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z basenami

WRzaWa Wokół 
przedszkola nr 2
W łęczycy

Ich 
wrogIem 
jest 
rak!

Pani Marta z Ozorkowa od 4 lat zmaga 
się z nowotworem mózgu. Jej 8-letni 
syn choruje na białaczkę. Rodzina 
zdecydowała się prosić o wsparcie 
finansowe...
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Radny z Łęczycy 
krytykuje wojewodę

Lambada 
dała popis 
w Ozorkowie

Lodowisko 
jak dyskoteka?kadRoWy 
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polIcjI
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Łęczyca

Łęczyca

Wojewoda łódzki po-
wołując się na ustawę 

o zakazie propagowania komu-
nizmu wydał rozstrzygnięcie za-
stępcze zmieniające nazwę ulicy 
18 stycznia na ulicę Kazimierza 
Odnowiciela. Radny miasta Zenon 
Koperkiewicz kategorycznie nie 
zgadza się na takie rozwiązanie. 

- Rozpoczynając pracę nad zmia-
ną nazw ulic w Łęczycy zostaliśmy 
powiadomieni przez wojewodę 
o konieczności zmiany nazw ulic 
ZWM oraz H. Sawickiej. Nie było 
wówczas mowy o zmianie również 
nazwy ulicy 18 Stycznia. Nie może 
być tak, że rada miasta jest pozba-
wiona możliwości samodzielnego 
decydowania o tak ważnych spra-
wach – uważa Z. Koperkiewicz. 
- Na odwołanie miasto ma 30 dni, 
uważam, że należy to zrobić. Posta-
ram się o to, aby radni poparli moje 
stanowisko.

Rozstrzygnięcie wojewody zosta-

ło opublikowane 6 lutego i wcho-
dzi w życie po 14 dniach, czyli w 
najbliższą środę. Mieszkańcy są 
zdziwieni takim obrotem spraw. 
Przy zmianie nazw ulic ZWM i 
H. Sawickiej to głos łęczycan w 
największej mierze zadecydował o 
wyborze nowych nazw. Taką samą 
możliwość, zdaniem radnego Z. 
Koperkiewicz, powinni mieć miesz-
kańcy i przedsiębiorcy działający 
przy ulicy 18 Stycznia. 

- To nasze miasto i nie zgadzam 
się, żeby politycy decydowali za nas. 
Głos mieszkańców i ich zdanie w 
tym temacie powinno być najważ-
niejsze – dodaje samorządowiec. 
- Wierzę, że weźmiemy sprawę we 
własne ręce.

18 Stycznia 1945 roku oddziały 
Armii Czerwonej wkroczyły do 
Łęczycy. Władze komunistyczne 
ten dzień określiły jako „dzień 
wyzwolenia”.

(zz)

Pogoda nie pomaga w 
remoncie ulicy Dworza-

czka. Pracownicy Zieleni Miejskiej 
zostali oddelegowani do innych za-
dań a zakończenie robót drogowych 
na Waliszewie znacznie się oddala.

Z uwagi na niską temperaturę po-
wietrza nie jest możliwe układanie 
kostki brukowej a zapowiadany mróz 
nie wróży rychłego zakończenia inwe-
stycji. Do zrobienia jest jeszcze dużo – 
chodniki na całej długości ulicy po obu 
jej stronach i kilka zjazdów do posesji. 
Karol Niewiadomski, dyrektor Zieleni 
Miejskiej szacuje, że od dnia wznowie-

nia robót, do zakończenia wszystkich 
prac, potrzeba będzie jeszcze około 
dwóch miesięcy. Prace zostaną wzno-
wione dopiero, kiedy pozwolą na to 
warunki atmosferyczne. 

Pierwotny plan zakończenia re-
montu ulicy Dworzaczka do końca 
2017 roku był bardzo optymistyczny i 
chyba mało kto w niego wierzył. W tym 
przypadku widać, jak bardzo pogoda 
wpływa na tego rodzaju inwestycje. Nic 
dziwnego, że zazwyczaj wykonywane 
są one w okresach wiosenno-jesien-
nych. Zdecydowanie rzadziej zimą.

(zz)

Od piątku obowią-
zują przepisy za-

braniające opalania się w sola-
rium osobom niepełnoletnim. 
Powodem zmiany w prawie 
jest zwiększanie ryzyka zacho-
rowania na nowotwór skóry 
wśród osób korzystających ze 
sztucznego opalania. Właściciel 
solarium, który pozwoli opalać 
się niepełnoletnim, może za-
płacić karę w wysokości nawet 
50 tys. zł.

Odwiedziliśmy solarium w 
Łęczycy. Właścicielka Zofia Łu-
kaszczyk od dawna nie pozwala 
opalać się zbyt młodym osobom.

- Prezydent podpisał ustawę 
już 3 miesiące temu, teraz zaczę-
ła obowiązywać, ale od dawna 
mówiło się o tym, że tak młodzi 
ludzie nie powinni korzystać z 

solarium. Ja tego przestrzegam 
i niepełnoletni nawet do mnie 
nie przychodzą, bo wiedzą, że 
nie pozwolę im się opalać. Teraz 
wprowadzono bardzo wysokie 
kary. Nie warto ryzykować dla 
zarobku w wysokości kilku zło-
tych – mówi Z. Łukaszczyk. - Do-
brze, że w końcu ta sprawa zosta-
ła prawnie uregulowana. Moimi 
klientkami są zazwyczaj panie w 
średnim wieku. A ze względów 
zdrowotnych przychodzą nawet 
kobiety do 70 roku życia. Z lamp 
korzystają po 5 minut, żeby się 
wygrzać.

Zimą znacznie mniej kobiet 
opala się w solarium niż wiosną 
i latem. Ponadto, moda na sztucz-
ne opalanie nie jest już taka jak 
kiedyś. 

(zz)

SoLarium tyLko 
dLa doroSłych

Od piątku z solarium nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie

Remont Dworzaczka wstrzymany

Na zakończenie remontu ulicy Dworzaczka potrzeba jeszcze około dwóch 
miesięcy. Od pogody zależy, kiedy prace zostaną wznowione

Przez pijacką 
zabawę nie 

było telefonu
Łęczyca

Łęczyca

Niew ykończona 
wnęka w budynku, 

w którym mieści się sklep Pepco 
i Rossmann często zamienia się 
w miejsce pijackich spotkań. 
Ostatnio dla zabawy poprzeci-
nano kable.

We wnęce jest spory bałagan. Wi-
szą kable energetyczne i telekomu-
nikacyjne, do tego zniszczona płyta 
OSB, która ma zasłaniać przeszklone 
drzwi, niewykończone mury, pełno 
piachu i butelek po alkoholu. Sprawą 
zajęła się staż miejska.

- Mieliśmy informację, że przez 
przecięte kable w tych dwóch skle-
pach nie było przez dwa dni tele-
fonu. Zadzwoniłem do właściciela 
budynku z prośbą o uporządko-
wanie wskazanego miejsca. W 
odpowiedzi usłyszałem, że proble-
mem jest brak przyłącza do prądu 
gospodarczego, bo budynek cały 
czas korzysta z prądu tymczasowe-
go. Sprawa jest od dawna zgłoszona 
w zakładzie energetycznym, ale 
formalności trwają długo. Kiedy do 
budynku zostanie wykonane wła-
ściwe przyłącze, wnęka ma zostać 
wykończona. Właściciel budynku 
zadeklarował doraźne uporządko-
wanie tego miejsca – mówi Tomasz 
Olczyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy.

(zz)

Uwaga! zmiany dla podatników
Łęczyca Do łęczyckiego urzędu 

skarbowego wpłynęło 
już ponad tysiąc zeznań podat-
kowych, w tym 65% drogą elek-
troniczną. W związku ze zmianą 
przepisów, nie warto czekać na 
ostatnią chwilę, bo w tym roku 
kolejki mogą być większe.

Podstawową zmianą jest wycofanie 
PIT-40, który dawał możliwość rozli-
czenia pracownika przez pracodawcę. 
Teraz każdy podatnik musi rozliczyć 
się sam.

- W roku 2017 wpłynęło do naszego 
urzędu 500 PIT-ów 40. Było to wygod-
ne rozwiązanie dla podatnika, który 
nie musiał pilnować terminów ani 
samodzielnie wypełniać deklaracji. 
Teraz te osoby będą musiały same 
złożyć deklarację – mówi Mariola 
Palczewska, kierowniczka referatu 
obsługi bezpośredniej US w Łęczycy. 
- W związku z tą zmianą spodzie-
wamy się większej liczby petentów, 
dlatego zachęcamy do rozliczania się 
elektronicznie. Ta forma jest szybsza 
i wygodniejsza. W dodatku w tym 
roku zmieniła się skala podatkowa. 
Przy elektronicznym wypełnianiu 
deklaracji, program sam wyliczy po-
datek, co pozwoli uniknąć pomyłek.

Kierownik M. Palczewska przy-

pomina również, że zeznanie podat-
kowe w formie elektronicznej można 
wypełniać w siedzibie łęczyckiego 
urzędu, gdzie do dyspozycji peten-
tów jest stanowisko komputerowe a 
pracownicy skarbówki służą pomocą.

- Pod okiem pracownika i z jego 
pomocą można złożyć zeznanie. Jest 
to pierwszy krok do tego, aby nauczyć 
się tej formy rozliczania. To wcale nie 
jest trudne – dodaje M. Palczewska.

Podatnik ma również możliwość 
skorzystania z PIT-WZ. Wystarczy, 
że drogą elektroniczną złoży wnio-
sek, aby organ podatkowy sam go 
rozliczył na podstawie posiadanego 
PIT-11. Musi jedynie podać wysokość 

kosztów uzyskania przychodów 
ze stosunku pracy oraz zaznaczyć, 
czy korzysta z ulg (np. na dzieci lub 
rehabilitacyjnej). Na adres mejlowy 
podatnika wysłane zostanie wstępne 
rozliczenie, na którym można nanieść 
poprawki lub je zaakceptować. 

Kolejną zmianą jaka została wpro-
wadzona w rozliczeniach PIT za 
2017 r. jest zmiana wysokości kwoty 
zmniejszającej podatek z 556,02 zł do 
wartości od 1188 zł do 0 zł. Jej wyso-
kość uzależniona będzie od wartości 
podstawy opodatkowania. Podatnicy 
mają obowiązek rozliczenia się z 
urzędem skarbowym do 30 kwietnia.

(zz)

Radny krytykuje wojewodę
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Łęczyca

Łęczyca

Najemcy mieszkania 
w kamienicy przy ulicy 

Poznańskiej nie kryją rozczarowania 
działaniami Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Łęczycy. Od czasu zalania ich 
mieszkania z powodu awarii w lokalu 
piętro wyżej (o sprawie pisaliśmy), 
nie mogą doczekać się pozytywnego 
rozstrzygnięcia ich prośby o napra-
wienie szkód. 

Mieszkańcy płacą czynsz (ponad 
500 zł za 44 mkw.), sami remontują na 
bieżąco wynajmowane mieszkanie i 
trudno się dziwić, że oczekują pomocy. 
Skala remontu zalanego pokoju jest 
duża – zerwanie sufitu z płyty kar-
tonowo-gipsowej i montaż nowego, 
zabezpieczenie starego, nasiąkniętego 
sufitu, wymiana paneli podłogowych.

- Trochę się orientuję i wyliczyłem, że 
remont tego pokoju będzie kosztował 
około 4-5 tys. zł. To przecież bardzo 
dużo. Od zalania minął już miesiąc, 
myśleliśmy, że PGKiM dotrzyma słowa 
i lada dzień dostaniemy informację, że 
startuje remont. Niestety, zamiast tego 
dowiedziałem się, że rzekomo urząd 
miasta nie wyraził zgody na remont w 
naszym mieszkaniu. Nie chce mi się w 
to wierzyć, bo jak mi powiedziano, pani 

Miasto og łos i ło 
przetarg na remont ulicy Marii Konopnickiej. Oferty można składać do 2 marca w kancelarii urzędu miejskiego w Łęczycy. Dofinansowanie, jakie samorząd otrzymał na ten cel wynosi 2 mln 229 tys. 516 zł.

W ramach inwestycji zosta-nie wymieniona nawierzchni i podbudowa istniejącej ulicy, chodników oraz zjazdów. Cała jezdnia będzie miała nawierzch-

nię bitumiczną. Chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy zo-staną wykonane z kostki betono-wej. W miejscu obecnych drzew pojawią się nowe nasadzenia. W sumie przebudowie podlegać będzie 592 m drogi. Całkowita wartość zadania zamknie się w kwocie prawie 4,5 mln zł. Termin zakończenia prac remontowych planowany jest na koniec paź-dziernika br.
(zz)

Przetarg ogłoSzony

lokatorzy czekają 
na remont 

burmistrz nawet o sprawie nie wiedzia-
ła – mówi Paweł K. (nazwisko znane 
redakcji), najemca zalanego mieszka-
nia. - Prezes PGKiM-u obiecywał, że 
pomoże. Wychodzi na to, że zostajemy 
sami z tym wszystkim. A gdyby tego 
było mało, sam musiałem napisać pro-
tokół szkód po zalaniu. Przecież ktoś 
ze spółki powinien przyjść i sporządzić 
taki dokument.

Partnerka pana Pawła wypowiada 
się w podobnym tonie. Wskazuje jed-
nak na kolejny problem wynikający z 
wyłączenia pokoju.

- Mamy dwie córki, prawie 18 lat i 
5 lat. Wszyscy śpimy teraz w jednym 
pokoju. Wcześniej dziewczynki miały 
pokój, który zalało. W ten pamiętny 
dzień, zobaczyliśmy jak kapie z sufitu, 
na podłodze już była kałuża wody. Jak 
podłożyliśmy wiadra przed zdjęciem 
płyt, zleciały trzy wiadra wody – wspo-
mina Sylwia S. - Dodam jeszcze, że to nie 
była czysta woda. U sąsiadki na górze 
były psy, których nie wyprowadzała. 
Nie trzeba wyobrażać sobie, co leżało 
u niej na podłodze. Woda, która do nas 
leciała zmieszana była z odchodami 
psów. Przez dwa tygodnie nie można 
było wejść do pokoju przez smród.

Całe szczęście, że sufit nie spadł na 

śpiące dzieci. To jedyny pozytywny 
aspekt całej sprawy. Pozostaje kwestia 
remontu. Kto powinien go wykonać? 
Mieszkanie ubezpieczone nie było. 
Najemcy uważają, że skoro szkoda 
nie powstała z ich winy, to właściciel 
budynku powinien przeprowadzić 
remont, tym bardziej, że sytuacja finan-
sowa rodziny nie jest najłatwiejsza. O 
sprawę zapytaliśmy w PGKiM.

- Sytuacja jest trudna z uwagi na fakt, 
że za tę szkodę odpowiada lokatorka z 
pierwszego piętra, która zalała państwa 
z parteru i to ją powinno się obciążyć 
wszelkimi kosztami remontu. Pro-
blem polega jednak na tym, że jest to 
samotna, schorowana osoba, która jest 
w trudnej sytuacji finansowej. Wiem, 
że rodzina z parteru też nie ma lekko, 
dlatego podejmuję kroki, żeby pomóc. 
W ubiegłym tygodniu rozmawiałem w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w tej sprawie, a w tym tygodniu spo-
tkam się z panią burmistrz. Szukam 
możliwości prawnych i finansowych, 
żeby udzielić wsparcia. Być może nie 
będzie ono 100-procentowe, tak jak 
chcieliby lokatorzy z parteru, ale na 
pewno nie zostawimy ich całkowicie 
bez pomocy – usłyszeliśmy od Janusza 
Muszyńskiego, prezesa PGKiM. - Jeśli 

zaś chodzi o protokół szkód, to ja nie 
mam takiego dokumentu i nic o nim 
nie wiem. Dysponuję jedynie opisem 
zdarzenia przedstawionym przez 
najemców.

Również Monika Kilar-Błaszczyk, 
wykonująca zadania i kompetencje 

burmistrza, zapowiedziała, że spotka 
się z prezesem miejskiej spółki, żeby 
dokładnie poznać sprawę. W piątek 
natomiast w zalanym mieszkaniu byli 
strażnicy miejscy, żeby opisać szkody i 
zrobić zdjęcia do protokołu.

(zz)

Pani Sylwia pokazuje zniszczony sufit
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Łęczyca

Gm. Góra św. Małgorzaty

Gm. Grabów

Łęczyca
Dyżurny policji w Łęczycy otrzy-
mał zgłoszenie o podłożeniu 
ładunku wybuchowego. Anoni-
mowy mężczyzna informował, że 
bomba wybuchnie w remizie OSP 
Góra Św. Małgorzaty. Służby zo-
stały postawione na równe nogi. 
Takiego alarmu dawno w regionie 
nie było.

Natychmiast po otrzymaniu tej 
informacji wdrożono stosowne 
procedury. Pod wskazanym adre-
sem pojawili się policjanci, a wśród 
nich pirotechnik. Budynek został 
dokładnie sprawdzony, nie wykryto 
żadnego zagrożenia. W tym samym 
czasie policjanci ustalali tożsamość 
anonimowego zgłaszającego. Szybko 
okazało się, że to 46-letni mieszka-
niec powiatu łęczyckiego. Mężczy-
zna przebywał u swojej rodziny. W 
ciągu czterech godzin od zgłoszenia 
policjanci zatrzymali żartownisia. 
Mężczyzna był pijany, miał w orga-
nizmie blisko 3 promile alkoholu. 
46-latek oświadczył, że dla żartu 
powiadomił o bombie. Chciał w ten 
sposób zrobić na złość strażakom z 
OSP Góra Św. Małgorzaty. Zatrzy-
many usłyszał zarzut wywołania 
fałszywego alarmu powodującego 
zbędne czynności policji. Za takie 
przestępstwo grozi kara nawet do 8 
lat pozbawienia wolności.

Żony straża-
ków ochot-

ników ze Sławęcina nie chcą 
pozostać w tyle i podobnie 
jak ich mężowie, postanowiły 
działać. Już rozpoczęły starania 
o rejestrację Koła Gospodyń 
Wiejskich. Póki co jest ich sześć, 
docelowo ma być przynajmniej 
piętnaście.

Mieszkańcy Sławęcina (gm. 
Grabów) to wyjątkowo aktywni 
ludzie. Strażacy z OSP z powo-
dzeniem realizują liczne plany, 
zazwyczaj dzięki zbiórkom pie-
niędzy, a panie mają zamiar reali-
zować się w kuchni. Do tej pory 
na wyposażenie przeznaczono 
już około 10 tys. zł ze składek 
członków OSP.

- Strażacy, łącznie z młodzieżą 

mają już wiele sukcesów na swoim 
koncie. My nie chcemy być gorsze 
– mówi z uśmiechem Beata Jaś-
kiewicz. - Postawiłyśmy na nasze 
zdolności kulinarne i zakładamy 
Koło Gospodyń Wiejskich.

Jest już plan i dużo determi-
nacji.

- Mamy kuchnię a to podstawa 
– mówi Jolanta Sawicka. 

- Jeszcze dużo brakuje, ale nie 
startujemy od zupełnego zera. 
Naczynia są, jest lodówka oraz 
najbardziej podstawowy sprzęt 
kuchenny. Do zakupu pełne-
go wyposażenia potrzebujemy 
jeszcze 20 tys. zł  - dodaje Anna 
Stolarczyk. - Kiedy uzupełnimy 
niezbędne formalności myślimy o 
realizacji zamówień na catering.

(mku)

Tuż za bramą od-
dzielającą starą część 

parku od nowej leży pryzma 
liści, gałęzi i plastikowych wor-
ków. Mieszkańcy często zwra-
cają uwagę, że nie poprawia to 
estetyki miejskiego parku.

- Czy to jest dzikie wysypi-
sko śmieci? - pyta nasz czytel-
nik. - Brama jest często otwarta, 
mieszkańcy spacerują również 
po niezrewitalizowanej części 
parku i patrzą na ten bałagan. To 
naprawdę wstyd.

Magistrat jest innego zdania i 
tłumaczy, że sterty liści w parku 
są składowane celowo.

- Liście w parku miejskim zwożone 
są co roku przez Zieleń Miejską z 

terenu całego miasta. We wspomnia-
nym miejscu występuje naturalne 
zagłębienie, do którego wrzucane 
są zgromadzone liście. Po usunięciu 
plastikowych worków, liście miesza-
ne są z ziemią tworząc naturalny 
kompost, który za kilka lat będzie 
mógł zostać wykorzystany do na-
wożenia nasadzeń, np. krzewów, 
drzew oraz trawników na terenie 
miasta. Co ważne, dzięki bezpłatnie 
wytworzonemu kompostowi mo-
żemy zadbać o poprawę wyglądu 
miejskich roślin bez wydawania 
dodatkowych środków pieniężnych 
na zakup sztucznych nawozów - 
wyjaśnia Sylwia Doniak, zastępca 
dyrektora Zieleni Miejskiej.

(mku)

Mieszkańcy osiedla 
Królów Polskich po 

raz kolejny przedstawili swój 
problem w magistracie. Chodzi 
o fatalny stan osiedlowych ulic, 
głębokie dziury, błoto, znisz-
czone chodniki. Wtorkowe spo-
tkanie z Moniką Kilar-Błaszczyk, 
wykonującą zadania i kompe-
tencje burmistrza Łęczycy, było 
już kolejnym z rzędu wołaniem 
mieszkańców królewskiego osie-
dla o pomoc.

- Jest to kolejne, już trudno na-
wet powiedzieć, które spotkanie 
w tej sprawie. Dziś miało nas być 
znacznie więcej, ale ludzie mają już 
dosyć przychodzenia, rozmawia-
nia ciągle o tym samym i tego, że 
w ich sytuacji nic się nie zmieniło 
na lepsze - mówi radny Krzysztof 
Razik.

Jak stwierdzono, czynnikiem 
znacznie przyczyniającym się do 
pogorszenia stanu ulic osiedlo-
wych w dużej mierze jest deszczo-
wa aura.

- To prawda, ale władza nie 
powinna obwiniać przyrody za 
taki stan rzeczy. Powinna znaleźć 
rozwiązanie – zauważył jeden z 
mieszkańców.

Monika Kilar-Błaszczyk, choć 
zgadza się z opinią i postulatami 
mieszkańców, remontu dróg nie 
obiecuje.

- Nie będę składała państwu 
obietnic bez pokrycia. Najpierw na 
osiedlu należy urządzić kanalizację 
a potem myśleć o utwardzeniu 
ciągów komunikacyjnych – mówiła 
wykonująca zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy.

Gotowość podjęcia działań w 
sprawie doraźnego łatania dziur 
zgłosiła Sylwia Doniak, obecna na 
spotkaniu wicedyrektor jednostki 
budżetowej Zieleń Miejska.

- Czekamy na odpowiednią po-
godę, aby można było przystąpić, 
na razie, do wypełnienia najgłęb-
szych ubytków w nawierzchni 
- mówiła urzędniczka.

Mieszkańcy chcieli też wiedzieć, 
na jakim etapie są rozmowy z PKP, 
w związku z remontem i budową 
nowej trakcji kolejowej. Temat ten 
był poruszony podczas spotkania 
władz kolei z mieszkańcami  osiedla, 
jesienią ub. roku – obecni wówczas 
przedstawiciele PKP proponowali, 
aby władze miasta rozpoczęły roz-
mowy w sprawie możliwości przy-
łączenia się do kanalizacji PKP, jaka 
będzie musiała powstać w związku 
z budową linii kolejowej.

Burmistrz potwierdziła, że mia-
sto wystąpiło do dyrekcji PKP z 
pismem, jeszcze w ubiegłym roku, 
ale jak do tej pory urząd nie otrzy-
mał odpowiedzi.

(mku)

mieSzkańcy nie dają 
za wygraną

Gospodynie chcą robić catering

Na zdjęciu od lewej Anna Galant, Beata Jaśkiewicz, Jolanta Sawicka, Anna Stolarczyk. 

Pijany żartowniś 
groził zamachemkompost w parku

Łęczyca Radni miejscy po raz 
kolejny spotkali się, 

aby rozmawiać m. in. o niebez-
piecznym skrzyżowaniu ulic 
Kaliskiej i M. Konopnickiej. W 
spotkaniu uczestniczył przed-
stawiciel z Zarządu Dróg Woje-
wódzkich.

Radny Wojciech Wojciechowski 
zauważył, że zgodnie z ustale-
niami rady, urząd wystosował w 
październiku 2017 roku pismo do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
sprawie poprawy bezpieczeństwa 
w kilku punktach miasta. Wśród 
nich było newralgiczne skrzyżo-
wanie przy magistracie.

- Niestety, do dnia dzisiejszego, 
nie otrzymaliśmy żadnej odpowie-
dzi. My jako samorząd nie możemy 
podjąć żadnych działań ze względu 
na fakt, że nie jesteśmy właścicie-
lami tej drogi - mówił radny W. 
Wojciechowski.

- Jeśli chodzi o liczbę wypadków 
w tym miejscu, to statystyki poli-

cyjne są zatrważające - dodał radny 
Zenon Koperkiewicz. 

Informację tę potwierdzili przed-
stawiciele łęczyckiej policji.

Sławomir Niżnikowski, p.o. 
dyrektora Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg w Łodzi, stwierdził, że nie 
posiada wiedzy o przedmiotowym 
piśmie, ale o problemie jest gotowy 
rozmawiać. 

Na wstępie dyskusji radni propo-
nowali budowę ronda lub montaż 
sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic M. Konopnickiej i 
Kaliskiej.

- O budowie ronda na tym skrzy-
żowaniu była już mowa w 2015 
roku. Koszt przedsięwzięcia sza-
cowano wówczas na 3,5 mln zł. 
Pomysł nie zyskał akceptacji ów-
cześnie zarządzających miastem. 
Obecnie zadanie dalej widnieje 
w planach inwestycyjnych, acz-
kolwiek nie przeznaczono na jego 
wykonanie potrzebnych środków 
- wyjaśniał S. Niżnikowski. 

Paweł Kulesza, przewodniczący 
rady miasta zauważył, że jeśli nie 
ma środków finansowych na bu-
dowę ronda, to należy skupić się na 
realnych rozwiązaniach problemu. 
Swoje propozycje przedstawił rad-
ny Koperkiewicz.

- Powinniśmy, w mojej ocenie, 
natychmiast zainstalować tabli-
ce ostrzegawcze świetlne przed 
przejściami dla pieszych. Można 
też zamontować tzw „kocie oczka” 
(punktowe elementy odblaskowe 
umieszczone w jezdni). Jest to wy-
datek rzędu  30-40 tys. zł, czyli moż-
liwy do realizacji na teraz – uważa 
radny Z. Koperkiewicz. - Powinien 
też zostać zamontowany fotoradar 
stały za wiaduktem na ul. Kaliskiej. 

Wszystkie zmiany wymagają 
zgody właściciela drogi, dlatego 
obecny na spotkaniu p.o. dyrektora 
z WZD zaproponował, aby radni 
zainicjowali spotkanie z członkami 
komisji bezpieczeństwa z Łodzi.

(mku) 

Na RoNdo Nie ma pieNiędzy
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Łęczyca Czytelnicy informują nas 
o sporych kolejkach w 

siedzibie Poczty Polskiej przy ulicy 
Kaliskiej. Mieszkańcy skarzą się, że 
na załatwienie sprawy wielokrotnie 
poświęcają zdecydowanie zbyt dużo 
czasu. 

Jak usłyszeliśmy, na poczcie po pro-
stu brakuje pracowników. 

- Praktycznie za każdym razem jak 
jestem na poczcie to muszę długo cze-
kać. Ludzie się denerwują i trudno się 
dziwić. Z tego co słyszałam, to nie ma 
kto pracować i odbija się to na klientach 
– mówi Beata K. z Łęczycy. - Najgorzej 
jest, kiedy pracuje tylko jedno okienko, 
a tak jest często.

Inni mieszkańcy mają podobne 
zdanie. Biuro prasowe Poczty Polskiej 
informuje, że pracowników pod ko-
niec ub. roku przybyło, zarówno w 
głównej placówce, jak i listonoszy, ale 
problemem są teraz zwolnienia. Wielu 

Nie takiego podejścia 
do sprawy ze strony 

komisji dyscyplinarnej dla nauczy-
cieli spodziewali się rodzice dzieci z 
przedszkola nr 2 w Łęczycy. Chodzi 
o sprawę jednej z nauczycielek, któ-
ra we wrześniu 2015 roku, zdaniem 
rodziców i ich dzieci, biła, szarpała 
i krzyczała na 3-4 latki. Komisja 
uznała, że wychowawczyni jest 
niewinna.

Przypomnijmy, po licznych skar-
gach wniesionych do dyrektor przed-
szkola nr 2 przez rodziców wszczęte 
zostało postępowanie wyjaśniające. 
17 września 2015 roku do dzieci po-
proszono psychologów. Stwierdzili, 
że relacje dzieci z nauczycielką nie 
są poprawne. 21 września wycho-
wawczyni została zawieszona przez 
dyrektor, która dzień później wystą-
piła do Rzecznika Dyscyplinarnego 
dla Nauczycieli przy Wojewodzie 
Łódzkim o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego wobec nauczyciel-
ki. Komisja na podstawie zebranych 
dowodów 9 grudnia 2015 wszczęła 
postępowanie dyscyplinarne, które 
zakończyło się kilka tygodni temu 
uniewinnieniem wychowawczyni.

Spotkaliśmy się z rodzicami przed-
szkolaków. Podczas rozmowy nie 
brakowało emocji i padło wiele moc-
nych słów. 

- Jest to dla nas nie do pomyślenia. 
Niektóre treści zawarte w uzasadnie-
niu są po prostu nieprawdziwe, np. 
stwierdzono w nim, że rodzice nie 

potwierdzili, że ich dzieci 
były bite. To absurd. Komisja 
dysponowała dokumen-
tami z przesłuchania nas 
przez rzecznika, w których 
mówimy wprost, że nasze 
dzieci były bite. Komisja 
wzięła pod uwagę jedynie 
wyjaśnienia nauczycielki. 
Nie godzimy się z tą de-
cyzją. To przyzwolenie na 
robienie krzywdy dzieciom. 
Ponadto uzasadnienie jest 
napisane w bardzo emocjo-
nalny sposób, nie brakuje w 
nim wykrzykników. Czy 
tak powinien wyglądać 
dokument? – usłyszeliśmy.

Jedna z mam mówi 
wprost – moje dziecko 
było bite. Dzieci innej z 
mam, które były po ope-
racji i należało na nie szczególnie 
uważać, zdaniem naszych rozmów-
czyń, były specjalnie bite w miejscach 
pooperacyjnych. W wyniku czego 
rany się otworzyły.

- Prokuratura umorzyła wniesioną 
przez nas sprawę w kierunku znę-
cania się nad dziećmi. Ale kolejna 
mama, której dzieci były po operacji, 
wniosła sprawę o narażenie na utratę 
zdrowia i życia. Zrobimy wszystko, 
żeby ta kobieta nie wróciła do pracy 
w przedszkolu – mówią mamy.

Z końcem marca 2017 roku sto-
sunek pracy z nauczycielką został 
rozwiązany wskutek niezdolności 
do pracy dłuższej niż 12 miesięcy. 
Nauczycielka w Sądzie Pracy w 
Kutnie walczy o przywrócenie jej na 
stanowisko. 

- Cieszymy się z tego, że Sąd Pracy, 
jako dowody włączył do postępo-
wania nasze zeznania. Zwolnienie 
nauczycielki z pracy nie miało związ-
ku ze sprawą bicia dzieci, ale zostało 
to połączone. Jako rodzice jesteśmy 
przesłuchiwani. Mamy nadzieję, że 
sąd nie przywróci tej pani do pracy. 
Jeśli tak będzie, to natychmiast zabie-
rzemy nasze dzieci z tego przedszkola, 

W Łęczycy powsta-
ła jedyna w woje-

wództwie łódzkim, a jedna z 
26 w całej Polsce, pracownia 
Orange. Mieści się na parterze 
budynku przy ulicy Kościelnej 4. 
Pracownia powstała dzięki gran-
towi pozyskanemu od Fundacji 
Orange przez Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalne „Impet”.

– Powstanie stowarzyszenia 
było odpowiedzią na potrzeby 
dzieci i młodzieży nie tylko z 
terenu gminy, ale całego powiatu 
łęczyckiego. Pragniemy dzielić 
się z naszymi podopiecznymi 
pasjami i hobby, aktywizować ich 

do działania, a poprzez realizację 
licznych projektów kształtować 
społeczeństwo obywatelskie – wy-
jaśniła wiceprezes stowarzyszenia 
Jolanta Kuropatwa.

Pracownia została wyposażo-
na w meble i nowoczesny sprzęt 
multimedialny o łącznej wartości 
30 tys. zł - komputery, telewizor, 
urządzenie wielofunkcyjne, kon-
solę PlayStation 4 z zestawem gier 
i drukarkę. Obok uczestnictwa w 
warsztatach w pracowni Orange, 
na dzieci i młodzież czekają zaję-
cia teatralne, językowe, z zakresu 
przedsiębiorczości i ekonomii.

(zz)

Trudno zliczyć, jak 
wielu kierowców już 

uszkodziło sobie samochody przez 
słupki umieszczone wzdłuż przej-
ścia dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Wojska Polskiego i Kaliskiej. 
Miały uniemożliwić kierowcom 
łamanie przepisów poprzez jazdę 
w poprzek pasów, tymczasem stały 
się uciążliwą przeszkodą. Słupki 
zostały zamontowane w połowie 
stycznia, od tego czasu jeden z nich 
jest notorycznie uszkadzany, nawet 
kilka razy w tygodniu.

(zz)

Z redakcją skontakto-
wała się jedna z miesz-

kanek, której operator energii zdjął 
pod koniec tygodnia licznik energii 
elektrycznej. Sprawa jest o tyle 
zastanawiająca, że był to licznik 
przedpłatowy (na doładowania), 
więc nie ma mowy o zadłużeniu 
wobec dostawcy prądu.

- W czwartek skończyły się pienią-
dze w liczniku, więc nie miałam prą-
du. Tego samego dnia poszłam kupić 
doładowanie. Moje zdziwienie, kiedy 
wróciłam do domu było ogromne. 
Zobaczyłam otwarte skrzynki elek-
tryczne, w których nie było mojego 
licznika! Byłam bardzo zdziwiona. 
Od razu zadzwoniłam na infolinię, 
żeby dowiedzieć się dlaczego zabrano 
mi licznik. Przecież tak nie powin-
no być. Nie zostałam o tym fakcie 
wcześniej poinformowana, nie mam 
zadłużenia u operatora energii, więc o 
co chodzi? Na infolinii powiedziano 
mi, że to przez moje zadłużenie w 
czynszu – usłyszeliśmy.

Lokatorka nie może zrozumieć, jaki 
związek ma jej zaległość w opłatach 
za czynsz z operatorem energii.

- Zalegam łącznie tysiąc złotych. To 
przecież nie jest aż taka duża kwota. 
W latach wcześniejszych miałam 
zadłużenie za czynsz czterokrotnie 
większe i licznika mi nie zdjęto. Teraz 
zostałam pozbawiona prądu, żyję 
jak w XIX wieku. Postąpiono ze mną 
wręcz nieludzko – dodaje łęczycanka. 
- Naprawdę nie wiem co teraz mam 
robić. Z uwagi na zadłużenie nie 
dostanę umowy najmu a bez tego 
nie mogę się starać o przywrócenie 
prądu. Zaległość będę spłacać w 
ratach, ale to przecież potrwa. Kiedy 
rozmawiałam z pracownikiem przez 
infolinię byłam strasznie zrozpaczo-
na. Powiedziałam w nerwach, że jak 
nie będę miała prądu to odbiorę sobie 
życie. Przysłali do mnie policję, ale 
prądu dalej nie ma.

Jaki związek ma zadłużenie 
lokatorki z operatorem energii 
elektrycznej, u którego żadnych 
zaległości nie ma? Dlaczego licznik 
został zdjęty? W sprawie naszej 
czytelniczki wysłaliśmy pytanie do 
zakładu energetycznego. Czekamy 
na wyjaśnienie.

(zz)

Operator zabrał licznik 

SłuPki Są ProbLemem

Jeden ze słupków kilka razy w 
tygodniu jest wykrzywiany

Ruszyła pracownia

Na poczcie swoje trzeba odstać 

pracowników po prostu choruje.
„Obecnie w Łęczycy, podobnie jak 

w innych miejscowościach mamy 
zwiększoną absencję chorobową pra-
cowników, która może być powodem 
pewnych niedogodności dla klientów, 
za które przepraszamy. W IV kwartale 
2017 zatrudniliśmy w Łęczycy 3 no-
wych pracowników do obsługi klien-
tów. W służbie doręczeń zwiększyliśmy 
obsadę o 2 nowe etaty.  UP Łęczyca 

przy ul. Kaliskiej obsługuje klientów od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00 – 19:30 i w soboty w godzinach 
8:00-14:00, pracują 2 okienka rano i 3 
po południu (w tym jedno stanowisko 
obsługi klientów masowych). Czaso-
wego wsparcia w obsłudze udzielają 
pracownicy innych stanowisk pracy” - 
czytamy w informacji nadesłanej przez 
Pocztę Polską.

(zz)

- To przyzwolenie na robienie 
dzieciom krzywdy – mówią rodzice

Jolanta Andrzejczak, dyrektor „dwójki”, nie wyobraża sobie dalszej pracy, gdyby nauczycielka wróciła do przedszkola 

bo do dziś, kiedy dzieci słyszą imię 
wychowawczyni wpadają w panikę 
– dodają łęczycanki.

Rodzice nie walczą o ukaranie 
nauczycielki, chcą jedynie tego, żeby 
kobieta nie wróciła do pracy. Tego 
obawiają się najbardziej, podobnie 
jak dyrektorka przedszkola.

- Rozumiem rozżalenie rodziców. 
Chodzi o bezpieczeństwo ich dzieci. 
Mieli nadzieję, że komisja podejdzie 
do sprawy zupełnie inaczej. Mamy 
czują się zlekceważone i pominięte. 
Jeżeli sąd wyda decyzję, że nauczy-
cielka ma zostać przywrócona do 
pracy, to moim obowiązkiem jako 
dyrektora placówki będzie tę decyzję 
wykonać, czyli dać etat. Wiem, że 
rodzice nie zgodzą się na to, żeby ta 
wychowawczyni pracowała z ich 
dziećmi – mówi Jolanta Andrzej-
czak, dyrektor MP nr 2 w Łęczycy. 
- Na dzień dzisiejszy pani do pracy 
nie wraca. O tym zdecyduje sąd. 

Zdeterminowane mamy przed-
szkolaków chcą nagłośnienia sprawy 
na całą Polskę. W czwartek i w nie-
dzielę w przedszkolu była telewizja.

(zz)



6 19 LUTEGO 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny muzyKa to JeJ pasJa

Uniejów

Poddębice 

reklama

Niedawno pisali-
śmy o naklejkach 

z wizerunkiem Adolfa Hitlera, 
które rozklejane były na tere-
nie Ozorkowa. Nasi czytelnicy z 
Poddębic również poinformowali 
redakcję o problemie związanym 
z rozpowszechnianiem faszyzmu. 

Naklejki można ujrzeć w kilku 
miejscach w mieście. Głównie 
znajdują się na słupach oświetle-
niowych, tak jest m.in. przy ul. 
Sobieskiego. Mieszkańcy nie kryją 
emocji.

- Mam już swoje lata. Pamiętam 
czasy II wojny światowej. Do głowy 
by mi nie przyszło, że ktoś może re-
klamować w ten sposób zbrodniarza 
– usłyszeliśmy od pani Stanisławy. 

Wizerunek Hitlera jest na białym 
tle. Na naklejce jest też napis ONR 
wrócił. ONR to skrót Obozu Na-
rodowo Radykalnego. W sprawie 
naklejek i narodowców wysłaliśmy 
pytania do rzeczniczki poddębickiej 
policji. Odpowiedzi na razie nie 
otrzymaliśmy. 

(ps)

Anna Kaszuba z uśmiechem i naturalnym luzem 
zaprezentowała się w ogólnopolskim programie te-
lewizyjnym. Gdy trzeba było, wykazała się refleksem 
i wiedzą. Dotarła trzykrotnie do finału. 

Przygoda zaczęła się 13 lutego. Dla uczestniczki z 
Poddębic nie był to pechowy dzień. Wygrała finał po 
raz pierwszy. Zmierzyła się z Piotrem Szulcem z War-
szawy i Mariuszem Raczyńskim, który zagrał po raz 
drugi. Do zgarnięcia całej puli minimalnie zabrakło. 
Zawodniczka w finale niestety nie odpowiedziała na 
wszystkie muzyczne zagadki. 

W walentynki poddębiczanka miała dwie konkurent-
ki - Agnieszkę Maćkowiak, szczęśliwą matkę i żonę z 
Kobylian oraz Olgę Szponar, nauczycielkę angielskiego 
z Gniechowic. Ten odcinek nie był już tak łatwy dla 
Anny Kaszuby, jak poprzedni. Jednak ponownie udało 
się dotrzeć do finału. Znów trochę zabrakło do pełni 
szczęścia. Jednak w walentynki zwyciężczyni otrzy-
mała od prowadzącego program Roberta Janowskiego 
złotą nutkę. 

Po raz trzeci można było zobaczyć poddębiczankę w 
telewizji 15 lutego. Zmierzyła się z Anetą Zadką, mamą 
na 5+ z Bytomia i Mateuszem Laskiem, specjalistą od 
grafiki 3D i youtuberem z Niepołomic. Trzeci finał 
okazał się w końcu szczęśliwy. Anna Kaszuba odpo-
wiedziała poprawnie na siedem muzycznych pytań. 

(ps)

Tegoroczna edycja 
Powiatowych Poty-

czek Ortograficznych dla doro-
słych odbędzie się w Uniejowie. 
Terminy:
zgłoszenia do 9. marca 2018 r. w 
sekretariacie Szkoły Podstawowej 
w Uniejowie, nr tel. 63 28 88 075 

/ 515 764 120 lub bezpośrednio 
do koordynatorki konkursu p. 
Agnieszki Kaczmarek 
26 marca 2018 roku, godz. 10.00 – 
etap gminny (w przypadku dużej 
liczby zgłoszeń) 
30 kwietnia 2018 roku, 10.00 – 
etap powiatowy. 

Powiatowe potyczki ortograficzne 

adolf hitler na słupachpoddębiczanka 
w „jaka to melodia”

fo
t. 

TV
P1
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Poddębice

materiał promocyjny

PODSUMOWANIE INWESTyCJI 
DROGOWyCH W lATACH 

2011-2017
Rok Długość dróg
2011 15 km
2012 29 km
2013 62 km
2014 7,9 km
2015 36 km
2016 21,5 km
2017 10,5 km

Razem 181,9 km

Gala Przyjaciół Powiatu Poddębickiego
Samorządowcy powiatu pod-
dębickiego podsumowali swe 
działania podczas Gali Przyjaciół 
Powiatu Poddębickiego, która od-
była się 9 lutego br. w starostwie 
powiatowym. 

Uroczystą galę poprowadził staro-
sta. Przedstawił m.in. plany na 2018 
rok, który będzie obfitował w reali-
zację inwestycji drogowych. Powiat 
uzyskał dofinansowanie w ramach 
„Programu przebudowy dróg lo-
kalnych” na przebudowę 10 km 
odcinka drogi Sędów – Klementów 
– Praga – Borysew– Bałdrzychów – 
Busina, a  także liczy na środki na 
przebudowę 7,5 km odcinka drogi 
Domaniew – Biała Góra.

Będą również realizowane zada-
nia rozpoczęte w 2017 r. w ramach 
których przebudowane zostaną 
trzy odcinki dróg Charchów Księ-
ży – Rzechta – 2,4 km, Poddębice – 
Brudnów 6,7 km oraz w Uniejowie 
ul. Rzeczna - 0,22 km. Realizacja 
tych inwestycji to kolejne 27 km 
wyremontowanych dróg.

Natomiast kluczowym zada-
niem 2011 roku było ratowanie 
bardzo zadłużonego 

szpitala powiatowego w Poddębicach. 
Dzięki determinacji władz 1 lipca 
2011 roku utworzono „Poddębickie 
Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. (spółka 
ze 100% udziałem powiatu). Pozwo-
liło to pod koniec września 2011 roku 
zawrzeć umowę z ministrem zdrowia  
i wdrożyć tzw. ”Plan B” – oddłużając 
szpital o 33 707 600 zł. Pozostałe 20 mi-
lionów zadłużenia po SPZOZ – powiat 
spłaca systematycznie w ratach.

Od 2012 roku szpital nie przynosi 
strat. Przed wdrożeniem działań na-
prawczych poddębicki szpital genero-
wał tylko długi.

Kolejne lata prężnej dzia-
łalności zarządu spółki Pod-
dębick ie Centrum Zdrowia  
sp. z o.o. zaowocowały liczny-
mi sukcesami, nagrodami oraz 
bardzo wysokim pozyc jami  
w wielu prestiżowych rankingach i 
konkursach. Na przestrzeni tych 7 lat 
kontrakt szpitala wzrósł 2,5-krotnie z 
14,5 mln zł do prawie 40 mln zł rocz-
nie. Powstały nowe oddziały, których 
obecnie jest 12, unowocześniona została 
baza diagnostyczna. Uruchomiono 
szereg nowych procedur medycznych, 

co podniosło renomę placówki 
nie tylko w skali regionu, ale 
także i kraju.

Podjęte działania ratujące 
poddębicki szpital pozwoliły 
na oddłużenie placówki, jed-
nak wiąże się to z konieczno-
ścią rokrocznej spłaty zadłu-
żenia w wysokości 3,8 mln 
zł (3,2 mln zł – zadłużenie 
szpitala, 0,6 mln inne zadłu-
żenia z III kadencji). Pomimo 

tak dużego obciążenia powiat realizuje 
ważne dla mieszkańców inwestycje. 

Powiat poddębicki prowadzi szereg 
inwestycji w podległych ośrodkach 
wsparcia osób niepełnosprawnych 
(Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe 
Środowiskowe Domy Samopomo-
cy, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczną) oraz placówkach 
oświatowych.

W ostatnich latach przeprowadzono 
remonty i zmodernizowano obiekty 
służące osobom niepełnosprawnym, 
zakupiono odpowiednio wyposażone 
samochody do przewozu niepełno-
sprawnych. Sukcesywnie dostoso-
wywane są obiekty oświatowe do 
nowoczesnych standardów, a także 
wdrażane są programy pozwalające 
uczniom na pozyskanie umiejętności  
i wiedzy koniecznej na obecnym runku 
pracy.

Powiat inwestuje również w efek-
tywne i energooszczędne techno-
logie. W 2017 roku wykonano dwie 
instalacje fotowoltaiczne składające 
się z 280 paneli monokrystalicznych  
na budynkach starostwa powiatowego 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Poddębicach. Pozwala to na 
oszczędności w wysokości ok. 20 000 zł 
rocznie na funkcjonowaniu tych obiek-
tów oraz zmniejszenie emisji szkodli-
wych pyłów do atmofery. Wykonanie 
instalacji za 390 tys. zł było możliwe 
dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi   
w wysokości 258 tys. zł oraz umorzeniu 
pożyczki z WFOŚiGW w wysoko-
ści prawie 127 tys. zł zaciągniętej w 
2011 roku na zakup ciągnika wraz z 

osprzętem, który pracuje przy drogach 
powiatowych.

Powiat odpowiadając na potrzeby 
społeczności lokalnej wprowadza wie-
le udogodnień. Mieszkańcy powiatu 
poddębickiego jako pierwsi w woje-
wództwie łódzkim w 2015 roku uzy-
skali możliwość dokonywania opłat za 
prawo jazdy czy dowód rejestracyjny 
przy pomocy kart płatniczych. W 
2017 roku możliwość tą wprowadzo-
no również dla osób korzystających z 
usług wydziału geodezji, kartografii i 

gospodarki nieruchomościami.
Zmieniono także godziny pracy 

urzędu, wydłużając czas pracy w 
poniedziałki do godz. 18.00, tak aby 
mieszkańcy mogli po pracy załatwić 
swoje sprawy urzędowe. Dostrzega-
jąc potrzeby przedsiębiorców jak i 
osób poszukujących pracy z inicjaty-
wy starosty przy współpracy z PUP 
zorganizowano I Targi Pracy.

Jednak najważniejszymi i najbar-
dziej oczekiwanymi inwestycjami 
są inwestycje drogowe, od 2011 
roku sukcesywnie modernizowane, 
remontowane i budowane są drogi, 
których  łącznie w zarządzie powiatu 
jest 331 km. Podsumowanie inwe-
stycji drogowych prezentuje tabela.

Reasumując w ciągu 7 lat 55% 
dróg zostało zmodernizowane za 
prawie 30 mln zł. Ponadto w ramach 
niektórych inwestycji zmodernizo-
wano i wybudowano ponad 11 km 
bieżących chodników. 

Wszystkie przedsięwzięcia zreali-
zowane zostały dzięki wsparciu bu-
dżetu państwa, budżetu wojewódz-
twa łódzkiego, oraz bardzo dobrej 
współpracy rady i zarządu powiatu  
z samorządami gminnymi oraz 
społecznościami wielu miejscowości.

Sztandarowa inwe-
stycja władz miasta 

stanęła pod dużym znakiem 
zapytania. Urząd planował prze-
znaczyć na rewitalizację kom-
pleksu basenów termalnych 57 
654 296,03 zł , a najniższa oferta 
od wykonawcy wyniosła 84 855 
841,95 zł. Czy popełniono aż tak 
duży błąd przy kosztorysowaniu? 
Inwestycja jest zagrożona?

„W całym kraju obserwujemy 
sytuację, że samorządom trudno 
znaleźć wykonawcę zadania. Setki 
przetargów jest unieważnianych lub 
ponownie ogłaszanych. W Polsce 
występuje kumulacja inwestycji oraz 
wzrost cen na rynku budowlanym. 
Bardzo często firmy windują koszty 
robocizny oraz materiałów, w związ-
ku z czym rośnie różnica między 
wartością szacunkową zamówienia, 
a ceną ofertową. Problemem jest 
również znalezienie pracowników. 
Brak rąk do pracy odczuwany przez 
podwykonawców przekłada się na 
większe koszty. Po budowie szpitala 
i odwiertu w Poddębicach rewitali-
zacja kompleksu geotermalnego to 
strategiczna inwestycja dla gminy. 
Czasu na wykonanie zadania jest 
sporo, dlatego ponownie został ogło-
szony przetarg na powyższe przed-
sięwzięcie” - czytamy w odpowiedzi 
magistratu.

Przypomnijmy, że zarząd woje-
wództwa łódzkiego przyznał Pod-
dębicom 41,4 mln zł dotacji w ramach 
programu „Przeciw wykluczeniu 

Są samorządowcami, rolnikami, 
strażakami, członkami organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorca-
mi. Łączy ich to, że bliskie są im 
ideały Polskiego Stronnictwa lu-
dowego. Właśnie te osoby, będące 
członkami i sympatykami PSl-u, 

spotkały się na początku lutego, 
podczas tradycyjnego już Spotka-
nia Noworocznego. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in. lider lokalnych 
struktur PSl – starosta Ryszard 
Rytter, prezesi gminni PSl oraz po-
seł do parlamentu  – Paweł Bejda. 

Ludowcy rozmawiali o Polsce

co daLej z monitoringiem?
Poddębice Mieszkańcy mogą 

z dużym niepoko-
jem obserwować nieudane jak 
do tej pory próby modernizacji 
miejskiego monitoringu. Plany 
– o czym niejednokrotnie już do-
nosił „Reporter” - były takie, aby 
podgląd znajdował się w nowej 
siedzibie KPP przy ul. Targowej. 
Niestety, niedawno urząd unie-
ważnił oferty na przegląd, na-
prawę i przeniesienie podglądu 
monitoringu do nowej komendy 

ze względu na brak środków. 
Podobno duża część kamer już 
nie działa. 

O komentarz poprosiliśmy ma-
gistrat. 

- Ceny zaproponowane za wyko-
nanie usługi w zakresie bieżącego 
utrzymania monitoringu okazały 
się wyższe o 200% niż kwota jaką 
gmina przeznaczyła na sfinanso-
wanie zadania – informuje Magda-
lena Jaworska. - Poddębicki samo-
rząd nie po raz pierwszy spotkał 

się z sytuacją, że oferty znacznie 
przewyższają środki przewidziane 
na realizację przedsięwzięcia lub 
nie ma chętnych na wykonanie in-
westycji. Gmina trzykrotnie ogła-
szała przetarg na remont pomnika 
w Niewieszu i nikt nie zgłosił do 
przeprowadzenia prac. Obec-
nie przygotowywana jest nowa 
specyfikacja techniczna w celu 
powtórnego ogłoszenia zapytania 
o cenę dotyczącego poddębickiego 
monitoringu.

Warto dodać, że redakcja od 
dłuższego już czasu odbiera sy-
gnały od mieszkańców, którzy 
żywo interesują się monitoringiem. 
Duża grupa osób jest zaniepokojo-
na tym, że policjanci nie mogą na 
bieżąco obserwować na monitorze 
obrazu z kamer zainstalowanych 
w mieście. Do tego dochodzą pro-
blemy techniczne. Część kamer jest 
uszkodzona, na niektórych słupach 
kamer już w ogóle nie ma. 

(ps)

Na baseny zabrakło ponad 27 milionów!

– Kraina Bez Barier w Poddębicach 
– rewitalizacja kompleksu geotermal-
nego”. Działania inwestycyjne mają 
objąć przebudowę i rozbudowę sta-
rych budynków: szatniowo-świetli-
cowego, hotelowego oraz restauracji. 
Powstać ma mała architektura, drogi i 
parkingi. Nowe obiekty naszpikowa-
ne mają być rozwiązaniami dla osób 
niepełnosprawnych. Przewidziano 

m.in. zaplecze saun: suchą, parową i 
na podczerwień, sale do zajęć rucho-
wo-rehabilitacyjnych z zastosowa-
niem koloroterapii i haloterapii. Na 
terenie kompleksu znajdować ma się 
też Budynek Integracji i Spotkań Osób 
Niepełnosprawnych. Planowany 
termin realizacji zakładany jest na 
2020 rok. 

(ps)

Wizualizacja 
zrewitalizowanego 
kompleksu basenów 
termalnych
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 272: Gniew nie ma rozumu.
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* Młody człowiek wchodzi do sklepu 
i pyta: 
-Czy są widokówki z napisem “Dla 
jedynej” 
-Są! 
-To proszę 12 sztuk. 

* * *
* Do Urzędu Stanu Cywilnego wchodzi pijany facet i 
mówi: 
- Panowie! Proszę o zarejestrowanie moich dzieci. Mam 
bliźnięta! 
- Dlaczego mówi pan do mnie “panowie” ? Przecież ja tu 
jestem jeden. 
- To poczekaj! Wrócę do domu i coś sprawdzę... 

* * *
* Przychodzi zajączek do sklepu warzywnego i pyta wilka 
sprzedawcy: 
-Czy są zgniłe marchewki? 
-Nie ma! 
-Przychodzi zając następnego dnia: 
-Czy są zgniłe marchewki? 
-Nie ma! 
Wilk się zdenerwował i skombinował na następny dzień 
zgniłe marchewki. 
Przychodzi zając; 
-Czy są zgniłe marchewki? 
-Tak ,są! 
-No to teraz cię mam,SANEPID! 

* * *
* Polonistka zadała w klasie wypracowanie na temat: 
“Gdybym był dyrektorem szkoły” 
Piszą wszystkie dzieci z wyjątkiem Jasia. 
-Dlaczego nie piszesz?-pyta nauczycielka. 
-Czekam na sekretarkę-odpowiada Jasio.

* * *
* Przed czarodziejskim lustrem stoi królowa i mówi: 
-Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w 
świecie? 
Lustereczko mówi: 
-Odsuń się kochana, muszę się rozejrzeć! 

ZUPA MARCHEWKOWA “FIT”
Składniki:
3/4 kg marchewki
4 szklanki warzywnego bulionu
2 ząbki czosnku
1/2 łyżki masła
1/2 szklanki słodkiej śmietanki 18%
1/2 łyżeczki mielonego kminu
do podania:
1/2 szklanki pestek słonecznika
1/2 szklanki pestek dyni
10 dag sera feta
garść dowolnych kiełków (możesz 
zastąpić posiekaną natką kolendry 
lub pietruszki) 

Etapy przygotowania:
Marchewkę obierz, opłucz, pokrój 
na drobną kostkę. Obrane ząbki 
czosnku pokrój na cienkie pla-
sterki. W dużym garnku rozpuść 
masło, dodaj czosnek, smaż cały 
czas mieszając przez pół minuty, 
aż lekko się zeszkli. Do garnka do-

daj marchewkę oraz bulion. Dopraw 
kuminem. Wymieszaj, doprowadź 
do wrzenia, gotuj na średnim ogniu 
pod przykryciem, aż marchewka 
zmięknie (zajmie Ci to około 10-
15 minut). Garnek zestaw z ognia, 
zupę dopraw solą i pieprzem. Wlej 
śmietankę, zupę zmiksuj blenderem 
na gładką masę. Pestki słonecznika 
i dyni upraż na suchej patelni - nie 
zapomnij o mieszaniu, bo szybko się 
przypalają. Fetę pokrój na kostkę o 
boku około 1/2 cm. Zupę nalej do ta-
lerzy lub miseczek. Dodaj kostki fety, 
posyp pestkami, udekoruj kiełkami. 
Dodatkowe informacje:
Jeśli chcesz, by zupa miała jesz-
cze mniej kalorii, zastąp śmie-
tankę odtłuszczonym mlekiem. 
Do zupy możesz dodać szczyptę 
mielonej kolendry - będzie wtedy 
jeszcze bardziej “korzenna” i aro-
matyczna. Jeśli nie masz kuminu, nie 
zastępuj go kminkiem :) To zupełnie 
dwie różne przyprawy. Po prostu 
go wtedy pomiń. Zupa świetnie się 

przechowuje w lodówce - można 
przygotować jej zapas na 3 dni. 

KREWETKI BARDZO 
CZOSNKOWE

Składniki:
24 duZe krewetki 
3 łyżki dobrej oliwy z oliwek 
4 łyżki (1/4 kostki) masła 
szczypta pokruszonej ostrej papryki 
6 ząbków czosnku, drobniutko posie-
kanego 
1/4 szklanki wytrawnego białego wina 
3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki 
gruba sól i swieżo zmielony pieprz  

Etapy przygotowania:
Krewetki, jeżeli sż w skorupkach 

to obrać, wyjąć czarną żyłkę, dobrze 
wypłukać i wysuszyć. Nastepnie 
lekko posolić wcierąjc sól. Na pa-
telni rozgrzać oliwę, dodać masło, 
papryczkę i czosnek, podsmażyć 
okolo 2 minuty. Dodać krewetki, 
smażyć ok 3 minut, przewrócić, 
dodać wino i pietruszkę i jeszcze 
smażyć okolo 2-3 minuty. Oprószyć 
pieprzem i odrobinką soli. Przełożyć  
krewetki na talerz, sos zagotować, 
dodać trochę soku z cytryny, polać 
krewtki i gotowe.

TRUSKAWKOWy 
SERNIK PIANKOWy

Składniki:
3 galaretki o smaku truskawkowym 
lub poziomkowym (łącznie na 1,5 
litra wody)
1/2 kg homogenizowanego serka 
3/4 kg truskawek 

Etapy przygotowania:
Dwie galaretki rozpuść w 1 i 1/2 
szklanki gorącej wody, odstaw do 

wystygnięcia - sprawdzaj co kilka 
minut, czy nie zaczyna mocno 
tężeć. Truskawki umyj, usuń szy-
pułki, włóż do tortownicy jedną 
warstwą, około 10-12 truskawek 
odłóż do dekoracji wierzchu 
sernika. Kiedy galaretka zacznie 
tężeć i będzie miała konsystencję 
rzadkiej śmietany, ubij ją mikse-
rem na puchatą piankę. Dodaj 
serek i dokładnie wymieszaj. 
Masę wlej na truskawki i sernik 
wstaw do lodówki. Trzecią gala-
retkę rozpuść w 1 i 1/2 szklanki 
wody, odstaw do wystygnięcia. 
Odłożone truskawki pokrój na 
plastry i ułóż na stężałym serniku, 
zalej zimną galaretką, ponownie 
wstaw do lodówki. 
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Walentynki na lodowisku
W Łęczycy zorganizowano walentynkową zabawę na lodowisku. Zakochani i nie tylko tańczyli na lodzie, 

kręcili piruety, bawili się i jeździli w najlepsze na miejskiej ślizgawce. Miasto przygotowało upominkami 

dla zwycięzców konkursów oraz gadżety z logo miasta dla każdego z uczestników a lodowisko przy-

strojone zostało serduszkowymi balonami.
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Do tej pory w niektórych skle-
pach reklamówki dostawaliśmy 
za darmo. Teraz są płatne, bo 
ministerstwo środowiska wpro-
wadziło za nie tak zwaną opłatę 
recyklingową. Minimalna stawka 
to 20 groszy plus Vat. 

Opłaty zostały wprowadzone po 
to, by dostosować prawo polskie do 
unijnego. Według zapisów nowej 
ustawy minimalna opłata za folio-
we torby może zostać podniesiona 
nawet do 1 zł. Ma to nastąpić w 
sytuacji, gdy, mimo konieczności 
płacenia za reklamówki, ich zużycie 
nie spadnie. Na nowym podatku 
państwo może zarobić nawet mi-
liard złotych rocznie. 

Czy w Ozorkowie konieczność 
opłaty za reklamówki spowodo-
wała ograniczenie ich stosowania?

W sklepie przemysłowym przy 
ul. Starzyńskiego usłyszeliśmy, że 
wielu mieszkańców – szczególnie 
starszych – przychodzi na zakupy 
z własnymi torbami. Podobnie jest 
w sklepie spożywczym oddalonym 
o kilkadziesiąt metrów. 

- Staram się przychodzić na 
zakupy z własną torbą – usłyszał 
nasz reporter od jednej z klientek. 
- Oczywiście, jeśli jej nie wezmę, 
to płacę za reklamówki. Rzeczy-
wiście sporo zdrożały. No, ale co 
zrobić...

(stop)

Za reklamówki trzeba 
płacić. I to niemało!

Coraz więcej klientów przychodzi na zakupy z własnymi torbami

Ozorków Narasta zdenerwo-
wanie mieszkańców, 

którzy obserwują góry odpadów 
podrzucanych pod pojemniki. 
Problem jest coraz większy i w 
wielu miejscach w mieście widok 
piętrzących się śmieci nie należy 
do przyjemnych. 

- Przy moim bloku nielegalne 
odpady podrzucane są głównie 
nocą – mówi pani Maria, 
lokatorka jednego z blo-
ków przy ul. Bema. - Naj-
częściej jest to jakiś zużyty 
sprzęt agd lub elektronicz-
ny. Zdarzają się odpady 
budowlane. Ostatnio coraz 
częściej przy pojemnikach 
na śmieci ustawiane są 
też stare meble. Mogą stać 
miesiącami i nikt się tym 
nie interesuje. 

Mieszkańcy z którymi 
rozmawialiśmy pytają, 
czy nie można skutecznie 
ukrócić procederu zwią-
zanego z podrzucaniem 
odpadów. 

- Jeśli w takim tempie będzie to 
przebiegać, to Ozorków niedługo 
utonie w śmieciach – uważa pan 
Roman. - To jest poważny problem, 
bo w niektórych miejscach na osie-
dlach odpady są wyrzucane nawet 
na trawniki. 

W Ozorkowie, zgodnie z regu-
laminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta, od-
pady wielkogabarytowe, należy 
wystawić przed nieruchomość w 
wyznaczonym terminie odbioru 
lub dostarczyć na własny koszt 
do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów.

- Natomiast odpady budowlane 

i rozbiórkowe mieszkańcy muszą 
dostarczyć na własny koszt do 
punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów lub gromadzić w odrębnym 
pojemniku i wystawić przed nie-
ruchomość w indywidualnie usta-
lonym terminie odbioru. Odbiór 
odpadów budowlanych i rozbiór-

kowych z miejsca 
ich wytworzenia 
odby wa się  na 
koszt wytwórcy 
odpadów – infor-
muje Tomasz Wy-
drzyński, dyrektor 
ds. eksploatacji i 
produkcji w OPK. 

Jak się dowie-
dzieliśmy, w ra-
mach realizowa-
nej umowy odbio-
ru i zagospodaro-
wania odpadów 

komunalnych, komunalka dwa 
razy do roku odbiera odpady wiel-
kogabarytowe sprzed nieruchomo-
ści. W roku 2017 w trakcie zbiórek 
odebrano ok. 72 tony, natomiast ok. 
84 ton dostarczono na własny koszt 
do PSZOK. 

- Zauważamy, że w budynkach 
wielorodzinnych zdarza się wy-
stawianie przez mieszkańców 

odpadów wielkogaba-
rytowych koło pojem-
nika na odpady poza 
terminami ich odbioru. 
Wtedy administratorzy 
lub zarządcy nierucho-
mości indywidualnie 
organizują dostarczanie 
tych odpadów na PSZOK 
– dodaje dyrektor Wy-
drzyński. 

Opłata za gospodaro-
wanie odpadami komu-
nalnymi na terenie Ozor-
kowa dla nieruchomości 
zamieszkałych wynosi 
10 zł miesięcznie na jed-

nego mieszkańca. W przypadku 
gdy odpady nie są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny opłata 
jest wyższa i wynosi 20 zł miesięcz-
nie na jednego mieszkańca.

Dla Ozorkowskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego jest to 
ostatni, trzeci rok realizacji umowy 
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Najpraw-
dopodobniej w drugiej połowie 
roku władze miasta ogłoszą ko-
lejny przetarg. Przedsiębiorstwo 
komunalne potwierdza fakt, że 
notorycznie wzrasta ilość wywo-
żonych odpadów komunalnych. 
Co roku wzrasta także tzw. opłata 
środowiskowa. Można się spodzie-
wać wzrostu kosztów w najbliższej 
przyszłości przy nowym przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych.

(stop) 

gruz i stare meble przy kontenerach
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Ozorków Burmistrz Jacek Socha 
i poseł Marek Matu-

szewski przedstawili 15 lutego mi-
nistrowi rozwoju Jerzemu Kwieciń-
skiemu prośbę o wsparcie finansowe 
na modernizację linii tramwajowej 
46. 

- Poinformowałem o kosztach mo-
dernizacji i znaczeniu linii dla miesz-
kańców Ozorkowa i pozostałych gmin. 
Minister zapewnił, że przeanalizuje 
możliwości udzielenia pomocy ze stro-

ny rządu przy staraniach Ozorkowa i 
pozostałych samorządów o środki ze-
wnętrzne na remont linii tramwajowej. 
Chciałbym zapewnić mieszkańców, 
że komunikacja publiczna zostanie 
utrzymana – mówi burmistrz. 

Na razie jest zbyt wcześnie mówić o 
tym, czy wizyta włodarza Ozorkowa w 
ministerstwie odniesie pożądany efekt. 
Mieszkańcy pomału przyzwyczajają 
się już do zastępczych autobusów. W 
mieście powstają przystanki dla auto-
busów zlokalizowane blisko przystan-
ków tramwajowych. Autobusy jeżdżą 
co pół godziny w dni robocze, a więc z 
nieco mniejszą częstotliwością niż 46. 
Jednak czas podróży z Ozorkowa do 
Łodzi znacznie się skrócił. Niektórzy 
pasażerowie nie ukrywają, że czas 
funkcjonowania zastępczej linii auto-
busowej może znacząco wpłynąć na 
zmianę nastawienia wśród niektórych 
mieszkańców. Może się okazać, że za 
kilka miesięcy znacznie wzrośnie liczba 
zwolenników autobusów. 

(stop) 

Nie wszyscy cieszą 
się z lodowiska przy 

hali sportowej. Na hałas dobie-
gający z głośników ustawionych 
przy sztucznej tafli skarżą się 
lokatorzy pobliskich domów. 
Anna D. (nazwisko do wiadomości 
red.) o decybelach rozmawiała z 
burmistrzem. 

- Musiałam w tej sprawie udać się 
do magistratu. Wcześniejsze rozmo-
wy z pracownikiem i właścicielem 
tego lodowiska niestety nic nie dały 
– twierdzi pani Anna. - Uświado-
miłam burmistrzowi, jak duże są 

pani anna zatyka uszy...

to uciążliwości spowodowane 
muzyką puszczaną codziennie 
od rana do wieczora przy lodo-
wisku. 

Ozorkowianka powiedzia-
ła nam, że włodarz miasta o 
sprawie powiadomił dyrektora 
CSiR. Po interwencji głośnik, 
który znajdował się na lampie 

w bliskiej odległości od domu starszej 
pani, został przeniesiony.

- Zamontowaliśmy głośnik na 
dalszej lampie, tej która jest bliżej 
hali – usłyszeliśmy od jednego z 
pracowników odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie lodowiska.  

Czy hałas jest teraz mniejszy? Zda-
niem Anny D. różnica jest minimalna. 

- Być może jest trochę ciszej. Jed-
nak muzykę i tak słychać, nawet ze 
znacznej odległości. Ja potrzebuję 
spokoju, a nie lodowej dyskoteki 
pod oknami.

Lodowisko działać ma tylko 
jeszcze do końca tego miesiąca. 
Ozorkowianka nie ukrywa, że jest 
zadowolona z tego powodu. Za-
powiada, że za rok organizatorom 
ślizgawki nie pójdzie już tak łatwo 
z uruchomieniem takiej działalności 
w tym samym miejscu. 

(stop)

Burmistrz z posłem u ministra 

Mieszkańcy pomału przyzwyczajają się do zastępczych autobusów 

Lodowisko jak dyskoteka 

Gdy każdy dzień jest 
cudem...
Ozorków - Proszę Pana Boga 

przed zaśnięciem, 
abym się obudziła. A kolejnego 
dnia dziękuje za to, że jeszcze 
żyję – mówi ze łzami w oczach 
Marta Kudajewska, która od 
4 lat walczy z nowotworem 
mózgu. 

Piętrowy ceglany dom na 
obrzeżach miasta, w którym 
mieszka pani Marta wraz z dwój-
ką dzieci, położony jest blisko 
drogi krajowej. Ciągły szum prze-
jeżdżających w bliskiej odległości 
aut może deprymować. To jednak 
nie jest ważne. Śmiertelna choroba 
wywróciła do góry nogami życie 
rodziny. 

- Samotnie 
w y c h o w u -
ję 8-letniego 
synka Adasia 
oraz 16-let-
n i ą  c ó r k ę 
Adę. Razem z 
nami mieszka 
jeszcze moja 
siostra z có-
reczką. Ja nie 
mam pracy, 
utrzymuję się 
z renty a także 
alimentów na dzieci. Siostra pracu-
je, ale nie ma dużej pensji. Pieniędzy 
brakuje – słyszymy od M. Kudajew-
skiej. 

O z o r -
kowian-
ka musi 
zmierzyć 
s i ę  n i e 
t yl ko  z 
ra k ie m, 
który jest 
w jej gło-
wie. Nie-
stety, syn 
również 
choruje 
od kilku 
lat na no-
wotwór. 

Ma białaczkę. 
- Adaś jest po chemioterapii. Do-

chodzi do siebie, choć jest osłabiony 
i ma szereg powikłań – mówi matka 
8-latka. 

Pani Marta zdecydowała się 
niedawno poprosić o wsparcie 
finansowe za pośrednictwem ogól-
nopolskiej fundacji „Pomagam.pl”. 
Zbiera pieniądze na remont dachu 
i docieplenie domu. 

- Jestem niezmiernie wdzięczna 
wszystkim tym, którzy przeka-
zują nam nawet najdrobniejsze 
kwoty. To dla nas bardzo ważne. 
Na gruntowny remont dachu już 
mamy środki. Teraz potrzeba na 
docieplenie domu. Do tej pory przed 
każdą zimą braliśmy kredyt na za-
kup opału. W sezonie grzewczym 

wydajemy ponad 8 
tysięcy zł. Gdyby do-
cieplić dom, ta kwota 
na pewno znacznie 
by się zmniejszyła. 
Kredytów już nie mu-

sielibyśmy brać i być może udałoby 
się z dziećmi wyjechać w końcu na 
wakacje – marzy ozorkowianka.

Marta Kudajewska ma proste 
potrzeby i przyznaje, że zbiórka 
na remont domu może niektórym 
wydawać się niepotrzebna. 

- Spotkałam się już z krytyką. No 
bo zbierać pieniądze na dach lub 
docieplenie, to przecież nie zbiórka 
na walkę z konkretną chorobą. 
Problem z moim rakiem jest jednak 
taki, że na razie nie będę miała żad-
nych operacji, a dokładniej mówiąc 
rekonstrukcji czaszki. Chodzę teraz 
bez kości potylicznej, która została 
usunięta wraz z nowotworem w 
2015 roku. Mój mózg osłania jedynie 
z tyłu głowy cienka warstwa skóry.

Pani Marta o nowotworze dowie-
działa się w 2014 roku. Na głowie 

wyczuła kaszak. Zamiast prostej 
interwencji dermatologa, potrzeb-
na była skomplikowana operacja 
chirurgów z łódzkiego szpitala. 

- Kaszak okazał się guzem 
mózgu i czaszki, który rozrósł 
się już na zewnątrz. Nie wiem 
skąd dostałam raka. Nikt wcze-
śniej w rodzinie nie miał no-
wotworów. Mam 40 lat i proszę 
Pana Boga o kolejne dni życia. 
Oczywiście na początku byłam 
załamana. Ale mam dla kogo 
żyć. Mój synek też ma raka. 
Mniej więcej zachorowaliśmy w 
tym samym momencie. Pomimo 
tych nieszczęść teraz myślę o 
prozaicznych potrzebach, cho-
ciażby jak remont naszego domu. 
Nauczyłam się cieszyć z prostych 
i małych rzeczy. 

Osoby, które chciałyby pomóc, 
mogą skontaktować się z redakcją 
lub wpłacić pieniądze dla Marty 
Kudajewskiej za pośrednictwem 
fundacji „Pomagam.pl”.

tekst i fot. (stop)

- Przed sezonem grzewczym bierzemy kredyt na opał – 
usłyszeliśmy

U pani Marty 
zdiagnozowano 

nowotwór
 4 lat temu 

Ozorkowianka 
liczy na 
wsparcie. 
Zamierza 
docieplić dom
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Ozorków 

23 lutego br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Ozorkowie odbędzie się II ustny przetarg nieogra-
niczony na niezabudowane działki przy ul. Nowej 
7. Sprzedawane będą trzy działki o powierzchni 
odpowiednio 1564 m2, 1160 m2 i 1205 m2 wraz 
z udziałem w drodze wewnętrznej. 

Nieruchomości położone są w zachodniej części 
miasta, otoczone terenami zielonymi. Usytuowane są 
w pobliżu stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz 
przystanków autobusowych, co znacząco ułatwia 
dojazd do Zgierza i Łodzi. Również blisko położone 
są sklepy spożywcze, w tym GS „SCh” i PSS Społem. 
Pobliski Kościół Sióstr Urszulanek  prowadzi przed-
szkole, więc rodzice młodszych dzieci nie muszą 
martwić się o zapewnienie im opieki. 

Wyżej wymienione nieruchomości powstały z 
działki objętej decyzją o warunkach zabudowy, która 
pozwalała na zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. W ulicy Nowej biegnie wodociąg i kanalizacja, 
zatem istnieje możliwość przyłączenia budynku 
do obydwu sieci. Na takiej samej zasadzie można 
uzyskać dostęp do energii elektrycznej. 

Żeby móc przystąpić do przetargu, należy wpłacić 

wadium do 20 lutego. Dodatkowymi korzyściami 
wynikającymi z zakupu działki od Gminy Miasto 
Ozorków jest pomoc ze strony tutejszego Urzędu 
w załatwieniu wymaganych formalności notarial-
nych. Kupno działki od Gminy nie podlega również 
opodatkowaniu podatkiem PCC, zatem nie trzeba 
tej transakcji zgłaszać do Urzędu Skarbowego (w 
przeciwieństwie do zakupu działek od podmiotów 
prywatnych).

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do prze-
targu można zasięgnąć informacji w Urzędzie Miej-
skim w Ozorkowie w Wydziale Gospodarowania 
Majątkiem Komunalnym, I piętro, okienko 109, pod 
numerem telefonu 42 710 31 22 lub mailowo, pisząc 
pod adres bednarek.k@umozorkow.pl. W Urzędzie 
można się zapoznać z dokumentacją oraz razem z 
pracownikiem obejrzeć nieruchomość. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu 
znajdują się w Zarządzeniu Nr 4/2018 Burmistrza 
Miasta Ozorkowa z dnia 5 stycznia 2018 r., które 
można przeczytać tutaj: http://www.ozorkow.bip.
net.pl/?p=document&action=show&id=10581&bar_
id=1950 ZARZĄDZENIE BMO NR 4/2018

magistrat ogłasza przetarg Suka owczarka belgijskiego bę-
dzie z całą pewnością postrachem 
dilerów i posiadaczy narkotyków. 
W pierwszej na terenie Ozorkowa 
akcji wykazała się dużą skutecz-
nością. W mieszkaniu 27-latka 
wywąchała dilerkę z amfetaminą, 
która schowana była w jednym z 
głośników. 

Dzielnicowi w trakcie swojej służby 
ustalili, że na terenie jednej z posesji 
w Ozorkowie mogą znajdować się 
środki odurzające. Pozyskane infor-
macje sprawdzili 9 lutego. Na miejscu 
przeszukali dom i pomieszczenia 
gospodarcze. Pomogła im w tym 
Lambada, która została przeszkolona 
do wykrywania zapachów środków 
odurzających.

- Pies zaznaczył aktywnie kolumnę 
muzyczną – mówi mł. asp. Anna 
Sęk z KPP w Zgierzu. - W obudowie, 
skręconej na śruby mocujące, po ich 
zdemontowaniu policjanci znaleźli 
dilerkę z białym proszkiem. Po prze-
badaniu, zabezpieczona substancja 

okazała się być amfetaminą o wadze 
0,58 grama. Narkotyki trafiły do 
policyjnego depozytu, a mężczyzna 
został zatrzymany. 27-latek usłyszał 
zarzut posiadania środków odu-
rzających, za co grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Dowiedzieliśmy się, że 27-latek był 
już wcześniej notowany. Policja nie 
chce zdradzać „grzeszków” miesz-
kańca Ozorkowa. Funkcjonariusze 
chwalą natomiast Lambadę za sku-
teczność. 

- Po raz pierwszy policja w Zgierzu 
ma psa wyspecjalizowanego w od-
najdywaniu narkotyków. Lambada 
właśnie co przeszła ponad półroczne 
szkolenie i w Ozorkowie zaprezen-
towała co potrafi. Myślę, że będzie 
odnosić spore sukcesy w policyjnej 
pracy – dodaje z uśmiechem mł. asp. 
Anna Sęk. 

W zgierskiej jednostce od 2014 roku 
służy jeszcze Id, to owczarek niemiec-
ki wykorzystywany w patrolach. 

(stop)

lokatorzy kamienic 
przy ul. Wyszyńskie-

go, znajdujących się w bliskiej 
odległości od lokalu serwującego 
kebaby, dość często zmagają się 
z bezsennością. Problemem są 
bowiem zmotoryzowani klien-
ci punktu gastronomicznego 

działającego do późnych godzin 
nocnych. Kierowcy, którzy mają 
smaka na kebab, parkują blisko 
kamienic – zdarza się, że wjeżdża-
ją samochodami na chodnik pod 
same drzwi lokalu. Hałasując nie 
dają spać lokatorom. 

(stop)

Późną Porą Po kebab 

Lambada w ozorkowie 

Nie garną się do policji 
Ozorków W regionie sku-

mulowano działa-
nia mające na celu zwięk-
szenie liczby policjantów w 
poszczególnych komisariatach 
i komendach. W internecie 
puszczane są nawet filmy re-
klamujące służbę w policji. 
Ogólnopolski problem wciąż 
malejących policyjnych struk-
tur nie ominął Ozorkowa. 

Jak informuje mł asp. Anna Sęk 
z KPP w Zgierzu, w ozorkowskim 
komisariacie policji powinno 
służyć 40 funkcjonariuszy. W 
tej chwili policjantów jest 36. Za 
kilka miesięcy dołączyć ma nowa 
policjantka, która jest teraz na 
szkoleniu. 

- Część policjantów z Ozorkowa 
przebywa na zwolnieniu. Nie 
mogę jednak powiedzieć, jaka jest 
na chwilę obecną liczba funkcjona-
riuszy w komisariacie – słyszymy 
od mł. asp. Anny Sęk. 

Mieszkańcy nie mają więc co 
liczyć na piesze patrole policji o 
potrzebie których mówi się od 
dawna. Wprawdzie policja zapew-

nia o skuteczności swoich działań 
przy dojazdach radiowozem, ale 
ozorkowianie wiedzą swoje. 

- Policjant musi być widocz-
ny. Na przykład piesze patrole 
powinny być na targowisku w 
dni handlowe. To na pewno za-
pobiegłoby kradzieżom – mówi 
Krystyna Lipiec. - Tak szczerze, to 
nie pamiętam czy kiedykolwiek 
widziałam w Ozorkowie jakiś 
pieszy patrol policji. 

Poczucie bezpieczeństwa być 
może zostanie wzmocnione 
dzięki planom rozszerzenia 
monitoringu (pisaliśmy o tym 
tydzień temu). Nie ulega jednak 
wątpliwości, że mieszkańcy z 
radością przyjęliby informację 
o zwiększeniu liczby wakatów 
w miejscowym komisariacie. 

(stop) 
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Błękitna glinka (inaczej bento-
nitowa) ma szerokie spektrum 
zastosowań. 

Glinka kosmetyczna to minerał 
naturalny, który pełni też funkcję 
naturalnego kosmetyku. Glinki ko-
smetyczne można dobrać do każdej 
cery - różne rodzaje glinek nadają się 
do różnych typów skóry. Z glinek 
kosmetycznych można wykonywać 
maseczki i kąpiele pielęgnacyjne.

W przypadku glinki błękitnej, 
najważniejsze jej zastosowanie to 
pielęgnacja cery tłustej, skłonnej 
do wyprysków, skóry trądzikowej, 
łojotokowej, z egzemą lub łuszczycą. 
Ten rodzaj glinki ma szczególne 
właściwości absorbujące - wchła-
nia nadmiar sebum, nieczystości, 
obumarłe komórki naskórka, przy 
okazji mineralizując skórę. Działa 
nie tylko powierzchniowo, ale wni-
ka głęboko w skórę, dzięki czemu 
poprawia krążenie i odżywia tkan-

Dieta Daniela, inaczej post Da-
niela, to rodzaj kontrolowanej 
półgłodówki. Jej celem jest 
zainicjowanie tzw. procesu tra-
wienia wewnętrznego, który 
przyczynia się do oczyszczenia 
organizmu z toksyn i przywróce-
nia jego wewnętrznej równowa-
gi. Na czym polega Dieta Daniela 
i czy jest skuteczna?

Dieta Daniela, znana także jako 
post Daniela, to dieta odchudza-
jąca, oczyszczająca, a także lecz-
nicza, która bazuje na wybranych 
warzywach i owocach. Jest ona 
inspirowana postacią Daniela 
- młodzieńca, który dorastał na 
dworze Nabuchodonozora II. Da-
niel odmawiał spożywania wina, 
mięsa i innych królewskich po-
traw. Jadł tylko jarzyny i pił wodę, 
dzięki czemu wyrósł na silnego i 
zdrowego mężczyznę, który dożył 
100 lat.Dieta Daniela - dla kogo jest 
przeznaczona?

Dieta warzywno-owocowa 
wskazana jest dla osób zdrowych 
w celach profilaktycznych oraz dla 
tych zmagających się z wieloma do-
legliwościami, m.in. nadwagą lub 
otyłością, nadciśnieniem, alergią 
skórną czy pokarmową, astmą, a 
także kamicą nerkową czy wrzo-
dami żołądka.

Dieta Daniela – zasady

Dieta Daniela jest 40-dniową 
(tyle maksymalnie powinna trwać) 
kontrolowaną półgłodówką, w 
trakcie której dzienna dawka ener-
getyczna posiłków nie powinna 
przekraczać 600 kcal. Jak prze-
konują twórcy diety, taki “post” 
sprawia, że zostaje włączone za-

stępcze odżywianie wewnętrzne 
- tzw. drugi program energetyczny. 
Pobudzony organizm w pierwszej 
kolejności zaczyna usuwać tkankę 
tłuszczową, co powoduje chud-
nięcie, a potem chore, zniszczone 
tkanki, toksyny i metale ciężkie. 
Dzięki temu powraca do stanu 
równowagi i zaczyna sprawniej 
funkcjonować.

Dieta Daniela - jadłospis. 
Co można jeść?

W jadłospisie diety Daniela 
dozwolone są niskokaloryczne 
warzywa i owoce, które zawierają 
śladowe ilości białek i węglo-
wodanów, np.marchew, buraki, 
seler, rzodkiew, pietruszka, jabł-
ka, grejpfruty, cytryny. Można je 
spożywać w każdej postaci. Do 
przyprawiania potraw można 
stosować chrzanu, majeranku czy 
kminku i innych świeżych ziół. 
Uzupełnieniem, diety są woda 
niegazowana bogata w minerały, 
herbata owocowa i ziołowa oraz 
soki rozcieńczone wodą.

Dieta Daniela 
- produkty niewskazane

Będąc na diecie Daniela, należy 
unikać spożywania mięsa, chleba, 
mleka, tłuszczu w każdej postaci, 
zbóż, słodyczy i kaloryczniejszych 
owoców (winogrona, banany). Z 
jadłospisu należy wykreślić także 
bogate w białko rośliny strączkowe i 
ziemniaki. Produkty te uruchamiają 
bowiem odżywianie zewnętrzne, 
czego konsekwencją jest przerywa-
nie mechanizmów samooczyszcza-
jących i uczucie głodu.

Dieta Daniela 
– przeciwwskazania

Z diety powinny zrezygnować 
osoby zmagające się z cukrzycą (typ 
I), nadczynnością tarczycy, gruźlicą, 
niedoczynnością nadnerczy, nowo-
tworami, po przeszczepie narządów, 
ostrą porfirią, depresją, zaawanso-
waną niewydolnością serca, nerek 
i wątroby, a także kobiety w ciąży i 
karmiące piersią oraz dzieci przed 
okresem dojrzewania.

Wasza cera jest podrażniona 
i pozbawiona blasku? Mamy 
dla was recepturę na prostą 
maseczkę z naturalnych skład-
ników. 

Cera, która skłonna jest do 
podrażnień wymaga specjalnej 
pielęgnacji. Tylko zadbanie o 
nią w odpowiedni sposób może 
sprawić, że będzie ona wyglądała 
znacznie lepiej i zdrowiej. By cie-
szyć się piękną cerą nie wystarczy 
jedynie prawidłowa dieta, od 
czasu do czasu trzeba wykonać 
zabiegi, które pomogą ją zregene-
rować, przywrócą naszej skórze 
blask i zapewnią jej odpowiednie 
odżywienie.

Po regularnym stosowaniu 
takiej maseczki do twarzy skóra 
stanie się odświeżona i pełna bla-
sku. Oto receptura na maseczkę.

SKŁADNIKI:
1/4 szklanki posiekanej zielonej 

pietruszki
1/2 szklanki gęstej śmietany
1 łyżka mielonego siemienia 

lnianego
Wszystkie składniki należy do-

brze ze sobą wymieszać, a następ-
nie nałożyć na oczyszczoną skórę 
twarzy na około 20 minut. Po tym 
czasie maseczkę zmywamy letnią 
wodą, a następnie możemy nało-
żyć ulubiony krem nawilżający.

Czego potrzebujesz? Saszetki że-latyny i dwóch łyżek mleka. Oba składniki wrzucać do miseczki i mieszkasz (tak aby konsystencja była jednolita). Następnie, włóż maseczkę na 30 sekund do mikro-falówki (tylko nie ustawiaj zbyt wysokiej temperatury, żeby się później nie poparzyć).

Kiedy maseczka będzie miała bezpieczną dla skóry tempera-turę, nałóż ją na twarz i zostaw na 15 minut. Po tym czasie ściągnij maseczkę. Wągry po-winny zostać na maseczce. Po dokładnym umyciu twarzy, nałóż krem nawilżający.

Żel aloesowy jest jednym z naj-
bardziej popularnych naturalnych 
produktów do pielęgnacji skóry i 
włosów. Ma właściwości łagodzące 
i regenerujące. Żel aloesowy dosko-
nale także nawilża skórę i pomaga w 
walce z przebarwieniami. Polecany 
jest również w celu przyspieszenia 
gojenia się ran oraz blizn. Poznaj też 
inne zastosowanie żelu aloesowego 
i jego właściwości.

Właściwości żelu aloesowego

Od wieków aloes uznawany był za 
roślinę leczniczą. Miąższ z liści aloesu 
stosowano jako lekarstwo na poparze-
nia, rany i blizny. Przecięte liście aloesu 
przykładano do bolących miejsc, wie-
rząc, że uśmierzy on ból. Współcześnie 
roślina ta nadal jest doceniana ze wzglę-
du na składniki 

odżywcze, występujące w miąższu alo-
esu. Żel aloesowy swoje zastosowanie 
znalazł przede wszystkim w kosmety-
ce. Stosowany zewnętrznie ma przede 
wszystkim właściwości nawilżające, 
regenerujące, przeciwświądowe oraz 
łagodzące. Działa także bakteriobójczo 
i przeciwgrzybicznie. Przyjmowany 
doustnie ma wspomagać oczyszczanie 
i odchudzanie, a także wzmacniać 
odporność.

Jak działa żel aloesowy?

Żel aloesowy jest wygodną formą 
produktu zawierającego aloes. Im 
większy procent wyciągu z aloesu, 
tym większa zawartość cennych skład-
ników. Dzięki wygodnej konsystencji 
żelu można aplikować go bezpośred-
nio na skórę oraz włosy. Żel aloeso-
wy nadaje się do pielęgnacji niemal 

każdego rodzaju 
skóry. Polecany jest 
przede wszystkim 
osobom posiadają-
cym cerę wrażliwą, 
a także cerę trądzi-
kową ze zmiana-
mi łojotokowymi. 
Aloes działa na-
wilżająco i regene-
rująco, dlatego też 
świetnie się spraw-
dzi w pielęgnacji 

skóry suchej. Ponadto może być dla niej 
ukojeniem, gdyż zmniejsza pieczenie 
i swędzenie skóry. Ze względu na 
właściwości bakteriobójcze, żel aloeso-
wy łagodzi stany zapalne i przynosi 
ukojenie skórze. Zwęża również rozsze-
rzone pory. Wspomaga także leczenie 
egzemy i łuszczycy. 

Gdzie kupić żel aloesowy?

Żel aloesowy można kupić przede 
wszystkim w aptekach, drogeriach 
oraz sklepach z naturalnymi produk-
tami. Ważne, aby zawartość aloesu była 
większa niż 90%. Im mniej dodatko-
wych składników w żelu aloesowym, 
tym lepiej. Najwięcej właściwości mają 
jak najbardziej naturalne kosmetyki, o 
jak najmniejszym składzie. Cena żelu 
aloesowego waha się między 15-20 zł 
za 150-200 ml.

Domowa maseczka na 
twarz dla skóry wrażliwej

Maseczka z pietruszką odświeży skórę

błĘkitna gLinka 
do cery trądzikowej

ki, sprzyja regeneracji komórek na-
skórka i wygładzaniu zmarszczek, 
a także redukuje cellulit.

Domowa maseczka na wągry

Żel aloesowy: jak działa i jakie ma właściwości?

Żel aloesowy, mimo 
wspaniałych właściwości 
pielęgnacyjnych, może 
również uczulać. Zanim 
zaczniesz stosować 
żel aloesowy w celach 
leczniczych, warto 
najpierw przeprowadzić 
test uczuleniowy na 
małym fragmencie ciała.

Żel aloesowy powinien zawierać co 
najmniej 90% aloesu 

dieta daniela: na czym polega post daniela?
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

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

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

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

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

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
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

Pracownik produkcji
Chęć do pracy
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25, 99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Operator maszyn włókienniczych
Wykształcenie zasadnicze
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Kelner - barman
Chęć do pracy, mile widziana 
znajomość języka angielskiego w 
stopniu podstawowym
Restauracja „Królewska”
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca
Tel. (24) 388-75-01

Pomoc magazynowa
Wykształcenie średnie, mile 
widziana książeczka sanepidowska
MK INTERIM
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Miejsce pracy w Łęczycy
Tel. 720-800-206
e-mail: biuro@mkinterim.pl

Ślusarz
Wykształcenie zawodowe, 
znajomość czytania dokumentacji 
technicznej, 3 m-ce doświadczenia 
na podobnym stanowisku 
ŁZG Łęczyca S.A.
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-34-41
e-mail: kadry@lzgsa.pl

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – gastronomiczne 
mile widziane, książeczka 
sanepidowska, wymagane 
doświadczenie
P.P.H. „GAL”
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel. 607-935-903

Operator Maszyny 
Zaawansowanej (dział Automatów 
Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, 
mile widziana umiejętność 
posługiwania się sterownikami 
maszyn produkcyjnych, chęć do 

OGŁOSZENIA DROBNE

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



pracy oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Ustawiacz (Dział Automatów 
Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, 
mile widziana umiejętność 
posługiwania się sterownikami 
maszyn produkcyjnych, chęć do 
pracy oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu części do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Księgowa
Wykształcenie wyższe księgowość/ 
rachunkowość
Grupa Producentów 

„Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II)
Grupa Producentów 
„Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie
Grupa Producentów 
„Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, komunikatywna 
znajomość języka ukraińskiego
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Kucharz/ kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid., doświadczenie w 
gastronomii
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 48 m² w bloku, 
w Daszynie. Tel.: 505-517-768

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

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

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

Skupuję monety i banknoty. Tel.: 888-
411-046

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

Sprzedam 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.

NACZElNIK URZęDU SKARBOWEGO 
W ŁęCZyCy INFORMUJE, ŻE

w dniu 24 lutego br. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00 zorganizowa-
ny zostanie dyżur dla podatników w zakresie potwierdzania profilu 
zaufanego, wysyłki JPK_VAT oraz informacji ogólnej dotyczącej JPK.
Ponadto w dniu 23 lutego br. (w godzinach pracy urzędu) prze-
szkoleni pracownicy będą służyć praktyczną pomocą w zakresie ob-
sługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych do składania JPK.

INFORMACJA 
o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do zbycia 
w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 
ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.121, poz.50), 
sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości położonej w miejscowości Solca Wiel-
ka, oznaczonej nr ewid.323 przeznaczonej do zbycia 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika 
wieczystego. Wykaz wywieszony został na tablicy in-
formacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a 
także na stronach internetowych urzędu w dniach od 
16.02.2018 r. do 09.03.2018 r. 

ogłoszenie

ogłoszenie
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Ozorków Uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej 

przy Polskim Stowarzyszeniu ludzi 
Cierpiących na Padaczkę w Ozor-
kowie mieli okazję poznać historię 
Polski oraz historię Ozorkowa

8 lutego odbył się bal integracyjny 
„Zaczarowany świat” w Koluszkach, 
którego tematem przewodnim była 
„Muzyczna podróż przez ostatnie 
stulecie”. Zadaniem uczestników 

balu było zaprezentowanie krótkiej 
scenki na temat lat, które zostały im 
przydzielone. Ozorkowscy podopiecz-
ni wylosowali lata 40-ste, wcielili się 
w handlarzy i przedstawili scenkę do 
piosenki „Teraz jest wojna”. Zdaniem 
organizatorów balu, grupa z Ozor-
kowa swoją scenką najlepiej oddała 
charakter oraz muzykę i stroje jakie to-
warzyszyły latom 40-stym. Świadczy 

o tym zdobycie głównej nagrody.  
Była to świetna okazja by poznać 
bliżej minione stulecie oraz 
bawić się zgodnie z szalonym 
karnawałem.  

Następnym punktem pozna-
wania historii była wystawa 
„Podróż do Łodzi w poszuki-
waniu śladów Żydów z Fryzji 
Wschodniej” prezentowana 
w Izbie Historii Miasta Ozor-
kowa. Ozorkowianie w ubie-
głym tygodniu wybrali się do 
Izby Historii by poznać bliżej 
życie społeczności żydow-
skiej z miejscowości Emden. 

Na wystawie ukazana została także 
historia samego miasta i jego powią-
zań z Polską, nawiązano do osoby 
Jana Łaskiego (Młodszego) pisarza, 
tłumacza, dyplomaty, teologa prote-
stantyzmu, zasłużonego dla rozwoju 
języka polskiego i piśmiennictwa oraz 
dla rozwoju polskiego humanizmu i 
tradycji demokratycznych. Po obejrze-
niu wystawy podopieczni mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach jakie przygo-
tował dla nich pan Szymon Bajor. 

Kolejnym i ostatnim już punktem 
poznawania historii były zajęcia w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Ozorkowie, które odbyły się w ostatni 
piątek. Tym razem grupa wysłuchała 
legendy o Ozorkowie oraz dowiedzia-
ła się czym jest książka i jak tworzy się 
ilustrację do książek. Następnie odbyły 
się zajęcia z kaligrafii, na których 
uczestnicy mieli okazję wykaligrafo-
wać swoje inicjały. 

Info: Polskie Stowarzyszenie Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę oddział 

Łódzki w Ozorkowie 

Nauka przez zabawę

POD PARAGRAFEM

14 lutego to „Dzień Zakochanych”. 
Policjanci z garnizonu łódzkie-
go właśnie w tym wyjątkowym 
dniu zaplanowali kolejny już raz 
działania mające na celu zwróce-
nie uwagi kierujących na sprawy 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 

Pośpiech na dro-
dze nie jest wska-
zany a bliska nam 
osoba, jak kocha to 
poczeka. Ważne, 
aby bezpiecznie do-
trzeć do celu. Pod-
czas akcji osobom, które przekroczyły 
dozwoloną prędkość na drodze poli-
cjanci wręczali zapachowe serduszka 
z wymowną treścią: „Zwolnij! Jak 
kocha, to poczeka”. Mają one przypo-
minać kierującym o tym, że nie warto 
się spieszyć i narażać życie.

Był to idealny dzień, aby uświada-

miać kierujących, którzy jednocześnie 
mogą być mężami, żonami, narze-
czonymi czy rodzicami, że uczucie 
to nie tylko stan ducha ale również 
odpowiedzialność. Tego dnia po-
licjanci w szczególny sposób będą 

uczulać użytkowników dróg, 
że na spotkanie le-
piej dojechać nieco 
spóźnionym niż nie 
dojechać wcale.

W akcję włączy-
li się policjanci łę-
czyckiej drogówki, 
którzy podczas kon-

troli kierowcom wręczali zapachowe 
serduszka.

Pamiętajmy, że nie zawsze do-
zwolona prędkość jest prędkością 
bezpieczną. Zwłaszcza w okresie zi-
mowym pozornie czarna nawierzch-
nia nie gwarantuje przyczepności i 
panowania nad pojazdem. 

Policjanci z Ogniwa 
Patrolowo – Interwen-

cyjnego łęczyckiej komendy 
zatrzymali 25-letniego mężczy-
znę, który posiadał ponad pół 
grama marihuany. Narkotyk ten, 
w walentynkowe popołudnie 
wraz ze swoją towarzyszką, palił 
na terenie parku miejskiego w 
Łęczycy. Spotkanie zakończył w 
policyjnym areszcie.

Mundurowi z łęczyckiej komen-
dy patrolując rejon parku miejskie-
go zwrócili uwagę na parę siedzą-
cą pod altaną. Mężczyzna trzymał 
u ustach szklaną cygarniczkę, a 
następnie podał ją kobiecie. Poli-
cjanci postanowili sprawdzić, co 

palą młodzi ludzie. Zbliżając się 
do pary dwudziestolatków wy-
czuli specyficzny zapach palonego 
suszu ziela konopi indyjskich. 
Okazało się, że 25-latek wraz z 
młodszą o dwa lata kobietą palił 
w tzw. lufce marihuanę. Podczas 
przeszukania mężczyzny policjanci 
znaleźli i zabezpieczyli dilerkę z 
zawartością zażywanej substancji. 
Walentynkowe spotkanie męż-
czyzna zakończył w policyjnym 
areszcie. Kryminalni przedstawili 
zatrzymanemu zarzuty posiadania 
i udzielania środków odurzających. 
Takiego rodzaju przestępstwo 
zagrożone jest karą do trzech lat 
pozbawienia wolności.

Palili marihuanę w parku
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

AwAnsE w POLicJi
Na sali odpraw w 
Komendzie Powiato-

wej Policji w Łęczycy odbyło się 
uroczyste wręczenie rozkazów 
personalnych dla policjantów 
mianowanych na stanowiska 
średniego szczebla kadry kie-
rowniczej, podczas której ko-
mendant przywitał oraz przed-
stawił nowych naczelników na 
stanowiskach.

Podinsp. Zbigniew Gruszczyń-
ski komendant Komendy Po-
wiatowej Policji w Łęczycy wraz 
z zastępcą mł.insp. Andrzejem 
Bukowieckim wręczyli rozkazy 
personalne dla policjantów awan-
sujących na wyższe stanowiska w 
miejscowej jednostce. Wręczono 
następujące mianowania na: na-
czelnika Wydziału Prewencji dla 
asp.szt. Mirosława Jabłońskiego; 

powierzono obowiązki: zastęp-

cy naczelnika Wydziału Kry-
minalnego asp.szt. Tomaszowi 
Bartczakowi, kierownika Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego asp. 
Grzegorzowi Budnemu.

Podczas uroczystości w komen-
dzie przywitano również nowych 

policjantów, którzy z rąk komen-
danta odebrali mianowania na 
stanowiska: naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego dla nadkom.
Marcina Marciniaka i zastępcy na-
czelnika Wydziału Prewencji dla 
asp.szt. Krzysztofa Jankowskiego.

jak kocha to poczeka

W walentynki 
policjanci zamiast 

mandatów rozdawali 
zapachowe serduszka

„Jazda bez dymu” to 
tytuł akcji realizowa-

nej w ramach „Programu Ogra-
niczenia Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu”, której organi-
zatorem była Powiatowa Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna w 
Łęczycy oraz Komenda Powia-
towa Policji w Łęczycy. Działania 
zostały skierowane do kierowców 
i pasażerów, aby zwrócić ich uwa-
gę na szkodliwość tego nałogu 
dla zdrowia, ale i życia człowieka.

W ramach akcji 15 lutego poli-
cjanci ruchu drogowego wraz z 

pracownikiem sanepidu podczas 
kontroli drogowych przypominali 
o szkodliwości palenia tytoniu. 
Ostrzegali, że odwrócenie uwagi 
związane z paleniem papierosa 
podczas kierowania autem może 
mieć bardzo negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo kierowcy, jak i tych, 
którzy z nim podróżują. Palenie 
podczas prowadzenia pojazdów na-
raża kierowcę na ryzyko wypadku. 
Przede wszystkim czynności z tym 
związane jak: zapalenie, strzepywa-
nie popiołu, szukanie popielniczki 
do jego zgaszenia, powoduje roz-

proszenie uwagi i dekoncentrację. 
Palenie z racji swojej toksyczności 
obniża sprawność psychoruchową, 
powoduje niedotlenienie mózgu, 
zmęczenie co w sytuacji nagłego 
zagrożenia może stać się powodem 
np. kolizji. Przedstawiciel sanepidu 
zwracał uwagę na aspekty zdro-
wotne, także te dotyczące biernego 
palenia.

jazda bez dymu
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

cieKawie i na wesoło

największe organy w Polsce 

Pies - 
klaun

najdroższa pizza świata Pączkowe rekordy

Rekordowy instrument powstał w samym Wrocławiu, a 
konkretnie w Hali Stulecia, w latach 1911-1913. Zaprojek-
towany został przez profesora Karla Straube z Lipska, a 
zbudowany przez firmę z Frankfurtu nad Odrą – „Wilhelm 
Sauer Inh. Paul Walcker”. Największe organy w Polsce 
zostały zaprojektowane z duchem ówczesnej epoki, tak 
aby masą dźwięku i bogatym brzmieniem były w stanie 
zastąpić całą orkiestrę symfoniczną. Instrument otrzymał 
numer opusowy 1160. Łącznie na całe organy składało się 
200 rejestrów (w tym 187 głosów realnych i 13 transmisji), 
podzielonych na 5 manuałów i pedał. 

Najdroższa pizza światuje dokładnie 2 700 dolarów, czyli 
w przeliczeniu aż 9 212 polskich złotych! Oznacza to, że 
jeden kawałek tej pizzy kosztuje ok. 852 zł, a jeden kęs 
to równowartość 170 złotych. Rekordowo droga pizza 
została wypieczona na spodzie truflowym z dodatkiem 
atramentu z kałamarnicy, a wśród głównych składników, 
które znalazły się na jej wierzchu są: angielski ser pleśnio-
wy Stilton; pasztet strasburski Foie Gras, produkowany ze 
stłuszczonych wątróbek kaczych i gęsich; francuskie trufle 
najwyższej jakości; kawior Ossetra pochodzący z Morza 
Kaspijskiego; kawior Almas uchodzący za najdroższy na 
świecie; jadalne płatki kwiatów oraz cienkie, 24 karatowe 
złote listki z Ekwadoru. Co ciekawe najdroższa pizza świata 
nie jest dostępna w restauracji „na zawołanie”. Aby móc 
jej skosztować, trzeba zamówić ją 48 godzin wcześniej. 
Wszystko za sprawą tak unikatowych i trudnych do pozy-
skania, wykwintnych składników, które zostały wykorzy-
stane do przyrządzenia tej wyjątkowej pizzy. 

Najwięcej pączków z dżemem zjedzonych w ciągu minu-
ty - rekordzistą w tej kategorii jest Amerykanin, Patrick 
Bertoletti, który w ciągu 60 sekund, bez oblizywania warg, 
zjadł 3 pączki z dżemem. Najwięcej pączków z pudrem zje-
dzonych w ciągu trzech minut – rekordzistą w tej kategorii 
jest Australijczyk Shamus Petherick, który w ciągu 3 minut 
zjadł 6 pączków. Najszybszy czas na zjedzenie pączka 
bez użycia rąk - choć cała ta czynność wydaje się nieco 
karkołomna, to rekordzista Guinnessa – Amerykanin Philip 
Joseph Santoro, zjadł całego jednego pączka bez użycia 
rąk i bez oblizywania warg w ciągu zaledwie 11 sekund i 41 
setnych sekundy. Najwyższa wieża z pączków - najwyższa 
wieża z pączków mierzyła dokładnie 110,5 m., a do jej 
skonstruowania użyto 1 764 pączków z dziurką w środku. 

Kto więcej wypije

Fachowa robota 
- docieplenie 
zwinęło się jak 
dywan

Bardziej 
pakowny niż 
kombi

Pobudka po 
imprezie

Nawodnienie 
całą dobę


