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Na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej  
i Grzybowej w Ozorkowie pijany kurier 
z impetem wjechał dostawczym 
mercedesem w volkswagena T4, który 
koziołkując zatrzymał się na płocie. 
Młody kierowca vw cudem przeżył. 

więcej str. 12 

W Parzęczewie 
krytykują 
wójta
Przystanki POdzieliły 

PasażeróW 
w Poddębicach 

str. 6

Interwencja 
senatora 
ws. przedszkola 
w Łęczycy

Do Ozorkowa z dużymi 
utrudnieniami. Zgierska 
będzie zamknięta

dieta burmistrz łęczycy. 
schudła 10 kg Pijany kurier!

auta na  
ogrodzeniu!

dyrekTOr sP Nr 3 
W łęCzyCy 
baGaTelizuje 
PrObleM
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Monika Kilar-Błaszczyk dzięki 
odpowiedniej diecie schudła 10 
kilogramów

Spotkanie wS. nauczycielki

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

W tym roku wierzby 
obrodziły. „Kotki” 

są wyjątkowo duże a gałązki 

długie. Bazie są też stosunko-
wo wcześnie. Kojarzone przede 
wszystkim z Niedzielą Palmo-
wą, dostępne w sprzedaży są 
już od ponad tygodnia.

- Teraz jest mróz, ale przecież 
jak do tej pory zima była łagodna. 
Bardziej wilgotna niż mroźna i z 
dodatnią temperaturą powietrza. 
Dzięki takim warunkom bazie są 
teraz wyjątkowo dorodne – mówi 
Józef Jabłoński z łęczyckiego 
targu. - Warto kupić właśnie 
teraz, bo na Wielkanoc może ich 
już nie być. 

„Kotki” na wierzbach zawsze 
oznaczały nadejście wiosny. 

Czytelnicy zwracają 
uwagę na potrzebę 

uruchomienia biura operatora 
energii w Łęczycy. Mówią o tym 
zwłaszcza osoby starsze, które nie 
korzystają z internetu.

- Nie zawsze można dodzwonić 
się na infolinię, załatwienie spra-
wy poprzez wysyłanie pism trwa 
długo a najbliższe biuro Energa 
jest w Kutnie. To bardzo daleko dla 
starszej osoby, która w dodatku nie 
zna tamtego miasta. W Łęczycy 
powinien być chociaż punkt konsul-
tacyjny. Nie jesteśmy aż tak małym 
miastem. Operator ma przecież u 
nas mnóstwo klientów – uważają 
mieszkańcy z którymi rozmawiali-
śmy o sprawie.

Zapytaliśmy firmę Energa o moż-
liwość uruchomienia biura, według 
sugestii mieszkańców.

- Propozycja utworzenia punktu 
obsługi klienta Energi w Łęczycy 
poddana zostanie analizie. Decyzja 
o powstaniu każdej placówki uza-

leżniona jest od wielu czynników, 
pod uwagę brany jest aspekt spo-
łeczny, jak również ekonomiczny. W 
przypadku punktów partnerskich 
konieczne jest pozyskanie wiary-
godnego biznesowo kooperanta – 
odpowiada Grzegorz Baran z biura 
prasowego. - Energa Obrót S.A. 
poza siecią swoich placówek i punk-
tów partnerskich oferuje również 
wiele innych form kontaktu, które 
umożliwiają załatwienie większości 
spraw i formalności związanych z 
korzystaniem z usług naszej firmy. 
Do dyspozycji naszych klientów 
pozostaje np. elektroniczne biuro 
obsługi – energa24.pl. Dostępne na 
stronie internetowej www.energa.
pl formularze online pozwalają na 
zawarcie umowy, zmianę grupy 
taryfowej, wybór oferty, czy też 
przepisanie licznika. Podobne 
możliwości daje kontakt z naszą 
infolinią pod numerem telefonu 
555 555 555.

(zz)

Niektóre dziury na 
ul. Belwederskiej po-

wstały na skutek prac wodocią-
gowych, inne przez zwyczajne zu-
życie nawierzchni. Niezależnie od 
przyczyny, denerwują kierowców.

Wycięcia nawierzchni asfaltowej 
były konieczne, tyle tylko, że po 
usunięciu awarii zostały one za-
bezpieczone żwirem. Materiał jest 
sypki, pod wpływem opadów, jak 
również ciężarem przejeżdżających 
samochodów został rozrzucony na 
boki a dziury w jezdni się powięk-
szyły.

- To nie do pomyślenia, że dro-
gowcy zostawili takie dziury bez za-
bezpieczenia - mówi pan Krzysztof, 

uzupełnią dziury na wiosnę?
mieszkaniec Łęczycy. - W sytuacji, 
kiedy z przeciwka nadjeżdża cięża-
rówka, koniecznie należy zatrzy-
mać się przed dziurą, bo trudno 
przewidzieć co się stanie, czy to 
wszystko po prostu się nie zarwie. 
Te ubytki powinny być jak najszyb-
ciej uzupełnione, bo są zwyczajnie 
niebezpieczne.

Janusz Jagodziński, pracow-
nik Powiatowego Zarządu Dróg 
w Łęczycy przyznaje, że właśnie 
pogoda uniemożliwia załatanie 
ubytków.   

- Niestety w chwili obecnej ich 
uzupełnienie jest niemożliwe z 
uwagi na niskie temperatury.

(mku)

Czujka uratowała rodzinę
Łęczyca Niedrożny przewód 

kominowy pieca 
mógł doprowadzić do tragedii. 
W mieszkaniu pięcioosobowej 
rodziny przy ulicy Panieńskiej 
ulatniał się cichy zabójca. O nie-
bezpieczeństwie zaalarmowała 
czujka tlenku węgla.

Po tym jak włączyła się czujka, 
na miejsce zostali wezwani stra-
żacy. Po przybyciu do zaczadzo-
nego mieszkania ewakuowali 
pięcioosobową rodzinę. Okazało 
się, że tlenek węgla najprawdopo-
dobniej ulatnia się z niedrożnego 
przewodu kominowego. Strażacy 
wygasili piec i zabronili ponowne-

go rozpalania. Mieszkanie zostało 
przewietrzone po czym rodzina 
mogła do niego wrócić. 

To kolejny dowód na to, że czuj-
ki tlenku węgla są niezmiernie 
ważne i mogą uratować ludz-
kie życie. Tlenek węgla potocz-
nie zwany czadem jest gazem 
silnie trującym, bezbarwnym  
i bezwonnym, nieco lżejszym od 
powietrza, co powoduje, że łatwo 
się z nim miesza i w nim rozprze-
strzenia. Jest gazem niewyczu-
walnym dla człowieka, przez co 
tak niebezpiecznym. 

(zz)

Mieszkańcy pytają o biuro

Bazie niespotykanie duże

Zieleń Miejska przycina drzewa i 
krzewy przy magistracie

Teraz, póki co, wiosnę widać je-
dynie w pracach porządkowych. 
Pracownicy Zieleni Miejskiej już 
rozpoczęli wiosenne porządki na 
trawnikach oraz pielęgnacyjne 
cięcie drzew i krzewów. 

(mku)

Ważne rozmowy w przedszkolu 
Łęczyca Sprawa nauczycielki z przedszkola 

nr 2 w Łęczycy, która w 2015 roku 
miała bić i szarpać dzieci, nabiera rozpędu. W 
ub. czwartek odbyło się spotkanie w placówce, 
w którym uczestniczyli: łódzki kurator oświaty 
Grzegorz Wierzchowski, dyrektor biura woje-
wody łódzkiego Tobiasz Bocheński, dyrektor 
wydziału Rodziny i 
Polityki Społecznej 
urzędu wojewódz-
kiego Piotr Cieplu-
cha, prawnicy urzę-
du wojewódzkiego, 
wykonująca zadania 
i kompetencje bur-
mistrza Łęczycy Mo-
nika Kilar-Błaszczyk, 
senator RP Przemy-
sław Błaszczyk oraz 
rodzice przedszko-
laków.

Przypom nijmy, sprawa  
ponownie nabrała rozgłosu po tym, jak Komisja 
Dyscyplinarna dla Nauczycieli uniewinniła przed-
szkolankę. Kobieta w Sądzie Pracy domaga się przy-
wrócenia na stanowisko.

- Sprawa jest bardzo trudna i w ogóle nie 
powinna mieć miejsca. Rodzice boją się, że na-
uczycielka wróci do pracy i trudno im się dzi-
wić. Należy pomóc rodzicom zachować spokój, 
odzyskać dobry wizerunek placówki i na pewno 
nie obarczać całą winą dyrektorki przedszkola – 

mówi M. Kilar-Błaszczyk. 
- Podczas czwartkowe-
go spotkania widziałam, 
że rodzice są bardzie j 
spokojni. Chcemy, aby ta 
sprawa została rzetelnie 
wyjaśniona. Cieszę się, 
że zainteresowały się nią 
odpowiednie służby.

Czwartkowe spotkanie 
nie było pierwszym w tej 

sprawie. Wcześniej, 19 lutego senator Przemy-
sław Błaszczyk wraz z wykonująca zadania  
i kompetencje burmistrza Moniką Kilar-Błaszczyk 
spotkali się z wojewodą łódzkim Zbigniewem Rau, 
który osobiście zaangażował się w wyjaśnienie 
sprawy. Podczas spotkania w ubiegłym tygodniu 
zarówno kurator, jak i przedstawiciele wojewo-
dy, zadeklarowali pomoc w wyjaśnieniu sprawy  
i doprowadzeniu jej do pozytywnego rozwiązania. 

(zz)
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Dla większości kobiet ich 
waga jest tematem tabu. 

Wiele osób z zazdrością patrzy na coraz 
smuklejszą figurę wykonującej zadania i 
kompetencje burmistrza Łęczycy, Moniki 
Kilar - Błaszczyk. Zastanawiają się jaka 
dieta daje tak dobre efekty, czy trzeba 
wylewać siódme poty na siłowni, czy 
należy brać suplementy diety wspomaga-
jące odchudzanie i jak wielu smakołyków 
trzeba sobie odmawiać. Monika Kilar
-Błaszczyk zgubiła aż 10 kilogramów. To 
świetny wynik, zważywszy na krótki czas 
odchudzania – trzy miesiące, największy 
spadek wagi był w pierwszym miesiącu 
stosowania diety. Zapytaliśmy o sposób 
na utratę wagi. Choć niechętnie na ten 
temat rozmawiała, udało nam się dowie-
dzieć kilku szczegółów.
- Ważne jest regularne jedzenie posił-
ków w małych ilościach. Staram się jeść 
co trzy godziny. Całkowicie wykluczy-
łam spożywanie wieprzowiny, w moim 
jadłospisie jest więcej warzyw, owoców i 

ryb. Kiedy mam czas, obiady przygoto-
wuję w piekarniku parowym. To bardzo 
dobry sposób na zdrowe jedzenie. Piję 
też dużo ziół, np. morwę białą, pokrzy-
wę czy melisę. Nie chodzę na siłownię 
– usłyszeliśmy od M. Kilar Błaszczyk. 
- Korzystam z porad dietetyczki, która 
podpowiada, jak powinno wyglądać 
codzienne menu.

Czasami trudno przestrzegać 
regularnego spożywania posiłków, 
ale jest to istotne dla uzyska-
nia najlepszych efektów diety. 
Okazuje się, że nie trzeba wy-
konywać męczących ćwiczeń, 
żeby osiągnąć swój cel. Taki 
sam efekt daje przemyślane 
układanie jadłospisu.

(zz)

Super DIeta panI burmIStrZ
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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

Pijany wjechał w budynek

Pijany 25-latek jadąc 
ulicą Belwederską zje-

chał z jezdni i uderzył w budynek. 
Gdyby nie wczesna pora i fakt, że 
na chodniku nie było pieszych, 
mogło dojść do tragedii.

Zniszczone są barierki, znak dro-
gowy i elewacja księgarni. W tym 
miejscu każdego dnia przechodzi 
mnóstwo ludzi. 

- 22 lutego około godz. 5:30 w 
Łęczycy na ul. Belwederskiej, do-
szło do zdarzenia drogowego z 
udziałem samochodu osobowego. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25 
– letni mieszkanie pow. łęczyckiego, 
kierując samochodem marki BMW, 
na ul. Belwederskiej stracił nad nim 
panowanie, zjechał z jezdni i uszko-
dził bariery drogowe oddzielające 
chodnik od jezdni oraz elewację 
budynku. Osób rannych w wyniku 
zdarzenia nie było. Kierujący pojaz-

dem poruszał się bez pasażerów. 
Badanie stanu trzeźwości wyka-
zało u niego ponad dwa promile 
alkoholu w organizmie. Wszczęte 
postępowanie w tej sprawie pozwoli 
ustalić szczegółowe okoliczności i 
przyczyny tego zdarzenia – infor-
muje asp. Mariusz Kowalski z KPP 
w Łęczycy.

Pijany 25-latek na pewno straci 
prawo jazdy, może też usłyszeć 
poważniejsze zarzuty. 

(zz)

Pijany 25-latek uderzył w elewację 
budynku przy ul. Belwederskiej

Przedsiębiorcy się denerwują 
Łęczyca Przez brak publicznej 

drogi dojazdowej do 
terenów firmy Marma przy ulicy 
Lotniczej, zarząd chce zrezygno-
wać z planów inwestycyjnych w 
Łęczycy. Wycofanie się producenta 
folii problemu dojazdu nie kończy, 
bo w tym samym miejscu działają 
jeszcze inne firmy. Ich właściciele 
od lat czekają na uregulowanie 
stanu prawnego drogi dojazdowej 
i jej remont.

Odwiedziliśmy trzy firmy zlokali-
zowane przy ulicy Lotniczej. Droga 
dojazdowa przypomina tor prze-
szkód między słupkami geodezyj-
nymi z jednej strony i zrujnowanym 
poboczem z drugiej strony. Droga 
gruntowa jest przejezdna dzięki ni-
skiej temperaturze, nie trudno sobie 
wyobrazić jak wygląda podczas roz-
topów czy silnych opadów deszczu. 
Droga wymaga remontu o czym 
usłyszeliśmy od przedsiębiorców.

- Jestem już tutaj około 15 lat i przez 
cały ten czas jest tak samo. Nic nie 
zmieniło się na lepsze. Nie pamiętam, 
kiedy ktoś z władz miasta zaintereso-

wał się tym 
terenem, w 
każdym ra-
zie nikogo 
tu nie było. 
Ja też daję 
zatrudnie-
nie i płacę 
podat k i , 
więc mam 
chyba pra-
wo ocze-
kiwać po-
prawy warunków do prowadzenia 
działalności. Już w tej chwili kontra-
henci zapowiadają, że nie będą tu 
wjeżdżać, co spowoduje konieczność 
zaprzestania prowadzenia działal-
ności - komentuje Piotr Sobiński, 
właściciel firmy transportowej.

- Ja nie rozumiem takiego dzia-
łania samorządu – dodaje Edward 
Jakubowski, obecny na spotkaniu 
właściciel części drogi dojazdowej 
do zakładów. - To ja a właściwie teraz 
już mój syn, udostępniamy przejazd 
do firm a władze nic w tej sprawie 
nie robią? O co tu chodzi?

W następnym z odwiedzanych 
zakładów spotykamy Władysława 
Buczyna, przedstawiciela firmy 
współpracującej z przedsiębior-
stwem produkującym biowłókninę.

- Pracuje tutaj około 20 osób. Wjeż-
dża ciężki transport w celu odbioru 
produktu. Nie wiem dlaczego nikt 
nie jest zainteresowany budową 
infrastruktury drogowej. Drogi 
dojazdowe to warunek konieczny, 

Radny miasta rozmawia z Piotrem Sobińskim i Edwardem Jakubowskim

aby inwestować i rozwijać firmę 
– uważa W. Buczyn.

W kolejnej firmie, której właści-
cielem jest Tomasz Kowal słyszy-
my dokładnie to samo.

- Zatrudniam 7 – 8 osób, płacę 
podatki a drogę muszę remonto-
wać sam, przecież to nie jest moja 
własność – usłyszeliśmy.

Wszyscy pracodawcy zgodnie 
podkreślają, że gdyby była droga 
dojazdowa, to większość z nich roz-
wijałaby swoje firmy, a w tej sytuacji 
zastanawiają się nad ich zamknię-
ciem. To chyba jest największy znak 
zapytania w całej sprawie. Z właści-
cielami firm rozmawiał też Zenon 
Koperkiewicz, radny miasta.

- Będę próbował przekonywać 
radę do wyrażenia woli na za-
inwestowanie w budowę drogi 
dojazdowej do przedsiębiorstw. Nie 
trzeba przecież nikomu mówić, jak 
ważna jest to sprawa - uważa radny 
Z. Koperkiewicz.

(mku)
Zbigniew Buczman również liczy, że miasto ureguluję sprawę drogi dojazdowej
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Łęczyca

Gm. Góra św. Małgorzaty

Gm. Łęczyca

Coraz więcej elewacji 
w mieście jest pomaza-

nych. Najczęściej są na nich akcenty 
kibicowskie. Przeważają nazwy klu-
bów piłkarskich Górnik i Widzew, 
choć nie brakuje też wulgaryzmów. 
Nielegalna „twórczość” w prze-
strzeni publicznej to akt wandali-
zmu. Jeżeli sprawca malunków nie 
zostanie złapany, to za zamalowanie 
obraźliwych treści odpowiedzialny 
jest właściciel budynku. 

(zz)

Zbliża się okres wypalania traw. 
Jest to problem, z którym straż 
pożarna boryka się co roku. 
Młodzież z MDP w Górze Św. 
Małgorzaty postanowiła walczyć 
z nim „śpiewająco”. Przygotowa-
ła filmik przestrzegający przez 
niebezpieczeństwem, jakim jest 
wypalanie traw. W rytm melodii 
„Nie dokazuj” Marka Grechuty 
przestrzega – „Nie wypalaj – nie 
zabijaj”.

„Była sobie kiedyś łąka pełna 
suchej trawy, przyszedł człowiek 
i podpalił wszystko dla zabawy. 

Obojętnie patrzył w ogień potem 
sobie poszedł. A tymczasem powiał 
wietrzyk, cała łąka płonie. I po niebie 
już szaleją niczym w biegu konie. 
Czarny popiół tylko został, sama 
spalenizna. Już zginęły wszystkie 
w trawie żaby i owady. I skowronki 
małe w gniazdku też nie dały rady. 
Ej człowieku coś ty zrobił, gdzie ty 
miałeś głowę?” - to fragment tekstu 
piosenki. Przekaz jest mocny i oby 
trafił do ludzi, którzy za nic sobie bio-
rą zagrożenie, jakie stwarza wypa-
lanie trawy. Film można obejrzeć na 
portalu społecznościowym jednostki 
OSP w Górze świętej Małgorzaty.

(zz) 

Na granicy miej-
scowości  Ga-

wrony i Kozuby znajdowała się 
droga, którą rolnicy dojeżdżali do 
swoich pól. Była, bo została za-
orana. O sprawie zawiadomił re-
dakcję Jan Mikołajczyk, członek 
rady sołeckiej sołectwa Gawrony.

- Jak można było pozwolić na coś 
takiego? - pyta J. Mikołajczyk, wska-
zując na miejsce, gdzie była droga 
dojazdowa do pól. - Tutaj według 
planów geodezyjnych jest droga, 
która nie tylko w istotny sposób 
skraca czas dojazdu do pól, dając 
oszczędności w paliwie, ale jest do-
jazdem do drogi Topola Królewska 
– Kutno dla mieszkańców, jedynego 
przy tym ciągu komunikacyjnym, 
domostwa.

Rzeczywiście drogi już nie ma. 
Widać jedynie zaorane pole.

- Według planów geodezyj-
nych droga ta powinna mieć 6 
metrów szerokości – dodaje J. 
Mikołajczyk.

Jak to możliwe, aby właściciele 
gruntów zrównali drogę z polem? 
Jak mówi Jacek Rogoziński, wójt 
gminy Łęczyca, w tym roku jest za-
planowany remont zaoranej drogi.

- Już w ubiegłym roku droga 
ta była planowana do remontu. 
Niestety komisja rolnictwa, która 
opiniuje drogi do remontu zbyt 
późno dała akces i zadanie nie zo-

W bezpośrednim są-
siedztwie jednego z 

najbardziej ruchliwych skrzyżo-
wań w mieście, ulicy Kaliskiej z 
ulicą M. Konopnickiej znajduje 
się niezabudowany teren, gdzie 
królują śmieci i błoto. 

Mieszkańcy zwracają uwagę, 
że dopóki działki nie zostaną 
ogrodzone problemu śmieci się nie 
uniknie, a na pewno porozrzucane 
butelki nie wpływają na poprawę 
estetyki miasta.

- Nie rozumiem dlaczego nie 
można zaprowadzić tu porządku. 
Przecież przejeżdża tu wiele sa-
mochodów z całej Polski a nawet 

i z zagranicy, co oni sobie o nas 
pomyślą? - zastanawia się pani Ire-
na. - Pewnie to, że brak tu dobrego 
gospodarza. Przecież nigdzie nie 
jest napisane, że to teren prywatny.

O problemie rozmawialiśmy w 
straży miejskiej w Łęczycy. Komen-
dant Tomasz Olczyk przyznaje, że 
funkcjonariusze co jakiś czas zwra-
cają uwagę właścicielowi działek, że 
powinien sprzątać swój teren.

- W miniony piątek właściciel 
został pouczony o obowiązku 
utrzymania czystości. Zobowiązał 
się, że usunie zalegające śmieci – 
mówi T. Olczyk.

(mku)

Droga została zaorana

Jan Mikołajczyk nie kryje 
zdenerwowania, że rolnicy zostali 
pozbawieni skrótu do swoich pól

stało wykonane. Niemniej jednak, 
w tym roku ująłem w planach 
remontów bieżących tę drogę. Cały 
fundusz remontowy został na mój 
wniosek zaakceptowany przez 
komisję budżetu i mam nadzieję, 
że w obecnym roku skierujemy 
na lokalne drogi kwotę 210 tys. 
zł, oczywiście po wyrażeniu woli 
przez komisję rolnictwa - mówi 
wójt gminy Łęczyca.

(mku)

Mkla łęczyca wysoko w Systemie Sportu Młodzieżowego

Ewa Różańska zdobyła najwięcej punktów w naszym powiecie i była wyróżniona przez marszałka na gali sportu w Łodzi.

Współzawodnictwo w Syste-mie Sportu Młodzieżowego prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polega na two-rzeniu rankingów poziomu sportowego klubów, miast, gmin i powiatów na podstawie zdobywanych punktów przez sportowców wszystkich dyscy-plin sportowych w kategoriach młodzieżowych U-16,U-18,U-20 i U-23. 
Zawodnicy punktują według zajmowanych miejsc na mistrzo-stwach polski. Klub MKLA Łę-czyca w 2017 roku zdobył 108 punktów i był jedynym stowa-rzyszeniem sportowym punktu-jącym w powiecie łęczyckim. To bardzo dobry wynik zważywszy że wszystkie kluby powiatu kut-nowskiego zdobyły łącznie 101 punktów.

Ranking ten jest udokumento-

wanym przez Ministerstwo Spor-tu i Turystyki odzwierciedleniem poziomu sportowego klubów i poziomu szkolenia młodzieży w miastach, gminach i powiatach.
(and)

nietypowa inicjatywa młodzieży

Przybywa 
bohomazów

Śmieci przy skrzyżowaniu

Śmierdząca udręka na Waliszewie

Halina Rytczak mieszkająca na 
Waliszewie od 2004 roku stara się 
o wyjaśnienie, dlaczego z rury od 
kanalizacji deszczowej do rowu 
za jej posesją płyną ścieki. 

- Nie odpuszczę tego tematu. 
Wyjaśnianie tej sprawy trwa zdecy-
dowanie za długo. Kilka dni temu 
ponownie odwiedziłam magistrat. 
Odniosłam wrażenie, że urząd lek-
ceważy problem – usłyszeliśmy od 
H. Rytczak. - W soboty jest najgo-
rzej. Skoro jest to rura od deszczów-
ki, to dlaczego teraz, kiedy są takie 
mrozy, płynie z niej woda? To prze-
cież niemożliwe. Ktoś na osiedlu na 
pewno ma nielegalne podłączenie 
do kanalizacji deszczowej. Kiedy 
był remont ulicy Tuwima kilka lat 
temu wodociągi sprawdzały przy-
łącza, dlaczego nie zlokalizowano 
problemu? Oczekuję, że w końcu 
ktoś zajmie się tą sprawą.

Kiedy w ubiegłym tygodniu 
pojechaliśmy na Waliszew, z rury 
faktycznie płynęła śmierdząca 
ciecz. Tego dnia temperatura po-
wietrza była ujemna. W rowie 

widać było też zielonkawy osad. 
O problemie rozmawialiśmy z To-
maszem Kwiatkowskim z ochrony 
środowiska w urzędzie miejskim.

- Sprawa nie jest taka prosta do 
wyjaśnienia. Już dwa razy spraw-
dzaliśmy, czy ktoś nie zrobił niele-
galnego podłączenia do kanalizacji 
deszczowej, w tym raz specjalną 
sondą, która nic nie wykazała. W 
latach wcześniejszych w pięciu 
posesjach faktycznie znaleźliśmy 
takie nieprawidłowości, ale zostały 
usunięte. Nie neguję słów miesz-
kanki, być może faktycznie w 
nielegalny sposób ktoś pod-
łączył się do deszczówki, ale 
wcale nie musi tak być. To 
jest stara instalacja kanali-
zacyjna, może być miejsca-
mi nieszczelna. Postaramy 
się jakoś to wyjaśnić, ale 
możemy jedynie, jeszcze 
raz, wspólnie z PGKiM-em 
sprawdzić wszystkie posesje. 
Przy czym nie wcześniej niż 
wiosną, bo mieszkańcy muszą 
o tym zostać odpowiednio wcze-

śniej powiadomieni – usłyszeliśmy 
od T. Kwiatkowskiego. - Na pewno 
nie jest tak, że zlekceważyliśmy tę 
sprawę.

Jeżeli już dwukrotnie sprawdza-
ne były przyłącza i nic nie znalezio-
no, to warto znaleźć inne rozwiąza-
nie. Słuszne byłoby też przebadanie 
w sanepidzie wody wypływającej z 
rury, żeby wiedzieć, jakie substan-
cje się w niej znajdują.

(zz)

Do rowu na Waliszewie wpływają nieczystości

Łęczyca
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Radny miejski Zenon 
Koperkiewicz wysłał 

pismo do wojewody łódzkiego 
Zbigniewa Rau, w którym mocno 
skrytykował decyzję dotyczącą 
zmiany nazwy ulicy 18 Stycznia 
na ulicę Kazimierza Odnowiciela. 
W tym tygodniu zamierza skiero-
wać kolejne pisma w tej sprawie – 
tym razem do przewodniczącego 
rady miasta oraz do całej rady.

Przypomnijmy, wojewoda łódz-
ki powołując się na ustawę o za-
kazie propagowania komunizmu 
6 lutego wydał rozstrzygnięcie 
zastępcze zmieniające nazwę ulicy 
18 Stycznia na ulicę Kazimierza 

Odnowiciela. Miasto ma 30 dni na 
odwołanie się. 

- Będę wnioskował o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. 
Uważam, że to samorząd powinien 
zmienić nazwę ulicy 18 Stycznia a 
nie wojewoda. Myślę, że pozostali 
radni podzielą tę opinię. Lepszą 
nazwą byłaby np. ulica 22 Stycz-
nia, to ważna data dla Polski oraz 
Łęczycy. W nocy z 22 na 23 stycznia 
1863 roku wybuchło powstanie na-
rodowe. To wtedy łęczycki lekarz, 
powstaniec Józef Dworzaczek 
utworzył oddział powstańczy – 
mówi Z. Koperkiewicz.

(zz)

Prywatna działka przy 
zalewie miejskim jest 

obiektem zainteresowania wielu 
mieszkańców. Na terenie przyby-
wa ziemi, ostatnio pracowała tam 
koparka i ciężki sprzęt. Ludzie 
snują domysły, co powstanie na 
niezagospodarowanej do tej pory 
działce. 

Kolejny market, budynek miesz-
kalny a może... lotnisko? Właści-
ciel gruntu z uśmiechem mówi o 
plotkach, które krążą wokół jego 

własności. 
- Ostatnio nawet usłyszałem, że 

ma tu powstać lotnisko. Na pewno 
tego nie potwierdzam. To ciekawe 
i zabawne, że ludzie wiedzą więcej 
niż ja. Póki co, nie mam żadnych 
planów związanych z działką przy 
zalewie i długo nie będę ich miał. Po 
prostu podnoszę i wyrównuję teren, 
to wszystko. Na razie nie będzie tam 
żadnej inwestycji – usłyszeliśmy od 
przedsiębiorcy z Łęczycy.

(zz)

Mówią o lotnisku

Prywatny teren przy zalewie miejskim jest podnoszony i równany

ogłoszenie

boruta zaprasza do zamku
Tuż przy skrzyżowa-
niu ulicy Belweder-

skiej z drogą krajową nr 91 
władze miasta usytuowały dużą 
tablicę promującą zamek w Łę-
czycy. W pustym miejscu zawisł 
plakat z wizerunkiem szlachcica 
Boruty.

„Boruta zaprasza do zamku” 
- to napis widniejący na banerze 
tuż obok diabła Boruta – szlach-
cica, który w dworskim skłonie 
zaprasza do zwiedzania zamku. 
To ciekawy pomysł na zapełnienie 
pustych stelaży i przede wszyst-
kim na zachęcenie do zwiedzania 
muzeum w Łęczycy. 

(mku)

Zanim zawieszono baner  
z diabłem Borutą, miejsce na 
reklamę było puste

Co zDeCyDuje raDa?

dla dyrektora 
Problemu nie ma

Łęczyca Droga pożarowa 
przy szkole podsta-

wowej nr 3 w Łęczycy wygląda 
jak parking i często jest nieprze-
jezdna. Parkowanie w takim 
miejscu jest wykroczeniem  
i może zakończyć się manda-
tem dla kierowcy. Co ważniej-
sze, w przypadku zagrożenia 
uniemożliwia przejazd wozu 
strażackiego. Dyrektor szkoły 
sprawę bagatelizuje, mówiąc, 
że w każdej chwili samochód 
pracownika można przestawić.

Jak zostaliśmy poinformo-
wani, na drodze pożarowej 
przy „trójce” niemal-
że codziennie są 
z ap a rk o w a n e 
s a m o c h o d y. 
W  p i ą t e k 
również tak 
było. O ile 
samochody 
pa rkujące 
przy ogro-
dzeniu nie 
blokują dro-
gi, to pojazd 
z o s t aw i o ny 
pośrodku unie-
możliwia prze-
jazd. Poprosiliśmy 
o komentarz Ryszarda 
Ziarkowskiego, dyrektora szko-
ły, który uważa, że droga pożaro-
wa jest przejezdna. Zasugerował 
nawet redakcji, żeby o problemie 
nie pisać.

- Proszę się zastanowić, jakie ma-
teriały puszczacie, bo ja za chwilę 
każę te samochody przestawić i 
wyjdzie, że piszecie nieprawdę. 
Jeżeli uważacie, że droga jest 
niedrożna, to jesteście w błędzie. 
Samochody stoją przy ogrodzeniu  
i można przejechać – usłyszeliśmy 
od dyrektora „trójki”.

O sprawie rozmawialiśmy ze 
strażą pożarną.

- Jeżeli jest wytyczona droga 
przeciwpożarowa to jakiekolwiek 
blokowanie tej drogi i jej zastawia-
nie jest zabronione. Czy to policja 
czy straż pożarna, jeżeli podczas 
czynności kontrolnych stwierdzi 

taki fakt, to 
może nało-
żyć man-
dat karny. 
Jeżeli cho-
dzi o szko-
łę podsta-
wową nr 3 

to podczas 
budowy hali 

sportowej dro-
g a  p oż a r owa 

została wytyczo-
na lewą stroną, bo nie 

ma możliwości innego dojazdu  
i zgodnie z przepisami jest zakaz 
blokowania wjazdów pożarowych 
Podczas zgłoszenia faktycznie każ-
da sekunda jest bardzo ważna, bo 
czas dojazdu na miejsce zdarzenia 
jest kluczowy – wyjaśnia kapitan 
Przemysław Andrysiak z KP 
PSP w Łęczycy. - Jeżeli chodzi 
o inne placówki, to przy szkole 
podstawowej nr 1 drogę pożarową 
stanowi ulica. Nie ma tam zakazu 
parkowania i nawet jeśli stoją sa-
mochody to my mamy przejazd. 
Przy szkole podstawowej nr 4 
jest ulica z jednej i drugiej strony 
szkoły, więc dojazd jest możliwy. 
Tak samo np. przy przedszkolu 
na ulicy Belwederskiej, w takim 
przypadku dojazd stanowią główne 
ciągi komunikacyjne.

Straż miejska również zwraca uwa-

Na drodze pożarowej przy „trójce” parkują samochody

gę na pojazdy blokujące przejazd, 
także na drogach pożarowych.

- Faktycznie przy „trójce” na dro-
dze pożarowej parkują samochody. 
Często jesteśmy o tym fakcie informo-
wani, ja również nie raz widziałem 
pojazdy zaparkowane w tym miejscu. 
Jest to jednak teren szkoły i my aku-
rat mamy ograniczone możliwości 
interwencji – mówi Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej. - W 
przypadku wyznaczonej drogi po-
żarowej sprawa jest prosta, parkować 
nie można. A miejsca postojowe dla 
pracowników szkoły podstawowej 
nr 3 są przy hali sportowej, z prawej 
strony szkoły. Droga pożarowa to nie 
parking.

Sprawdziliśmy dojazdy do szkół 
na terenie Łęczycy. Nie były zablo-
kowane.

(zz)
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Uniejów 

Poddębice Z naszym repor-
terem spotkali się 

lokatorzy bloków położonych 
przy ul. Zielonej, w pobliżu terenu 
na którym składowane są obecnie 
materiały budowlane z remontu 
drogi. Mieszkańcy twierdzą, że 
urząd miasta zamierza sprzedać 
plac lokalnemu przedsiębiorcy. 
Poddębiczanie mają obawy zwią-
zane z dalszym wykorzystaniem 
tego terenu. 

- Dotarły do nas takie informacje, 
że urząd sprzeda ten plac – mówi 
jeden z lokatorów bloku. - Jesteśmy 
tym zaniepokojeni. Nie wiemy, co 
powstanie pod naszymi blokami. 

Mieszkańcy powiedzieli nam, że 
teren od lat jest zaniedbany. Mają 
żal do burmistrza, że nie podejmuje 
inwestycji, które są oczekiwane na 
osiedlu.

- To jest duży teren. Można by tu 
zrobić minipark, plac zabaw, takie 

miejsce do odpoczynku. Jestem 
ciekawy, czy faktycznie burmistrz 
zamierza komuś sprzedać ten teren 
– słyszymy od kolejnego lokatora 
bloku.

O problem zapytaliśmy urząd. 
Poddębicki magistrat poinformo-
wał, że nie ma decyzji, aby ten teren 
sprzedać. Jakie będą jego dalsze 
losy? Nie wiadomo...

(ps)

Redakcja otrzymała 
maila od czytelniczki, 

która negatywnie ocenia zacho-
wanie ochrony w klubie zarządza-
nym przez termy.  

„Dziewczyna, która chciała wejść 
do klubu, została nagle uderzona 
przez ochroniarza, wypchnięta, 
szarpana. Nie wiem, czy zbyt dużo 
wypiła. Nie rozumiem takiego 
zachowania. Przecież wystarczyło 
tej dziewczynie powiedzieć, zatrzy-
mać jakoś delikatnie, umiejętnie i 
właśnie o tę umiejętność do klienta 
chodzi. Jak tak duża spółka może 
sobie pozwolić na coś takiego. Klub 
chce uchodzić za dość prestiżowy. 
Doszło też do awantury na parkin-
gu i tam wyleciała ochrona. Jednej z 
dziewczyn ochroniarz, gdy chciała 
zadzwonić, zabrał telefon, wyrwał 
i nie oddał. Wiem też o tym, że nie-
którzy ochroniarze pozwalają sobie 
na epitety pod adresem dziewczyn 
stojących do toalet. Proszę się tym 
zainteresować, bo chyba nikt w tej 
spółce nie wie, że dzieją się takie 
rzeczy” - czytamy. 

Nasza czytelniczka ma rację. W 
termach o krytyce ochrony klubu 

Negatywnie o ochronie klubu

Czy ochrona klubu zachowuje się 
niewłaściwie?

nic nie wiedzą. 
„Do zarządu lub dyrekcji nie 

dotarły takie informacje, więc 
zweryfikujemy i dowiemy się jaki 
jest stan faktyczny. Nie otrzyma-
liśmy nigdy takich sygnałów lub 
informacji o skargach” - czytamy 
w odpowiedzi term.

(ps)

lokatorzy bloków pytają 

Jeden z lokatorów bloku pokazuje zaniedbany teren 

przystanki podzieliły mieszkańców 
Poddębice Niektórym pasa-

żerom nie podo-
ba się, że przystanki zniknęły z 
ul. Przejazd. Przeniesienie ich 
na ul. Zieloną było złym pomy-
słem – uważają pasażerowie z 
którymi rozmawialiśmy krótko 
po zmianach. Urząd twierdzi 
natomiast, że wśród pasażerów 
jest spora grupa zadowolonych 
ze zmian. 

Faktem jest, że głównie starsze 
osoby krytykują decyzje władz 
miasta ws. przeniesienia przy-

stanków na ul. Zieloną. Negatyw-
nych wypowiedzi jest bez liku. 

- Przecież burmistrz wiedział, 
że ludzie nie są zadowoleni z tego 
pomysłu. A i tak postawił na swoim. 
Widać, że nie liczy się z opiniami 
mieszkańców – uważa Honorata 
Frontczak. 

Równie krytyczna w wypowie-
dziach była Teresa Ucińska. 

- Trudno jest mi zrozumieć te 
zmiany. Po co to było? Czy bur-
mistrz chciał popsuć krwi starszym 
ludziom. Jeśli tak, to mu się udało 

– usłyszeliśmy.  
Z Anną Banaś także rozmawia-

liśmy na przystanku przy Zielonej. 
- Kto to słyszał, aby robić przy-

stanek tak daleko od centrum. 
Niedługo to burmistrz wpadłby na 
pomysł, żeby przystanki przenieść 
poza granice miasta.

Maria Bednarek powiedziała 
naszemu reporterowi, że ma 84 
lata i trudno jej dojść na oddalony 
przystanek. Podobnie jak inni 
mieszkańcy negatywnie oceniała 
zmiany. 

Pasażerowie poskarżyli się też na 
nową toaletę zlokalizowaną przy 
przystanku na Targowej, która jest 
płatna. 

O krytycznych wypowiedziach 
powiadomiliśmy urząd miasta. 

„Ul. Zielona przy której obecnie 
znajdują się przystanki jest jedną z 
głównych ulic w mieście. Przebu-
dowywana była z myślą o tym, by 
jak najlepiej spełniać funkcje komu-
nikacyjne. Po modernizacji stała się 
nowoczesna i spełnia wszystkie pa-
rametry bezpieczeństwa. Do gminy 
dociera coraz więcej sygnałów za-
dowolenia. Szczególnie od uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, których 
szkoły znajdują się w pobliżu. 
Mieszkańcy osiedli: Zielona, Prze-
jazd i Południowa, na wniosek któ-
rych przystanek został przeniesiony 
o 300 metrów, chwalą sobie ład i 
poprawę bezpieczeństwa. Z uwagi 
na to, że autobusy zatrzymywały się 
w sąsiedztwie przedszkola wzmo-
żoną ostrożność musieli zachowy-
wać rodzice, przywożący swoje 
pociechy do placówki. Po zmianie 
lokalizacji przy przedszkolu zrobiło 
się bezpieczniej. Pozytywne głosy 
docierają też od osób korzystających 
z usług Poddębickiego Centrum 
Zdrowia oraz ośrodka zdrowia 
s.c. Usytuowanie przystanku przy 
ul. Polnej i Wspólnej sprawiło, że 

Przy ul. Przejazd przystanków już nie ma 

Pasażerowie negatywnie oceniają decyzję burmistrza 

przyjeżdżający do szpitala, czy 
do lekarza mają bliżej. Bardzo 
dobrym rozwiązaniem okazała 
się możliwość odjeżdżania busów 
z ul. Łęczyckiej, m.in. dla osiedli 
Krasickiego, Sobieskiego, Słonecz-
nej, Cichej, Radosnej. Do tej pory 
mieszkańcy tej części miasta nie 
posiadali przystanku. Zawsze 
trzeba iść na pewien kompromis, 
bo są przykłady miast, gdzie 
całe centrum zostało zamknięte 
i wszystko podupadło. My nie 
chcemy zamykać centrum po to, 
by mogły tam parkować samo-
chody osobowe, ale chcemy mieć 
zrozumienie, że nie wrzucamy 
już tam autobusów i dużych 
samochodów” - czytamy w od-
powiedzi urzędu. 

(ps)

Płatna toaleta przy ul. Targowej 

Policjanci z Poddębic podczas działań Tygodnia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw spotkali się z 
przedstawicielami starostwa powiatowego, kadrą 
pedagogiczną oraz rodzicami uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Podczas prelekcji 
zwrócono m.in uwagę na potrzeby i prawa osób 
pokrzywdzonych.

Policjanci z Poddębic aktywnie włączyli się w tygo-
dniową akcję pomocy ofiarom przestępstw, podczas 
których w dniu 19 lutego spotkali się z nauczycielami 
oraz rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Poddębicach. Wszyscy zebrani wysłu-
chali porad w jaki sposób uzyskać pomoc prawną, 
psychologiczną lub socjalną. Działania te skierowane 
do osób pokrzywdzonych przestępstwem mają na 
celu wskazanie im drogi w walce o swoje prawa oraz 
przełamanie strachu przed zgłaszaniem się o pomoc. 

Dodatkowo podczas spotkania omówiono temat od-
powiedzialności karnej osób nieletnich oraz założeń 
aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem
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Poddębice 

Poddębice 

Poddębice Tadeusz Śmido-
wicz, właściciel za-

kładu kominiarskiego z Sieradza, 
przyjechał w ub. tygodniu do 
Poddębic, aby sprawdzić droż-
ność przewodów wentylacyjnych 
w jednym z mieszkań. Choć sezon 
grzewczy powoli zbliża się ku 
końcowi, to nadal spora grupa 
mieszkańców prosi o interwencję 
mistrza kominiarskiego z prawie 
40-letnim stażem pracy. 

- Na szczęście media nagłaśnia-
ją problem związany z czadem, 
cichym zabójcą. Wielu zdaje sobie 
sprawę z zagrożenia i systematycz-
nie do mnie dzwoni. Warto – słyszy-
my od kominiarza. 

Warto przypomnieć o drama-
tycznej akcji ratowania rodziny 
z Poddębic, która pod koniec ub. 
roku zatruła się tlenkiem węgla. Jak 
ustaliliśmy, w domku od wielu lat 
nie był czyszczony komin. 

- W mojej pracy spotykam się z 
różnymi przypadkami niedbal-
stwa. Na przykład wiem o jednej 
rodzinie z regionu, która wcale nie 
wpuszcza do siebie kominiarzy. Są 

Rozpoczęła się kolejna, III edycja międzynarodo-
wego programu badawczego realizowanego przez 
Katedrę Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej 
i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. 
Jako jedną z pięciu szkół województwa łódzkiego, 
do udziału w projekcie zaproszono Liceum Ogól-
nokształcące w Poddębicach. 

Uczniowie liceum mogą zdobywać doświadczenie 
w prowadzeniu prac badawczych i poznawać tajniki 
oraz warunki pracy polskich naukowców. Oprócz za-
jęć w laboratorium uczestnicy mają możliwość pracy 
z pracownikami uczelni, doktorantami, studentami 

i dowiadują się wielu ciekawostek o pracy naukowej 
na uniwersytecie.

Liceum już od kilku lat współpracuje z Katedrą a 
uczniowie każdej edycji programu pozostawiają po 
sobie bardzo dobre wrażenie. Zdjęcia roślin wykona-
ne przez uczennice z I edycji znalazły się na plakacie 
promującym projekt i były prezentowane podczas 
zjazdu naukowców w Korei we wrześniu 2017 r. 
Dwie pierwsze edycje projektu, oprócz zajęć labora-
toryjnych, obejmowały uprawę 6 odmian rzepaku w 
warunkach naturalnych. 

Info: starostwo w Poddębicach 

Policjanci wyjaśniają okoliczno-
ści wypadku, do którego doszło 
20 lutego około 7.00 na trasie 
krajowej Poddębice - Łódź w 
miejscowości Kołoszyn w gminie 
Dalików. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że kierująca mini coope-
rem podczas wyprzedzania opla 
astry, straciła panowanie nad 
pojazdem i dachowała.

43-letnia kobieta z urazem głowy 
została przewieziona do szpitala w 
Poddębicach. Kierujący oplem nie 
odniósł obrażeń. Trasa została całko-
wicie zablokowana a policjanci wy-
znaczyli objazdy w miejscowościach 
Dalików-Kuciny-Złotniki. Przerwa w 
ruchu trwała około 3 godzin.

Policjanci apelują!!
Niedostosowanie prędkości do 

warunków drogowych, nadmier-
na prędkość, prowadzenie samo-
chodu pod wpływem alkoholu, a 
także lekkomyślność kierowców 

Parterowy budy-
nek, przy ul. Prze-jazd, w którym mieściły się sklepy a także garaże, został w ub. poniedziałek zrównany z ziemią. Pracom przyglądali się przechodnie. Zachodzili w głowę, co powstanie w tym miejscu. Zapytaliśmy o to wła-ściciela terenu. 

- Zdaję sobie sprawę, że miesz-
kańcy interesują się tym, co bę-
dzie w miejscu wyburzonej nieru-
chomości. Na razie nie chciałbym jednak zdradzać planów – usły-
szeliśmy. 

(ps)

rozbiórka w centrum miasta 

Mini cooper dachował 

to wciąż najczęstsze przyczyny 
zdarzeń drogowych. Policjanci 
apelują – zwolnijmy, zachowajmy 
maksimum ostrożności, aby na na-
szych drogach nie dochodziło do 
niepotrzebnych tragedii. Również 
okres zimowy to czas szczególnie 
niebezpieczny zarówno dla kieru-
jących jak i dla pieszych. Szybko 
zapadający zmrok, mgły, opady 
śniegu i deszczu, a co za tym 
idzie ograniczona widoczność 
sprawiają, że dla kierujących takie 
warunki pogodowe są zdradliwe.

lo w międzynarodowym projekcie

Do kominiarza warto zaDzwonić...

i tacy, którzy sami czyszczą kominy. 
Nie zawsze skutecznie. Na przykład 
kilka dni temu zadzwoniła do mnie 
pani, która skarżyła się na dym 
wlatujący z pieca do mieszkania. 
Zapytałem o to, czy komin był 
czyszczony przez nas a właścicielka 
domu odparła, że czyściła go sama. 
Jak widać, nieskutecznie.

Kominiarz odbiera dużo telefonów

Kominiarz z Sieradza mówi o 
wielu przyczynach zapchanego 
komina. Nie zawsze jest to efekt 
niesumienności właścicieli nieru-
chomości. 

- Często ptaki wiją sobie w 
kominach gniazda. Zdarzają 
się też niecodzienne sytuacje. 
Niedawno skontaktowała się ze 
mną właścicielka domu, która 
nie mogła napalić w kominku 
z powodu zapchanego komina. 
Okazało się, że w przewodzie 
utknęła duża sowa. 

Pan Tadeusz fachu nauczył 
się od swojego ojca. Przekazał 
umiejętności synowi. Rodzinna 
firma nie narzeka na brak zle-
ceń. Powodem do radości jest 
też nastawienie mieszkańców 
wierzących w to, że kominiarz 
przynosi szczęście. 

- Wciąż są ludzie, którzy pytają 
mnie, czy mogą złapać za mój guzik. 
Niektórzy guziki obrywają, ale nie 
gniewam się. Mam sporo guzików 
w zapasie – mówi z uśmiechem T. 
Śmidowicz. 

(ps)

Jeszcze w ub. roku 
burmistrz Piotr 

Sęczkowski przekonywał, że na-
dal ma plany, aby pomieszczenia 
w budynku starej komendy 
policji przekształcić pod lokale 
socjalne. Koncepcja władz mia-
sta się zmieniła. Wiadomo już, 
że lokali socjalnych nie będzie. 

- Gmina Poddębice na obecną 
chwilę nie planuje przebudo-
wywać budynku po komendzie 

powiatowej policji. Samorządowi 
zależy, by mieć do dyspozycji jak 
najwięcej terenu wokół basenów 
termalnych. W związku z tym, że 
siedziba Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynarii  w Poddębicach 
znajduje się naprzeciw basenów, 
włodarze miasta złożyli PIW 
propozycję zamiany lokali tak, 
by do pomieszczeń  po komen-
dzie przenieść biura inspektoratu 
weterynarii. 

Wiele mówi się o konsolidacji 
instytucji wojewódzkich, dlatego 
muszą być wolne lokale, by w 
razie czego nie stracić instytucji 
i móc zapewnić miejsca pracy – 
wyjaśnia Magdalena Jaworska z 
urzędu miasta. 

Zmiana zamierzeń władz mia-
sta z pewnością nie spodoba się 
rodzinom oczekującym na własny 
kąt.

(ps)

mieszkań socjalnych nie będzie 

Lokali socjalnych w byłym gmachu policji nie będzie

Kiedy temperatura na zewnątrz gwał-
townie spada, nie zapominajmy, że są 
osoby, które mogą potrzebować naszej 
pomocy. Nie bądźmy obojętni i alar-
mujmy policję za każdym razem, kiedy 
ktoś jest narażony na wychłodzenie 
organizmu. Jak co roku, w chwili gdy w 
naszym kraju następuje ochłodzenie 
i temperatury na zewnątrz, zwłaszcza 
w nocy gwałtownie spadają, policjanci 
zwracają się do wszystkich z apelem 
o to, aby nie byli obojętni na czyjąś 
krzywdę. Chodzi tu oczywiście o osoby, 
które mogą cierpieć z powodu zimna. 
Należy pamiętać, że na wychłodzenie 
organizmu są szczególnie narażeni 
bezdomni, osoby starsze i osoby nie-

trzeźwe przebywające na dworze. Jeśli 
widzimy takiego człowieka, nie wahaj-
my się zadzwonić na numer alarmowy, 
aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. 
Każde takie zgłoszenie jest natychmiast 
sprawdzane.
W Komendzie Powiatowej Policji w 
Poddębicach funkcjonuje całodobowa 
służba dyżurna (tel.: 43 678-94-11, 997 
lub 112) gdzie można bezpośrednio 
zgłaszać informacje na temat osób 
potrzebujących pomocy. Takie in-
formacje można także przekazać za 
pośrednictwem działającej Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa po-
dając właściwe miejsce pobytu osób 
zagrożonych wychłodzeniem.

Zwróćmy uwagę na bezdomnych
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rozmaitości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 273: Ile głów, tyle zdań.
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* Wchodzi żołnierz do gabinetu leka-
rza na SOR-ze.  
- Co panu jest? - pyta lekarz. 
- Mam czkawkę. 
- Czkawkę?! Ma pan CZKAWKĘ?! Pan 
sobie jaja robi?! Tu jest SOR, tu są 
nagłe przypadki! 
- A ja pracuję w patrolu saperskim i za 
chwilę jedziemy na robotę. 

 * * *
* - Czy zgadzasz się z nią być w zdrowiu i w chorobie, w 
bogactwie i w biedzie, póki śmierć was nie rozłączy? 
- Tak, nie, tak, nie, nie. 

 * * *
* Mój dziadek ciągle narzeka – że koszty życia strasznie 
wzrosły w dzisiejszych czasach. Mówi:
– „Pamiętam kiedy byłem młody – mama mi dała 5 
złotych na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną rekla-
mówką – wędliny, mleko, chleb, ser, masło, konfitury. A 
teraz co? Wszędzie te lustra, te kamery!!”

* * *
* Na budowie słychać okrzyk: 
- Franek, podaj kur.. tą cegłę! 
Przechodzący ksiądz zwraca uwagę: 
- Może tak delikatniej... 
- Dobra - Franek, podaj kur.. cegiełkę! 

* * *
* Żona wykonuje jakieś dziwne ruchy przed lustrem. 
- Co ty tam robisz?! 
- Ćwiczę chwyty samoobrony, nigdy nie wiadomo, czy w 
ciemności nie napadnie mnie jakiś maniak seksualny. 
- Daj spokój, aż tak ciemno to nie bywa! 

* * *
* W kościele za chwile ma się odbyć ślub. Młoda para 
zbliża się powoli do ołtarza. Wśród zebranych gości 
jest mała dziewczynka, która szeptem pyta swoją 
mamę:  
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie 
ubrana w białą sukienkę? 
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać 
jaka jest bardzo szczęśliwa - odpowiada matka. 
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

WęGIeRSKa ZUPa GULaSZOWa
Składniki: 
200 g wołowiny 
200 g wieprzowiny 
100 g wędzonego boczku 
2 średnie cebule 
1 papryka czerwona 
1 papryka zielona 
1/2 papryczki chili 
2 większe ziemniaki 
1 średnia marchewka 
2 szklanki soku pomidorowego 
4 szklanki bulionu warzywnego lub 
wody 
1 łyżka oliwy 
3-4 łyżki kwaśnej śmietany (opcjo-
nalnie) 
Przyprawy: 
4 ząbki czosnku, zmiażdżone 
2 łyżeczki słodkiej papryki 
listek laurowy 
1/2 łyżeczki kolendry 
1/2 łyżeczki majeranku

etapy przygotowania:
Boczek kroimy i podsmażamy na oli-
wie. Mięso myjemy, kroimy w kostkę. 
Rumiany boczek zdejmujemy z pa-
telni, na wytopionym tłuszczu pod-
smażamy mięso. Mieszamy. Cebule 
kroimy i wrzucamy do smażącego 
się mięsa. Po 3-4 minutach podle-
wamy gorącym bulionem lub wodą. 
Dodajemy wszystkie przyprawy. Go-
tujemy pod przykryciem ok. 40 min. 
Paprykę i marchew kroimy w drobną 
kostkę lub paseczki, dodajemy do 
zupy. Ziemniaki obieramy, kroimy w 
drobną kostkę i po ok. 5 minutach 
wrzucamy do zupy. Gotujemy przez 
kolejne 15 minut, aż warzywa i mięso 
będą miękkie. Pod koniec dojadamy 
wcześniej podsmażone kawałki 
boczku i wlewamy 2 szklanki soku 
pomidorowego. Doprowadzamy 
do wrzenia. Smakujemy i w razie 
potrzeby przyprawiamy do smaku. 
Jeśli chcemy aby zupa była rzadsza 
zwiększamy ilość soku pomidorowe-
go. Zupę podajemy gorącą z łyżką 
śmietany. 

TaGLIaTeLLe W SOSIe Z 
MaSCaRPONe Ze SZPINaKIeM

Składniki:
1/2 kg makaronu tagliatelle 
łyżka oliwy 
sól 
sos: 
1/2 kg świeżych, bardzo młodych liści 
szpinaku 
25 dag mascarpone 
2 ząbki czosnku 
1 łyżka masła 
garść świeżo startego parmezanu 
natka pietruszki do dekoracji 

etapy przygotowania:
Szpinak przepłucz pod bieżącą wodą, 
osusz, przebierz, usuń twardawe łodyżki. 

Czosnek obierz i pokrój na bardzo cien-
kie plasterki. W rondelku rozpuść ma-
sło, wrzuć czosnek i smaż pół minuty, 
dodaj mascarpone, trzymaj na ogniu aż 
stanie się płynny. Wrzuć liście szpinaku, 
dopraw solą i pieprzem. Makaron ugo-
tuj w osolonej wodzie z dodatkiem łyżki 
oliwy, a gdy będzie al dente, odcedź 
i jeszcze gorący wymieszaj z sosem. 
Odstaw na 2 minuty pod przykryciem, 
by potrawa nabrała wszystkich barw 
smaku. Podawaj udekorowany natką i 
posypany parmezanem. 

DeSeR JaBŁKOWO-SeROWy
Składniki:
30 dag serka mascarpone lub nie-
kwaśnego twarogu 
szklanka śmietany kremówki 
cukier waniliowy 
3 łyżki cukru pudru 
2 łyżeczki żelatyny 
1/2 kg jabłek 
wiśnie z konfitury

etapy przygotowania:
Jabłka obieramy, kroimy na ćwiartki, 

wrzucamy do rondelka, dolewamy 
trochę wody i dusimy do czasu, aż 
się rozgotują i zrobią gęste. Od-
stawiamy do wystudzenia. Serek 
mascarpone (lub zmielony twa-
róg) ucieramy, stopniowo dodając 
cukier puder i cukier waniliowy, a 
następnie mus z jabłek. Śmietankę 
ubijamy na sztywno, mieszamy z 
masą serowo-jabłkową. Żelatynę 
rozpuszczamy w niewielkiej ilości 
gorącego mleka lub wody, doda-
jemy do masy, mieszamy. Należy 
pamiętać, by różnica temperatur 
masy i rozpuszczonej żelatyny nie 
była zbyt wielka. Na dno pucharków 
układamy warstwę wiśni z konfitury, 
zalewamy masą serową i wstawiamy 
do lodówki na kilka godzin. Przed 
podaniem dekorujemy wiśniami. 
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Fotoreportaż

W Domu Kultury w Łęczycy rozstrzygnięto konkurs na wykonanie budek dla ptaków zamieszkujących 
miejski park. W ramach konkursu powstało aż 51 ptasich domków, co potwierdza, że łęczycanom leży 
na sercu dobro skrzydlatych przyjaciół. Wyróżniono 8 prac, wszystkie wykonali uczniowie łęczyckich 
podstawówek. Zwycięzcy razem z Karolem Niewiadomskim, dyrektorem Zieleni Miejskiej, oraz opie-
kunami udali się do łęczyckiego parku gdzie pracownicy ZM zawiesili nowe budki dla ptaków.

Info i fot. UM Łęczyca

Wybrano najlepsze prace
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materiał promocyjny ogłoszenie

Parzęczew 

Ozorków

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 07.03.2018 roku przetargi ustne nieograniczone  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium

w zł

Bema 6 m 52 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
36,60 69 594,00 2 500,00

Sucharskiego 2 m 30 IV piętro
3 pok., aneks kuchenny,

łazienka z wc, przedpokój
45,21 98 049,00 2 500,00

Nowy Rynek 10 m 49 III piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
39,53 84 912,00 2 500,00

Lotnicza 2 m 26 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
46,01 82 409,00  2 500,00

Lotnicza 4a m 19 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
39,53 76 257,00 2 500,00

Przetargi rozpoczną się 07.03.2018 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 06.03.2018 r. ustalonego
wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 07.03.2018r.”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu

notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76  lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

Władze miasta złożyły do ministra sportu i turystyki 
wniosek o dofinansowanie  budowy infrastruktury spor-

towo-rekreacyjnej na skwerze pomiędzy ulicą Zgierską a Sienkiewicza. 
Miasto stara się o dofinansowanie realizacji zadania, w ramach którego 
powstać by miało kilka plenerowych siłowni, ogrodzony plac zabaw z 
urządzeniami sprawnościowymi oraz strefa relaksu (ławki, urządzenia 
do gier edukacyjnych, nasadzenia). Całkowity koszt szacowany jest na 
ok. 94 tys. zł. Miasto zawnioskowało o dotację z ministerstwa sportu 
i turystyki w kwocie niemal 47 tys. zł (50 % kosztów kwalifikowanych).
Celem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref 
aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie 
przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej 
integracji społecznej. Rodzice będą mogli aktywnie spędzać czas z 
dziećmi ze względu na umiejscowienie obok siebie siłowni plenerowej 
i placu zabaw. 
Realizację projektu zaplanowano w okresie od czerwca do października 
br. 

siłownia i plac zabaw 
przy sienkiewicza?

Jeszcze kilka tygodni temu 
informacje przekazywane 
przez robotników pracują-
cych przy budowie ronda 
były takie, że ruch na ulicy 
Zgierskiej (przy Południo-
wej) odbywać się będzie 
wahadłowo. Wiadomo już 
jednak, że Zgierska na od-
cinku od Partyzantów do Po-
łudniowej będzie zamknięta. 
Kierowcy mogą spodziewać 
się dużych utrudnień. 

- Na 6 marca zaplanowa-
no wprowadzenie zmian w 
organizacji ruchu w związ-
ku z budowa ronda u zbie-
gu Zgierskiej/Południowej/
Wysz y ń sk iego/Ma szkow-
skiej/Średniej. Najważniej-
sza zmiana to zamknięcie 
d l a  r uc hu  u l .  Zg ie r sk ie j  
i Średniej przy ul. Południo-
wej. Zgierska na odcinku od 
Partyzantów do Południowej 
będzie zamknięta dla ruchu 
z dopuszczeniem ruchu dla 
mieszkańców. Objazd będzie 
wyznaczony ul. Partyzantów 
do Maszkowskiej i dalej do 
Wyszyńskiego. Z ul. Średniej 
nie będzie można wjechać 
w Zgierską, jednak dla sa-
mochodów osobowych bę-
dzie pozostawiony przejazd  
z ul. Średniej w Maszkowską. 
Samochody ciężarowe będą 
jeździły obwodnicą do ul. 

Miejscowy przed-
siębiorca do dziś 

walczy o swoje pieniądze, które 
– jak nam powiedział – pożyczył 
wykonawcy robót. To niebaga-
telna kwota prawie 200 tysięcy 
złotych. Zdaniem biznesmena 
instytucje odpowiedzialne za 
walkę z nieuczciwymi firmami 
wykazały się w tej sprawie totalną 
niezaradnością. 

- Nie potrafię sobie wytłumaczyć 
tego, że oszust, który wziął ode 
mnie pieniądze, nie został ukara-
ny. Sprawą zajmowała się policja, 
prokuratura, komornik, sądy. Naj-
gorsze jest to, że mam dowody na 
to oszustwo. Okazuje się jednak, 

że właściciel firmy, któremu poży-
czyłem środki, nie ma już firmy 
ani żadnych oszczędności. Tak się 
w Polsce w majestacie prawa robi 
przekręty – mówi przedsiębiorca z 
Parzęczewa. 

Dowiedzieliśmy się, że do oszu-
stwa doszło 5 lat temu. Biznesmen 
do rozbudowy swojego zakładu 
zatrudnił firmę budowlaną z Łę-
czycy. Krótko po rozpoczęciu prac, 
właściciel firmy oznajmił, że nie ma 
pieniędzy na zakup materiałów.

- Moja inwestycja była finansowa-
na przez Unię. Gdyby było inaczej, 
to od razu podziękowałbym takiej 
firmie. Ale wygrała przetarg jako 
jedyna i musiałem trzymać się okre-

ślonych procedur, aby nie stracić 
dofinansowania unijnego. Dlatego 
postanowiłem, że będę właścicie-
lowi tej firmy budowlanej pożyczał 
pieniądze na zakup materiałów. 
Umówiliśmy się, że jak na konto 
wpłyną środki unijne na inwestycję, 
to pożyczone pieniądze mi odda. 
Niestety, tak się nie stało. Sprawą 
zajął się teraz Sąd Gospodarczy. Nie 
odpuszczę tej sprawy, bo wiem, że 
moje pieniądze ten oszust przelał 
do członków swojej rodziny. Będę 
walczył o sprawiedliwość...

Do byłego właściciela upadłej 
firmy z Łęczycy nie udało nam się 
dodzwonić. 

(stop)

państwo zawiodło – twierdzi przedsiębiorca 

Do ozorkowa z utrudnieniami

Wkrótce zamknięty dla ruchu 
zostanie odcinek ul. Zgierskiej 

Do centrum będzie można dojechać 
od ul. Maszkowskiej 

Łęczyckiej. Dojazd do super-
marketu Biedronka przy ul. 
Południowej ma być przez cały 
czas trwania robót utrzymany; 
wykonawca przystąpił już do 
budowy tzw. drogi technicz-
nej, pozwalającej na dojazd do 
marketu od strony ul. Zgierskiej 
– informuje Izabela Dobrynin  
z ozorkowskiego magistratu. 

Przypomnijmy, że inwestycja 
to I etap projektu pn. „Przebudo-
wa układu komunikacyjnego w 
Ozorkowie w celu zapewnienia 
bezpośredniego połączenia ze 
strategicznymi centrami logi-
stycznymi”. Projekt realizowany 
jest w partnerstwie z powiatem 
zgierskim i jest dofinansowany 
w 85% z Regionalnego Programu 
Operacy jnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

II etapem inwestycji będzie 
realizowana w tym roku prze-
budowa ciągu ulic: Traugutta, 
Żeromskiego, Stypułkowskiego, 

Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

Projektował:

Funkcja Imię i nazwisko / Nr uprawnień

1

Specjalność
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Nr rysunku:
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02.2018
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Inwestor: Gmina Miasta Ozorkowa, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1

Adres obiektu:
Łódzkie
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Zgierski
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Ozorków
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Przebudowa ciągu ulicy Południowej (od ul. Unii Europejskiej),

Larkbud Sp.z o. o.
ul. Kaczeńcowa 6 lok 17, 91-214 Łódź

biuro@larkbud.pl, www.larkbud.pl
tel. 42  636 86 70-fax +48-42 63 75 30

Opracował:

Maszkowskiego wraz z budową skrzyżowań oraz mostu na rzece Bzurze,z uwzględnieniem niezbednej infrastruktury technicznej. 

drogowa
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Paulina Balcerzyk
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objazd do ul. Zgierskiej oraz sklepu biedronka od ul. Wyszyńskiego

dojazd do sklepu Biedronka od ul. ZgierskiejŁęczycka wraz z chodnikami. 
Na ul. Południowej budowany 
jest most, który ma być przysto-
sowany do przejazdu tirów, po-

dobnie jak cała ul. Południowa.
Drugie rondo budowane jest u 

zbiegu ulic Południowej, Kocha-
nowskiego i Unii Europejskiej.

Całkowita wartość inwestycji 
- obu etapów - wynosi 17 mln 
160 tys. zł.

(stop)
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Posada zamiast emerytury 

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Parzęczew 
Pasażerowie dener-
wują się z powodu 

kierowców parkujących auta na 
zastępczych przystankach. W 
mieście jest kilka takich miejsc. 
Zaparkowane samochody sku-
tecznie blokują swobodne dojście 
do autobusów. 

- Ktoś powinien coś z tym zro-
bić. Albo są to przystanki, albo 
parkingi. Człowiek musi się prze-
pychać między samochodami, 
aby wsiąść do autobusu. Tak 
nie powinno być – nie ukrywał 
emocji pan Zbigniew, z którym o 
problemie rozmawialiśmy przy ul. 
Konstytucji 3 Maja. 

(stop) 

Takiego zdarzenia 
nie było dawno w 

mieście. Starsza rowerzystka wje-
chała na czerwonym świetle na 
przejście dla pieszych na pl. Jana 
Pawła II i potrąciła mieszkankę, 
która niosła na rękach 1,5-roczne 
dziecko. Zarówno rowerzystka, 
jak i młoda matka wraz z dziec-
kiem trafiły do szpitali. Na szczę-
ście po rutynowych badaniach 
kobiety wróciły do domów. 

W ub. wtorek, w samo południe, 
doszło do niecodziennego wypad-
ku. 

Głośnym echem 
odbiła się decy-

zja samorządu i wójta Ryszarda 
Nowakowskiego dotycząca 
skarbnik gminy Jadwigi Dęb-
skiej. Jak się dowiedzieliśmy, 
skarbniczka otrzymała odpra-
wę w związku z przejściem na 
emeryturę, po czym wróciła 
do urzędu. Wójt zatrudnił ją na 
tym samym stanowisku. 

Większość radnych przychylna 
wójtowi zgodziła się na wypłatę 
odprawy J. Dębskiej w kwocie 
prawie 50 tysięcy złotych. Wcze-
śniej pani skarbnik otrzymała 
nagrodę w kwocie prawie 30 
tysięcy złotych. Skarbniczka na 
emeryturze długo jednak nie 
przebywała. Została zatrudniona 
w urzędzie i to wywołało ostrą 

Widok dwóch młodych klientów biegnących po za-kupach w Lidlu ulicą Listopadową z wypchanymi po brzegi wózkami z pewnością zaciekawił przechodniów. Niektórzy na pewno zadawali sobie pytanie, czy wózki zostaną odstawione pod market. Oby taki sposób dostarczania zakupów do domu nie przyjął się w mieście. Bo gdyby tak było, w Lidlu mogłoby zabraknąć koszy. 
(stop) 

Często można zo-
baczyć mieszkań-

ców regionu, którzy przyjeż-
dżają do Ozorkowa i czerpią 
wodę bezpośrednio z ulicz-
nych zdrojów. W ub. tygodniu 
po ozorkowską wodę przyje-
chali amatorzy z Leśmierza. 

- U nas woda jest zdecydowa-
nie gorsza. Dlatego odwiedzamy 
Ozorków, aby zrobić odpowied-
nie zapasy. Warto przejechać te 
kilometry – mówili z uśmiechem 
mężczyźni. 

(stop)

z wózkieM na uliCĘ 

parking czy przystanek?

Prosto z ulicznego zdroju

to jest skandal! - mówią mieszkańcy
krytykę wśród radnych opozycyj-
nych i mieszkańców. 

- To się w głowie nie mieści, że 
można coś takiego zrobić. Przecież 
jeśli ktoś przechodzi na emeryturę i 
odbiera z kasy dużą odprawę, to nie 
po to, aby znów wrócić do urzędu. 
Niby w aspekcie formalno – praw-
nym wszystko jest w porządku, ale 
takie decyzje jasno uwidaczniają 
jak wójt podchodzi do sprawowa-
nia władzy. Lekką ręką wydaje 
publiczne pieniądze. Według mnie 
to jest bardzo naganne i moralnie 
nie do zaakceptowania – usłyszeli-
śmy od jednego z samorządowców.  
- Czy na stanowisko nie można 
było zatrudnić kogoś młodszego, po 
studiach? Gmina powinna pokazać, 
że promuje takich ludzi a nie jakieś 
dziwne układy. 

Wójta krytykują również 
mieszkańcy. 

- Jakby to były pieniądze pry-
watne i prywatna firma pana 
wójta, to co innego. Mógłby sobie 
dawać ogromne odprawy, nagro-
dy a później znów tego samego 
pracownika zatrudniać. Jednak 
to jest urząd. Pieniądze, które są 
wydawane, są nas wszystkich. 
Jako mieszkaniec Parzęczewa 
czuję się oszukany decyzją wójta 
– mówi pan Bogdan (nazwisko 
do wiadomości redakcji).

Do urzędu wysłaliśmy maila z 
pytaniami dot. odprawy i ponow-
nego zatrudnienia J. Dębskiej. 

Zapytaliśmy wójta czy nie wi-
dzi w decyzji niczego niestosow-
nego? Czy na stanowisko skarb-
nika gmina ogłosiła konkurs? 
Co zadecydowało, aby ponownie 
zatrudnić Jadwigę Dębską?

Pytania pozostały póki co bez 
odpowiedzi. Urząd komentarza 
nie przesłał. 

(stop)

rowerzystka Potrąciła 
matkę z Dzieckiem 

Policjanci na miejscu wypadku pracowali jeszcze przez 2 godziny 
- 74-letnia rowerzystka nie wiado-

mo dlaczego nie zauważyła, że pali 
się czerwone światło. Pech chciał, że 
wjechała wprost na przechodzącą na 
pasach 28-letnią pieszą z 1,5-rocznym 
chłopczykiem. Sprawczyni upadła 
z roweru na asfalt, przewróciła się 
też matka z dzieckiem. Najwięcej 
strachu było z powodu dziecka. Całe 
szczęście nic poważnego się nie stało. 
Rowerzystka najprawdopodobniej 
zostanie ukarana 500 złotowym 
mandatem – mówi st. asp. Sławomir 
Góral z KPP w Zgierzu. 

(stop)

20-letnia aleksandra D. wyjeżdżając oplem corsą na 
ulicę nie zauważyła we wstecznym lusterku nadjeż-

dżającego renault. Opel uderzył w przedni bok renault, którym 
kierował 32-letni Karol C. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. 
Sprawczyni kraksy ukarana została mandatem.

(stop)

kraksa na Słowackiego
Ozorków
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Dostawczy mercedes 
prowadzony przez 

34-letniego kuriera z ogromnym 
impetem uderzył w bok volkswa-
gena T4. To cud, że w tym wypadku 
nikt nie zginął. 27-letni kierowca 
vw nie mógł nic zrobić z autem, 
które kilka razy przekoziołkowało 
i zatrzymało się na ogrodzeniu 
pobliskiego domu. 

Do zdarzenia doszło na skrzyżo-
waniu ulic Cmentarnej i Grzybowej. 
Choć trudno w to uwierzyć, ale kurier 
dostarczający przesyłki był pod wpły-
wem alkoholu. Miał w organizmie 
prawie 0,30 promila. Dojeżdżając 
ul. Cmentarną do Grzybowej nie 
zauważył, że powinien ustąpić pierw-
szeństwa przejazdu. 

- Nie widziałem znaku – powie-
dział naszemu reporterowi 34-letni 
Bartłomiej U., kierowca mercedesa, 
po czym szybko oddalił się w boczną 
uliczkę. 

Na miejsce wypadku pierwsi przy-
jechali strażacy. Zastali niecodzienny 
widok. Dostawczy mercedes wbity w 
ogrodzenie a blisko niego volkswa-
gen, którego podwozie opierało się o 
metalową balustradę domu. 

- Młody kierowca volkswagena 
był w szoku. Szybko założyliśmy mu 
kołnierz usztywniający – usłyszeliśmy 
od jednego ze strażaków. 

Oszołomiony 27-letni Ra-
dosław W. przemierzał w tą  
i z powrotem krótkie odcinki 
na ulicy. 

- Jechałem do firmy. Na 
skrzyżowaniu kątem oka do-
strzegłem jadącego z prawej 
strony białego mercedesa. 
Było już za późno na jakiekol-
wiek manewry. Dostawczy 
mercedes uderzył w bok mo-
jego auta. Siła tego uderzenia 
była bardzo duża. Volkswa-
gen przekoziołkował trzy 
razy i zatrzymał się na płocie 
domu. Dobrze, że jechałem 
sam. Bo, gdyby z boku ktoś 

Ozorków 

SamochoDy znalazły Się 
na ogrodzeniu!

Volkswagen T4 zatrzymał się na ogrodzeniu domu 

27-letni Radosław W. cudem przeżył 

siedział, to 
z  dużym 
p r a w d o -
podobień-
stwem nie 
przeżyłby 
tego wypad-
ku – mówił 
roztrzęsio-
ny kierowca 
vw T4. 

O j c i e c 
2 7 - l a t k a 

dziękował Bogu, że jego syn żyje. 
- To naprawdę cud, że Radek prze-

żył. Gdy zobaczyłem jego samochód 
na płocie, to serce mi zamarło. Mam 
nadzieję, że syn nie ma poważnych 
obrażeń.

Pogotowie przyjechało po kilku-
dziesięciu minutach. Ambulans zabrał 
Radosława W. do szpitala. 

Policja na miejscu wypadku zjawiła 
się ostatnia. Funkcjonariusze przesłu-
chali sprawcę. 

- Kurierowi za jazdę po spożyciu 
alkoholu grozi grzywna w kwocie do 
5 tysięcy złotych – informuje starszy 
aspirant Sławomir Góral z Komendy 
Powiatowej Policji w Zgierzu. - Sankcją 

jest również zakaz kierowania pojaz-
dami, który może zostać orzeczony 

przez sąd na okres od 6 do 36 miesięcy. 
(stop)

W dostawczych autach na szczęście nie było 

pasażerów 

Pierwsi na miejscu wypadku byli strażacy 

34-letni bartłomiej u. był 
pod wpływem alkoholu 

Kurier twierdził, że nie zauważył znaku 
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Królowa kwiatów, jest częstym 
składnikiem perfum i aromatycz-
nych wód do ciała. Z jej płatków 
wytwarzany jest olejek (najmniej 
alergizujący olejek eteryczny spo-
śród wszystkich). Ma właściwości 
antyseptyczne i przeciwzapalne. 
Koi cerę wrażliwą, a zmęczonej i 
szarej dodaje blasku. Korzystnie 
wpływa na rozszerzone naczynka 
krwionośne, ponieważ wzmacnia 
je i zmniejsza zaczerwienienia. Po-
nadto poprawia stan starzejącej 
się skóry – wygładza zmarszczki 
i zwiększa jej jędrność. a dodany 

Zielona glinka swój charaktery-
styczny kolor zawdzięcza obec-
ności jonów żelaza dwuwarto-
ściowego (Fe2+). Najlepsza jest 

do pielęgnacji skóry tłustej, mie-
szanej i trądzikowej, z egzemą lub 
łuszczycą. 

Ma ona właściwości dezynfeku-
jące i gojące, a także odtłuszczające, 
oczyszczające i regenerujące. Nie 
powinny jej stosować osoby o cerze 
suchej i delikatnej. Warto dodać, 
że dzięki właściwościom antysep-
tycznym hamuje namnażanie się 
bakterii fermentacyjnych i gnilnych, 
co z kolei sprawia, że możliwe jest 
głębsze oczyszczenie skóry. Dzięki 
właściwościom ściągającym może 
być ważnym sojusznikiem w walce 
ze zmarszczkami.

efekty wygładzające tej ma-
seczki są zaskakujące. Wystar-
czy z łyżeczką miodu i dwiema 
łyżeczkami mleka wymieszać 
pół szklanki dobrze rozdrob-
nionych płatków owsianych, a 
na koniec należy dodać dwie 
krople olejku z rumianku. Po 
przygotowaniu, w formie de-
likatnego masażu nakładać na 
twarz i pozostawić na 15 minut, 
a po upływie czasu spłukać cie-
płą wodą. W przypadku tłustej 
skóry, do preparatu można do-
dać pięć kropli soku z cytryny.

Płatki owsiane i miód 
– maseczka wygładzająca

zielona glinka Do Cery 
tłustej i Mieszanej

róŻa w kosmetykach

do kremów pod oczy zmniejsza 
opuchliznę i usuwa objawy zmę-
czenia.

brOKuŁY - właściwości i wartości odżywcze. 
Dlaczego warto jeść brokuły?
Brokuły posiadają wyjątkowe wła-
ściwości zdrowotne. Między innymi 
chronią przed rakiem, wrzodami 
żołądka, anemią, a także korzyst-
nie wpływają na funkcjonowanie 
wzroku i regulują poziom cukru 
we krwi, co jest szczególnie ważne 
dla cukrzyków. Wszystko dzięki 
zawartości witamin, składników 
mineralnych i sulforafanu - silnego 
przeciwutleniacza.

Brokuły - właściwości 
antynowotworowe

Brokuły wykazują właściwości 
antynowotworowe dzięki zwartości 
sulforafanu - silnego przeciwutle-
niacza, który blokuje powstawanie 
nowotworowych mutacji DNA oraz 

ułatwia likwidację komórek tworzą-
cego się nowotworu. Sulforafan może 
uchronić m.in. przed rakiem prostaty, 
piersi, płuc i jelita grubego, jednak 
tylko pod warunkiem, że brokuły 
będą odpowiednio ugotowane - wa-
rzywa zachowują swoje antyrakowe 
właściwości, gdy są blanszowane w 
temperaturze 76 st. C.

Brokuły mogą złagodzić 
objawy autyzmu

Brokuły mogą na jakiś czas złago-
dzić objawy autyzmu - przekonują 
naukowcy ze Szpitala Dziecięcego 
MassGeneral i Uniwersytetu Me-
dycznego Johna Hopkinsa (USA). 
Wszystko dzięki zawartości sulfo-
rafanu, który chroni przed stanem 

zapalnym wywoływanym przez stres 
oksydacyjny, charakterystyczny dla 
osób z autyzmem.

Brokuły mogą uchronić przed 
wrzodami

Brokuły oraz kiełki brokułów mogą 
uchronić przed wrzodami żołądka 
i dwunastnicy. Zawarty w tych zie-
lonych warzywach ww. sulforafan 
niszczy Helicobacter pylori – bakterie, 
które mogą się przyczynić do rozwoju 
wrzodów, a także szeregu innych 
zaburzeń, w tym zapalenia błony 

śluzowej żołądka, zapalenia przełyku, 
a nawet raka żołądka.

Brokuły na nadciśnienie 
tętnicze

Brokuły są skarbnicą potasu - 100 
g ugotowanych warzyw zawiera 
aż 295 mg tego pierwiastka. Dzięki 
potasowi naczynia krwionośne są 
bardziej drożne, co sprawia, że krew 
krąży swobodniej. Efektem jest spadek 
ciśnienia. Ponadto potas przyspiesza 
wydalanie nadmiaru sodu z organi-
zmu, co również sprzyja obniżeniu 
poziomu ciśnienia.

Brokuły na mocne stawy

Brokuły wzmacniają stawy i 
sprawiają, że są bardziej elastyczne. 
Wszystko m.in. dzięki zawartości w 
sporych ilościach witaminy C (64,9 
mg w 100 g ugotowanych warzyw), 
która jest niezbędna do wytwarzania 
kolagenu, który buduje chrząstkę, 

poprawia stan tkanki łącznej i odpo-
wiada za kondycję stawów i ścięgien.

 

Brokuły na zdrowe oczy

Brokuły zawierają luteinę, zeak-
santynę, witaminę B2 i witaminę C 
- substancje, które zabezpieczają przed 
zaburzeniami wzroku związanymi 
z wiekiem. Mogą m.in. zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia zwyrodnienia 
plamki żółtej.

Brokuły a cukrzyca

IG brokułów = 15, jednak cukrzycy 
powinni po nie sięgać nie tylko ze 
względu na niski indeks glikemiczny. 
Brokuły mogą bowiem zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego u chorych 
na cukrzycę, którzy, ze względu na 
wysoki poziom glukozy we krwi, są 
aż pięciokrotnie bardziej narażeni na 
rozwój tych chorób niż inni pacjenci.

kawa - właściwości lecznicze 
i zastosowanie kawy

Kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie, gdyż ma 
liczne właściwości lecznicze. Dlatego ziarna kawy 
są surowcem wysoko cenionym przez przemysł 
farmaceutyczny i kosmetyczny m.in. dlatego, że 
zawierają substancje opóźniające procesy starze-
nia się organizmu. 

Kawa - źródło kofeiny

Kofeina jest najbardziej znanym i cenionym skład-
nikiem kawy, który determinuje jej właściwości 
lecznicze. Kofeina znalazła zastosowanie w prepara-
tach przeciwmigrenowych, przeciwastmatycznych, 
przeciwbólowych, pobudzających.

Kawa - właściwości przeciwnowotworowe

Kawa jest także źródłem cennych antyoksydan-
tów – kwasów chlorogenowego i kawowego, które 
nie tylko neutralizują wolne rodniki tlenowe w 
organizmie i usprawniają oczyszczanie orga-
nizmu ze szkodliwych toksyn, ale dodatkowo 
usprawniają mechanizmy obronne organizmu. 
Naukowcy uważają, że dzięki tym właściwościom 
antyoksydanty mogą chronić przed uszkodze-
niami materiał genetyczny w komórkach i tym 
samym chronić przed niektórymi chorobami 
nowotworowymi.

 
Kawa poprawia pamięć i koncentrację

Obecne w ziarnach kawy kofeina, teofilina i 
teobromina działają na centralny układ nerwowy, 
przyśpieszając przepływ impulsów elektrycznych 
w mózgu, czyli procesy myślowe. Działa więc pobu-
dzająco na umysł, zwiększa pamięć krótkotrwałą i 
ułatwia koncentrację. 

 

Kawa a choroba Parkinsona i alzheimera

Długofalowo kawa, a konkretnie kofeina, teofilina 
i teobromina, wpływa na zmniejszone ryzyko wy-
stąpienia choroby Parkinsona i Alzheimera. dowiedli 
tego naukowcy z University of Illinois at Chicago 
(USA). Ich badania wykazały, że początek choroby 
Parkinsona u osób pijących kawę jest późniejszy (72 
lata) niż u osób, które nie spożywały kawy (64 lata).

Kawa zmniejsza ryzyko cukrzycy tupu 2

Kawa może zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy 
typu 2. Tak wynika z badań holenderskich naukow-
ców z National Institute for Public Health and the 
Environment,, które zostały opublikowane w piśmie 
“Lancet”. Wśród badanych pijących powyżej 7 filiża-
nek dziennie, w porównaniu z 2 filiżankami dziennie 
ryzyko to ulega redukcji nawet o 50%.

Kawa wspomaga odchudzanie

Kofeina przyśpiesza przemiany metaboliczne w 
organizmie, a szczególnie spalanie tłuszczów. Dlate-
go kawa stała się jednym z pożądanych składników 
preparatów ułatwiających zrzucenie nadwagi.

Kawa pomaga w alergii i astmie

Dotychczasowe wyniki badań prowadzonych przez 
liczne laboratoria na całym świecie sugerują, że kofeina 
może być przydatna w leczeniu alergii, ponieważ obniża 
stężenie histaminy – substancji biorącej udział w reakcjach 
alergicznych. Natomiast dowiedzione jest, że u osób cho-
rych na astmę kofeina zmniejsza częstość i nasilenie ataków 
duszności, a to dlatego, że rozszerza oskrzela.

Bezpieczna dawka kawy to 600 mg dziennie, czyli 
około 6 filiżanek
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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 
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

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



Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy kat. B
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Specjalista ds. programów 
(Ue, aRiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Kierowca kat. B, C, C+e
Prawo jazdy B, C, C+E, świadectwo 
kwalifikacji
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe - rolnicze
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B, 99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Magazynier
Wykształcenie średnie, obsługa 
wózków widłowych.
Giełda Rolna „ZOLA” sp.j.
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel. 604-160-803

Operator wtryskarek
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku min. 1 rok, 
wykształcenie zawodowe lub 
średnie, chęć do pracy.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy

Krawcowa
Umiejętność kroju i szycia
„P.H.U. BH Perfect”
Marzena Kaczmarek
Ul. M. Konopnickiej 11A, 99-100 Łęczyca
e-mail: info@bhperfect.pl

Piekarz/ciastowy
Książeczka zdrowia, wymagane 
doświadczenie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Referent techniczny
Wykształcenie średnie, 
świadectwo szkolne do 
wglądu, biegła obsługa 
komputera, umiejętność 
pracy w zespole, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, 
mile widziane kursy i szkolenia
A. Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie  Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. (24) 721-50-88

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 Łę-
czycy. Tel.: 533-455-287 lub 24-721-59-67

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

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67 m², parter w Ozor-
kowie 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

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

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

Sprzedam nowy wózek do wożenia wo-
reczków, maszynę do obcinania cebuli 
lub 3 silniki do niej osobno, kuchnię pol-
ską Grudziądz oraz 2 rowerki dziecinne 
w dobrym stanie w tym jeden to BMX 
Puma mały. Tel.: 507-330-281

Garaż 16,5 mkw. murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna - sprze-
dam: tel. 500 336 322

Singer, szyjąca na pedał, sprzedam: tel. 
500 336 322

Maglownica domowa na korbę, sprze-
dam: 500 336 322
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Zimowe Dni Otwarte w Miejsko- 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Uniejowie rozpoczęły się od 
techniki tworzenia kwiatów z 
foamirany irlandzkiej, co spra-
wiło wszystkim ogromną radość. 

Każdy bez wyjątku wczuwał 
się w swoją pracę i dobierał odpo-
wiednie kolory, tak by każdy kwiat 

wyglądał precyzyjnie. Przygoto-
wane kwiaty przymocowane zo-
stały do przepasek, gumek-frotek 
i broszek. Kolejnego dnia dzieci 
miały możliwość stworzenia uro-
dzinowego drzewka z bibuły oraz 
zabaw z Kubusiem Puchatkiem 
i jego przyjaciółmi na podstawie 
książki pt. „Urodziny Kubusia 
Puchatka”. Korzystając z okazji, 
iż zbliżał się Dzień Świętego Wa-
lentego uczestnicy warsztatów 
projektowali własne walentynki. 
Zajęciom towarzyszyło czytanie 
wierszyków okazjonalnych, po-
wstawały także własne twórcze 
„dzieła”. W drugiej części zajęć 
uczestnicy wykonali własne kwia-
ty. Zrobione zostały z bibuły oraz 
wykałaczek, do tego niezbędne 
były doniczki i gąbka florystyczna. 
Podczas ostatnich zajęć pt. „Jak 
ostatki to ostatki” dzieci poznały 
tradycje karnawałowe, dowiedzia-
ły się co to zapusty, ostatki. Przy-
gotowały karnawałowe maski, 
które ozdobione zostały brokatem 

zimowe Dni otwarte w Bibliotece

oraz kolorowymi piórami. Mogły 
poczuć się też jak w prawdziwym 
salonie kosmetycznym, przygoto-
wując się na wielkie wyjście typu 
bal karnawałowy.

21 lutego w sali konferencyjnej urzędu 
gminy w Piątku odbyła się debata 
społeczna z udziałem przedstawicieli 
instytucji i mieszkańców z terenu gmi-
ny Piątek oraz Góra św. Małgorzaty. 
Spotkanie służyło przede wszystkim 
poznaniu oczekiwań zgromadzonych 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Komendant powiatowy policji w Łęczy-
cy podinsp. Zbigniew Gruszczyński za-
prosił mieszkańców oraz przedstawicieli 
instytucji z terenu gminy Piątek i Góra 
św. Małgorzaty do dialogu na temat 
wypracowania wspólnych rozwiązań 
mających na celu poprawę bezpieczeń-
stwa. Jednym z czynników branych w 
tym celu pod uwagę było ewentualne 
stworzenie nowego posterunku policji 
z siedzibą w Piątku. Rejonem swego 
działania obejmowałby gminę Piątek 

oraz Górę św. Małgorzaty. Kierując się 
takim założeniem szef łęczyckiej policji 
oparł się o wcześniejsze analizy stanu 
bezpieczeństwa tego terenu.
Debatę społeczną rozpoczął komen-
dant łęczyckiej policji. Podczas spo-
tkania omówione zostały najczęstsze 
zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać 
mieszkańcy gmin, a także sposoby 
ich skutecznego minimalizowania. 
Przedstawiono również krótką prezen-
tację dotyczącą m.in. efektów pracy 
łęczyckich policjantów. We wspólnych 
rozmowach podkreślano konieczność 
zaangażowania społeczeństwa w 
bezpieczeństwo i informowanie policji 
o każdej niepokojącej sytuacji. W tym 
celu przedstawiono funkcjonowanie 
„Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa”, a także omówiono rolę służby 

dzielnicowego i ułatwiającej z nim kon-
takt aplikacji „Moja Komenda”.
Przedmiotem dalszej części debaty 
stał się temat nowej siedziby policji. 
W tym celu szczegółowo omówiono 
koncepcję jej powstania i wyjaśniono 
zasady funkcjonowania przypuszczal-
nego posterunku. Uczestnicy poruszali 
interesujące ich zagadnienia. Wszystkie 
spostrzeżenia i wnioski mundurowi 
zanotowali, by po przeanalizowaniu 
podjąć odpowiednie działania. Na 
wszelkie zadane pytania padające z sali 
odpowiedzi udzielał szef łęczyckich poli-
cjantów jak i przedstawiciel komendanta 
wojewódzkiego policji w Łodzi - podins. 
Jarosław Janus. Wsparcia podczas kilku 
pytań udzielili obecni wójtowie. Inicja-
tywa nowej siedziby policji spotkała się 
poparciem zgromadzonych gości.

W komendzie wojewódzkiej policji 
w Łodzi odbyła się uroczysta zbiór-
ka, podczas której wręczono na-
grody i wyróżnienia komendanta 
głównego policji oraz komendanta 
wojewódzkiego policji w Łodzi. Za 
wzorową służbę i osiągane w niej 
wyniki nagrodzono w sumie 67 
funkcjonariuszy z garnizonu łódz-
kiego. W gronie nagrodzonych nie 
zabrakło stróżów prawa z Łęczycy.

23 lutego komendant wojewódz-
ki w Łodzi podczas uroczystości 
wręczył nagrody finansowe dla 
policjantów, którzy wyróżnili się 
pełniąc wzorowo służbę. Wśród 
nich nie zabrakło funkcjonariusz 
z komendy powiatowej policji w 

19 lutego mundurowi z łęczyckie-go ruchu drogowego w ramach akcji „Trzeźwość” prowadzili dzia-łania zmierzające do wyelimino-wania z dróg kierowców będących pod wpływem alkoholu.
Kierowanie pod wpływem alko-holu lub środków odurzających czy substancji psychotropowych jest jednym z najistotniejszych czyn-ników zwiększających zagrożenie na drogach. Błędy i brawura towa-rzysząca kierującym znajdującym się pod działaniem alkoholu czy narkotyków skutkuje tragicznymi konsekwencjami. Policjanci łęczyc-kiej komendy w samym styczniu tego roku wyeliminowali z ruchu 12 kierowców, którzy mimo spoży-tego alkoholu wyjechali na drogi naszego powiatu. W lutym doszło do zdarzenia drogowego z udzia-łem nietrzeźwego kierowcy. W związku z powyższym, aby zadbać o bezpieczeństwo uczestników ru-chu, a tym samym wyeliminować 

niebezpieczeństwo związane z po-ruszaniem się po drogach nietrzeź-wych kierowców zorganizowali i przeprowadzili akcję „Trzeźwość”. W tym celu patrole „drogówki” w kilku miejscach na terenie powiatu spraw-dzały, czy wszyscy kierowcy tego dnia wsiedli za kierownicę trzeźwi. W trakcie działań przebadano blisko 70 kierowców w śród których, nie było pijanych.
Policja apeluje -widzisz nietrzeź-wego kierującego - reaguj!
Pamiętajmy, alkohol, czy narkoty-ki zmniejszą szybkość reakcji. Powo-dują problemy z ostrością widzenia jak i wyczuciem odległości od poten-cjalnej przeszkody. Kierowca będący pod działaniem różnych środków odurzających błędnie ocenia sytuację i własne umiejętności. Prowadzenie pojazdów przez osoby odurzone takimi substancjami to częsta przy-czyna wielu tragedii oraz niebez-piecznych zdarzeń drogowych.

Policjanci z łęczycy nagrodzeni

Łęczycy. Nagrodę z rąk komendanta 
insp. Andrzeja Łapińskiego odebrał 
asp. szt. Mariusz Wojtczak oraz 
sierż. szt. Łukasz Sobczyński. 

Działania „trzeźwość”

Policjanci o cyberprzemocy
W czasach masowego korzysta-
nia z komputerów, czy urządzeń 
mobilnych, codziennie mnóstwo 
osób styka się z siecią internetową. 
Należy pamiętać, że wykorzysty-
wana w sposób niewłaściwy, może 
wyrządzić sporo krzywdy. Dlatego 
policjanci z łęczyckiej komendy 
spotkali się z uczniami Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego 
w Stemplewie, aby porozmawiać 
o cyberprzemocy.

16 lutego policyjny profilaktyk 
oraz dzielnicowi z łęczyckiej ko-
mendy rozmawiali z uczniami 
Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego o bezpiecznym 
korzystaniu z Internetu. Słuchacze 
podczas spotkania z policjantami 
dowiedzieli się, jakie negatywne 
skutki niesie niewłaściwe korzy-

stanie z po-
w s z e c h -
nych w dzi-
sie jszych 
c z a s a c h 
portali spo-
łecznościo-
wych oraz 
komuni-
k atorów 
interneto-
wych i jak 
im zapobiec. Szczególną uwagę 
zwrócili na niebezpieczeństwo wy-
nikające z zawierania znajomości z 
osobami, które mogą podawać się 
za kogoś innego. Policjanci wyjaśnili 
młodzieży także, czym jest cyber-
przemoc oraz przedstawili formy 
cyberprzemocy, którymi są m.in. 
wyzywanie, straszenie, poniżanie 

innych osób w Internecie lub przy 
użyciu telefonu, robieniu komuś 
zdjęć, rejestrowanie filmów bez 
zgody drugiej osoby, publikowa-
nie w internecie lub rozsyłanie 
telefonem zdjęć, filmów lub tek-
stów, które obrażają lub ośmieszają 
innych.

Debata o bezpieCzeństwie
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nowa stacja badawcza senior na paralotni trening przed komputerem

Chiny rozpo-
częły budowę 
swojej piątej 
stacji antark-
tycznej. Po-
wstanie ona 
na w Zatoce 
Terra Nova na 
Morzu Rossa. 
Obecnie w za-
toce znajdują 
się trzy stacje, 
letnie włoska i niemiecka oraz całoroczna koreańska. 
Chińska stacja będzie stacją całoroczną. Budowa stacji 
ma zostać ukończona w ciągu czterech lat. Będą w niej 
prowadzone badania z zakresu geologii, meteorologii i 
biologii. Badane będą też meteoryty, a stacja będzie też 
odpowiadała za zapewnienie bezpieczeństwa operacji 
lotniczych. Transport ciężkiego sprzętu trwał od połowy 
stycznia, a maszyny i urządzenia dostarczał lodołamacz 
Xuelong (Śnieżny Smok). W ciągu 20 dni postawiono 
tymczasowe budynki, które będą służyły robotnikom 
pracującym przy konstrukcji stacji. Obecnie na Morzu 
Rossa, które jest jednym z najważniejszych regionów, 
na których prowadzone są badania klimatu Antarktyki, 
istnienie wiele innych stacji, w tym największa tego typu 
konstrukcja w Antarktyce, amerykańska McMurdo, w 
której może mieszkać ponad 1200 osób.

91-letni Janusz Orłowski został rekordzistą Guinnessa w 
kategorii najstarszy paralotniarz. Przez kolegów z klubu 
„Gekon Glide Club” nazywany Praszczurem, urodził się 
dokładnie 14 stycznia 1926 roku w Brzeskiej Woli, w 
województwie mazowieckim. Rekordowy skok odbył się 
w wakacje na lotnisku w miejscowości, z której pochodzi 
rekordzista. Pan Janusz, w dniu skoku miał dokładnie 91 
lat i 189 dni. Pan Janusz opowiada, że czas wolny można 
spędzać przed telewizorem lub przy piwku, jak kto woli, 
ale jego ulubionym sposobem jest paralotnia. Twierdzi, 
że wszystko jest możliwe, w każdym wieku – trzeba tylko 
odpowiednio bardzo chcieć. Ponadto, nie traktuje na 
poważnie nikogo, kto życzy mu tylko sto lat, ponieważ 
jego największym marzeniem jest „wylatać” jak najwięcej 
godzin na paralotni aż do swoich 144 urodzin. 

Właściciele starszych psów mają tendencję do wybaczania 
im nieposłuszeństwa i uporu, mniej się z nimi bawią niż 
wcześniej, tłumacząc to stanem fizycznym psa. Okazuje się 
jednak, że w ten sposób wyrządzają zwierzęciu krzywdę. 
Regularne ćwiczenia umysłowe i nauka przez całe życie 
polepszają życie sędziwego psa i opóźniają związany 
z wiekiem spadek zdolności umysłowych. Oczywiście 
ograniczenia fizyczne powodują, że ze starym psem nie 
można wykonywać tych samych czynności, co z młodym. 
Dlatego też naukowcy z Wydziału Weterynarii Uniwersy-
tetu Wiedeńskiego postanowili sprawdzić, czy interakcje 
za pomocą komputera mogą przysłużyć się sędziwym 
psom. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że 
starsze psy pozytywnie reagowały na trening z wykorzy-
staniem ekranu dotykowego i gry logicznej. Okazało się, 
że rozwiązywanie prostych zadań umysłowych na ekranie 
komputera połączone z systemem nagród może być do-
brym zastępnikiem wymagającego treningu fizycznego i 
utrzymać sędziwe zwierzę w dobrej kondycji umysłowej.
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