkańca powiatu 
zgierskiego. Na skutek potrącenia 
pieszy zmarł pomimo reanimacji. 
Kierujący był trzeźwy. Okoliczno-
ści tego wypadku pod nadzorem 
prokuratora wyjaśniają zgierscy 
policjanci.

- Potrącony mężczyzna nie 
miał przy sobie żadnych doku-

Śmiertelne potrącenie 
bezdomnego pod Ozorkowem 

mentów. Policjanci ustalili jed-
nak, gdzie przebywa jego siostra. 
Powiedziała funkcjonariuszom, 
że jej brat był bezdomnym – usły-
szeliśmy od mł. asp. Anny Sęk z 
KPP w Zgierzu. 

big brother w magistracie 
Ozorków Plany transmito-

wania obrad rady 
miejskiej wzbudzają duże emo-
cje. Część radnych domaga się 
zainstalowania kamery, jednak 
burmistrz sceptycznie odnosi 
się do tego pomysłu. Dlaczego?

Na ostatniej sesji miejskiej, pod-
czas której uchwalano m.in. budżet 
na rok 2018, część radnych złożyła 
wniosek, by pomniejszyć budżet 
na działania promocyjne w 2018 r. 
o 40 tys. zł i przekazać te pieniądze 
na montaż systemu umożliwiające-
go transmisje obrad rady miejskiej. 
Większością głosów uchwała ta 
została podjęta. 

- Uważam, że niepotrzebnie 
pomniejszono kwotę na działania 
promocyjne w 2018 r., zwłaszcza, 
że jest to rok okrągłych jubileuszy: 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości i 70-lecia istnienia 
klubu MKS Bzura Ozorków. W 
związku z mniejszymi środkami 

na promocję, miasto nie będzie mo-
gło zapewnić godnej oprawy tych 
obchodów. Będziemy także musieli 
ograniczyć wsparcie finansowe 
imprez i wydarzeń, organizowa-
nym przez działające w Ozorkowie 
stowarzyszenia, kluby, placówki i 
instytucje, jak np. Księżycowy cross, 
organizowany przez Monar, Piknik 
Integracyjny i Konkurs Szopek Bo-
żonarodzeniowych, organizowane 
przez PSLCnP, Supermaraton, or-
ganizowany przez MDK, Festiwal 
Dialogi i Ozodance organizowane 
przez MOK, by wymienić tylko 
kilka. Środki z promocji były prze-
znaczane też np. na zakup nagród, 
medali, pucharów itp. dla dzieci 
i młodzieży uczestniczących w 
różnego rodzaju konkursach, tur-
niejach itp. organizowanych przez 
placówki oświatowe i organiza-
cje pozarządowe. W związku ze 
zmniejszeniem kwoty na działania 
promocyjne, będziemy musieli 

ograniczyć wydatki także na ten 
cel – informuje burmistrz Jacek 
Socha.

Burmistrz zastanawia się, czy 
przekazanie 40 tys. zł na transmisje 
obrad RM, jest potrzebne.

- W tym roku mają wejść w życie 
przepisy nakładające na samorzą-
dy obowiązek transmitowania 
obrad sesji. W związku z tym, jako 
burmistrz, i tak musiałbym wygo-
spodarować środki na ten cel, ale 
nie musiałbym robić tego kosztem 
działań promocyjnych. Należy 
tutaj wskazać, że system transmisji 
sesji będzie musiał być zgodny z 
przepisami, a nie wiemy jeszcze, 
jakie to będą wymogi. Może się 
okazać, że nie będą spójne z tym, 
co zostanie zainstalowane teraz 
i trzeba będzie za kilka miesięcy 
cały system zmienić. W takiej sy-
tuacji 40 tys. zł zostanie po prostu 
zmarnowane – uważa włodarz 
Ozorkowa.

(stop)

Część radnych chce, aby obrady 
były transmitowane 



118 STYCZNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Pacjenci są zaniePokojeni 

Ozorków 

materiał promocyjny

Kierownicy ośmiu 
działających w mie-

ście aptek podpisali się pod 
pismem do starostwa w Zgierzu 
w sprawie zniesienia nocnych 
dyżurów. Petycja wywołała sporo 
zamieszanie, bo po raz pierwszy 
doszło do takiej jednomyślności. 
farmaceuci uważają, że nocne 
dyżury nie są potrzebne z uwagi 
na małą liczbę pacjentów korzy-
stających o tej porze z aptek. 

Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
w akcję zbierania podpisów wśród 
kierowników aptek zaangażowała 
się Karolina Kręcikowska, miej-
ska radna, która jest jednocześnie 
kierowniczką apteki przy ul. Miel-
czarskiego. 

- Jestem przekonana, że akcja 
związana ze zniesieniem nocnych 
dyżurów jest słuszna – słyszymy od 
radnej. - Misja związana z działal-
nością aptek jest bardzo ważna, ale 
nie można bagatelizować kwestii 
dotyczącej ekonomii. Nocne dyżury 
to poważne straty. Jeśli chodzi o 
aptekę przy ul. Mielczarskiego, to 
wygląda to tak, że z powodu noc-
nych dyżurów miesięczny bilans 
jest ujemny o ponad 1500 złotych. 
Nie wiem, czy mieszkańcy zdają 
sobie sprawę, że takie dyżury nie są 
refundowane. Po prostu właściciele 
aptek muszą do tego dokładać. 

Jak się dowiedzieliśmy, do apteki 
przy ul. Mielczarskiego zagląda w 
nocy bardzo mało pacjentów. Bywa, 
że nie ma nikogo. 

- Zazwyczaj mieszkańcy przycho-

dzą w nocy po różne suplementy, 
prezerwatywy, testy ciążowe. W 
ciągu „dobrego” miesiąca pacjen-
tów zgłaszających się na dyżury 
nocne z receptami mogłabym 
policzyć na palcach jednej ręki. Za-
zwyczaj jest jednak tak, że w nocy 
nikt do apteki nie zagląda. 

K. Kręcikowska zdradza, że 
jawne mówienie o problemie z 
nocnymi dyżurami aptek, naraziło 
ją na krytykę ze strony niektórych 
radnych miejskich.

- Usłyszałam, że apteki muszą 
mieć w nocy dyżury. Rzekomo nie 
brakuje wtedy pacjentów. Szkoda, 
że niektórzy wykazują się takim 
oportunizmem. 

Trzeba przyznać, że radna wyka-
zała się dużą odwagą. W roku wy-
borczym mówienie o zamykaniu w 
nocy aptek z całą pewnością może 
nie podobać się wielu mieszkańcom. 
Radną krytykują też niektórzy radni 
powiatowi. 

- Jestem zaniepokojony podejmo-
waniem działań, które skutkować 
mają likwidacją nocnych dyżurów 
aptek na terenie miasta Ozorkowa. 
Funkcjonująca w Ozorkowie nocna 
i świąteczna opieka medyczna zlo-
kalizowana przy ulicy Spokojnej 
10 obsługuje również sąsiednie 
gminy: Ozorków i Parzęczew. Bez-
pieczeństwo zdrowotne ponad 30 
000 tysięcy mieszkańców jest naj-
ważniejsze. Deklaruję jako przed-
stawiciel samorządu powiatowego 
reprezentujący Ozorków podjęcie 
działań mających na celu wypra-

cowanie rozwiązań korzystnych 
dla wszystkich stron. Obowiązek 
pełnienia dyżurów apteki mają na 
podstawie art. 94 ust. ustawy Prawo 
farmaceutyczne, zgodnie z którym 
godziny pracy aptek powinny być 
dostosowane do potrzeb ludności i 
umożliwiać zakup leków o każdej 
porze, w tym w nocy oraz w nie-
dzielę i święta – mówi Dominik 
Gabrysiak, radny powiatowy. 

Reporter odwiedził kilka aptek w 
Ozorkowie. Choć kierownicy zga-
dzają się z wnioskiem o zniesienie 
nocnych dyżurów, to zwracają też 
uwagę na inny aspekt.

- Potrzebne są rozmowy na ten 
temat ze środowiskiem samorządo-
wym powiatu i miasta. Na pewno 
nie jest tak, że apteki DOZ (Dbam o 
Zdrowie) wycofują się teraz z wcze-
śniejszych deklaracji. Przecież także 
podpisaliśmy się pod pismem w tej 
sprawie. Chodzi jednak o to, że tak 
ważne decyzje powinny zostać podję-
te jednomyślnie nie tylko przez same 
apteki, ale również przez samorząd. 
Na chwilę obecną nie ma zgody po-
wiatu zgierskiego na to, aby w nocy 
apteki nie miały dyżurów – mówi 
Mirosława Małolepsza, kierownik 
apteki przy pl. Jana Pawła II. 

Jaki jest komentarz burmistrza na 
całe to zamieszanie?

- Nie wyobrażam sobie, by w 
Ozorkowie apteki nie miały noc-
nych dyżurów. Nie po to wspólnie 
z mieszkańcami walczyłem o utrzy-
manie nocnej i świątecznej pomocy 
medycznej w naszym mieście, by 

w aptekach nie chcą dyżurować

Przed świętami 
teren przy wa-

łach nad rzeką Bzurą miał 
zostać uporządkowany. 
Nadal niestety jest tam 
pełno śmieci. Na domiar 
złego niektóre ścięte drze-
wa runęły do rzeki. Miesz-
kańcy, którzy już od kilku 
tygodni zwracają uwagę na 
nieporządek, mają nadzieję, 
że z początkiem roku od-
powiednie służby szybko 
wezmą się za porządki. 

Przy wałach nadal bałagan

teraz zaaprobować pomysł likwi-
dacji dyżurów aptek, co drastycznie 
ograniczyłoby dostęp do lekarstw 
dla osób starszych, samotnych, 
bez samochodu. Kwestia ustala-
nia dyżurów leży w kompetencji 
powiatów, w naszym przypadku 

powiatu zgierskiego. W wyniku 
działań m.in. radnego powiatowego 
Dominika Gabrysiaka, apteki na 
terenie naszego miasta nadal dyżu-
rują w godzinach nocnych – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

(stop)

Ozorków 

Ponad 1 mln 600 tys. zł wyniosły 
w roku 2017 wydatki Ozorkow-
skiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego na inwestycje i remonty 
związane z modernizacją i roz-
budową sieci ciepłowniczej w 
Ozorkowie. 

Wśród ubiegłorocznych remon-
tów i inwestycji znalazła się m.in. 
zrealizowana  modernizacja sze-
ściu węzłów cieplnych w budyn-
kach przy ul. Zachodniej 9, 11, 
13 i Armii Krajowej 4, 8, 10 oraz 
budowa sieci ciepłowniczej wraz 
z przyłączami do budynków przy 
ul. Kościelnej 1, 3, 5, 7 i placu Jana 
Pawła II 5, 6.

Obecnie realizowana jest mo-
dernizacja ośmiu węzłów ciepl-
nych w zakresie c.w.u. przy ul. 
Armii Krajowej 2a/2b, 6, 12, 14 i 
Zachodniej 1a/1b, 3, 5, 7.

Kolejna inwestycja to budowa 
węzła cieplnego centralnego 
ogrzewania wraz z automatyką 
pogodową w budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Suchar-
skiego 10. 

- Wykonaliśmy także nowe przy-
łącze ciepłownicze do budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 2 przy 
ul. Kościuszki 27, oraz zmoderni-
zowaliśmy węzeł cieplny w tym 
obiekcie w zakresie centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej – mówi Grzegorz Stasiak, 
prezes OPK.

Pokaźną kwotę w środkach prze-
znaczonych na tegoroczne inwesty-

cje i remonty stanowią wydatki na 
wymianę izolacji napowietrznej 
sieci ciepłowniczej. W 2017 roku 
przeznaczono 455 550 zł na wy-
mianę izolacji pomiędzy ulicami 
Wigury i Traugutta. W 2016 roku 
wymieniono izolację magistrali 
pomiędzy ul. Łęczycką i Wigury.

Poza wymianą i modernizacją 
węzłów cieplnych, budową no-
wych węzłów i modernizacją sieci 
przesyłowej, OPK sukcesywnie 
unowocześnia Zakład Ciepłow-
nictwa. W 2017 roku Spółka za-
inwestowała w „system automa-
tycznego sterowania i wizualizacji 
kotłowni” oraz w „szafę niskiego 
napięcia przyłączeniową agregatu 
prądotwórczego”, co podnosi efek-
tywność pracy i bezpieczeństwo w 
Zakładzie Ciepłownictwa.

Lata 2016, 2017 oraz plany na 
2018 rok są rekordowe jeśli chodzi 
o nakłady OPK na przedsięwzię-
cia prowadzone przez Zakład 
Ciepłownictwa; służą one przede 
wszystkim włączeniu kolejnych 
odbiorców do miejskiej sieci c.o. 
oraz ograniczeniu strat na przesyle 
ciepła.

W roku 2018 Ozorkowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne na 
inwestycje i remonty związane z 
modernizacją i rozbudową sieci 
ciepłowniczej oraz modernizacją 
węzłów cieplnych przeznaczy 
kwotę ok. 1 mln 200 tys. zł. 

- Będziemy kontynuowali wymia-
nę izolacji napowietrznej magistrali 

ciepłowniczej na odcinku od ul. 
Traugutta do ul. Konstytucji 3-go 
Maja oraz od ul. Łęczyckiej do na-
szej kotłowni gazowo-olejowej. Na 
ten cel przeznaczyliśmy 450 000 zł. 
W bieżącym roku będziemy rów-
nież inwestowali w modernizację 
podziemnych sieci ciepłowniczych 
i przyłączy. Wykonamy nową pod-
ziemną magistralę ciepłowniczą 
z rur preizolowanych od komory 
KM-5 przy ul. Obr. Westerplatte w 
kierunku napowietrznej magistrali 
w obrębie ul. Konstytucji 3-go Maja. 
Planujemy także przebudowę sieci 
ciepłowniczej przy ul. Wigury, mo-
dernizację przyłącza do budynku 
Urzędu Miejskiego przy ul. Listo-
padowej 16 wraz z modernizacją 
węzła cieplnego w tym obiekcie. 
Wykonamy również nowe przyłącze 
z rur preizolowanych do budynku 
przy ul. Stypułkowskiego 1 oraz 
zmodernizujemy węzeł w zakresie 
c.o. i c.w.u – mówi G. Stasiak.

Oprócz działań związanych 
z modernizacją sieci i przyłączy 
OPK zainwestuje w roku 2018 w 
modernizację dziewięciu węzłów 
cieplnych w tym sześciu w za-
kresie c.w.u. ( likwidacja węzłów 
grupowych: Mielczarskiego 8, 12 
; Staszica 3/5 ; Tkacka 6; Rataja 1; 
Piłsudskiego 8,  dwóch w zakresie 
c.o. i c.w.u. ( węzły kompaktowe: 
Małachowskiego 2, Piłsudskiego 
2), oraz węzeł w zakresie c.o. 
(likwidacja węzła grupowego: 
Sucharskiego 12 ).

ciepłownicze inwestycje OPK-u

Wszystkie w/w zrealizowa-
ne oraz planowane inwestycje 
i remonty przyczyniają się do 
optymalizacji procesu produkcji 
i dystrybucji ciepła. Pozwala to 
na utrzymanie cen i stawek opłat 
za ciepło w taryfie na 2018 rok na 
takim samym poziomie co w roku 
poprzednim, pomimo wzrostu cen 
paliwa gazowego  o 12 %. 

- Pragniemy nadmienić, że 
dzięki naszym nakładom inwe-
stycyjnym i remontowym,  koszty 

zakupu ciepła przez naszych 
odbiorców w ciągu ostatnich 
dwóch lat zmniejszyły się o 13,1 
%.  Zakładając stabilne ceny za-
kupu paliwa gazowego i energii 
elektrycznej w następnych latach 
( ceny niezależne od OPK Sp. z 
o.o.), można zaryzykować twier-
dzenie, że koszty zakupu ciepła 
dla naszych odbiorców powinny 
kształtować się na obecnym 
poziomie – słyszymy od szefa 
przedsiębiorstwa komunalnego.

Wymieniona została izolacja napowietrznej magistrali ciepłowniczej
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Z prywatnego bu-
dynku przy ul. Sta-

rzyńskiego oderwały się spore 
fragmenty gzymsu. Całe szczę-
ście żaden z przechodniów nie 
ucierpiał. Nieruchomość jest w 
fatalnym stanie. Kilka miesięcy 
temu w budynku mieścił się sklep, 
jego właściciel musiał się jednak 
przeprowadzić z obawy o swoje i 
klientów bezpieczeństwo. 

„Jeżeli właściciel nieruchomości 
nie podejmie żadnych działań 
mających na celu remont/wybu-
rzenie budynku, a okaże się, że 
obiekt ten, ze względu na zły stan 
techniczny, zagraża bezpieczeń-
stwu przechodniów, miasto zgłosi 
sprawę do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego” - informuje 
magistrat. 

(stop)

Gzyms spadł na chodnik

Nieruchomość została ogrodzona taśmą

 

13 STYCZNIA 2018 (SOBOTA) 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE, UL. WYSZYŃSKIEGO 43A 

14 STYCZNIA 2018 (NIEDZIELA) 
HALA SPORTOWA PRZY UL. TRAGUTTA 2 

14.30 Koncert Dorośli-Dzieciom pt. „Podróż za jeden uśmiech”(I tura) 
17.00 Koncert Dorośli-Dzieciom pt. „Podróż za jeden uśmiech” (II tura) 

11.00-13.00 Konkurs Bezpiecznej Jazdy  
                      o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa  
Nagrodą główną ufundowaną przez AUTO SZKOŁĘ u ZBYSZKA  
jest darmowy kurs prawa jazdy. 
17.00 Występy artystyczne zespołów, dzieci i młodzieży      
            z terenu Ozorkowa, licytacje gadżetów WOŚP i wiele      
            innych atrakcji 
     18.05 Rozstrzygnięcie Konkursu Bezpiecznej Jazdy 
                    19.30 Występ uczestników Klubu Profilaktyki      
                               Środowiskowej NIE NUDA – THE BATTLES 
                         20.00 Światełko do Nieba 

       
  Podczas XXVI Finału WOŚP będą z nami m.in.: 

           AUTO SZKOŁA U ZBYSZKA, KLUB DLA DZIECI MINI MALUCH,  
              AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GUNNERS SECURITY,  
                                   DIETETYK-MAŁGORZATA WASIAK. 

 
            SIEDZIBA SZTABU: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  

                                        IM. MAŁEGO KSIĘCIA W OZORKOWIE, UL. LISTOPADOWA 6B 
 
 

Jeszcze niedawno Jan O. mówił, że 
chce skończyć z piciem

Kolejna ofiara melin
43-letni Jan O. nie 
doczekał świąt. Pity 

przez niego alkohol z melin 
(mężczyzna mówił o tym  pod-
czas ostatniej rozmowy z dzien-
nikarzem) spustoszył organizm. 
Przez ostatnie miesiące 43-latek 
był w tzw. pijackim ciągu. Warto 
wspomnieć, że swojego czasu 
pracował dla urzędu miasta – 
jako pracownik gospodarczy. 

- To był dobry chłopak – słyszy-
my od jednego z przyjaciół denata. 
- Trzymał się jakoś do śmierci swo-

jej matki. Jednak jak matka umarła, 
to niestety zaczął ostro pić. Był sam, 
nie miał żony ani dzieci. Jego brat 
wyjechał za granicę. 

Jana O. zazwyczaj można było 
spotkać na Wyszyńskiego. To tu 
zaopatrywał się w lewe procenty. 

- Melin nie brakuje – dowiadujemy 
się od stałego bywalca takich punk-
tów. - Oczywiście, można powie-
dzieć, że nikt nikogo nie zmusza, aby 
kupował alkohol w melinach. Ale 
życie rządzi się swoimi prawami. 
Jak ktoś nie ma pieniędzy, to idzie 
na metę. Tym bardziej, że można tam 
kupić na krechę. 

Z 43-latkiem rozmawialiśmy na 
krótko przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Mężczyznę spotkaliśmy 
przy jednym ze śmietników na 
Kołłątaja. 

- Chciałbym rzucić picie – usły-
szeliśmy wówczas od Jana O. - Bra-
kuje mi jednak motywacji. Żyje się 
z dnia na dzień. Czasami grzebie 
w śmieciach. Nie myślę co będzie, 
pogodziłem się już ze swoim losem. 

Jan O. został pochowany na Cmen-
tarzu Nowym. Na jego mogile jest 
wiele kwiatów i wiązanek. 

(stop)

Ozorków 

Na grobie jest dużo kwiatów

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.

95-035 Ozorków ul. Żwirki 30  
wydzierżawi cześć działki 20/2

 o pow. 3178 m².
Działka posiada możliwość wykonania wjazdu 

od ul. Słowackiego zgodnie z projektem i aktualną 
decyzją Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Powierzchnia działki utwardzona jest 

płytami typu jumbo.
Szczegółowe informacje można uzyskać 

pod nr tel.
+48 (42) 277 14 00
kom. 533-312-379

OPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
dzierżawcy oraz odstąpienia od wydzierżawienia bez podania przyczyny.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 95-035 Ozorków ul. Żwirki 30  

wynajmie budynek wolnostojący, parterowy 
o pow. 378 m², wykończony, pod działalność 

biurowo-usługową,  wejście od strony ul. Żwirki 30 
na działce o nr ewidencyjnym 19/1.           

  Możliwość umieszczenia reklamy zewnętrznej, 
dobra lokalizacja, pełna infrastruktura, komunikacja, parking. 
Oferty proszę składać w sekretariacie siedziby firmy OPK Sp. 

z o.o. ul. Żwirki 30 do dnia 23.01.2018 r. do godz. 10:00
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.

+48 (42) 270 04 07, kom. +48 533-312-379
OPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia 
postępowania oraz prawo zamknięcia postępowania 

bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Warunki zapytania ofertowego na najem lokalu użytkowego 

dostępne na stronie internetowej www.opkspzoo.eu 
oraz w siedzibie Spółki.

Zapraszamy do składania ofert.
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Beta-karoten jest w organizmie 
przekształcany do postaci wita-
miny A. 

Ta z kolei wzmacnia układ odpor-
nościowy, wpływa na prawidłowy 
stan skóry i odgrywa istotną rolę w 
procesie prawidłowego widzenia. 
Jest niezbędna do tworzenia rod-
opsyny – światłoczułego barwnika 
obecnego w pręcikach siatkówki 
oka, który decyduje o możliwości 
widzenia po zmroku i przy słabym 
oświetleniu. Niedobór witaminy A 
objawia się kurzą ślepotą. 

Osoby na diecie z zasady trzy-
mają się od orzechów z dale-
ka. Niepotrzebnie, bo orzechy 
mogą skutecznie pomóc w zrzu-
ceniu zbędnych kilogramów. 

Orzechy są bogatym źródłem 
nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, białka roślinnego i 
błonnika. Dostarczają cennych 
witamin z grupy B, witamin 
chroniących przed działaniem 
wolnych rodników, takich jak 
witaminy A i E. Są też źródłem 
minerałów - najważniejsze z nich 
to magnez, potas, żelazo, wapń 
czy cynk. Składniki te wpływają 
na prawidłową przemianę materii 
oraz ograniczają uczucie głodu, 
jeżeli są dostarczane w odpowied-
niej ilości. Dodatkowo orzechy za-
wierają cenne substancje roślinne 
biologicznie aktywne, takie jak 
polifenole, z których to flawonoidy 
mają poparte naukowo działanie 
przeciwdziałające rozwojowi 
chorób metabolicznych oraz ogra-
niczają ryzyko wystąpienia zmian 
neurologicznych. Najzdrowsze 

Choć nie ma uniwersalnego spo-
sobu na zerwanie z obgryzaniem 
paznokci, jest wiele metod, które 
mogą pomóc. Przede wszystkim 
zainwestujmy w lakier prze-
ciwko obgryzaniu paznokci. Po 
posmarowaniu paznokci takim 
preparatem, będą one miały 
nieprzyjemny, gorzki posmak, 
który może zniechęcić nas do 
wkładania ich do ust.

Dobrym sposobem jest zamiana 
nawyków – jeśli już koniecznie chce-
my zajmować się naszymi paznok-
ciami, zamiast je obgryzać zacznijmy 
je pielęgnować. Warto jest mieć przy 
sobie mały przybornik do pielęgnacji 
paznokci – jeśli będziemy mieć przy 
sobie pilnik, istnieje mniejsza szansa, 
że obgryziemy naderwany pazno-
kieć. Dbajmy również o suche skórki, 

które prowokują nas do obgryzania 
– możemy smarować je specjalnie do 
tego przeznaczonymi kosmetykami 
albo naturalnymi olejami (możemy je 
przelać do buteleczki po odżywce, tak 
by zawsze można było mieć je przy 
sobie). Wiele ludzi poleca również 
przedłużenie paznokci metodą akry-
lową lub żelową. Choć w ten sposób 
osłabiamy paznokcie, utrudniamy 
jednocześnie ich obgryzanie. Poza 
tym, im więcej będziemy w nasze 
paznokcie inwestować, tym większa 
szansa, że powstrzymamy się przed 
ich niszczeniem.

Innym sposobem jest odwrócenie 
uwagi od paznokci. W momencie, 
kiedy mamy ochotę włożyć palce do 
ust, możemy spróbować czymś je 
zastąpić. Mogą to być suszone owoce, 
ziarna słonecznika czy pestki dyni. 
Również przedmiot, którym może-
my zająć palce, jak np. piłeczka, czy 
długopis, może okazać się pomocny. 
Ważne jest, by nie pozwalać sobie 
na kompromisy. Z pomocą silnej 
woli możemy doprowadzić do 
tego, że z każdym kolejnym 
dniem nasze dłonie coraz rza-
dziej będą wędrować do ust. 
Podobne rady sprawdzają się 
dobrze w przypadku osób, które 
obgryzają paznokcie okazjonalnie 
i jest to u nich proces przejściowy. 
Natomiast, obryzganie paznokci na 
tle nerwowym, nałogowym, należy 
konsultować bezpośrednio z leka-
rzem psychiatrą lub terapeutą.

Chrom to pierwiastek, który 
przyspiesza spalanie tłuszczów 
i hamuje wilczy apetyt, dlatego 
tabletki na odchudzanie z chro-
mem cieszą się dużą popular-
nością. Poza tym chrom czuwa 
nad poziomem cholesterolu, 
łagodzi bóle głowy, uspokaja – 
warto więc dbać, by go nam nie 
zabrakło.

czy orzechy tuczą, czy pomagają 
zrzucić zbędne kilogramy?

modele odżywiania, jak chociażby 
dieta śródziemnomorska, zalecają 
zjadanie garści orzechów dzien-
nie. Jest to w przybliżeniu około 30 
g. Jednak ze względu na wysoką 
kaloryczności i obawy o nadmier-
ne kilogramy wiele osób odmawia 
sobie takiej. Okazuje się, że niepo-
trzebnie, ponieważ w niedużych 
ilościach orzechy nie powodują 
wzrostu wagi, wręcz przeciwnie. 
Pomagają w utrzymaniu zdrowej i 
zbilansowanej diety. W niedużych 
ilościach zaleca się jedzenie róż-
nych rodzai ochechów: włoskich, 
arachidowych, migdałów czy 
orzechów pekan.

Beta-karoten wzmacnia 
odporność

Doskonałym źródłem beta-karo-
tenu w okresie zimowym są: mar-
chew, dynia oraz suszone morele

cHrOm nie tylko na OdcHudzanie
Chrom a cukrzyca. Chrom 

obniża poziom cukru we krwi

Chrom chroni przed cukrzycą 
typu 2 i pomaga regulować stężenie 
glukozy we krwi. Gdy organizm ma 
wystarczającą ilość chromu, lepiej 
wykorzystuje insulinę i dzięki temu 
stężenie glukozy we krwi u osób nie 
dość wrażliwych na insulinę osiąga 
właściwy poziom.

Chrom a odchudzanie

Jednym z podstawowych 
sposobów na przyspiesze-
nie utraty masy ciała jest 
zwiększenie wrażliwo-
ści komórek organizmu 
na insulinę, w czym 
swoją role może odgry-
wać chrom.¹ Chrom, 
regulując poziom cu-
kru we krwi, hamuje 

napady wilczego głodu, 
zmniejsza apetyt, cza-

sem likwiduje apetyt na 
słodycze. Poza tym chrom 

przyspiesza spalanie tłuszczów.

Chrom reguluje poziom 
cholesterolu

Chrom stymuluje również 
syntezę kwasów tłuszczowych i 
odpowiada za transport amino-
kwasów do komórek. Wchodzi w 
skład wielu enzymów trawien-
nych. Może zapobiegać miaż-
dżycy, wpływając na utrzymanie 
równowagi między poziomem 
cholesterolu dobrego (HDL) i 
złego (LDL).

Chrom może zapobiec 
osteoporozie u kobiet 

po menopauzie

W jednym z badań kuracja 
60-dniowa (pikolinian chro-
mu 0,2 mg/dzień) spowodo-
wała obniżenie poziomu in-
suliny i glukozy w surowicy 
oraz zmniejszenie wydalania 
wapnia z moczem. Wskazu-
je to, że chrom mógłby być 
efektywny w zapobieganiu 
osteoporozy.

obgryzanie paznokci: jak 
się tego oduczyć i przestać?

Obgryzanie paznokci to nierzadko 
nałóg, z którym zerwać jest równie 
ciężko jak z innymi

Pajacyki - jakie efekty daje to ćwiczenie?

Pajacyki – ile można spalić kalorii?

Fakt, że wykonywanie pajacyków przyspiesza tętno, wspomaga dotle-

nienie krwi i mięśni, dodatkowo skutkuje szybszym spalaniem kalorii. 

Kobieta ważąca 58 kg podczas 30-minutowego wykonywania pajacy-

ków w umiarkowanym tempie spali 130 kcal, a w trakcie energicznych 

podskoków - już 237 kcal. Często powtarzanym pytaniem jest również 

to o liczbę kalorii spalonych podczas wykonywania 100 pajacyków. 

Wszystko zależy od tempa ćwiczeń i indywidualnych predyspozycji, ale 

przyjmuje się, że dorosła osoba spali po wyskakaniu setki pajacyków 

przeciętnie od 150 do 200 kcal.

Pajacyki – któż z nas nie pamięta 
tego ćwiczenia z lekcji wychowa-
nia fizycznego w podstawówce? 
Przyzwyczailiśmy się traktować je 
jako ćwiczenie zbyt proste, by da-
wało wyraźne efekty. Tymczasem 
pajacyki angażują różne grupy mię-
śniowe i są jednym z najlepszych 
ćwiczeń na schudnięcie. Przeczytaj, 
jak poprawnie wykonać pajacyki, 

jakie dają efekty i ile kalorii możesz 
spalić podczas ćwiczeń!

Pajacyki wszyscy znają, ale nie każ-
dy to ćwiczenie wykonuje. Być może 
fakt, że próbują się z nim mierzyć już 
dzieci w przedszkolu powoduje, że do 
pajacyków nie podchodzimy do końca 
poważnie. Tymczasem już kilkukrotne 

i poprawne technicznie wykonanie 
szybkich podskoków może spowo-
dować niemałą zadyszkę - pajacyki to 
w końcu ćwiczenia aerobowe, wyma-
gające niemało energii. 

Pajacyki – jak wykonać ćwiczenie?

Pajacyk to energiczny wyskok, 
któremu towarzyszy uniesienie rąk i 
ich niemal złączenie nad głową oraz 
rozkrok boczny nóg. Po wyskoku 
wracamy do pozycji wyjściowej i na-
tychmiast całą czynność powtarzamy. 
Oto, jak wykonywać pajacyki krok po 
kroku:

1. Stań w pozycji wyprostowanej, 
ręce opuść swobodnie wzdłuż tu-
łowia, złącz stopy i delikatnie ugnij 
kolana.

2. Wykonaj wyskok w górę robiąc 
rozkrok, ramiona również wyrzuć 
ku górze i niemal połącz dłonie nad 
głową. Podczas wykonywania tej 
części ćwiczenia ręce powinny być 
lekko zgięte.

3. Dynamicznie wróć do pozycji 
wyjściowej i powtórz ćwiczenie wy-
braną ilość razy.

Pajacyki – jakie efekty daje to 
ćwiczenie?

Podstawową zaletą pajacyków jest 
zwiększenie tętna, a co za tym idzie 
– dostarczanie większej ilości tlenu 
do krwiobiegu i do mięśni. Raźne 
podskoki sprawiają również, że 
stajemy się bardziej elastyczni. Co 
więcej, wykonując pajacyki trenu-
jemy całe ciało, i angażujemy różne 
grupy mięśni. Jak każda aktywność 
fizyczna, pajacyki prowadzą do 
wydzielania endorfin, będących 
źródłem dobrego samopoczucia, a 
także naturalnym środkiem prze-
ciwbólowym. Pajacyki wykonuje się 
w celu zwiększenia wytrzymałości 
i siły mięśni, również wtedy, gdy 
chcemy się odchudzić, ponieważ 
przyspieszają metabolizm.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

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
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

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

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
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Kominiarz
Wykształcenie zawodowe 
kominiarz, uprawnienia czeladnika 
lub mistrza.
Twój Kominiarz Robert Bandurski
ul. Łowiecka 16B/16
64-920 Piła
tel. 794 393 906
Praca w Łęczycy i okolicach

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



Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl 
Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawowode, uprawnienia do 1 kV, 
mile widziane doswiadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Agent-sprzedawca
Wykształcenie zasadnie zawodowe 
– sprzedawca, obsługa kasy 
fiskalnej, praca na komputerze, mile 
widziane doświadczenie.
„SPOŁEM” PSS MAZUR
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel.24 721 24 82

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynach 
szwalniczych.
PPHU „KAROLA” 
Grzegorz Pawłowski
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 734 261

Pizzerman
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie.
Aleksandra Jędrzejewska
Handel Obwoźny
Pizzeria Mamma Mia
ul. J. Grodzkiej 12
99-100 Łęczyca
tel. 507 039 957

Sprzedawca
Umiejętności handlowe, mile 
widziane doświadczenie w handlu.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76

Kredyty 
dla każdego  

Łęczyca Przedrynek 8 lokal 3.1

tel 600-808-390

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

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

Wynajmę, sprzedam mieszkanie 

pow. 55 m² w Ozorkowie lub 
zamienię na kawalerkę. Tel.: 603-
044-492

Sprzedam dom jednorodzinny w 
Daszynie. Tel.:  723-461-053

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 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

reklama
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Blisko 800 osób wysłuchało 
Koncertu Noworocznego, zor-
ganizowanego 6 stycznia w hali 
sportowej w Ozorkowie. 

Koncert przebiegał pod hasłem 
muzyki filmowej. Hollyłódzka 
Orkiestra Filmowa, którą tworzą 
muzycy z Filharmonii Łódzkiej, 
Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru 
Muzycznego w Łodzi i Łódzkiej 
Akademii Muzycznej, zaprezen-
towała znane i lubiane utworzy 
z takich filmów i seriali jak m.in.  
Janosik, Stawka większa niż życie, 
Noce i Dnie, Ziemia Obiecana, 
Czarne Chmury, Vabank, Jak roz-
pętałem II wojnę światową, Pan Ta-
deusz, Ogniem i mieczem, Czterej 
Pancerni i pies i inne. W koncercie 
wystąpili także soliści: Sylwia 
Strugińska-Wochowska - sopran, 

koncert noworoczny i rewia na lodzie

grodziła wykonawców owacjami na 
stojąco. Na bis muzycy zagrali m.in. 
Marsz Imperium - motyw muzyczny 
z cyklu filmów “Gwiezdne Wojny”.

Po koncercie noworocznym na 
sztucznym lodowisku przy hali 
sportowej odbyła się, po raz pierw-
szy w Ozorkowie, rewia na lodzie. 
Publiczność mogła obejrzeć pokazy 
w wykonaniu profesjonalnych za-
wodników łyżwiarstwa figurowego, 
w tym m.in. medalistów mistrzostw 
świata - parę: Sławomir Borowiecki, 
Sherri Kennedy. Para od wielu lat 
występuję w najlepszych 
światowych zespołach 
rewiowych. Pokaz w 
Ozorkowie poprowa-
dziła aktorka Olga 
Borys - zwyciężczy-
ni pierwszej edycji 
programu Gwiazdy 
tańczą na lodzie. W 
programie partne-
rem aktorki był Sławo-
mir Borowiecki. 

Teatr Muzyczny i Paweł Żak - tenor, 
Filharmonia Łódzka.

Koncert organizowany jest od 
siedmiu lat z inicjatywy burmistrza 
Jacka Sochy i cieszy się wielką popu-
larnością wśród mieszkańców. Tego-
roczny także spotkał się z ogromnym 
entuzjazmem publiczności, która na-

Ukrywający się od 
ponad roku przed 

wymiarem sprawiedliwości 21-latek 
z powiatu łęczyckiego, podejrzewa-
ny o oszustwa internetowe, został 
zatrzymany na terenie Warszawy. 
Było to możliwe dzięki współpracy 
łęczyckich i warszawskich śledczych. 
Mężczyzna był poszukiwany trzema 
listami gończymi. Za oszustwo grozi 
do 8 lat więzienia.

Na podstawie trzech listów goń-
czych policjanci z Wydziału Kry-
minalnego łęczyckiej komendy od 
ponad roku poszukiwali 21-letniego 

mieszkańca powiatu łęczyckiego, po-
dejrzewanego o oszustwa internetowe 
na portalach aukcyjnych. Mężczyzna 
ukrywał się przed wymiarem sprawie-
dliwości. Dzięki analizie zbieranych 
informacji śledczy wpadli na trop 
21-latka prowadzący do stolicy. Tam na-
wiązali współpracę z mundurowymi 
z VI Komendy Rejonowej. Dzięki prze-
kazywanym na bieżąco informacjom 
łęczyckich kryminalnych, 3 stycznia 
stołeczni stróże prawa zatrzymali 
21-latka. Teraz mężczyzna odpowie 
przed sądem. Za oszustwo grozi kara 
nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Blisko 2,5 promila 
alkoholu w orga-

nizmie miała 46-latka kierująca 
skodą. Kobietę jadącą autem za-
trzymali inni uczestnicy ruchu. 
Wezwani do nietrzeźwej kierującej 
policjanci, zatrzymali jej prawo 
jazdy. Teraz o jej dalszym losie 
zadecyduje sąd.

31 grudnia ub. roku po godzinie 
17:00 dyżurny łęczyckiej komendy 
policji został telefonicznie powiado-
miony o nietrzeźwej kierującej samo-
chodem skoda w miejscowości Topola 
Królewska. Zgłaszający mężczyzna 
przekazał, że na drodze K-60 widział 
auto jadące zygzakiem. Kobieta kie-
rująca skodą swoim zachowaniem 
wzbudziła u niego podejrzenie, że 
mogła znajdować się pod wpływem 
alkoholu. W tej sytuacji zgłaszający 
wspólnie z innym kierującym przed 
skrzyżowaniem zajechali kobiecie 
drogę uniemożliwiając dalszą jazdę. 
We wskazane miejsce pojechali poli-
cjanci z łęczyckiej drogówki. Mundu-
rowi ustalili, że ujęta przez świadków 
46-letnia mieszkanka powiatu łęczyc-
kiego, kierowała samochodem skoda 
mając blisko 2,5 promila alkoholu w 
organizmie. Nietrzeźwej kierującej 
policjanci zatrzymali prawo jazdy. Za 
takie przestępstwo grozi kara nawet 
do 2 lat pozbawienia wolności, wyso-
ka grzywna oraz utrata prawa jazdy. 

Kryminalni z łęczyckiej 
komendy zatrzymali 

29-letniego mężczyznę podejrze-
wanego o włamania do obiektów 
handlowych i usługowych na terenie 
Łęczycy. Włamywacz swój proceder 
prowadził w okresie świąt Bożego 
Narodzenia oraz w weekend sylwe-
strowy. Łupem sprawcy padł sprzęt 
komputerowy, telefony komórkowe 
oraz gotówka. 

Po świętach Bożego Narodzenia 
policjanci z komendy powiatowej w 
Łęczycy przyjęli zawiadomienie o 
włamaniach do lokali handlowych i 
usługowych na terenie miasta. Mundu-
rowi pracując nad ustaleniem sprawcy, 
przyjmowali kolejne zgłoszenia doty-
czące włamań od lokalnych przedsię-

biorców. Praca nad zgromadzonym 
materiałem dowodowym oraz roz-
poznanie środowiska przestępczego 
pozwoliło kryminalnym wytypować 
związanego z tymi zdarzeniami 
29-letniego mieszkańca Łęczycy. Męż-
czyzna był znany z wcześniejszych 
konfliktów z prawem. 2 stycznia w 
godzinach porannych mundurowi 
pojechali do jego mieszkania. Podczas 
przeszukania znaleźli część skradzio-
nych przedmiotów, które powróciły 
do pokrzywdzonych. Zatrzymany 
mężczyzna usłyszał osiem zarzutów 
dotyczących dokonania włamań oraz 
sześć usiłowania włamania, do których 
się przyznał. Za kradzież z włamaniem 
kodeks karny przewiduje karę pozba-
wienia wolności nawet do 10 lat.

„Świąteczny” włamywacz w rękach policji
Łęczyca

Gm. Łęczyca

Pow. łęczycki 
Oszust internetowy zatrzymany

Pijana kobieta 
za kierownicąnOwa POlicJanTKa 

w łęczyckiej komendzie

5 stycznia w sali odpraw Komen-
dy Powiatowej Policji w Łęczycy 
odbyło się uroczyste ślubowanie 
nowej policjantki. Posterunkowa 
słowa roty wypowiedziała w 
obecności Komendanta Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy po-
dinsp. Zbigniewa Gruszczyńskie-
go i i z-cy Komendanta Powiato-
wego Policji w Łęczycy mł.insp. 
Andrzeja Bukowieckiego.

Młoda adeptka najbliższe 6 mie-

sięcy spędzi w szkole policji w Le-
gionowie. Tam zdobywać będzie 
wiedzę teoretyczną i praktyczną z 
zakresu przepisów prawa i taktyki 
policyjnej. Będzie także doskonalić 
swoje umiejętności strzeleckie. Po 
tym czasie, w ramach adaptacji 
zawodowej, pełnić będzie służbę 
patrolową, by w praktyce zwery-
fikować nabytą wcześniej wiedzę. 
Po zakończeniu całego szkolenia 
zasili szeregi łęczyckiej komendy.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

szampan? tylko z kieliszka

- Przepraszam, 
coś pani 
wypadło z 
torebki

najmniejsza komórka świata maleńki ptaszek

Idealne 
połączenie

Nowość. 
Zewnętrzne 
firanki

A może 
jednak 
wejdzie

Miało 
być tylko 
buzi...

Wypadek... W 
oczekiwaniu 
na policję

Choć dla niektórych brzmi to jak truizm, dopiero ostatnio 
badania potwierdziły, że jednorazowe kubeczki negatyw-
nie wpływają na smak szampana. Okazuje się bowiem, że 
tworzące się w nich bąbelki dłużej przywierają do ścian 
naczynia i osiągają większe rozmiary. Tymczasem wielkość 
bąbelków stanowi ważną miarę jakości win musujących, w 
tym szampana. [...] Bąbelki tworzące się w styropianowym 
kubku przylegają do ścianek dłużej niż w kieliszku, przez co 
gdy ostatecznie odrywają się od nich i ulatują, są o wiele 
większe - wyjaśnia dr Kyle Spratt z Uniwersytetu Teksań-
skiego w Austin. Zespół Spratta dokonał tej obserwacji, 
analizując dźwięk wydawany przez bąbelki pękające na 
powierzchni wina musującego. 

Najmniejszy telefon komórkowy świata - tiny t1 firmy Zanco 
- wydaje się mały przy pamięci USB czy przy ludzkim kciuku 
i jest lżejszy od przeciętnej monety. Mimo drobnych roz-
miarów jest w pełni funkcjonalnym telefonem: można przez 
niego rozmawiać oraz pisać SMS-y (jeśli, oczywiście, ktoś 
jest w stanie trafić w odpowiedni klawisz). Pomysł na tiny 
t1 zrodził się pod wpływem chwili. Światło dziennie ujrzał 
tiny t1. Tiny t1 wyposażono w klawiaturę alfanumeryczną, 
miniwyświetlacz i baterię o pojemności 200 miliampero-
godzin (mAh), co ma wystarczyć na 180 minut rozmowy 
lub 3 dni w trybie czuwania. W pamięci pomieści się do 
300 kontaktów. By sprawdzić, czy ludzie będą w ogóle 
zainteresowani minitelefonem, zespół postanowił zebrać 
25 tys. funtów na Kickstarterze. Wygląda na to, że tak, bo 
22 dni przed zakończeniem akcji zadeklarowana kwota 
sięgnęła już 81.662 GBP. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem, aparaty trafią do wspierających aukcję już w maju 
przyszłego roku.

Waży zaledwie 4 gramy, jego serce uderza 1000 razy w 
ciągu jednej minuty, potrafi latać do tyłu, a jego skrzydła 
trzepocą z częstotliwością 200 razy w ciągu sekundy. O kim 
mowa? O najmniejszym gatunku ptaka na świecie – koli-
brze. Istnieje aż 319 znanych gatunków kolibrów, z czego 
większość z nich zamieszkuje tereny zwrotnikowe obu 
Ameryk. Zasięg ich występowania sięga od południowej 
części Alaski, po południowy skraj Ameryki Południowej 
na Ziemi Ognistej. Większą część swojego życia kolibry 
spędzają w powietrzu. Wobec tego, żywią się także w 
powietrzu – najczęściej nektarem kwiatów. Kolibry słyną 
z tego, że potrafią wstrzymać lot i dosłownie zawisnąć w 
powietrzu. Poza tym, jako jedyne ptaki potrafią latać do 
tyłu. W nocy popadają w letarg, a temperatura ich ciała 
spada do wysokości temperatury otoczenia, w jakim akurat 
się znajdują. 


