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W Łęczycy afera 
z „Miśkiem”!
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Pożegnanie z Falckiem

Jakie karetki 
w Poddębicach?
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Obrona 
szkoły 

w Siedlcu.
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nie będzie

NadzwyczajNa 
SeSJa WS. PodWyżek!

W Ozorkowie opłaty za śmieci 
niesegregowane wzrosną 
najprawdopodobniej do 38 zł. 
To prawie 100 procent więcej, 
niż było do tej pory. Za śmieci 
segregowane trzeba będzie 
zapewne zapłacić 16 zł. 
O powodach podwyżki 
mówi m.in. Grzegorz 
Stasiak (na zdjęciu), 
prezes OPK i burmistrz 
Jacek Socha. 

Więcej str. 10

Bal 
Maturalny „Kazika”
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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Andrzej Domagała, 
przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łęczycy w związku 
z postanowieniem sądu o po-
wtórzeniu głosowania w okręgu 
wyborczym nr 7 oraz w części 
okręgu wyborczego nr 14 (Dom 
Pomocy Społecznej) informuje 
o ważności mandatów radnych: 
Zofii Wodzyńskiej i Elżbiety Gaje-
wicz-Kubiak.

“To pierwszy raz w historii na-
szego samorządu, kiedy dochodzi 
do powtórzonych wyborów. Jest 
więc zrozumiałe, że społeczeństwo 
pragnie uzyskać dodatkowe infor-
macje w tej sprawie. Prowadzi to 
niestety do pewnych nieścisłości, 
czego skutkiem jest mylne zrozu-
mienie obecnego stanu. W związku 

z powyższym pragnę przekazać, 
że pani Elżbieta Gajewicz-Kubiak i 
pani Zofia Wodzyńska nie ponoszą 
absolutnie żadnej winy za fatalne 
działanie Obwodowych Komisji 
Wyborczych. Zaistniała sytuacja nie 
jest korzystna dla wszystkich kandy-
datów startujących z tych okręgów, 
ponieważ ponieśli oni duży wysiłek 
organizacyjny i finansowy podczas 
prowadzonej kampanii. Postano-
wienia Sądu Okręgowego w Łodzi 
są nieprawomocne, co powoduje, że 
zarówno pani Zofia Wodzyńska jak 
i pani Elżbieta Gajewicz-Kubiak dalej 
pełnią funkcję radnych i zgodnie z 
prawem biorą udział w posiedze-
niach komisji i sesjach Rady Miasta” - 
czytamy w informacji zamieszczonej 
na stronie urzędu miasta.

Piasek przygotowany 
na terenie miasta do 

sypania oblodzonych chodni-
ków często jest zanieczyszczany 
przez czworonogi. Obrazek psa 
załatwiającego swoje potrzeby na 
kupce żółtego piasku to nierzadko 
spotykany widok. Zdecydowanie 
lepszym rozwiązaniem są usta-
wiane zazwyczaj przy pergolach 
śmietnikowych specjalne, zamy-
kane pojemniki na piasek.

Wypadek w Sie-
dlcu, do którego 

doszło na początku ubiegłego 
tygodnia wyglądał bardzo groź-
nie. Samochód osobowy wpadł w 
poślizg, a poboczem szedł 68-letni 
mężczyzna. Na miejsce przyjechała 
policja i pogotowie.

Okoliczni mieszkańcy powtarzali 
sobie, że doszło do potrącenia męż-
czyzny, policja również takie przyjęła 
zgłoszenie. Jak się jednak okazało, 
68-latek będący pod wpływem alkoho-
lu poślizgnął się, co nie miało żadnego 
związku z osobowym  volkswagenem, 

Od dziś (poniedziałek) 
w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Łęczycy za-
cznie funkcjonować tzw. pokój do 
rozmów intymnych. Wcześniej, z 
uwagi na mały metraż budynku, w 
którym mieści się ośrodek, rozmo-
wa w cztery oczy z pracownikiem 
ośrodka była utrudniona.

Jak przyznaje Mariusz Mieczyński, 
zastępca kierownika MOPS-u, zorgani-
zowanie osobnego pomieszczenia do 
rozmów intymnych to swego rodzaju 
krok naprzód i wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom podopiecznych.

- Ze względu na zmiany personalne 
mogliśmy wygospodarować pomiesz-
czenie, w którym asystent rodziny oraz 
pracownik zajmujący się przemocą 

w rodzinach będą mogli prowadzić 
rozmowy w cztery oczy z naszymi 
podopiecznymi. Wcześniej, z uwagi 
na RODO zwracaliśmy uwagę, by 
mieszkańcy przychodzący do nas po 
pomoc czuli się swobodnie, dlatego 
udostępnialiśmy wspólnie z panią 
kierownik nasz pokój. Stwarzało to 

Zmiany w mOPS

Trudne dla podopiecznych 
rozmowy będą odbywały się w 
osobnym pokoju
jednak pewne problemy i było roz-
wiązaniem doraźnym. Mam nadzieję, 
że teraz podopieczni, którzy oczekują 
pomocy ośrodka będą bardziej otwarci 
i swobodni w trakcie rozmów w cztery 
oczy. Dzięki temu nasze wsparcie bę-
dzie pełniejsze. 

Problemy lokalowe MOPS-u są 
znane nie od dzisiaj. Pomieszczeń jest 
za mało w stosunku do liczby zatrud-
nionych pracowników. W MOPS-ie 
jest zwyczajnie za ciasno. Sytuacja ma 
się zmienić dopiero po zakończeniu re-
montu w budynku administracyjnym 
byłego zakładu karnego przy ulicy 
Pocztowej. Tam ma zostać przeniesiony 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 
być może inne instytucje świadczące 
pomoc mieszkańcom, np. PKPS. Jed-
nak do końca prac remontowych po-
trzeba jeszcze dużo czasu i pieniędzy.

(zz)

Mandaty radnych wciąż są ważne

Piasek na chodniki jak kuweta

Poślizg nie potrącenie
który w tym samym czasie wpadł w 
poślizg. Mężczyzna może mówić o du-
żym szczęściu, bowiem nic poważnego 
mu się nie stało.

- 28 stycznia policjanci łęczyckiej dro-
gówki pracowali na miejscu zdarzenia 
drogowego w miejscowości Siedlec. 
Zgłoszenie dyżurny jednostki odebrał 
o godz. 8.30, z którego wynikało, że 
miało tam dojść do potrącenia pieszego. 
Informacja nie została potwierdzo-
na. Wstępne ustalenia wskazują, że 
kierująca osobowym volkswagenem 
jadąc w kierunku Kłodawy w wy-
niku niedostosowania stylu jazdy 

do warunków panujących na jezdni 
utraciła panowanie i na łuku drogi 
„wpadła” autem w poślizg, obracając je 
o 180 stopni. Wobec 44 – letniej kobiety 
policjanci zastosowali pouczenie. Nato-
miast pieszy, który poruszał się w tym 
czasie drogą, jak oświadczył, poślizgnął 
się i upadł na asfalt. 68- letniemu męż-
czyźnie, wezwany na miejsce zespół 
karetki pogotowia udzielił pomocy. 
Nie wymagał hospitalizacji, przepro-
wadzone badanie wykazało natomiast, 
że było on pod działaniem alkoholu. Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń do jego 
upadku nie przyczynił się niewłaściwy 
styl jazdy kierującej volkswagenem, jak 
i nie doszło do kontaktu pomiędzy nim 
a pojazdem - wyjaśnia asp. Mariusz Ko-
walski, oficer prasowy KPP w Łęczycy.

(mku)

Pytanie o PrzekSztaŁcenie
Łęczyca Od 1 stycznia za-

częły obowiązywać 
przepisy, przekształcające z 
mocy ustawy użytkowanie 
wieczyste gruntów, na których 
stoją budynki mieszkalne we 
własność. Przekształcenie jest 
odpłatne i rodzi wiele pytań.

Irena Jóźwiak, która jest wła-
ścicielką mieszkania przy ulicy 
Ozorkowskie Przedmieście za-
stanawia się, czy będzie musiała 
ponosić koszty związane z prze-
kształceniem, skoro, jak mówi, 
grunt pod budowę bloków był 
wykupiony na własność przez 
Łęczyckie Zakłady Górnicze.

- Dla mnie nowe przepisy nie 
są do końca jasne. ŁZG w latach 
50-tych wykupiło te grunty od 
prywatnej osoby, żeby wybu-
dować bloki dla pracowników. 
Mam mieszkanie własnościowe z 
prawem własności gruntu a z tej 
ustawy, jak rozumiem wynika, że 
teraz mam płacić za przekształ-
cenie wieczystego użytkowania. 
Chciałabym wiedzieć, czy w przy-
padku takich osób jak ja, musimy 
ponosić te opłaty, bo wydaje mi 
się że nie, dla mnie jest to płace-

nie drugi raz za to samo - mówi I. 
Jóźwiak. 

O sprawę pani Ireny zapytaliśmy 
w urzędzie miasta.

- Jeżeli mieszkanka ma wątpli-
wości co do uiszczanych opłat, 
zapraszamy do kontaktu z urzędem 
miejskim w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego (II piętro, pokój 

42, telefon: 24 721 03 30) celem 
omówienia sprawy - czytamy w 
odpowiedzi magistratu.

Dokładne informacje dotyczące 
przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własno-
ści można uzyskać w urzędzie 
miasta lub znaleźć je na stronie 
internetowej urzędu.

(zz)

- Dla mnie 
kwestia opłat za 
przekształcenie nie 
jest jasna
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PRACUJ JAKO OPIEKUNKA
SENIORÓW W NIEMCZECH
SPOTKANIE Z REKRUTEREM W ŁĘCZYCY DN. 5.02 O GODZ. 11:00,
 UL. BELWEDERSKA 38, PPP ŁĘCZYCA

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE!
WIĘCEJ NA WWW.PROMEDICA24.PL

W radzie powiatu łęczyckiego 
do tej pory nie ma wszystkich 
komisji rady. Z pięciu, które 
powinny być, utworzone są 
tylko dwie. Rada nie ma Komi-
sji Skarg, Wniosków i Petycji, 
Komisji Rewizyjnej ani Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej 

oraz Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Publicznego. 

W związku z tą sytuacją na 
ubiegłotygodniowej sesji, radny 
Tomasz Olczyk złożył wnio-
sek, aby w miejsce brakujących 
trzech komisji powołać jedną, 
wspólną. Dodatkowo, z uwagi 

na oszczędności radny zapro-
ponował zmniejszenie liczby 
członków zarządu z pięciu do 
trzech członków. Propozycja 
najprawdopodobniej zostanie 
poddana pod głosowanie na na-
stępnej sesji rady powiatu.

(zz)

Rada powiatu wciąż bez wszystkich komisji
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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•

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.

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

SALON NISKICH CEN!
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Łęczyca Po odwołaniu Graży-
ny Życzkowskiej przez 

prawie miesiąc samorząd miejski 
funkcjonował  bez skarbnika. Od 
czwartku magistrat ma już pra-
cownika odpowiedzialnego za 
finanse miasta.

Akt powołania poprzedziła pre-
zentacja kandydatki.

- Pani Agnieszka Kowalska 
legitymuje się 20 – letnim stażem 
pracy w starostwie powiatowym w 
Łęczycy. Posiada dyplom studiów 
wyższych Uniwersytetu Łódzkiego 
i oczywiście certyfikat księgowego. 

Jest dobrym fachowcem, współpra-
cowałem z kandydatką w stowa-
rzyszeniu miast i gmin powiatu łę-
czyckiego - mówił burmistrz Paweł 
Kulesza.

Pytań do kandydatki nie było, 
jedynie radny Zenon Koperkiewicz 
chciał wiedzieć, jak to określił, ile 
jeszcze będzie trwał desant pracow-
ników starostwa do urzędu miasta.

- Nie wiem o co radnemu chodzi. 
Ja poszukuję i zatrudniam fachow-
ców. W mojej ocenie skarbnik jest tak 
samo ważny jak burmistrz, bo razem 
z nim kontrasygnuje decyzje finan-

sowe - mówił burmistrz P. Kulesza.
Projekt uchwały aktu powołania 

poddano pod głosowanie, w wyniku 
którego Agnieszka Kowalska została 
skarbnikiem miasta 9 głosami za, 1 
przeciwnym i 4 wstrzymującymi się.

W dalszej części obrad debato-
wano nad wyrażeniem zgody na 
sprzedaż działki pod przyłącze dla 
powstającego, prawdopodobnie 
marketu na placu przy dworcu PKS. 
Jak się okazało temat ten jest istotny 
dla mieszkańców Łęczycy, bo w 
sesji uczestniczyli przedstawiciele 
stowarzyszenia kupców łęczyckich.

Budynek przy ulicy Bel-
wederskiej, którego wła-

ścicielem są Polskie Koleje Państwo-
we nie będzie rozbierany, ale zapadła 
decyzja o eksmisji lokatorów. Dwie 
rodziny muszą wyprowadzić się z 
nieruchomości.

Choć stan budynku nie kwalifikuje 
go do rozbiórki, to jest na tyle zły, że PKP 
postanowiły dłużej nie wynajmować w 
nim mieszkań. 

- Należący do PKP S.A. budy-
nek mieszkalny położony przy ul. 
Belwederskiej 50 w Łęczycy nie 
znajduje się w wykazie obiektów 
zgłoszonych do rozbiórki w 2019 
roku. Zgodnie z oceną technicz-
ną wykonaną podczas ostatniej 
okresowej kontroli stan techniczny 

Z redakcją skontaktowa-
ła się mieszkanka bloku 

zarządzanego przez SM “Łęczycan-
ka”. Zaniepokojenie lokatorki wzbu-
dziło rozliczenie opłat, na którym od 
stycznia widnieją dwie nowe pozycje. 
Choć opłaty są groszowe, nasza 
czytelniczka pyta, skąd się wzięły?

- Od stycznia płacimy podatek od 
nieruchomości za części wspólne (3 gr/
mkw) i opłatę za wieczyste użytkowa-
nie gruntów za części wspólne (5 gr/
mkw). W ubiegłym roku takich opłat 
nie było. Rozumiem, że teraz musimy 
płacić podatek za przejście przez klatkę 
schodową? - pyta mieszkanka. - Roz-
mawiałam na ten temat z sąsiadką, 
która mieszka w bloku zarządzanym 
przez wspólnotę mieszkaniową. Gdy 
pokazałam jej moje rozliczenie to zrobi-

ła wielkie oczy, bo na jej rozliczeniu nie 
ma w ogóle podatku od nieruchomości.

O nowe pozycje w rozliczeniu opłat 
zapytaliśmy w siedzibie “Łęczycanki”. 
Okazało się, że nasza czytelniczka ma 
częściową rację - nowe pozycje widnieją 
od stycznia. Nie są to natomiast opłaty 
nowe.  Podatek od nieruchomości za 
części wspólne lokatorzy płacili zawsze, 
natomiast ta pozycja nie była wyszcze-
gólniona na rozliczeniu. Ustawa prze-
kształcenia wieczystego użytkowania 
wymusiła szczegółowe rozpisanie tych 
opłat. W przypadku wspólnot miesz-
kaniowych, podatek od nieruchomości 
lokatorzy płacą bezpośrednio do urzę-
du miejskiego, nie ma pośrednictwa 
w przekazywaniu tych opłat tak jak w 
przypadku SM “Łęczycanka”.

(zz)

Podatek za przejście przez klatkę?

RaDa miasTa Powołała nowego skaRbnika - My jak zwykle nie jesteśmy 
na bieżąco informowani. Czy po-
zwolenie na budowę marketu jest 
aktualne? - pytali przedstawiciele 
kupców. 

Kierownik Wydziału Gospodarki 
i Planowania Przestrzennego  Ma-
ria Gruszczelak poinformowała, 
że wydawanie pozwoleń należy 
do kompetencji  starostwa i z tego 
co wiadomo, dokument taki został 
wydany w 2015 roku.

- Kolejny market w takim mieście 
jak Łęczyca ostatecznie „wykończy” 
drobny, rodzimy handel - mówił 
kolejny kupiec.

(mku)

obiektu został oceniony jako dosta-
teczny. W budynku tym znajduje się 
5 lokali mieszkalnych, z czego trzy 
to pustostany. Zostały one skreślone 
z ewidencji lokali mieszkalnych PKP 
S.A. W pozostałych dwóch lokalach 
mieszkają dwie rodziny, przy czym 
przeciwko mieszkańcom jednego z 
lokali sąd wydał decyzję eksmisyjną 
z prawem do lokalu socjalnego. Z na-
szych informacji wynika, że obecnie 
miasto Łęczyca nie dysponuje loka-
lem, do którego mieszkańcy mogliby 
zostać przekwaterowani. Lokatorzy 
drugiego z mieszkań, w związku z 
zaległościami czynszowymi, zostali 
wezwani do dobrowolnego opusz-
czenia lokalu (wyznaczony termin 
już minął) i wobec nich również 

ma zostać wszczęta procedura 
eksmisyjna - informuje Michał 
Stilger, rzecznik prasowy Polskich 
Kolei Państwowych S.A. - Ze wzglę-
du na stan techniczny budynku 
zwalniane lokale mieszkalne nie 
będą już przeznaczone do dalszego 
zasiedlenia. W związku z uregu-
lowanym stanem prawnym, po 
całkowitym opróżnieniu budynku, 
obiekt ten zostanie przeznaczony do 
sprzedaży lub komercyjnego zago-
spodarowania. Pomijając likwidację 
nieczynnej nastawni kolejowej, PKP 
S.A. w tym roku nie planują roz-
biórki innych obiektów na terenie 
Łęczycy.

(zz)

EKSMISJA LOKATORÓW Z BUDYNKU PKP



4 4 LUTEGO 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny szKoła wygrała

Łęczyca

Gm. Łęczyca

W świetle ostatnich wyda-
rzeń związanych z przyszłością 
funkcjonowania Szkoły Podsta-
wowej w Siedlcu (gm. Łęczyca) 
i niepokojem społecznym z tym 
związanym chciałbym zająć 
jednoznaczne stanowisko.

Jestem i byłem przeciwny li-
kwidacji szkół. Chciałbym przed-
stawić kilka faktów, co do zaist-
niałej sytuacji.

Informacja o takich wnioskach 
i dyskusji, z tego, co wiem pojawi-
ła się w zeszłym tygodniu (21-25 
stycznia), kiedy uczestniczyłem 
w posiedzeniach Senatu RP. We-
dług mojej wiedzy miały to być 
jedynie rozmowy na temat pla-
nów związanych z placówkami 
oświatowymi, a okazało się, że 
zaczęły zapadać wiążące decyzje. 

W weekend po moim powro-
cie, także kontaktowali się ze mną 
przedstawiciele rodziców oraz 
mieszkańcy Siedlca z prośbą o 
interwencję. Było też kilka innych 
sygnałów od znajomych zaniepo-
kojonych sytuacją.

W związku z tym, iż od po-
niedziałku 28 stycznia br. do 
późnych godzin wieczornych 
we wtorek byłem na wyjazdowej 
komisji Rolnictwa Senatu RP w 
Janowie Lubelskim, jeszcze przed 

senaToR PoPieRa 
sTanowisko mieszkańców

wyjazdem, w niedzielę odbyłem 
spotkanie z panem Wójtem Gminy 
Łęczyca Jackiem Rogozińskim. Wy-
raziłem swoją osobistą i polityczną 
dezaprobatę, co do likwidacji szkoły. 
Uzyskałem od wójta informację, że 
też nie spodziewał się takiego obro-
tu spraw i zapewnił mnie, że będzie 
wnioskował do Przewodniczącego 
Rady Gminy o zdjęcie z porządku 
obrad Sesji Rady Gminy punktu 
dotyczącego likwidacji placówki 
w Siedlcu.

W poniedziałek w godzinach 
przedpołudniowych skontaktował 
się ze mną jeden z rodziców, aktyw-
nie uczestniczący w sprzeciwie, któ-
ry poinformował mnie o porannym 
spotkaniu oraz planowanej pikiecie 
z udziałem mediów. Kolejny raz 
potwierdziłem swoje negatywne 
stanowisko co do likwidacji szko-
ły oraz wspomniałem o odbytej 
rozmowie na ten temat z Wójtem. 
Przekazałem również zapewnie-
nia pana Jacka Rogozińskiego o 
wniosku dotyczącym wycofania z 
porządku obrad sesji Rady Gminy 
punktu związanego z likwidacją 
placówki.  Dowiedziałem się także 
od mojego rozmówcy, że pan wójt 
taką samą deklarację przekazał 
podczas poniedziałkowego spotka-
nia w szkole. 

Być może oczekiwania w sto-
sunku do mojego zaangażowania 
i działania były większe, ale nie 
moją rolą jest rządzenie gminą. 
Mogę jedynie wyrażać swoje 
opinie i sugestie, a w przypadku 
braku porozumienia lub złych de-
cyzji na szczeblu samorządowym, 
mogę interweniować na szcze-
blach wojewódzkich i rządowych. 
W tym przypadku, gdyby zapadły 
decyzje niekorzystne w temacie 
funkcjonowania placówki, pod-
jąłbym działania w Kuratorium 
Oświaty w Łodzi. 

Cieszy mnie tak ogromne zaan-
gażowanie lokalnej społeczności. 
Jest to wskazane i bardzo potrzebne, 
aby dać władzy jasny przekaz co 
do jej poczynań czy decyzji, a do-
tyczących bezpośrednio ich spraw. 
Bo faktem jest, że my, Wasi repre-
zentanci, nie raz do podejmowania 
słusznych dla Państwa decyzji po-
trzebujemy opinii i sugestii, nawet 
jeżeli miałyby one przedstawiać 
twarde stanowisko w sprawie. Jed-
nak w wielu przypadkach, także 
tym, padło wiele nieprawdziwych 
informacji i pomówień. Myślę, że 
były one przekazywane pod wpły-
wem emocji lub podpowiadane i 
nakręcane przez osoby, którym nie 
do końca zależy na rozwiązaniu 

problemu lecz bardziej na konflikcie 
i skłócaniu środowiska.

To wszystko nie zmienia jednak 
faktu, że w gminie istnieje pro-
blem z kosztami ponoszonymi na 
oświatę. Należałoby przeprowadzić 
głęboką analizę, a następnie przed-
stawić mieszkańcom informację jak 
wyglądają finanse dot. oświaty oraz 
jaki mają wpływ na ogólny budżet 
gminy, a co za tym idzie także in-

westycje na terenie gminy. Jeżeli 
mają zapadać jakiekolwiek tak 
poważne decyzje, powinny być 
one, w mojej ocenie, podejmowa-
ne przy zrozumieniu i aprobacie 
zdecydowanej większości lokal-
nej społeczności.

Senator RP 
Przemysław Błaszczyk

W tym tygodniu w 
urzędzie miejskim 

odbędzie się spotkanie w te-
macie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Wezmą 
w nim udział zarządcy nieru-
chomościami, przedstawiciele 
spółdzielni mieszkaniowej 
“Łęczycanka”, Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Łęczycy oraz 
wydział komunalny urzędu 
miejskiego. 

Głównym problemem poruszo-
nym na spotkaniu ma być praca nad 
nowym regulaminem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi 
na terenie miasta. Obecny rok jest 
przejściowy przed przepisami, któ-
re mają wejść w życie od przyszłego 
roku, kiedy to wszyscy będą musieli 
segregować śmieci. Kwestia opłat 
za śmieci także będzie omawiana. 
Cena za składowanie odpadów dra-
stycznie wzrasta, przez co  miesz-
kańcy ponoszą większe koszty. 
Również w tym tygodniu będzie 
znana cena zaproponowana w dru-
gim przetargu na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych. 
Po otwarciu ofert ustalona zostanie 
ostateczna cena, jaką za śmieci będą 
płacili mieszkańcy.

(zz)

R o d z i c e 
uczniów oraz 

nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej w Siedlcu mogą mówić 
o dużym sukcesie. Dzisiaj już 
wiadomo, placówka nie zostanie 
zlikwidowana. Tak zdecydowali 
wójt Jacek Rogoziński oraz radni 
gminy Łęczyca po trudnych i 
pełnych emocji spotkaniach z 
mieszkańcami Siedlca. 

- Jest to dla mnie bardzo trudna 
sytuacja - mówił wójt Jacek Rogo-
ziński podczas kolejnych spotkań 
z rodzicami w szkole i na sesji rady 
gminy Łęczyca. - Utrzymanie 5 
szkół w niedużej gminie o profilu 
rolniczym nie jest prostym zada-
niem pod kątem ekonomicznym. 
Jestem wójtem nie tylko dla oświa-
ty, muszę pamiętać o wszystkich 
mieszkańcach gminy, a ci oczekują 
od mnie inwestycji czy rozwoju 
infrastruktury i mają rację. Mandat 
wójtowski otrzymałem nie tylko od 
osób związanych z oświatą.

Jakkolwiek racje włodarza gminy 
nie byłyby słuszne, przedstawiciele 
drugiej strony konfliktu mają także 
wiele do powiedzenia. Ich argu-
menty ekonomiczne nie przekonują. 
Wypowiadali się w atmosferze 
dużych emocji m.in. podczas spo-
tkania w szkole w ubiegły ponie-
działek.

- Dlaczego akurat nasza szkoła ma 
być likwidowana? To jest wybór na 
zasadzie entliczek pętliczek i bęc? - 
pytała Marzena Kowalczyk, była 
dyrektorka siedleckiej szkoły.

Spotkanie 
ws. śmieciLikWidacJi PodStaWóWki 

nie będzie
Wójt argumentował, że zamiar 

likwidacji był poprzedzony wnikliwą 
analizą ekonomiczną i demograficz-
ną, jak również liczebnością kadry pe-
dagogicznej. Przypomnijmy w szkole 
w Siedlcu, w klasach od I do VIII  uczy 
się 68 uczniów a  placówka zatrudnia 
26 pedagogów: 13 pełnozatrudnio-
nych i 13 niepełnozatrudnionych. 

- To są liczby, ale nam chodzi o nasze 
dzieci. One czują się tutaj bezpiecznie - 
mówił Andrzej Grzybowski, rodzic 
jednego z uczniów. - Ta szkoła była tu 
od zawsze, nie państwo ją zakładaliście, 
bo powstała jeszcze przed wojną.

Nie było też spokoju podczas wtor-
kowego strajku. Mimo że był dość 
mroźny wieczór, do szkoły przyszły 
dzieci pod opieką rodziców, nauczy-
ciele i mieszkańcy. Nie brakowało 
transparentów i pretensji. Spotkanie 
było transmitowane przez telewizję, 
emocje sięgały zenitu a głos zabierały 
też dzieci pytając z rozżaleniem po raz 
kolejny o powody likwidacji placówki. 
Wójt Jacek Rogoziński znów podjął 
dialog i próbował przekonywać, że 
patrzy na dobro całej gminy, która ma 
za mało pieniędzy na utrzymywanie 
pięciu szkół. Racji włodarzowi jednak 
nie przyznano oczekując rezygnacji z 

pomysłu likwidacji SP w Siedlcu. W 
tych okolicznościach wójt Jacek Rogo-
ziński zadeklarował, że podczas sesji 
zaproponuje radzie gminy wycofanie 
z porządku obrad punktu dotyczącego 
likwidacji szkoły. Słowa dotrzymał. Te-
mat został zdjęty na mocy większościo-
wego głosowania rady. Nie zakończyło 
to jednak burzliwej dyskusji na ten 
temat. Licznie przybyli, po raz kolejny 
na obrady sesji nauczyciele, rodzice i 
uczniowie wyrażali niezadowolenie z 
faktu, że samorząd w ogóle podjął za-
miar likwidacji szkoły. Wypowiedział 
się także m.in. radny Grzegorz Góra.

- Informacje, że to z mojej winy 
planowano zlikwidować szkołę są 
nieprawdziwe. To pomówienia. 
Jak się okazało, kto inny jest temu 
winien. Nie życzę sobie, aby wciąż 
powtarzano te kłamstwa - mówił 
samorządowiec.

Jedno jest pewne, przez ponad 
tydzień stresu i nerwów w Siedlcu 
było zdecydowanie za dużo. Wiele 
zdrowia z pewnością cała sytuacja 
kosztowała też wójta Jacka Rogo-
zińskiego. Ostatecznie i tak zostanie 
po staremu.

(mku)
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O ogromnym pechu 
może mówić Teresa 

Jóźwiak, która na ulicy została zaata-
kowana przez psa. Próbując odgonić 
agresywnego czworonoga, 80-latka 
przewróciła się i złamała kość udo-
wą. Właścicielka psa nawet się nie 
zatrzymała a teraz twierdzi, że nic 
takiego nie miało miejsca.

Pani Teresa długo jeszcze będzie 

pamiętać pechowy wtorek. Przede 
wszystkim z uwagi na poważne ob-
rażenia i całkowitą ignorancję Zofii I., 
właścicielki psa.

- Szłam ulicą Kaliską. Już z daleka 
widziałam, że ten pies, który nawet 
nie był na smyczy, szczekał na ludzi. 
Ja miałam pecha, że złapał mnie za 
łydkę i zaczął szarpać. Próbowałam 

Finanse gminy Daszyna są fatalne

18 mln zadłużenia
W związku z wydaniem przez RIO 
negatywnej opinii w sprawie bu-
dżetu  na 2019 rok, w środę radni 
gminy Daszyna debatowali pod-
czas sesji nad autopoprawką do 
uchwały budżetowej i wieloletniej 
prognozy finansowej.

Dyskusja na temat wieloletniej pro-
gnozy finansowej wywołała niemałe 
emocje, zdecydowanym przeciwni-
kiem zaprezentowanego dokumentu 
był radny Tadeusz Dymny, który 
zakwestionował większość zapisów 
w przedstawionym projekcie uchwa-
ły. Z tym stanowiskiem radnego nie 
godził się wiceprzewodniczący rady, 
Jarosław Kiński.

- Cieszę się, że ustawodawca nało-
żył obowiązek rejestracji głosowania, 
przynajmniej nikt z radnych po 
upływie czasu nie będzie zaprzeczał 
swojemu stanowisku. Pan panie 
radny, zawsze wszystko kwestiono-
wał - mówił J. Kiński, zwracając się 
do T. Dymnego. - Nigdy nic byśmy 
jako rada nie zrobili, gdybyśmy kie-
rowali się tym, co pan mówi, przecież 
gmina nie może stać w miejscu, musi 
się rozwijać, a to pociąga określone 
wydatki. Nie odkrywam tutaj żadnej 
tajemnicy.

Sebastian Zaborowski, wykonują-
cy zadania i kompetencje wójta gmi-
ny Daszyna, przypominał radnym, 
że dyskusja dotyczy autopoprawki.

- Opracowane wcześniej projekty 
budżetu zostały „zmiażdżone” przez 
RIO, dlatego wszyscy zastanówmy 

się co trzeba zmienić. Miałem nadzie-
ję, że rada zacznie uzdrawiać trudną 
sytuację, przecież nie miałem wpły-
wu na to co było dotychczas, jedynie 
na to co przed nami -  komentował S. 
Zaborowski.

W wyniku głosowania uchwała 
w sprawie WPF została przyjęta 8 
głosami za, 2 przeciwnymi przy 5 
wstrzymujących się. 

Nie mniej emocji wywołał projekt 
uchwały budżetowej, w którym do-
chody gminy określono kwotą 58 910 
074 zł a wydatki kwotą 58 979 511 zł. 
Deficyt budżetu w wysokości 69 436 
zł  oraz spłata wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kre-
dytów w kwocie 471 664 zł, zostanie 
pokryta pożyczką długoterminową 
refundacyjną. Uchwałę  budżetową 
przyjęto 8 głosami za, przy 1 przeciw-
nym i 6 wstrzymujących się.

- Sytuacja gminy nie jest łatwa - po-
wiedział nam wykonujący zadania i 
kompetencje wójta, Sebastian Zabo-
rowski. - Zadłużenie sięga 18 000 000 
zł plus ok. 1 500 000 obsługi długu. 
Zaplanowana potężna inwestycja 
w postaci  elektrociepłowni, niestety 
odciąga się w czasie. W tej chwili 
prognozowany  termin zakończenia 
i oddania jej do użytku to 2022 rok, 
jest to największe zagrożenie inwe-
stycyjne. Nie uruchamia się także 
potężny, potencjalny odbiorca wody 
i gazu czyli firma Animex, na jej start 
możemy liczyć ok. czerwca.

(mku)

na ubiegłotygodniowej 
sesji rady gminy Daszyna 
samorządowcy mówili o trudnej 
sytuacji finansowej gminy

Pies zaatakował na Kaliskiej. 
Sprawą zajmie się policja

go odgonić, ale nie mogłam. Przewró-
ciłam się na chodnik i już nie mogłam 
wstać. Pani z dzieckiem pomogła mi 
się podnieść, zadzwoniła po swojego 
męża, który zawiózł mnie na SOR, 
udostępnili mi też telefon, żebym po-
informowała o zdarzeniu mojego syna. 
Jestem bardzo wdzięczna tej rodzinie, 
dużo dla mnie zrobili - mówi Teresa 
Jóźwiak. - Zostałam przewieziona do 
szpitala w Kutnie, gdzie przeprowa-
dzono operację złamanej kości udowej. 
Wstawiono mi tytanową płytkę. Teraz 
jestem unieruchomiona, muszę leżeć 
i nie nadwyrężać nogi. Mogę wstać 
jedynie z pomocą syna. Na ten moment 
nie można stwierdzić, czy noga wróci 
do pełnej sprawności. Jestem na silnych 
lekach przeciwbólowych. W marcu 
mam prześwietlenie. 

Pani Teresa przyznaje, że niczego 
nie oczekuje od właścicielki psa, który 
ją zaatakował, ale kobieta powinna 
zostać ukarana. 

- Gdyby na moim miejscu było małe 
dziecko, to ten pies mógłby rozszarpać 
małą nóżkę. Nie wiadomo czy jest 
szczepiony. Jeżeli ta pani chce mieć psa, 
to niech ma, ale powinna wywiązywać 
się ze swoich obowiązków, pies musi 
chodzić na smyczy i w kagańcu, skoro 
jest agresywny.

Poszliśmy do właścicielki psa. Ko-
bieta w żaden sposób nie poczuwa się 
do odpowiedzialności i w dalszym 
ciągu pies chodzi po ulicy bez smyczy 
i kagańca.

- Nic takiego nie pamiętam, dajcie 
mi spokój - powiedziała nam Zofia I. 

Oburzenia całą sprawą nie ukrywa 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy, który podejmie 

właścicielka psa nie poczuwa się 
do odpowiedzialności

Pani Teresa przeszła operację 
złamanej kości udowej

odpowiednie kroki, żeby właścicielka 
psa poniosła karę.

- Wielokrotnie upominaliśmy tę kobie-
tę, że pies musi być na smyczy i w kagań-
cu, nic sobie z tego nie robi. Już wcześniej 
mieliśmy sygnały, że jest agresywny. 
Straż miejska niestety nie ma możliwo-
ści, żeby psa odebrać, jeśli nie jest rażąco 
zaniedbany, a ten nie jest. Właścicielka nie 
chce też słyszeć o dobrowolnym oddaniu 
czworonoga. Podjąłem więc decyzję, że 
przekażę notatkę ze zdarzenia na policję. 
Już rozmawiałem w tej sprawie z komen-
dantem KPP w Łęczycy. Funkcjonariu-
sze sami zdecydują jak zakwalifikować 
to zdarzenie, ale moim zdaniem doszło 
w tym przypadku do przestępstwa, bo 
poszkodowana ma ciężki uszczerbek 
na zdrowiu powyżej 7 dni - wyjaśnia T. 
Olczyk. - W toku postępowania może 
dojść nawet do tego, że wydany zostanie 
sądowy nakaz odebrania psa. 

(zz)

Jolanta Szepie-
towska ze wsi Piaski denerwuje się, że operator energii zamontował nowy licznik z dala od jej gospodarstwa, podczas gdy stare urządzenie pomiarowe znajdowało się na terenie posesji. Przedstawiciel firmy tłumaczy, że nie było innej możliwości.

- To nieprawdopodobne, pracow-
nicy zamontowali mi licznik energii na transformatorze oddalonym od mojego gospodarstwa w odległości ok. 200 m - mówi J. Szepietowska. - To jest drugi licznik, bo w garażu jest ten dotychczasowy. Nie wiem czy będę teraz płacić za dwa liczniki? Nikt nie udzielił mi żadnej informa-
cji, poruszam się o kulach, jestem po wypadku. Naprawdę trudno mi będzie sprawdzić stan licznika umieszczonego na transformatorze, nie wiem dlaczego akurat wybrano to miejsce, przecież inkasent zawsze mógł wejść i odczytać stan licznika w garażu.

Rzecznik prasowy Energa Ope-
rator sytuację przedstawia inaczej. 

SPÓR O LICZNIK
Gm. Grabów

Mówi o problemach z dostępem do dotychczasowego urządzenia.  
- Licznik zainstalowany został poza ogrodzonym terenem posesji należącej do naszej klientki w związ-ku z utrudnieniami w dostępie do poprzedniego układu pomiarowego, z jakimi spotykali się pracownicy Energa Operator, inkasenci, a zwłasz-cza służby techniczne. Brak zgody właścicielki w praktyce uniemożli-wiał przeprowadzanie niezbędnych prac. Klientka nie pozwoliła m. in. na wymianę starego znajdującego się na jej posesji licznika, który utracił waż-ność legalizacji, na nowy z montażem w tym samym miejscu. Wymiana urządzeń pomiarowych odbywa się na koszt Energa Operator. Poprzedni licznik, będący własnością spółki cały czas znajduje się w posiadaniu klient-ki. Po wyproszeniu naszego montera, z terenu nieruchomości klientki, wielokrotnie podejmowaliśmy pró-bę uzgodnienia dogodnego dla niej terminu wymiany licznika. Niestety nasza korespondencja, w której wy-jaśnialiśmy również, dlaczego układ pomiarowy musi być wymieniony, pozostała bez jakiejkolwiek odpo-wiedzi. Nasi pracownicy, szukając 

kompromisowego rozwiązania, chcąc uniknąć sytuacji, która spowodowałaby ograniczenie dostaw energii elektrycznej dla klientki, podjęli decyzję o mon-tażu licznika poza należącą do niej posesją, w najbliższym możliwym z technicznego punktu widzenia miejscu - czytamy w odpowiedzi nadesłanej przez Grzegorza Barana z firmy Energa.
J. Szepietowska jest zdziwiona ta-kim tłumaczeniem. Nasza czytelnicz-ka twierdzi, że inkasent potwierdził możliwość każdorazowego wejścia na teren posesji.

(mku)
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Poddębice

Najpierw odwołano, 
później powołano

Podczas ostatniej sesji powia-
towej odwołano ze stanowiska 

skarbnika powiatu Jadwigę Zagozdę. Na 
tej samej sesji samorządowcy zdecydowali 
jednak o tym, aby J. Zagozdę ponownie 
powołać na to samo stanowisko. Zdziwienie 
budzi nie tylko sam fakt podejmowanych 
decyzji ws. skarbniczki, ale również brak 
informacji o nowych poborach i okresie 
pracy J. Zagozdy.
„Skarbniczka nabyła prawa emerytalne i złożyła 
stosowne pismo o odwołanie. Emerytura jej 
przysługuje i będzie ją pobierać” - czytamy w 
informacji przesłanej do redakcji.
Jak władze powiatu tłumaczą decyzję ws. J. 
Zagozdy?
„W związku z koniecznością zapewnienia cią-
głości prawidłowej obsługi budżetu powiatu 
starosta poddębicki wystąpiła z wnioskiem do 
rady powiatu o powołanie p. Jadwigi Zagozdy 
na stanowisko skarbnika powiatu z dn. 1 lutego 
2019 r. W złożonym wniosku starosta wyjaśniła, 
iż kandydatka posiada niezbędne na tym sta-
nowisku kwalifikacje, wiedzę oraz wieloletnie 
doświadczenie w pracy w zakresie finansów 
publicznych. W związku z powyższym w tym 
samym dniu, tj. 28 stycznia 2019 r. na wniosek 
starosty p. Jadwiga Zagozda ponownie została 
powołana na stanowisko skarbnika powiatu. W 
podjętej przez radę powiatu uchwale nie został 
określony okres zatrudnienia. Na chwilę obecną 
nie zostały jeszcze ustalone składniki wynagro-
dzenia skarbnika powiatu” - informuje Piotr 
Majer, wicestarosta powiatu poddębickiego. 

(ps)

Jednocześnie do dwóch miejscowości
Kierowcy spoza powiatu zadają sobie 
pytanie, do której właściwie miejsco-
wości wjeżdżają jadąc drogą krajową 
od strony Uniejowa do Poddębic. Przy 
drodze – zarówno z jednej, jak i dru-
giej strony, ustawione są na tej samej 
wysokości dwie tabliczki z 
nazwami miejscowości: Praga 
i Rodrysin. Wychodzi więc na 
to, że wjeżdża się jednocześnie 
do dwóch wsi. 

Pytania ws. miejscowości i 
oryginalnego ustawienia tablic 
wysłaliśmy mailem do policji, 
starostwa i urzędu miasta. 
Temat wzbudził niemałe zakło-
potanie. 

- Faktycznie, kojarzę tabliczki 
z nazwami tych miejscowości. 
Będę musiała zapytać funkcjona-
riuszy z drogówki, w jaki sposób 
rozwiązują problem z lokalizacją, 
gdy na przykład na drodze w tym 
miejscu dojdzie do wypadku lub 
kolizji. Proszę w tej sprawie przy-
słać do nas maila – usłyszeliśmy 
od st. sierż. Sylwii Kaźmierczak, rzecznika 
policji w Poddębicach. 

Jaka jest oficjalna odpowiedź poddębic-
kiej policji? 

„Policjanci z KPP w Poddębicach znają 
tę sytuacje oraz dokładnie wiedzą, gdzie 
znajduje się to miejsce. W zależności po 
której stronie drogi nr K-72 dojdzie do zda-
rzenia drogowego – ta  miejscowość zostaje 
przyjęta jako miejsce zdarzenia kolizji lub 
wypadku. W przypadku ewentualnych 

niejasności związa-
nych z drogą K-72 
należy kontakto-
wać się z General-
ną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Auto-
strad” - informuje 
KPP w Poddębi-
cach.

O  p r oble m ie 
rozmawial iśmy 
też z Małgorzatą 
Komajdą, starostą 
powiatu poddębic-

kiego. Reakcja była podobna, jak u rzecz-
niczki miejscowej policji. 

- Sprawę przekażę do odpowiedniego 
wydziału – powiedziała nam starosta. - 
Proszę czekać na odpowiedź. 

„Miejscowości Praga i Rodrysin są 
oznakowane zgodnie z warunkami 
technicznymi umieszczania znaków 
drogowych. Oznakowanie drogi wyni-
ka z usytuowania tychże miejscowości. 
Sąsiadują one ze sobą tak, że granica 

między nimi przechodzi wzdłuż drogi. 
Dlatego też znak wskazujący miejsco-
wość po lewej stronie drogi umieszcza 
się po lewej stronie drogi. Oznakowanie 
tych miejscowości jest prawidłowe zatem 
brak podstaw do interwencji w kierunku 

wprowadzenia zmian. Na 
zarządzanych przez staro-
stę poddębickiego drogach, 
nie ma takich miejscowości, 
żeby granica między nimi 
przechodziła wzdłuż drogi” 
– informuje starostwo.

Co o wsiach Praga i Rodrysin 
mieli do powiedzenia w urzę-
dzie miasta?

- To niewątpliwie pewna 
ciekawostka – mówi z uśmie-
chem Magdalena Jaworska. - 
Szczerze powiem, że jak do tej 
pory nikt nas nie informował 
w tej sprawie. 

Jaka jest odpowiedź GDD-
KiA?

„Rozwiązanie, jakie tam 
zastosowano, wydaje się je-

dynym możliwym, ze względu na dość 
niefortunny, w tym miejscu podział grun-
tów. Otóż droga krajowa 72 biegnie niemal 
idealnie po granicy między wsiami: Praga i 
Rodrysin. Jedna miejscowość jest po jednej 
stronie drogi, druga, po przeciwnej. Zatem, 
aby kierowcy nie gubili się i nie musieli szu-
kać, wprowadzono takie właśnie rozwią-
zanie” - mówi Maciej Zalewski, rzecznik 
łódzkiego oddziału GDDKiA. 

(ps)

Szczegółowe 
informacje 
zamieszczane będą 
na odrębnych 
plakatach. Wszystkie 
aktualne materiały 
będą publikowane 
na stronie miejskiej: 
www.uniejow.pl 
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Do końca listopada br. hala spor-
towa przy szkole podstawowej w 
Poddębicach przejdzie termomo-
dernizację. Gmina rozstrzygnę-
ła postępowanie przetargowe i 
wybrała wykonawcę inwestycji, 
na przeprowadzenie której otrzy-
mała dofinansowanie z urzędu 
marszałkowskiego województwa 
łódzkiego.

- Jedyna oferta, która wpłynęła w 
postępowaniu, opiewała na kwotę 
wyższą niż wartość kosztorysowa. 
Z podobną sytuacją przy realizacji 
samorządowych inwestycji spotyka 
się dziś wiele jednostek. Dla nas 
termomodernizacja hali jest bardzo 
ważna. Konieczność jej wykonania 
popierają również miejscy radni, 
którzy podjęli decyzję o dołoże-
niu środków i przeprowadzeniu 
zadania – informuje burmistrz 
Piotr Sęczkowski. - Od września 
2018 r. z hali korzystają uczniowie 
podstawówki, która zmieniła swoją 
siedzibę. Już dziś można stwierdzić, 
że podjęta przez poddębickich 
radnych i włodarzy decyzja o 
przeniesieniu podstawówki z ul. 
Łęczyckiej na ul. Polną była słuszna. 
Dzieci i młodzież mają zapewnione 
odpowiednie warunki lokalowe, 
nie występuje problem braku sal 
lekcyjnych czy „trybu zmianowe-
go”, tak jak ma to miejsce w wielu 
placówkach na terenie naszego 
województwa.

Pod koniec ubiegłego roku przy 
hali na ul. Polnej wykonano geoter-
malne przyłącze ciepłownicze, dzięki 

czemu w obiekcie jest zdecydowanie 
cieplej. By komfort był jeszcze wyż-
szy, a zużycie energii niższe, władze 
Poddębic zdecydowały zmoder-
nizować cały budynek. W ramach 
przedsięwzięcia realizowanego w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” 
przewidziano modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, ocie-
plenie ścian zewnętrznych. W celu 
sprawnego działania, system zarzą-
dzania energią będzie zautomaty-
zowany. Zmodernizowany zostanie 
także system przygotowania ciepłej 
wody użytkowej poprzez wykonanie 
nowego wymiennika ciepła. 

Realizacji zadania za 2,8 mln zł 
podejmie się Zakład Remontowo
-Budowlany „Rem-Bud” z Płocka, z 
którym gmina na dniach podpisze 
umowę.

Gmina wyłoniła również wyko-
nawcę dla drugiego przedsięwzięcia, 
polegającego na termomodernizacji 
budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej/Centrum Społeczno-Kulturalne-
go w Niewieszu. Przedsiębiorstwo 
Budowlane „Dekarz” z Sieradza 
zaoferowało 219 tys. zł za przeprowa-
dzenie do końca listopada br. inwe-
stycji, która uzyskała wsparcie fundu-
szy unijnych.  Pozyskane dotacje na 
oba gminne zadania sięgają 1,3 mln 
zł. Dzięki środkom zewnętrznym w 
Niewieszu zmodernizowany zosta-
nie system oświetlenia na oświetlenie 
LED, wymieniona będzie instalacja 
elektryczna, ocieplony stropodach i 
ściany zewnętrzne. 

Już trzeci rok z rzędu Szkoła Podsta-
wowa w Uniejowie organizuje dla 
uczniów wyjazd na narty, tym razem 
w dniach 8-14 lutego. 
Wyjazd organizowany jest przez Rafała 
Wincenciaka – kierownika zimowisk z 
ramienia SP w Uniejowie. Na ferie wyje-
dzie grupa 30 dzieci (14 dziewczynek i 16 
chłopców) od 4 klasy szkoły podstawowej 
po 3 klasę gimnazjum wraz z opiekunami: 
Tomaszem Bartosikiem, Martyną Janiak i 
Piotrem Masierą. Propozycja wyjazdu była 
skierowana docelowo do klas usporto-
wionych, ale rozszerzono ją na pozostałe 
klasy. Ponieważ zgłosiło się dużo chęt-
nych, dyrekcja wzięła pod uwagę m.in. 
dobre wyniki w nauce. Kolejny przykład 
na to, że nauka popłaca.

Rolę strażników miejskich kon-
trolujących, czy w piecach miesz-
kańcy nie spalają śmieci, przejęła 
w powiecie poddębickim policja 
wraz z pracownikami urzędów. 

- Gmina dostrzega problem za-
nieczyszczenia środowiska przez 
wypalanie śmieci. Przypadki spa-
lania odpadów można zgłaszać do 

urzędu lub na policję. Interwencje 
są podejmowane zarówno po zgło-
szeniach mieszkańców, jak i z inicja-
tywy pracowników urzędu – mówi 
Magdalena Jaworska z urzędu 
miasta w Poddębicach. - Problemem 
związanym z wypalaniem śmieci 
jest świadomość ludzi i to należało-
by zmienić. W wielu domostwach 
bywa tak, że pali się w piecu czym 
popadnie, a potem choruje się na 
zapaleniem płuc czy alergię. Jeśli 
nie zmieni się nastawienie ludzi, to 
żadne służby nie pomogą. 

Warto podkreślić, że Poddębice 
stawiają na ekologię i są gminą, w 
której ta dziedzina rozwija się w 
wielu aspektach. W zeszłym roku 
miasto zostało laureatem Krajowej 
Nagrody Ekologicznej „EkoJanosik 

Policjantka z Komendy Powiatowej 
Policji w Poddębicach już po raz 
drugi uratowała życie tego samego 
mężczyzny. Tym razem wyniosła 
39-latka z płonącego budynku i 
reanimowała do czasu przyjazdu 
karetki. Sama doznała poparzeń. 
31 stycznia około godz. 21:00 dy-
żurny Komendy Powiatowej Policji w 
Poddębicach otrzymał zgłoszenie od 
dyspozytora WCPR o pożarze domu 
we wsi pod Poddębicami. Policjanci 
natychmiast pojechali na miejsce. Oka-
zało się, że ich koleżanka, policjantka 
na co dzień pełniąca służbę w ruchu 
drogowym poddębickiej komendy, w 
czasie wolnym od służby, zaalarmo-
wana przez matkę właściciela posesji, 
bez chwili wahania pobiegła ratować 
życie mieszkającego nieopodal sąsiada. 
Policjantka weszła do płonącego budyn-
ku. W zadymionych, ciemnych pomiesz-
czeniach z trudem odnalazła 39 latka. 
Był nieprzytomny i leżał na podłodze. 
Funkcjonariuszka z pomocą swojego ojca 
wyniosła mężczyznę z domu i udzieliła 
natychmiastowej pomocy reanimując go 
do czasu przybycia pomocy medycz-
nej. Z płonącego budynku wspólnie 
wyprowadzili także matkę mężczyzny. 
Na miejscu zdarzenia nocą pracowały 2 
zastępy PSP w Poddębicach oraz OSP 
Kałów, Góra Bałdrzychowska, Charchów 
Pański i Bałdrzychów oraz pogotowie 
ratunkowe. Trwa ustalanie przyczyn 
pożaru.
To nie pierwsza sytuacja, kiedy to 
ta policjantka, w czasie wolnym od 
służby, ratowała życie tego samego 
mężczyzny. W lipcu 2016 roku usłyszała 
wołanie o pomoc. Szybko przybiegła 
na posesję skąd dochodziły alarmują-
ce odgłosy. Na miejscu widząc, że nie 
ma czasu do stracenia wraz ze swoim 
szwagrem wypchnęła drzwi i dostała 
się do pomieszczenia, w którym prze-
bywał mężczyzna. Wówczas 37 latek 
próbował popełnić samobójstwo co 
udaremniła mu policjantka, która pod-
jęła reanimację sąsiada.
I zastępca komendanta powiatowego 
policji w Poddębicach – mł. insp. Jaro-
sław Zieliński odwiedził już dzielną po-
licjantkę, życząc szybkiego powrotu do 
zdrowia, zapewnił wszelką pomoc oraz 
wsparcie podczas rekonwalescencji.

23 zawodników Widzewa Łódź 
rozpoczęło w Uniejowie obóz 
sportowy. Piłkarze będą szlifo-
wać formę do 8 lutego. W czasie 
pobytu podopieczni Radosława 
Mroczkowskiego rozegrają dwa 
mecze towarzyskie.

widzew Łódź w Uniejowie

Palą śmieciami w piecach 

2018”. Szczególnie doce-
nione zostały działania 
inwestycyjne w zakresie 
geotermii.  Do sieci geo-
termalnej przyłączonych 
jest 96 budynków, które 
stanowią bloki, urzędy, 
szpital. W sumie z geoter-

malnego źródła korzysta około 6 
tysięcy osób. Z kolei z sieci gazowej, 
która rozbudowana jest w mieście 
oraz na terenach wiejskich, korzysta 
blisko 1700 mieszkańców. W wielu 
rejonach istnieje możliwość podłą-
czenia nowych odbiorców do sieci 
geotermalnej lub gazowej.

- Policja w Poddębicach odnoto-
wała kilka zgłoszeń od mieszkań-
ców z terenu powiatu poddębickie-
go związanych z nieodpowiednim 
paleniem w piecach. W 2019 roku 
było jedno zgłoszenie na terenie 
powiatu poddębickiego dotyczące 
podejrzenia, iż właściciel posesji 
pali w piecu śmieciami. Zgłoszenie 
nie potwierdziło się – mówi st. sierż. 
Sylwia Kaźmierczak, rzecznik pod-
dębickiej policji. 

Uczniowie jadą 
do szczyrku

Policjantka uratowała 
mężczyznę z pożaru 

3 miliony na halę w Poddębicach

Jan Krakowiak, prezes Poddębic-
kiego Centrum Zdrowia, spotkał 
się w ub. tygodniu z Józefem Kacz-
markiem, burmistrzem Uniejowa. 
Rozmawiano o zmianach, które 
mają nastąpić od 1 kwietnia w 
związku ze znowelizowaną usta-
wą o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

- To było kolejne spotkanie z pa-
nem prezesem szpitala – mówi wło-
darz Uniejowa. - Po wielu wysiłkach 
udało się wreszcie przekonać do 
tego, aby w Uniejowie stacjonowała 
karetka pogotowia. 

karetka dla Uniejowa 
Jak się dowiedzieliśmy karetka 

będzie stać przy starym ośrodku 
zdrowia. Budynek, przy niewielkich 
przekształceniach, będzie spełniał 
określone wymogi – na przykład w 
razie potrzeby udzielenia pomocy 
medycznej na miejscu. 

- Karetka dla Uniejowa jest nie-
zbędna – przyznaje prezes Krako-
wiak. - Uniejów posiada przecież 
status miejscowości uzdrowiskowej. 
Miejscowość jest praktycznie przez 
cały rok odwiedzana przez wielu 
turystów. 

Przypomnijmy, że zgodnie ze zno-
welizowaną ustawą o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, zespoły 
ratownictwa obsługujące dany obszar 
nie będą już wyłaniane w konkur-
sach ofert, a ambulansy będą musiały 
należeć do podmiotów całkowicie 
państwowych lub z większościowym 
udziałem kapitału publicznego. 

Mieszkańcy na pewno zdążyli się 
już przyzwyczaić do widoku karetek 
Falck. Zmiany negatywnie ocenia 
Grzegorz Anioł, dyrektor regionu 
Falck Medycyna Sp. z o.o.

- To jest sprawa polityczna. Nie 
ukrywam swojego negatywnego 
zdania w tej sprawie. Państwo wyda 
ogromne pieniądze na zakup nowych 
karetek, tylko po to, aby już nie korzy-
stać z naszych usług. A przecież mo-
glibyśmy być podwykonawcą usług. 

W województwie łódzkim rzeczy-
wiście toczą się rozmowy z Falckiem 
w zakresie podwykonawstwa. Na 
razie jednak nie doszło do podpisania 
żadnych umów. 

Nie ma co ukrywać, że Falck walczy 
o przetrwanie. 

W sytuacji, gdyby Poddębickie 
Centrum Zdrowia weszło w skład 
konsorcjum szpitali, karetki były-
by na miejscu. Jeśli jednak PCZ w 

konsorcjum nie będzie, najpraw-
dopodobniej to Sieradz obsługiwać 
będzie powiat poddębicki. 

- Staramy się, aby być w konsor-
cjum. Jeszcze za wcześnie, abym w 
tej sprawie konkretnie się wypo-
wiedział – usłyszeliśmy od szefa 
szpitala w Poddębicach. 

Jak informuje Magdalena Góral-
czyk z łódzkiego działu prasowego 
NFZ obszar powiatu poddębickie-
go obsługiwać mają dwa zespoły: 
podstawowy i specjalistyczny oraz 
dodatkowo w Uniejowie zespół 
podstawowy. 

(ps)

burmistrz J. kaczmarek mówi, że w 
Uniejowie stacjonować będzie karetka 
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 319: Lepiej kupić niż prosić.

UŚmiECHniJ SiĘ
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* Przychodzi 60-latek do seksuologa: 
- Panie doktorze, strasznie kiepsko u 
mnie z tymi sprawami, a mam dopie-
ro 60 lat. Mój sąsiad ma ponad 80 i 
mówi, że on to codziennie po 2 razy. 
Doktor: 
- Proszę otworzyć usta, proszę po-
wiedzieć: “Aaaaaa”. 
- Aaaaaa... 
- Struny głosowe w porządku. Może pan mówić to 
samo. 

* * *
* Dobra zmiana w sądach. Młody sędzia ma pierwszą 
sprawę. Postanowił skonsultować się z doświadczonym 
kolegą przez telefon: 
- Mam tutaj bimbrownika. Jak myślisz, ile mu dać? 
- Dwadzieścia złotych za litr, ani grosza więcej! 

* * *
* - Panie doktorze, pięć lat temu poradził mi pan zna-
komity sposób na reumatyzm - unikać wilgoci. Jestem 
wyleczony!  
- Znakomicie! A co panu teraz dolega?  
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się już wykąpać? 

* * *
* Mąż długo nie wraca do domu. Żona się bardzo 
niepokoi:  
- Gdzież on może być? Może sobie jakąś babę znalazł? 
- mówi do sąsiadki.  
- Ty zaraz myślisz o najgorszym - uspokaja ja sąsiadka - 
może po prostu wpadł pod samochód. 

* * *
* Stoi pijaczyna pod murem i leje. Podchodzi policjant 
i pyta: 
- A można to tak lać na ten mur? 
- A co pan się pytasz - lej pan! 

* * *
* Kowalski na budowie biega z pustą taczką w te i we 
wte. Widząc to kierownik pyta: 
- Kowalski, a ty co tak z tą pustą taczką latasz? 
- Panie kierowniku - mówi Kowalski - taki zapieprz, że 
nie ma kiedy załadować.. 

ZUPA SEROWA 
ZE SZPARAGAMI 
I GRZANKAMI

Składniki:
4 szklanki bulionu drobiowego  
1 pęczek zielonych szparagów  
40 dag startego sera mozzarella  
1/2 szklanki śmietanki 30%  
1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz  
grzanki  
4 kromki chleba tostowego  
do podania listki świeżej bazylii 

Etapy przygotowania:
Kromki chleba tostowego gilluj 2-3 
minuty lub upiecz w tosterze. Po-
krój w kostkę. Ze szparagów odłam 
twarde końcówki ( jak szparaga 
zegniesz w około 1/3 długości od 

grubszego końca, to sam złamie się 
w odpowiednim miejscu). Bulion dro-
biowy zagotuj. Dodaj ser mozzarella. 
Zmniejsz ogień i gotuj kilka minut, aż 
ser całkowicie się rozpuści. Cały czas 
mieszaj. Z zupy odlej jeden kubek i 
wymieszaj go ze śmietanką. Przelej do 
garnka z zupą i delikatnie wymieszaj. 
Zupę dopraw gałką muszkatołową, 
solą i pieprzem. Wymieszaj. Dodaj 
szparagi i gotuj ok. 5-7 minut. Zupę 
podawaj z grzankami i listkami świeżej 
bazylii. 

MAKARON Z CUKINIą, 
SUSZONyMI POMIDORAMI I 

SZPINAKIEM W śMIETANOWyM 
SOSIE

Składniki:
40 dag makaronu (w zasadzie w 
dowolnym kształcie)  
sos:  
1 średnia cukinia o wadze około 35 
dag  
2 ząbki czosnku  
12 pomidorów z oleju  
2 łyżki oleju słonecznikowego  
1 szklanka słodkiej śmietanki (co 
najmniej 18%)  
2 garście świeżego szpinaku  
sól  

świeżo zmielony czarny pieprz  
do podania:  
4 łyżki świeżo startego parmezanu  
listki bazylii 

Etapy przygotowania:
W dużym garnku zagotuj około 4 
litrów lekko osolonej wody. Wrzuć 
makaron, wymieszaj, doprowadź 
do wrzenia. Garnek przykryj, zdejmij 
z ognia i odstaw na 12 minut. W 
tym czasie przygotuj sos. Umytą i 
osuszoną cukinię pokrój na cienkie 
(kilka mm) półplastry. Obrane ząbki 
czosnku pokrój na cienkie plasterki. 
Osączone z oleju suszone pomidory 
pokrój na niezbyt małe kawałki. Na 
patelni rozgrzej połowę oleju, dodaj 
cukinię i smaż często mieszając przez 
2-3 minuty, aż się zeszkli. Dodaj czo-

snek, wymieszaj, smaż pół minuty. 
Wlej śmietankę, dodaj suszone po-
midory, wymieszaj, gotuj na średnim 
ogniu przez minutę. Dodaj szpinak, 
wymieszaj, trzymaj na ogniu cały czas 
mieszając, aż zmieni kolor. Zestaw z 
ognia. Dopraw świeżo zmielonym 
pieprzem i ewentualnie solą. Wymie-
szaj. Ugotowany i niezbyt dokładnie 
odcedzony makaron przełóż do 
patelni z sosem, wymieszaj. Posyp 
parmezanem, udekoruj bazylią. 

CZEKOlADOWE BABECZKI 
Z BANANAMI

Składniki:
3 banany  
2 jaja 
100 g mleka migdałowego  
45 g kakaa  
100 g mąki pełnoziarnistej  
30 g syropu klonowego  
30 g miodu  
1 łyżeczka proszku do pieczenia  
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej  
40 g chipsów czekoladowych  
300 g jogurtu greckiego 

Etapy przygotowania:
Banany rozgniatamy za pomocą wi-

delca. Dodajemy jajka i dokładnie 
mieszkamy. Dodajemy pozostałe 
składniki. Całość dokładnie miesza-
my. Foremkę do babeczek smaruje-
my olejem kokosowym. Nakładamy 
masę do foremki. Pieczemy około 
30 minut w 180 stopniach. 
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Ta sobota należała do maturzystów 
z I liceum Ogólnokształcącego im. 
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. 
Studniówka udała się znakomicie. 
Były przemówienia, pięknie zatań-
czony polonez, ciekawy program 
artystyczny i zabawa do białego 
rana. Młodzież jeszcze długo bę-
dzie wspominać wspaniałą zabawę, 
ale najbliższe 100 dni to okres 
intensywnych przygotowań do 
egzaminu dojrzałości.

Bal maturalny „Kazika”

Zdjęcia: Sebastian GraczykTel.: 605-422-003e-mail: sebagraczyk@wp.plŁęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 10A/1
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Mieszkańcy po cichu 
liczyli, że podwyżki – 

które były nieuniknione – nie uderzą 
ich drastycznie po kieszeni. Wiado-
mo już jednak, że wzrost cen będzie 
duży. Od 1 marca za śmieci niese-

za śmieci jak za zboże!
gregowane najprawdopodobniej 
trzeba będzie zapłacić 38 złotych 
(w tej chwili jest 20 zł), natomiast za 
śmieci segregowane 16 zł (obecna 
cena to 10 zł). 

Pod koniec ub. roku w mieście sze-

roko komentowane były propozycje 
opłat. Już wówczas wiadomo było, że 
ceny znacznie podskoczą. Miasto pod-
jęło rozmowy z lokalną komunalką.  

Z naszych informacji wynika, że po-
czątkowo cena za odpady segregowane 
miała być na poziomie 27 zł i 40 zł za 
śmieci niesegregowane. 

Z prostej kalkulacji wynika, że 
najbardziej udało się obniżyć cenę za 
odpady segregowane. 

- Od stycznia miasto i tak dokłada do 
tej usługi. Nowe ceny za śmieci będą 
obowiązywać od 1 marca. Niestety, nie 
udało się zahamować wzrostu opłat. To 
nie było możliwe z przyczyn niezależ-
nych od miasta, ani od przedsiębior-
stwa komunalnego – mówi Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta. 

Dla zdecydowanej liczby rodzin, 
podwyżki cen za śmieci będą znacz-
nym obciążeniem domowego budżetu. 
Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, 
obawiają się podwyżek. Nie rozumieją, 
dlaczego opłaty za śmieci mają wzro-
snąć aż tak bardzo.

- Utrzymanie rodziny niesie za sobą 
spore koszty. Wszystko drożeje i ko-
lejne obciążenia domowego budżetu 
są bardzo uciążliwe. Tym bardziej, że 

Ozorków nie jest miastem, w którym 
zarobki są duże. Naprawdę nie wiem, 
jak to będzie dalej. Przyszłość nie maluje 
się różowo – twierdzi pan Adam. 

Burmistrz Jacek Socha przyznaje, 
że rozumie krytyczne nastawienie 
mieszkańców. Żadna podwyżka nie 
jest przyjmowana z radością. 

- W zdecydowanej większości miast 
naszego regionu wprowadzone już zo-
stały lub  są wprowadzane podwyżki 
za śmieci. Dobrze poznałem argumen-
tację prezesa przedsiębiorstwa komu-
nalnego. W głównej mierze na taki stan 
rzeczy wpływa monopol Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Krzyżanówku pod 
Kutnem. Niestety, gminom narzucane 
są wysokie stawki. Jest niemal pewne, 
że nawet gdyby OPK nie świadczyło 
usług, to inna firma również zapropo-
nowałaby cenę usługi na podobnym 
poziomie. 

Słowa włodarza Ozorkowa potwier-
dza Grzegorz Stasiak, prezes OPK. 

- Wzrost kosztów realizacji zbiór-

ki i zagospodarowania odpadów 
komunalnych spowodowany jest 
bardzo wysokim wzrostem cen 
przyjęcia odpadów do zagospodaro-
wania przez RIPOK w Krzyżanówku 
oraz odwróceniem proporcji ekono-
micznych (zamiana przychodów na 
koszty) związanych z zagospodaro-
waniem odpadów selektywnych, tj. 
tworzyw sztucznych i metali, szkła 
oraz papieru. Natomiast na wzrost 
kosztów zbierania odpadów wpływa 
znaczny wzrost ilości odpadów w 
stosunku do roku 2015 – tłumaczy 
szef przedsiębiorstwa komunalnego.

W kwietniu miasto ponownie ogłosi 
przetarg na „usługę śmieciową”. Czy 
ceny mogą jeszcze wzrosnąć? Tym 
bardziej, że w marcowej podwyżce 
nie zostały uwzględnione opłaty za 
odpady zielone. Burmistrz J. Socha 
przekonuje, że opłaty do końca roku 
nie powinny już być wyższe. 

Nadzwyczajna sesja ws. podwyżek 
opłat za śmieci już jutro.

(stop)

Sześć zastępów 
straży pożarnej 

walczyło z pożarem drewnianego 
domu, przy ul. Konopnickiej w 
Sokolnikach lesie. W budynku 
najprawdopodobniej znajdowała 
się uprawa nielegalnych w Polsce 
konopii indyjskich Do zdarzenia 
doszło 2 lutego około godziny 
23:00. 

- Na miejscu zastaliśmy rozwinię-
ty pożar budynku, który to rozpo-
częliśmy gaszeniem trzema liniami 
gaśniczymi - relacjonują strażacy z 
OSP Kania Góra. - Z uzyskanych in-
formacji wynikało, iż w budynku nie 
ma lokatorów, jednak może znajdo-
wać się w nim butla gazowa. Udało 
się ją jednak szybko zlokalizować i 
wynieść na zewnątrz. Po większo-

ściowym ugaszeniu budynku, na 
miejsce akcji został zadysponowany 
podnośnik, celem rozbiórki domu 
oraz dogaszeniu zarzewia ognia. 

- W budynku najprawdopodobniej 
znajdowała się uprawa nielegalnych 
w Polsce konopii indyjskich - dodają 
strażacy. - Akcja gaśnicza trwała 
ponad 3 godziny.

Fot./info: FB OSP Kania Góra 

Na autostradzie A2 (339 km) 
na wysokości miejscowości 

Kowalewice bmw uderzyło w tył lawety marki mer-
cedes. Dwie osoby zostały zakleszczone w bmw. 
Strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu 
uwolnili osoby z osobówki. Kobieta kierująca bmw 
w wyniku wypadku straciła nogę. Poszkodowany 
został również kierowca mercedesa. Wszystkie 
trzy osoby przetransportowano do szpitala. Na 
miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej, 
pogotowie i policja. 

spłonął dom wraz z... konopiami 
Gm. Ozorków 

StraCiŁa nOgĘ
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Na „Osiedlu Spokoj-
nej Starości” piesi 

muszą zwracać baczną uwagę, 
gdy idą chodnikiem przy ul. Po-
godnej. Chodnik jest w 
fatalnym stanie 
technicznym. 
W jednym 
m i e j s c u 
jest duży 
uskok , 
p r z e z 
k t ó r y 
już nie-
j e d e n 
miesz-
k a n ie c 
d o z n a ł 
m n i e j -
sz ych lub 
p o w a ż n i e j -
szych urazów. 

- Na wysokości bloku przy nu-
merze 11 trzeba naprawdę bardzo 
uważać – przestrzega Wojciech 
Zasada, mieszkaniec osiedla i czło-
nek rady nadzorczej miejscowej 
spółdzielni mieszkaniowej. - W ub. 
roku moja sąsiadka, która jest już 
leciwą panią, z powodu tego uskoku 
straciła równowagę i przewróciła 
się tak nieszczęśliwie, że upadła na 
twarz. Miała liczne krwiaki i guzy. 
Wyglądało to okropnie. Również 
całkiem niedawno moja kuzynka 
upadła przez ten uskok i porządnie 
się potłukła. Takich przypadków 
jest dużo. Chodniki na naszym 
osiedlu zostały wyremontowane i 
ludzie pytają, dlaczego ten chodnik 
przy Pogodnej spółdzielnia pomi-

Przejazd pod 
tunelem łączą-

cym magazyny z halą produk-
cyjną cukrowni w leśmierzu jest 
coraz bardziej ryzykowny. Na nie-
bezpieczeństwo zwrócił uwagę 
jeden z kierowców, który akurat 
tamtędy przejeżdżał. 

- Ten łącznik po prostu się sypie 
– mówi kierowca. - W każdej chwili 
może spaść ze znacznej wysokości 
tynk lub wykruszone kawałki cegieł 
albo jakieś metalowe elementy. Coś 
z tym trzeba zrobić. 

Problem – jak się okazuje – nie jest 
taki łatwy do rozwiązania. Część 
budynku cukrowni wpisana jest do 
rejestru zabytków. 

- Już kilka lat temu wystąpiliśmy 
do konserwatora zabytków o po-
zwolenie na likwidację tego łącz-
nika – mówi Tomasz Popławski, 
kierownik biura aktywizacji zaso-
bów Krajowej Spółki Cukrowej. - 
Konserwator się nie zgodził. W tym 
roku wystąpimy ponownie z takim 
wnioskiem. Pojadę do Leśmierza i 
sprawdzę stan techniczny tego łącz-
nika. Półtora roku temu część tynku 
została skuta, być może takie prace 

CHODnik PrZyCZyną 
UraZów 

w. zasada pokazuje 
miejsce, w którym 

piesi najczęściej się 
potykają

nęła. Problem jest taki, że za remont 
tego chodnika odpowiada miasto. 

Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej, potwierdza. 

- Rzeczywiście, plany remontu 
ulicy Pogodnej wraz z chodnikiem, 
przesuwane były już kilka razy. 
Nie wiem, czy w tym roku miasto 
zakłada jakieś prace na tym osiedlu 
– słyszymy od prezesa spółdzielni. 

- W tym roku niestety nie uda 
nam się wyremontować ul. Pogod-
nej wraz z chodnikiem. Jednak we 
wrześniu chcemy uwzględnić ten 
remont a także modernizację ul. 
Spokojnej, aby prace wykonać w 
przyszłym roku – mówi Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta. 

(stop)

niEbEZPiECZniE POD 
ŁąCZnikiEm 

będzie trzeba powtórzyć. Na pew-
no nie będziemy przeprowadzać 
generalnego remontu, bo jak już 
mówiłem łącznik jest przeznaczony 
w planach do rozbiórki. 

(stop)

- To nie jest 
sprawiedliwe 

– mówią niektóre matki
- Nam się to należy 

– dodają inne kobiety
Ozorków Rząd przyjął pro-

gram „Mama 4 
plus”. Zdaniem niektórych, to 
świadczenie nie jest promo-
cją macierzyństwa i nie ma nic 
wspólnego z polityką prorodzin-
ną. Negatywnie oceniający taką 
pomoc, mówią o niesprawiedli-
wości. Po raz kolejny rządowe 
wsparcie niesie za sobą wiele 
komentarzy i wzbudza skrajne 
emocje. 

1100 zł brut-
to emerytury 
otrzymają m.in. 
te matki mini-
mum czwórki 
dzieci,  które 
były nieaktyw-
ne zawodowo. 
Program “Mama 
4 plus” oburzył 
pracujące mamy 
oraz te kobiety, 
które kilkadzie-
siąt lat temu 
ciężko pracowa-
ły wychowując 
jednocześn ie 
dzieci. 

- Naprawdę 
nie rozumiem 
tego rozdaw-
nictwa rządu – 
mówi Wiesława 
Łuczak. - Nie to, 
że nie jestem za 
pomocą tym, 
którzy takiej po-
mocy potrzebu-
ją. Ale w takiej 
formie jest to 
nie do przyjęcia. 
Ciężko pracowałam i wychowy-
wałam córkę i syna. Pomagał mi 
mąż, rodzice. Wszystko trzeba było 
pogodzić i nawet nie myślałam, że 
można jakoś inaczej. A teraz, matki 
rezygnują z pracy, bo wolą posie-
dzieć w domu i czekać na pomoc 
państwa. Uważam, że w ten sposób 
jest promowana bierność.

Negatywnie program „Mama 
4 plus” ocenia też Jadwiga Karaś-
kiewicz. 

- Wychowałam dwóch synów. 
Łatwo nie było, jednak w tamtych 
czasach to była normalność. Ko-
bieta musiała tak zorganizować 
sobie życie, aby mieć czas na wy-
chowywanie dzieci i prace. Jak jest 
teraz? Można powiedzieć, że rząd 
wspiera te kobiety, które absolutnie 

nie martwią się o swoją zawodową 
przyszłość, a jedynie oczekują od 
rządu wsparcia. To zaprocentuje tym, 
że mnóstwo kobiet stwierdzi, że nie 
opłaca im się pracować. Tak nie po-
winno być. Oprócz rodzenia dzieci, 
trzeba też pracować. 

Ozorkowianki mówią o dys-
kryminacji pracujących matek. 
Pytają również o to, czy z programu 
„Mama 4 plus” będą mogły skorzy-
stać podopieczne MOPS.

- Jeśli teraz podopieczna ośrodka, 
niepracująca matka wychowuje 4. 
dzieci i otrzymuje wsparcie w postaci 
świadczeń 500 plus, to czy później 
otrzyma także od państwa pieniądze 
z tego nowego programu? - pyta pani 
Anna.

MOPS nie odpowiada konkretnie 
na pytanie zasłaniając się brakiem 
szczegółowych wytycznych doty-
czących realizacji programu „Mama 
4 plus”. 

„Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ozorkowie, Dział Świad-
czeń Wychowawczych informuje, 
iż obecnie w rejestrze figurują 157 
rodziny wielodzietne na 1305 rodzin 
korzystających ze świadczenia wy-
chowawczego. W tym 132 rodziny 
pobierają „500+” na troje dzieci, 18 

rodzin pobiera świadczenie, w 
której jest czwórka dzieci, 5 rodzin 
z piątką dzieci oraz 2 rodziny z 
szóstką dzieci. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej nie zauważył 
tendencji wzrostowej ani malejącej 
jeśli chodzi o rodziny wielodziet-
ne” - informuje ośrodek pomocy 
społecznej. 

Jak łatwo się domyślić, matki, 
które skorzystają z nowego wspar-
cia, pozytywnie oceniają program. 

- Nie każdy ma na 
tyle sił, by pogodzić 
wychowanie dzieci 
z pracą zarobkową. 
Czworo dzieci lub wię-
cej, to też ciężka praca, 
zasługująca na nagro-
dę. Cały ten projekt, 
to tylko wyrównanie 
świadczenia do pew-
nej minimalnej kwoty, 
więc i tak przy dzi-
siejszych stawkach, to 
będzie emerytura gło-
dowa. Wielodzietna 
rodzina, nie oznacza, 
że jest z miejsca patolo-
giczna - usłyszeliśmy. 

Przypomnijmy, że w 
Sejmie przegłosowano 
niedawno ustawę o 
rodzicielskim świad-
czeniu. Pogram prze-
widuje, że matki, które 
urodziły i wychowały 
przynajmniej czworo 
dzieci, będą miały pra-
wo do rodzicielskiego 
świadczenia uzupeł-
niającego w wysokości 
najniższej emerytury, 

czyli 1100 zł brutto. O świadczenie 
będą mogły ubiegać się matki, 
które osiągnęły wiek emerytalny 
60 lat. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej szacuje, że świadczenia 
z programu „Mama 4 plus” trafią 
co najmniej do 85 tys. kobiet. Co 
ważne, w niektórych przypad-
kach pieniądze z programu będą 
przysługiwały mężczyznom od 
65. roku życia. Chodzi o sytuacje, 
gdy matka dzieci zmarła bądź 
porzuciła dzieci. Termin wejścia 
w życie ustawy jest wyznaczony 
na 1 marca. 

Świadczenie wypłacane będzie 
przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego.

(stop)

wiesława łuczak i Jadwiga 
karaśkiewicz negatywnie 
oceniają rządowy program 
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Parzęczew Pracownicy komu-
nalni w połowie 

ub. tygodnia w dość oryginalny 
sposób przycinali przydrożne 
drzewa. Do tego celu użyli ruszto-
wania na kółkach, zamiast wysię-
gnika czy też drabiny. Zapewniali, 
że jest to bezpieczne. 

- Kółka zostały zabezpieczone i 
nie ma możliwości, aby rusztowanie 
wyjechało na środek ulicy – usły-
szeliśmy od jednego z mężczyzn. 
- Drabiny jakoś dziś nie było na 
stanie. Ale przycinkę już kończymy, 
zostało zaledwie kilka drzew.

(stop)

Na peronach i wo-
kół dworcowego 

budynku można od jakiegoś 
czasu zauważyć geodetów, którzy 
dokonują pomiarów do celów 

projektowych. To wzbudza duże 
zainteresowanie. Znów w mieście 
wielu zadaje sobie pytanie o ter-
min remontu dworca PKP. 

Od dawna mówi się w Ozorkowie 
o potrzebie generalnego remontu 
budynku dworca kolejowego. Po-
mimo kilku spotkań władz miasta 
z przedstawicielami PKP, nadal w 
tej sprawie nic nie drgnęło. Dworzec 

Geodeci PracUJą, 
dworzec 
Niszczeje 

popada w coraz większą 
ruinę i jest antywizytówką 
Ozorkowa. 

Tym bardziej widok 
geodetów na dworcowym 

terenie spotkał się z żywym zaintere-
sowaniem mieszkańców, którzy mają 
nadzieję, że remont dworca w końcu 
ruszy. Czy nie są to płonne nadzieje?

- Przykro nam, ale nic nie wiemy 
o remoncie budynku dworca. Kolej 
zleciła nam jedynie uaktualnienie map 
do celów projektowych. Nie oznacza to, 
że ruszą tu jakieś inwestycje – usłysze-
liśmy od geodetów. 

„UM nie został poinformowany 
przez PKP o prowadzonych pracach 
projektowych. Korespondencja pomię-
dzy urzędem miejskim w Ozorkowie 
a PKP w sprawie remontu budynku 
dworca prowadzona jest na bieżąco. 
Ostatnie pismo w niniejszej sprawie 
datowane jest na dzień 5 grudnia 2018 
r. W piśmie tym PKP informuje, że w 
przyjętym obecnie przez koleje planie 
remontowym dworzec w Ozorkowie 
nie jest ujęty” - informuje UM w 
Ozorkowie. 

O komentarz poprosiliśmy PKP 
PLK S.A. 

„ Dla podróżnych przewidziane 
są nowe wyższe perony na stacjach 
Ozorków i Łęczyca oraz przystanku 
Sierpów. Będą wyposażone w nowe 
wiaty, ławki, gabloty informacyjne, 
system oznakowania dotykowego 
oraz stojaki rowerowe. Lepszy dostęp 
do kolei zapewnią dojścia w poziomie 
torów dostosowane do obsługi osób 

w tym roku 
remontu 
budynku 
dworca 
raczej nie 
należy się 
spodziewać

o ograniczonej zdol-
ności poruszania się. 
Po zakończeniu prac 
składy pasażerskie 
przyspieszą z 70 km/h 
do 120 km/h a towa-
rowe do 100 km/h.  
Inwestycja obejmu-

je ok. 17 km torów, 
5 peronów, 2 mosty, 4 przepusty 
oraz 17 rozjazdów. Wzrost poziomu 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego i 
drogowego przyniesie modernizacja 
10 przejazdów kolejowo-drogowych. 
Na stacji Ozorków zostanie rozbudo-
wane Lokalne Centrum Sterowania 
(LCS), które usprawni kierowanie 
ruchem kolejowym na odcinku 
Zgierz Północ – Łęczyca. Inwestycja 
przewiduje m.in. budowę urządzeń 
zdalnego sterowania mijankami 
Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers 
i stacji Łęczyca oraz włączenie ich 
do LCS Ozorków. LCS będzie też 
nadzorować ogrzewanie rozjazdów 
w trakcie ujemnych temperatur oraz 
sterować oświetleniem na peronach 
między Zgierzem a Łęczycą. Prze-
budowa stacji Ozorków jest częścią 
prac na odcinku Ozorków – Łęczyca, 
które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
realizują w ramach modernizacji linii 
z Łodzi do Kutna. Wartość zadania wy-
nosi 130 mln zł netto. Roboty budow-

lane na odcinku Ozorków-Łęczyca 
potrwają do drugiej połowy 2021 r. 
Obecnie trwają prace projektowe, 
w ramach których prowadzone są 
badania geotechniczne oraz prace 
geodezyjne na całym terenie kolejo-
wym objętym inwestycją. W ramach 
projektu realizowanego przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. nie prze-
widuje się remontu budynku dworca 
na stacji Ozorków” - czytamy w 
odpowiedzi Karola Jakubowskiego 
z zespołu prasowego PKP PLK S.A. 

„Dworzec w Ozorkowie został 
przygotowany do zbycia – informuje 
z kolei Katarzyna Grzduk, główny 
specjalista z wydziału prasowego 
Biura Komunikacji i Promocji Pol-
skich Kolei Państwowych S.A. PKP 
S.A.

„Proponowaliśmy miastu nieod-
płatne przejęcie obiektu, do tej pory 
jednak nie otrzymaliśmy decyzji 
zwrotnej. W najbliższym czasie 
PKP S.A. planuje ponowienie zapy-
tania dotyczącego przejęcia dworca. 
Warto zaznaczyć, że dworzec ten 
położony jest na peryferiach miasta, 
a pasażerowie korzystają głównie z 
otwartego kilka lat temu przystanku 
Ozorków Nowe Miasto. W najbliż-
szym czasie nie planujemy prac 
remontowych”. 

(stop)

oryginalna 
przycinka Śmierć bezdomnych 

Parzęczew W dramatycznych 
okolicznościach 

zmarło niedawno dwóch bez-
domnych, którzy mieszkali w 
pustostanach. „Karolek” - jak 
mówili o nim przyjaciele, zamarzł 
w zrujnowanym budynku w cen-
trum miejscowości. Natomiast 
„Kuba”, który przeniósł się ze 
zdewastowanej kamienicy rów-
nież zlokalizowanej w centrum 
Parzęczewa, zmarł w przyczepie 
campingowej. 

Mężczyźni mieli niespełna 35 lat. 
- Szkoda chłopaków – mówi ich 

znajomy. - W najsłynniejszej chyba 
ruinie w Parzęczewie, czyli tej 
dużej kamienicy, Karolek mieszkał 
prawie 15 lat. Miał matkę i dom 
pod Parzęczewem, ale wolał takie 
życie bezdomnego. Nie wylewał za 
kołnierz, to prawda. Jednak nikomu 
krzywdy nie robił. Gdy mieszkanie 
w tej ruinie stało się już niebezpiecz-

ne ze względu na zły stan techniczny 
budynku, Karolek przeniósł się do 
drugiego pustostanu oddalonego 
zaledwie o kilkadziesiąt metrów. Tam 
wyzionął ducha. Nie wiem, jak długo 
leżało jego ciało. Podobno było całe 
sine, jak go tam znaleźli. 

Mieszkaniec Parzęczewa wspomina 
też drugiego zmarłego bezdomnego. 

- Kuba był sam. Mieszkał w tej 
kamienicy kilka lat. Później przeniósł 

znajomy bezdomnych żałuje, że mężczyźni odmówili pobytu w 
ośrodku dla bezdomnych 

w tej zrujnowanej kamienicy 
mieszkali przez dłuższy czas 
bezdomni

się do przyczepy. Nie udało się go 
uratować. Moim zdaniem można było 
zapobiec tym śmierciom. Chłopaki 
powinni się zgodzić na pobyt w ośrod-
ku dla bezdomnych, chociaż w tym 
okresie zimowym. 

(stop) bezdomny zamarzł w tym budynku
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W ciągu najbliż-
szych dni rozstrzy-

gnie się kwestia za-
bezpieczenia, jakie 
ma zostać zamon-
towane w ośrodku 
pomocy społecznej. 
Wszystko wskazuje 
na to, że w MOPS 
zamontowane będą 
przyciski antyna-
padowe. O potrze-
bie takie inwestycji 
zaczęto mówić po 
groźnym incydencie, 
kiedy to ośrodek odwiedził z 
nożem jeden z podopiecznych. 

Na szczęście napastnik został w 
porę obezwładniony. Jednak – jak 
łatwo się domyślić – to zdarzenie 
odbiło się negatywnie na psychice 
pracowników. Dyrektor ośrodka 
pomocy rozpoczęła rozmowy z 
władzami miasta.

- Mam nadzieję, że już niedługo 
w naszym ośrodku zamontowa-
ny zostanie odpowiedni system – 
mówi Magdalena Wąsiołek. - W 
grę wchodzą różne opcje, od za-
trudnienia ochroniarza, instalacji 
kamer po montaż nowoczesnego 
systemu alarmowego. 

W centrum miasta zwraca uwagę 
oryginalny punkt, którego okna 
i drzwi wyłożone zostały czarną 
folią z logotypem tzw. bitcoina, 
czyli kryptowaluty. Nie wiemy, 
czy w środku ustawione zostały 
jedynie bitomaty służące do kup-
na i wymiany bitcoinów czy też 
można również wykupując taką 
kryptowalutę pograć przy okazji 
na automatach. 

Drzwi do tajemniczego pomiesz-
czenia były zamknięte. Zauważyli-
śmy na elewacji budynku kamerę, 
a więc właściciel punktu uznał, że 
warto monitorować klientów. W 
sąsiednich sklepach o bitcointach 
niewiele wiedziano. 

W Polsce kryptowaluta jest coraz 
popularniejsza. W wielu miejscach, 
w tym w galeriach handlowych w 
większych miastach, ustawiane są co-
raz częściej bitomaty. Rośnie też liczba 
placówek usługowych i handlowych, 
które uznają bitcointy za środek płat-
niczy traktowany na równi z inną, 
tradycyjną walutą. 

Czym jest bitcoint?
Kryptowaluta została wprowadzo-

na w 2009 roku przez osobę (bądź 
grupę osób) o pseudonimie Satoshi 
Nakamoto. To waluta internetu, zde-
centralizowana, czyli bez centralnej 
instytucji emisyjnej, niezależna od 
banków, rządów i instytucji. 

Wartość bitcoina zależy od jego po-
pularności, użyteczności, trudności 
wydobycia. Im większa jest społecz-
ność bitcoinowa i im więcej ludzi go 
używa, tym większa jego wartość. 

Problemem są gry losowe w któ-
re można zagrać po wykupieniu 
określonej kwoty bitcoina. To, czy są 
nielegalne może sprawdzić jedynie 
Krajowa Administracja Skarbowa. 

(stop)

Radni powiatowi 
zdecydowali podczas 

ostatniej sesji, że powiat zgierski 
dołoży się do remontu ul. Łęczyc-
kiej w Ozorkowie. Problemem są 
inne ulice wymienione wcześniej 
w projekcie unijnym – Traugutta, 
Stypułkowskiego i Żeromskiego. 
Być może tych ulic nie uda się w 
terminie wyremontować. Czy wte-

W tym roku Łęczycka. A inne ulice?

Remont ul. łęczyckiej – jak 
zapowiada miasto – w tym roku 

na Traugutta modernizowana jest 
sieć wodociągowa i kanalizacja 
sanitarna. 
władze miasta czynią starania, 
aby ulica była również w tym roku 
wyremontowana

dy miasto będzie musiało oddać 
kilkanaście milionów dofinanso-
wania z Unii?

Przypomnijmy, że przebudowa ul. 
Łęczyckiej jest kolejnym elementem 
inwestycji drogowej dotyczącej prze-
budowy układu komunikacyjnego 
w Ozorkowie, której koszt wynosi 17 
mln 160 tys. zł. Projekt realizowany 
jest w partnerstwie z powiatem 
zgierskim i jest dofinansowany w 
85% z funduszy unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020.

Realizacja projektu podzielona 
została na dwa etapy: w pierw-
szym przebudowano ciąg ulic 
Maszkowskiej, Południowej z mo-
stem na Bzurze oraz wybudowano 
ronda. W drugim etapie zakłada 
się przebudowę ciągu ulic: Traugut-

ta, Żeromskiego, Stypułkowskiego 
i Łęczyckiej.

- Jestem przekonany, że nie trzeba 
będzie oddawać pieniędzy udzielonych 
miastu na inwestycję w ramach unijnej 
dotacji – mówi Mariusz Ostrowski, 
sekretarz miasta. - Powiat, po ostatniej 
decyzji, dołoży do remontu Łęczyckiej 
4 mln zł, tyle samo środków jest po 
naszej stronie. Są jeszcze pieniądze z 
dotacji, także w tym roku rozpocznie-
my remont Łęczyckiej. Jeśli chodzi o 
Traugutta, to prowadzimy rozmowy z 
powiatem o wspólnym finansowaniu 
tego remontu. Będziemy też starać się 
o wsparcie z budżetu państwa. Inne 
ulice wymienione w projekcie nie są 
kosztem kwalifikowanym i dlatego nie 
ma ryzyka związanego z oddaniem 
unijnego wsparcia. 

Zakres prac na Łęczyckiej: przebu-
dowa (nowa nawierzchnia jezdni) od 

skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżo-
wania z ul. Stypułkowskiego (odcinek 
o długości ok. 1,5 km), odwodnienie 
jezdni, krawężniki, ciągi pieszo-rowe-
rowe z kostki brukowej i wjazdy do 
posesji po obu stronach jezdni.

(stop)

Antynapadowe przyciski w MOPS?

Mariusz Ostrowski, 
sekretarz miasta, po-
twierdza, że wkrótce 
zapadnie decyzja o wy-
borze zabezpieczenia 

w MOPS. 
- Skłaniamy się do zamonto-

wania w pomieszczeniach anty-
napadowych przycisków lub też 
przeznaczeniu dla pracowników 
antynapadowych breloczków. 
To bardzo prosty w obsłudze 
system, w razie jakiegokolwiek 
zagrożenia wystarczy nacisnąć 
przycisk, aby zawiadomić agencję 
ochrony. Zastanawiamy się też 
nad monitoringiem. Oczywiście 
musimy jeszcze dokładnie zapo-
znać się z ofertą i przeliczyć ile 
pieniędzy miasto może wydać na 
inwestycję w ośrodku – słyszymy 
od M. Ostrowskiego. 

(stop)

kryptowaluta w Ozorkowie
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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



ZATRUDNIMy KIEROWCĘ C+E 
W TRANSPORCIE 

MIĘDZyNARODOWyM 
BAZA FIRMy W OZORKOWIE

TEl. +48 697-034-714
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Kierowca kat. B
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne, 
punktualność, planowanie 
czasu pracy, język angielski 
lub niemiecki na poziomie 
podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski
Ul. Nowe Miasto 35
95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195

Pracownik linii technologicznej
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Specjalista
Wykształcenie wyższe: prawo, 
umiejętności stosowania 
prawa w praktyce, obsługa 
komputera, wymóg posiadania 
wykształcenia wyższego 
magisterskiego.
Jednostka Wojskowa nr 4393
95-043 Leźnica Wielka 
Tel: 261-168-227

Pracownik higieniczno – 
porządkowy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności sprzątaczki, 
orzeczenie dla celów sanitarno 
– epidemiologicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy
Ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
Tel: 24 388-26-01

Kosmetyczka
Wykształcenie średnie 
zawodowe (technik usług 
kosmetycznych)  lub wyższe 
(kosmetolog), umiejętność 
stylizacji paznokci , 
podstawowe zabiegi 
pielęgnacyjne, kursy / szkolenia 
kosmetyczne, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
kosmetyczki
Gabinet Piękna
Ilona Czajkowska
Pl. T. Kościuszki 9
99-100 Łęczyca 
Tel: 509 425 389 
E-mail: ilonacz@onet.eu

Operator maszyny
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok  w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe / średnie techniczne,  
chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków
HTL – STREFA oferuje 
przyuczenie pracownika, 
zapewniamy bezpłatne 
szkolenia ułatwiające 
rozpoczęcie pracy  
HTL –STREFA S.A. 
Adamówek 7

95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
E-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy 

Operator maszyn do obróbki 
drewna
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub wykształcenie 
średnie, obsługa maszyn 
i urządzeń stolarskich, 
doświadczenie zawodowe w 
zakładzie produkcyjnym
Torex sp. z o.o.
Janowice 1B
99-120 Piątek
Tel: 24 389-51-18

Operator obrabiarek 
numerycznych CNC
Znajomość programów CAT, 
CAM, znajomość obróbki 
skrawaniem, obsługa tokarek 
CNC, frezarek CNC
„Levin”
Joanna Kaźmierczak
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
Tel: 519-587-871

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy
Jacek Pietrzak Transport
Smolice 20
99-150 Grabów 
Tel: 607-680-317

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, mile widziane 
prawo jazdy kat. B 
FHU „Alka” Tomasz Dzienia
Karkosy 35
99-100 Łęczyca
Tel: 793-067-779

Pracownik fizyczny
Solidność i obowiązkowość
Firma „Ko – Mar”
Ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
Tel: 572-765-716
Praca w Łęczycy

Operator wózków widłowych
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, uprawnienia 
operatora wózka widłowego
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska
Praca: ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Brygadzista produkcji
Wykształcenie średnie
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska
Praca: ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, obsługa 

komputera i programów 
komputerowych
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska
Praca: ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Pracownik produkcji
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska
Praca: ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Specjalista ds. systemów jakości
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera i programów 
komputerowych
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska
Praca: ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Mechanik
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska
Praca: ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export
Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska
Praca: ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Piekarz – cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i 
chleba
PPHU „Maks” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Tel: 608-028-369
Praca: Góra Św. Małgorzaty 
50B
99-122 Góra Św. Małgorzaty

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy
Gospodarstwo Ogrodnicze 
Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
Tel: 530-732-304

Wynajmę lokal użytkowy 80mkw - 
ul. Wyszyńskiego 41 w Ozorkowie 
oraz lokal użytkowy, pod sklep, z 
kompletnym wyposażeniem - ul. 
Zachodnia 34 w Ozorkowie. Tel.: 
509-023-476 

Społem PSS Mazur w Łęczycy wydzier-
żawi lokal na cele mieszkalne przy ul. 
Kaliskiej 3. Informacji udziela Zarząd 
Spółdzielni. Tel. 505-266-210 lub 506-
856-382

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 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 tanio nowe części do skody 
favorit 1,3 - stacyjka, moduł itd. Tel.: 
511-338-013

Kupię mieszkanie własnościowe w 
Ozorkowie do 40 m² na osiedlu Pogod-
nej Starości. Tel.: 513-918-135

Sprzedam  skuter zarejestrowany, 
opłacony, mało używany. Tel.: 729-
586-374

SINGER – szyjąca, na pedał – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Sprzedam komplet opon zimowych 
Dębica  z felgami 155/70R13 mało 
używane. Tel.: 503-826-051

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam opony zimowe 155/70R13 
i piłę spalinową Stihl. Tel: 503-500-845

Kupię w Łęczycy mieszkanie własno-
ściowe do 30 mkw. Tel.: 507-408-192

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

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

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

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

Sprzedam ziemię (3,80 ha) gmina Da-
szyna. Tel.: 721-146-834

Sprzedam: imadło, sadzarkę, spawarkę, 
silniki 5,5 oraz 7,5. Tel.: 667-713-348

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

Kafle piecowe i kuchenne. Sprzedam 
tanio. Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę budowlano-produk-
cyjną przy trasie Gostków-Poddębice 
w miejscowości Tur. Tel.: 603-044-492

agRoUnia w mazewie
Dziś o godz. 18 w sali wiejskiej w mazewie przedstawiciele agroUnii zapraszają 
rolników na spotkanie organizacyjne. agroUnia organizuje spotkania 
informacyjne dla rolników, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
na terenie całej Polski. na spotkaniach omawiane są aktualne problemy 
rolników z danego rejonu. agroUnia wystosowała 7 postulatów do rządzących. 
Przedmiotem żądań jest poprawa warunków ekonomicznych na polskiej wsi. 
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Gadżety ułatwią wykonywanie 
codziennego makijażu. Rano, 
przed wyruszeniem do pracy 
czy do szkoły, często nie mamy 
czasu i ochoty, by nad malo-
waniem się spędzać długie 
godziny. Zobacz, dzięki którym 
akcesoriom ułatwisz sobie życie 
i zaoszczędzisz choć kilka chwil 
na dłuższy sen! 

1. Cat line
Cat line, czyli produkt w kształcie 
czarnego kotka, zawsze pełniący 
jedną funkcję: ułatwiający wyko-
nanie 

bardzo trudnych dla wielu kobiet 
dokładnych kresek na powiece, a 
także na linii wodnej. Wystarczy 
przyłożyć kotka pod lub nad 
miejscem, w którym chcemy nary-
sować kreskę i wziąć się do pracy.
2. Przyrząd do czyszczenia 
szczotek do włosów
Gadżet przeznaczony do szczo-
tek, które mają miękkie podu-
szeczki pod kolcami. Akcesorium 
wygląda jak grabie i jak one 
wyłapuje zaplątane w szczotce 
włosy. Warto mieć go w domu, 
bo o dbaniu o higienę czesania 

włosów nieste-
ty często za-
pominamy.
3. Brushegg
Czyli przyrząd 
do czyszczenia 
pędzli do ma-
kijażu. Wystar-
cz y na łoż yć 
brushegg na 
palce wskazu-
jący i środko-
wy, a następ-
nie wysmaro-
wać przyrząd 
środkiem do 
czyszczenia 
pędzli:  my-
dłem, szam-
ponem itp. 
Same pędzle 
należy wcze-
śn ie j  de l i -

katn ie  zmo-
c z y ć  w o d ą , 
a  na s tę p n ie 
zacząć pocie-
rać pędzlem o 
brushegg przez 
kilka sekund. 
Powierzchnia z 
poziomymi li-
niami na przy-
rządzie służy do 
mycia większych 
pędzli, drobne 
wypustki - do 
większych. 
4. Wałek jade-
itowy
Wałki jadeitowe 
to wynalazek tra-
dycyjnej chińskiej 
medycyny, który 
doczekał się właśnie sukcesu w 
krajach Zachodu. Za jego pomo-
cą wykonuje się masaż twarzy, 
dzięki czemu staje się ona lepiej 
dotleniona. 
5. Rękawica do demakijażu
Akcesorium dla kobiet praktycz-
nych, które nie chcą tracić czasu na 
długi demakijaż. Wystarczy tylko 
namoczyć rękawicę i przetrzeć 
nią dokładnie twarz. Zawarte w 
produkcie specjalne mikrowłókna 
przyciągają cząsteczki makijażu i 
tym samym oczyszczają cerę.
6. Trymer
W sklepach dostępnych jest nie-
mało modeli trymerów dla kobiet. 

Zima to pora roku, kiedy więk-
szość czasu spędzamy w domu 
i zajadamy się pysznościami. 
Niestety, wiele osób zmaga się 
później ze zbędnymi kilograma-
mi. Okazuje się, że dzięki temu 
gorącemu napojowi z łatwością 
można się ich pozbyć. 

Miód, cytryna, cynamon

To właśnie te trzy składniki, po-
łączone gorącą wodą, potrafią 
zdziałać cuda. Wystarczy pokroić 
cytrynę na plasterki, następnie 
zalać gorącą wodą, dodać łyżeczkę 
cynamonu oraz miodu. Następnie 
dokładnie wymieszać i wypić. Na-
pój nie tylko doskonale smakuje i 
rozgrzewa, ale ma także właściwo-
ści odchudzające.

Wspomaga pracę 
układu pokarmowego

Wszystkie składniki mają bardzo 
pozytywny wpływ na ludzki or-
ganizm. Ich główną zaletą jest 
usprawnienie układu pokarmo-
wego. Nie tylko pomagają pozbyć 
się nadwagi, ale także ułatwiają 
trawienie i przeciwdziałają wzdę-
ciom. Napój ma też pozytywny 
wpływ na odporność, a także na 
koloryt skóry.

Sok pomidorowy to sprawdzony 
sposób na odchudzanie i łago-
dzenie objawów kaca. Wzmacnia 
układ odpornościowy i obniża 
poziom cholesterolu, a także 
reguluje trawienie i wspomaga 
pracę oczu. Sok pomidorowy ma 
wiele właściwości zdrowotnych 
i wartości odżywczych, a przy 
tym niewiele kalorii. W związku 
z tym warto regularnie po niego 
sięgać. 

Sok pomidorowy - na odchu-
dzanie i nie tylko

dzięki niewielkiej ilości kalorii 
oraz wysokiej zawartości witamin 
i składników mineralnych, sok 
pomidorowy świetnie sprawdzi się 
w diecie osób odchudzających się 

likopen zawarty w soku po-
midorowym odpowiada za jego 
właściwości przeciwzapalne, chro-
ni przed nowotworami: suka, 
prostaty, jelita grubego, płuc oraz 
zapobiega wystąpieniu miażdżycy 

jest źródłem luteiny i beta karote-
nu, dzięki którym działa ochronnie 
soku narząd wzroku - chroni przed 
zwyrodnieniem plamki żółtej i 
zaćmą 

dzięki obecności witaminy C i 
witaminy A ma korzystny wpływ 
na układ odpornościowy 

dzięki zawartości witaminy B6 i 
potasu obniża poziom cholesterolu 
we krwi, zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia miażdżycy oraz chorób 
serca, obniża ciśnienie krwi 

dzięki zawartości witaminy B2 
działa łagodząco w bólach migre-
nowych 

wpływa korzystnie na układ 
pokarmowy, wspomaga trawienie, 
reguluje pracę jelit 

dzięki zawartości witaminy K 
i wapnia wpływa korzystnie na 
układ kostny, wzmacnia tkankę 
kostną i przyspiesza jej regenerację 

witamina C zawarta w soku po-
midorowym pozytywnie wpływa 
na skórę, gdyż bierze udział w two-

rzeniu kolagenu warunkującego 
jędrność skóry 

z kolei witamina A poprawia 
kondycję włosów: sprawia, że stają 
się lśniące i mocne, opóźnia także 
pojawienie się zmarszczek 

Domowy sok pomidorowy

Zakup soku pomidorowego 
dobrej jakości jest stosunkowo 
trudne, dlatego warto przygotować 
go samodzielnie w domu, co jest 
bardzo łatwe i nie wymaga wielu 
składników. Głównym składni-
kiem soku pomidorowego są po-
midory, ale dla polepszenia smaku 
można dodać odrobinę pieprzu, 
przyprawy chili lub bazylii. Sok 
pomidorowy można przygotować 
na kilka sposobów: wykorzystu-
jąc sokowirówkę lub blender. Jest 
możliwe zrobienie soku bez uży-
cia urządzeń, wystarczy garnek 
i sitko. W pierwszej kolejności 
pomidory należy umyć, usunąć 

rdzeń, pokroić na ćwiartki, włożyć 
do garnka i gotować na wolnym 
ogniu przez około 30 minut aż 
pomidory zmiękną. Następnie wa-
rzywa przecisnąć przez sito w celu 
oddzielenia kawałków miąższu od 
soku. Do uzyskanego w ten sposób 

soku można dodać przyprawy, 
całość zagotować, doprowadzając 
do wrzenia. Sok pomidorowy 
można przechowywać w lodówce 
w zamkniętych butelkach lub pod-
dawać wekowaniu oraz mrożeniu.

sok pomidorowy - właściwości zdrowotne i wartości odżywcze

sok pomidorowy zawiera więcej likopenu niż świeże pomidory, ponieważ obróbka termiczna zwiększa jego stężenie i właściwości antyoksydacyjne

Pij napój z tych 
trzech składników 
rozgrzeje i ułatwi 

odchudzanie

7 praktycznych urodowych gadżetów

Dzięki temu urządzeniu sprawnie 
i bez bólu można pozbyć się 
niechcianych włosków na twarzy, 
rękach, w okolicach bikini czy w 
nosie.
7. Szablony do brwi
To kolejny gadżet ułatwiający 
makijaż oka. Regulacja brwi nie 
należy do najłatwiejszych - trud-
no uzyskać kształt, który będzie 
idealnie pasował do oka i jego 
oprawy. Szablony ułatwiają ten 
dobór - wystarczy przyłożyć je 
do brwi i określić, który z wzorów 
najlepiej pasuje, a następnie wyde-
pilować brwi zgodnie z kształtem 
szablonu.
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cieKawie i na wesoło

Zamiast tabletki połknęła cały blister Co gryzie katedrę? krocie za zużyte chusteczki

W gardle pewnej czterdziestokilkulatki z Irlandii Północ-
nej tkwił przez 17 dni blister z lekami przeciwbólowymi. 
Pacjentka chciała zażyć w nocy tabletkę. Zamiast jednak 
wycisnąć jedną,  nieświadomie połknęła cały blister. Rano 
kobieta obudziła się z wrażeniem ciała obcego w gardle. 
Natychmiast udała się do szpitala. PO badaniach uznano, 
że objawy pacjentki wiążą się z otarciami spowodowanymi 
przez tabletkę. Kobietę odesłano do domu, mówiąc jej, 
by zgłosiła ponownie, gdyby po 48 godzinach objawy nie 
ustąpiły. Chora została przyjęta do szpitala 3 dni później. 
Przez 2 doby podawano jej sterydy i leki przeciwbólowe. 
Gdy jej stan się poprawił, po raz 2. wypisano ją do domu. 
Po 5 dniach wykonano jej badanie obrazowe.. Czekając na 
wyniki, znowu przebywała przez 2 dni w szpitalu na ob-
serwacji. Po kilku dniach czterdziestokilkulatce, która nadal 
uskarżała się na te same objawy, zrobiono gastroskopię. 
Wtedy też, po 17 dniach!, wykryto i usunięto tkwiący w 
przełyku blister z tabletkami.

Starą Katedrę w Coimbrze, jeden z najbardziej charaktery-
stycznych zabytków architektury romańskiej w Portugalii, 
niszczy wolno rosnący, czarny grzyb. Strzępki wpijają się 
w kamień i prowadzą do powstawania pęknięć. Oprócz 
tego produkują polisacharydy, które wyzwalają erozję. W 
wyniku prac ustalono, że to nieznany dotąd gatunek MCBF. 
MCBF są oporne na trudne warunki środowiskowe, w tym 
ekstremalne temperatury, silne promieniowanie, susze 
czy niską dostępność składników odżywczych. Nic więc 
dziwnego, że stanowią twardy orzech do zgryzienia dla 
konserwatorów. Grzyb należy do zupełnie nowej rodziny 
Aeminiaceae. Naukowcy podejrzewają, że nieznane dotąd 
grzyby przybyły do Sé Velha de Coimbra razem z wapie-
niem budowlanym, pochodzącym z kopalni z pobliskich 
regionów Ançã i Portunhos. W Los Angeles, sprzedaje się chusteczki, w które kich-

nął ktoś przeziębiony. Jedna sztuka kosztuje prawie 80 
dolarów. Firma twierdzi, że to świetne rozwiązanie dla 
ludzi, którzy cenią sobie luksus “chorowania na własnych 
warunkach” i budowania odporności zawczasu, dowodząc, 
że chusteczki Vaev to świetna alternatywa dla konwencjo-
nalnej medycyny. Na pytanie, czemu ktoś miałby się czymś 
celowo zarażać, producenci odpowiada, że warto sobie 
wyobrazić sytuację, że planujemy np. wakacje i zależy nam 
na zminimalizowaniu ryzyka, że coś je zepsuje.
Eksperci twierdzą, że z technicznego punktu widzenia 
da się w ten sposób “zaszczepić” na jakiś czas przeciwko 
szczepowi z chusteczki, ale nadal można się zarazić wie-
loma innymi wirusami.

na spacer po 
górach zawsze 
przygotowani

gdzie wypłata?

sprzątaj stary, w końcu to twój dywan


