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26 finał WOŚP

Spod Parzęczewa sygnał 
o maltretowanym psie

19-latek podciął sobie 
żyły. To cud, że przeżył

Kontrowersyjna podwójna 
na Zielonej w Poddębicach

A to ci kasa... 70 groszy brutto 
podwyżki dla opiekunek z Ozorkowa

Mieszkaniec Łęczycy 
wrobiony w kredyt

Kredytu nie wziął, a bank i tak kazał płacić 
raty. Straszył mieszkańca windykatorem.  

O swoich przygodach z bankiem mówi 
Tadeusz Urbaniak. 

Ks. Zenon Piechota, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Ozorkowie, 

zajechał po kolędzie pod bloki swoim oplem insignią. To nie spodobało 

się niektórym parafianom, którzy wytknęli duchownemu zamiłowanie 

do luksusu. Co o proboszczu mówili ludzie? 
Czytaj na str. 10

KOmu 
PrzeszKadza 
insignia 
PrObOszcza?

Za co radny 
Koperkiewicz 
krytykuje łęczycką 
komunalkę?

str. 2

str. 9
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Po głośnym w ubie-
głym roku pomyśle 

Moniki Kilar-Błaszczyk, wyko-
nującej zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy w sprawie 
likwidacji straży miejskiej, rada 
miasta podkreślała potrzebę 
zwiększenia liczby etatów w 
jednostce. Mówiło się wówczas 
o powrocie do pięciu strażników 
i zwiększeniu budżetu jednostki. 
Nowy rok znaczących zmian nie 
przyniósł. Straż miejska więcej 
pieniędzy nie dostanie.

Jak się okazuje, ze słowami nie 
zawsze idą w parze czyny. 

- W tegorocznym budżecie gmi-
ny miasta Łęczyca nie zostały za-
bezpieczone środki na dodatkowe 

W sobotę z prawie 
miesięcznym opóź-

nieniem ruszyło lodowisko przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Chęt-
nych do korzystania ze ślizgawki 
nie brakowało.

Podobnie jak w latach poprzed-
nich, do dyspozycji amatorów 
zimowego szaleństwa jest 700 
mkw. lodowej tafli. Z lodowiska 
można korzystać przez 7 dni w 
tygodniu w godzinach 10-21. Od 
poniedziałku do piątku za godzi-
nę ślizgania dzieci zapłacą 5 zł, a 
dorośli 7 zł. W weekend ceny są 

Niebezpiecznie za-
czął się ubiegły ty-

dzień. Rano doszło do kolizji, 
w której poszkodowane zostały 
dwie osoby – kierowca i pa-
sażerka samochodu, w który 
uderzył inny pojazd.

- 8 stycznia około godz. 8:30 
w Łęczycy na ul. Kaliskiej, w 
rejonie skrzyżowania z ul. Altera 
doszło do zdarzenia drogowego 
z udziałem dwóch samochodów 
osobowych. Kierujący samocho-
dem marki skoda (mężczyzna lat 
87, mieszkaniec pow. łęczyckiego) 
wyjechał z ul. Altera na drogę 
z pierwszeństwem (ul. Kaliską), 

gdzie na tył jego pojazdu najechał 
samochód marki hyundai, któ-
rym kierował 60- letni mieszka-
niec pow. łęczyckiego – informuje 
asp. Mariusz Kowalski z KPP w 
Łęczycy. -Kierujący skodą oraz 
pasażerka tego pojazdu z obra-
żeniami ciała zostali przewiezieni 
do łęczyckiego szpitala. 

Obaj kierujący byli trzeźwi. W 
tej sprawie prowadzone jest przez 
łęczyckich funkcjonariuszy postę-
powanie pod nadzorem miejsco-
wej prokuratury. Ma wyjaśnić, 
który z kierowców jest winny 
spowodowania kolizji.

(zz)

W łęczyckim urzędzie 
miasta, podobnie jak 

w każdym samorządzie działa 
komisja ds. profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alko-
holowych. Organ powoływany 
przez burmistrza zazwyczaj liczy 
dziesięciu członków. W Łęczycy 
jest odstępstwo od tej zasady i 
zarządzeniem burmistrza do skła-
du komisji powołano jedenastego 
członka.

Został nim dzielnicowy z Łęczy-
cy Jarosław Kaftan. Jak wyjaśnia 
urząd, powodem takiej decyzji był 
fakt, że jedna z członkiń komisji dłu-
gotrwale choruje i nie uczestniczy w 
spotkaniach. 

- Tym powołaniem  zapewniliśmy 
sprawniejsze funkcjonowanie ko-
misji, obecnie w jej skład wchodzi 
11 członków – informuje Wioletta 
Stefaniak z magistratu.

To nie koniec zmian, bo 8 stycz-
nia wykonująca zadania i kompe-
tencje burmistrza miasta Łęczyca 
powołała nowego pełnomocnika 
ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Miejsce Magdaleny 
Karczewskiej zajęła Magdalena 
Smal –Jatczak.

- Nową propozycją przewidzianą 

Zmiany w komisji alkoholowej

Na zdjęciu Magdalena Smal - 
Jatczak
do realizacji w bieżącym roku jest 
nawiązanie współpracy z Państwo-
wą Strażą Pożarną w zakresie pro-
dukcji filmów krótkometrażowych 
o charakterze profilaktycznym 
- mówi Magdalena Smal - Jatczak. 
- Budżet komisji na ten rok to kwota 
350 tys. zł, toteż mam nadzieję, że 
we współpracy ze stowarzysze-
niami sportowymi uda nam się 
zorganizować jeszcze więcej zajęć 
edukacyjno-sportowych z podkre-
śleniem sportu jako alternatywy 
na spędzenie wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież.

(mku)

Stłuczka na kaliSkiej. 
Dwie oSoby w Szpitalu

wyższe o złotówkę. Obok lodo-
wiska działa wypożyczalnia ły-
żew. Koszt wypożyczenia wynosi  

6 zł za godzinę. Lodowisko będzie 
działać do 15 marca.

(zz)

W sobotę oficjalnie wystartowało lodowisko na orliku przy SP3

Amatorów ślizgawki nie brakowało

Miało być więcej strażników
etaty dla funkcjonariuszy straży 
miejskiej. Padła propozycja, by 
kierowca urzędu miejskiego został 
przeniesiony w szeregi ww. forma-
cji, ponieważ wykonywane przez 
niego obowiązki nie wskazują, 
by musiał pracować w urzędzie 
miejskim na cały etat – informuje 
Wioletta Stefaniak, kierownik 
wydziału promocji, oświaty, kul-
tury i sportu.

Wymagania formalne doty-
czące strażnika miejskiego nie 
są wygórowane, więc urzędowy 
kierowca na pewno je spełnia. 
Przeniesienie pracownia do stra-
ży miejskiej załatwia też problem 
braku pieniędzy na dodatkowy 
etat.

Komendant łęczyckich strażni-
ków nie ukrywa, że wraz z nowym 
rokiem liczył na większą liczbę 
funkcjonariuszy.

- Oczywiście najlepiej byłoby, gdy-
byśmy powrócili do liczby pięciu 
etatów, tak było do 2014 roku, kiedy 
możliwa była praca na dwie zmiany. 
Jednak czterech funkcjonariuszy to 
liczba, która wystarczy do pełnego 
wywiązywania się jednostki z 
zadań ustawowych i podejmowa-
nia bieżących interwencji – mówi  
T. Olczyk.

Straż miejska w Łęczycy obec-
nie liczy zaledwie trzech funk-
cjonariuszy razem z komendan-
tem.

(zz)

sKąd te tiry?
Łęczyca Pod rekultywowane 

wysypisko śmieci w 
Borku niedawno podjechały 
dwa 20-tonowe tiry. Gdyby nie 
obecność pracownika PGKiM-u 
prawdopodobnie wjechałyby 
na teren. Zenon Koperkiewicz, 
radny miasta uważa, że nad 
rekultywacją wysypiska miejska 
spółka nie prowadzi należytej 
kontroli.

- Z początku nie było wiadomo 
po co te tiry przyjechały i z czym. 
Rozmawiałem z prezesem PG-
KiM-u, najpierw mówił, że przy-
wieziono kompost, teraz okazuje 
się, że to była jakaś melasa. Jedno 
jest pewne, to nie jest odpowiedni 
czas, żeby na tym etapie rekul-
tywacji była wysypywana taka 
warstwa. Zaproponowałem, żeby 
zamontować przy wysypisku w 
Borku dwie kamery z przesyłem 
obrazu do siedziby straży miej-
skiej. Wydawało mi się, że mój 
pomysł zyska aprobatę prezesa 
PGKiM, jednak w rozmowie pod 
koniec ub. tygodnia usłyszałem, 
że jest na to marna szansa, z 
uwagi na koszty. W mojej ocenie 
montaż kamer to wcale nie jest tak 
duży wydatek, a spółka powinna 
prowadzić kontrolę nad firmą, 
która robi rekultywację. Przecież 

płacimy za to niemałe pieniądze.
Zdaniem samorządowca, dziw-

ne jest to, że tiry przyjechały za 
wcześnie. Firma prowadząca re-
kultywację powinna dobrze znać 
harmonogram zrzucania kolejnych 
warstw.

- Gdyby akurat nie było na miej-
scu pracownika, to kto wie, może 
wjechaliby na teren i wysypali 
nie wiadomo co. W mojej ocenie 
może zachodzić podejrzenie, że w 

Zenon Koperkiewicz uważa, że PGKiM powinien w pełni kontrolować 
prowadzoną w Borku rekultywację wysypiska śmieci

przyczepach nie była tylko melasa 
– dodaje Z. Koperkiewicz. - Jeśli 
nie będzie kamer, to chciałbym 
wiedzieć, w jaki sposób miejska 
spółka zamierza trzymać rękę na 
pulsie, żeby rekultywacja przebie-
gała tak, jak należy.

O to samo chcieliśmy zapytać 
Janusza Muszyńskiego, prezesa 
PGKiM. Nie odbierał telefonu.

(zz)

Lodowisko wystartowało
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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

Łęczyca

Łęczyca Nie wszystkim lo-
katorom bloku przy 

ulicy Belwederskiej 79a spodo-
bał się pomysł wycinki drze-
wa. Krzysztofa Dżereń szybko 
zareagowała na informację w 
tej sprawie, która została zawie-
szona w gablotach na klatkach 
schodowych bloku. Wycinka 
została zablokowana.

- Aż zadrżałam, kiedy prze-
czytałam o planowanym wycię-
ciu drzewa. To było jakoś przed 
świętami, ludzie wtedy są zajęci 
innymi sprawami i mogli nawet 
nie zauważyć tej informacji. Ja na 
szczęście ją zobaczyłam i od razu 
napisałam do spółdzielni. Nie 
może być tak, że wycina się nam 
drzewa przy bloku, one są natu-
ralną barierą przed zanieczysz-
czeniami i spalinami. Większość 
z lokatorów woli z okna widzieć 
zieleń a nie okna sąsiedniego bloku 
– mówi K. Dźereń. - Dwóch wierzb 
i tak już nie ma. Jedna wcześniej 
została wycięta, drugą złamała wi-
chura. Razem z kilkoma lokatora-
mi podpisałam się pod wnioskiem 
do spółdzielni w sprawie zrobienia 
nowych nasadzeń w tym miejscu. 
Uważamy, że brakującą zieleń 
należy uzupełnić, tym bardziej, że 
jedno z drzew powaliło się przez, 
moim zdaniem, zbyt mocne przy-
cięcie konaru z jednej strony.

Lokatorzy z którymi rozma-
wialiśmy przy ul. Belwederskiej 
79a obawiają się też, że plano-

wana wycinka wierzby miała 
przygotować teren pod zrobienie 
parkingu. 

- Miejsc parkingowych jest tutaj 
wystarczająco. Nie chcemy kolej-
nego parkingu kosztem zieleni 
– usłyszeliśmy.

O sprawie rozmawialiśmy z 
Jarosławem Pacholskim, preze-
sem zarządu „Łęczycanki”, który 
zapewnia, że wierzba nie zostanie 
wycięta, a parking nie jest plano-
wany w tym miejscu.

- Część mieszkańców bloku nr 
79a przy ul. Belwederskiej zwróci-
ła się z prośbą o wycięcie wierzby 
rosnącej na wysokości II klatki od 
strony zachodniej. Informacje o 
zamiarze wycinki umieściliśmy 
na klatkach schodowych tego 
bloku. Po głosach sprzeciwu w 
tej sprawie wycinka nie została 
wykonana. Chcę uspokoić miesz-
kańców i poinformować, że SM 
„Łęczycanka” nie planowała i 
nie planuje zrobienia parkingu 
w pasie zieleni, między blokami 
Belwederska 79 i 79A. Dodatkowe 
miejsca postojowe, w ilości kilku 
sztuk, na prośbę mieszkańców, 
powstaną z tyłu sklepu Biedron-
ka, obok stacji Trafo – informuje 
szef SM „Łęczycanka”. - Jeśli zaś 
chodzi o nowe nasadzenia, to nie 
są one planowane w miejscu gdzie 
usunięta została złamana przez 
wichurę wierzba. Pragnę podkre-
ślić, że wierzby rosnące przy tym 
bloku były sadzone samowolnie 

wiele lat temu. Usytuowanie tych 
drzew w bliskim sąsiedztwie 
bloku powoduje naruszenie in-
frastruktury technicznej, w szcze-
gólności instalacji kanalizacyjnej, 
poprzez mocno rozwinięty system 
korzeniowy. Na chwilę obecną, 
mając wiedzę, że bliskie nasadze-
nia powodują kosztowne szkody i 
utrudnienia, spółdzielnia nie może 
w tym samym miejscu ponownie 
posadzić drzew.

Problem z zielenią dotyczy 
wielu osiedli. Jak zawsze, w tym 
temacie zdania są podzielone. 
Część mieszkańców chciałaby, 
aby drzew i trawników było jak 
najwięcej, inni wolą miejsca par-
kingowe.

(zz)

Wojciech Pernal, ko-
mendant powiatowy 

państwowej straży pożarnej w Łę-
czycy, przekazał dla mieszkańców 
ponad 50 sztuk czujników czadu, 
których celem jest alarmowanie o 
pożarze oraz zagrożeniu wynikają-
cym z emisji tlenku węgla. 

- Czad nazywany jest cichym 
zabójcą. Jest bezbarwny i bezwonny, 
dlatego ludzkie zmysły nie potrafią 
go rozpoznać. Wielu osobom wydaje 
się, że zatrucie tlenkiem węgla ich 
nie dotyczy, niestety według staty-
styk PSP każdego roku w wyniku 
zaczadzenia ginie kilkadziesiąt osób, 
a kilkaset trafia do szpitala. W więk-
szości przypadków zatrucie czadem 
nie wynika z powstania pożaru, lecz 
niewłaściwej eksploatacji budynku 
i znajdujących się w nim instalacji i 

Mieszkańcy bloków 
przy ul. ZWZ (dawniej 

ZWM) pytają, kiedy spółdziel-
nia mieszkaniowa „Łęczycanka” 
umieści na budynkach tabliczki 
ze zmienioną nazwą ulicy. 

Ulica Związku Walki Młodych 
w myśl ustawy dekomunizacyjnej 
została zmieniona na ulicę Związ-
ku Walki Zbrojnej. Na ulicy jest 
już nowa tabliczka, a na blokach 
nie. Jak ustaliliśmy, spółdzielnia 
mieszkaniowa „Łęczycanka” kupiła 
nowe tabliczki i zostały już dostar-

Strażacy przekazali czujniki

urządzeń grzewczych – mówił pod-
czas spotkania w miejskim ratuszu 
komendant Wojciech Pernal.

Elektryczny detektor czadu in-
formuje sygnałem dźwiękowym i 
świetlnym, kiedy w pomieszczeniu 
pojawi się groźna dla zdrowia lub 
życia ilość tlenku węgla. Czujki prze-
kazane przez komendanta niedługo 
będą montowane. 

nazwa ulicy zmieniona, 
tabliczki wciąż stare

czone do siedziby SM. W przeciągu 
kilku dni stare tabliczki zostaną 
zastąpione nowymi, z obowiązującą 
obecnie nazwą ulicy Związku Walki 
Zbrojnej.

(zz)

na osiedlu walka o tereny zielone 

Krzysztofa Dżereń zablokowała 
wycinkę wierzby
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Grabów

Gm. Łęczyca

Grabów Emilia Brzostowicz, 
samotna matka z trój-

ką dzieci mieszka na 24 mkw. To 
wyjątkowo mały metraż dla czte-
roosobowej rodziny. Mieszkanka 
Grabowa kilka miesięcy temu 
złożyła u urzędzie gminy wniosek 
o możliwość wykupu sąsiedniego 
mieszkania. Czas upływa, a decyzji 
nie ma.

- Wiele razy byłam w gminie, pro-
siłam, aby w końcu podjęto jakąś de-
cyzję - mówi E. Brzostowicz. - Jestem 
samotną matką, wychowuję troje 
dzieci w wieku szkolnym. Miesz-
kanie, które obecnie zajmujemy ma 
zaledwie 24 mkw. Mój syn dorasta 
a dzieli pokój z dwiema siostrami.

Mieszkanie rodziny Brzostowi-
czów składa się z niewielkiego pokoju 
i jeszcze mniejszej kuchni. Łazienka 
jest wspólna z sąsiadami i znajduje 

Marian Orłowski, 
przedsiębiorca z 

Lubienia, nie kryje satysfakcji z 
otrzymanego niedawno wyroku 
Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
Uchyla on decyzję Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego 
w Łodzi oraz poprzedzającą ją 
decyzję wójta gminy Łęczyca, w 
których stwierdza się, że nie jest 
wymagane przeprowadzenie oce-
ny oddziaływania na środowisko 
planowanej budowy cynkowni w 
Lubieniu.

- Sąd Administracyjny uznał, że 
konieczne było nałożenie obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia cynkowni na środowisko. Zazna-
czył też, że Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwier-
dził konieczność przeprowadzenia tej 
oceny. Dlaczego wójt gminy Łęczyca 
takiej konieczności nie widział? – pyta 

Czy radny gminy 
Grabów Zbigniew 

Sobczyński naruszył prawo bę-
dąc samorządowcem i pełniąc 
jednocześnie funkcję prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej? 
Łódzki urząd wojewódzki chce 
wyjaśnień. Ponadto wystąpił z 
pytaniem czy OSP prowadzi dzia-
łalność gospodarczą z wykorzy-
staniem mienia gminy Grabów.

- Oświadczam, że nie naruszyłem 
przepisów prawa, ponieważ Ochot-
nicza Straż Pożarna w Grabowie, 
gdzie pełnię funkcję prezesa nie 
prowadzi działalności gospodar-
czej. Na dochody jednostki składają 
się wkłady członkowskie i daro-
wizny, które są przeznaczane na 
realizację działalności statutowej 
– zapewniał radny Z. Sobczyński. 

Pogląd ten podzieliła radna Mał-
gorzata Matusiak.

- Jeżeli straż nie prowadzi działal-
ności gospodarczej, to nie ma kolizji 
z uczestnictwem w zarządach fun-
dacji czy stowarzyszeń.

Problem analizował także radca 
prawny urzędu gminy, który po 
analizie dokumentów stwierdził, 
że jednostka OSP w Grabowie nie 
prowadzi działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia 
gminy. 

- Z uwagi na fakt, że wojewoda 
wszczął postępowanie w sprawie, 

Radny składa wyjaśnienia

Radny Sobczyński wyjaśnił sprawę 
podczas sesji rady gminy

powinniśmy jako rada złożyć wyja-
śnienia - mówił Jarosław Głowacki, 
sekretarz gminy Grabów. 

Ostatecznie, w przedłożonych 
do organu nadzoru wyjaśnie-
niach radni potwierdzają fakt, że 
Zbigniew Sobczyński jest radnym 
gminnym i jednocześnie preze-
sem OSP w Grabowie. W sprawie 
prowadzenia przez jednostkę 
działalności gospodarczej, rad-
ni zgodzili się ze stanowiskiem  
Z. Sobczyńskiego, że grabowska 
straż działalności nie prowadzi.

(mku)

studniówkowa moda
Łęczyca

W salonach fryzjerskich jest teraz 
sporo pracy

Już w sobotę łęczyc-
cy maturzyści będą 

bawić się do białego rana na 
swoich balach studniówko-
wych. Tego dnia o maturze 
myśleć raczej nie będą, stud-
niówka to dla nich, jak do tej 
pory, najważniejszy bal. Przy-
gotowań jest naprawdę sporo.

Jaką kreację wybrać, jak się 
uczesać, jakie obecnie obowiązują 
trendy w modzie? Rozmawiamy 
na ten temat z właścicielami  łę-
czyckich sklepów.

Jak się okazuje, panowie pre-
ferują garnitury dopasowane 
do sylwetki w kolorze granatu. 
Hitem tego roku są przeróżne 
muszki, krawaty ostatnio straciły 
na popularności. Koszule kla-
syczne, przeważnie białe.

Znacznie więcej możliwości, 
jeżeli chodzi o ubiór, mają panie. 

- Dziewczyny oglądają wszyst-
kie modele dostępne w sprzeda-
ży, aczkolwiek większym zain-
teresowaniem cieszą się suknie 
długie w kolorach granatu. Czerń 
raczej jest omijana. Oprócz grana-
tu dziewczyny interesują się też 
sukniami w kolorze bordowym 

– usłyszeliśmy w sklepie z suk-
niami wieczorowymi. 

Nie ma też  przesadnej ekstra-
wagancji  w fryzurach kobiecych.

- Dominują luźne fryzury, 
upięcia w zależności od długo-
ści włosów – mówi właścicielka 
salonu fryzjerskiego.

Można podsumować, że za-
równo w strojach jak i ucze-
saniach nie ma ograniczeń. 
Dominuje swoboda w wyborze 
stylizacji. 

(mku)

Pytania o lokal komunalny

- Dzieci nie mają warunków do 
nauki – mówi pani Emilia

się na korytarzu.
- Za ścianą jest pusty lokal po zmar-

łym sąsiedzie. Zwróciłam się do gminy 
o umożliwienie mi wykupu tego miesz-
kania. Z tego powodu wstrzymałam 
się z wykupem lokalu, który obecnie 
zajmuję razem z dziećmi, bo po co dwa 
razy płacić u notariusza. Niestety, minę-
ły już ponad cztery miesiące i dalej nie 
ma żadnego rozwiązania. Chodziłam 
do urzędu i pytałam, odpowiedzi były 
różne. A to nie było decydenta, a to 
komisja się nie odbyła i tak jest do tej 
pory. Moje dzieci nie mają warunków 
do nauki. Nietrudno sobie wyobrazić 
jak wygląda odrabianie lekcji przez 
troje dzieci przy niewielkim stoliku. Jak 
długo to jeszcze potrwa? - zastanawia 
się pani Emilia.

Urząd gminy wyjaśnia, że sprawa 
wspomnianego lokalu nie jest tak prosta, 
jak myśli nasza czytelniczka i informuje, 

że jeszcze trzeba poczekać.
- Lokale mieszkalne przy ulicy 

1 Maja 6, uchwałą rady gminy, zo-
stały przeznaczone do sprzedaży. 
W przypadku lokalu, o którym 
mówi pani Brzostowicz wymagane 
jest oświadczenie woli ze strony 
spadkobierców. Jeżeli ci zrzekną 
się roszczeń do przedmiotowej 
nieruchomości, gmina ogłosi prze-
targ ustny nieograniczony, bez 
prawa zastosowania bonifikaty. 
Rozwiązanie sprawy nie nastąpi 
wcześniej jak na przełomie marca 
i kwietnia - informuje Agnieszka 
Raj, pracownik ds. gospodarki 
nieruchomościami w urzędzie 
gminy w Grabowie. - Wartość tego 
lokalu można szacować średnio na 
kwotę od 15 -20 tys. zł.

(mku)

Przedsiębiorca zablokował 
inwestycję

Marian Orłow-
ski. - Cynkownia 
miała znajdować 
się około 70 me-
trów od wieloro-
dzinnego budyn-
ku mieszkalnego, 
w pobliżu są też 
pola uprawne. Jak 
wiadomo, działal-
ność cynkowni 
jest z natury nie 
tylko szkodliwa, 
ale też niebez-
pieczna dla środo-
wiska. Nadmier-
ne emisje prze-
mysłowe cynku mogą przyczynić się 
m.in. do poważnego zanieczyszczenia 
gleb. Tereny Lubienia charakteryzuję 
się płytkim zaleganiem wód podziem-
nych, przez co przy intensywnych 
opadach deszczu grunty ulegają zala-
niu i podtopieniu, dlatego jakikolwiek 
wyciek do wód gruntowych będzie 
stanowił nieodwracalne zagrożenie 
dla środowiska i zdrowia ludzi.

Również w Lubieniu ma powstać 
przetwórnia warzyw i owoców, 
przedsiębiorca wskazuje, że sąsiedz-
two cynkowni w tym przypadku 
byłoby mocno nietrafione, również 
wartość okolicznych gruntów znacz-
nie by spadła.

- Jestem pewien, że po przepro-
wadzeniu oceny oddziaływania na 
środowisko, ta inwestycja nie dojdzie 
do skutku – dodaje M. Orłowski.

O zdanie zapytaliśmy Jacka Ro-

W tym miejscu 
miała powstać 
cynkownia

Na zdjęciu Marian 
Orłowksi z 
wyrokiem Sądu 
Administracyjnego 
w Łodzi

gozińskiego, wójta gminy Łęczyca.
- Wystąpiłem do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Łodzi o wydanie opinii w sprawie 
obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania tej inwestycji na śro-
dowisko. W odpowiedzi wskazano, 
że dla tej inwestycji nie istnieje po-
trzeba przeprowadzenia oceny. Na 
tej podstawie wydałem swoją opinię. 
Należy zaznaczyć, że jako wójt nie 
mam prawa ograniczać prowadze-
nia działalności gospodarczej. Ja też 
chciałbym, żeby w naszej gminie 
były tylko inwestycje proekologicz-
ne, ale jest swoboda prowadzenia 
działalności gospodarczej – mówi 
wójt gm. Łęczyca. - Z tego co wiem, 
wyrok nie jest prawomocny i przy-
sługuje od niego odwołanie.

(zz)

Mieszkańcy blo-
ku przy ul. Za-

chodniej 29 nie będą już 
grzęznąć w błocie w drodze 
do kontenera na śmieci. 
Teren pod śmietnikiem i 
wokół niego kilka dni temu 
został utwardzony betono-
wą wylewką.

Utwardzili pod śmietnikiem
Łęczyca
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ogłoszenie

Od marca mają wzro-
snąć emerytury pol-

skich seniorów. Tegoroczna walo-
ryzacja zakłada wzrost świadczeń 
o 2,7%.

Waloryzacji podlega kwota 
świadczenia i podstawa jego wy-
miaru w wysokości przysługującej 
ostatniego dnia lutego roku kalen-
darzowego, w którym przepro-
wadza się waloryzację. Zgodnie z 
założeniami przyjętymi przez rząd, 
wskaźnik waloryzacji na 2018 rok 
powinien wynieść nie mniej niż 
102,7 proc., a to oznacza, że wszyst-

kie świadczenia zostaną zwięk-
szone o 2,7 proc. Wszystkie świad-
czenia, czyli świadczenia z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, 
wypłacane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz 
świadczenia mundurowe. Ostatecz-
na wielkość wskaźnika waloryzacji, 
a tym samym wysokość podwyżek 
świadczeń emerytalno-rentowych, 
będzie znana dopiero w lutym. 2,7% 
to spory skok w górę w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, wówczas pod-
wyżka wyniosła zaledwie 0,44 %.

(zz)

Po około miesiącu na 
słupach informacyj-

nych w mieście znów pojawiły 
się daszki. Stare były już mocno 
skorodowane, dlatego pracowni-
cy Zieleni Miejskiej je zdjęli. 

Daszków na słupach nie było 
przez długi czas. Jak powiedział 
nam jeden z pracowników Zieleni 
Miejskiej, dyrekcja zleciła spawanie 
zadaszeń osadzonemu z ZK w Gar-
balinie, a nie spawaczowi jednostki. 

- Facet nie zrobił tego dobrze i 
daszki nie pasowały. To dlatego 
tak długo nie było ich na słupach. 
Trzeba było robić wszystko od 
nowa. Zmarnowany czas i materiał, 
a przecież wszystko kosztuje - usły-
szeliśmy od jednego z pracowni-
ków, który prosił o anonimowość.

Urząd miejski zaprzecza, żeby 
doszło do fuszerki.

- Zadaszenia na słupach informacyj-
nych zostały zdemontowane z uwagi 
na ich stan techniczny. Skorodowane 

„daszki” zostaną w najbliższych dniach 
zastąpione nowymi, wykonanymi 
przez więźnia Zakładu Karnego w 
Garbalinie, który społecznie współ-
pracuje z urzędem miejskim w Łę-
czycy. Informacje o „źle pospawanych 
przez pracowników zieleni miejskiej 
daszkach” oraz „zmarnowaniu ma-
teriałów” należy uznać za mijające się 
z prawdą – czytamy w komentarzu 
urzędu miejskiego w Łęczycy.

Nowe zadaszenia zostały zamon-
towane w czwartek.

(zz)

Tadeusz Urbaniak z Łę-
czycy, zdaniem jednego 

z banków, wziął kredyt w wysokości 
10 tys. zł. Nasz czytelnik tych pienię-
dzy nigdy nie widział na oczy, mimo 
to bank raty kazał spłacać, a nawet 
groził windykatorem.

W Reporterze pisaliśmy już o łę-
czycanach naciągniętych na kredyty 
przez jedną z mieszkanek. Niektórzy 
mają na swoim koncie nawet kilka 
niewyjaśnionych pożyczek. W tym 
przypadku za nerwy i stres państwa 
Urbaniaków odpowiada jeden ze 
znanych w całym kraju banków. 
Małżeństwo nie kryje emocji.

- Przecież tak nie może być. Mąż 
padł ofiarą jakiegoś oszusta. Jest renci-
stą, z czego miałby niby spłacić 10 tys. 
zł? - pyta żona pana Tadeusza.

Historia tej koszmarnej dla Urba-
niaków pomyłki bankowej zaczęła 
się 15 listopada, kiedy to pan Tadeusz 
otrzymał pierwsze wezwanie do 
spłaty zobowiązań wynikających z 
zawartej umowy kredytowej.

- Nie brałem żadnego kredytu, 
poza tym w wezwaniu do zapłaty 
nie zgadzał się mój numer PESEL i 
numer dowodu osobistego. Z otrzy-

W piątek pracow-
nicy Zarządu Dróg 

Wojewódzkich umieścili słupki 
przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej 
i Wojska Polskiego. Trzy słupki 
wkopane zostały na szerokości 
przejścia dla pieszych, w chod-
niku. Dzięki temu kierowcy 
wjeżdżający lub wyjeżdżający z 
parkingu przy kinie nie będą ła-
mali przepisów jadąc w poprzek 
po pasach.

(zz)

wkopali Słupki

Fuszerka czy nie?

Emeryci dostaną podwyżkę

Kredytu nie wzięli a spłacać raty kazali...
Na zdjęciu Tadeusz 
Urbaniak

maną korespondencją 
zgłosiłem się od razu 
w łęczyckim oddzia-
le banku. Poradzono 
mi, abym wezwanie 
zniszczył i napisał re-
klamację. Oczywiście 
to zrobiłem – relacjonuje 
T. Urbaniak. - Niestety 
9 stycznia ponownie 
na mój adres przysłano 
wezwanie do zapłaty. 
Tym razem ze wskaza-
niem, że grozi mi zgło-
szenie do windykacji. 
Przeraziłem się nie na 
żarty. Znów zgłosiłem 
się do miejscowego 
oddziału, gdzie po-
nownie poradzono mi 
zniszczyć korespon-
dencję i napisać kolejną reklamację.

Państwo Urbaniakowie przestraszyli 
się groźby windykacji i poprosili redak-
cję o pomoc. Zadzwoniliśmy więc do 
głównej siedziby banku we Wrocławiu. 
Jak się okazało, sprawa kredytu pana 
Tadeusza to zwykła pomyłka. Po zwe-
ryfikowaniu danych usłyszeliśmy, że 
nasz czytelnik nie zaciągnął żadnego 

kredytu. Skąd więc we-
zwania do zapłaty? Pożyczkę wziął 
mieszkaniec Gdańska o tym samym 
imieniu i nazwisku.

Zastanawiające jest to, że bank nie 
zweryfikował należycie danych swo-
jego klienta i naraził na niepotrzebny 
stres Bogu ducha winnych ludzi. 

(mku)

Fekalia przy barakach
Kilkadziesiąt worków 
ze śmieciami leżało 

wzdłuż torów kolejki wąskotoro-
wej przy łęczyckich barakach. Przy 
kontenerze na śmieci wcale nie 
było lepiej, mimo że nie był prze-
pełniony. Gdyby tego było mało, 
na trawę wylane były fekalia. 

Zieleń miejska miała sporo pracy, 
żeby posprzątać po mieszkańcach, 
którzy za nic sobie mają kulturę. 
Wyrzucanie śmieci gdzie popadnie 
to okropny i trudny do zrozumienia 
nawyk, tym bardziej, że kontener 
przy ul. Kopalnianej wcale mały nie 
jest. Jeszcze trudniej zrozumieć, dla-
czego na trawę wylane były fekalia 
w dość dużej ilości, skoro w pobliżu 

Sterty śmieci zalegały przy 
kontenerze na śmieci i przy torach 
wąskotorówki

baraków jest dostęp do wspólnych 
toalet. Być może nie wszyscy z nich 
korzystają i swoje potrzeby wolą 
załatwiać do wiaderka. Później jest 
jednak problem, co zrobić z nieczy-
stościami.

- Z informacji uzyskanych 
od administratora posesji po-
łożonych przy ul. Kopalnianej 
(będących w zarządzie PGKiM) 
wynika, że mieszkańcy mają 
możliwość korzystania z czterech 
toalet zewnętrznych. Dodać nale-
ży, że wszyscy otrzymali klucze 
do ww. toalet. Natomiast część 
mieszkańców zamieszkujących 
ww. budynki we własnym zakre-
sie założyła w swoich mieszka-
niach toalety – informuje urząd 
miasta.

Zieleń miejska dodatkowo, po 
zrobieniu porządków, nawiozła 
ziemię na tereny przy torach kolejki 
wąskotorowej przy ul. Kopalnianej 
(od strony ul. Górniczej) na prośby 
mieszkańców informujących o „za-
doleniu” wspomnianego terenu. Po Fekalia wylane były tuż przy drodze

większych opadach deszczu zbiera 
się tam woda, utrzymująca się nawet 
do kilku dni. 

(zz)
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- Siedzimy tu jak 
na szpilkach – usły-

szał nasz reporter od starszej 
lokatorki budynku bezpośrednio 
przylegającego do remontowa-
nego właśnie banku spółdziel-
czego. Piętro banku zostało już 
wyburzone a jedna ze ścian jest 
wspólna dla obydwu nierucho-
mości. 

- Mieszkamy w starym domu. A 
ta ściana jest także ścianą banku. 
Nie ukrywam, że jest strach. Tu 
odczuwa się każdą pracę maszyny, 
nieraz wszystko drży. Mam nadzie-
ję, że wspólna ściana to wytrzyma 
– martwi się właścicielka domu.

Robotnicy zapewniają, że dokład-
nie wykonują remont. Wiedzą, że 
ściana stanowi pewien kłopot.

- Bardzo ostrożnie wykonujemy 
pracę. Na razie nic nie uszkodzili-
śmy i niech tak zostanie – mówią 
pracownicy. 

Michał Skamira, kierownik 
robót, jest pewny, że nic złego się 

nie wydarzy. 
- Ta ściana jest gruba, ma ponad 

50 centymetrów. Wiem, że starsza 
pani obawia się tego remontu. Już 
z nią rozmawialiśmy i przeko-
nywaliśmy, że nie powinna mieć 
takiego nastawienia. Wszystko 
będzie dobrze.

Wyremontowany budynek ban-
ku ma być oddany do użytku pod 
koniec tego roku. 

(ps)

Zmotoryzowani 
klienci piekarni po-

łożonej przy wyremontowanej 
niedawno ul. Zielonej łamią teraz 
przepisy, gdy jadą po pieczywo. 
Narzekają również zmotoryzowani 
lokatorzy pobliskich bloków, któ-
rzy jadąc do pracy w stronę ronda 
także są na bakier z prawem. 

Problemem jest wymalowana po-
dwójna linia ciągła na drodze, której 
w tym miejscu – zdaniem kierowców 
– nie powinno w ogóle być. 

- Jestem stałą klientką tej piekarni. 
Teraz skręcając z prawego pasa jezdni 
w lewo w stronę piekarni trzeba prze-
jechać przez podwójną ciągłą. Nie ma 
innej możliwości i chcąc nie chcąc 
łamie się przepisy. To oznakowanie 
zostało w tym miejscu wymalowane 
bezmyślnie – słyszymy od pani Anny. 

Na podwójną ciągłą skarżą się 
również zmotoryzowani lokatorzy 
bloków zlokalizowanych naprze-
ciwko piekarni – po drugiej stronie 
Zielonej. 

- Jadąc do pracy w Łodzi wykręcam 
od razu w lewo w stronę ronda i 
przejeżdżam przez wymalowane na 
jezdni linie. Przecież nie będę nadra-
biał drogi i jechał Zieloną w stronę 
Targowej, aby później zawrócić. To 
bez sensu. Powinni szybko zlikwido-
wać podwójną ciągłą – uważa jeden 
z lokatorów. 

Poddębiczanie twierdzą, że 
rynek (plac targowy) nie jest 
należycie sprzątany. W dalszym 
ciągu na placu leżą petardy, 
korki od szampanów i inne 
śmieci. W poniedziałek pracow-
nicy komunalni sprzątali teren, 
ale tylko przy pojemnikach 
na śmieci. Dlaczego nie został 
wysprzątany plac?

- Firma zajmująca się sprząta-
niem miasta należycie wykonuje 
swoje czynności. Urząd jest 
zadowolony ze świadczonych 
codziennie usług i nie zauwa-
żyliśmy, aby pracownicy komu-
nalni sprzątali tylko pojemniki 
na śmieci – informuje magistrat 
w Poddębicach. 

(ps)

Jest porządek – twierdzi magistrat
Są śmieci – mówią mieszkańcy

Na placu jest pełno śmieci, 
wciąż leżą nawet pozostałości 
po petardach. Miasto 
twierdzi jednak, że rynek jest 
wysprzątany

Lokatorzy obawiają się remontu

Remontowany bank i budynek mieszkalny mają wspólną ścianę 

Psioczą na nowe oznakowanie 

Wymalowana podwójna linia ciągła zdaniem kierowców powinna zostać 
usunięta 

O sprawie powiadomiliśmy urząd 
miasta. 

„Zmiana organizacji ruchu wyni-
kła z faktu, iż wcześniej przedmio-
towa ulica posiadała status drogi 
powiatowej, a po zmianie kategorii 
drogi z powiatowej na gminną, na 
odcinku ulicy Zielonej - od ronda 
(droga krajowa nr 72) do ul. Po-
lnej - posiadała istniejącą jezdnię o 
szerokości 9 m, którą podzielono na 
trzy pasy ruchu o szerokości 3 m, 
odpowiadające klasie drogi zbiorczej 
„Z”. Pasy skrajne przeznaczono do 
prowadzenia ruchu na wprost lub 
w prawo. Pas środkowy przy skrzy-
żowaniach służy do wykonywania 
skrętu w lewo, co umożliwia bezko-
lizyjny i bezpieczny ruch pojazdów, 
nie blokując przejazdu na wprost 

oraz w prawo. Zaprojektowane 
szerokości są zgodne z art. 15 ust. 
1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi po-
winny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 
124). Zaprojektowanie dwóch pasów 
ruchu o szerokości 4,5 m naruszyło-
by warunki wyżej wymienionego 
rozporządzenia. Zmiana organizacji 
ruchu z pewnością nie zmusza do ła-
mania przepisów zarówno pieszych 
jak i zmotoryzowanych. Jej celem jest 
przede wszystkim zapewnienie bez-
pieczeństwa wszystkich użytkowni-
ków ulicy” - czytamy w odpowiedzi 
urzędu miasta w Poddębicach.

tekst i fot. (ps)

Klienci piekarni skarżą się na to, że jadąc po pieczywo 
muszą łamać przepisy 

Zmotoryzowani lokatorzy bloków również narzekają na 
poziomie oznakowanie drogi

Droga do Klementowa 

Pijani kierowcy jeżdżą przez pola?
Remontowanym traktem do Kle-
mentowa, po zakończeniu prac, 
mają jeździć kierowcy pod wpły-
wem alkoholu. 

- Rzeczywiście, podobno były takie 
sytuacje – potwierdza Leszek Kwiat-
kowski, kierownik prac. - Jednak, 
tak szczerze mówiąc, nie ponoszę 
odpowiedzialności za to, co dzieje się 
tutaj, gdy nie ma ekipy remontowej. 
Odpowiadam za remont, który nie-
długo zakończymy. 

Jak się dowiedzieliśmy, w ub. roku 
w drodze położona została kanalizacja 
tłoczna. Teraz prawie 700-metrowa 

droga od ul. Mły-
narskiej do Kle-
mentowa wyłożona 
zostanie tłuczniem. 

- Wcześniej dro-
ga była w fatalnym 
stanie. Po remoncie 
kierowcy nie po-
winni już na nią 
narzekać – usłysze-
liśmy od kierow-
nika. 

Póki co, remon-
towana droga sta-
nowi pewien problem dla niektórych 
rolników przez których pola biegnie 
trakt. W niektórych miejscach pobocza 
drogi weszły na prywatne grunty. Rol-
nicy nie mogą z powodu trwającego 
remontu dostać się na swoje pola. 

- Moim zdaniem problem z przejaz-
dem jest wyolbrzymiony, bo o tej porze 
roku rolnicy nie prowadzą żadnych 
prac. Droga nie została poszerzona i 
żadnemu rolnikowi nie zabraliśmy 
gruntów – zapewnia L. Kwiatkowski. 

Urząd miasta wyjaśnia, że w ra-
mach realizacji inwestycji, polegającej Droga zostanie wyłożona 

tłuczniem

na budowie i modernizacji sieci wod-
no-kanalizacyjnej w gminie, wartej 11 
mln zł i mającej się zakończyć do końca 
września br., poddębicki samorząd 
odtwarza nawierzchnie drogowe. 

- Tak jest również w przypadku 
drogi prowadzącej od ul. Młynarskiej 
w Poddębicach do Klementowa. Na 
tym odcinku pojawi się nawierzchnia 
tłuczniowa, a we wsi nawierzchnia bi-
tumiczna. Na remontowanych drogach 
gmina nie wprowadza zakazu ruchu 
dla kierowców. Przejazd jest dostępny, 
zarówno w ciągu dnia, gdy trwają 

roboty budowlane, jak i w nocy.
Urząd nie ma informacji od rolni-

ków, że przez remont drogi nie mogą 
przejechać przez pola. Docierają na-
tomiast głosy zadowolenia, że tereny 
będą skanalizowane i mieszkańcy 
zyskają odnowioną nawierzchnię dro-
gową – mówi Magdalena Jaworska z 
poddębickiego magistratu. 

Warto wspomnieć, że inwestycja 
ruszyła z kopyta po tym, jak gmina 
wygrała sprawę z przedsiębiorcami do 
których należy stary młyn. Batalia do-
tyczyła terenów wokół młyna. Gmina, 

po wyroku, może decydować o części 
działki przez którą puszczony został 
trakt. Właściciele pobliskiego domu 
musieli się ogrodzić.

(ps)
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Poddębice 

W Zadzimiu szeroko komentowany 
jest wyrok, który niedawno zapadł 
w sprawie byłego wójta Zadzimia 
Włodzimierza O. Przypomnijmy, że 
były wójt został skazany przez sąd 
w Poddębicach za wykorzystywanie 
swojego stanowiska w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowych na 
11 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. 

- Ten wyrok rzeczywiście odbił 
się szerokim echem w naszej gmi-

nie – mówi wójt Krzysztof Woźniak. 
- Ludzie, już w momencie gdy prze-
kręty byłego wójta ujrzały światło 
dzienne, byli tym zbulwersowani. 
Później dali temu wyraz w wybo-
rach, gdzie były wójt uzyskał bardzo 
mało głosów. Nie chciałbym na ten 
moment komentować tego wyroku, 
tym bardziej, że jest on jeszcze nie-
prawomocny. 

(ps)

Nadleśnictwo Poddębice zmieni-
ło lokalizację. Obecnie mieści się 
w Rodrysinie 18A (ok. 2 km od 
centrum Poddębic przy drodze 
w stronę Uniejowa).

Nowa siedziba spełnia wszystkie 
przewidziane prawem wymo-
gi przeznaczone dla budynków 
użyteczności publicznej. Posiada 
udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych w postaci podjazdów, 
toalet czy windy. W poprzedniej 
lokalizacji jednorazowa obsługa 
dużej ilości osób była utrudniona. 

Obecnie duża ilość miejsc parkin-
gowych oraz przestronne wnętrza 
stanowią wygodę dla interesantów. 
Położenie przy drodze krajowej nr 
72 zapewnia łatwy dojazd własnym 
transportem bądź busem.

Plusem dla lokalizacji jest rów-
nież obecność pobliskiej sali eduka-
cyjnej. Wizytę rodzica z dzieckiem 
w biurze nadleśnictwa można 
połączyć z wizytą w ogródku dy-
daktycznym. Kolorowe, ruchome 
tablice są atrakcyjne nie tylko dla 
najmłodszych.

Podczas prac bu-
dowlanych nowo 

powstającego budynku w Pod-
dębicach, operator koparki wy-
kopał niewybuch pochodzący 
najprawdopodobniej z okresu II 
wojny światowej. Miejsce znalezi-
ska zostało zabezpieczone przez 
policjantów do czasu przyjazdu 
patrolu z jednostki wojskowej.

Operator koparki wykonując 
prace związane z podłączeniem 
elektrycznym do nowo powstają-
cego budynku przy ul. Cichej, wy-
kopał najprawdopodobniej pocisk 
moździerzowy o wymiarach 40 cm 
długości i 9 cm średnicy pochodzą-
cy z okresu II wojny światowej. Na 
miejsce skierowany został patrol 
policyjny, który zabezpieczył teren, 
jednocześnie powiadomiono patrol 
rozpoznania minersko-pirotech-
niczny z jednostki wojskowej z 
Tomaszowa Mazowieckiego, który 

Wierni parafii pw. św. Floriana w 
Uniejowie wzięli udział w korowo-
dzie na czele z wielbłądem, który 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
wyruszył sprzed Zamku Arcybisku-
pów Gnieźnieńskich.

Uczestnicy pochodu punktualnie o 
godz. 10.00 przeszli ulicą Zamkową do 
mostu, a następnie mostem do ulicy 
bł. Bogumiła i do Rynku, kończąc pro-
cesję w kolegiacie. O 10.30 odprawiona 
została msza święta, po której ks. prałat 
Andrzej Ziemieśkiewicz zaprosił na 
drożdżówki i gorące kakao. 

W Wilamowie 6 stycznia, w święto 
Objawienia Pańskiego, potocznie zwa-

Ludzie mówią o wyroku

Nadleśnictwo w nowym budynku

Dzielnicowy zatrzymał pijanego kierowcęAsp. szt. Grzegorz Śmiechowski otrzymał anonimowe zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego. Dzielnicowy nie zlekceważył tego zgłoszenia tylko pojechał 7 stycznia po godz. 23 we wskazane miejsce. Patrolując teren trasy K72 w okolicy miejscowości Praga, zauważył samochód osobowy marki hyundai, którym podróżował 57-letni mieszkaniec Lipna. Podejrzewając, że kierujący może znajdować się w stanie nietrzeźwości zatrzymał mężczyznę do kontroli drogowej. Podczas kontroli 57-latek odmówił poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu żądając pobrania krwi. W związku z tym mężczyzna został przewieziony do szpitala w Poddębicach, gdzie dokonano zabiegu. Po pobraniu krwi kierujący hyundaiem stwierdził, że jednak wyraża zgodę na poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że 57-latek miał 2,14 promila. Sprawca został zatrzymany. Samochód którym podróżował odholowano na parking policyjny a mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

Święto Trzech Króli w Uniejowie i Wilamowie

Pocisk moździerzowy na cichej
zobowiązał się do przetransporto-
wania pocisku na poligon w celu de-
tonacji. Miejsce wykopu znajdowało 
się w odległości około 80 metrów od 
najbliższych zabudowań i nie zagra-
żało bezpieczeństwu mieszkańcom. 
Cały teren został zabezpieczony i 
oddzielony od ruchu pojazdów jak 
i dostępu osób postronnych.

Policjanci przypominają jak na-
leży zachować się w przypadku 
ujawnienia przedmiotu przypomi-
nającego niewybuch: Pamiętajmy, 
że takiego znaleziska nie wolno pod 
żadnym pozorem przenosić, doty-
kać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się 
znajduje dobrze jest zabezpieczyć 
przed dostępem osób postron-
nych, a w szczególności dzieci. 
Jeśli znajdujemy się na otwartej 
przestrzeni lub w lesie, należy to 
miejsce tak oznaczyć, by nikt tam 
nie wszedł i można je było bez trudu 
odnaleźć. O znalezisku należy jak 

najszybciej powiadomić najbliższą 
jednostkę policji. Funkcjonariusze 
zabezpieczą teren i powiadomią 
saperów. Duże pociski mogą mieć 
pole rażenia dochodzące nawet do 
kilkuset metrów.

(ps)

Niejasne są okoliczności drama-
tu do którego doszło w jednym 
z domów w gminie Pęczniew. 
19-latek targnął się na swoje ży-
cie. Podciął sobie żyły. Na szczę-
ście pomoc przyszła w porę.

10 stycznia dyżurny poddębickiej 
komendy otrzymał zgłoszenie doty-
czące próby samobójczej młodego 
mężczyzny. Na miejsce natychmiast 
został skierowany patrol. Policjanci 
w korytarzu budynku zastali leżą-
cego na podłodze w kałuży krwi 
młodego mężczyznę, który wzdłuż 
przedramion miał głębokie rozcięte 
rany. 19-latek był bardzo blady, miał 
silne drgawki i wyraźnie jego stan 
wskazywał na bezpośrednie zagro-
żenie życia. Funkcjonariusze nie tra-
cąc czasu natychmiast udzielili mu 
pomocy przedmedycznej stabilizu-
jąc głowę mężczyzny, jednocześnie 

kocem termicznym. Po kilkunastu 
minutach młody mężczyzna został 
przekazany załodze pogotowia 
ratunkowego. Lekarz zadecydował 
o przewiezieniu mężczyzny do 
szpitala w Poddębicach. Badanie na 
zawartość alkoholu w organizmie 
wykazało, że chłopak był trzeźwy. 

- Sprawdzane są wszelkie oko-
liczności tego zdarzenia – mówi 
Marek Wojtysiak, zastępca proku-
ratora rejonowego w Poddębicach. 
- Na chwilę obecną ustaliliśmy, że 
19-latek nie miał wcześniej żad-
nych zatargów z policją. W szkole 
też nie miał problemów. Chłopak 
nie zostawił żadnego listu. Prze-
słuchamy go, jak dojdzie do siebie. 
Póki co powody jego desperackie-
go kroku nie są znane. 

(ps)

19-latek podciął sobie żyły

stosując opaski uciskowe na ręce. Po 
opatrzeniu 19-latka stróże prawa uło-
żyli go w pozycji bezpiecznej i okryli 

Prokurator Marek Wojtysiak mówi o niejasnych okolicznościach dramatu 
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ne Świętem Trzech Króli, ulicami Wila-
mowa przeszedł Orszak Trzech Króli. 
Poprzez to wydarzenie wspólnota 
parafialna przyłączyła się do radosnej 
tradycji wspólnego kolędowania. Zgro-
madzeni wierni, a wśród nich dzieci, 
młodzież, dorośli podążali za gwiazdą, 
a na ich czele stanęli królowie w prze-
pięknych szatach. Wierni pojawili się w 
jasełkowych przebraniach, barwnych 
koronach z berłami i chorągwiami. Ci, 
którzy dołączyli do parady mimo bra-
ku akcesoriów otrzymali korony, które 
zostały rozdane przed rozpoczęciem 
orszaku. Zwieńczeniem radosnego 
kolędowania była msza święta w wi-
lamowskim kościele. 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 267: Pańskie oko konia tuczy.

uŚMiechnij SiĘ
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* Przychodzi bezrobotny robotnik 
na budowę szukać pracy. Idzie do 
majstra, a ten pyta:  
- Co może pan robić?  
- Mogę kopać - odpowiada bezro-
botny.  
- A co jeszcze może pan robić?  
- Mogę nie kopać... 

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

* * * 
* Urzędniczka na poczcie;  
- Ten list jest za ciężki! Proszę dolepić jeszcze jeden 
znaczek!  
- Pani naprawdę myśli, że od tego list zrobi się lżejszy?! 

* * *
* Fryzjer do klienta: 
- Ostatnimi czasy stracił pan dużo włosów, trzeba by coś 
z tym zrobić... 
- Już zrobiłem, wniosłem o rozwód. 

* * * 
* Rozmowa kwalifikacyjna: 
- Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie. 
- Wolałbym nie, ponieważ naprawdę zależy mi na tej 
pracy. 

* * *
* Żona proponuje mężowi: 
- Kochanie, sprawmy sobie wspaniały weekend! 
- Cudowny pomysł moja droga, do zobaczenia w ponie-
działek. 

* * *
* Gajowy napotyka na skraju lasu młodą dziewczynę. 
- Nie boi się pani tak sama chodzić po lesie? Jeszcze 
ktoś panią zgwałci... 
- Gdyby pan był tak miły... to już bym dalej nie szła... 

ZUPA Z FLACZKAMI 
I WARZyWAMI

Składniki:
500g pręgi wołowej
2 marchewki
1 pietruszka
2 cebule
1 seler
2 ziarna ziela angielskiego
2 liście laurowe
500g obgotowanych i pokrojo-
nych flaków wołowych
2 ząbki czosnku
1 łyżka majeranku
Pół łyżeczki ostrej papryki
Szczypta gałki muszkatołowej

Etapy przygotowania:
Pokroić pręgę na mniejsze części i 
umieścić w garnku. Obrać marchew-
ki, pietruszkę, cebulę, seler i dodać 
do mięsa. Zalać wszystko ok. 2l wody 
i zagotować. Zmniejszyć ogień i do-
prawić zupę zielem angielskim oraz 
liśćmi laurowymi. Gotować przez 
godzinę a następnie przelać wywar 
przez sito i pokroić mięso wraz z 
warzywami na mniejsze kawałki. 
Zalać pokrojone mięso i warzywa 
wywarem. Dodać flaki wołowe i 
gotować przez 30 minut doprawiając 
wyciśniętym czosnkiem, majeran-
kiem, papryką, gałką muszkatołową, 
solą i pieprzem.

WRAP Z GRILLOWANyM 
BAKŁAżANEM

Składniki:
4 ziarniste wrapy
1/2 bakłażana, 1 łyżka pikantnego 
ketchupu
1/4 główki czerwonej kapusty
1 czerwona cebula, garść rodzynek, 
garść suszonej żurawiny

oliwa z oliwek
sok z 1/2 cytryny, sól, pieprz

Etapy przygotowania:
Wrapy popędzluj oliwą i włóż na chwilę 
na gorący grill elektryczny, tak by się 
podgrzały, ale wciąż były elastyczne. 
Zaraz po zdjęciu z grilla zroluj je w ro-
żek. Pokrój bakłażana w plastry, z obu 

stron posmaruj ketchupem i griluj na 
tym samym grillu. Poszatkuj kapustę, 
zmieszaj z pokrojoną w cienkie plaster-
ki cebulą, szczypiorem, rodzynkami i 
żurawiną. Przygotuj sos z oliwy, soku 
cytrynowego, soli i pieprzu, polej nim 

mieszaninę. Dodaj gorące bakłażany, 
wymieszaj i nakładaj do zrolowanych 
wrapów.

CZEKOLADOWE 
BISKWITy

Składniki:
Przepis na 30 biskwitów (w zależ-
ności od grubości)
100 g posiekanych orzechów ma-
kadamia
100 g posiekanej skórki pomarań-
czowej
100 g posiekanych kandyzowanych 
wiśni
150 g wiórków z ciemnej czekolady
450 g mąki tortowej
50 g kakao
5 ml proszku do pieczenia
250 ml oliwy (oleju)
220 g miałkiego cukru
3 duże, roztrzepane jajka
5 ml esencji waniliowej

Etapy przygotowania:
W naczyniu wymieszaj orzechy, 
skórkę pomarańczową, wiśnie, 

czekoladę, mąkę, kakao i proszek 
do pieczenia. Oliwę, cukier, jajka 
i esencję waniliową ukręć w od-
dzielnym naczyniu. Dodaj orzechy 
i pozostałe dodatki, wymieszaj 
dokładnie, aby powstało ciasto. 
Podziel ciasto na połowy i każdą z 
nich uformuj w spłaszczony wałek. 
Ułóż na przygotowanej blasze do 
pieczenia i piecz około 25 minut, 
aż ciasto zrobi się złoto-brązowe. 
Wyjmij z piekarnika i odstaw do 
przestygnięcia. Pokrój oba wałki 
w plasterki i ułóż je z powrotem 
na blasze. Wstaw do piekarnika na-
grzanego do 160°C i przesusz – po 
około 15 minut z każdej strony. Po 
wystygnięciu przechowuj biskwity 
w szczelnym pojemniku.
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Finał Wielkiej Orkiestry Świąecznej Pomocy w Łęczycy przebiegał, jak co roku, w sympatycznej atmos-
ferze. 150 wolontariuszy z całego miasta wyruszyło na ulice Łęczycy, żeby zbierać do puszek pieniądze. 
W tym roku WOŚP wesprze podstawowe oddziały neonatologiczne w specjakistyczny sprzęt ratujący 
życie noworodków.
W Łęczycy atrakcji nie brakowało. Za wsparcie WOŚP możliwy był przejazd zabytkowym amerykańskim 
radiowozem, dzieci miały możliwość szaleństwa w sali zabaw, starci mogli zwiedzić nieczynny zakład 
karny. Szkoły Podstawowe nr 3 i 1 przygotowały szereg zabaw i konkursów. Na placu T. Kościuszki 
rozstawiono scenę. Zaprezentowali się na niej lokalni artyści. Wieczorem, tak jak w całej Polsce poszy-
bowało Światełko do Nieba.

Za nami 26 finał WOŚP

- A ja mam 
cały woreczek 
pieniążków

Wolontariusze 
z dużym 
zaangażowaniem 
wykonywali 
swoje zadanie

Za datki można było przejechać się zabytkowym amerykańskim radiowozem
W szkołach 
podstawowych 
nr 3 i 1 
zorganizowano 
wiele atrakcji

Każdy, kto 
wrzucił pieniądze 
do puszki dostał 
naklejkę z 
serduszkiem

W ramach 
WOŚP chętni 
mogli zmierzyć 
ciśnienie i poziom 
cukru we krwi. 
Nad wszystkim 
czuwała 
pielęgniarka

Mieszkańcy 
chętnie wspierali 
Orkiestrę
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Gm. Parzęczew

Czy opel insignia 
jest wyznacznikiem 

luksusu? Zdaniem niektórych 
parafian taki samochód to oznaka 
zamożności a jego posiadacz jest 
człowiekiem majętnym. Dlatego 
przyjazd insignią ks. Zenona Pie-
choty, proboszcza parafii NMP 
Królowej Polski, do wiernych w 
ramach kolędy został zauważony 
i skomentowany.

W szarą i deszczową środę zmo-
toryzowany proboszcz odwiedzał 
wiernych z bloków przy ul. Bema. 
To tam nasz reporter rozmawiał z 
lokatorami. Wielu z nich mówiło o 
aucie duchownego.

- No, no. Naszemu proboszczowi 
się dobrze powodzi – usłyszeliśmy 

P o l i c j a n c i 
pojechali do 

miejscowości Orła po telefo-
nicznym zgłoszeniu o maltre-
towanym psie. Czarny labrador 
leżał przy drodze a na jego 
przedniej łapie zawiązany był 
sznurek. 

Na miejscu okazało się jednak, 
że pies nie był maltretowany. Tak 
przynajmniej wynikało z roz-
mowy z naocznym świadkiem 
wypadku.

- Pies wpadł pod autobus – usły-
szeli policjanci. - Zawiązałem sznu-
rek na jego łapie, aby przeciągnąć go 
na pobocze.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o VI przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW

Informuje o ogłoszeniu VI przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów.
1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 14/6 o pow. 0,1007 ha, zapi-
sana w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00058785/5
2. Cena wywoławcza  – 27 500,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium – 2 750,00 PLN 
4.  Termin i miejsce VI przetargu:  VI Przetarg odbędzie się w dniu 

16.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 
sala nr 1  o godz. 1000 .

Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 
06 8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem 
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do 
dnia  12.02.2018 r. - włącznie).
5.  Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o VI przetargu:  

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14  w Ozorkowie;

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

warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 
115, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.

Zgłoszenie o maltretowanym psie

Mężczyzna powiedział również, 
że jego uwagę skupiła para, przy 
której szedł pies. 

- Moim zdaniem to do nich 
należał ten pies. My tutaj na 
wsi znamy wszystkie psy i na 
pewno nie był to pies stąd. Ta 
para to również przyjezdni. Nie 
upilnowali psa a później bali 
się przyznać, że to ich. Jak pies 
wpadł pod autobus, to szybko 
się oddalili. 

Mł. asp. Anna Sęk, z KPP w Zgie-
rzu, potwierdza, że policjanci mieli 
w połowie ub. tygodnia nietypową 
interwencję. 

- Faktycznie, najpierw zgłosze-
nie było o maltretowanym psie. 
Na miejscu okazało się jednak co 
innego. Funkcjonariusze zgłosili 
sprawę urzędowi w Parzęczewie, 
aby odpowiednie służby zabrały z 
pobocza martwego psiaka. 

(stop)

Pies miał na łapie 
sznurek. Mężczyzna 
powiedział jednak, 
że zwierzę zostało 
potrącone przez 
autobus

Policjanci otrzymali telefoniczne 
zgłoszenie o maltretowanym psie

od mężczyzny, który akurat wyszedł 
z klatki. - Tyle papież mówi o skrom-
ności, ale pol-
ski kościół jest 
niereformo-
walny. 

Jeszcze do-
sadniejszy w 
słowach był 
młody chło-
pak, który na 
widok samo-
chodu pro-
boszcza wy-
lał całą swoją 
gorycz. 

- Ja księdza 
nie przyjmuję. Księża patrzą tylko na 
pieniądze, a cała reszta to tylko otocz-

ka. Nie mam ślubu kościelnego, z 
moją obecną partnerką mamy jedynie 

ślub cywilny. 
Niedawno 
n a  ś w i a t 
przyszło na-
sze dziecko 
i już mamy 
problem z 
chrztem. Nie 
powinno tak 
być. 

Chłopak 
był przeko-
nany o ma-
ter ia lnym 
pode jśc iu 

księdza proboszcza. 
- Tylko patrzy, żeby jak najwięcej 

brać za udzielenie sakramentów. Mło-
dzi ludzie odsuwają się od takiego 
kościoła. Duchownym rosną brzuchy, 
a człowiek martwi się jak związać 
koniec z końcem. 

Zupełnie inną opinię o księdzu 
miała pani Zdzisława. 

- Nigdy nie zauważyłam, aby nasz 
proboszcz przekładał szczególną 
wagę do pieniędzy. Miesiąc temu 
pochowałam siostrę. Proboszcz, 
gdy zapytałam o koszt pogrzebu, 
niczego nie sugerował. Zapytałam, ile 
ludzie przeciętnie dają. Usłyszałam, 
że 400 – 600 zł. Dałam 400. Widać, 
że proboszcz dba o kościół. Jest 
oszczędny, odkłada pieniądze i myśli 
o inwestycjach. Wiem, że zwolnił 
organistę. Podobno nie ma też już ko-
ścielnego. Chóru ostatnio również nie 
zauważyłam w kościele. Śpiewał sam 
proboszcz. Zresztą wyjątkowo ubogi 

był w tym roku świąteczny wystrój 
kościoła. Zawsze pamiętam dorodne 
choinki, a teraz małe drzewka. 

Pani Zdzisława zasugerowała, że 
proboszcz oszczędzał na elewację 
kościoła. Teraz zamierza udoskona-
lić system podgrzewania ławek w 
kościele. 

- Rozmawialiśmy o tym podczas 
kolędy. Proboszcz nadmienił, że 
ogrzewanie zaczyna szwankować. 
Chce to naprawić. Sprawa pieniędzy 
była marginalna. Skupiliśmy się w 
rozmowie na życiowych problemach 
- zdrowiu, starości i odchodzeniu. W 
naszej klatce są same wdowy, a mój 
mąż ma już prawie 80 lat. Proboszcz 
mówił z uśmiechem, że mąż jest teraz 
takim rodzyneczkiem. 

Odwiedzanie parafian w domach jest bardzo starą i specyficz-
nie polską tradycją. Ma ona także umocowanie w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego, którego kanon 529 § 1. głosi, że: „Pra-
gnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien 
starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien 
zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, 
zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, 
jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich ko-
rygując”. Dlatego w czasie odwiedzin, poza wspólną modlitwą 
i błogosławieństwem, ksiądz powinien poznać domowników 
– ich sytuację rodzinną, materialną, zawodową, duchową.  
Ceniony zwyczaj jest także krytykowany – wierni skarżą się na zbyt 
krótki czas spotkania, formalizm, sprowadzenie wszystkiego do 
„koperty”, czyli dobrowolnej ofiary oraz – prowadzenie kartotek, 
czyli adnotacji, dotyczących parafian, uzupełnianych zazwyczaj w 
ich obecności. Szczególnie zwyczaj prowadzenia kartotek wzbudza 
emocje. Część wiernych chce wiedzieć, w jaki sposób gromadzone 
są informacje na ich temat, jak są przechowywane, co zawierają 
karty. Kartoteka parafialna jest pomocą duszpasterską, pomaga-
jącą w wykonaniu misji Kościoła.

Lokatorka zdradziła, że w ramach 
kolędy dała księdzu 30 złotych.

- Wydaje mi się, że tak z reguły lu-
dzie dają. Nie chowałam pieniędzy 
do koperty. Proboszcz zapisywał coś 
w swoim notatniku, ale nie pytałam 
w jakich sprawach robi te adnotacje.

Proboszcz Zenon Piechota, w dro-
dze do auta, krótko porozmawiał z 
naszym reporterem. 

- Nie jest tak, że coraz mniej ludzi 
przyjmuje księdza. Takie wizyty 
są potrzebne. Parafianie nie tylko 
mówią o swoich kłopotach, ale 
dzielą się też radościami. Mogę 
z całą pewnością powiedzieć, że 
większość parafian ceni sobie taką 
wizytę duszpasterską.

tekst i fot. (stop)

Proboszcz Zenon Piechota wychodzi z bloku przy Bema Pani Zdzisława 
nie mówiła 
krytycznie o 
proboszczu 
parafii NMP

Niektórzy komentowali 
auto proboszcza 

insignia KOle 
W Oczy ParaFian 
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O mały włos a cała 
kamienica przy ul. 

Konstytucji 3 Maja stanęłaby 
w ogniu. Na szczęście lokato-
rzy budynku w porę poczuli 
i zauważyli dym a następnie 
szybko zadzwonili po straża-
ków. 

Pożar, to efekt zbyt blisko 
ustawionego ściany pieca na 
węgiel. Ogień pojawił się w 
remontowanym mieszkaniu na 
poddaszu a następnie przedo-
stał do sąsiedniego lokalu. 

- Lokator palił w piecu, który 
stał bardzo blisko ściany wy-
pełnionej wewnątrz trocinami 
– mówi st. kpt. Sylwester Paw-

lak, zastępca dowódcy JRG w 
Ozorkowie. - Od wysokiej tem-
peratury ściana zaczęła się tlić. 
Można powiedzieć, że w pierw-
szej fazie było więcej dymu niż 
ognia. Gdy przyjechaliśmy na 
miejsce, zarządziliśmy ewaku-
ację budynku. Jeden z lokato-
rów poczuł się gorzej, dlatego 
wezwana została karetka po-
gotowia. Mężczyzna odmówił 
jednak hospitalizacji.

Strażakom dość szybko udało 
się ugasić płomienie. Mieszkań-
cy z całą pewnością na długo 
zapamiętają ten dzień. 

- To już drugi taki pożar od 
tego pieca w naszym budynku 

– usłyszeliśmy od lokatorów. - 
Jakieś dwa lata temu poprzedni 
lokator tego mieszkania również 
napalił w tym piecu i wybuchł 
ogień. Teraz historia się powtó-
rzyła. Koniecznie ten piec trzeba 
przenieść w inne miejsce. 

Pan Tadeusz, który najbardziej 
ucierpiał w pożarze (wysokie 
skoki ciśnienia), został skiero-
wany do tymczasowego miesz-
kania przy ul. Stypułkowskiego. 
Nie zabawił w nim długo.

- Tam warunki są jeszcze gor-
sze niż tutaj. Wolałem wrócić do 
domu – powiedział nam starszy 
mężczyzna. 

(stop)

- Mam zapalenie płuc 
i muszę wykupić an-

tybiotyk. Brakuje mi pieniędzy, 
dlatego poprosiłem o wykupienie 
recepty pracownika socjalnego. 
Odmówiono mi pomocy – twier-
dzi Grzegorz Brudziński, który w 
sprawie zadzwonił do redakcji. 

Pan Grzegorz powiedział nam, 
że antybiotyk kosztuje prawie 
100 złotych. Podopieczny ośrodka 
krytykuje postawę pracownika so-
cjalnego, który – rzekomo – miał nie 
przyjąć recepty i nie wykupić leków. 

- Powiedziałem, że zasiłek otrzy-
mam dopiero pod koniec miesiąca 
i nie mam środków na zrealizowa-
nie recepty. Poprosiłem o pomoc. 
Usłyszałem, że mam zadzwonić do 
ośrodka. Tak zrobiłem, ale przerzu-
cano rozmowę od jednej do drugiej 
pracownicy. I nikt mi nie pomógł. 
A przecież MOPS ma specjalny 
fundusz i wykupuje leki swoim 
podopiecznym – mówi mężczyzna. 

Jaki jest komentarz ośrodka?
„Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Ozorkowie informuje, że 
każda osoba znajdująca się w trudnej 

Z dziennikarzem 
skontaktowały się 

opiekunki PCK, które nie szczędziły 
ostrych słów w związku z niedawną 
podwyżką. 

- Ta podwyżka wyniosła całe 
70 groszy brutto. To jest naprawdę 
bardzo dużo pieniędzy – mówiła 
z sarkazmem jedna z opiekunek 
(personalia znane redakcji). - Przecież 
PCK kompromituje się takimi decy-
zjami i po prostu nas obraża. 

W Ozorkowie pracuje 9 opiekunek 
PCK. Nasza rozmówczyni zdradza, 
że większość pań jest już na emery-
turze. Najbardziej zbulwersowane 
są te opiekunki, dla których takie 
wynagrodzenie jest jedynym źró-
dłem dochodu. 

- Wiadomo, że te panie, które są na 
emeryturze traktują to zajęcie jedynie 
jako praca dorywcza. W gorszej sytu-
acji są jednak te kobiety, które muszą 
się utrzymać z takich głodowych 
stawek – słyszymy od rozgoryczonej 
opiekunki. - Nasza praca nie należy 
do łatwych. Opiekujemy się osobami 

Podopieczny negatywnie o MOPS

G. Brudziński krytykuje ośrodek 
pomocy społecznej 
sytuacji życiowej - w tym zdrowot-
nej, może zgłosić się do pracownika 
socjalnego przedstawiając stosowną 
dokumentację potwierdzającą ko-
nieczność udzielenia stosownej po-
mocy. Po spełnieniu wszelkich prze-
słanek oraz dopełnieniu formalności, 
o których mowa w ustawie o pomocy 
społecznej, pomoc jest przyznawana 
zgodnie z przeznaczeniem”. 

(stop)

to jest kpina – grzmią opiekunki PcK
schorowanymi, niedołężnymi. Trzeba 
koło nich się napracować: umyć, nakar-
mić, podać lekarstwa, nieraz posprzątać 
w mieszkaniu. Często spotykamy się 
niestety z inwektywami. Niektórzy z 
naszych podopiecznych nie doceniają 
naszej pracy. 

W tej chwili (po podwyżce) opiekun-
ka PCK pracująca w Ozorkowie może 
zarobić na godzinę 13,70 zł brutto. 

- Ostatnia moja wypłata wyniosła 
niewiele ponad 600 zł. Dobrze, że mój 
mąż pracuje, bo z całą pewnością nie 
utrzymalibyśmy się z takich pieniędzy.

O komentarz prosimy w łódzkim 
oddziale PCK.

- Podwyżka wynika bezpośrednio 
z minimalnej stawki godzinowej 
określonej w tym roku przez rząd. To 
jest właśnie 13,70 zł brutto – wyjaśnia 
Michał Siemiński, dyrektor łódzkie-
go oddziału okręgowego PCK. - W 
ub. roku była to kwota 13 zł brutto. A 
jeszcze wcześniej, tzn. przed określe-
niem minimalnej stawki godzinowej, 
opiekunki z Ozorkowa otrzymywały 
6,50 zł. Muszę wyjaśnić, że to nie PCK 

określa ile pieniędzy przeznaczanych 
jest na zadania opiekuńcze. Leży to w 
gestii miasta i pośrednio nadzoruje to 
MOPS. Oczywiście chciałbym, żeby 
było więcej pieniędzy, ale niestety nie 
mamy na to wpływu. 

(stop)

GrOźNy POżAr NA KONSTyTUCJi 
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W budżecie na rok 2018 miasto prze-
znaczyło na inwestycje ponad 13 mln 
zł. Środki te wykorzystane zostaną 
m.in. na dokończenie zadań rozpo-
czętych w 2017 r. i realizację nowych. 

W 1-ej połowie roku zostanie zakoń-
czona przebudowa ul. Południowa z 
mostem, budowa ronda u zbiegu ulic 
Kochanowskiego, Unii, Południowej 
oraz drugiego, dużego ronda u zbiegu 
Zgierskiej, Maszkowskiej, Południowej 
i Wyszyńskiego. W 2-ej połowie roku 
rozpocznie się drugi etap przebudo-
wy układu komunikacyjnego, czyli 
modernizacja ciągu ulic: Traugutta, Że-
romskiego, Stypułkowskiego, Łęczycka. 
Będzie kontynuowana termomoderni-
zacja przedszkoli - dwa kolejne w tym 
roku zostaną zmodernizowane. 

inwestycje Ozorkowa 2018 
Rozpocznie się także rewitalizacja ul. 

Listopadowej oraz pałacu Schlossera i 
parku miejskiego. Ulica Listopadowa 
wymaga remontu, a ze względu na 
jej lokalizację, wszystkie prace wy-
magają uzgodnień z konserwatorem 
zabytków. 

- Myślę, że zarówno pałac przy 
Listopadowej, gdzie mieści się MDK 
i biblioteka, jak i sama ulica, staną się 
jedną z wizytówek Ozorkowa – mówi 
burmistrz Jacek Socha. - Rewitalizacja 
odmieni też nasz park; chcemy, by stał 
się miejscem spotkań, wypoczynku dla 
całych rodzin, ale też wydarzeń kultu-
ralnych, ponieważ planujemy budowę 
amfiteatru. W parku pojawią się nowe 
alejki, zieleń zostanie uporządkowana, 
pojawią się nowe miejsca służące rekre-
acji, nowe ławki i latarnie.

Kolejne przedsięwzięcie w 2018 r. to 
przebudowa ulicy Kochanowskiego. 
Mieszkańcy od lat oczekują przebu-
dowy tej ulicy, ale wcześniej nie było to 
możliwe ze względów finansowych. W 
mieście co roku jest wiele do zrobienia, 
a środków nie wystarcza na wszystko. 
Jednak sukcesywnie, rok po roku, mo-
dernizowane kolejne ulice, budynki i 
inne obiekty. 

W tegorocznym budżecie zabez-
pieczono tez środki na zmniejszenie 
zadłużenia miasta.

Przypomnijmy; pod koniec 2010 r., 
gdy Jacek Socha obejmował stanowisko 
burmistrza, dług Ozorkowa wynosił 
ponad 17 mln zł, natomiast w tej chwili 
niespełna 5 mln, a pod koniec roku 2018 
ma być jeszcze niższy i wynieść niecałe 
4 mln zł.

Korki na Wyszyńskiego 
Czyszczenie kanalizacji dało się porządnie we znaki kierowcom. Jedna z głównych arterii w mieście była zakorkowana. Największe zatory tworzyły się w godzinach komu-nikacyjnego szczytu. 

Uwaga! Od jutra utrudnienia
Ozorków Na 16 stycznia plano-

wane jest miejscowe 
zwężenie pasów ruchu w ul. Masz-
kowskiej i Zgierskiej w okolicach 
Południowej i Wyszyńskiego w 
związku z rozpoczęciem dalszych 
prac związanych z budową ronda, 
m.in. przebudową instalacji gazo-
wej, wod-kan, telekomunikacyjnej, 
elektrotechnicznej. 

- Wykonawca zadeklarował mi-
nimalizację utrudnień. W miarę 
postępu robót będzie czasowo 
zmieniana organizacja ruchu w 
tym rejonie miasta, jednak prace 
zaplanowano w taki sposób, by 
uniknąć całkowitego wyłączenia 
z ruchu ulic w tym miejscu. O pla-
nowanych zmianach, związanych 
z dalszymi przewężeniami w tym 
rejonie, będziemy na bieżąco infor-
mować. Zakończenie prac związa-
nych z przebudową ul. Południowej 
i budową obu rond zaplanowano na 
czerwiec – mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa.

Dojazd do supermarketu Biedron-
ka przy ul. Południowej ma być przez 
cały czas trwania robót utrzymany, 
choć tu także mogą czasowo pojawiać 
się zwężenia pasów jezdni.

- Jeśli chodzi o prace związane z 
budową ronda u zbiegu ulic Unii, 
Południowej i Kochanowskiego, które 
rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, 
to w chwili obecnej wykonywany jest 
nasyp pod rondo oraz dopasowywa-

ny jest przebieg ul. Kochanowskiego 
do powstającego ronda. Została już 
wykonana kanalizacja deszczowa, a w 
najbliższym czasie zostanie położona 
sieć energetyczna pod nowe oświetle-
nie uliczne w tym rejonie – informuje 
rzeczniczka.

W styczniu, o ile pozwolą na to 
warunki atmosferyczne, zakończą 
się prace przy budowie mostu na ul. 
Południowej. Obecnie trwają roboty 
przygotowawcze do planowanego 
wykonania płyty mostu. Następnie 
zostanie wykonana nowa nawierzch-
nia drogi na odcinku most – rondo 
przy Unii/Południowej/Kochanow-
skiego. Nieprzerwanie trwają też 
prace związane z umocnieniem 
koryta Bzury, czyli dna rzeki i skarp 
w rejonie mostu.

Budowany most jest większy i wyż-
szy od poprzedniego. Jego wysokość 
uwzględnia przewidywany maksy-
malny poziom rzeki po wezbraniach 
w wyniku intensywnych opadów 
deszczu. Ma to zapobiec zalewaniu 

mostu i terenów przyległych przy 
podwyższonym stanie wody w 
Bzurze. Przebudowa ulicy Południo-
wej uwzględnia w projekcie wysokość 
nowo budowanego mostu. 
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Chociaż cytryna wcale nie jest 
królową witaminy C, zawiera jej 
na tyle dużo (53 mg/100 g), by 
wspierać odporność i łagodzić 
przebieg infekcji. Tym bardziej 
że ma też sporo rutyny, która 
zapobiega utracie witaminy C 
z organizmu i uszczelnia naczy-
nia krwionośne.

Cytryna - właściwości 
przeciwnowotworowe

Cytryna to dobre źródło beta
-karotenu, witamin z grupy B, E, 
potasu, magnezu, 
sodu i żelaza. Są 
w niej też terpe-
ny pobudzające 
wytwarzanie śli-
ny. A ponieważ 
wraz z wydziela-
niem śliny rośnie 
produkcja enzy-
mów trawien-
nych, cytryna 
pobudza proce-
sy trawienne, przyśpieszając 
oczyszczanie organizmu - sprzyja 
zatem odchudzaniu. Warto zacząć 
dzień od szklanki wody z plaster-
kiem cytryny. Pamiętaj jednak, że 
taki napój pobudza apetyt!

żel z papai - uzyskany z różnych 
części rośliny (owoców, liści i ło-
dyg) - przyspiesza proces gojenia 
ran, przekonują rosyjscy badacze 
z Państwowej Akademii Medycz-
nej w Moskwie. 

W jaki sposób? Bakterie i inne 
zarazki obecne w ranie produkują 
enzym, który broni je przed atakiem 
komórek ukłądu odpornościowego. 
Składniki zawarte w żelu z papai 
rozkładają ten enzym, a tym sa-
mym pozwalają szybko oczyścić 
ranę z patogenów i złagodzić stany 
zapalne. Poza tym związki z papai 
nie pozwalają komórkom odporno-
ściowym produkować zbyt dużych 
ilości tlenu i azotu, które dodatkowo 
szkodzą ranie, zaogniając procesy 
zapalne i powodując uszkodzenia 
komórek. Warto wiedzieć, że miesz-
kańcy Ameryki Środkowej i Połu-

W domu można zrobić kilka 
bardzo prostych wcierek – toni-
ków. Można je przechowywać 
do tygodnia w lodówce lub za 
każdym razem przygotowywać 
na świeżo.

Wcierka z kozieradki na 
wypadanie i porost włosów

Łyżeczkę zmielonych ziaren ko-
zieradki zalać szklanką wrzątku. 
Parzyć przez 15 min. Stosować 
po ostygnięciu na skórę głowy. 
Wcierka ma charakterystyczny 
zapach przypominający zapach 
rosołu, dlatego należy wcześniej 
zaplanować jej zastosowanie.

Wcierka z Amolu na porost 
włosów

Amol to preparat ziołowy z zawar-
tością alkoholu i olejków. Należy 
rozrobić go z wodą w proporcji 
1:2 i aplikować na skórę głowy co 
drugi dzień.

Wcierka z cebuli na porost 
włosów

Cebulę ścieramy na tarce, wyciska-
my z niej sok, który aplikujemy na 
skórę głowy. Najlepiej zrobić to na 
2-3 godz. przed myciem włosów.

Wcierka z cytryny na 
przetłuszczanie się włosów

Sok z połowy cytryny wyciskamy 
do szklanki i dodajemy pół szklanki 
wody. Stosujemy po myciu włosów, 
bez spłukiwania.

Aromaty kwiatów, owoców, ziół 
i przypraw nie dość że sprawiają 
przyjemność, to jeszcze mogą 
zdopingować do działania i do-
dać energii. Sprawdź, jak dzia-
łają poszczególne zapachy i jak 
je wykorzystać w ciągu dnia do 
poprawy nastroju.

Cytryna
Obniża poziom hormonu stresu 
(kortyzolu), pomaga się skoncen-
trować na na pracy.

Cynamon
Zapach tej przyprawy poprawia 
zawodną pamięć.

Kawa
Jej wąchanie usuwa znużenie prawie 
tak samo jak wypicie małej czarnej. 
Warto mieć przy sobie kilka ziare-
nek, jeśli wybierasz się na zakupy 
perfum. Powąchanie kawy „znosi” 
zapachy perfum, neutralizuje ośro-
dek powonienia, możesz wąchać 
kolejne perfumy, bez obawy, że 
pomieszają ci się zapachy.

Lawenda
Uspokaja. Wycisza. Ale też i usypia. 
Zasuszona i włożona pod podusz-

kę pomaga wejść w fazę głębokie-
go snu. Można też rozpylić zapach 
w sypialni, bądź skropić pościel 
lawendą w sprayu.

Mięta
Podnosi wydolność organizmu. 
„Uzbrojona” w jej zapach, osiągniesz 
lepsze wyniki np. podczas wielo-
godzinnych negocjacji z trudnym 
klientem.

Rozmaryn
Zapach świeże-
go zioła popra-
wia kreatywność 

i pomaga opanować duże partie 
materiału przed egzaminem lub np. 
prezentacją.

Róża
Słodki aromat ułatwia zapamięty-
wanie. To prawdziwy bodyguard 
organizmu, chroni przed uczuciem 
zmęczenia.

Przepisy na domowe wcierki do włosów

Wcierka z kozieradki stosowana regularnie przyspieszy porost 
włosów

Sok z cebuli działa stymulująco na skórę głowy przez to również na włosy 

Papaja przyspiesza gojenie ran

dniowej, jak również Azji i Afryki 
od dawna wykorzystują tę roślinę 
w medycynie ludowej nie tylko, by 
przyspieszyć gojenie ran, lecz także 
w leczeniu czyraków i kurzajek.

Uwaga. Papaja może być przy-
czyną alergii. Osoby, u których 
papaja wywołuje objawy uczulenia, 
powinny uważać także na lateks 
- obserwuje się alergie krzyżowe 
między tymi dwoma alergenami.

Ogórek na spierzchnięte usta

Ogórek składa się w 90% z wody, a ponadto zawiera dużą ilość 
witaminy C, która wspomaga produkcję kolagenu. Dzięki temu 
świetnie sprawdzi się, jako środek nawilżający i wspomagający 
gojenie ust. Świeżego, umytego ogórka pokrój na plasterki a 
następnie przyłóż do ust na kilka minut. Puści on sok, który ukoi 
i zregeneruje wargi. 

CyTryNy: właściwości lecznicze i wartości odżywcze

SOK Z CyTRyNy PIJ TyLKO ROZCIEńCZONy Czujesz drapanie i ból gardła? Jedzenie cytryny lub picie nie-rozcieńczonego soku zamiast przynieść ulgę, podrażni chorą śluzówkę. Dlatego małymi łykami popijaj wodę z sokiem z cytryny.

Cytryna - właściwości 
odchudzające

Czy cytryna odchudza? Cytry-
na zwiera błonnik, który wspiera 
odchudzanie. Poza tym ma właści-
wości oczyszczające organizm. Sok 
z cytryny przyspiesza metabolizm, 
więc warto go pić wspomagająco 
podczas diety.

Cytryna na reumatoidalne 
zapalenie stawów

Limonka, podobnie jak inne 
produkty boga-
te w witaminę 
C, chronią przed 
zapaleniem wie-
lo s t awow y m. 
Badania prze-
prowadzone na 
g r upie  ponad 
20 tys. pacjen-
tów wykazały, 
że u osób, które 
spożywały naj-
mniej pokarmów 

bogatych w witaminę C, ryzyko 
wystąpienia choroby było ponad 
trzykrotnie wyższe niż u pacjen-
tów, którzy spożywali największe 
ich ilości.

Czy herbata z cytryną szkodzi 
zdrowiu?

Herbata z cytryną może zaszko-
dzić zdrowiu? Tak, jeśli cytrynę 
doda się zaraz po zalaniu herbaty 
wrzątkiem. Herbata zawiera alu-
minium, które jest nieszkodliwe, 
ponieważ występuje w postaci 
trudno przyswajalnej. Podczas 
zaparzania herbaty metal ten w 
niewielkich tylko ilościach prze-
chodzi do naparu, w większości 
kumuluje się w fusach. Sytuacja 
zmienia się, kiedy do gorącej 
herbaty w czasie zaparzania doda 
się plasterek cytryny lub sok z 
cytryny. Aluminium z herbaty po 
dodaniu kwasu tworzy już przy-
swajalny cytrynian glinu, który 
może być bardzo szkodliwy dla 
organizmu.

zaPacH dnia cOdziennegO - jaK arOmaty 
WPłyWają na nasz nastrój

5 zasad perfumowania1.  Rozpieszczaj się. Przy wyborze perfum nie kieruj się ceną. Najpiękniejsze perfumy to takie, których zapach najbardziej ci się podoba.2.  Perfumuj się oszczędnie. Może się zdarzyć, że zbyt silny zapach wywoła reakcję alergiczną lub wzbudzi agresję osób, wśród których przebywasz.3.  Kieruj się emocjami. Jeśli rano masz ochotę na ciężkie perfumy a wieczorem na mgiełkę o delikat-nym, kwiatowym zapachu, nie wahaj się ich użyć.4.  Nie mieszaj. Łączenie zapachów to trudna sztuka – zostawmy ją więc ekspertom. Staraj się też nie używać równocześnie balsamów o intensywnym, odmiennym od perfum, zapachu.5.  Perfumuj się tam, gdzie... chciałabyś być całowana! Strefy erogenne są miejscami najbardziej ukrwio-nymi na naszym ciele i tam właśnie perfumy będą najdłużej utrzymywały swój zapach.

Wanilia ma 
działanie 
antydepresyjne, 
uspokajające i 
relaksujące

W aromaterapii olejek 
pomarańczowyu jest 
ceniony zwłaszcza 
ze względu na 
swoje właściwości 
uspokajające, 
harmonizujące i 
stabilizujące układ 
nerwowy. Zapach 
olejku wzbudza 
apetyt i wpływa 
stymulująco na układ 
trawienny 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

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

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



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

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

Mechanik
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

Elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88

Kredyty 
dla każdego  

Łęczyca Przedrynek 8 lokal 3.1

tel 600-808-390

Zabezpieczenie medyczne imprez. 
Odtrucia poalkoholowe. Kroplów-
ki. Tel.: 600-134-566

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

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 w Daszynie 200 
m². Tel.:  723-461-053

Sprzedam 2,94 ha, piłę spalinową 
STHIL. Tel.: 697-257-194

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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Łęczyca

Łęczyccy policjanci wykryli dzia-
łającą na terenie województwa 
śląskiego drukarnię, w której pro-
dukowano opakowania z zastrze-
żonymi znakami towarowymi 
znanych marek papierosów. 

5 stycznia policjanci z wydziału do 
walki z przestępczością gospodarczą 
komendy powiatowej policji w Łęczy-
cy prowadzili działania skierowane 
przeciwko wprowadzaniu do obrotu 
wyrobów tytoniowych bez polskich 
znaków akcyzy. Kryminalni zatrzy-
mali do kontroli busa, który miał prze-
wozić kontrabandę. W mercedesie, 
którym kierował 49-letni mieszkaniec 
Śląska, policjanci znaleźli ponad 57 
tysięcy opakowań z zastrzeżonymi 
znakami towarowymi znanych 
marek papierosów. Ładunek został 
zabezpieczony, a kierowcę zatrzyma-
no w policyjnym areszcie. W trakcie 
przesłuchania mundurowi ustalili, że 
męzczyzna jest właścicielem drukarni 

Kryminalni z łęczyc-
kiej komendy zatrzy-

mali 19-latka, który posiadał 
blisko 4 gramy haszyszu. Mężczy-
zna usłyszał już prokuratorskie 
zarzuty.

Policjanci z komendy w Łęczycy 
realizując działania skierowane 
przeciwko przestępczości narkoty-

Policjanci podsumowali sytuacje 
na drogach województwa łódz-
kiego w 2017 roku. 

Położenie województwa łódz-
kiego w centrum Polski sprzyja 
przemieszczaniu się przez ten 
obszar wielu podróżnych. Ze staty-
styk wynika, że w minionym roku 
doszło do 3787 wypadków to o 443 
mniej niż w 2016 roku. Rannych 
zostało 4751 osób to również mniej 
o 557 . Liczba ofiar śmiertelnych 
pozostała na tym samym poziomie 

jednak pamiętajmy , że 215 to nie 
tylko statystyki ale tragedie całych 
rodzin.

Funkcjonariusze wyeliminowali 
z ruchu 3848 nietrzeźwych kieru-
jących. Każdy z nich to ogromne 
zagrożenie na drogach.

Z analiz wynika, że do najwięk-
szej liczby wypadków dochodziło 
na drogach powiatowych. Nadal 
główne przyczyny to nieudziele-
nie pierwszeństwa i nadmierna 
prędkość. 

Mniej wypadków i mniej rannych

19- latek z narkotykami
kowej ustalili, że w jednym z miesz-
kań mogą znajdować się substancje 
psychotropowe. Podczas przeszu-
kania lokalu 19 – letniego miesz-
kańca pow. łęczyckiego, kryminalni 
potwierdzili wcześniejsze ustalenia 
znajdując „dilerkę” z zawartością 
niewielkich kuleczek, o lepkiej 
konsystencji. Badanie przeprowa-
dzone testerem wykazało, że zabez-
pieczona substancja to haszysz. Z 
zebranego materiału wynika, że nie 
tylko posiadał, a także udzielał on 
zabronione środki innym osobom. 
11 stycznia 19 - latek usłyszał zarzu-
ty posiadania oraz udostępniania 
zakazanych substancji. Pierwsze 
przestępstwo zagrożone jest karą 
do 3 lat pozbawienia wolności. Za 
udzielanie może grozić kara nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności, a w 
przypadku mniejszej wagi do 2 lat.

Bezpieczne ferie 2018
Zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży w czasie 
zbliżających się ferii zimowych 
jest priorytetem dla policjantów 
ruchu drogowego, którzy już 
12 stycznia rozpoczęli działania 
kontrolno-prewencyjne pn. 
„Bezpieczne ferie”, wspierane 
akcją informacyjno-edukacyjną 

„Bezpieczna droga do celu”, które 
potrwają do 25 lutego br.

Działania skoncentrowane są 
przede wszystkim na bezpieczeń-
stwie przewożenia dzieci i mło-
dzieży, a polegają miedzy innymi 
na prowadzeniu wzmożonych 
kontroli autokarów i samochodów. 
W ramach sprawdzeń policjanci 

ruchu drogowego będą zwracać 
szczególną uwagę, czy dzieci prze-
wożone autokarami i samochodami 
osobowymi zapięte są odpowiednio 
pasami bezpieczeństwa lub znajdu-
ją się w fotelikach bezpieczeństwa 
lub innych urządzeniach przytrzy-
mujących. Zwracana jest również 
uwaga, czy transportowany ładu-
nek, np. bagaże, sprzęt narciarski, 
przewożone są w sposób niezagra-
żający bezpieczeństwu pasażerów. 

Tradycyjnie prowadzone są kon-
trole stanu trzeźwości i prędkości 
prowadzonych pojazdów. 

Produkowali opakowania do lewych papierosów

znajdującej na terenie województwa 
śląskiego. Podczas przeszukania 
zakładu należącego do 49-letniego 
przedsiębiorcy, zabezpieczone zostało 
ponad pół miliona opakowań z za-
strzeżonymi znakami towarowymi, 
oraz około 700 matryc do nanoszenia 
grafiki. Znajdujące się na ternie zakła-
du maszyny poligraficzne, drukar-
skie oraz do cięcia papieru zostały 

zabezpieczone na poczet przyszłej 
kary. Ich szacunkowa wartość to 850 
000 złotych. Wstępnie ustalono, że 
wartość nielegalnej produkcji mogła 
sięgać kwoty około 200 tysięcy zło-
tych. Właściciel drukarni usłyszał 
prokuratorskie zarzuty naruszenia 
prawa własności przemysłowej. Grozi 
za to kara nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

astronauci rosną

Sport to zdrowie

banany z jadalną skórką największy kieliszek do wina

Norishige Kanai, japoński astronauta, który trafił na Międzynaro-
dową Stację Kosmiczną 17 grudnia, “urósł” od tego czasu aż o 9 
cm. Przez brak grawitacji kręgi mogą się od siebie oddalać, przez 
co astronauci rosną średnio o 2-5 cm. W przypadku Kanaiego 
zmiana okazała się jednak o wiele większa. „Dzień dobry wszyst-
kim. Mam dziś coś ważnego do zakomunikowania. Zmierzyliśmy 
się i, uwaga, uwaga, okazało się, że urosłem aż 9 cm. To coś, czego 
nie doświadczyłem od czasów szkoły średniej. Martwię się, czy 
zmieszczę się w siedzeniu Sojuza, który ma mnie [w czerwcu] 
zabrać do domu” - napisał na Twitterze.
Zjawisko “wyciągania” w kosmosie występuje u większości ludzi. 
Po powrocie na Ziemię wzrost także powraca do poprzednich 
wartości.

Rolnicy z Okoyamy wyhodowali banany z jadalną skórką. 
Skórka tych owoców (Mongee Banana) nie smakuje szcze-
gólnie dobrze, ale jest znacznie cieńsza i mniej gorzka niż w 
zwykłych bananach. Naukowcy opracowali metodę Freeze 
Thaw Awakening (Zamrożenie, Odmrożenie, Przebudze-
nie). Jak tłumaczą, odtwarzają warunki sprzed 20 tys. lat, z 
końca epoki lodowcowej. Młode bananowce są najpierw 
umieszczane w temperaturze -60°C, a gdy po wyjęciu z 
chłodni zaczynają tajać, sadzi się ponownie. Zabieg ten 
aktywuje ponoć starożytną część DNA, dzięki czemu ba-
nanowce dobrze sobie radzą w chłodnym klimacie Japonii 
i szybciej rosną. Ponieważ nie mają tu naturalnych wrogów, 
nie trzeba ich spryskiwać pestycydami.Sama skórka jest 
bardziej gorzka od miąższu, ale gdy się je razem, smak się 
uśrednia. W skórce znajduje się dużo witaminy B6, magnezu 
i tryptofanu, surowca wyjściowego do produkcji hormonu 
szczęścia - serotoniny. Na Malcie podczas festiwalu The Malta Springfest pobito 

Rekord Guinnessa na największy kieliszek do wina na 
świecie. Festiwal trwał przez trzy dni, oferując uczestni-
kom wiele atrakcji, m.in.: koncerty, wystawy, prezentację 
tradycyjnej kuchni maltańskiej. Kulminacja programu 
przypadła na drugi dzień wydarzenia. Tego dnia podjęto 
próbę pobicia rekordu Guinnessa. Skonstruowane przez 
Skyline Plastic Works naczynie do picia wina było zrobione 
ze szkła akrylowego i mierzyło 3,87 m wysokości i 2,04 m 
szerokości. Na stworzenie rekordowego obiektu poświę-
cono ponad 320 godzin i zużyto 13 sztuk szkła akrylowego 
(3×2 m) o grubości 8 mm i 15 mm.

To były naprawdę 
duże mole

Zgrany zespół

Tylko oskrobę 
auto i jedziemy Dobra rada

Była w promocji

- Ale mnie nie boli głowa...
- Aaaa, mam cię franco!!!


