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BURMISTRZ JACEK SOCHA 
PRZEKONAŁ RADNYCH.

W OZORKOWIE WZROSNĄ 
CENY ZA ŚMIECI

SZOK NA OSIEDLU PRZY 
DOMINIKAŃSKIEJ W ŁĘCZYCY.
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FOLIOWYM WORKU

proszą o jałmużnę, 
by przeżyć
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BELWEDERSKIEJ
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Kontrowersje 
w leśmierzu.
Rodzina zmarłego 
krytykuje opiekunkę 
z gopS str. 12

Zginął kierowca autokaru. 
Pasażerowie poszkodowani

Były dyrektor 
PUP w 
Poddębicach 
skarży powiat

20-latka telefonem komórkowym 
nagrywała cztery nastolatki, które 
chwilę wcześniej zostały zrzucone z 
pomostu do lodowatej wody zalewu 
miejskiego  w Ozorkowie. 

O szokującym zdarzeniu czytaj  na str. 11

NagRywała TopiĄCe 
SiĘ DZiewCZyNy!
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Joanna Ptak-Sztomp-
ka i Justyna Jagiel-

ska-Gościk odbywają praktyki 
zawodowe w łęczyckiej straży 
miejskiej. Aplikantki są już po 
szkoleniu teoretycznym, teraz 
uczą się w praktyce, jak wyglą-
da praca strażnika miejskiego.

Pod okiem kolegów z jednostki 
panie szkolą się na funkcjona-
riuszki straży miejskiej. Przy-
znają z uśmiechem, że praca im 
się podoba

- Atmosfera w jednostce jest 
naprawdę dobra, a to ważne. 
Teraz zdobywamy wiedzę prak-
tyczną. Po praktykach czeka nas 
egzamin teoretyczny, chcemy 
zdać go jak najlepiej - przyznają 
J. Ptak-Sztompka i J. Jagielska-
Gościk.

Kobiet w łęczyckiej straży 
miejskiej nie ma od połowy 2017 

roku, kiedy jedyna strażniczka 
została przeniesiona do wy-
działu promocji UM. Po dobrze 
zdanym egzaminie, kobiety w 
straży będą dwie. Z pewnością 
z uśmiechem na ustach będę 
wykonywać swoje obowiązki, 
ciekawe czy z taką samą sym-
patią sprawcy wykroczeń będą 
od kobiet przyjmować mandaty.

(zz)

Ostatnia sesja rady 
miejskiej przebiegała 

wyjątkowo sprawnie. Uchwały 
podejmowane były jednogłośnie, 
co zdarza się niezwykle rzadko. 

Przedmiotem samorządowego 
spotkania było m.in. przyjęcie 
radnej Magdaleny Koperskiej 
do komisji oświaty, kultury, spor-
tu i rekreacji oraz rewizyjnej, 
zatwierdzenie po autopoprawce 
planu finansowego doskonalenia 
nauczycieli, akceptacja sprawoz-
dania z pracy Zespołu Interdyscy-
plinarnego i zatwierdzenie zasad 
sporządzania raportu o stanie 

miasta oraz opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami.

Jedyną osobą zabierającą głos w 
sprawach różnych był radny Zenon 
Koperkiewicz, który chciał wiedzieć 
czy w obecnym roku uwzględniono 
budżet obywatelski.

- W roku bieżącym nie, ale w 
przyszłym, jeżeli będzie taka wola 
ze strony rady i mieszkańców, 
na pewno będzie uchwalony - 
poinformował burmistrz Paweł 
Kulesza.

Radny rozmawiał z burmistrzem 
także o ulicy Kaliskiej. Chodziło 
o jej estetykę i kwestię przycięcia 

Mieszkańcy zastana-
wiają się, czy fragment 

ulicy Popiełuszki, biegnącej rów-
nolegle do placu targowego 
zostanie wyremontowany. Zmo-
toryzowani oraz piesi narzekają 
na zły stan nawierzchni.

- Na tym odcinku ulicy jest duże 
natężenie ruchu. W jezdni są dziu-
ry o bardzo ostrych krawędziach, 
można zniszczyć oponę. Chodnik 
niestety też nie jest równy, ludzie 
idą tędy z targu, często z ciężkimi 
torbami, tu jest zwyczajnie niebez-
piecznie - zwraca uwagę Waldemar 
Mikołajewski.

Urząd miasta nie ma dobrych 
wiadomości dla mieszkańców. Z 
ewentualnym remontem będzie 
problem. 

- W najbliższym czasie re-
mont w yże j  w y m ien ionego 

Remontu nie będzie

odcinka nie jest planowany, 
ponieważ teren, przez który 
przebiega droga, nie jest wła-
snością miasta Łęczyca - czyta-
my w odpowiedzi nadesłanej z 
magistratu.

(mku)

Rada była na “tak”

Panie w mundurach

suchych konarów drzew naprze-
ciwko kina. Burmistrz przyznał, że 
ulica Kaliska, która jest w zarządzie 
dróg wojewódzkich jest zaniedbana. 
Włodarz Łęczycy ma zwrócić się do 
zarządcy drogi o większą dbałość o 
ulicę przebiegającą przez centralną 
część miasta.

(mku)

Tiry parkują, a nie powinny
Łęczyca Ulica Belwederska 

od zjazdu z wia-
duktu w stronę dworca PKP 
zaczyna przypominać parking 
dla ciężarówek. Mieszkańcy 
pobliskich bloków mają już 
tego dość. - Tiry parkują czę-
sto przy samym wyjeździe z 
osiedlowej uliczki lub przy 
samym przejściu dla pieszych, 
stwarzają duże zagrożenie - 
usłyszeliśmy na osiedlu.

Tiry w mieście parkować nie 
mogą. W myśl prawa o ruchu 
drogowym pojazdy o masie 
powyżej 16 ton i te o długości 
powyżej 12 metrów powinny 
parkować tylko w przeznaczo-
nym dla nich miejscu.

- Są przepisy i powinny być 
przestrzegane. Tiry zaparkowa-
ne na Belwederskiej utrudniają 
ruch, stwarzają zagrożenie dla 
użytkowników drogi a latem 
pod ich ciężarem zapada się 
rozgrzany asfalt - mówi jeden 
z mieszkańców, który sprawę 
zgłosił do redakcji.

Taka opinia nie jest odosob-
niona. Mieszkańcy zgłaszają 
problem do radnych oraz do 
straży miejskiej.

- Radna z okręgu obejmujące-
go ulicę Belwederską również 
zgłosiła się do nas w tej sprawie. 
Tiry rzeczywiście nie mogą 

parkować w miejscach to tego 
nieprzeznaczonych. Straż miej-
ska może jedynie w ciągu dnia 
pojechać na miejsce i wystawić 
kierowcy tira wezwanie do sta-
wienia się w naszej jednostce. 
Problemem jednak trzeba się 
zająć szerzej. Wyślę pismo do 
komendanta policji w Łęczycy z 
prośbą w wsparcie oraz zajęcie 

się sprawą. Policja ma większe 
uprawnienia niż straż miejska, 
dlatego uważam, że warto aby 
policja też włączyła się w te 
działania - komentuje Tomasz 
Olczyk, komendant straży miej-
skiej w Łęczycy.

Dodać należy, że w Łęczycy 
nie ma parkingu dla tirów. 

(zz)

Na ulicy Belwederskiej ciężarówki parkują codziennie
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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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Te szczenięta miały 
dużo szczęścia, że zna-

lazł je jeden z mieszkańców. 
Trzy psiaki zostały porzucone 
w kartonowym pudle przy ulicy 
Dominikańskiej. Choć w pudełku 
zrobione były dziury, to zapako-
wano je w foliowy worek. Czwo-
ronogi mogły się udusić.

- Zgłoszenie o szczeniętach przy-
jęliśmy od jednego z mieszkańców. 
Gdy pojechaliśmy na miejsce okaza-
ło się, że pudełko z psami zawinięte 
było w foliowy worek. Psy nie miały 
stałego dostępu do powietrza. Gdy-
by nie zostały w porę znalezione, z 
całą pewnością mogłyby się udusić 
- relacjonuje Tomasz Olczyk, ko-
mendant straży miejskiej w Łęczy-
cy. - Przewieźliśmy szczeniaki do 
schroniska w Łęczycy, będą czekały 
tam na nowy dom.

Jak przyznaje szef straży miej-
skiej, w Łęczycy psy porzucane 
są dość często a w ubiegłym roku 
odnaleziono zostawione na pastwę 
losu szczenięta niemalże w tym 
samym miejscu, co teraz, przy bloku 
na ulicy Dominikańskiej. 

- Ustalenie, kto zostawił pudełko 
z psami jest mało prawdopodobne. 
W tym rejonie miasta nie ma kamer 
monitoringu, nie udało nam się też 
ustalić żadnych świadków. Faktem 
jest, że zawinięcie pudełka z psami 
w worek nie było rozsądne. Nie 

Godna podziwu j e s t 
postawa 

jednego z mieszkańców, 
który w mediach społecz-
nościowych zamieścił wpis o 
próbie zorganizowania akcji 
sprzątania śmieci nad miejskim 
zalewem. Reakcja znajomych łę-
czycanina była natychmiastowa. 
Chętnych do uporządkowa-
nia terenu nie brakuje. 

“Chciałbym zorganizować 
sprzątanie śmieci nad łęczyckim 
zalewem, może ktoś chciałby się 
do tego dołączyć i mi pomóc? Może 
ktoś ma znajomych w szkole, może 
jakieś dzieciaki chciałyby pomóc, 
załatwię samochód. (...) Weźmiemy, 

orzeł do malowania
Figura orła na pomni-
ku Bohaterów Bitwy 

nad Bzurą na placu T. Kościuszki 
jest bardzo zniszczona. Mimo 
że była malowana we wrześniu 
ubiegłego roku, farba kruszy się 
i odpada całymi płatami. Mia-
sto planuje odświeżenie fi gury, 
podobnie jak i innych obiektów, 
które po okresie jesienno-zimo-
wym uległy zniszczeniu. Figura 
Orła Białego jako element miejsca 
pamięci ma zostać odmalowana 
w pierwszej kolejności. 

(zz)

Wędkarski czyn nad zalewem
grabki, worki, rękawiczki i w miarę sił 
posprzątamy.” - czytamy w interneto-
wym wpisie. O zaśmieconym terenie 
przy zalewie mówią też wędkarze.

- W ubiegłą sobotę 
sprzątaliśmy teren 
przy zalewie, który 

jest przez nasz 
użytkowany. 
My wędka-
rze zawsze 

tak robimy 
w ramach 
tzw. czy-
nu, kie-
dyś były 
c z y n y 
społecz-

ne a my mamy swoje, wędkarskie 
- mówi z uśmiechem Marian Gra-
czyk. - Szkoda tylko, że my sprzą-
tamy a ludzie nie szanują cudzej 
pracy. Po obu stronach chodnika 
rzucają butelki i inne śmieci. 

Zapytaliśmy w urzędzie miejskim 
o kwestię sprzątania terenu wokół 
zalewów.

- Zgodnie z umową dzierżawy z 
dnia 25.02.2014 r. zawartą między 
miastem Łęczyca a Okręgiem Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w 
Sieradzu – Koło w Łęczycy, dzierżawca, 
czyli Polski Związek Wędkarski zobo-
wiązany jest korzystać z tego terenu 
zgodnie z przepisami Prawo wodne, a 
w szczególności utrzymywać zbiornik 
wodny w należytym stanie, dozorować 
i utrzymywać porządki w otoczeniu 
zbiornika oraz budowli piętrzących, a 

także utrzymywać czystości i wyka-
szać roślinność. W dniu dzisiejszym 
(28 lutego) na miejscu byli pracownicy 
Jednostki Budżetowej “Zieleń Miejska”, 
teren został  uprzątnięty - informuje 
Mateusz Kucharski z wydziału pro-
mocji urzędu miasta.

Warto dodać, że w piątek wzdłuż 
chodnika przy zalewie wkopane zo-
stały ławki. 

(mku)

Do tej pory przy zalewie ławek 
brakowało

Brak wyobraźni czy zwykła bezduszność?
chcę jednak wyrokować, że było to 
celowe zostawienie psów na pewną 
śmierć przez uduszenie - dodaje 
komendant T. Olczyk. 

Wciąż trudno jest zrozumieć, 
dlaczego ludzie porzucają psy, 
zwłaszcza szczenięta, bo znalezie-
nie dla nich nowych opiekunów 
jest zwykle tylko kwestią czasu. 
Zamiast zostawiać czworonogi na 
pastwę losu, lepiej byłoby umieścić 
chociażby w internecie ogłoszenie 
o psach do wydania.

(zz)

nościowych zamieścił wpis o 
próbie zorganizowania akcji 
sprzątania śmieci nad miejskim 
zalewem. Reakcja znajomych łę-
czycanina była natychmiastowa. 
Chętnych do uporządkowa-

“Chciałbym zorganizować 
sprzątanie śmieci nad łęczyckim 

“Chciałbym zorganizować 
sprzątanie śmieci nad łęczyckim 

“Chciałbym zorganizować 

zalewem, może ktoś chciałby się 
sprzątanie śmieci nad łęczyckim 
zalewem, może ktoś chciałby się 
sprzątanie śmieci nad łęczyckim 

do tego dołączyć i mi pomóc? Może 
zalewem, może ktoś chciałby się 
do tego dołączyć i mi pomóc? Może 
zalewem, może ktoś chciałby się 

ktoś ma znajomych w szkole, może 
do tego dołączyć i mi pomóc? Może 
ktoś ma znajomych w szkole, może 
do tego dołączyć i mi pomóc? Może 

jakieś dzieciaki chciałyby pomóc, 
ktoś ma znajomych w szkole, może 
jakieś dzieciaki chciałyby pomóc, 
ktoś ma znajomych w szkole, może 

załatwię samochód. (...) Weźmiemy, 
jakieś dzieciaki chciałyby pomóc, 
załatwię samochód. (...) Weźmiemy, 
jakieś dzieciaki chciałyby pomóc, 

posprzątamy.” - czytamy w interneto-
wym wpisie. O zaśmieconym terenie 
przy zalewie mówią też wędkarze.
wym wpisie. O zaśmieconym terenie 
przy zalewie mówią też wędkarze.
wym wpisie. O zaśmieconym terenie 

- W ubiegłą sobotę 
przy zalewie mówią też wędkarze.

- W ubiegłą sobotę 
przy zalewie mówią też wędkarze.

sprzątaliśmy teren 
- W ubiegłą sobotę 

sprzątaliśmy teren 
- W ubiegłą sobotę 

przy zalewie, który 
sprzątaliśmy teren 
przy zalewie, który 
sprzątaliśmy teren 

jest przez nasz 
użytkowany. 

jest przez nasz 
użytkowany. 

jest przez nasz 

My wędka-
użytkowany. 
My wędka-

użytkowany. 

rze zawsze 
tak robimy 
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Gm. Grabów

- Powtarzające się próby dyskre-
dytacji mojej osoby oraz insynu-
acje o żądzy władzy są już wręcz 
nie na miejscu - uważa senator 
Przemysław Błaszczyk. Tym razem 
w przestrzeni publicznej rozpo-
wszechniono obszerny artykuł, jak 
to “PiS przejmuje władzę w gminie 
Daszyna”, gdzie obecnie zadania 
i kompetencje wójta wykonuje... 
bezpartyjny Sebastian Zaborowski. 
- Sytuacja, jaką zastałem w urzędzie 
gminy była szokująca a polityka nie 
ma tu nic do rzeczy - komentuje S. 
Zaborowski.

Przemysław Błaszczyk mówi 
wprost - to wyssane z palca insynu-
acje, które mają za zadanie oczernienie 
mnie przed jesiennymi wyborami 
parlamentarnymi. Taka sama sytuacja 
była przed wyborami samorządo-
wymi w ubiegłym roku, kiedy to ten 
sam portal internetowy opluwał moją 
żonę, która kandydowała na urząd 
burmistrza miasta Łęczyca - komen-
tuje P. Błaszczyk.

Tym razem pretekstem do zaczepki 
stała się sytuacja w gminie Daszyna. 
Polityczni i nie tylko, przeciwnicy PiS, 
którego najważniejszym przedstawi-
cielem w regionie jest właśnie senator 
P. Błaszczyk, uważają, że partia rzą-
dząca uknuła intrygę, której efektem 
było zastosowanie tymczasowego 
aresztu wobec wójta Zbigniewa W. 
oraz zręczne przejęcie władzy przez 
osobę wyznaczoną przez wojewodę 
łódzkiego. 

- PiS nigdy nie miał kandydata na 
wójta w tej gminie. Nie było takiej po-
trzeby zważywszy na to, że znaczna 
część mieszkańców była zadowolona 

Kto uprawia polityczne gierki?
z dotychczasowej władzy. Ja jako miesz-
kaniec tej gminy oczywiście wiem, jaka 
jest sytuacja. Powiem więcej, żona jedne-
go z oskarżonych w aferze z wyłudza-
niem dotacji z ARiMR w Łęczycy, była w 
moim biurze i pytała, czy mogę pomóc, 
aby jej mąż wyszedł z aresztu. Na 
ostatnim posiedzeniu senatu złożyłem 
oświadczenie do prokuratora general-
nego Zbigniewa Ziobro, aby odniósł się 
do sytuacji, pytałem, czy jest szansa, aby 
wójt Daszyny i jego brat wyszli z aresztu. 
Ja naprawdę nie mam żadnego interesu 
w tym, żeby Zbigniew W. przebywał w 
areszcie - dodaje P. Błaszczyk.

Senator o sytuacji w gminie Daszyna 
wiele nie mówi. Jak podkreśla nie anga-
żuje się politycznie w ten temat.

- W Daszynie obecnie jest osoba wy-
konująca zadania i kompetencje wójta, 
która ma doprowadzić do sprawnego 
funkcjonowania samorządu po tym jak 
wójt Zbigniew W. został aresztowany. 
Do kogo można mieć pretensje o taki 
stan rzeczy? Chyba tylko do samego 
wójta - dodaje senator.

Pod koniec ubiegłego roku Sebastian 
Zaborowski otrzymał nominację na 
funkcję osoby wykonującej zadania i 
kompetencje wójta Daszyny. 

- Jeżeli ktoś krytykuje tę decyzję, to ma 
do tego prawo, ale trzeba podkreślić, że 
w takich sytuacjach powołanie osoby 
do rządzenia gminą odbywa się według 
przepisów prawa i określonych proce-
dur. Tak też było w moim przypadku 
- komentuje S. Zaborowski. - Szukanie 
powiązań politycznych nie jest trafione, 

tak samo jak obarczanie polityczną 
winą faktu, że wójt Daszyny przebywa 
w areszcie. Jeżeli zastosowano wobec 
niego tymczasowy areszt, to widocznie 
prokuratura widziała taką potrzebę.

S. Zaborowski zdaniem wielu osób 
objął władzę w jednej z najlepiej i naj-
szybciej rozwijających się gmin w Polsce. 
Milionowe dotacje, ważni inwestorzy i 
doskonały plan rozwoju gminy miały 
być gwarantem ogromnego sukcesu.

- Prawda jest taka, że kiedy w stycz-
niu przyszedłem do pracy, to spotkała 
mnie bardzo niemiła niespodzianka. 
Zastępca wójta pieniędzmi, które były 
przeznaczone na pokrycie zobowiązań 
dla firmy remontującej drogę do ubojni 
drobiu w Korytach, spłacił pożyczkę. 
Drogowcom nie było czym zapłacić a 
potrzeba było 2 mln złotych. Mało tego, 
zostałem zmuszony, żeby wziąć kolejną 
pożyczkę, bo nie byłoby pieniędzy, żeby 
w styczniu wypłacić pracownikom 
urzędu pensje, uregulować ZUS i US. 
Sytuacja w tej gminie jest wręcz dra-
matyczna a zaplanowane inwestycje i 
strategia rozwoju, mówiąc delikatnie, 
bardzo ryzykowne - wyjaśnia wyko-
nujący zadania i kompetencje wójta 
Daszyny.

Gigantyczną inwestycją zaplanowaną 
przez wójta Daszyny jest budowa elek-
trociepłowni. Jak mówi S. Zaborowski, 
budowa ma kilkunastomiesięczne opóź-
nienie, powstałe z winy poprzedniej 
władzy, braku odpowiedniego zespołu 
ludzi oddelegowanego do tej inwestycji 
oraz brakiem nadzoru i egzekwowania 

od wykonawcy realizacji zobowiązań. 
- Na ten moment niemiecka firma, 

która ma budować elektrociepłownię, 
mimo że po podpisaniu umowy w ubie-
głym roku dostała 8 mln zł zaliczki, nie 
uzyskała nawet pozwolenia na budowę. 
Nie z mojej winy ta inwestycja stoi w 
miejscu. To ja od początku roku wymie-
niam się pismami z przedstawicielami 
firmy, żeby zorganizować spotkanie i 
omówić powstałe opóźnienie. Jesteśmy 
obecnie po kontroli z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, który 
na budowę elektrociepłowni przyznał 
gminie 19 mln złotych dofinansowania. 
Czekamy na wnioski pokontrolne, ale 
istnieje ryzyko, że te pieniądze zostaną 
cofnięte, bo inwestycja nie ruszyła z 
miejsca od ponad półtora roku, gmina 
od kilku lat nie ma pozytywnej opinii 
RIO na temat wieloletniej prognozy 
finansowej, co również jest warunkiem 
do otrzymania dotacji - mówi S. Za-
borowski. - Mogą też pojawić się inne 
problemy z finansowaniem.

Szef gminy zwalnia pracowników? 
- To kolejne, zdaniem S. Zaborowskiego 
zwykłe kłamstwo. Prawnik, który rze-
komo został zwolniony dalej prowadzi 
sprawy sądowe gminy Daszyna, nie 
prowadzi jedynie obsługi prawnej urzę-
du a osoba świadcząca usługi inspektora 
ochrony danych osobowych ma jedynie 
zmniejszony zakres obowiązków, któ-
rych łączenie było, jak mówi S. Zaborow-
ski, łamaniem przepisów. Ma jednak 
nadal umowę z gminą na świadczenie 
usług BHP i prowadzenie archiwum.

- Nikogo nie zwalniam, wręcz prze-
ciwnie. Niedługo będziemy ogłaszać 
nabory do pracy w urzędzie gminy. 
Uważam, że pracowników jest za mało 
a ci, którzy są mają zdecydowanie za 
dużo obowiązków. Ciekawostka jest 
też taka, że osoby, którym proponuję 
awans, zwyczajnie go odmawiają, bo 
boją się że wróci wójt i im go odbierze. 
Sporo pracowników zapowiada też, 
że przechodzi do innej firmy z uwagi 
na lepszą płacę - dodaje. S. Zaborow-
ski. - W związku z pojawiającymi się 
nieprawdziwymi informacjami na 
temat sytuacji w gminie Daszyna, oraz 
bezpodstawnymi atakami, będziemy 
na bieżąco informować mieszkańców 
o tym, co dzieje się w gminie. 

Senator Przemysław Błaszczyk 
rozważa możliwość wystąpienia na 
drogę sądową przeciwko autorowi 
szlakujących publikacji. Również 
Sebastian Zaborowski nie wyklucza 
takiej możliwości.

Przystanek auto-
busowy w Chor-

kach w ostatnim czasie wygląda 
mało estetycznie. Walające się bu-
telki po alkoholu, śmieci, niedopałki 
papierosów i rozrzucona odzież 
denerwują podróżnych. 

- Ten przystanek przypomina pijacką 
melinę. Wszędzie porozrzucane butelki 
po alkoholowej libacji, resztki żywności 
i nie tylko. Miałam nadzieję, że ktoś się 
tym zajmie, tym bardziej, że w bliskiej 
odległości znajduje się szkoła. Niestety 
mijają kolejne dni, a śmieci jak były, tak 
są - mówi mieszkanka Chorek.

Jak powiedziała nam czytelniczka, 
butelki i puszki po alkoholu nie są 
sprzątane od kilkunastu dni. Czy 
służby komunalne mają w obowiązku 
monitorowanie czystości i porządku na 
przystankach? Jak najbardziej, jednak 

W poprzednim wy-
daniu Reportera pi-

saliśmy o kredytach, które miał 
zaciągnąć były dyrektor szpitala 
w Łęczycy Andrzej Pietruszka bez 
wiedzy zarządu powiatu łęczyc-
kiego. Podczas ubiegłotygodnio-
wej sesji, starosta łęczycki Janusz 
Mielczarek wydał oświadczenie 
w tej sprawie i potwierdził, że 
pożyczki zostały wzięte.

- W związku z różnymi informa-
cjami dotyczącymi zagrożeń szpi-
tala, oświadczam, że szpital działa 
w sposób ciągły z pełną obsadą 
lekarzy i pielęgniarek. Trudności z 
możliwością uzyskania konsultacji 
lekarzy specjalistów, nie są nowo-
ścią. Krzysztof Kołodziejski, pełnią-
cy obowiązki dyrektora, nawiązał 
umowy z NFZ i kontrakty z perso-
nelem lekarskim. Do końca marca 
będzie przeprowadzony konkurs 
na stanowisko dyrektora. W poło-
wie marca będzie przedstawiony 
wstępny bilans szpitala, obecnie 
pracują w jednostce kontrolerzy z 
firmy audytorskiej ze Szczecina. 
Także w marcu zostanie powołana 
Społeczna Rada Szpitala, na kwie-
cień przewiduję debatę na temat 
ZOZ - mówił J. Mielczarek. - Inną 
sprawą, którą określam jako drugie 
oświadczenie jest temat zaciągnię-
tych pożyczek przez byłego dyrek-
tora, Andrzeja Pietruszkę w 2018 
roku. W sumie w ubiegłym roku, 

szpital zaciągnął 
3 pożyczki, pierw-
szą w marcu na 
kwotę 2 000 000 zł 
z przeznaczeniem 
na wkład do pro-
jektu unijnego oraz 
na bieżące utrzy-
manie ciągłości 
finansowej, drugą 
we wrześniu na 
kwotę 2 000 000 
zł,  bez określenia 
celu, środki w czę-
ści wydatkowano 
na zakup drogie-
go urządzenia na 
oddział laryngolo-
giczny i trzecią 28 
grudnia 2018 r., kiedy A. Pietruszka 
był już prezesem szpitala w Kutnie, 
na kwotę 500 000 zł. Od tej ostatniej 
zapłacono prowizję, ale środki nie 
zostały do tej pory uruchomione. 
We wszystkich trzech przypadkach 
nie ma opinii zarządu powiatu 
łęczyckiego ani społecznej rady 
szpitala.

W porządek obrad środowej sesji 
wpisano także m.in. powołanie 
dwóch wymaganych prawem sa-
morządowym komisji: rewizyjnej 
oraz skarg, wniosków i petycji. 
Przypomnijmy, że próbę ich po-
wołania rada podejmowała 12 
grudnia 2018 r, niestety wówczas 
nie było chętnych do pracy w tych 

Nowa siedziba Pro-
kuratury Rejonowej 

w Łęczycy w piątek została ofi-
cjalnie otwarta. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi, dokonali za-
stępca Prokuratora Generalnego 
do Spraw Przestępczości Zorga-
nizowanej i Korupcji Beata Mar-
czak oraz Prokurator Rejonowy 
w Łęczycy Andrzej Pankiewicz. 
Do gmachu przy ulicy Lotniczej 
prokuratorzy przenieśli się w 
połowie stycznia. 

Uroczyste przecięcie wstęgi

Przystanek czy melina?
jak się okazuje, warto, aby mieszkańcy 
sami wskazywali zanieczyszczone 
miejsca.

- Pracownicy komunalni dbają o 
porządek, niestety nikt nie zgłaszał do 
nas sprawy przystanku w Chorkach. 
Ja nie mogę być w każdym miejscu 
gminy, ale na pewno mogę obiecać, 
że w najbliższym czasie przystanek 
zostanie uporządkowany - słyszymy 
od Janusza Jagodzińskiego, wójta 
gminy Grabów.

(mku)

Kredyty na szpital jednak zaciągnięte

Starosta Janusz Mielczarek podczas sesji mówił o 
łęczyckim szpitalu

organach, jednakże niepowołanie 
ich groziło nawet rozwiązaniem 
rady i rozpisaniem ponownych 
wyborów. Nic też dziwnego, że at-
mosfera obrad od samego początku 
była dość napięta. Po burzliwych 
dyskusjach, ustalono, że komisja 
rewizyjna będzie pracowała w 
czteroosobowym składzie: Michał 
Czekalski jako przewodniczący, 
Monika Twardowska, Zbigniew 
Marczak i Janusz Otto. Podobnie, 
w skład komisji skarg, wniosków i 
petycji weszły te same cztery osoby, 
tyle tylko, że na przewodniczącego 
komisji wybrano radnego Janusza 
Otto.

(mku)
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W środowy poranek 
21-letnia mieszkanka 

najadła się strachu. Przy mostku 
nad miejskim zalewem zauważyła 
mężczyznę, który stał ze spusz-
czonymi spodniami i onanizował 
się. Młoda kobieta zadzwoniła na 
numer alarmowy. To nie pierwsza 
taka sytuacja w mieście.

Policja potwierdza, że do zdarze-
nia doszło 27 lutego tuż po godzinie 
8 rano. 

- W tym czasie 21 – letnia kobie-
ta szła od ul. Belwederskiej w kie-
runku ul. Dworcowej chodnikiem 
przy zalewie miejskim. W czasie, 
kiedy zbliżała się do kładki, z od-
ległości, jak podała 100-50 metrów, 
dostrzegła stojącego mężczyznę. 
Ten miał być częściowo ukryty 
w krzakach, mieć opuszczone 
spodnie i dotykać się w miejscach 
intymnych. Kiedy to zobaczyła 
zatrzymała się i zadzwoniła na 
numer alarmowy. Po zakończonej 
rozmowie odwróciła się w kierun-
ku kładki, a mężczyzna był już po 
jej drugiej stronie i szedł w kierun-
ku ul. Dworcowej - relacjonuje asp. 
Mariusz Kowalski, ofi cer praso-
wy KPP w Łęczycy. - Jak wynika 
z relacji zgłaszającej, mężczyzna 
jej nie zaczepiał ani nie komuni-
kował się z nią. Pomimo podjętych 
działań przez skierowane w rejon 
patrole, nie ujawniono opisanego 
mężczyzny. Od zgłaszającej przy-
jęte zostało zawiadomienie. Czyn-

ności prowadzone są w kierunku 
wykroczenia polegającego na 
wywołaniu zgorszenia w miejscu 
publicznym. 

Według opisu młodej kobiety, 
gorszące czynności wykonywał 
mężczyzna w wieku 30-40 lat, 
wzrostu około 180 cm. Ubrany był w 
czarne spodnie oraz czarną kurtkę 
z kapturem. Wszelkie osoby, które 
mają jakiekolwiek informacje w 
powyższej sprawie proszone są o 
kontakt z łęczycką policją. 

W Łęczycy co jakiś czas docho-
dzi do podobnych sytuacji. Przy 

łęczyckim zalewie 3 lata temu 
58-letni wówczas mężczyzna 
onanizował się na oczach dzieci. 
Dzięki ich szybkiej reakcji, zbo-
czeniec został zatrzymany. Na 
osiedlu Waliszew, w 2015 roku 
kilkakrotnie widziano mężczy-
znę, który onanizował się na po-
bliskich łąkach. Rok temu z kolei w 
mieście głośno było o zboczeńcu, 
który proponuje seks nieletnim 
chłopcom a kilka lat temu takie 
samo zagrożenie pojawiło się przy 
jednej z łęczyckich podstawówek.

(zz)

Uwaga! ZBoCZeNieC NaD ZaleweM!Pierwsze kwiaty już na targu
Łęczyca Pogoda w tym roku 

mocno zaskakuje. 
Wyjątkowo wcześnie, bo pod 
koniec lutego w sprzedaży po-
jawiły się już pierwsze kwiaty do 
ogrodów i na balkony. Co cieka-
we, klientów też nie brakuje. Czy 
można już mówić o wiośnie?

Na targu nie ma problemu, żeby 
kupić kolorowe bratki, prymulki 
czy stokrotki ogrodowe.

- Zainteresowanie klientów jest 
całkiem spore. Ludzie lubią kwiaty 
i kiedy tylko robi się ładna pogoda, 

chętnie je kupują - mówi Tomasz 
Florczak, sprzedawca z targu w 
Łęczycy.

Za prymulkę trzeba zapłacić 3 zł, 
stokrotka kosztuje 2,5 zł a bratek – 2 
zł.

Klienci najczęściej pytają o to, 
które kwiaty nie zmarnują się w 
razie niskiej temperatury powietrza, 
trzeba bowiem pamiętać, że pogoda, 
zwłaszcza marcowa, jest mocno 
przewrotna. 

- Najbardziej odporny jest bratek, 
ale prymulka i stokrotka też są wy-
trzymałe - tłumaczy sprzedawca.

Pogoda niewątpliwie jest mało 
zimowa i taka ma pozostać, choć 
nocami temperatura powietrza 
jeszcze będzie spadać poniżej zera. 
Do kalendarzowej wiosny pozostały 
niecałe trzy tygodnie. 

(mku)



6 4 MARCA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny draMat na drodze

ży
cz

en
ia

Marek Wojtysiak, zastępca 
prokuratora rejonowego w 
Poddębicach, mówi o coraz 
częstszych interwencjach wy-
miaru sprawiedliwości doty-
czących przypadków znęcania 
się w rodzinie.

- W tym roku mieliśmy już 
kilka takich spraw – słyszymy. - 
Liczba interwencji w podobnych 
sprawach podejmowanych przez 
prokuraturę bardzo wzrosła. 
Prokuratura podejmuje kroki 
związane z orzeczeniem 3-mie-
sięcznej „eksmisji” z lokalu, 
gdzie doszło do przemocy do-
mowej. 

Przyczyn jest  m nóst wo, a 
wśród nich wymienia się naj-
częściej: frustrację, wynikającą 
z n iezaspokojonych potrzeb 
czy oczekiwań, np. w sferze 
zawodowej, agresję jako metodę 
rozładowania skumulowanego 
negatywnego napięcia, konflikty 

A u t o k a r 
wiozący do 

Świnoujścia obywateli Ukrainy 
wjechał do rowu, po tym, jak 
w jego przednią szybę ude-
rzyło koło, które oderwało 
się z jadącej przed autokarem 

TeRRoR w Rodzinach 

Prokurator M. Wojtysiak mówi o rosnącym problemie związanym z 
przemocą w rodzinie

małżeńskie, nieporozumienia z 
partnerem, nadużywanie alko-
holu lub narkotyków.

W większości przypadków 
sprawcą przemocy domowej jest 
mężczyzna, mąż i ojciec. Nad-
używa on swojej siły fizycznej, 
psychicznej przeciw pozostałym 
członkom rodziny, żonie i dzie-
ciom, naruszając ich prawa oso-
biste oraz powodując cierpienie i 
szkody. Przestępstwo zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5,chyba, że 
było popełnione z zastosowa-
niem szczególnego okrucieństwa 
(wówczas sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku 
do lat 10). Warto też wspomnieć o 
„Niebieskiej Karcie” - dokumen-
cie służbowym wypełnianym 
przez funkcjonariusza policji w 
przypadku stwierdzenia prze-
mocy w rodzinie. 

(ps)

Gm. Wartkowice 

ciężarówki. 48-letni kierowca 
autokaru zginął na miejscu, 
natomiast 40-letnia pasażerka 
wraz z 55-letnim pasażerem 
autokaru zostali przewiezieni do 
szpitala w Poddębicach. 

Do wypadku doszło w nocy, z 

28 lutego na 1 marca. Autokarem 
jechało 14 pasażerów. 

Autokar zjechał do rowu i prze-
wrócił się na prawy bok. Pomimo 
prowadzonej przez strażaków 
reanimacji, nie udało się uratować 
kierowcy autokaru.

- Pozostałe 12 osób podróżu-
jących autokarem, zostało prze-
wiezionych do szkoły w Wartko-
wicach, gdzie na polecenie wójta 
został im wydany ciepły posiłek 
oraz gorące napoje. Do trans-
portu osób z miejsca zdarzenia 
do szkoły wykorzystano mikro-
bus z KP PSP w Poddębicach i 
radiowóz z KPP w Poddębicach 
– mówi mł. brygadier Wiesław 
Grzybowski, rzecznik poddę-
bickiej straży pożarnej. 

Działania ratownicze trwały po-
nad 4 godziny, uczestniczyło w nich 
6 zastępów państwowej i ochot-
niczej straży pożarnej z powiatu 
poddębickiego. Droga wojewódzka 
nr 703 była zamknięta, policja wy-
znaczyła objazdy. 

Kierowca ciężarówki, z której 
oderwało się koło, był trzeźwy. 

Okoliczności wypadku wyjaśnia 
policja pod nadzorem prokuratury 
rejonowej.

(ps)

Poczuł się PokRzywdzony 

Radny poszedł do sądu 
Poddębice Dariusz Szewczyk, 

ra dny  mie j s k i 
związany z PSL – do niedawna 
pełniący obowiązki dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy, 
zdecydował się na zaskarżenie 
w Sądzie Pracy decyzji władz 
powiatu o odwołaniu go z dy-
rektorskiego stanowiska.

Takiej sprawy w poddębickim 
pośredniaku jeszcze nie było. 
Czy decyzję władz powiatowych 
można traktować jako polityczną? 
Formalnie powiat żadnych zarzu-
tów w stosunku do Szewczyka nie 
przedstawił. 

- W piśmie ze starostwa nie 
było żadnego merytorycznego 
wytłumaczenia decyzji o przesu-
nięciu mnie na poprzednie moje 
stanowisko pracy w Centrum 
Aktywizacji Zawodowej. Nie 
doczekałem się wyjaśnienia ze 
strony władz powiatu. Nie ukry-
wam, że czuję się pokrzywdzony 
i dlatego zdecydowałem się na 
skierowanie sprawy do Sądu 
Pracy – słyszymy od Dariusza 
Szewczyka. 

Jak się dowiedzieliśmy, problem 
dotyczy nie tylko strat finanso-
wych.

- Nie będę ukrywał, że dy-
rektorska pensja jest o wie-
le wyższa od tej, którą teraz 
pobieram. Jednak chodzi nie 
tylko o pieniądze. Obejmując 
2 lata temu stanowisko p.o. 
dyrektora PUP w Poddębicach 
podjąłem szereg zabiegów, 
aby urząd działał sprawnie. 

Przeprowadziłem zmiany w 
regulaminach, pracowałem z 
zespołem nad dostosowaniem 
przepisów do obowiązującego 
rozporządzenia w zakresie 
RODO. Wkładałem w pracę 
dużo wysiłku i serca. Naprawdę 
byłem zaangażowany i tym bar-
dziej, w mojej ocenie, decyzja 
starostwa jest niesprawiedliwa.

D. Szewczyk dodaje, że w urzę-
dzie pracy, podczas gdy szefował 
placówką, przeprowadzono sze-
reg kontroli, m.in. z NIK, urzędu 
wojewódzkiego. 

- Pokontrolne wnioski nigdy nie 
były negatywne. Mam nadzieję, że 
Sąd Pracy dokładnie zbada spra-
wę. Zabiegam o przywrócenie na 
stanowisko z którego powiat mnie 
odsunął – mówi radny miejski. 

Niedawno starostwo ogłosiło 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy. Póki 
co za sterami pośredniaka stoi 
Urszula Patora. 

Prawie 1,5-miesiąca temu 
przesłaliśmy mailem pytania do 
Małgorzaty Komajdy, starosty 
poddębickiego, ws. odwołania ze 
stanowiska Dariusza Szewczyka. 
Zapytaliśmy m.in. o powody ta-
kiej decyzji. Do dziś odpowiedzi 
redakcja nie otrzymała. 

(ps)

D. Szewczyk skarży w 
Sądzie Pracy decyzję władz 
powiatowych 

Zginął kierowca autokaru. 
Dwie osoby poszkodowane 
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W niedzielę, 24 lutego na 
Zamku Arcybiskupów Gnieźnień-
skich odbył się już po raz piąty 
Koncert Zespołu Dziecięcego 
„Suzuki”.

W niedzielnym koncercie, obję-
tym honorowym patronatem Bur-
mistrza Miasta Uniejów, wystąpiło 
łącznie 80 dzieci w wieku od 4 do 15 
lat. Przyjechały one (w większości 
wraz z rodzicami) z całej Polski, 
m.in. ze Zduńskiej Woli, Wrocła-
wia, Warszawy, Turku i Kalisza, a 
także z zagranicy – jedna rodzina 
specjalnie na tę okazję przyjechała 
aż z Irlandii. 

Koncert był zwieńczeniem cyklu 
V Zimowych Warsztatów Dzieci 
Suzuki, które odbywały się od 21 
lutego na terenie Uniejowa. Warsz-
taty rozpoczęły się od wodnych 
harców na Termach Uniejowskich. 
Dlaczego właśnie tam? Według or-
ganizatorki przedsięwzięcia - Pani 
Anny Bralewskiej kąpiele w unie-
jowskich wodach termalnych wpły-
wają regenerująco i odprężająco na 

uniejowski koncert dzieci suzuki
aby wszystkie dzieci, zarówno te 
początkujące, jak i zaawansowane 
mogły się wspólnie zaprezentować. 
Oprócz utworów klasycznych, rów-
nież i tu dało się słyszeć znajome 
motywy współczesne, m.in. nową 
odsłonę utworu Kukułka. 

Trzecia grupa instrumentalistów 
– skrzypce, pod opieką pedagoga 
Miry Wojturskiej, zagrała kilka 
nastrojowych motywów starych 
mistrzów muzyki klasycznej, m.in. 
z repertuaru Bacha i Haendla. 
Zwieńczeniem występu tej grupy 
była aranżacja przewidziana na 
całą orkiestrę w utworach musi-
calowych: Memories z musicalu 
Cats Andrew Lloyda Webbera oraz 
motyw przewodni z filmu Piękna i 
Bestia Alana Menkena. 

Blisko dwugodzinny koncert 
był niezwykłą podróżą do krainy 
dźwięków, jak również potwierdze-
niem skuteczności metody Suzu-
ki stworzonej przez japońskiego 
skrzypka - Shinichi Suzuki w latach 
40–50 XX w. Choć sam autor wolał 
nazywać ją Metodą Języka Ojczyste-
go i Edukacji Talentów, wzięło się to 
od spostrzeżenia, że każde dziecko 
opanowuje perfekcyjnie język oj-
czysty, bez względu na stopień jego 
trudności. Świadczy to o ogromnej 
zdolności dziecka do przyswajania 
informacji. Matka, która mówi do 
dziecka, uwrażliwia je na dźwięki, 

które wypowiada. Dziecko odbiera 
ją poprzez zmysły, naśladownictwo 
i powtarzalność. Podobnie jest z 
muzyką, która również jest swo-
istym językiem. Dzięki temu dzieci 
już w wieku czterech, pięciu lat 
mogą rozpocząć swoją przygodę z 
nauką gry na instrumencie. 

Metoda Suzuki skierowana jest 
na harmonijny rozwój dziecka – 
rozwój jego intelektu, sfery emocjo-
nalnej, manualnej, poczucia piękna. 
Poprzez muzykę dzieci poznają hi-
storię, tradycję i kulturę regionalną. 
Dzieci uczą się odpowiedzialności 
i samodyscypliny, poznają pracę 
w grupie. Do nauki angażuje się 
również środowisko rodzinne, bo 
jak stwierdził Suzuki „Człowiek 
jest dziedzicem swego otoczenia”. 
Ważnym elementem metody są 
warsztaty muzyczne, takie jak te 
przeprowadzone w Uniejowie. 

Wygląda na to, że Uniejów wraz z 
Termami nie tylko wpływa dobro-
czynnie na zdrowie, ale również 
sprzyja pracy pedagogicznej i 
twórczej…

Decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza 
Miasta Uniejów z dn. 22 lutego 
2019 roku płk pilot Szczepan Ścibior 
zostanie uhonorowany pośmiertnie 
tytułem Honorowego Obywatela 
Miasta Uniejów. Uroczystości odbę-
dą się 17 marca 2019 r.  

Pułkownik pilot Szczepan Ścibior jest 
dla Uniejowa ważną postacią. Ten rodo-
wity uniejowianin (ur. 13 grudnia 1903 
r.) zawsze czuł się bardzo związany ze 
swoim rodzinnym miastem i w nim 
pobierał pierwsze nauki. Z mundurem 

związał się w wieku 21 lat. Początkowo 
wstąpił do piechoty, ale szybko związał 
się  z lotnictwem, które od zarania 
dziejów uznawane jest za elitę sił zbroj-
nych. Personel latający musi bowiem 
posiadać kwalifikacje nieznane dla 
klasycznych rodzajów wosk jak piecho-
ta, czy artyleria. Oprócz umiejętności 
technicznych niezbędnych do obsługi 
aparatów latających, musi spełniać 
wyśrubowane warunki fizyczne. 

Pułkownik Ścibior podczas II woj-
ny światowej był 
pilotem 305. Dy-
wizjonu Bom-
bowego „Ziemi 
Wielkopolskiej”. 
Zestrzelony nad 
Belgią  podczas 
jednego z lotów 
bojowych w 1941 
r. trafił pod opie-
kę belgijskiego 
ruchu oporu. 
Dzięki pomocy i 
umiejętnościom 
zdołał przedo-
stać się do oku-
powanej stoli-
cy, gdzie został 
przechwycony 
i aresztowany 
przez Gestapo. 
Koniec wojny 

przywitał w obozie jenieckim, a po 
jej zakończeniu wyjechał do Wielkiej 
Brytanii. Wkrótce jednak podjął decy-
zję o powrocie do wyzwolonej Polski, 
do swojej rodziny, żony i dwóch córek, 
co uczynił w 1946 r. Powrócił również 
do odradzającego się lotnictwa. Zaczął 
służbę w Łęczycy, w 7. Samodzielnym 
Pułku Bombowców Nurkujących, ale 
doskonałe wyniki utorowały mu drogę 
do Dęblina, gdzie przez cztery lata, 
do 1951 roku pełnił funkcję Komen-
danta Oficerskiej Szkoły Lotniczej. W 
sierpniu 1951 r., w wyniku oskarżeń 
politycznych, postawiono mu zarzut 
szpiegostwa na rzecz wrogów Polski 
Ludowej. W efekcie sfingowanego 
procesu Najwyższy Sąd Wojskowy 
pod przewodnictwem płk Piotra 
Parzenieckiego na podstawie art.86 § 
1 ,2 KKWP  skazał go na karę śmierci. 
Wyrok wykonano w więzieniu moko-
towskim w Warszawie dnia 7 sierpnia 
1952 roku. Cztery lata po jego śmierci 
Szczepan Ścibior został zrehabilitowa-
ny i oczyszczony z zarzutów. Miejsce 
jego pochówku długo pozostawało 
nieznane. Dopiero w 2017 r. roku dzięki 
badaniom i pracy Biura Poszukiwań i 
Identyfikacji IPN jego szczątki odnale-
ziono na warszawskim Wojskowym 
Cmentarzu na Powązkach, a informa-
cje do publicznej wiadomości podano 
4 października 2018 r.

Mimo wielu odznaczeń, które otrzy-
mał jeszcze za życia (m.in. Srebrny 
Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski IV klasy, 
trzykrotne odznaczenie Krzyżem 
Walecznych, Medal za wojnę 1918-1921 
oraz Polowa Odznaka Pilota) postać 
Szczepana Ścibiora po jego śmierci 
przez dziesiątki lat w ogóle nie była 
wspominana na kartach historii, a 
jego życie przemilczano. Jednak miesz-
kańcy jego rodzinnego miasta nigdy 
nie zapomnieli. Z inicjatywy córek 
Szczepana Ścibiora w latach osiem-
dziesiątych w Kolegiacie wbudowano 
tablicę upamiętniającą, a w 1987 roku 
Rada Miejska uhonorowała jego osobę 
poprzez nadanie jednej z ulic miasta 
jego imienia. Wreszcie w 1994 roku 
Szkole Podstawowej w Wieleninie na-
dano imię płk pil. Szczepana Ścibiora. 

Mimo niezwykle dramatycznych 
losów, które towarzyszyły lotnikowi 
od dzieciństwa (śmierć rodziców, 
zestrzelenie nad Belgią i w końcu 
brutalne odebranie życia w zderzeniu 
ze stalinowską rzeczywistością), puł-
kownik Ścibior całym swoim życiem 
udowadniał lojalność wobec Ojczy-
zny i wierność przysiędze wojskowej. 
Niezłomnie walczył o niepodległość i 
suwerenność Polski.  

Wobec powyższego, nadanie po-
śmiertnie płk pil. Szczepanowi Ścibio-

rowi tytułu Honorowego Obywatela 
Uniejowa dla całej społeczności unie-
jowskiej będzie wyjątkowo ważnym 
wydarzeniem. Jego ukochane, rodzime 
miasto, choć w ten sposób, będzie miało 
możliwość podkreślić pamięć dla za-
sług  tej wybitnej postaci oraz wyrazić 
szacunek w stosunku do jego osoby. 

17 marca o godz.11.40 w uniejowskiej 
Kolegiacie odbędą się uroczystości 
upamiętniające  płk pil. Szczepana Ści-
biora wraz z nadaniem mu pośmiert-
nie tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Uniejów i odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej. 

Wszystkich, którym bliska jest postać 
Szczepana Ścibiora zapraszamy do 
włączenia się i udziału w uroczysto-
ściach. 

Pułkownik honorowym obywatelem 

instrumentalistów, łagodzą stres 
oraz redukują napięcie i wpływają 
rozluźniająco na mięśnie. 

Kolejne dwa dni upłynęły na in-
tensywnych zajęciach 
przygotowujących 
uczestników do 
koncertu. W Miejsko
-Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyła 
się seria warszta-
tów muzycznych, 
tanecznych i pla-
stycznych. Młodzi 
wykonawcy, pod 
bacznym okiem 10 
nauczycieli i rodzi-
ców, wzięli udział 
w zajęciach kształ-
cenia, słuchu, tańca 
i rytmiki. Wszystkie 
dzieci szkoliły swoje 
umiejętności z na-
uki gry na skrzyp-
cach, fletach i wiolonczeli. Dwa dni 
warsztatów wystarczyły, aby dać 
wspólny koncert, ponieważ codzien-
na nauka bazuje na jednakowym 
repertuarze. Dzięki temu wspólne 
muzykowanie jest tylko kwestią 
zgrania i dostrojenia się. 

Niedzielny koncert podzielony 
był na kilka sekcji. Otworzył go 
patriotyczny performance muzycz-
no-teatralny pod kierownictwem 
Katarzyny Matusiak. Dzieci w kilku 

symbolicznych scenach ukazały 
metaforycznie losy Polski  i nawią-
zały do obchodów odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Następnie 

zaprezentowała się Or-
kiestra Rodzicielska 
– rodzice, którzy na 
co dzień razem z na-
uczycielami pełnią 
rolę trenerów swo-
ich pociech, czasem 
sami zaczynają mu-
zykować. Również 
oni przeszli trening 
pod okiem Pawła 
Kulczyckiego, a efek-
ty pracy zaprezen-
towali w specjalnie 
skomponowanym 
dla nich utworze „Po-
zytywka”.

Reszta koncertu 
była już poświęcona 

stricte występowi 
dzieci - rozpoczęły wiolonczele  pod 
kierownictwem nauczyciela - Pawła 
Panasiuka z Olsztyna. Trener opra-
cował kilka utworów dla tej sekcji, 
w tym również niespodziankę, 
temat z filmu „Gliniarze z Beverly  
Hills”, który w wiolonczelowej 
odsłonie nabrał zupełnie nowego 
wyrazu. 

Następnie wystąpiły flety wraz 
z trenerem Przemysławem Marcy-
niakiem. Repertuar dobrano tak, 

Samorząd Miasta Uniejowa
Rodzina Pułkownika Szczepana Ścibiora

Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie

Szkoła Podstawowa im. płk pil. Szczepana Ścibiora w 
Wieleninie 

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

zapraszają 

na uroczystość
upamiętnienia Pułkownika pil. Szczepana Ścibiora

w Jego rodzinnym mieście 
w dn. 17 marca 2019 roku o godz. 11.40

w Kolegiacie Wniebowzięcia NMP

Planowany przebieg uroczystości w Kolegiacie Wniebowzięcia 
NMP w Uniejowie:

Godz. 11.40 występ uczniów SP im. płk. pil. Szczepana Ścibiora 
z Wielenina

Godz. 12.00 Msza święta w intencji płk. pil. Szczepana Ścibiora 
W trakcie mszy:

wręczenie Rodzinie płk. pil. Szczepana Ścibiora aktu nadania 

pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej płk. pil. Szczepana Ścibiora, 
złożenie wiązanek kwiatów
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 323: Leniwy dwa razy robi.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Facet dzwoni do znajomych. Odbie-
ra synek. 
- Cześć Jasiu, jest tata? 
- Jest (Jaś cały czas szepcze). 
- Daj go do telefonu. 
- Nie mogę, zajęty. 
- A jest mamusia? 
- Jest. 
- To daj ją do telefonu. 
- Nie mogę, też jest zajęta. 
- A jest jeszcze ktoś z dorosłych? 
- Tak. Policja i straż pożarna. 
- To poproś kogoś do telefonu. 
- Nie mogę, też są zajęci. 
- Czym do licha oni są tak zajęci? 
- Szukają mnie.     

* * *
* Przychodzi facet do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, tak mnie strasznie wątroba boli! 
Na to lekarz: 
- A pije pan? 
- Piję, ale nie pomaga! 

* * *
* Do wytwórni pasztetów przyjechała kontrola z sane-
pidu. 
Inspektor pyta: 
- Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę z zająca? 
- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze koninę. 
- A w jakich proporcjach? 
- Pół na pół... Jeden zając, jeden koń. 
                                                                              

* * *
* Jasiu, słyszałem, 
że dostałeś jedynkę 
z historii! - krzyczy 
ojciec na Jasia. 
- To wszystko przez 
Łokietka!- broni się 
Jaś. 
- To po co się z nim 
zadajesz?!      

ZUPA Z KUREK
Składniki: 
3 spore garście kurek (około 1/2 
kg) 
1 średniej wielkości cebula 
6 szklanek warzywnego bulionu 
3 średniej wielkości ziemniaki 
1/2 szklanki makaronu orzo 
(można zastąpić innym, bardzo 
drobnym makaronem) 
2 łyżki oleju 
1 łyżka masła 
1/2 szklanki kwaśnej śmietany (co 
najmniej 18%) 
2 łyżki drobno posiekanej natki 
pietruszki 
2 łyżki drobno posiekanego 
koperku 
Etapy przygotowania:

Kurki oczyść, szybko opłucz pod 
strumieniem zimnej wody. Odsącz 
na cedzaku. Cebulę pokrój na drobną 
kostkę. Obrane ziemniaki pokrój na 
kostkę o boku około 1 cm. Na patel-
ni rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko 
posól i smaż na średnim ogniu cały 
czas mieszając, aż się zacznie szklić 
(zajmie Ci to około 2-3 minuty). Do 
cebuli dodaj kurki i smaż na dużym 
ogniu, często mieszając. Na początku 
z kurek wydzieli się sporo płynu, który 
należy odparować. Kiedy na patelni 
nie będzie już płynu, a kurki zaczną 
się przyrumieniać na brzegach, dodaj 
do nich masło, wymieszaj, smaż przez 
pół minuty. Kurki z cebulą dodaj do 
gorącego bulionu. Do garnka dodaj 
też ziemniaki. Doprowadź do wrze-
nia i gotuj do całkowitej miękkości 
ziemniaków i makaronu (3-4 minuty). 
Dodaj makaron i gotuj do jego mięk-
kości (4-5 minut). Do śmietany wlej 
kilka łyżek gorącej zupy, wymieszaj. 
Tak przygotowaną śmietanę wlej 
do gotującej się zupy, wymieszaj, 
zmniejsz ogień i powoli doprowadź 
do lekkiego wrzenia. Zgaś ogień. Do 
zupy dodaj natkę i koperek, wymie-
szaj, przykryj, odstaw na 2-3 minuty, 
by smaki się połączyły. 

PLACKI Z KISZONĄ KAPUSTĄ
Składniki:
1 kg ziemniaków
2 szalotki
20 dag kiszonej kapusty
10 dag wędzonego boczku 
1 jajko
1 łyżeczka suszonego tymianku
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
sklarowane masło
40 dag wędzonego łososia
Etapy przygotowania:
Ziemniaki obrać i zetrzeć na grubej 
tarce. Szalotki obrać i pokroić w drob-
ną kostkę. Kiszoną kapustę trochę 
posiekać. Boczek pokroić w kostkę. 
Wymieszać kapustę, boczek, jajko, 
szalotki i ziemniaki. Doprawić ty-
miankiem, gałką muszkatołową, solą 

i pieprzem. Dokładnie wymieszać.
Z powstałej masy uformować płaskie 
placki średnicy ok. 10 cm. Smażyć na 
patelni na sklarowanym maśle, aż na-
biorą złotobrązowego koloru. Usma-
żone placki odstawić w ciepłe miejsce 
do momentu, kiedy wszystkie będą 
gotowe. Placki przybrać kawałkami 
wędzonego łososia i listkami bazylii. 

SERNIK JOGURTOWY 
- Z JOGURTÓW GRECKICH

Składniki:
Ciasto na spód: 
2 szklanki mąki 
3 żółtka 
100 g margaryny 
2 łyżki śmietany 
1/4 szklanki cukru 
1 łyżeczka proszku do pieczenia .
Masa serowa: 
2 duże jogurty greckie ( po 400g) 
2 budynie w proszku 
5 jajek 
około 1/2 - 3/4 szklanki cukru 
cukier waniliowy 
1 łyżeczka proszku do pieczenia .
Etapy Przygotowania:
Żółtka ubij z cukrem na puch, 
dodaj śmietanę i dokładnie wy-
mieszaj. Na stolnicę przesiej mąkę, 

dodaj proszek do pieczenia 
oraz margarynę. Całość dokład-
nie posiekaj nożem. Następnie 
połącz z ubitymi żółtkami i za-
gnieć jednolite ciasto. Gotowe 
włóż do lodówki na ok 30 min.
Masa: białka oddziel od żółtek. 
Żółtka ubij z jogurtami na deli-
katny puch, następnie stopniowo 
dodawaj proszek budyniowy oraz 
proszek do pieczenia. Z białek i 
cukru ubij sztywną pianę i deli-
katnie wymieszaj drewnianą łyż-
ką z pozostałą masą. Schłodzone 
ciasto rozwałkuj na wyłożoną 
papierem do pieczenia dużą bla-
chę, wylej masę serową i upiecz 
w nagrzanym do 180C piekarniku 
przez ok godzinę.
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KRólowały pieRogi
Prawie 90 potraw zaprezentowano podczas XIX Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi Łęczyckiej. Corocz-
na smakowita impreza organizowana w Domu Kultury w Łęczycy w tym roku odbyła się pod hasłem 
“Maryna, gotuj pierogi!”, ale nie tylko pierogi przygotowano. Równie ważne były tłustoczwartkowe 
pączki i faworki. Degustacja potraw stanowiła bez wątpienia najprzyjemniejszą częścią kulinarnego 
pokazu przygotowanego jak zawsze przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. 
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Z redakcją, w ub. 
poniedziałek, skon-

taktował się jeden z miejscowych 
przedsiębiorców. Otrzymał mail 
informujący o kontroli urzędu skar-
bowego. Wiadomość zawierała jed-
nak mnóstwo stylistycznych błędów. 
Biznesmen nie otworzył załącznika, 
podejrzewając, że może zawierać 
złośliwe oprogramowanie. 

Okazało się, że podobne wiadomości 
zostały rozesłane do przedsiębiorców 
w całym kraju. 

Urząd skarbowy wysyła maile? Nie, 
to próba wyłudzenia danych poprzez 
fałszywą wiadomość, informującą o 
“zamiarze wszczęcia kontroli”, pod-
pisaną przez niejakiego Mariana 
Jakubowskiego. Jak informuje Izba 
Administracji Skarbowej - urzędy 
skarbowe nigdy nie informują podatni-
ków o takich procedurach drogą elek-
troniczną. Podobną próbę oszustwa 
odnotowano już w 2016 roku. Fałszywą 
wiadomość od urzędu skarbowego 
najlepiej skasować. 

Fałszywy mail informował o: za-

miarze wszczęcia kontroli skarbowej, 
podpisany był przez magistra Marka 
Jakubowskiego, zawierał podejrzany 
załącznik.

„Ostrzegamy przed fałszywymi 
wiadomościami o tytule „Informacja 
o zamiarze wszczęcia kontroli skar-
bowej”, w których autor informuje o 
zamiarze zainicjowania kontroli w 
dniu 18.04.2019 r.

Urzędy skarbowe nie są  autorem 
takich wiadomości. Otwieranie za-
łącznika do wiadomości lub zamiesz-
czonych w niej linków, jak również 
wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, 
jest niebezpieczne, ponieważ może spo-
wodować zainfekowanie komputera 
szkodliwym oprogramowaniem lub 
przekazanie danych podatnika nie-
uprawnionym osobom” - informuje za 
pośrednictwem „Reportera” Agniesz-
ka Pawlak, rzecznik Izby Administracji 
Skarbowej w Łodzi.

Ważna informacja – adresy mailowe 
administracji podatkowej mają rozsze-
rzenie @mf.gov.pl. 

(stop)

W tym tygodniu 
zakończyć się mają 

prace na rondzie Solidarności. 
Wykonano już roboty brukar-

uwaga na fałszywe maile

To próba wyłudzenia danych!
skie, w ramach których posze-
rzono wjazdy i zjazdy z ronda 
o ok. 1,5 m i wymieniono kra-
wężniki na pierścieniu ronda na 

granitowe. Obecnie prowadzone 
są prace związane z wykona-
niem podbudowy nawierzchni, 
a następnie zostaną ułożone 
dwie warstwy asfaltu. Ul. Unii 
Europejskiej będzie cały czas 
przejezdna, natomiast w dni 
układania asfaltu ruch na wyso-
kości ronda będzie się odbywał 
wahadłowo po jednej jezdni. Po-
wyższe prace mają ułatwić tirom 
przejazd wokół ronda Solidar-
ności i tym samym ograniczyć 
ruch samochodów ciężarowych 
w centrum miasta.

Burmistrz przekonał radnych
Ozorków Samorządowcy 

– 8 głosami za,  
1 przeciw i 6 wstrzymującymi 
– przyjęli uchwałę dot. wzrostu 
opłat za śmieci. Zaakceptowa-
ne stawki, to 16 zł za odpady 
segregowane i 32 zł za niese-
gregowane. Uzasadnienie pro-
jektu podwyżek nie wszystkim 
radnym przypadło do gustu. 
Burmistrz był krytykowany, w 
obronie włodarza stanął m.in. 
skarbnik miasta. 

- Jestem autorem tego projektu 
i jeśli już macie państwo kogoś 
krytykować, to krytykujcie mnie 
– mówił do radnych skarbnik 
Jarosław Sosnowski. 

Odpowiadający za finanse ma-
gistratu urzędnik musiał dokład-
nie tłumaczyć w czasie sesji, dla-
czego podwyżki są nieuniknione. 
Tym bardziej, że niektórzy radni 
oczekiwali bardzo konkretnych 
wyliczeń. 

- Brakuje mi merytorycznego 
uzasadnienia, nie ma szczegóło-
wych wyliczeń matematycznych 
– argumentował radny Kamil 
Zdziarski. 

Niektórzy samorządowcy za-
rzucali burmistrzowi nieefek-
tywną pracę, inni przypominali, 

że włodarz miasta powinien liczyć 
się z krytyką. 

- Wybrał pan sobie taki zawód i 
krytyki nie da się uniknąć – zwrócił 
się do burmistrza Roman Kłopocki. 

W radzie miasta podziały są 
widoczne. Dyskusję próbowały 
złagodzić radne.

- Powinniśmy teraz jednoczyć 
siły – podkreślała Magdalena 
Michalak. 

Małgorzata Eljasik mówiła o 
wspólnej pracy na rzecz rozwoju 
miasta.

Na sesji nie mogło zabraknąć 
wątku związanego z potrzebą 
remontu ulic: Konopnickiej, Mo-
relowej i Obrońców Westerplatte. 
Opozycyjni radni nie godzili się z 
uzasadnieniem burmistrza o dal-
szych problemach inwestycyjnych, 
które mogą być wynikiem nie pod-
wyższania opłat za śmieci. Czy to 
jest szantaż – dopytywali.

- W mieście jest wiele ulic do 
remontu, na przykład Wiejska, 
Orzeszkowej. W fatalnym stanie 
są chodniki. Rządzi pan miastem 
już wiele lat. Efekty mogłyby być 
lepsze – krytykował radny Andrzej 
Kowalski. 

- Nikogo nie szantażuję, tylko 
informuję jakie mogą być skutki 

decyzji. Musicie państwo pamiętać 
o tym, że każda decyzja podjęta 
na sesji ma ogromne znaczenie na 
przyszłość – tłumaczył burmistrz 
Jacek Socha. - Nie obawiam się kon-
struktywnej krytyki i zdaję sobie 
sprawę, jaka jest rola burmistrza. 
Nie zgadzam się jednak z opinią, 
że w Ozorkowie realizowanych 
jest mało inwestycji. Nasze miasto 
zmienia się na plus, oczywiście 
jeśli ktoś w ogóle chce zauważyć 
te zmiany. 

Czy to koniec dyskusji nad wy-
sokością opłat za śmieci? Nieko-
niecznie. W tym tygodniu znane 
będą wyniki przetargu ogłoszo-
nego przez miasto na zadanie 
związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi. Może się okazać, 
że radni ponownie będą musieli 
zająć się na sesji „problemem 
śmieciowym”. 

(stop) 

Burmistrz mówił na sesji o potrzebie podejmowania trudnych decyzji. 
Wzrost opłat za śmieci pozwolić ma miastu na realizację wcześniej 
zaplanowanych inwestycji

RemonT 
Ronda 
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Sklepy mięsne sieci Kryszpol roz-
poczęły działalność w Ozorkowie. 
Klienci chwalą smaczny i bogaty 
asortyment. Stylowy wystrój 
sklepu przy ul. Nowe Miasto 23 
zachęca  nie tylko do zakupów, 
ale także zjedzenia oryginalnych, 

Smaki Ozorkowa!

Tylko Kryszpol!
smacznych specjałów. Na miejscu 
można skosztować burgera, hot-do-
ga czy też szaszłyka.

- Głęboko wierzymy w to, że nasi 

klienci docenią produkcję żywności 
według tradycyjnych receptur, bez 
chemii spożywczej i sztucznych uszla-
chetniaczy smaku – mówi Mirosław 
Krysztofiak . - Jesteśmy firmą rodzin-
ną, którą z inicjatywy mojej i moich 

dwóch braci: Bogdana i Sławomira 
przejęliśmy od naszego ojca Tadeusza 

Krysztofiaka. Z zaangażowaniem, od 
prawie 30 lat, produkujemy mięsne 

wyroby. Co nas odróżnia od konku-
rencji? Nasze produkty to naturalne 
swojskie wędliny. Świeże, pachnące i 
niezastąpione w smaku. Mamy własny 
ubój a mięso trafia do naszych sklepów 
w zaledwie 24 godziny po uboju. Do-
stawy do naszych sklepów są 3 razy 
w ciągu dnia. Cenimy wysoką jakość, 

Najlepsza jakość, tradycyjny 
smak, atrakcyjne ceny!

Nie kupujesz kota w worku 
– w sklepach Kryszpol zawsze 
można na miejscu skosztować 
wyrobu przed jego kupnem. 

Jesteś smakoszem burgerów? 
Zapraszamy! Gorąca lada czeka...

Mirosław 
Krysztofi ak 
zaprasza 
do sklepów 

Szaszłyki, hod-dogi lub burgery – 
wszystko na miejscu 

ale dbamy również o atrakcyjne ceny. 
Warto zaglądać do naszych sklepów i 
śledzić promocje. 

Sprzedawczynie zachwalają 
świeży, pachnący asortyment 

ADRESY SKLEPÓW: NOWE MIASTO 23, STARZYŃSKIEGO 4/6B, ŁĄKOWA 22, WYSZYŃSKIEGO 9, ZACHODNIA 16A

W Leśmierzu 
mieszkańcy py-

tają, czy cały teren na placu za-
baw przy przedszkolu, zostanie 
utwardzony. W czasie roztopów, 
czy opadów deszczu, korzystanie 
z placu jest kłopotliwe z powodu 
błotnistej nawierzchni. Nasi czy-
telnicy zwracają też uwagę, że 
furtka prowadząca na plac zabaw 
jest cały czas otwarta. Zachęca to 
niektórych amatorów procentów 
do wizyt. 

- Założeniem realizacji inwestycji 
placu zabaw była jego publiczna 
dostępność dla ogółu mieszkańców. 
Mechanizm ten polega na udo-
stępnieniu, a więc otwarciu furtki 
zewnętrznej poza godzinami pracy 
przedszkola. Plac zabaw ma służyć 
wszystkim dzieciom, dlatego nieza-
sadne byłoby jego zamykanie. Ewen-
tualna obecność osób spożywających 
alkohol w tym miejscu powinna być 
niezwłocznie zgłaszana do organów 

Jarosław Kaczyński w czasie kon-
wencji PiS przedstawił nowy pro-
gram wyborczy partii. Dodatkowa 
emerytura, w formie tzw. trzynastki 
w kwocie najniższej emerytury - czyli 
1100 złotych ma trafi ć do wszystkich 
emerytów jeszcze w 2019 roku. 
Obietnice Kaczyńskiego i “nowa 
piątka PiS”, która stanowi program 
wyborczy, to szereg obietnic so-
cjalnych.

Z czym to się wiąże? Każdy emeryt 
otrzyma raz w roku dodatkowe świad-
czenie w formie tzw. trzynastki, kwota 
trzynastej emerytury wynosić będzie 
tyle, co najniższe emerytura, czyli około 
1100 złotych, wypłaty dodatkowych 
świadczeń dla emerytów mają być 
realizowane już od maja 2019. 

- To jest wspaniała informacja – nie 

ukrywa radości Stanisława Stasiak, 
emerytka z Ozorkowa. - Po 30 latach 
pracy mam emeryturę rzędu 1200 
zł. Takie wsparcie od rządu jest jak 
najbardziej wskazane. Dobrze, że PiS 
pomyślało też o starszych ludziach. 

Nowy program wyborczy Prawa 
i Sprawiedliwości, czyli tzw. “nowa 
piątka PiS” składa się z pięciu punk-
tów: 500 plus na pierwsze dziecko, 
likwidacja podatku PIT dla młodych 
pracowników - do ukończenia 26. roku 
życia, trzynasta emerytura, obniżenie 
kosztów pracy, rozwój PKS i rozbudo-
wa sieci połączeń autobusowych w 
Polsce. 

Program PiS nie wszystkim się jed-
nak podoba. 

Renciści pytają, czy dla nich również 
będzie finansowe wsparcie.

- Renciści chyba też powinni dostać. 
To schorowana grupa ludzi, często 
krzywdzona przez ZUS a renty są 
zdecydowanie mniejsze jak emerytury. 
Chyba, że PiS chce skłócić społeczeń-
stwo – słyszymy od pana Ryszarda. 

Trzynastka trafi nie tylko do eme-
rytów, ale również i rencistów - poin-
formowała wicepremier Beata Szydło. 
Trzynastka z początku wywołała 
kontrowersje, bo w trakcie konwencji 
PiS na której Jarosław Kaczyński 
przedstawiał tzw. “nową piątkę PiS” nie 
było doprecyzowane, czy na wypłatę 
dodatkowego świadczenia będą mogli 
liczyć również renciści. Beata Szydło 
rozwiała jednak wątpliwości.

Kwota trzynastki dla rencisty wy-
nosić będzie tyle samo, co dla emeryta.

(stop)

Trudno zrozumieć 
zachowanie dwóch 

22-latków, którzy postanowili zrzu-
cić z pomostu do lodowatej wody 
zalewu miejskiego cztery 17-letnie 
dziewczyny. Całe zajście nagrywała 
telefonem komórkowym 20-letnia 
znajoma sprawców. Do tragedii, na 
szczęście, nie doszło. Dziewczynom 
udało się wyjść z zalewu. Bezmyślni 
winowajcy zostali szybko ujęci.

Do zdarzenia doszło w godzinach 
wieczornych w niedzielę. Dziewczy-
ny najpierw spacerowały w pobliżu 

TRzynasTki dla emeRyTÓw 

Błoto na placu zabaw

policji lub poprzez zwrócenie obywa-
telskiej uwagi o niewłaściwym miej-
scu do tego rodzaju spotkań – mówi 
wójt Tomasz Komorowski. - Projekt 
nie przewidywał utwardzenia pozo-
stałej powierzchni. Zgodnie z doku-
mentacją, teren poza utwardzonymi 
strefami bezpieczeństwa oraz okolicą 
ławek został obsiany trawą. Po nadej-
ściu wiosny będziemy nadzorowali 
wzejście trawy oraz ewentualnie po-
dejmowali czynności związane z jej 
zagęszczeniem. 

(stop)

Najpierw zrzucili z pomostu, 
później nagrywali...

zalewu, a następnie postanowiły wejść 
na pomost. Usiadły na jego skraju, nie 
przeczuwając niebezpieczeństwa. Po ja-
kimś czasie 17-latki zostały zaczepione 
przez pijanych chuliganów. 

- Po krótkiej wymianie zdań męż-
czyźni zrzucili dziewczyny do lodo-
watej wody zalewu i odeszli. Będąca 
z nimi kobieta nagrywała wszystko 
telefonem komórkowym. Nastolatki 
na szczęście zdołały wyjść z wody i 
zaalarmowały o wszystkim rodziców. 
Opiekunowie wraz z poszkodowany-
mi szli do komisariatu złożyć zawiado-
mienie o zdarzeniu. Po drodze spotkali 
napastników. Ojcowie dziewczynek 
ujęli całą grupę i powiadomili funkcjo-
nariuszy. Mundurowi natychmiast za-
trzymali 20-letnią mieszkankę powiatu 
zgierskiego oraz dwóch 22-letnich 
mieszkańców powiatu łęczyckiego. 
Wszyscy byli nietrzeźwi,  mieli od 0,98 
do 1,5 promila alkoholu w organizmie 
– informuje podkom. Magdalena 
Nowacka, rzecznik policji w Zgierzu.

Policjanci w trakcie czynności 
ustalili, że podczas zdarzenia każda 
z dziewczyn miała przy sobie telefon 
komórkowy, który uległ zniszcze-
niu. Łączna wartość strat została 
wyceniona na prawie 5 tysięcy zł. O 
tej porze roku, przy tak niskich tem-
peraturach pobyt w zimnej wodzie 
bardzo szybko może doprowadzić 
do wychłodzenia organizmu, dlatego 
też śledczy postawili zatrzymanym 
zarzuty narażenia na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia, a także zniszczenia telefo-
nów komórkowych dziewczyn, za 
co grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Prokurator zdecydował o 
oddaniu podejrzanych pod dozór 
policyjny oraz zastosowaniu zakazu 
zbliżania się i kontaktowania z po-
krzywdzonymi.

- Jestem zszokowany całą tą sytuacją 
– nie ukrywa Mariusz Lewandowski, 
dyrektor CSiR „Wodnik”. - Po raz 
pierwszy doszło do czegoś takiego, 

brakuje mi słów. Teraz trzeba będzie 
poważnie rozważyć możliwość objęcia 
monitoringiem terenu plaży i pomo-
stów. W tej sprawie na pewno będę 
rozmawiał z burmistrzem. 

O weekendowych imprezach 
nad zalewem rozmawialiśmy z 
okolicznymi mieszkańcami. Odkąd 
przy plaży ustawione zostały ławki, 
libacje alkoholowe odbywają się na-
wet w okresie jesienno - zimowym. 

Służby komunalne na początku 
każdego tygodnia zbierają nad 
wodą wiele butelek po wypitym 
alkoholu. 

- Jest z tym problem – mówi jeden z 
mieszkańców. - Młodzież upodobała 
sobie to miejsce i jak widać, nieraz przy-
chodzą im do głów nawet najbardziej 
niewytłumaczalne pomysły. Coś trzeba 
z tym zrobić, bo może dojść do tragedii. 

(stop) 

22-latkowie zepchnęli dziewczyny z pomostu do lodowatej wody 
Dyrektor M. Lewandowski jest 
zszokowany zdarzeniem 
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Śmierć 50-let-
niego, niepeł-

nosprawnego podopiecznego 
GOPS, odbiła się szerokim echem 
w Leśmierzu. Rodzina zmarłego, 
a także niektórzy mieszkańcy 
nie szczędzą słów krytyki wobec 
jednej z pracownic socjalnych 
ośrodka pomocy, która przez 
kilka ostatnich lat opiekowała się 
niepełnosprawnym mężczyzną. 

W ostrych słowach o pracow-
nicy socjalnej wypowiada się wuj 
zmarłego. 

- Trudno jest mi zrozumieć, dla-
czego ta kobieta zmieniła zamki w 
drzwiach. Nie mogliśmy przez to 
wejść do mieszkania Wiesia (zmarły 
mężczyzna) i sprawdzić, czy opieka 
jest prawidłowa – słyszymy. - Nie 
mogłem wymóc na opiekunce 
wytłumaczenia tego, co zrobiła. 

Teraz, krótko po tej śmierci, rodzi 
się pytanie, czy w ten sposób chciała 
ukryć, w jakim stanie przebywał 
chory. A podejrzewam, że nie miał 
należytej opieki. 

Jak się dowiedzieliśmy, Wiesław 
D. od kilku już lat nie opuszczał 
mieszkania. 

- Moim zdaniem Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej powinien 
zainteresować się stanem chorego i 
zrobić wszystko, aby umieścić go w 
Domu Pomocy Społecznej. Przecież 
ten nieborak nie miał nawet żadnej 
rehabilitacji. Tak nie powinno być. 
Pracownica zaglądała do miesz-
kania rano i wieczorem, dawała 
posiłki. Ale pomoc powinna być 
bardziej wszechstronna. Być może, 
gdyby było inaczej, to 50-latek na-
dal by żył – słyszymy od jednego z 
sąsiadów zmarłego. 

W Leśmierzu mówi się nie tylko o 
– zdaniem niektórych – niewystar-
czającej pomocy. Jest jeszcze drugie 
dno tej sprawy. 

- Nie wiem, ile jest w tym prawdy, 
ale podobno opiekunka z GOPS 
przejęła mieszkanie po zmarłym. 
Trzeba to koniecznie sprawdzić – 
mówi wuj zmarłego mężczyzny. 
- Wiesio już nie kontaktował, mógł 
podpisać różne dokumenty. Zasta-
nawiamy się, czy nie pójść z tym 
do prawnika. Poza tym jestem też 
ciekawy, w jaki sposób opiekunka 
rozliczała się z pobranej od Wiesia 
renty. Czy są jakieś rachunki doku-
mentujące zakupy żywności, leków, 
środków higieny? Co z pieniędzmi, 
które zostały? 

O oskarżeniach względem jednej 
z pracownic GOPS poinformowa-
liśmy urząd gminy. Otrzymaliśmy 
odpowiedź od kierownika GOPS.

„Pracownica GOPS od 2011 roku 
opiekowała się leżącym panem 
Wiesławem D. Od 2013 roku była 
jego opiekunem prawnym usta-
nowionym przez Sąd Rejonowy w 
Zgierzu. W tym czasie ani do GOPS 
ani do Sądu Rejonowego żadne 
oceny pracy od nikogo nie wpły-
nęły. W tym czasie były kontrole 
przeprowadzane przez kuratora 
sądowego i zawsze opinie były po-
zytywne. Z rodziną pana Wiesława 
D. (z Leśmierza i Łęczycy) były 
organizowane spotkania, ale nie 
osiągnęły odpowiedniego rezultatu. 
Dementuję, by opiekunka przejęła 
mieszkanie po zmarłym, w tej kwe-
stii osoby uprawnione mogą spytać 
prezesa wspólnoty mieszkaniowej, 
kto figuruje w dokumentach jako 

posiadacz mieszkania. Wszelkie 
wydatki ze świadczenia rentowego 
czy to osobiste czy na rzecz wspól-
noty były właściwie rozliczane” 
- czytamy w odpowiedzi Witolda 
Jerzaka.

(stop)

W otwartym kon-
kursie w zakresie 

wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz organiza-
cji przygotowań i uczestnictwa 
w lokalnych, regionalnych, ogól-
nopolskich i międzynarodowych 
imprezach sportowych, orga-
nizacji szkoleń zawodników, 
wybrano oferty:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego 
BZURA OZORKÓW, wraz z przyzna-
niem dotacji, jako wsparcie realizacji 
zadania w wysokości 49 500 zł, w 
zakresie piłki nożnej;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„UKS OZORKÓW”, wraz z przyzna-
niem dotacji, jako wsparcie realizacji 
zadania w wysokości 39 000 zł, w 
zakresie piłki siatkowej;
- Miejskiego Klubu Sportowego 
„BZURA”, wraz z przyznaniem do-
tacji, jako wsparcie realizacji zadania 
w wysokości 116 000 zł, w zakresie 
piłki siatkowej,
- Miejskiego Klubu Sportowego 
„BZURA”, wraz z przyznaniem do-
tacji, jako wsparcie realizacji zadania 
w wysokości 3 000 zł, w zakresie 
brydża sportowego,
- Klubu Piłkarskiego KOTAN OZOR-
KÓW, wraz z przyznaniem dotacji, 
jako wsparcie realizacji zadania w 
wysokości 6 500 zł, w zakresie piłki 
nożnej,
- Klubu Sportowego „GRUCHA”, 
wraz z przyznaniem dotacji, jako 
wsparcie realizacji zadania w wyso-
kości 10 000 zł, w zakresie boksu i 
lekkiej atletyki.
Łącznie urząd miasta przeznaczył na 
sportowe zadania 224 000 zł.

Miasto 
rozdzieliło 
pieniądze Czy musiał umrzeć?

Zamki w drzwiach zostały 
zmienione przez opiekunkę

Wuj zmarłego nie rozumie, 
dlaczego opiekunka wymieniła 
zamki w drzwiach.
Krytykuje pracownicę socjalną

W tym bloku mieszkał Wiesław D. Czy opiekunka przejęła mieszkanie? – 
pytają niektórzy



134 MARCA 2019
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnysMutny los MałŻeństwa 

Parzęczew O inwestycjach, 
które przez miesz-

kańców oceniane są negatywnie, 
informowaliśmy tydzień temu w 
„Reporterze”. Urząd przysłał odpo-
wiedź, tłumacząc potrzebę zmian 
w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Gminna 
władza odniosła się też do kwestii 
związanej z wysypiskiem śmieci, 
przy ul. Jasnej. 

„Planowane zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego to dostosowanie dokumentów 
planistycznych na terenie wielu miej-
scowości w gminie Parzęczew do 
ustaleń Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Parzęczew, które 
weszło w życie w sierpniu 2018 r. Te-
reny będą przeznaczone w większości 
przypadków pod zabudowę mieszka-
niową, pozostałe pod usługi nieuciąż-
liwe oraz pod eksploatację kopalin. 
Obowiązkowym elementem każdego 
projektu zmiany planu zagospoda-
rowania jest wykonanie prognozy 
oddziaływania na środowisko. Zmiana 
planu zagospodarowania nie dotyczy 
jednak „Budowy zakładu produkcji 
olejów z tworzyw sztucznych wraz z 
niezbędną infrastrukturą” na terenie 
miejscowości Parzęczew, dla której 
wpłynął w bieżącym miesiącu Raport 
oddziaływania na środowisko. Teren, 
na którym miałaby się znaleźć inwe-
stycja ujęty jest w obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jako przeznaczony pod 
działalność przemysłowo usługową. 
W toku postępowania administracyj-
nego zostanie przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko, która 
wykaże wpływ planowanej inwestycji 
na poszczególne komponenty środo-
wiska i czy taką inwestycję można 
na tym terenie zrealizować. Zgodnie 
z procedurą po uzyskaniu opinii 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska i Sanepidu strony postępowania 
zostaną powiadomione o możliwości 
zapoznania się z dokumentacją sprawy. 
Mieszkańcy poprzez obwieszczenia, 
również uzyskają informację o prawie 
zapoznania się z dokumentacją oraz 
o możliwościach składania uwag i 
wniosków” - czytamy w odpowiedzi. 

Urząd gminy informuje też, że 
problem wysypiska śmieci, przy ul. 
Jasnej, objęty jest postępowaniem pro-
wadzonym przez komisariat policji w 
Ozorkowie pod nadzorem prokuratu-
ry rejonowej w Zgierzu. 

„Oględziny nielegalnego składowi-
ska prowadzone były przez Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi przy udziale Komendy Po-
wiatowej Policji w Zgierzu, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Zgierzu oraz biegłego z zakresu 
pożarnictwa. Gmina nie uczestniczy 
w procedurze wydawania zezwoleń 
na składowanie odpadów i nie ma 
możliwości usuwania odpadów z niele-
galnego składowiska, ponieważ nie ma 
narzędzi prawnych do egzekwowania 
występujących nieprawidłowości. 
Może jedynie powiadamiać odpowied-
nie służby, co niejednokrotnie czyni. 
Organem właściwym do egzekwowa-
nia naruszeń przepisów dotyczących 
składowania odpadów jest WIOŚ i 
starostwo powiatowe w Zgierzu”. 

W tym roku kontynuowane są prace 
związane z realizacją kilkuletniego 
projektu pn. „Szlakiem architektury 
włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu 
parkowo-pałacowego Schlösserów w 
Ozorkowie”. Inwestycja dotyczy reno-
wacji Parku Miejskiego, kilku budynków 
przy ul. Listopadowej i przebudowy 
ulicy Listopadowej na całym odcinku. 
Modernizacja dotyczy m.in. budynku 
przy ul. Listopadowej 6, gdzie kiedyś 
mieściła się Motarnia. W najbliższych 
dniach będą prowadzone prace przy 
renowacji elewacji i dachu. W związku 
z koniecznością ustawienia rusztowa-
nia należało wymienić przebiegający 

Energetycy wymienili linię

bardzo blisko budynku odcinek napo-
wietrznej linii energetycznej nieizolo-
wanej na izolowaną, by wyeliminować 
zagrożenie porażenia prądem pracow-
ników prowadzących roboty na dachu 
i elewacji. 

uRząd odPowiada

Problem niechcianych inwestycji 

proszą o jałmużnę, aby przeżyć 
Ozorków Dumę musieli scho-

wać głęboko do kie-
szeni. Anna i Jacek Kasprzakowie z 
puszkami w rękach proszą o finan-
sowe wsparcie. Oboje zmagają się 
z nowotworami. Nie mogą praco-
wać i utrzymują się ze skromnych 
rent. Nie stać ich na drogie leki. 

U 46-letniej pani Anny rak nadner-
cza zdiagnozowany został 7 lat temu. 
Zmiany nowotworowe – wielkości 
aż 11 centymetrów, zostały w całości 

wycięte. Jednak ozorkowianka musi 
co 2 miesiące przyjmować drogie leki. 

- Systematycznie otrzymuję chemię. 
To bardzo mnie osłabia. Później muszę 
brać leki wzmacniające, witaminy. 
Brakuje nam pieniędzy. Już niejed-
nokrotnie człowiek głodował, aby 
wykupić medykamenty. Ale z kolei po 
takich głodówkach organizm jest też w 
gorszym stanie. To błędne koło – mówi 
ze łzami w oczach A. Kasprzak. 

Mąż pani Anny także zmaga się z 

nowotworem. Lista chorób mężczyzny 
jest długa. To nie tylko rak prostaty, ale 
również m.in. znaczne upośledzenie 
wzroku, dychawica oskrzelowa, zabu-
rzenia rytmu serca.

- Jestem wrakiem człowieka. Razem 
z żoną wspieramy się w naszym nie-
szczęściu. Musieliśmy wyjść na ulice 
i prosić o jałmużnę. Mamy w sumie 
1700 zł na życie, z czego prawie połowę 
przeznaczamy na leki. Oczywiście 
trzeba jeszcze opłacić mieszkanie, mieć 
parę groszy na jedzenie i w okresie 
zimowym na opał. Po prostu nie star-
cza. Proszę mi wierzyć, że wcale nie 
jest łatwo stać pod marketem z puszką 
w ręku – słyszymy od 53-letniego 
mężczyzny. 

To prawda. W naszej obecności 
niektórzy mieszkańcy na widok pary 
proszącej o wsparcie reagowali bardzo 

negatywnie. 
- Niestety, ludzie są różni i często 

słyszymy niewybredne epitety pod 
naszym adresem. Ale przecież my nie 
chcemy nikogo oszukać. Mamy nawet 
przy sobie wypisy ze szpitali i karty 
informacyjne z dokładnymi opisami 
naszych chorób – mówią małżonko-

wie. - Oczywiście, są i dobrzy ludzie. 
Wrzucają do puszki pieniądze i za to 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni. 

Wszyscy ci, którzy chcieliby pomóc 
małżonkom, mogą wpłacać środki 
(nawet drobne sumy) na konto: 04 7999 
9995 0652 3620 0804 0001

(stop) 

Państwo 
Kasprzakowie 
w ub. tygodniu 
prosili o wsparcie 
przed jednym z 
supermarketów 
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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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

Handlowiec
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera
„WAG-POL ŁĘCZYCA”
ul. Pl. T. Kościuszki 26, 
99-100 Łęczyca, 
tel.: 024 721-59-31

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie pełne, 
bardzo dobra znajomość 
obsługi MS Office i MS 
Excel, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
Extreme Ride 
Andrzej Szczypiński
Ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
Tel: 600-892-831
Miejsce pracy: Łęczyca/Chodów

Brygadzista - Kierownik
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C
F. H. U. „ALKA” Tomasz Dzienia
Karkosy 35, 
99-100 Karkosy
Tel: 793 067 779

Agent - Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: sprzedawca, 
obsługa kasy fiskalnej i 
komputera, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
„SPOŁEM” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców 
„MAZUR” w Łęczycy
ul. Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-82

Specjalista ds. przygotowania 
produkcji
Wykształcenie wyższe 
techniczne, obsługa programu 
Auto Cad, znajomość 
języka angielskiego lub 
niemieckiego na poziomie 

średniozaawansowanym
Pracodawca oferuje  szkolenia 
dla  kandydatów w celu zdobycia 
niezbędnych kwalifikacji do 
podjęcia pracy.
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

Operator prasy krawędziowej 
CNC
Doświadczenie na stanowisku 
operatora maszyn CNC
Pracodawca oferuje  szkolenia 
dla  kandydatów w celu zdobycia 
niezbędnych kwalifikacji do 
podjęcia pracy.
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

Młodszy monter / monterka
Wykształcenie podstawowe, 
podstawowa obsługa komputera 
Randstad Polska Sp.zo.o. 
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Praca w Smolicach koło 
Strykowa
Tel: 501 327 839

Opiekunka dziecięca
Wykształcenie średnie lub 
wyższe, umiejętność pracy 
z dziećmi, organizacja pracy 
własnej, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Pl. Św. Macieja 2
50-244 Wrocław
Miejsce pracy: ul. Osiedlowa 2
99-100 Łęczyca
Tel: 513-044-268

Pielęgniarka w żłobku
Dyplom ukończenia szkoły 
pielęgniarskiej
Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Pl. Św. Macieja 2
50-244 Wrocław
Miejsce pracy: ul. Osiedlowa 2
99-100 Łęczyca
Tel: 513-044-268

Szef kuchni
Wykształcenie średnie 
gastronomiczne, umiejętności 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
PPHU „Agro – Mon”
Monika Denarska 
Borki 81
99-100 Łęczyca
Tel: 603-555-446

Robotnik budowlany
Doświadczenie zawodowe w 
zawodzie robotnik budowlany
Usługi Remontowo-Budowlane 
BOGDAN KORDEK
Przeczyca 140,
39-230 Przeczyca
Tel: 602 584 680
Praca na terenie kraju

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne: 

technik usług kosmetycznych, 
umiejętność wykonywania 
zabiegów: manicure, pedicure, 
wykonywanie zabiegów na 
twarz, henna, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Studio Urody „Monika”
Monika Witczak
Ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
Tel: 603-650-657

Pracownik pizzerii
Chęć do pracy
M&M 
Maciej Pracownik
Ul. Ks. Kardynała 
Wyszyńskiego  40
95-035 Ozorków
Tel: 500-831-561

Piekarz / ciastowy
Umiejętność urabiania ciast
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 
99-100 Leźnica Mała
Tel: 24 721 18 21

Sprzedawca
Wykształcenie średnie lub 
zawodowe handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej , komputera, 
aktualne badania sanitarno – 
epidemiologiczne
Państwowe Przedsiębiorstwo 
Odzieżowe w Sieradzu
Ul. Kwiatowa 13
98-200 Sieradz
Tel: 43 827-10-61
Praca w Garbalinie

Operator maszyn
Wykształcenie średnie 
zawodowe – techniczne , 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok w 
przemyśle), sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków, chęć 
do pracy
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: ul. Lotnicza 21H, 
99-100 Łęczyca

Lakiernik
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernik, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
 ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanik samochodowy,  prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
 ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Mechanik
Wykształcenie średnie 

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 wy-
dzierżawi 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 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy lokal 
o pow. 91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. 
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Kupię mieszkanie w Łęczycy na 
parterze 2 lub 3 pokoje. Tel.: 791-
422-664

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

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

Sprzedam wiertarkę stołową - stan 
bdb, piłę tarczową śr. 350 do cięcia 
metalu - stan bdb., kowadło 70kg. 
Tel.: 501-856-269

Sprzedam dom w Ozorkowie 
83mkw, działka 1016mkw - 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, wc, bud. 
gospodarcze. Tel.: 513-918-135

Sprzedam silos 50 t. zbożowy, pła-
skodenny. Tel.: 792-255-740

Sprzedam wóz asenizacyjny 4 tys. 
litrów. Tel.: 694-321-488

Kupię w Łęczycy mieszkanie wła-
snościowe 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 własnościo-
we M-4 o pow. 60,67mkw, parter 
w Ozorkowie 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 Ozorko-
wie. Tel.: 42 277-25-94

Sprzedam ziemię (3,80 ha) 
gmina Daszyna, wydzierżawię 
6,2ha Jarochówke Tel.: 721-
146-834

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

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam b. tanio. Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 
603-044-492

zawodowe – techniczne, 
uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu 
bliskiego, praca w zespole, 
komunikatywność, organizacja 
pracy własnej.
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: Łęczyca/Ozorków

Elektryk
Wykształcenie średnie 
zawodowe – techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, komunikatywność, 
asertywność, praca w zespole, 
organizacja pracy własnej
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: Łęczyca/Ozorków
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Możesz wmasować w skórki specjalną oliwkę, która je zmięk-czy. Oczyść paznokcie z resztek lakieru, odtłuść je zmywaczem bez acetonu.. Pomaluj paznok-cie jedną warstwą bezbarwnej odżywki lub lakieru podkłado-wego.
Zamaluj końcówki paznokci białą, kryjącą farbą. Gdy masz wprawę zrób to bez wspoma-gania, gdy nie masz - na każdy paznokieć poniżej białej końcówki wystającej poza opuszek palca na-klei pasek ochronny, który umoż-liwi ci precyzyjne zamalowanie części wystającej paznokcia. Gdy lakier wyschnie - delikat-nie odklej ochronne paski.

 Całe paznokcie pomaluj dwo-ma warstwami lakieru w kolorze naturalnym.

Oto 5 najlepszych naturalnych środ-
ków oczyszczających skórę twarzy. 
Pomogą ci one otrzymać wspaniały 
wygląd skóry. 

Olej kokosowy
Olej kokosowy może pomóc ci wy-

eliminować nadmiar sebum na skórze 
twarzy bez usuwania naturalnych 
olejów. Zastosowany na skórze, usuwa 
nadmiar wilgoci i czyni skórę miękką i 
zdrową. Wystarczy 2-3 krople oleju ko-
kosowego wmasować w skórę twarzy 
przez 30 sekund. Następnie weź ciepły 
ręcznik i dociśnij go do twarzy. Po 30 
sekundach wytrzyj twarz.

Ocet jabłkowy
Ocet jabłkowy pomoże utrzymać 

idealny poziom pH skóry. Użyj go jako 
tonik. Wymieszaj 1/3 części octu z 2/3 
częściami wody. Za pomocą wacika 

Gdy mamy ochotę na sesję pięk-
ności w domu, możemy same 
wyprodukować sobie kosmetyki 
- maseczkę na twarz oraz scrub 
do ciała w aromacie, który naj-
bardziej lubimy i korzystając ze 
składników dostępnych w każdej 
kuchni. Proponujemy dwie cieka-
we receptury:

Na słodko: ½ szkl cukru, 
¼ szkl. olejku (najlepiej z tych 
polecanych do masażu: migda-
łowy, awokado – do nabycia w 
sklepach ze zdrową żywnością), 
ewentualnie olejek zapachowy. 
Na morsko: ¼ szkl gruboziarnistej 
soli, ¼ szkl oliwki dziecięcej, ½ 
łyżeczki ekstraktu z wanilii (lub 
ulubionego olejku zapachowego).

W obu przypadkach wszystkie 
składniki dokładnie mieszamy w 
miseczce i zabieramy ze sobą pod 
prysznic. Potem dokładnie nawil-
żamy ciało i kładziemy się przy 
ulubionej muzyce z własnej roboty 
jabłkową maseczką do twarzy:

Zazwyczaj winowajcą są niewygod-
ne buty – za ciasne albo zbyt luźne, 
często na wysokich obcasach, dlate-
go z ich powodu najczęściej cierpią 
kobiety. Na modzele i nagniotki na-
rażone są też osoby z dużą nadwagą.

Odciski mogą być również zwią-
zane z innymi schorzeniami stóp, 
ich budową (np. płaskostopiem lub 
wysokim podbiciem, zbyt długą ko-
ścią śródstopia, zdeformowanymi 
palcami), z nierównościami kostnymi, 
a nawet z niewłaściwą motoryką czyli 
chodzeniem.

Najlepiej zadbać, by odciski nigdy nie 
pojawiły się na twoich stopach. Kluczo-
wą sprawą jest odpowiednie, wygodne 
obuwie, unikanie obcisłych skarpet i 
rajstop oraz właściwa pielęgnacja stóp.

Czym różnią się nagniotki od 
modzeli?

- Nagniotki są to małe (wielkości 
ziarnka grochu), stwardniałe, błysz-
czące punkty tworzące się zwykle na 
palcach stóp. Mają wrastający w skórę 
rdzeń, który może uciskać znajdujące 
się pod nim zakończenia nerwowe, 
powodując ostry ból. 

- Modzele są duże, żółtawe i dość 
miękkie, czasem otoczone są za-
czerwienioną skórą. Mogą być przy-
czyną piekącego bólu. Zazwyczaj 
umiejscawiają się na podeszwach 
stóp. Nosząc buty na wysokim 

Jak zrobić francuski manicure?

Aby przedłużyć trwałość ma-nicure pokryj paznokcie lakierem utwardzającym, który często także przyspiesza wysychanie. Niektó-rym paniom, mimo stosowania pasków ochronnych, nie udaje się sztuka precyzyjnego zamalowania końcówki paznokci. Dla nich wy-myślono kredkę, którą od spodu można zabarwić wystającą część. 

sPa w domu
1 jabłko kroimy na kawałki i 

umieszczamy w blenderze. Dodaje-
my dwie łyżki naturalnego miodu 
oraz trzy łyżki naturalnego jogurtu. 
Miksujemy i nakładamy na umytą 
i osuszoną twarz na 15 minut. Po 
tym czasie zmywamy ciepłą wodą.

Miód chroni nas przed zmarszcz-
kami i odżywia skórę, jogurt nadaje 
maseczce kremowej konsysten-
cji oraz łagodnie oczyszcza i ma 
działanie antybakteryjne. Jabłko 
natomiast (najlepiej użyć zielonego) 
to bogate źródło witaminy A, B i C 
oraz naturalnych kwasów ułatwia-
jących wchłanianie witamin. 

Domowe spa to świetny pomysł dla 
zapracowanej kobiety

Tatarak na włosy
Rośnie na brzegach stawów, 
jezior, na moczarach i pod-
mokłych łąkach. Surowcem 
leczniczym jest kłącze tataraku 
bogate w olejki eteryczne, ter-
peny, garbniki, kwasy organicz-
ne, witaminę C, sole mineralne. 
Roślina działa przeciwzapalnie, 
krwiotwórczo oraz stymulująco 
na układ trawienny, a stosowa-
na zewnętrznie hamuje łupież 
i łysienie, poprawia ukrwienie 
skóry głowy, pobudza porost 
włosów.

Tonik do wcierania 
2 łyżki kłącza tataraku zalej szklan-

ką wody, doprowadź do wrzenia i 
pod przykryciem podgrzewaj na 
małym ogniu 10 minut. Zostaw 
do wystygnięcia, potem przecedź. 
Zmieszaj w równych ilościach od-
war i czystą wódkę, przechowuj w 
szczelnie zamkniętej butelce. Po 
umyciu włosów wmasuj nieco toniku 
w skórę głowy, owiń ręcznikiem. 
Po 5–10 minutach rozczesz włosy i 
zostaw do wyschnięcia.

Odwar do płukania 
2 łyżki kłącza zalej 1/2 l ciepłej 
wody, gotuj pod przykryciem przez 
15 minut. Odstaw do ostygnięcia, 
przecedź. Po umyciu włosów spłucz 

je odwarem, lekko masując głowę. 
Delikatnie wytrzyj włosy ręczni-
kiem i zostaw do wyschnięcia.

Kłącze tataraku bez problemu 
można kupić w sklepach 
zielarskich i aptekach za kilka 
złotych

Jak uniknąć odcisków?
obcasie, ryzykujesz pojawienie się 
modzeli na śródstopiu. 

Stosuj krem nawilżający
Codziennie na noc stosuj krem, 

który nawilży, natłuści i zapobie-
gnie narastaniu stwardniałej skóry. 
Powinien zawierać składniki na-
tłuszczające (np. masło shea, masło 
kakaowe, oleje roślinne) i złuszcza-
jące (mocznik, kwas salicylowy).
Wypróbuj np. krem złuszczająco
-zmiękczający na zniszczone pięty, 
krem wygładzający pięty, krem na 
pękające pięty, krem redukujący 
zgrubienia i zrogowacenia skóry. 

Złuszczaj zrogowaciały 
naskórek

Zrogowaciały naskórek systematycz-
nie usuwaj pilnikiem albo tarką do stóp. 
Przedtem jednak kilka minut wymocz 
stopy w wodzie z solą (leczniczą albo 
zwykłą) lub olejkiem aromatycznym, 
np. lawendowym. Wprawdzie sam w 
sobie zrogowaciały naskórek nie jest pro-
blemem zdrowotnym, ale nieusunięty 
może narastać i powodować modzele. 
Jeśli jest go niewiele, wystarczy grubo-
ziarnisty peeling. Nie używaj do tego celu 
żyletki, bo łatwo możesz się skaleczyć i 
w ten sposób zapoczątkować infekcję. 
Nie sięgaj również po pumeks – wielo-
krotnie używany, stale wilgotny staje się 
siedliskiem bakterii i grzybów.

Metody usuwania modzeli 
i nagniotków

Modzele usuwa się zazwyczaj 
frezarką, co eliminuje ryzyko 
uszkodzenia zdrowej skóry. Duże, 
zaawansowane nagniotki ze sta-
nem zapalnym najlepiej usunąć u 
chirurga, pedikiurzystki lub patolo-
ga, robi się to za pomocą pustego w 
środku wiertła. Ponieważ odciski to 
skupiska martwej skóry, zabieg jest 
bezbolesny. Po wycięciu nagniotka 
pozostaje mała dziurka, trzeba tylko 
przykleić na nią plaster. Samodziel-
nie odcisków nie powinny usuwać 
osoby z cukrzycą i zaburzeniami 
pracy układu krążenia.

Pięć domowych sposobów na oczyszczenie twarzy
przemyj twarz, a po wyschnięciu nałóż 
dobry krem nawilżający. 

Miód i cytryna
Cytryna zabija bakterie powodujące 

trądzik. Natomiast miód bogaty jest 
w antyoksydanty, które opóźniają 
starzenie się skóry. Ta niesamowita 
mieszanka pomoże spowolnić proces 
starzenia się skóry i utrzymuje skórę 
dobrze nawilżoną. Wystarczy zmieszać 
2 łyżeczki miodu z 1 łyżeczką soku z 
cytryny. Nałóż miksturę na skórę twa-
rzy i szyi, pozostaw do wyschnięcia. 
Następnie umyj twarz letnią wodą. 

           
Jogurt

Regularne stosowanie jogurtu po-
maga usuwać martwe komórki na-
skórka. Nałóż cienka warstwę jogurtu, 
a następnie delikatnie masuj twarz. 
Pozostaw na kilka minut i spłucz twarz. 
Jogurt świetnie nadaje się do usuwania 
makijażu.

Oliwa z oliwek
Oliwa jest bogata w przeciwutlenia-

cze, które koją podrażnioną skórę i jest 
to najlepszy sposób dla skóry suchej. Jak 
stosować? Wymieszaj ze sobą ¼ szklan-
ki wody, ¼ szklanki octu jabłkowego 
oraz 1 łyżeczką oliwy. Nałóż mieszankę 
na skórę przed snem i zostaw na noc. 

Ocet jabłkowy zawiera 
przeciwutleniacze, co hamuje 
procesy starzenia się skóry. Do tego 
zabija bakterie, eliminuje stany 
zapalne i oczyszcza pory

Jogurt naturalny pomoże usunąć z 
twarzy martwy naskórek
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wyhodowała najdłuższe 
paznokcie świata! o 40% mniej szans

Pszczoły doskonale radzą sobie w polskich metropoliach 
i znajdują masę pokarmu przez cały sezon, a jednym z 
ich ulubionych miejsc są... cmentarze - opowiada PAP dr 
Hajnalka Szentgyörgyi.
- Miody z pasiek miejskich nie ustępują pod względem 
jakości tym z terenów wiejskich. Poziom szkodliwych 
substancji w nich zawartych jest niski i jako taki często nie 
pozwala odróżnić miejsca produkcji miodu.
Wbrew pozorom pszczoły w miastach często radzą sobie 
lepiej, niż na wsi. Z czego to wynika? Jak wyjaśnia biolog, 
ponad 60 proc. powierzchni Polski zajmują tereny rolnicze, 
które jednak są coraz mniej przyjazne pszczołom. Z jednej 
strony owadom szkodzą tam różnego rodzaju pestycydy, 
z drugiej nie sprzyja im monokulturowy charakter upraw. 

Chris Walton z USA jest właścicielką najdłuższych paznokci 
na świecie. Jej olbrzymie szpony u rąk łącznie osiągnęły 
długość ponad 6 metrów! Za swój wyczyn, piosenkarka 
z Las Vegas trafi ła właśnie do Księgi Rekordów Guinnes-
sa. Pokonała tym samym poprzednią rekordzistkę – Lee 
Redmond.
Kobieta hodowała swoje paznokcie ponad 18 lat. Jak 
sama twierdzi, nie przeszkodziło jej to w wykonywaniu co-
dziennych czynności takich, jak prowadzenie samochodu, 
zakupy czy sprzątanie. Pewne problemy ma jedynie z szu-
kaniem czegoś w kieszeni... czy aby na pewno tylko z tym? Chorzy na czerniaka, którzy palą papierosy, mają o 40% 

mniejszą od niepalących szansę na przeżycie choroby. 
Takie wnioski płyną z przeprowadzonych w Wielkiej Bry-
tanii badań nad 700 osobami. Autorzy badań mówią, że to 
kolejny powód, dla którego warto rzucić palenie. Stwier-
dzili bowiem, że dekadę po diagnozie przeżywa o 40% 
mniej osób palących papierosy. Wszystko wskazuje na to, 
że przyczyną takiego stanu rzeczy jest osłabianie układu 
odpornościowego przez tytoń. Już wcześniej pojawiały się 
doniesienia, że tytoń upośledza układ odpornościowy, ale 
wciąż nie wiadomo, który konkretnie składnik dymu za to 
odpowiada. Układ odpornościowy jest jak orkiestra. Ba-
dania sugerują, że palenie tytoniu zaburza jego harmonię. 
Muzycy nadal grają, ale w sposób mniej zorganizowany. 
Skutek tego jest taki, że w organizmie pacjenta wciąż 
pojawia się reakcja immunologiczna, organizm próbuje 
zwalczyć nowotwór, ale jest to mniej efektywne, niż w 
przypadku osób, które nigdy nie paliły.

wyhodowała najdłuższe 
o 40% mniej szans
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Tylko dziobek 
umoczę

Trochę zimno, 
ale jedzenia pod 

dostatkiem

Zemsta byłej 
ukochanej

Mistrz drugiego 
planu

Dziura zabita 
dechami


