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Łęczyca
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Blisko 20 tys. zł za 
rok ubiegły i 5,5 tys. 

zł od początku roku bieżącego 
muszą oddać mieszkańcy, któ-
rzy skorzystali z programu 500 
plus. Najczęstszym powodem 
konieczności zwrotu pienię-
dzy było przekroczenie progu 
dochodowego, jak się okazuje, 
nawet o 5 złotych.

- Świadczenie z programu 500 
plus przysługuje na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie, a także 
na pierwsze i jedyne dziecko dla 
rodzin o niskich dochodach, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a 
w przypadku jeżeli członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne kwoty 
1200 zł – wyjaśnia Monika Gering z 
wydziału promocji, oświaty, kultury i 
sportu w urzędzie miejskim w Łęczy-
cy. - Najczęstszym powodem zwrotu 

Korty tenisowe w 
Łęczycy szykowane są do rozpoczęcia sezonu. W ubiegłym tygodniu ruszyły prace związane z przygotowa-niem obiektu do pierwszej w tym roku imprezy – Super Serii Młodzików, czyli pięciodnio-wych tenisowych zmagań, które wystartują pierwszego maja.

- Pracy jest ogrom. W tym roku, przez pogodę zaczynamy z co naj-

W Wielką Sobotę 
rodzina państwa 

Zawadskich przyleciała do 
Polski z Abchazji, gdzie przez 
konflikt zbrojny straciła do-
robek swojego życia.  To 
pierwsza rodzina repatrian-
tów przyjęta do Łęczycy. 
Miasto zapewniło im miesz-
kanie, pomaga w znalezieniu 
pracy, załatwianiu formal-
ności i przede wszystkim 
w zaaklimatyzowaniu się w 
nowym miejscu. 

Repatrianci z Gruzji to cztery 
osoby. Do Polski przylecieli 
praktycznie z niczym – każdy 
miał jedynie nieduży bagaż 
podręczny. 48-letni Vladislav 
jest głową rodziny. Wielo-
krotnie przyjeżdżał do Polski 
w celach zarobkowych. Po-
dejmował się pracy głównie 
na budowach. Dzięki temu 
zna język polski. W Łęczycy 
najprawdopodobniej również 
podejmie pracę w branży bu-
dowlano-remontowej, jest już 
po pierwszych rozmowach w 
sprawie pracy. Jego małżonka, 
43-letnia Iamze dobrze czuje 
się w kuchni i ma doświadcze-

Zamek królewski w 
Łęczycy otrzyma do-

tację z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w 
wysokości 270 tys. zł. Będzie 
przeznaczona na zakup i montaż 
nowoczesnych systemów zabez-
pieczeń.

– To wspaniała wiadomość, 
która, jak myślę, ucieszy zarówno 
mieszkańców jak i turystów. XV
-wieczny zamek jest perełką na-
szego miasta, o którą trzeba dbać. 
Do samego końca trzymałam 
kciuki i wierzyłam, że otrzymamy 
środki pozwalające na zrealizo-
wanie tej kosztownej inwestycji. 
Zabezpieczenie zabytku przed 
kradzieżą, pożarem oraz innymi 
zniszczeniami było naszym prio-
rytetem. Wystarczy przypomnieć 
tragiczny w skutkach pożar zabyt-

kowego, drewnianego kościółka 
w Mileszkach, który wskutek 
niesprawnej instalacji spłonął 
doszczętnie, dlatego na chwilę 
obecną przystępujemy do ochrony 
serca naszego miasta, jakim jest 
zamek, a w przyszłości ubiegać bę-
dziemy się o fundusze na kolejne 
prace przy zabytku – mówi Mo-
nika Kilar-Błaszczyk, wykonująca 
zadania i kompetencje burmistrza 
miasta Łęczyca.

W ramach zadania zostaną zaku-
pione i zamontowane nowoczesne 
systemy zabezpieczeń: monito-
ring wizyjny z analityką obrazu, 
kontrola dostępu, wykrywania 
i sygnalizacji włamania, system 
przeciwpożarowy wraz z syste-
mem oddymiania oraz oświetlenie 
ewakuacyjne. Prace zakończą się do 
końca listopada 2018 roku.

W dniu 11 kwietnia 
(środa) na terenie mia-

sta przeprowadzona będzie zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych 
(meble, tapczany, dywany itp.). W 
celu ułatwienia odbioru, odpady 
należy wystawić w dniu zbiórki w 
godzinach: od 6.00 do 7.00

– w przypadku zabudowy wielo-
rodzinnej w miejscach wyznaczo-
nych do gromadzenia odpadów,– w 
przypadku zabudowy jednorodzin-
nej przed posesję. 

Zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
miasta Łęczyca meble i inne odpady 
wielkogabarytowe odbierane są dwa 
razy w roku w formie tzw. wystawek 
przez przedsiębiorcę odbierającego 
od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych odpady komunalne. 

Nie małym zaskocze-
niem dla wielu osób 

był widok pustego miejsca na 
placu T. Kościuszki, gdzie jeszcze 
do niedawna rósł żywopłot. Przed 
świętami został wycięty przez 
pracowników Zieleni Miejskiej. 
Jak wyjaśnia Sylwia Doniak, za-

stępca dyrektora ZM, żywopłot 
był już mocno przerzedzony i 
nie prezentował się atrakcyjnie. 
Dlatego zapadła decyzja o jego 
wycięciu. Niedługo zaplanowane 
zostaną nowe nasadzenia. Ma być 
kolorowo i bardzo atrakcyjnie.

(zz)

Zamek Z dotacją

Przygotowania do sezonu
mniej dwutygodniowym opóźnie-niem. W latach ubiegłych do tego czasu mieliśmy już przygotowaną połowę kortów. Musimy zdążyć przed 1 maja. W tym tygodniu przyjedzie duży walec, więc pra-ca będzie szła szybciej – mówi Grzegorz Jasiński, prezes MMKT w Łęczycy. - Korty po zimie są w kiepskim stanie. Na pewno damy radę, tylko brakuje rąk do pracy.

(zz)

W ubiegłym tygodniu szykowano pierwszy kort

Plac Kościuszki bez żywopłotu

W pustym miejscu będą nowe nasadzenia kwiatów

Muszą oddać 500 plus
świadczenia było nie podanie w usta-
wowym terminie informacji o zmianie 
sytuacji dochodowej rodziny (m.in. 
podjęcie zatrudnienia, a tym samym 
przekroczenie progu dochodowego). 
Najniższa kwota przekroczenia progu 
dochodowego wynosiła 5 zł. 

W wielu przypadkach tak nie-
znaczne przekroczenie limitu do-
chodów spotyka się z niezrozu-
mieniem ze strony beneficjentów 
programu 500 plus. Przepisy są jed-
nak nieugięte. Przekroczenie progu 
dochodowego nawet o 1 zł skutkuje 
pozbawieniem prawa do korzy-
stania z dodatkowych pieniędzy 
na dziecko. Za rok 2017, 18 rodzin 
musi oddać pieniądze z programu 
500 plus na łączną kwotę 19579,32 
zł, w roku 2018 wydano natomiast 
4 decyzje skutkujące zwrotem na 
łączną kwotę 5,5 tys. zł.

(zz)

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

repatrianci są bezpieczni i szczęśliwi 

nie zawodowe. Ona także odbyła 
już rozmowę kwalifikacyjną. 
Synowie państwa Zawadskich 
niedługo podejmą naukę w jed-
nej z łęczyckich podstawówek. 
11-letni Akaki i jego o półtora 
roku starszy brat Dawexi już 
mają nowych kolegów, z który-
mi spędzają czas na wspólnej 

zabawie i grze w piłkę. Chłopcy 
prawdopodobnie szybko przy-
swoją język polski, są dobrzy 
z matematyki i, jak mówią ich 
rodzice, bardzo zdolni. 

Odwiedzil iśmy rodzinę z 
Gruzji. W Łęczycy nowi miesz-
kańcy czują się znakomicie.

- Wszystko jest aż za dobrze 
– mówi z uśmiechem pan Vla-
dislav. - Zostaliśmy bardzo ser-
decznie przyjęci, władze miasta 
pomagają nam we wszystkim. 
To cudowne, że są na świecie 
tak dobrzy ludzie. Nasi sąsiedzi 
również są bardzo sympatyczni 
a samo miasto bardzo nam się 
podoba. Jest przede wszystkim 
spokojnie i bezpiecznie, tego w 
Gruzji, niestety, nie było. Już nie 
musimy bać się o własne życie 
i o bezpieczeństwo naszych 
synów. Bardzo dziękujemy Pol-
sce, Polakom, władzom miasta 
i mieszkańcom Łęczycy. Rozpo-
czął się nowy rozdział naszego 
życia. 

Ojciec pana Vladislawa był 
Polakiem, mama jest Gruzinką 
i została w swojej ojczyźnie 
sama. Mężczyzna planuje odło-
żyć pieniądze i sprowadzić 
mamę do Łęczycy. 

(zz)
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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

Od tygodnia pogoda 
jest prawdziwie wiosen-

na. Nic dziwnego, że wielu mieszkań-
ców rozpoczęło prace remontowe 
zarówno w domach, jak i ogrodach. 
Markety z artykułami budowlanymi 
i wykończeniowymi nie narzekają na 
brak klientów.

Mieszkańcy przede wszystkim 
odświeżają mieszkania. Kupują farby, 
pędzle, wałki do malowania. Dużym 
powodzeniem cieszą się też produkty 
do prac działkowych oraz do odna-
wiania np. mebli ogrodowych czy 
ogrodzeń.

- Większość produktów oferowanych 
przez nasz sklep ma tzw. określony czas 
wzmożonego zainteresowania. Teraz są 
to głównie wszelkiego rodzaju farby, 
lakiery przeznaczone do renowacji i 
odświeżania powierzchni zarówno 
wnętrz jak i zewnętrznych. Sprzedają 
się tak naprawdę wszystkie produkty, 
nie ma preferowanych firm. Klienci 
szukają zarówno droższych jak i tań-

Takiej sytuacji Henryk 
Gandecki, zegarmistrz 

z Łęczycy, nie mógł przewidzieć. W 
czwartkowe przedpołudnie został 
okradziony. Złodziej wyrwał mu z 
ręki torbę z pieniędzmi i dokumen-
tami. Przepadło 1300 zł. 

- Nigdy w życiu nie zostałem 
okradziony, tym bardziej więc ta 
sytuacja była dla mnie dużym zasko-
czeniem. Kilkadziesiąt lat prowadzę 
zakład w Łęczycy, do tej pory było 
całkowicie spokojnie – przyznaje H. 
Gandecki. - Nic nie wskazywało, że 
ten mężczyzna to złodziej. Wszedł do 
zakładu trochę się rozejrzał, przyznał, 
że mam duży wybór ładnych zegar-
ków. Chwilę postaliśmy i zapytałem, 
czy coś mu pokazać, bo chciałem 
iść do banku wpłacić pieniądze i 
zrobić opłaty. Odparł, że na razie 
nie. Razem z nim i moim kolegą 
wyszliśmy. Kiedy zamykałem drzwi 

Wiosna – czas remontów
Łęczyca

Na zdjęciu od lewej Natalia Frątczak 
i Karolina Florczak
szych produktów - mówi Natalia Frąt-
czak, sprzedawczyni w jednym z łę-
czyckich marketów budowlanych. - Od 
kilku dni obserwujemy też wzmożony 
popyt na materiały budowlane. Pogoda 
sprzyja rozpoczęciu tego typu prac.

(mku)

Radni o bezpieczeństwie
Łęczyca

Łęczyca

Jeszcze przed świę-
tami w Łęczycy prze-

prowadzono wizję lokalną, której 
celem była ocena stanu bezpie-
czeństwa użytkowników drogi 
703 biegnącej przez miasto ulicami 
Kaliską i Belwederską. W ostatni 
czwartek jej wyniki omawiano 
podczas komisji bezpieczeństwa 
rady miejskiej.

Po wysłuchaniu protokołu z wizji 
lokalnej, radni wnieśli zastrzeżenia 

co do faktu, że nie uwzględniono w 
działaniach na rzecz bezpieczeństwa 
wiaduktu kolejowego na ulicy Kali-
skiej, który zdaniem samorządowców i 
mieszkańców stanowi duże zagrożenie 
dla pieszych.

- Wszyscy będą się nad tym zastana-
wiać dopiero jak dojdzie do tragedii - ar-
gumentował mieszkaniec osiedla Królów 
obecny podczas czwartkowych obrad. 
- Po pierwsze wyjazd z naszego osiedla 
to prawdziwa loteria, kierowcy jadący 

od strony miasta po opuszczeniu wia-
duktu rozwijają niemałą prędkość, przy 
ograniczonej widoczności. Po drugie 
chodnik na wiadukcie jest bardzo wąski, 
poruszanie się tam stanowi poważne 
zagrożenie dla pieszych. 

Podobne zdanie w tej sprawie przed-
stawił inny mieszkaniec reprezentujący 
osiedle Kwiatowe.

- Jak do tego dodać gigantyczne kału-
że i błoto to sytuacja staje się naprawdę 
niebezpieczna.

Radni proponowali, aby w tej okolicy 
zainstalować fotoradar.

- Przed wjazdem do miasta od 

strony Poddębic należy umieścić znak 
informujący o kontroli radarowej oraz 
fotoradar - proponował radny Zenon 
Koperkiewicz.

Ostatecznie, radni opracowali listę 
działań, które należy podjąć w celu 
podniesienia stopnia bezpieczeństwa 
na ulicy Kaliskiej, w al. Jana Pawła II 
i na ulicy Belwederskiej. Znalazły się 
wśród nich: pomiar prędkości jazdy 
na terenie miasta, wzmożone patrole 
policji i karanie mandatami kierow-
ców, którzy poruszają się z nadmierną 
prędkością, doświetlenie przejść dla 
pieszych, ograniczenie tonażu sa-

mochodów wjeżdżających w ulicę 
Wojska Polskiego i M. Konopnickiej, 
wyznaczenie miejsc parkingowych 
dla niepełnosprawnych w zatocz-
kach przy ulicy Kaliskiej (przy kinie), 
zainstalowanie sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniach ulic Belwederskiej 
i al. Jana Pawła II oraz oznaczenie 
sygnalizacji lewoskrętu z ulicy Bel-
wederskiej w drogę nr 91. Część z tych 
działań określono jako możliwe do 
wykonania „na już”, a część dopiero 
po zakończeniu remontów ulicy M.  
Konopnickiej oraz drogi nr 91.

(mku)

Zuchwała kradzież w centrum miasta
złapał od dołu torbę, w 
której były pieniądze, 
książeczka na opła-
ty i inne dokumenty 
do wpłat. Torebka się 
podarła, jak uciekał to 
część pieniędzy mu 
wypadła, całe szczę-
ście, bo przepadłoby 
wszystko. Nie wiem 
skąd, w tym samym  
momencie, w bramie 
kamienicy stał poli-
cjant po cywilnemu, 
to on podjął natych-
miastowe działania.

Uciekający około 30 letni złodziej 
nagrał się na kamery miejskiego mo-
nitoringu. Po kilkunastu minutach 
został złapany. W jego samochodzie 
policja znalazła książeczkę z opłatami 
Henryka Gandeckiego. Przy zatrzy-
manym nie było skradzionej gotówki. 

Łęczycki zegarmistrz został okradziony w 
czwartkowe przedpołudnie

Jak się dowiedzieliśmy, złodziej jest 
łęczycaninem, jednak od jakiegoś 
czasu przebywał w innym mieście. 
Do Łęczycy przyjechał na święta. 
Jest znany łęczyckim stróżom 
prawa. 

(zz)
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Gm. Grabów

Cała Polska huczy o zatrzymaniu 
11 osób podejrzanych o udział w 
zorganizowanej grupie przestępczej, 
której celem było wyłudzanie dopłat 
unijnych z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Wśród za-
trzymanych jest Zbigniew Wojtera, 
wójt gminy Daszyna.

Policja zakuła wójta w kajdanki

- Trzech policjantów przyjechało do 
mojego domu w środę o 6 rano. Zakuli 
mnie w kajdanki i przewieźli do pro-
kuratury. Jest to dla mnie szokujące. W 
moim przypadku jedynym zarzutem 
jaki usłyszałem jest podejrzenie, że w 
sposób niezgodny z prawem pobiera-
łem dopłaty z ARiMR. Wcześniej nie 
było żadnego pisma, czy zawiado-
mienia, że mam cokolwiek wyjaśnić, 
potraktowano mnie jak przestępcę. 
Tego dnia miałem oczywiście pouma-
wiane spotkania, których nie mogłem 
odwołać, bo zabroniono mi korzystać 
z telefonu. Patrząc na to, co dzieje się 
w Polsce, mogłem się domyślać, że coś 
będzie, ale w życiu bym nie pomyślał, 
że wykręcą taką aferę. Widać, że rozpo-
częła się kampania wyborcza i niektóre 

„Drodzy Parafia-
nie, ksiądz pro-

boszcz z parafii Grabów wyprosił 
OSP w Sławęcinie, którzy zaczęli 
Adorację do Grobu Jezusa o godz. 
18. Uznał, że przeszkadzaliby we 
mszy św. Także ogłosił, żeby rodzice 
nie zabierali ze sobą na mszę św. 
małych dzieci, bo zakłócają spo-
kój” -  to wpis na jednym z portali 
internetowych.

Informacja jest dość szokująca. Czy 
proboszcz rzeczywiście wyprasza 
druhów z OSP z kościoła? Czy małe 
dzieci nie powinny uczestniczyć 
w mszy świętej? Zwracamy się do 
prezesa OSP w Sławęcinie, Dariusza 
Sawickiego z pytaniem czy rzeczy-
wiście grabowski proboszcz wyprosił 
strażaków z jego jednostki.

- To nie do końca tak. Ktoś za-
mieszczając ten wpis bardzo uprościł 
sprawę. Faktycznie, o godzinie 18.00 
w Wielką Sobotę nasza jednostka 
miała przejąć tzw. dyżur przy grobie 
Pańskim. Wymienialiśmy jednostkę 
OSP z Ostrówka, wtedy proboszcz 
zasugerował, aby nie pełnić warty 
podczas nabożeństwa, bo to rozprasza 
wiernych uczestniczących w mszy. W 
tej sytuacji  po prostu zrezygnowali-
śmy w ogóle z kontynuowania warty. 
Z tego, co wiem w uroczystej porannej 

rezurekcji uczestniczyły tylko 4 jed-
nostki strażackie, a na terenie gminy 
jest ich 15 – mówi D. Sawicki.

Wielu mieszkańców zna sprawę. 
Sytuacja jest komentowana raczej 
negatywnie.

- To jest chyba nie tak, przecież ko-
ściół należy do wszystkich wiernych. 
Dlaczego księża chcą decydować o 
tym, kto tam przychodzi i przebywa? 
-  pyta jeden z mieszkańców Grabowa. 
- Mówię księża, bo w Mazewie była 
podobna historia. Proboszczowi też 
przeszkadzają strażacy.

Wśród braci strażackiej także poja-
wiają się głosy krytykujące działania 
w Grabowie.

- Ochotnicza Straż Pożarna to głębo-
ka tradycja w naszym środowisku, a 
z tradycją i historią nikt nie powinien 
walczyć, bo przegra - mówi jeden z 
młodych druhów z gminy Grabów. 
- Niestety, już to widać, na uroczystej 
mszy świątecznej tylko cztery jednost-
ki, podczas święta Palanta nie było w 
ogóle strażaków. Dokąd to wszystko 
prowadzi?

Udało nam się porozmawiać z 
księdzem proboszczem parafii w 
Grabowie. 

- Naprawdę nie miałem żadnych 
złych intencji, chyba zostałem zu-
pełnie źle odebrany. Nie chodziło 

mi o to, że strażacy przeszkadzają w 
nabożeństwie, a jedynie o to, że kiedy 
wymieniają się osoby pełniące wartę 
jest trochę zamieszania. Wierni się 
rozpraszają, a adoracja Wielkiej So-
boty jest bardzo istotna dla każdego 
katolika. Jeżeli chodzi o udział dzieci 
we mszy, bardzo cieszył mnie widok 
małych druhów czuwających przy 
grobie Jezusa, ja tylko sugerowałem, 
że sobotnie nabożeństwo trwa zwy-
czajowo około 3 godzin i to w wieczor-
nej porze. Dla małych dzieci to trochę 
trudne – wyjaśnia ks. proboszcz Jacek 
Marciniak.

Z prośbą o opinię w sprawie zwró-
ciliśmy się także do proboszcza parafii 
w Mazewie. 

- To nie jest tak, nikt nikogo nie 
wyprasza z kościoła. Słyszałem coś o 
tym wpisie, ale nie czytałem, bo nie 
mam Internetu. Ludzie nie wiedzą, ale 
zgodnie z zapisem kalendarza liturgicz-
nego podczas sobotniego nabożeństwa 
zdejmuje się warty, bo Grób Pański jest 
pusty. I tylko tyle, ale istotnie pełnienie 
warty przy grobie to zaszczytna misja 
dla strażaków i głęboko osadzona w 
tradycji. Dlatego nikt niczego nie będzie 
zmieniał a tym bardziej wypraszał z 
Domu Bożego – komentuje ks. pro-
boszcz Stanisław Mordoń.

(mku)

Śmierć przed ośrodkiem zdrowia

Mężczyzna nie dożył 
wizyty u lekarza

Łęczyca Mieszkańcy do dziś 
mówią o czwartko-

wej tragedii. 74-letni mężczyzna 
zmarł w swoim samochodzie 
przed ośrodkiem zdrowia na 
ulicy Kilińskiego. Przyjechał na 
wizytę do lekarza, ale do przy-
chodni nie zdążył wejść. 

- Co za ironia losu. Jednak to 
prawda, że człowiek nie zna dnia 
ani godziny. To takie przykre. Ten 
pan przyjechał do lekarza, widocz-
nie tego dnia źle się poczuł i chciał 
się przebadać. Widziałam całą 
sytuację, bo akurat byłam na targu. 
Ludzie zaczęli rozmawiać. Z tego 
co wiem, to zaparkował samochód 
przed przychodnią. Sam został w 

aucie, a do ośrodka zdrowia weszła 
pani, z którą przyjechał, pewnie 
żona. Miała zarejestrować mężczy-
znę do lekarza. W tym czasie zmarł. 
Kiedy wróciła, leżał z głową na kie-
rownicy. Już nie żył – usłyszeliśmy 
od jednej z mieszkanek. 

Na miejsce przyjechała policja 
a z ośrodka zdrowia wyszedł 
lekarz, który stwierdził zgon 
74-latka z powodu niewydolności 
krążeniowo-oddechowej. Za-
wiadomiono najbliższą rodzinę. 
Z uwagi na śmierć z powodów 
naturalnych, odstąpiono od sek-
cji zwłok. 74-latek zostanie dziś 
pochowany (9 kwietnia).

(zz)

74-letni łęczycanin zmarł przed ośrodkiem zdrowia

Rolnicy wyruszyli w pola
Na polach w całym regionie widać 
już sprzęt rolniczy. Rolnicy przystąpili  
do prac polowych korzystając ze 
słońca i braku opadów. Wielu z nich 
chce jak najszybciej wykonać nie-
zbędne prace, bo trudno przewidzieć 
jak długo utrzyma się sprzyjająca 
pogoda.

W pierwszej kolejności ważne 
jest naszykowanie roli pod za-
siew zbóż jarych i innych roślin 
uprawnych. 

- My z synem już przygotowa-
liśmy ziemię i przystępujemy do 

siewu zboża jarego - mówi Ireneusz 
Nikodemski, rolnik ze Szłap (gm. 
Grabów). - Nie ma na co czekać, 
pogoda jest nieprzewidywalna. 
Wcześniej rzeczywiście wilgotność 
gleb była wysoka, teraz jest akurat. 
Nie ma co przesuszać ziemi, po-
przez wielokrotne zabiegi uprawne, 
bo materiał siewny będzie gorzej 
wzrastał.

Dla rolników rozpoczął się okres 
wzmożonej pracy, który potrwa aż 
do jesieni. 

(mku)
Ireneusz Nikodemski w ubiegłym 
tygodniu rozpoczął intensywne 
prace polowe

Proboszcz wyrzucił strażaków?

wójt gminy daszyna w kajdankach!
osoby próbuje się zdyskredytować. 
W prokuraturze złożyłem bardzo 
obszerne wyjaśnienia na każde z za-
danych mi pytań. Owszem, pobierałem 
dopłaty, jak każdy rolnik, któremu 
przysługują. I wszystkie dokumenty 
były prawidłowo wypełniane, nigdy 
nie było żadnych wątpliwości, a w 
moim gospodarstwie, które posiadam 
od bardzo dawna, przeprowadzano 
liczne kontrole, zarówno satelitarne, jak 
i przez wielu urzędników przyjeżdża-
jących na miejsce, innych niż ci, którzy 
wydają decyzje. Wszystko zawsze było 
sprawdzane a dopłaty przyznawane 
zgodnie ze stanem faktycznym. Teraz 
mam udowadniać, że w 2009 roku 
na danym gruncie prowadzona była 
uprawa. Cała ta sytuacja jest po prostu 
absurdalna. Nie brałem udziału w 
żadnej grupie wyłudzającej dotacje. 
Korzystałem z dopłat tak jak inni rol-
nicy. Złożyłem wyjaśnienia, jeśli będzie 
trzeba, to złożę je ponownie. Zarzuty są 
kuriozalne i mam nadzieję, że niedługo 
wszystko się wyjaśni. Chcę również 
podkreślić, że ta sytuacja nie będzie 
miała negatywnego wpływu na gminę 
– zapewnia Z. Wojtera, wójt Daszyny.

Wobec wójta zastosowano środek 

zapobiegawczy w postaci poręczenia 
majątkowego oraz zakaz opuszczania 
kraju. 

Co w sprawie ustalili śledczy?

Łódzcy policjanci zatrzymali 11 osób 
podejrzanych o udział w zorganizowa-
nej grupie przestępczej zajmującej się 
wyłudzeniami dopłat unijnych. Usta-
lenia wskazują, że grupa mogła wnio-
skować o wypłatę ponad 11 milionów 
złotych z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Łęczycy. 
Zgromadzony w sprawie materiał 
dowodowy, wskazuje, że grupę two-
rzyły osoby i podmioty gospodarcze 
z terenu powiatu łęczyckiego. W skład 
grupy wchodziły m.in podstawione 
osoby, tzw. słupy oraz byli już pra-
cownicy ARiMR w Łęczycy. Osoby 
te miały wykonywać zadania ściśle 
określone przez organizatorów pro-
cederu. Kluczową rolę wypełniali byli 
pracownicy agencji, przez ręce których 
przechodziła większość złożonych 
wniosków o dopłaty. Dzięki „piloto-
waniu” spraw osób powiązanych z 
grupą dochodziło do wypłat środków. 
W przypadku planowanych kontroli 

urzędnicy informowali beneficjentów, 
którzy mogli podjąć określone kroki i 
uniknąć ewentualnych konsekwencji. 
Ustalenia śledczych wskazują, że człon-
kowie grupy występowali do agencji 
o dopłaty na działkach, na których w 
ogóle nie było upraw. Dodatkowo na 
cudzych działkach lub na gruntach, 
które już objęto wnioskami. Dzięki kon-
taktom z urzędnikami w przypadku 
zakwestionowania wniosków, były one 
wycofywane lub podmioty wymienia-
ły się działkami, aby zachować ciągłość 
procedur. Urzędnicy pomagali również 
w fałszowaniu wniosków bądź dopisy-
wali określone dane, aby dokumenty 
nie zostały zakwestionowane. Dzia-
łalność grupy przypada na okres od 
2011 do 2017 roku. Dotyczy wniosków 
na grunty z powiatów łęczyckiego, 
kolskiego, wielkopolskiego i zgierskie-
go. Beneficjenci dzięki informacjom z 
agencji posiadali wiedzę, które działki 
nie zostały jeszcze objęte wnioskami o 
dotacje. Wówczas często bez wiedzy 
ich właścicieli występowali o dopłaty.

Policjanci realizując postanowienia 
prokuratury, 4 kwietnia 2108 roku, 
zatrzymali na terenie powiatu łęczyc-

kiego i Łodzi 11 osób w wieku od 
28 do 67 lat. Zgromadzony materiał 
dowodowy wskazuje, że opierając się 
na wspomnianych schematach, grupa 
mogła wnioskować o wypłatę ponad 
11 milionów złotych. Jej członkowie 
posiadali nawet kilkanaście kont, na 
które wpływały dopłaty. Były one prze-
znaczane na zakup nieruchomości. W 
skali roku członkowie grupy nabywali 
lub wymieniali się nawet kilkunasto-
ma działkami. Dodatkowo nabywali 
maszyny rolnicze i traktory. Śledczy 
sukcesywnie starają się zająć zgroma-
dzony w nielegalny sposób majątek.

Podejrzani już usłyszeli zarzuty 
udziału w zorganizowanej grupie prze-
stępczej zajmującej się wyłudzeniami 
nienależnych dopłat unijnych. Grożą 
im kary do 15 lat pozbawienia wolności.

- Zarzut kierowania grupą prze-
stępczą usłyszał 55-letni miesz-
kaniec powiatu łęczyckiego. Po 
przesłuchaniach skierowany został 
wniosek o tymczasowy areszt dla 
55-latka – mówi Krzysztof Kopania, 
rzecznik prokuratury okręgowej w 
Łodzi. 

(zz)

Wójt gminy Daszyna jest zdegustowany działaniami policji. - O 6 rano 
zakuli mnie w kajdanki jak przestępcę i zawieźli do prokuratury
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Gm. Wartkowice 

ogłoszenie

Czytelnicy po-
informowali 

nas o wizycie policjantów na terenie 
plebanii w Turze. Dlaczego funkcjo-
nariusze przyjechali do duchowne-
go? Warto wspomnieć, że o pro-

Komendant powiatowy policji 
w Poddębicach insp. Krzysztof 
Kotkowski wraz z burmistrzem 
Uniejowa Józefem Kaczmar-
kiem podpisali porozumienie 
w sprawie służb ponadnorma-
tywnych. 

Porozumienie podpisano w 
uniejowskim urzędzie miasta. 
Przez kilka miesięcy mieszkańcy 
miasta i gminy będą mieli wię-
cej patroli policyjnych. To efekt 
współpracy komendy z władzami 
miasta, które sfinansują ponad-
normatywne służby stróżów pra-
wa. Na ten cel gmina przekazała 
kwotę 10 tysięcy zł. 

- Służby ponadnormatywne 
od lat stanowią duże wparcie na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców. Zgodnie z poro-
zumieniem policjanci będą pełnić 
służbę prewencyjną w ramach 
swojego czasu wolnego, a umun-
durowane patrole będą skiero-
wane w najbardziej zagrożone 
miejsca. W celu poprawy bezpie-

Dwa dni spędzili w Krakowie artyści 
z Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Czepowie. 
Celem wyjazdu był udział w gali 18. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Twór-
czości Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
Prawo udziału w krakowskiej gali 
czepowianie wywalczyli podczas 
Finału Regionalnego w Zgierzu, 
w którym zajęli bardzo wysokie II 
miejsce.

Szczęście przyniósł im spektakl au-
torstwa Maliny Prześlugi pt. „Bleee…”. 
Imprezę w teatrze im. Juliusza Słowac-

kiego poprowadziły: Anna Dymna i Li-
dia Jazgar. Na scenie oprócz laureatów 
wystąpili także: Ireneusz Krosny oraz 
Adam Nowak, Jarosław Treliński oraz 
Thomas Celis Sanchez. Tradycyjnie 
podczas gali organizatorzy wręczyli 
medale Świętego Brata Alberta, za 
działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych. W tym roku otrzymali je: 
Agata Kornhauser-Duda, Zofia No-
cetti-Klepacka, Jakub Błaszczykowski 
i rodzina Wadowskich z Krakowa. 
Organizatorami fastiwalu są: Fundacja 
Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz 
Fundacja im. Brata Alberta.

Parafianie chcą innego proboszcza
boszczu było głośno kilka lat temu, 
gdy z siekierą rzucił się na jedną z 
parafianek. Jak się dowiedzieliśmy, 
parafianie podpisują się pod petycją 
o odwołanie proboszcza.

- Nie chcemy takiego proboszcza. 
Same afery, ale nie ma się co dziwić, bo 
to bardzo porywczy człowiek – mówi 
jedna z mieszkanek wsi w której posłu-
gę sprawuje ks. proboszcz Krzysztof 
Panek. - Proszę sobie wyobrazić, że na 
plebanię przyjechali policjanci. 

Mieszkańcy powiedzieli naszemu 
reporterowi o licznych incydentach z 
udziałem proboszcza. 

- Pali śmieci na cmentarzu, odma-
wia pochówku niektórym rodzinom 
zmarłych, jest wulgarny i agresywny, 
w nadmiarze pije alkohol. Ktoś taki nie 
powinien być księdzem – słyszymy. 

O zarzutach chcieliśmy porozma-

wiać z ks. Krzysztofem Pankiem. 
Duchownego nie zastaliśmy jednak w 
plebanii. Pomimo prób, nie udało nam 
się również porozmawiać przez telefon 
z proboszczem. 

W sprawie wizyty funkcjonariuszy 
na plebanii o komentarz poprosiliśmy 
policję w Poddębicach. 

- Owszem, policjanci przyjechali na 
plebanię – potwierdza sierżant Sylwia 
Kaźmierczak, rzecznik policji w Pod-
dębicach. - Przyjazd nie był jednak żad-
ną policyjną interwencją. Funkcjonariu-
sze wręczyli proboszczowi zaproszenie 
na jedno ze spotkań organizowanych 
w regionie dot. bezpieczeństwa. 

Dodajmy, że w 2014 roku proboszcz 
K. Panek na oczach funkcjonariuszy 
groził parafiance siekierą. Dlaczego 
duchowny rzucił się na parafiankę? 
Bo poskarżyła policji, że po wsi 

biega pies bez kagańca należący do 
proboszcza. Policja w oficjalnych 
informacjach wypowiadała się 
wówczas o proboszczu, że wpadł w 
furię, kiedy funkcjonariusze zwrócili 
mu uwagę. Na oczach policjantów 
ksiądz dostawił siekierę do twarzy 

Parafianie mówią o rozpoczętej 
akcji zbierania podpisów przeciwko 
proboszczowi 

Nie zastaliśmy w plebanii ks. proboszcza Krzysztofa Panka 

kobiety. Wtedy już za duchow-
nym pobiegli policjanci, którzy 
chcąc zapobiec niebezpieczeństwu 
obezwładnili księdza. Przy zatrzy-
maniu doszło do szarpaniny z 
policjantami.

(ps)

Pozytywka w krakowie

10 tysięcy zł na dodatkowe patrole

czeństwa mieszkańców gmin i 
miasta Uniejów zadaniem funk-
cjonariuszy będzie przeciwdzia-
łanie przestępczości i popełnianiu 
wykroczeń, poprawa porządku 
publicznego poprzez eliminowa-
nie zachowań nieakceptowanych 
społecznie – informuje sierżant 
Sylwia Kaźmierczak, rzecznik 
KPP w Poddębicach.
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Poddębice O f irmie trans-
portowej z Pod-

dębic jest  g łośno na ca łą 
Polskę. Blisko stu byłych i 
obecnych kierowców posta-
nowiło nagłośnić sprawę dot. 
braku wynagrodzeń. Ludzie 
za pieniędzmi czekają od kil-
ku miesięcy a z Maciejem P., 
właścicielem firmy, nie można 
się skontaktować. Zadłużenie 
f irmy transportowej może 
przekraczać nawet 2 mln zł.

W firmie pozostało już niewie-
lu pracowników. Nie udzielają 
informacji. Właściciela nie ma. 
Nie można się z nim skontak-
tować.  Kierowcy, którzy przed 
świętami przyjechali po zaległe 
wynagrodzenia, są rozżaleni i 
wściekli. Nie ukrywają swoich 
emocji.

- Do właściciela dzwoniłem, 
smsowałem, zero odpowiedzi – 
mówi jeden z kierowców. 

Pracownicy, którzy skontakto-
wali się z jedną z ogólnopolskich 
telewizji twierdzą, że mieli być 
cały czas w gotowości do pracy. 

- Czekamy, ale ile możemy 
czekać. Chcieliśmy dostać jakieś 
świadectwa pracy i właśnie nas 
wyproszono - skomentował ko-
lejny kierowca.

Do pełnomocnika kierowców, 
Marcina Bujalskiego dotarły in-
formacje, że o pieniądze od Ma-
cieja P. upominają się też firmy 
leasingowe, a urząd skarbowy 

Policjanci podczas wieczornej 
kontroli zatrzymali jeden z prze-
jeżdżających samochodów. W 
środku było trzech mężczyzn 
jadących na polowanie. Każdy z 
nich był pod wpływem alkoho-
lu. Wśród nich był mieszkaniec 
Uniejowa.

Policjanci wyczuli od 54-letniego 
kierowcy woń alkoholu. Okazało 
się, że miał blisko promil alkoholu 
w organizmie. Podobnie było w 
przypadku jego dwóch pasażerów. 
73-letni mieszkaniec powiatu sie-
radzkiego i 53-letni mieszkaniec 
Uniejowa również “wydmuchali” 

około jednego promila.
Okazało się, że mężczyźni to 

myśliwi kół łowieckich zaproszeni 
na polowanie. Policjanci znaleźli w 
bagażniku trzy sztuki broni my-
śliwskiej, na którą mężczyźni mieli 
pozwolenie - podaje łódzka policja. 

To o tyle nieodpowiedzialne, że 
myśliwi pod wpływem alkoholu 
podróżowali z bronią palną. Broń 
została zabezpieczona. Trafiła do 
depozytu komendy w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Funkcjonariusze zabrali 54-let-
niemu kierowcy prawo jazdy. Grożą 
mu dwa lata więzienia.

Myśliwi na podwójnym gazie

Poddębice – miasto antypisowskie?
Już niejednokrotnie informo-
waliśmy o rozwieszanych w 
mieście ulotkach przedstawia-
jących w negatywnym świetle 
PiS. Jednak prawdziwa afera 
wybuchła, gdy poseł PiS Piotr 
Polak zawiadomił prokuraturę 
o antypisowskich broszurach 
w gmachu starostwa. Policjanci 
przesłuchują urzędników i wła-
dze powiatowe. Czy Poddębice 
są najbardziej antypisowskim 
miastem w Polsce?

- Uważam, że jeśli pojawiają 
się takie negatywne informacje o 
partii, to jest to efekt strachu przed 
zmianami, które PiS dokonuje w 
całym kraju – mówi poseł Polak. 
- Na ulotki i broszury antypisow-
skie natknąłem się w starostwie 

przypadkowo. Zawiadomiłem 
prokuraturę. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że władze powiatu całą sprawę 
traktują jako grę polityczną ze stro-
ny posła, który w ten sposób chce 
zwrócić na siebie uwagę. Piotr Polak 
tłumaczy, że w jego obowiązku 
było zawiadomienie odpowiednich 
organów. Pytanie o antypisowskie 
wklejki umieszczane w różnych 
rejonach miasta jest dla posła raczej 
niewygodne. 

- Ja nie widziałem aż tak dużo 
tych naklejek w mieście – usłysze-
liśmy. - Byłem jedynie zaskoczony, 
że takie treści znajdowały się w 
gmachu starostwa. 

Na naklejki można bez najmniej-
szych problemów natknąć się nawet 

w centrum miasta. Najwięcej jest 
ich przy ul. Łęczyckiej. Praktycz-
nie co drugi słup jest obklejony 
antypisowskimi ulotkami. Kry-
tyka PiS znajduje się też na przy-
stankach i płotach. 

Od miesięcy czekają na wypłaty 

wysłał już do firmy żądania 
zapłaty należności. Niektórzy 
kierowcy koczują przed siedzibą 
firmy w oczekiwaniu na zaległe 
pieniądze. Wielu kierowców o 
pomoc zwróciło się do Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Ta stwierdzi-
ła szereg nieprawidłowości w fir-
mie Macieja P. i wydała nakazy 
zapłaty zaległych wynagrodzeń. 
Niestety, to nie pomogło. Pra-
codawca nie zareagował. Teraz 
oszukani występują na drogę 
sądową.

Pracownicy czekają na pieniądze
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Wiosenne POW WOW w Uniejowie
Początek kwietnia to czas kiedy, Indianie i indianiści spotykają się na Pow Wow w Uniejowie. W tym roku 
już po raz XVI tancerze, śpiewacy, rękodzielnicy oraz wszyscy, którym bliska jest kultura indiańska bawili 
się w sobotę w hali sportowej w Uniejowie. Podczas Festiwalu Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej 
nie brakowało atrakcji. Niezwykle barwna impreza kulturalna na stałe wpisała się do kalendarza wyda-
rzeń gminy Uniejów i doczekała się już licznego grona wiernych fanów. Impreza dedykowana wszystkim 
miłośnikom kultury indiańskiej obejmowała: pokazy i konkursy tańców, prezentację tradycyjnych i 
współczesnych pieśni indiańskich, kiermasz wyrobów indiańskich oraz liczne niespodzianki i konkursy. 
Roztańczeni Indianie zachęcali do wspólnej zabawy. Oprawę muzyczną zapewniły profesjonalne kapele 
grające muzykę Pow Wow. Gościem specjalnym sobotniej imprezy był Robert Soto Indianin z plemienia 
Apaczów.
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 278: Mazurki wielkanocne.
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* - I co ty tu robisz? 
- Czekam na swego księcia z bajki. 
- O północy, przed klatką schodową i 
z wałkiem? 

* * *
* - Kiedy naprawiasz kran w kuchni? 
- Jutro... 
- Jutro, jutro! Zawsze wszystko robisz jutro! 
- Właśnie, wszystko! Dlatego jutro mogę nie mieć czasu 
na wszystko! Naprawię go w przyszłym tygodniu!

 * * *
* Do Urzędu Stanu Cywilnego przychodzi Indianin i 
mówi: 
- Chciałbym zmienić swoje nazwisko. 
- Jak się pan nazywa? 
- Waleczny Orzeł Spadający z Nieba na Wrogów i Ude-
rzający Ich Znienacka. 
- A jak chce się pan nazywać? 
- Jebudu! 

 * * *
* Na lekcji języka polskiego: 
– Jasiu, odmień przez osoby czasownik „iść”. 
– Ja idę… ty… idziesz, on idzie… 
– Szybciej! 
– Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie…! 

* * *
* Dwaj mali chłopcy stoją przed kościołem, z którego 
wychodzą właśnie nowożeńcy. Jeden z chłopców mówi: 
– Patrz jaki teraz będzie czad! 
Po czym biegnie do pana młodego i wola: 
– Tato, tato!!! 

* * *
* Mąż po powrocie do domu, zastaje żonę ze swoim 
kolegą w łóżku… niewiele myśląc, łapie za broń i strzela 
do rzeczonego, zabijając go. 
Wzrok kieruje ku żonie… na co ta:
– Świetnie, rób tak dalej, a żadnych kolegów nie będziesz 
mieć!

ZUPA FASOLOWA
Składniki:
2 puszki fasoli o łącznej wadze 60 dag 
przed odsączeniem 
6 szklanek bulionu warzywnego lub 
mięsnego 
20 dag dobrej kiełbasy 
15 dag wędzonego surowego boczku 
2 marchewki (około 25 dag) 
4 ziemniaki średniej wielkości (około 
30 dag) 
1 korzeń pietruszki (około 15 dag) 
kawałek selera (około 10 dag) 
1 por - tylko biała część 
1 średnia cebula 
1 łyżka oleju 
1 łyżka suszonego majeranku

Etapy przygotowania:
Marchewkę, selera i korzeń pietruszki 

obierz, umyj, pokrój na cienkie i małe kawał-
ki. Pora pokrój na cienkie plasterki. Cebulę 
pokrój na drobną kostkę. Kiełbasę pokrój 
na cienkie półplasterki, a boczek w drobną 
kostkę. Obrane ziemniaki pokrój na kostkę 
o boku 1 cm, wypłucz w zimnej wodzie. W 
dużej patelni rozgrzej łyżkę oleju, dodaj bo-
czek, smaż cały czas mieszając przez minutę. 
Dodaj cebulę i kiełbasę. Smaż mieszając, aż 
cebula zacznie się szklić (około 2 minut.). Dodaj 
wszystkie warzywa, smaż nie przerywając 
mieszania przez 2-3 minuty. Wszystko przełóż 
do garnka, wlej bulion, wymieszaj, doprowadź 
do wrzenia. Gotuj na średnim ogniu 10 minut, 
dodaj suszony majeranek, ziemniaki, gotuj 
do ich miękkości (7-9 minut). Zupę dopraw 
solą i pieprzem (sporo, bo fasolowa powinna 
być pieprzna). Kiedy ziemniaki będą miękkie, 
do zupy dodaj odsączoną fasolę, wymieszaj, 
gotuj na średnim ogniu 2-3 minuty. Zestaw 
z ognia, dodaj listki świeżego majeranku, 
wymieszaj. Przykryj, odstaw na kilka minut, 
by smaki się wymieszały. Podawaj gorącą 
udekorowaną listkami majeranku. 

MAKARON Z CUKINII W SOSIE 
ŚMIETANOWO-SEROWyM

Składniki:
małe cukinie o łącznej wadze ok. 1 kg (5-7 
sztuk) 

1 szklanka (250 ml) słodkiej śmietanki 12% 
10 dag sera pleśniowego (typu rokpol lub 
roquefort) 
3 ząbki czosnku 
1/2 łyżki masła 
do podania: 
świeżo starty parmezan 
pomidorki koktajlowe 

Etapy przygotowania:
Umyte i osuszone cukinie pokrój na cienki 
plastry - najłatwiej zrobisz to za pomocą 
szerokiej obieraczki do warzyw. Pierwsze 
plastry - czyli samą skórkę odrzuć, nie krój 
też środkowych pasków z nasionami - nie 
są wartościowe. Czosnek pokrój na cienkie 
plasterki. Ser pleśniowy pokrój na drobną 
kostkę. Cukinie ugotuj na parze przez 
3-4 minuty - powinna pozostać jędrna 
i zachować swój kolor. Kiedy cukinia się 

gotuje, na dużej patelni rozgrzej masło, 
dodaj czosnek, smaż mieszając przez pół 
minuty, aż lekko się zeszkli. Dodaj śmie-
tankę, ser, dopraw pieprzem i solą. Wy-
mieszaj, doprowadź do wrzenia, zmniejsz 
płomień i gotuj na średnim ogniu, nie 
przerywając mieszania, aż ser się roz-
puści. W tym momencie właśnie cukinia 
powinna być ugotowana - przełóż ją do 
sosu, wymieszaj dokładnie, odstaw na 
2-3 minuty. Nakładaj porcje “makaronu” 
cukiniowego na talerze, udekoruj pomi-
dorkami (jeśli są większe przekrój je na 
pół) i posyp startym parmezanem. 

BATONIKI MUESLI
Składniki:
1 (około 500 g) puszka skondensowane-
go mleka słodzonego  
10 dag “dmuchanej” pszenicy z miodem 
(lub “dmuchanego” ryżu) 
30 dag płatków orkiszowych (można też 
użyć innych, np. owsianych) 
10 dag wiórków kokosowych 
10 dag rodzynek 
10 dag łuskanych orzechów laskowych 
szczypta soli (około pół płaskiej łyżeczki) 

Etapy przygotowania:
Orzechy posiekaj na niezbyt małe kawałki. 

Mleko przelej do małego garnka i pod-
grzej na średnim ogniu, aż będzie bar-
dziej płynne. Wszystkie suche składniki 
wsyp do miski, dokładnie wymieszaj, wlej 
ciepłe mleko i jeszcze dokładnie wymie-
szaj. Odstaw na 10 minut, ponownie 
dokładnie wymieszaj (to już ostatnie 
mieszanie). Formę o rozmiarach 23 x 
33 cm (najlepiej z niskim rantem) wy-
łóż papierem do pieczenia. Na niego 
wyłóż masę i wyrównaj wierzch - staraj 
się go nie dociskać mocno. Wstaw do 
piekarnika nagrzanego do 130 stopni i 
piecz przez 50 minut. Wyjmij z piekar-
nika, odstaw na 15 do wystygnięcia. 
Wyjmij z blachy, pokrój ostrym nożem 
na batoniki, usuń papier - pamiętaj, by 
zrobić to od razu, jak batoniki nie będą 
bardzo gorące, bo potem papier się do 
nich mocno przyklei i trudno będzie się 
go pozbyć.
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Narodowy taniec w Ozorkowie
92 pary wzięły udział w VII Turnieju Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej pod patronatem Burmistrza Ozorkowa 
Jacka Sochy. Z roku na rok turniej, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, cieszy się coraz większą 
popularnością; zgłaszają się do niego pary taneczne także spoza województwa łódzkiego. Sędziowie oceniali pary w 
siedmiu kategoriach wiekowych, od 5-6 lat po ponad 20 lat. W tym roku 7 kwietnia na ozorkowski turniej przyjechali 
tancerze z zespołów tanecznych z Łodzi, Niewiadowa, Ziemi Lisieckiej, Modlnej, Leśmierza, Sieradza, Zduńskiej Woli, 
miejscowości Czechy oraz z Ozorkowa. Uczestnicy prezentowali się w kujawiaku, polce, oberku, krakowiaku i mazurze. 
Wszyscy otrzymali dyplomy, medale i upominki, a najlepsze pary - puchary. 



10 9 KWIETNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny GroźNie Na ul. PartyZaNtóW

materiał płatny

Ozorków 

Ozorków 

Zgodnie z przepisami z 2017 i 2018 
roku dotyczącymi ochrony środo-
wiska w aspektach Prawa Wodnego 
i Energetycznego, przedsiębiorstwa 
muszą realizować nowe cele w za-
kresie poboru wody i wprowadzenia 
ścieków do wód lub do ziemi, wpro-
wadzania gazów lub pyłów do po-
wietrza oraz składowania odpadów. 
Spółka OPK w Ozorkowie prowadzi 
działalność we wszystkich wymie-
nionych obszarach tj. wodociągo-
wo-kanalizacyjnym, ciepłowniczym 
oraz odbioru odpadów wraz z ich  
zagospodarowaniem. 

- Z dużym niepokojem w minionych 
latach Spółka śledziła proces legisla-
cyjny ustaw, które  nie uwzględniały 
apelacji  zainteresowanych środowisk 
i w końcowym efekcie wprowadziły  
zmiany pociągające za sobą duże 
wzrosty kosztów usług wodno- kana-
lizacyjnych, cen energii cieplnej oraz  
opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Rosnące opła-
ty środowiskowe oraz wprowadzone  
przepisy związane z efektywnością 
energetyczną i emisjami gazów cieplar-
nianych w procesach wytwarzania i 
przesyłania energii cieplnej są również 
bardzo niekorzystne z punktu widze-
nia społecznego, gdyż będą wpływały 
na wzrost cen usług komunalnych – 
mówi Grzegorz Stasiak, prezes OPK 
w Ozorkowie.

Prawo Wodne wprowadza nową 
formułę opłat środowiskowych z po-
działem na opłaty stałe i zmienne ( do-
tychczas obowiązywała opłata zmienna 
). Wprowadzona dodatkowo część stała 
opłaty środowiskowej powoduje wzrost 
ceny o dodatkowe 4 grosze 1m3 zużytej 
wody przez mieszkańca Ozorkowa. 
Koszty zmienne opłaty środowiskowej 
są uzależnione od tego do jakich celów 
przeznaczona jest pobrana woda przez 

odbiorcę i na chwilę obecną nie uległy 
zmianie. Ustawa określa również dodat-
kowe maksymalne stawki za wydoby-
cie wody z ziemi od 15 do 30 groszy za 
1m3. Opłaty za pobór wody z ziemi już 
są na poziomie 159% roku ubiegłego, 
a przyjmując wariant minimalnego 
wzrostu tj. o 15 gr., opłaty wzrosną o 
278%, w przypadku wzrostu o 30 gr. 
będzie to wzrost 500%. Teoretycznie 
stawka j/w może ulec zmianie dopiero 
w 2020 rok, gdyż taryfy na wodę i ka-
nalizację będą zatwierdzane na okres 
3 lat przez Przedsiębiorstwo Polskie 
Wody, jednak jak do tej pory były 
aktualizowane corocznie. W aspekcie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków 
opłaty środowiskowe pozostają na tym 
samym poziomie.

- Z uwagi na problem  nieunormo-
wanej i nieustabilizowanej gospodarki 
osadów po ściekowych powstających 
na oczyszczalni, OPK ponosi z roku na 
rok coraz wyższe koszty ich zagospo-
darowania przez rosnące koszty logi-
styczne i utylizacji odpadów. Widząc 
ten problem ustawodawca wprowadził 
możliwość umieszczenia odpadów na 
składowisku odpadów komunalnych 
jako ustabilizowane komunalne osa-
dy ściekowe. Otwierając nową drogę 
zagospodarowania odpadów po ście-
kowych, wprowadzona została nowa 
dodatkowa opłata środowiskowa. W 
2017 roku opłata ta  wynosiła 18,09zł 
za tonę odpadów w następnych latach  
będzie ustawowo podwyższana w 2018 
r. o 143%, w 2019 r. o 160%, i  o 193% do 
roku 2020. Należy podkreślić, iż jest to 
tylko opłata środowiskowa i nie wiemy 
jeszcze ile własnych kosztów doliczą 
sobie RIP-oki posiadające odpowiednie 
zezwolenia na składowanie tego typu 
odpadu. Nasuwa się również pytanie 
czy w ogóle będą chciały przyjąć taki 
odpad, gdyż jest on bardzo kłopotliwy 

w zagospodarowaniu bądź prze-
tworzeniu – mówi szef ozorkowskiej 
komunalki. 

Duże zmiany związane z gospo-
darką ściekową czekają Spółkę OPK 
jako podmiot gospodarczy, któremu 
kończy się w najbliższym czasie pozwo-
lenie wodno-prawne na prowadzenie 
działalności oczyszczania ścieków 
komunalnych. Spółka nie będzie mogła 
wykazywać się tylko stopniem redukcji 
zanieczyszczeń, jak to ma miejsce teraz. 
Niebawem zostaną wprowadzone war-
tości graniczne – normy dla poszcze-
gólnych substancji wprowadzanych z 
oczyszczonymi ściekami do wód lub 
do ziemi, co niesie za sobą ogromne 
dodatkowe koszty związane z koniecz-
nością modernizacji oczyszczalni w 
Cedrowicach. 

Drugim obszarem jest Ciepłownic-
two Spółki OPK, które jest zobowiąza-
ne do rozliczania ustawowej „opłaty 
zastępczej” w postaci „białych certy-
fikatów” oraz rozliczania się z emisji 
gazów cieplarnianych do powietrza. 
Rozliczenie opłaty zastępczej związane 
jest z ustawowym obowiązkiem pod-
noszeniu efektywności energetycznej 
( roczna 1,5% oszczędność energii 
cieplnej uzyskiwana  w wyniku re-
alizacji przedsięwzięć remontowych 
i inwestycyjnych) ciepłowni OPK 
wytwarzającej energię cieplną oraz 
sieci ciepłowniczej dostarczającej cie-
pło do odbiorców. Krótko mówiąc ma 
to poprawiać sprawność istniejących 
urządzeń lub wymusić nowe inwe-
stycje ciepłownicze z uwzględnieniem 
innowacyjności technologicznej, które tę 
sprawność poprawią. Za takie działania 
pro efektywne podmiot otrzymuje 
„białe certyfikaty”, którymi jest zobo-
wiązany zgodnie z ustawą rozliczyć 
„opłatę zastępczą”. 

Od roku 2018 udział „białych certy-

fikatów” w „opłacie zastępczej” musi 
wynosić 90%. Istnieje również druga 
możliwość pozyskania certyfikatów 
poprzez ich zakup  na giełdzie towa-
rowej, lecz niesie to za sobą ryzyko 
gospodarcze i ekonomiczne, które 
występuje w obszarze cen wolnorynko-
wych. Cena jednostkowa certyfikatów 
wzrosła na przestrzeni roku o 230% i 
ma nadal tendencje wzrostowe. Dlate-
go OPK Ozorków realizuje poprawę 
efektywności energetycznej poprzez 
remonty i inwestycje, gdyż wtedy ma 
bezpośredni wpływ na racjonalne 
planowanie zakresu prac i ich kosztów, 
wybór wykonawców i jakości prac. 
Działania te mają wpływ na stabilizację 
ceny energii cieplnej. 

Jeśli chodzi o drugi obowiązek, roz-
liczenie emisji gazów cieplarnianych 
w ramach systemu ETS-ów, Spółka  
emituje CO2 do powietrza i musi 
się rozliczyć w stosunku rocznym 
uwzględniając przyznawane bezpłatne 
uprawnienia, które  z roku na rok są 
pomniejszane. I tak do tej pory Spół-
ka dzięki działaniom operacyjnym 
nie ponosiła dodatkowych kosztów 
związanych z zakupem ETS-ów. Rok 
2018 niestety jest przełomowy, gdyż 
wartość przydziałów jest tylko na 
poziomie 50% i w następnych latach 
maleje do 41% i 33%. Będzie to zwięk-
szało koszty związane z emisją CO2, 
od 25 tys. do 300 tys. zł, w skali roku 
przy założeniu jednostkowej ceny jed-
nego uprawnienia ETS od 6,6 do 13,5 
euro/Mg. Jeśli wahania będą większe, 
koszty niestety wzrosną. Spółka będąc 
w systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych nie ma 
wpływu na wielkości opłat. Jednak już 
dziś OPK podejmuje analizy optymali-
zujące ten problem, aby wyeliminować 
ryzyko ponoszenia wysokich  kosztów 
z  tego powodu.

Trzecim obszarem środowiskowym 
działalności Spółki OPK są opłaty śro-
dowiskowe za składowanie odpadów 
pobierane w ramach działalności 
oczyszczania miasta.  Ustawodawca 
w końcu wysłuchał głosów podmio-
tów zainteresowanych i podał na 
przełomie roku 2017 stawki opłat na 
kolejne trzy lata, co pozwoli w końcu 
prognozować wysokości opłat za 
przyjęcie odpadów komunalnych do 
RIPOK.  Stawki kształtują się nastę-
pująco, rok bazowy 2017 – 120,76 zł, 
2018 – 140 zł, 2019 – 170 zł, 2020 – 270 
zł za jedną tonę odpadów. Należy 
również podkreślić, że są to tylko wy-
sokości opłat środowiskowych podane 
za odpady zmieszane bez dodatkowych 
kosztów regionalnych instalacji prze-
twarzania tzw. RIPOK-ów. Wyliczając  
procentowo, wzrosty te w stosunku do 
roku bazowego wynoszą 116%, 140%, 
223%. 

- Podsumowując, możemy stwierdzić, 
że głównym celem Prawa Wodnego jest 
zracjonalizowanie gospodarki zasoba-
mi wodnymi, Prawa Energetycznego 
zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń 
powietrza i oszczędzania energii ciepl-
nej, Ustawy o odpadach motywowania 
do  segregacji i pełnego recyklingu 
odpadów, czyli zmniejszania kosztów. 
Głównym przesłaniem tej rozprawy 
jest apel do mieszkańców Ozorkowa o 
mądre korzystanie z dóbr codziennego 
użytku jakimi są woda,  energia cieplna 
i środowisko. Musimy pamiętać, że nic 
nie jest nam dane na zawsze. Mądre 
korzystanie z wody, mądre oszczędza-
nie ciepła w naszych mieszkaniach, 
segregowanie odpadów komunalnych 
przyniosą największe efekty w zakresie 
prospołecznej stabilizacji cen usług 
komunalnych świadczonych przez 
Spółkę OPK w Ozorkowie – słyszymy 
od prezesa G. Stasiaka.

Ochrona środowiska  - nowe cele na 
przyszłe lata. Kto i za co musi płacić?

Mariusz Lewandowski, 
dyrektor CSiR „Wod-

nik”, myśli o nadchodzącym sezonie 
letnim nad zalewem. Na terenie 
kąpieliska nie zmieni się zbyt dużo. 
Największą inwestycją, która wkrót-
ce ma ruszyć, będzie generalny 
remont pomostów. 

- Pomosty mają już swoje lata. Do 
tej inwestycji przymierzamy się od 
ub. roku. Udało się wreszcie wszystko 
dopiąć na ostatni guzik i niedługo roz-
poczną się prace, które wykona firma z 
Łodzi. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie 
potrzebny płetwonurek. Być może uda 
się wymienić bale przy pomocy specjal-
nej maszyny. Z kolei stare, drewniane 
deski z pomostu zastąpi kompozyt 
odporny na zmienne warunki atmos-
feryczne i wodę. Szacujemy koszt tego 

remontu na 70 tysięcy zł – mówi M. 
Lewandowski. 

Dowiedzieliśmy się, że dyrektor 
CSiR rozmawia z właścicielami małej 
gastronomii, którzy mogliby prowa-
dzić biznes nad zalewem w okresie 
sezonu kąpielowego. 

- Nie ukrywam, że trudno jest namó-
wić do sprzedawania hamburgerów 
lub frytek nad zalewem. Ostatnie dwa 
sezony nie były udane ze względu na 
kiepską pogodę i małą liczbę wypo-
czywających. Ale być może uda mi się 
nakłonić jednego z przedsiębiorców 
do tego, aby chociaż mała gastronomia 
działała w weekendy – słyszymy.

Ceny za wypożyczenie sprzętu wod-
nego nie zmienią się w porównaniu z 
rokiem ubiegłym. 

(stop)

18-latka zemdlała za 
kierownicą forda fie-

sty. Krótka utrata przytomności 
mogła zakończyć się tragedią. Auto 
bez żadnej kontroli uderzyło z im-
petem w przydrożny słup. Na ul. 
Partyzantów szybko przyjechały 
służby – pogotowie, straż pożarna 
i policja. 

- Znam dobrze tę dziewczynę. Miesz-
ka tu niedaleko – usłyszeliśmy od jednej 
z ozorkowianek, która o wypadku 
powiadomiła miejscową policję. - Na 
krótko przed przyjazdem pogotowia 
odzyskała przytomność. Nie wiedziała 

Jakie zmiany przed sezonem?Ma szczęście, że żyje...

co się stało. Ratownicy na miejscu w 
ambulansie udzielili jej pomocy, a na-
stępnie przewieźli do szpitala. 

- Dziewczyna jechała sama autem. 
Skręciła w ul. Partyzantów ze Zgier-
skiej. Tuż po wykonaniu manewru 
skrętu auto zjechało z drogi i uderzyło 
w słup - informuje sierż. sztab. Robert 
Borowski z KPP w Zgierzu. 

Siła uderzenia była znaczna. W for-
dzie wystrzeliła poduszka powietrzna 
a przód samochodu został zmiażdżony. 

(stop)
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ogłoszenie

ogłoszenie

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.

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

 o pow. 3178 m².
Działka posiada możliwość wykonania wjazdu 

od ul. Słowackiego zgodnie z projektem 
i aktualną decyzją Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Powierzchnia działki utwardzona jest płytami typu jumbo.
Szczegółowe informacje można uzyskać 

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

OPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru dzierżawcy oraz odstąpienia 

od wydzierżawienia bez podania przyczyny.

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

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

wejście od strony ul. Żwirki 30 na działce o nr ewidencyjnym 19/1.           
  Możliwość umieszczenia reklamy zewnętrznej, 

dobra lokalizacja, pełna infrastruktura, komunikacja, parking. 
Oferty proszę składać w sekretariacie siedziby firmy 

OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 do dnia 24.04.2018 r. do godz. 10:00
Szczegółowe informacje można uzyskać 

pod nr tel.: +48 (42) 270 04 07
kom. +48 533-312-379

OPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia 
postępowania oraz prawo zamknięcia postępowania 

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

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

Zapraszamy do składania ofert.

Łódzkie przedsię-
biorstwo „Masdrog” 

zajmie się w tym roku łataniem 
dziur w ozorkowskich ulicach. 
Magistrat przeznaczył na ten cel 
ponad 200 tysięcy złotych. 

W pierwszej kolejności drogowcy 
załatają dziury na głównych ciągach 
komunikacyjnych, tj. na ul. Zgier-
skiej, Wyszyńskiego, Listopadowej, 
Starzyńskiego, Cegielnianej, Że-
romskiego, Łęczyckiej i Konstytucji 
3-go Maja. Zaczną w miejscach, 
gdzie ubytki są najbardziej uciążli-
we dla kierowców. 

Później ekipy remontowe pojawią 
się także na innych ulicach, a tempo 
prac zależeć będzie przede wszyst-
kim od pogody; remonty jezdni 
metodą „na gorąco” można wyko-
nywać tylko w bezdeszczowe dni. 

Umowa na naprawę nawierzchni 
obowiązuje do końca roku, więc wy-
konawca będzie uzupełniał ubytki 
w jezdniach nie tylko wiosną, ale 

200 tysięcy zł na dziury

także w późniejszych terminach, 
jeśli zajdzie taka konieczność.

Od marca największe i stwarza-
jące zagrożenie dziury w jezdniach 
uzupełniane są w trybie awaryjnym 
metodą na zimno przez pracow-
ników urzędu miejskiego. Takie 
prace były prowadzone m.in. na ul. 
Łęczyckiej, Listopadowej, Orzesz-
kowej, Żwirki, Praga, Traugutta, 
Starzyńskiego.

Wiosna na całego 

W gazonach kwiaty, na ulicach porządki 

W ostatnim tygodniu marca i w 
pierwszych dniach kwietnia w 
gazonach i donicach na placu 
Jana Pawła II, przy ul. Starzyń-
skiego, Wyszyńskiego, przed 
kościołem na Adamówku i 
przed budynkami urzędu miej-
skiego na Wigury i na Listopa-
dowej pojawiły się pierwsze 
w tym roku bratki, prymulki i 
stokrotki. Kolejne nasadzenia 
roślin ozdobnych na miejskich 
skwerach i zieleńcach będą 
prowadzone na przełomie maja 
i czerwca.

Także w marcu pracownicy 
gospodarczy przycinali gałęzie 
drzew przy drogach gminnych 

i sprzątali jezdnie i chodniki z 
zalegającego po zimie piachu.

Już wkrótce ruszą także prace 
związane z naprawą uszkodzo-
nych ławek i koszy na śmieci, a 
po załataniu dziur w jezdniach 
zostaną pomalowane pasy na 
przejściach dla pieszych i pozo-
stałe znaki poziome na jezdniach. 

Ozorków - Skala błędów jest 
ogromna. Afera zwią-

zana z pracą autoszkół i instrukto-
rów jazdy może zakończyć się kom-
promitacją powiatowych władz 
– uważa urzędniczka z Ozorkowa, 
która ujawnia szokujące fakty. 

Katarzyna M. (nazwisko do wiado-
mości red.) jest w tej chwili najbardziej 
medialną urzędniczką zgierskiego 

starostwa. Mieszkanka Ozorkowa 
wykryła szereg nieprawidłowości. 
Wdała się w konflikt z przełożonymi 
i z całą pewnością z powodu swojego 
odkrycia nie jest również ulubienicą w 
szkołach nauki jazdy. Co najważniej-
sze, efekt jej skrupulatnej pracy może 
mieć bardzo przykre konsekwencje 
dla setek kierowców, którzy mogą 
stracić prawo jazdy. 

Choć trudno w to uwierzyć, ogrom-
na część instruktorów pracujących w 
powiecie zgierskim, nie ma upraw-
nień do przeprowadzania szkoleń. 
To samo dotyczy właścicieli autoszkół. 
Wszystko przez katastrofalne błędy 
urzędników.

Jakie to błędy zdaniem urzędnicz-
ki? Brakuje decyzji administracyjnych, 
które są tożsame z wpisaniem in-
struktora do ewidencji, prowadzonej 
przez starostę, bez której osoba po 
ukończeniu szkoleń instruktorskich 
oraz właściwych egzaminów nie 
ma statusu instruktora, czyli nie ma 
uprawnień instruktorskich. Brak jest 
dokumentów, potwierdzających od-
bycie przez instruktorów warsztatów 
doskonalenia zawodowego, badań 
psychologicznych oraz zdrowotnych. 
Nie były również pobierane opłaty 
ewidencyjne, które uiszczać muszą 

Ośrodki Szkolenia Kierow-
ców oraz instruktorzy. Nie 
ma nadzoru nad autoszko-
łami, których kontrole do tej 
pory były czystą fikcją.

- Włos jeżył mi się na głowie, gdy 
przeglądałam poszczególne teczki z 
dokumentami. Zapisy w rozporządze-
niach w 80 procentach po prostu się nie 
zgadzały. Jedna z autoszkół założona 
w 2011 r. nie została ani razu skontro-
lowana fizycznie przez urzędników 
starostwa, co wymaga ustawa o

kierujących pojazdami. Co więcej 
wymagana powierzchnia sali wykła-
dowej była o 20 m2 mniejsza niż być 
powinna – miała około 5 m2; w innej 
autoszkole wpisano jako instruktora 
osobę już nieżyjącą. Takich przykładów 
można podawać bez liku – mówi Ka-
tarzyna M. - Na 77 instruktorów ( stan 
ze stycznia ) blisko 30 nie ma upraw-
nień. Żadnemu z nich nie wydano 
wymaganej decyzji administracyjnej o 
wpisaniu do ewidencji – która de facto 
nie była prowadzona. Instruktorzy bez 
zaświadczeń o ukończeniu corocznych 
warsztatów doskonalenia zawodowe-
go, bez zaświadczeń lekarskich i psy-
chologicznych, które należy okresowo 
przedstawiać w dalszym ciągu figurują 
w bazie starostwa, tworząc fałszywe 
statystyki, chociażby w corocznym 
sprawozdaniu sporządzanym dla wo-
jewody. Liczby te są drastycznie różne. 
Zastrzeżenia dotyczą też sposobu kon-
troli ośrodków szkolenia kierowców 

przez urzędników starostwa.
Urzędniczka zdradza „Repor-

terowi”, że w Ozorkowie również 
kursantów szkolą instruktorzy bez 
należnych uprawnień.

Co to oznacza? Instruktorzy bez 
uprawnień wydają zaświadczenia, z 
którymi później kursanci kierowani 
są na egzaminy do WORD-u. Po 
zdanym egzaminie powstaje pyta-
nie, czy taki egzamin ma moc, czy 
otrzymane prawo jazdy jest ważne. 
Problem dotyczy wszystkich tych, 
którzy otrzymali prawo jazdy po 2013 
roku. Wojewoda łódzki może rozpo-
cząć procedurę odbierania praw jazdy.

Warto wspomnieć, że po nagło-
śnieniu sprawy przez urzędniczkę 
naczelnik wydziału komunikacji 
starostwa powiatowego w Zgierzu 
został zwolniony. 

„Specjalna komisja powołana w 
starostwie powiatowym w Zgierzu, 
do rozpatrzenia skargi pani Katarzy-
ny M., nie może zakończyć swoich 
prac, a co za tym idzie sprecyzować 
wniosków, ponieważ urzędniczka 
nadal przebywa na zwolnieniu le-
karskim i nie może stawić się przed 
komisją celem złożenia wyjaśnień. 
W momencie, gdy ww. urzędniczka 
powróci do pracy, możliwa będzie 
weryfikacja kierowanych przez nią 
zarzutów” - czytamy w komentarzu 
starosty Bogdana Jaroty. 

(stop)

kierOwcy MOgą stracić prawO jazdy!
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Jolanta Borowska, Amelia Jaworowska i Wero-
nika Mucha zostały uhonorowane dorocznymi 
Nagrodami za Działalność Kulturalną. Uroczy-
ste wręczenie nagród, listów gratulacyjnych 
i kwiatów z rąk burmistrza Ozorkowa Jacka 
Sochy i przewodniczącego Rady Miejskiej Ro-
mana Kłopockiego miało miejsce na sesji Rady 
Miejskiej. 

Jolanta Borowska jest malarką amatorką. 
Amelia Jaworowska jest uczennicą kl. V klasy Szko-

ły Podstawowej nr 5. Od klasy I uczęszcza na zajęcia 
koła muzycznego. 

Weronika Mucha została nagrodzona za osiągnięcia 
artystyczne w dziedzinie muzyki.

W tym roku rozpocz-
ną się pierwsze prace 

budowlane związane z realizacją 
kilkuletniego projektu pn. „Szla-
kiem architektury włókienniczej 
- Rewitalizacja kompleksu parko-
wo-pałacowego Schlösserów w 
Ozorkowie”. Inwestycja dotyczy 
renowacji parku miejskiego, kilku 
budynków przy ul. Listopadowej i 
przebudowy ulicy Listopadowej na 
całym odcinku.

Na pierwszy ogień motarnia 

Jako pierwszy zostanie zrewitalizowany budynek byłej motarni 

Nagrody miasta za działalność kulturalną  

Ozorków 

Dyrektor MPZ zrezygnował z pracy
Andrzej Fijałek złożył 
rezygnację ze stano-

wiska dyrektora Miejskiej Przy-
chodni Zdrowia. Czy powodem 
tej decyzji były trudne relacje na 
linii przełożony – podwładni? W 
przychodni atmosfera była gęsta 
z powodu – jak mówią niektórzy 
- braku porozumienia szefa pla-
cówki z personelem. Ostatnio o 
konfliktach został powiadomiony 
burmistrz. 

- Dowiedziałem się o tym, że po-
między dyrektorem a niektórymi 
lekarzami i pielęgniarkami relacje 
są bardzo trudne. Jedna z doświad-
czonych lekarek złożyła niedawno 
rezygnację z pracy. Spotkałem się 
z nią i namówiłem do powrotu do 
przychodni. Wiem również o innych 
pracownikach, którzy przeszli na 
przykład na wcześniejszą emeryturę 
z powodu braku porozumienia z 
dyrektorem. Przyznam, że cenię 
dyrektora Fijałka jako lekarza, jednak 
w placówce publicznej nie może 
dochodzić do tak napiętych sytuacji. 
Bardzo ważne jest zachowanie od-
powiednich proporcji w kontaktach 
międzyludzkich i nie generowanie 
konfliktów o których byłem ostatnio 

informowany przez obecnych a także 
byłych pracowników przychodni 
zdrowia – mówi burmistrz Jacek Socha. 

O nie najlepszych relacjach pomiędzy 
dyrektorem a personelem rozmawiali-
śmy z jedną z byłych pracownic przy-
chodni, która przeszła na wcześniejszą 
emeryturę. 

- Nie mogłam już tego znieść. Kli-
mat w przychodni był zły. Bardzo to 
przeżywałam, ta atmosfera odbijała się 
negatywnie na moim zdrowiu. Miałam 
problemy z ciśnieniem i sercem. Musia-
łam zrezygnować z pracy – słyszymy. 
- Wszyscy w przychodni wiedzą o tych 
konfliktach. Nie raz świadkami bardzo 
emocjonalnych rozmów dyrektora z 
lekarzami, czy też pielęgniarkami byli 
sami pacjenci. Moim zdaniem tak nie 
powinno być.

Jak się dowiedzieliśmy, tuż przed 
świętami Wielkanocnymi w sprawie 
napiętej sytuacji w przychodni zebrała 
się Rada Społeczna. 

- Tak szczerze mówiąc, to pomimo in-
formacji o trudnych relacjach pomiędzy 
dyrektorem a pracownikami, miałem 
nadzieję na załagodzenie sporów. Być 
może udałoby się dojść do porozu-
mienia – uważa burmistrz. - Dyrektor 
podjął już jednak decyzję. Być może nie-

długo zwołana zostanie nadzwyczajna 
sesja miejska podczas której wyznaczo-
ny zostanie skład komisji konkursowej. 
Na stanowisko dyrektora MPZ nowy 
konkurs powinien zostać ogłoszony 
jeszcze w tym miesiącu. 

Andrzeja Fijałka poprosiliśmy o 
komentarz do sprawy. 

„Pan burmistrz postawił mi zarzuty, 
o których mnie nie poinformował, 
natomiast wystąpił do Rady Społecz-
nej Miejskiej Przychodni Zdrowia o 
podjęciu uchwały o odwołaniu mnie 
ze stanowiska dyrektora. Nie pozwo-
lono mi ustosunkować się do bliżej 
niekreślonych rzekomych zarzutów. 
Osobiście do chwili obecnej nie wiem 
kto postawił mi jakieś zarzuty, jeśli 
tak ,to kto i jakie to zarzuty. Jeden z 
lokalnych tygodników zwrócił się w 
ostatnich dniach z prośbą o wyjaśnienie 
ww. sytuacji, stwierdzając, iż rzekomo 
jacyś pracownicy i byli pracownicy 
o bliżej nie określonych personaliach 
złożyli czy nie złożyli skargę na mnie 
do pana burmistrza. Uważam, że jeśli 
pracodawca „rozmawia” ze swoim 
pracownikiem przez media, jest to 
poniżające dla pracownika i niezgodne 
z jakimikolwiek standardami relacji 
pracodawca pracownik wynikający-

Miejska Przychodnia Zdrowia pozostała bez dyrektora 

mi z Kodeksu Pracy. Postępowanie p. 
burmistrza wobec mojej osoby spełnia 
kryteria mobbingu pracowniczego, 
(sąd kapturowy bez możliwości obro-
ny osoby oskarżanej). W związku z 
powyższym zwracam się do pana 
burmistrza z wezwaniem o pisemne 
przedstawienie zarzutów z podaniem 
personaliów osób skarżących, na które 
wyczerpująco odpowiem w formie 
pisemnej. Jako dyrektor wybrany w 
konkursie mam prawo prosić pana 
burmistrza o przestrzeganie wobec 
mojej osoby ogólnie przyjętych zasad 
prawnych. W tym przypadku nie 
chodzi tu o personalia, ale o godność 
stanowiska dyrektora w przyszłości. 
Dzięki nieodpowiedzialnym działa-
niom pana burmistrza doszło do dezin-
tegracji placówki i uniemożliwieniu 
dyrektorowi tej placówki wykonywanie 
funkcji zarządczych wobec podległego 
personelu. W związku z powyższym 
wnioskuję, abym w okresie wypowie-
dzenia nie wykonywał obowiązków 
dyrektora, gdyż pan burmistrz pozba-
wił mnie bezpodstawnie zdolności 
kierowania i zarządzania placówką, 
(wydam polecenie pracownikowi a ten 
jeśli zechce to wykona , jeśli coś się nie 
będzie podobać to zapewne uda się ze 
skargą do burmistrza). Jako przykład 

z przykrością stwierdzam, iż w 
ostatnim czasie jedna z pracownic 
burmistrza  zniesławiała mnie w 
mediach społecznościowych ( obrzy-
dliwy hejt), które to zniesławienie 
wyczerpuje i podlega art 212 k. k.. W 
2015 r. zostałem powołany w drodze 
konkursu na stanowisko dyrektora 
w wymiarze pół etatu, jak widzą to 
trzeźwo myślący mieszkańcy Ozor-
kowa, których bardzo cenię i szanuję, 
zrobiłem dużo dobrego co mogło się 
stać tylko w wyniku pracy i zaanga-
żowania większości pracowników 
M.P.Z w Ozorkowie jak i pacjentów 
poradni. Zostawiam placówkę w 
bardzo dobrej kondycji finansowej, 
zestandaryzowaną, wyposażoną 
i doposażoną sprzęt o wartości ok 
200 tys. zł, rehabilitacja, okulistyka, 
i inne doposażone gabinety, które 
śmiało mogą konkurować i stawać do 
konkursów w ramach NFZ.

Nadal oczekuję na przedstawienie 
mi rzekomych zarzutów w formie 
pisemnej, gdyż jak mnie poinfor-
mowali mieszkańcy Ozorkowa, 
pan burmistrz Socha posiada kilka 
wersji w zależności od tego z kim 
rozmawia” - czytamy w odpowiedzi 
A. Fijałka.

(stop)

Jako pierwszy zostanie zrewitali-
zowany budynek byłej motarni (bu-
dynek dawnej przędzalni); przetarg 
na to zadanie został ogłoszony 20 
marca – prace potrwają do listopada 
2018 r. W ramach inwestycji zostaną 
przeprowadzone prace konserwa-
torsko-remontowe elewacji, okien i 
drzwi zewnętrznych, dachu, ilumi-
nacji, zostanie tez zagospodarowane 
bezpośrednie otoczenie byłej motarni. 

Na ten rok zaplanowano także 
rewitalizację północnej części par-
ku z górką, placem zabaw i strefą 
rekreacji. Zadanie obejmuje wyko-
nanie nawierzchni ścieżek, w tym 

wytyczenie ścieżek rowerowych, 
zagospodarowane górki – po-
zostałości murów przędzalni 
Karola Schlössera (tzw. „fabryka 
przy rynku”), remont mostku 
łączącego dwie strony parku, 
pielęgnację wszystkich drzew, 
w tym drzew stanowiących 

pomniki przyrody oraz rekul-
tywację zieleni, osłonięcie lub 

przebudowę rur miejskiej sieci c.o., 
wykonanie oświetlenia parku połą-

czonego z monitoringiem wybranych 

stref, ewentualnie iluminację wybra-
nych drzew stanowiących pomniki 
przyrody, utworzenie strefy rekreacji 
z urządzeniami do ćwiczeń. 

Na lata 2019 – 2020 zaplanowano re-
witalizację południowej części parku. 

W 2019 r. zostanie także przebudo-
wana ul. Listopadowa; zaplanowano 
m.in. remont jezdni, ułożenie nowych 
chodników i krawężników.

Pałac Schlsserów, w którym obec-
nie mieści się Młodzieżowy Dom 
Kultury i Miejska Biblioteka Publicz-
na zostanie zrewitalizowany w 2020 
r. Za dwa lata zmodernizowany 
zostanie także znajdujący się obok 
budynek mieszkalny. 

- Dzięki tej inwestycji zarówno 
pałac przy Listopadowej, gdzie mieści 
się MDK i biblioteka, jak i sama ulica, 
staną się jedną z wizytówek Ozorko-
wa – mówi burmistrz Jacek Socha. 
- Rewitalizacja odmieni też nasz park; 
chcemy, by stał się miejscem spotkań, 
wypoczynku dla całych rodzin, ale 
też wydarzeń kulturalnych, ponie-
waż planujemy budowę amfiteatru. 
W parku pojawią się nowe alejki, 
zieleń zostanie uporządkowana, poja-

wią się nowe miejsca służące rekreacji, 
nowe ławki i latarnie.

Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. Zgodnie z umową o 
dofinansowanie, którą miasto pod-
pisało 26 maja 2017 r., zakończenie 

wszystkich prac zaplanowano na 
31.12.2020 r. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi ponad 11 mln 370 tys. 
zł. Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
stanowi kwotę 7 mln 650 tys. zł. 
Wkład własny Ozorkowa wynosi ok. 
3 mln 720 tys. zł.
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Kapusta - najlepiej 
kiszona oprócz licznych 
przeciwutleniaczy, 
witamin i minerałów 
zawiera siarkę 
(podobnie jak brokuły 
i czosnek), która 
usprawnia pracę 
wątroby i wspomaga 
oczyszczanie 
organizmu z substancji 
toksycznych. Dzięki 
obecności błonnika 
kapusta pobudza jelita 
do pracy, a ponieważ 
zawiera probiotyki, 
wzbogaca mikroflorę 
układu pokarmowego 
w dobre bakterie, 
dzięki czemu poprawia 
trawienie i reguluje 
wypróżnienia. Przy 
zaparciach warto pić 
sok z kiszonej kapusty.

Właściwości wybielające ma kurkuma, czyli jedna z orientalnych przypraw. Cechuje się ona także działaniem przeciwgrzybiczym oraz przeciwbakteryjnym. Sproszkowaną kurkumę stosuj dwa razy w tygodniu, jako dodatek do używanej zazwyczaj pasty, lub stwórz domową naturalną miksturę do mycia zębów:Zmieszaj łyżkę proszku z kurkumy, łyżkę oleju kokosowego oraz dwie krople olejku eterycznego z mięty. Umyj tą mieszanką zęby tak jak zazwyczaj. Różnicę zauważysz już po kilku zabiegach.

Parówka z herbaty polecana jest szczególnie przy rozszerzonych 
porach i cerze skłonnej do wyprysków. Dwie łyżeczki zielonej 
herbaty wsyp do miseczki i zalej wodą o temperaturze ok. 60-70 
stopni. Z głową przykrytą ręcznikiem pochyl się nad miską na 10 
- 15 minut. Sama zdziwisz się, jak w tak krótkim czasie cera może 
się rozjaśnić i wygładzić.

Oczar wirginijski znajduje za-
stosowanie w takich schorze-
niach jak: stany zapalne skóry, 
owrzodzenia, opuchlizna, he-
moroidy, krwawienie dziąseł, 
ale też bóle reumatyczne sta-
wów, zapalenie krtani, migda-
łów czy gardła. Jakie właściwo-
ści ma oczar wirginijski?

Oczar wirginijski to krzew, 
dorastający do trzech, czterech 
metrów wysokości, posiadający 
charakterystyczne duże (nawet 
15-centymetrowe) ciemnozielone 
lub brunatne liście i lśniące żółte 
kwiaty. W naturalnym środo-
wisku występuje w Ameryce 
Północnej, ale w wielu zakąt-
kach świata, również w Polsce, 
uprawia się go w ogrodach lub 
parkach.

Oczar wirginijski: 
cenne składniki

Do celów leczniczych wykorzy-
stuje się przede wszystkim korę i 
liście oczaru wirginijskiego, któ-
re muszą zostać dobrze osuszone. 
Zawierają one m.in.: flawonoidy, 
garbniki, saponiny, kwas galu-
sowy, kwas elagowy. Mają one 
działanie: przeciwzapalne, anty-
bakteryjne, antyseptyczne, prze-
ciwłojotokowe, oczyszczające, 
ściągające, odkażające, uszczel-
niające naczynia włosowate. 

To właśnie dzięki nim oczar 
wirginijski sprawdza się w przy-
padku przewlekłych stanów 
zapalnych skóry (np. egzema, 

Parówka z herbaty 
na rozszerzone pory

Domowe wybielanie zębów kurkumą

Warto jeść kapustę

Oczar wirginijski: właściwości i zastosowanie

krem do depilacji - jak stosować?
 czy depilacja kremem jest bezpieczna?

Kremy do depilacji są bezpieczne i 
skuteczne. Ich stosowanie nie wy-
maga żadnej wprawy ani nie grozi 
powikłaniami. Co warto wiedzieć 
o kremach do depilacji skóry?

Co zawiera i jak działa 
krem do depilacji?

W składzie kremów do depilacji 
są substancje rozpuszczające kera-
tynę włosa, np. kwas tioglikolowy. 
Ten silny składnik po naniesieniu 
na skórę wnika we włoski i roz-
puszcza znajdujące się w łodydze 
mostki keratynowe. Działa tylko 
na powierzchni: jego cząsteczki 
są na tyle duże, że nie przenikają 
przez skórę i nie docierają do cebu-

lek włosowych. Dlatego po kilku 
dniach od zabiegu depilacji włoski 
zaczynają odrastać. Ponieważ sub-
stancje aktywne rozpuszczające 
łodygę włosa są dość silne, by zmi-
nimalizować ryzyko podrażnień, 
do kremów dodawane są również 
składniki łagodzące i nawilżające: 
gliceryna, wyciąg aloesu, rumian-
ku, mocznik, czy płynna parafina. 
Wadą kremów do depilacji jest 
dość nieprzyjemny zapach. By go 
zminimalizować, niektóre kremy 
mają również dodatek substancji 
zapachowych.

Jak stosować krem do depilacji?

Depilacja kremem nie jest trudna, 

a instrukcja zawsze znajduje się na 
opakowaniu.

Porcję preparatu trzeba nanieść 
grubą warstwą na skórę (nie wcie-
rać) i pozostawić na niej na czas 
zalecony przez producenta. W zależ-
ności od kremu jest to od 4 do nawet 
10 minut (nie należy jednak trzymać 
kremu dłużej, niż piętnaście minut). 

Gdy upłynie ten czas, krem wraz 
z włoskami trzeba zebrać ze skóry 
za pomocą szpatułki. Nie ma zna-
czenia, czy robimy to „z włosem”, 
czy „pod włos”, bo obie metody są 
tak samo skuteczne. 

Następnie wydepilowaną skórę 
trzeba umyć letnią wodą bez do-
datku mydła i nałożyć balsam po 
depilacji, opóźniający odrastanie 
włosków, lub zwykły balsam na-
wilżający.

Rodzaje kremów do depilacji

Włoski w różnych punktach ciała 
mają różną grubość, a skóra – wraż-
liwość. Producenci wzięli to pod 
uwagę, dlatego kremy do depilacji 
można podzielić zarówno według 
rodzaju skóry, jak i wedle przezna-
czenia. W sklepach dostępne są 
kremy do usuwania włosków ze 
skóry normalnej, suchej i wrażliwej, 
a także do depilacji twarzy, pach, rąk 
i okolic bikini (lub po prostu do usu-
wania włosków z miejsc szczególnie 
wrażliwych).

łuszczyca), wszelkiego rodzaju 
owrzodzeniach oraz oparzeniach 
(również oparzeniach słonecz-
nych). Stosuje się go również, gdy 
mamy do czynienia z opuchli-
znami, powstałymi w wyniku 
uderzenia (np. siniaki), ale też 

po ukąszeniach czy użądleniach 
owadów, bo przyspiesza gojenie 
się ran, łagodzi ból, podrażnienie 
i zaczerwienienie skóry. Pomaga 
też w przypadku hemoroidów, bo 
ma działanie ściągające i prze-
ciwzapalne, a jednocześnie po-
woduje obkurczanie się naczyń 
krwionośnych, dzięki czemu 
zmniejsza się obrzęk.

Oczar wirginijski stosuje się 
także przy infekcjach jamy ust-
nej, przebiegającej z zapaleniem 
błon śluzowych, sprawdza się 
też, gdy mamy do czynienia z 
krwawieniem dziąseł.

Ale to nie wszystkie jego proz-
drowotne właściwości. Zaleca 
się go również w przypadku 
bólów reumatycznych stawów, 
zapalenia krtani, zapalenie mi-
gdałów, zapalenie gardła oraz 

przewlekłego kaszlu czy astmy, 
bo łagodzi niepożądane objawy.

Oczar wirginijski: 
jak stosować?

Oczar wirginijski występuje 
najczęściej w postaci kremu lub 
maści, które stosuje się zewnętrz-
nie, bezpośrednio na zmienioną 
chorobowo skórę. Można też ku-
pić go w postaci gotowych ziół i 
przygotować odwar. W tym celu 
należy odmierzyć jedną lub dwie 
łyżki zioła, zalać jedną szklanką 
wody, a następnie gotować przez 
10 minut pod przykryciem. Po-
tem należy odwar odstawić, a po 
20-30 minutach przecedzić.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Sprzedawca
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie w handlu
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76

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

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

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

Sortowacz przesyłek
Wymagana sprawność fizyczna, 
predyspozycje do pracy w nocy
AP Partner sp. zo.o.
28 PSK 6/10 m. 13
90-750 Łódź
Tel: 604-101-019
Praca w Strykowie

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy
Gospodarstwo Ogrodnicze
inż. Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
tel. 530 732 304

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie.
Zakład Krawiecki Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Piekarz-cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i chleba.
PPHU „MAKS”
Krzysztof Zimnowłocki
ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
tel. 608 028 369
Praca w Górze Św. Małgorzaty 50B

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zas. 
zawod, badania sanitarno – 
epidemiologiczne (w przypadku 
braku możliwość realizacji przed 
zatrudnieniem)
HURTAP S.A.
Ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-25-13

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

Kasjer - sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność pracy na sklepie, 
aktualna książeczka sanepidowska, 
doświadczenie 2 lat na podobnym 
stanowisku
GRAM SADECCY Sp. j.
Kostrogaj 21

09-400 Płock
Tel. 24 721-50-14
Praca w Łęczycy, 
ul. Dominikańska 8D

Szwaczka
Umiejętność szycia
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a, 95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe 
pielęgniarskie, dyplom pielęgniarki, 
aktualne prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-30-01

Kierowca autobusu
Kierowanie busem/autokarem, 
prawo jazdy kat.D
MARQS Usługi Autokarowe 
Marek Flejszman
 Topola Królewska 22 
99-100 Łęczyca
Tel:663 735 708

Mechanik
Wykształcenie mechaniczne, 
umiejętność naprawy pojazdów 
mechanicznych, prace 
konserwujące
MARQS Mechanika Pojazdowa
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22

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



Biuro 
Kredytowe 

zaprasza 
Łęczyca 

Przedrynek 8 pokój 3.1 
tel 507-017-833

reklama

reklama

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

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 działkę pracowniczą o pow. 
535 m² z domkiem piętrowym - Leźnica 
Wielka nad Zalewem. Tel.: 790-388-867

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

Garaż 16,5 m² 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  
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam nożyce stołowe do blachy  
i młot ręczny 5kg. Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy 1400kg  
- atest, homologacja. Tel.: 500-336-322

Sprzedam piłę tarczową z widią śr. 
31 cm, śr. ośki 32mm i inne. Tel.: 500-
336-322

Sprzedam dwuteownik 135 x 140 mm x 
300 cm. Tel.: 24-388-21-67, 514-872-868

Kupię stare monety, banknoty.  
Tel.: 888-411-046

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

Sprzedam sadzarkę, śrutownik, spa-
warkę, imadło, 2 silniki, chłodziarkę.  
Tel.: 667-713-348

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 oraz 
2 rowerki dziecinne w dobrym stanie 
w tym jeden to BMX Puma mały.  
Tel.: 507-330-281.
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Zagrali w palanta
Tradycyjnie, w pierwszy dzień 
po świętach wielkanocnych w 
Grabowie obchodzono Święto 
Palanta. Na czele braci rze-
mieślniczej stał jak zwykle, 
od 20 lat król Palanta Adam 
Rapacki. Głównym punktem 
obchodów jest zawsze mecz 
między zawodnikami dwóch 
drużyn: Nieba i Piekła. Wszy-
scy uczestnicy grają dla przy-
jemności i tradycji. Wynik był 
remisowy a zabawa przednia.

KONCERT ZESPOŁU MUSIC COLLECTIVE  

Anna Szoszkiewicz - wokal 

Piotr Majewski - skrzypce 

Łukasz Skonieczny - fortepian 

„Nie kochać w taką noc to grzech” 
sobota, 21 kwietnia 2018, godz. 17.00 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków  

tel. 42 710 31 18/19, www.mokozorkow.pl 

WSTĘP WOLNY 
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekaWie i Na WesoŁo

czytali mickiewicza Pierwsza piesza ofiara 
samochodów autonomicznych

Lody trwalsze dzięki bananom

Cyber 
bikini

Któż nie zna słów będących początkiem słynnej Inwokacji 
napisanej przez Adama Mickiewicza. Chyba nie ma w 
naszym kraju takiej osoby, która by nie znała. Do popar-
cia tej tezy przyczynili się uczniowie ze szkół z miasta i 
gminy Siedlce, którzy wspólnie ustanowili rekord Polski 
na najwięcej osób czytających utwór Adama Mickiewicza 
jednocześnie. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie z 
czterech szkół położonych na terenie gminy Siedlce, czyli 
uczniowie z: Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii, 
Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale, Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Golicach oraz Szkoły 
Podstawowej im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie. 
Łącznie, we wszystkich lokalizacjach, utwór Adama Mic-
kiewicza czytało jednocześnie 569 osób.

W Tempe w stanie Arizona kobieta zginęła po tym, jak 
została potrącona przez autonomiczny samochód firmy 
Uber. To prawdopodobnie pierwszy przypadek zabicia pie-
szego na drodze publicznej przez samodzielnie poruszają-
cy się samochód osobowy. Jak informuje policja z Tempe w 
chwili wypadku pojazd Ubera jechał w trybie autonomicz-
nym, a za jego kierownicą siedział człowiek. Ofiara prze-
chodziła przez jezdnię poza przejściem dla pieszych a na-
granie z samochodowej kamery wskazuje na winę pieszej. 
Po wypadku Uber zawiesił testy autonomicznych pojaz-
dów prowadzone w Tempe, Pittsburghu, San Francisco i 
Tempe. Warto tutaj zauważyć, że obecnie podczas testów 
samochodów autonomicznych za ich kierownicą zawsze 
siedzi człowiek, który w razie niebezpieczeństwa ma 
przejąć stery pojazdu. Tymczasem Arizona już pozwala 
na testy samochodów bez kierowców, w Kalifornii takie 
pojazdy będą testowane od kwietnia.

Dodatek drobnych włókien celulozowych z odpadów ba-
nanowych wydłuża czas przydatności lodów do spożycia 
i spowalnia szybkość ich topnienia. Dzięki nim można też 
zmniejszyć zawartość tłuszczu w tym deserze. - Nasze 
wyniki sugerują, że włókna z odpadów bananowych 
pozwoliłyby ulepszyć lody na kilka sposobów. Dzięki 
włóknom można by np. opracować gęstsze i smaczniej-
sze lody, które dłużej by się topiły - wyjaśnia dr Robin 
Zuluaga Gallego z Universidad Pontificia Bolivariana. 
Naukowcy od lat próbują poradzić sobie ze zbyt szybkim 
topnieniem lodów w wyższych temperaturach. W 2017 
r. Japończycy opracowali np. oporne na topnienie lody z 
wykorzystaniem polifenoli występujących w truskawkach. 
Kolumbijczycy postawili jednak na inne rozwiązanie. Oka-
zało się, że lody zmieszane z włóknami bananoymi topią 
się wolniej. Włókna nanocelulozy mogą też wydłużyć 
czas przydatności do spożycia, a przynajmniej zmniej-
szyć wrażliwość na zmiany temperatury po włożeniu lub 
wyjęciu z zamrażarki.

Żywy eksponat

Idealne miejsce 
na reklamę

Spa w centrum 
miasta

Przytulna 
klatka 
schodowa

- Kochanie 
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