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Robert Janusz Zarządzanie Nieruchomościami 

CENTRUM
91-445 Łódź, ul. Łagiewnicka 12 

tel. 42 658 00 53
kom. 606 722 123 • kom. 606 722 569

www.zncentrum-lodz.pl   biuro@zncentrum-lodz.pl

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, 
Prywatnych, Współwłasnych w pełnym zakresie obsługi: 

eksploatacyjnej, księgowej, technicznej i prawnej.

Naszym celem jest zrównoważenie potrzeb nieruchomości 
związanych z jej stanem technicznym,  

z oczekiwaniami i celami jakie chcą osiągnąć właściciele. 
Zapraszamy do współpracy.

 Z nożem na ekspedientkę

Skandal 
na sesji w 
Ozorkowie!

str. 4

ŚMIERĆ W STUDNI

więcej na str. 11

Czy w Cedrowicach 

pod Ozorkowem doszło 

do morderstwa?
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Miasto podjęło niedawno 
uchwałę dot. sprzedaży lokali 
użytkowych. Najemcy pytają co 
dalej w tej sprawie. 

Najemcy otrzymali prawo 
pierwszeństwa do wykupu loka-
li. Wciąż jednak nie znają ich ceny, 
dlatego temat został ponownie 
poruszony na ostatniej sesji.

- Wielu mieszkańców zadaje mi 
pytania na temat tych lokali. Ja nie 
potrafię na nie odpowiedzieć. Pró-
bowałem dodzwonić się do Marii 
Gruszczelak, kierownik referatu 
gospodarki nieruchomościami i 
planowania przestrzennego. Skła-
dałem wcześniej pismo, w którym 
prosiłem o podanie ceny tych lo-
kali. Jak już wreszcie mi się udało 
do pani Gruszczelak dodzwonić, 
zapytałem kiedy będzie odpo-
wiedź na moje pytanie. Pani kie-
rownik zwaliła mnie z nóg swoją 
odpowiedzią: Czy to sprawa życia 
i śmierci? Fakt, dla pani to może 
nie jest ważna sprawa, ale dla tych 
ludzi - tak. Muszą postarać się o 
jakieś kredyty, więc muszą znać 
kwotę, którą potrzebują! - mówił 
radny Zenon Koperkiewicz.

Maria Gruszczelak stwierdziła, 
że pan Koperkiewicz żądał odpo-
wiedzi za szybko, a procedury 
na to nie pozwalają. Podkreśliła, 
że osoby które nie będą miały 
możliwości wykupienia lokali, nie 
muszą się niczego obawiać, lokale 
przez nich zajmowane nie zostaną 

wystawione na sprzedaż, najemcy 
nadal będą mogli je wynajmować. 

- Ja nie wierzą w takie coś! 
Krzyknął wzburzony pan Seba-
stian – najmeca lokalu w bloku 
przy Kaliskiej 44, który był obecny 
na sesji. - Nikt z mieszkańców nie 
zna ceny tych lokali, wszystko jest 
owiane jakąś tajemnicą, musimy 
coś zaplanować! - dodał ze złością.

Mecenas Janiuk starała się wy-
tłumaczyć zdenerwowanemu 
mężczyźnie, że najpierw zostaną 
wystawione na sprzedaż lokale, 
które stoją puste. W drugiej kolej-
ności  te wynajmowane i dopiero 
wówczas będą prowadzone z 
mieszkańcami dokładne rozmo-
wy w tej sprawie. 

(aga)

To cud dostać się do spe -
cjalistów w naszym szpitalu. 
To skandal, tym bardziej, że 
burmistrz jest lekarzem i był 
kiedyś związany z łęczyckim 
ZOZ-em – mówił podczas sesji 
radny Zenon Koperkiewicz. 

- Na przykład ortopedyczne 
USG barku można wykonać w 
łęczyckim szpitalu, ale tylko 
prywatnie. Pan burmistrz twier-
dzi, że w naszym szpitalu jest 
tak dobrze. Tymczasem okazuje 
się, że niejednokrotnie łatwiej 
uzyskać pomoc lekarską w Pod-
dębicach, Zgierzu czy Łodzi. 
Wystarczy umówić się na wizytę 
telefonicznie, a tutaj do niektó-
rych specjalistów nie można się 
dostać! - mówił oburzony radny. 
- Poza tym jestem nadal zdzi-
wiony, o czym wspominałem na 
sesji powiatu,  że pan burmistrz, 
jako człowiek związany ze szpi-
talem, jego wieloletni pracownik 
nie starał się o to, by rezonans 
magnetyczny został zakupiony 
przez szpital. Twierdzenie, że 
budynek szpitala nie jest przy-

stosowany do takiego sprzętu, że 
brakuje odpowiedniego miejsca 
to guzik prawda! 

- Już w czasie otwarcia uroczy-
stości padały opinie, że byłoby le-
piej, gdyby szpital zakupił sprzęt 
z własnych funduszy. Ja tego nie 
rozumiem, bo koszt funkcjono-
wania rezonansu jest bardzo 
drogi, a szpital z tytułu dzierża-
wy 250 metrów kwadratowych 
firmie z Poznania otrzymuje pięć 
tysięcy złotych miesięcznie - sko-
mentował wypowiedź radnego 
burmistrz Andrzej Olszewski. 

NZOZ Tomma nie ma, jak wia-
domo, podpisanego kontraktu 
na finansowanie badań z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. 
Pacjenci, potrzebujący badania, 

muszą  za nie zapłacić. Bezpłatne 
badanie będzie mógł wykonać 
pacjent, który dostanie skiero-
wanie ze szpitala. W związku z 
tym radny Koperkiewicz zapytał 
burmistrza czy szpital ponosi 
takie same koszty za badanie 
jak osoba prywatna.  Burmistrz 
stwierdził, że nie jest w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie. 
Skierował samorządowca do 
dyrektora szpitala.

- Odpowiedź burmistrza zdaje 
się wymijająca, bo jak pan - lekarz, 
wieloletni pracownik tego szpita-
la, będący na uroczystości otwar-
cia pracowni, przecinający wstęgę, 
może takich rzeczy nie wiedzieć 
– skwitował Koperkiewicz. 

tekst i fot. (aga)

Barbara Kaźmierczak, pod-
opieczna MOPS, twierdzi, że 
nie otrzymała przysługujące-
go jej zasiłku. - Pieniądze w 
ośrodku wydawane są uzna-
niowo. Często jest tak, że za-
siłki przyznawane są osobom 
dobrze sytuowanym – mówi 
pani Barbara. 

Skargę rozpatrywał zespół 
kontrolny. Po wyjaśnieniach 
udzielonych w trakcie miejskiej 
sesji przez pracownice MOPS: 
Iwonę Porczyńską - kierownik 
ośrodka, Krystynę Szczech - 
kierownik sekcji pomocy śro-
dowiskowej i Grażynę Granosik 
- starszego pracownika socjalne-
go oraz po rozmowie przeprowa-
dzonej z B. Kaźmierczak stwier-
dzono, że informacje przekazane 
w skardze są zbyt ogólnikowe i 
nie poparte żadnymi dowodami 
(skarżąca nie potrafiła podać z 
imienia i nazwiska osób, które 
rzekomo są lepiej usytuowane 
materialnie od niej i mimo to 
otrzymały pomoc).

Iwona Porczyńska stwierdzi-
ła, iż praca G. Granosik nigdy 

nie budziła zastrzeżeń, dotąd 
nie było na nią żadnych skarg. 
Poza tym pracownik nie posia-
da upoważnienia do wydawa-
nia decyzji w kwestii przyzna-
wania świadczeń socjalnych. 
Ostateczną decyzję podejmuje 
kierownik. Zespół kontrolny 
wyjaśnił, iż pani Kaźmierczak 
w roku ubiegłym otrzymywała 
pomoc w postaci dożywienia 

dzieci. O inną formę pomocy 
nie ubiegała się pisemnie, je-
dynie telefonicznie. Została 
wówczas poinformowana, że 
pomoc finansowa jej nie przy-
sługuje z uwagi na kryterium 
dochodowe. 

Rada miasta uznała skargę 
podopiecznej MOPS za bezza-
sadną. 

(aga)

Wielka niewiadoma ws. lokali

Pan Sebastian, jeden z 
najemców gminnego lokalu 
przy ul. Kaliskiej 44

Skarga na Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

fo
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Iwona Porczyńska, kierownik MOPS (na zdjęciu w środku), 
podczas sesji mówiła o skardze podopiecznej. Od samego 
początku twierdziła, że jest bezzasadna 

Spór między radnym a 
burmistrzem 

Poczucie bezpieczeństwa jest 
wśród pań coraz mniejsze, dlatego 
od niedawna w jednej z lokalnych 
siłowni odbywają się zajęcia z samo-
obrony dla kobiet. 

- Została już utworzona jedna 
grupa. Spotkania odbywają się co 
sobotę o godzinie 11. Myślę, że z cza-
sem zwiększymy ich częstotliwość. 
Zależy to oczywiście od chęci pań, 
ale zainteresowanych nie brakuje. 
Na razie przychodzą dziewczyny 
w wieku 15 – 22 lat. Jeśli starsze 
kobiety wyrażą chęć nauki, to oczy-
wiście zostanie utworzona grupa 

dla nich – mówi Wojciech Lizaniec, 
właściciel siłowni. 

Dziewczyny uczą się samoobro-
ny, bo jak twierdzą , chcą poczuć 
się pewniej, ponieważ na ulicach 
nie jest bezpiecznie.

- Póki co ćwiczymy podstawy sa-
moobrony, ale na każdych zajęciach 
jest coś nowego do opanowania. Z 
czasem nauczymy panie wykorzy-
stywać kobiece atrybuty (na przy-
kład szpilki, torebkę czy parasolkę) 
w sytuacjach zagrożenia - słyszymy 
od pana Wojciecha.

(aga)

Łęczycanki ćwiczą samoobronę
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Aleksandra Barylska i Dominik 
Malinowski z LO im. Kazimierza 
Wielkiego (uczestnicy zbliżającego 
się czerwcowego posiedzenia XX sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży) przepro-
wadzili w miejskim ratuszu debatę 
parlamentarną. Zaproszeni zosta-
li senator Przemysław Błaszczyk, 
wicestarosta powiatu łęczyckiego 
Krystyna Pawlak,  burmistrz Łęczycy 
Andrzej Olszewski, dyrektor Domu 
Kultury w Łęczycy Olga Kurowska. 
Uczniowie liceum oraz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. 
Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy i Gim-
nazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Grabowie przepytywali gości z 
zagadnień wyborczych i politycz-
nych. Senator Błaszczyk mówił o 
frekwencji (zazwyczaj małej) podczas 
wyborów. - Myślę, że brakuje więk-

szej zachęty do czynnego udziału 
w wyborach – mówił senator. - Na 
przykład w Belgii za brak oddania 
głosu płaci się karę, ale takie środki 
przeciwdziałania niskiej frekwencji 
wywołałyby zapewne oburzenie, bo 
żyjemy w demokratycznym kraju bez 
przymusów. 

- Nas do wzięcia udziału w wybo-
rach zniechęca to, że obietnice wy-
borcze nie są spełniane, nawet jeśli 
przychodzi nowa władza, nic nie 
zmienia się na lepsze dla młodych 
ludzi – otwarcie wyznała jedna z 
pełnoletnich uczennic. 

- Potrzebne jest funkcjonowanie 
młodzieżowej rady, pomysł jej utwo-
rzenia będzie przeze mnie nie tylko 
akceptowany, lecz wręcz przyjęty z 
otwartymi rękoma. Młodzieżowe 
rady kształtują w młodych ludziach 
obywatelskie kompetencje – mówił 
burmistrz Andrzej Olszewski. 

(aga)

Michał Pacholski, poseł RP, od 
prawie roku na wniosek radne-
go gminnego Grzegorza Góry, 
zajmuje się sprawą odcinka dróg 
Pilichy – Pruszki – Mikołajew. 
Wszystko wskazuje na to, że 
zainteresowanie przyniosło wy-
mierny efekt. Inwestycja ma 
zostać skontrolowana przez NIK. 

- Radny poinformował mnie 
o nieprawidłowo-
ściach, które mia-
ły miejsce przy 
budow ie  te j 
drogi – mówi 
poseł Michał 

Pacholski. - Występowałem w tej 
sprawie do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w 
Łęczycy, Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Łodzi, Ministerstwa 
Budownictwa i Najwyższej Izby 
Kontroli. RIO uwzględniło wnio-
sek o przeprowadzenie kontroli, 
podczas której stwierdzono m. 
in. naruszenie przez wójta gmi-
ny Łęczyca Prawa Zamówień 
Publicznych. W Najwyższej 
Izbie Kontroli interweniowałem 
trzykrotnie. Docierały do mnie 
informacje, że inne inwestycje 
drogowe w gm. Łęczyca były 
realizowane nieprawidłowo.  
Ostatni wniosek został uwzględ-
niony i z tego co mi wiadomo 

kontrolą NIK została ob-
jęta właśnie ta inwe-
stycja drogowa. Po-
czekajmy na wyniki 
kontroli, dzisiaj za 

wcześniej, abyśmy 
ferowali wyro-
ki. Dziwię się 
jednak, że wąt-

pliwości rad-
nego Grze-
gorza Góry 
do tej pory 
nie zostały 

wy jaśn ione 
przez Komi-
sje Rewizyjną 
Rady Gminy 
Łęczyca.

Radny Grze-

gorz Góra cieszy się z efektów 
wspólnej pracy z posłem. 

- Mam informacje, że NIK 
skontroluje inwestycje drogową 
– słyszymy. - Pieniądze zostały 
wydane z tzw. „specustawy” a 
droga jest fatalna. Wójt tłuma-
czy się, że będą poprawki. Ale o 
to chodzi, że inwestycja nie była 
pierwotnie podzielona na etapy. 
Władze gminy wykazały się w 
tym przypadku nieudolnością i 
niegospodarnością. Szkoda tyl-
ko, że dochodzenie do prawdy 
trwa tak długo – mówi radny 
Góra. 

(stop)

Debata parlamentarna

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Najwyższa Izba Kontroli prześwietli inwestycję?

Poseł Pacholski zaangażował 
się w sprawę drogowej 
inwestycji w gminie Łęczyca

Radny Góra twierdzi, że 
wójt Wdowiak wykazał się 
marnotrawstwem 
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Skontaktował się z nami wzbu-
rzony mieszkaniec Łęczycy, skarżąc 
się na taksówkarzy, którzy mają 
postój przy ulicy Szpitalnej. 

- Niedaleko postoju znajduje się 
stara kamienica. Obok niej stoi 
kontener na śmieci. W tym miej-
scu taksówkarze urządzili sobie 
toaletę. Bez skrupułów, mówiąc 
brzydko i kolokwialnie, odlewają 
się obok kosza na śmieci – mówi 
Mirosław Milczarek. - Dodatkowo 
w tym miejscu wyrzucane są róż-

ne śmieci. Teraz jest wersalka, leżą 
opony. Istne wysypisko śmieci. 
Cały ten bajzel jest blisko chod-
nika i domu. Ludzie przechodzą 
i zatykają nosy. W pobliżu bawią 
się dzieci!

Skontaktowaliśmy się ze straż-
nikami miejskimi, którzy powie-
dzieli nam, że w ostatnim czasie 
nie otrzymali żadnego zgłoszenia 
w tej sprawie. Problem faktycznie 
istnieje, bowiem taksówkarze nie 
mają blisko publicznej toalety a na 
klientów czasami przychodzi im 
czekać kilka godzin. 

(aga)

Przybywa ogłoszeń na drzwiach 
urzędu miasta. W tej sprawie do 
redakcji zadzwonił Czytelnik.

- Są odpowiednie miejsca, które są 
przeznaczone na wieszanie anon-
sów. Główne wejście budynku w 
którym znajduje się urząd miasta 
powinno wyglądać schlud-
nie. Niestety jest całe 
w papierzyskach – 
usłyszeliśmy. 

C o  n a  t o 
Krzysztofa Łu-
czak, rzecznik 
magistratu?

- Kwestia 
umieszcze-
nia ogłoszeń 
na drzwiach 
m ag i s t rat u 
jest jak najbar-
dziej kontrolo-
wana, skarg w 
tym temacie rów-
nież nie było. Umiesz-
czenie ogłoszeń w tym 
miejscu, daje większą szansę 
zainteresowania tematem miesz-
kańców. Ogłoszenia zawieszane na 

Tyle jest w mieście nieutwardzo-
nych parkingów i osiedlowych uli-
czek a szef Zieleni Miejskiej sprzedaje 
płyty chodnikowe i trylinkę okolicz-
nym rolnikom. Przecież to jawna 
niegospodarność. Dlatego pójdę z 
tym do prokuratury – zapowiada 
radny Zenon Koperkiewicz. 

Konflikt pomiędzy samorządow-
cem a dyrektorem Adamem Kujawą z 
miesiąca na miesiąc przybierał na sile. 
Radny wielokrotnie prosił dyrektora 
o utwardzenie dróg i parkingów. Bez-
skutecznie. 

- Zawsze słyszałem, że Zieleń Miej-
ska nie będzie utwardzać terenu sta-
rymi płytami. A ja pytam dlaczego? 
Przecież zarówno płyty chodnikowe, 
jak i trylinka były jeszcze w bardzo 
dobrym stanie. To co, lepiej jak ludzie 
grzęzną w błocie? Moim zdaniem 
dyrektor Kujawa nie ma obiektywne-
go sądu na ten temat – uważa radny 
Koperkiewicz. 

Kropla goryczy przelała się cał-
kiem niedawno. Samorządowiec 

został poinformowany przez jedną 
z mieszkanek osiedla Waliszew, że 
materiał budowlany składowany 
przy schronisku dla zwierząt jest 
wywożony.

- Pojechałem na miejsce. Rozma-
wiałem z rolnikiem z Borek, który 
potwierdził to, iż na wywóz trylinki 
otrzymał pozwolenie od dyrektora 

Zieleni Miejskiej. Przyznał się do tego, 
że przez kilka dni wywiózł z terenu 
miasta ponad 20 przyczep. Myślałem, 
że się przesłyszałem. Jak to? Pomimo 
wcześniejszych słów dyrektora Kuja-
wy, to jednak miałem nadzieję, że tym 
materiałem zostanie jednak utwar-
dzony miejski teren – mówi Zenon 
Koperkiewicz. 

Radny udał się do magistratu, aby 
uzyskać informacje za jaką cenę try-
linka została przez dyrektora Zieleni 
Miejskiej sprzedana rolnikowi.

- W kasie pieniędzy za trylinkę nie 
ma. I to zarówno w tej głównej, jak 
i kasie Zieleni Miejskiej. To dziwne. 
Trzeba to wyjaśnić.

Adam Kujawa, dyrektor Zieleni 
Miejskiej, nie widzi żadnej kontro-
wersji.

- Trylinka nie była naszym mająt-
kiem. Została zerwana kilka lat temu z 
ulic, ale w umowie z firmą był zapis, że 
materiał jest w ich dyspozycji. Firma nie 

chciała jednak tej trylinki i dlatego była 
przez nas składowana przy schronisku. 
Rolnik miał moje pozwolenie, aby ją 
zabrać. Zapłaci za trylinkę w formie 
darowizny – słyszymy od szefa Zieleni 
Miejskiej. - Jeśli radny chce się ze mną 
procesować, to proszę bardzo. Mogę 
się z nim spotkać w sądzie. Działałem 
zgodnie z prawem.

Wygląda więc na to, że trylinka 
została sprzedana za bezcen. Czy fak-
tycznie nie lepiej byłoby nią utwardzić 
chociażby osiedlowe parkingi?

tekst i fot. (stop)

Taksówkarze urządzili 
sobie toaletę

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

t a -
b l i -
cach 
i n -

f o r -
m a -

cyjnych 
często są 

albo zakleja-
ne innymi, albo 

zrywane. Ogranicza 
to możliwość zapoznania się z 
ofertą programową przygotowaną 

przez UM i jednostki organizacyj-
ne, jak również uczestniczenia w 
ważnych uroczystościach – infor-
muje rzeczniczka. 

Problem jednak w tym, że 
oprócz urzędowych ogłoszeń na 
drzwiach zaczyna pojawiać się 
coraz więcej prywatnych anonsów. 
Na przykład pod koniec ubiegłe-
go tygodnia natknęliśmy się na 
ogłoszenie ws. sprzedaży kwoty 
mlecznej. 

tekst i fot. (stop)

Na drzwiach do urzędu przybywa 
różnego typu ogłoszeń

Drzwi jak ogłoszeniowa tablica

fo
t. 
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Radny oskarża dyrektora Zieleni Miejskiej

Radny Koperkiewicz oskarża dyrektora Zieleni Miejskiej o 
niegospodarność 

Zdaniem samorządowca rolnik wywiózł ponad 20 przyczep z 
trylinką

Auta wciąż toną w błocie na osiedlowych parkingach

Dyrektor Kujawa nie widzi w 
sprawie nic kontrowersyjnego
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SIXSENSES Centrum Kosmetologii & SPA
ul. Listopadowa 14, 95-035 Ozorków, tel. kom 724 406 335
zapraszamy od pn. – pt. w godz. od 11:00 do 18:00 
lub poza godzinami pracy również w soboty po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym

Odkryj piękno wszystkimi zmysłami...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO PROFESJONALNEGO
SALONU KOSMETOLOGICZNEGO

SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH 
NOWYCH ZABIEGÓW:
•  INFUZJA TLENOWA - Ulubiony 
zabieg hollywoodzkich gwiazd 
już u nas! Wprowadzanie za 
pomocą tlenu: JADU  WĘŻA , 
EKSTRAKTU ZE ŚLIMAKA  oraz 
innych substancji aktywnych do 
głębokich warstw skóry - teraz 
tylko 180zł 
(na twarz)

•  OXYBRAZJA – to najbardziej innowacyjna metoda złuszczania 
skóry tlenem – terapia wykorzystywana jest w celu zredukowania 
zmarszczek, blizn, poprawy nawilżenia skóry, likwiduje cellulit, 
doskonała metoda leczenia trądziku - również różowatego, 
atopowego zapalenia skóry, wszelkich alergii i łuszczycy - 150zł (na 
twarz)

•  MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA – zabieg   
z wykorzystaniem urządzenia do nakłuwania skóry zwanego 
microrollerem(dermarollerem) - w zabiegu wykorzystujemy 
głównie jad węża, kwas hialuronowy oraz inne aktywne 
substancje dostosowane do potrzeb skóry. Tylko teraz 150zł (na 
twarz) + dermaroller w cenie 40zł (zakup jednorazowy)

•  MANICURE HOLLYWOOD GLOSS – idealny na kruche  
i rozdwajające się paznokcie, nadaje paznokciom zdrowy  
i piękny wygląd - 45zł

Zapraszamy na zabieg najczęściej wybierany przez Naszych 
klientów – Fale radiowe w technologii FOCUS RF oraz liposukcję 
kawitacyjną tylko teraz w atrakcyjnej cenie 230zł (twarz + szyja) 
Spektakularne efekty już po pierwszym zabiegu, ulubiony zabieg 
polskich celebrytów i najczęściej wybierany zabieg w USA i w 
EUROPIE!!!

Oferujemy także pozostałe profesjonalne zabiegi: 
mikrodermabrazję, peeling, kawitacyjny, mezoterapię bezigłową, 
złuszczanie kwasami, zabieg z jadem z węża i ekstraktem ze 

 
 
 

ślimaka, z 24 
karatowym złotem, 
oczyszczanie manualne, 
masaże, zabiegi pielęgnacyjne na ciało, makijaż, depilacja, henna 
i regulacja.

Zabiegi wykonuje absolwentka Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego mgr kosmetolog Anna Keller

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 
kosmetologiczne – prosimy o wcześniejsze zapisy 
pod numerem telefonu 724 406 335

SIXSENSES Centrum Kosmetologii & SPA
mgr kosmetolog Anna Keller

ul. Listopadowa 14, 95-035 Ozorków
tel. kom 724 406 335

czynne: pn. – pt. 11:00 – 18:00
istnieje możliwość umówienia się na zabiegi poza godzinami 

pracy salonu, w soboty - tylko wcześniej umówione zabiegi

Oferujemy zabiegi kosmetologiczne na twarz i ciało:
 ● mikrodermabrazję
 ● ultradźwięki / peeling kawitacyjny
 ● mezoterapię bezigłową
 ● zabiegi z kwasami
 ● nowoczesne zabiegi hydrożelowe - z 24 karatowym złotem, z kwasem hialuronowym,  

 z czerwonym winem, z komórkami macierzystymi Cell Active – Hit kosmetologii!!!
 ● makijaże – ślubne, wieczorowe, okazjonalne, do sesji zdjęciowych – trwałość makijażu 

 do 48 h – makijaż wykonuje absolwentka Krakowskiej Szkoły i Wizażu i stylizacji  
 „Beauty – ART.”

 ● Rolletic –  odchudzanie, kształtowanie sylwetki, redukcja cellulitu, efektywne programy  

 odchudzające – prosimy o zapisy na rolletic pod numerem tel. 504 545 511

 Jako jedyni w woj. Łódzkim posiadamy najnowszy model bipolarnych fal radiowych 
i liposukcji kawitacyjnej - spektakularne efekty już po pierwszym zabiegu utrzymujące się 
do 5 lat – 100% skuteczności, max. przyjemności – alternatywa dla inwazyjnych zabiegów 
chirurgicznych i Botoxu. - najczęściej wybierany zabieg w USA i w Europie, ulubiony zabieg 
polskich celebrytów !!! Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga rekonwalescencji. Urządze-
nie posiada certyfikat medyczny!!! ZABIEG NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY PRZEZ NASZYCH  
KLIENTÓW – NASZ HIT!
 Wykonujemy profesjonalne masaże relaksacyjne, ayurvwedyjskie, masaże oczyszcza-
jącymi proszkami ayurwedyjskimi. Polecamy niezwykły masaż holistyczny gorącami kamie-
niami półszlachetnymi i kryształami górskimi „siódma czakra” – poznaj niezwykłą moc kamieni 
półszlachetnych i kryształów – oczyść swoją duszę i ciało – ten unikalny masaż oferuje jedynie 5 % 
ośrodków SPA w Polsce.

NOWOŚĆ! Prowadzimy sprzedaż wysokogatunkowych herbat świata mię-
dzy innymi: ROOIBOS, MATE, SENCHA, PU-ERH I WIELE INNYCH.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PROFESJONALNEGO 
SALONU KOSMETOLOGICZNEGO

Rolletic – prosimy o zapisy 
pod numerem telefonu: 504 545 511

Odkryj piękno wszystkimi zmysłami…

reklama

Od 2016 roku pierwsza ko-
munia święta będzie udziela-
na dzieciom rok później, pod 
koniec trzeciej klasy szkoły 
podstawowej. Zarządzenie 
w yda ł  a rc ybiskup Ma rek 

Jędraszewski, met ropoli-
ta łódzki. Oznacza to, że w 
przyszłym roku komunii nie 
będzie. 

-  Wraz z wejśc iem refor-
my programowej szkolnictwa 
zmieniła się również podstawa 
programowa z religii. Te dzie-
ci, które są teraz w pierwszej 

klasie i uczą się już według 
nowego programu, pójdą do 
komunii w trzeciej klasie – tłu-
maczą księża. - Przygotowanie 
do przyjęcia sakramentu bę-
dzie wyglądało tak, jak do tej 
pory. Dzieci muszą zaliczyć 
znajomość modlitw i nauczyć 
się śpiewać pieśni.

Za dwa lata komunia święta 
udzielana będzie w trzeciej 
k lasie, n iezależnie od tego, 
czy dziecko poszło do szkoły 
jako sześc iolatek,  czy jako 
siedmiolatek. 

W Łęczycy, podobnie jak w 
in nych miastach, przy jęcia 
komunijne są raczej wystawne. 
W restauracjach już dawno nie 
było wolnych miejsc.

- U nas w restauracji salę 
t rzeba zarezerwować około 
dwa lata wcześn ie j.  Potem 
nie ma co liczyć, że znajdzie 
się miejsce - mówi Krystyna 
Marczewska z Senatora.

Podobnie jest w restauracji 
“Tęcza”. Tu również o lokalu na 
komunię rodzice muszą myśleć 
z dwuletnim wyprzedzeniem. 

Więcej czasu na podjęcie de-

cyzji daje restauracja “Agawa”.
- Rezerwacja na dwa lata 

przed komunią to trochę prze-
sada, u mnie rezerwacje za-
czynają się rok wcześniej - 
wyznaje właścicielka Halina 
Pokorska.

Zapytaliśmy właścicieli re-
stauracji, na ile osób zazwy-
czaj wyprawiane są komunie 
i jakie to są koszty. Okazało 
się, że najmniejsze przyjęcia 
komunijne liczą 30 osób, ale 
zdarzają się też dużo większe, 
na których pojawia się 70, 80 a 
nawet ponad 100 gości.

- Mieliśmy komunię liczącą 
120 osób, ale to było kilka lat 
temu. Obecnie da się zauwa-
żyć, że nasze społeczeństwo 
ubożeje i te przyjęcia są trosz-

kę skromniejsze - przyznaje K. 
Marczewska.

Ceny od “talerzyka” są w 
k ażde j  z  restau rac j i  m n ie j 
więcej wyrównane. Najniż-
szy koszt wynosi od 70 do 95 
złotych, ale wszystko zależy 
od wybranego menu, i lości 
posiłków, a także czasu trwa-
nia uroczystości. Właściciele 
zdradzili nam, że zdarzają się 
komunie, na których jest orkie-
stra. Komunie bardzo często 
wyglądają jak wesela. 

- Oczywiście, że nie mamy 
nic przeciwko temu, by był 
zespół muzyczny. Takie komu-
nie się zdarzają - zdradza nam 
Edyta Piotrowska, właściciel-
ka “Tęczy”.

(aga)

W PRZYSZŁYM ROKU 
KOMUNII NIE BĘDZIE

ŁĘCZYCA

W restauracjach bardzo często wystrój przyjęć komunijnych 
nie różni się od uroczystości weselnych
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Zarówno dyrektor Miejskiej Kry-
tej Pływalni „Wodnik”, jak i szef 
MOSiR, pożegnali się ze swoimi 
stanowiskami. Nie brali udziału w 
ogłoszonym przez miasto 10 marca 
konkursie na nowego dyrektora 
Ozorkowskiego Centrum Sportu, 
które od jutra (1 kwietnia) roz-
pocznie funkcjonowanie w ramach 
połączenia wyżej wymienionych 
placówek. 

Jak się dowiedzieliśmy posadą 
OCS zainteresowanych było dwóch 
mieszkańców Ozorkowa i jeden 
łęczycanin. 

- Połączenie nastąpi poprzez 
przejęcie pracowników MOSiR 
przez MKP „Wodnik”. Pracow-
nicy będą przejęci przez nowego 
pracodawcę w trybie artykułu 
231 Kodeksu pracy, §6 tego art. 
stanowi: „Przejście zakładu 
pracy lub jego części na innego 
pracodawcę nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej wy-
powiedzenie przez pracodawcę 
stosunku pracy”. Jednym z kryte-

riów wyboru na stanowisko było 
przedstawienie przez kandydata 
koncepcji zarządzania jednostką. 
Nowy dyrektor był zobowią-
zany przedłożyć burmistrzowi 
plan funkcjonowania jednostki, 
uwzględniający rac jonaliza-
cję kosztów przy jednoczesnej 
poprawie dostępności i jakości 

usług świadczonych na obiek-
tach sportowych i rekreacyjnych. 
Pojawią się też oszczędności wy-
nikające z redukcji etatów wśród 
kadry zarządzającej.  Będzie 
jeden dyrektor i jedna główna 
księgowa - informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza.

tekst i fot. (stop)

W ubiegłym tygodniu do redakcji 
zadzwonił zdenerwowany Czytel-
nik, który nie szczędził krytycznych 
słów pod adresem urzędu miasta. 

- Władze obiecały, że nasza ulica 
zostanie wyrównana. Czekaliśmy 
na spełnienie tych obietnic, ale się 
nie doczekaliśmy. Mamy żal do 
burmistrza, że tak łatwo rzuca słowa 
na wiatr. Oczywiście zapamiętamy 
to, w nadchodzących wyborach 
mieszkańcy nie będą na niego 
głosować – mówi pan Andrzej z ul. 
Stypułkowskiego. 

Przypomnijmy jaką odpowiedź 
w sprawie bagnistej ulicy w środku 
miasta otrzymaliśmy od Izabeli 
Dobrynin, rzecznik burmistrza. 
Wypowiedź została opublikowana 
w „Reporterze” 17 lutego.

„Równanie drogi zaplano -
wano na przełom lutego i mar-
ca” -  poin formowała gazetę 
rzeczniczka. Dodała również, 
że w tym roku mieszkańcy nie 
pisali do urzędu w sprawie ul. 
Stypułkowskiego. 

Czy mieszkańcy zawsze muszą 
pisać petycje do urzędu, aby władze 
zauważyły ich problemy?

(stop)

OZORKÓW

OZORKÓW

Mieszkańcy wciąż czekają na wyrównanie drogi 

Pożegnanie dyrektorów. Startuje OCS

Wodnik przejmie pracowników MOSiR

Obiecanki 
cacanki...

GM. OZORKÓW
Po raz pierwszy doszło do 

tak dramat ycznych scen w 
jednym z GS-owskich sklepów. 
Sprzedawczyni do dziś nie 
może dojść do siebie, po tym, 
jak została zastraszona nożem 
przez dwóch agresorów w ko-
miniarkach na głowach. 

Do zdarzenia doszło w Sierpo-
wie – w sklepie, który położony 
jest między Łęczycą a Ozorkowem. 
Chuligani tego dnia nie poszli do 
szkoły. Dochodziła godzina 9.

- W sklepie nie było klientów, 
gdy do środka weszło dwóch 
w kominiarkach. Grozili mi 
nożem, krzyczeli i zażądali 
pieniędzy z kasy oraz papiero-
sów. Przestraszyłam się i dałam 
im to, co chcieli – wspomina 
ekspedientka. - Pracuję w tym 
zawodzie już ponad 30 lat. 
Jeszcze nigdy czegoś takiego nie 
przeżyłam. 

Policjanci z Ozorkowa i Zgie-
rza, którzy dość szybko przyje-
chali na miejsce napadu, musieli 
gonić przestępców po okolicz-
nych lasach. Zatrzymali dwóch 

16 - latków i 17 - latka. W tym 
czasie w ręce mundurowych 
ze Zgierza wpadło kolejnych 
dwóch 17 - latków, którzy biegli 
lasem w stronę Łęczycy. Jeden 
z tych ostatnich wspólnie ze 
swoim nieletnim kolegą, które-
mu udało się uciec, napadł na 
sklep. Jeszcze tego samego dnia 
uciekinier, 16 -letni uczeń, został 
zatrzymany i przewieziony do 
Policyjnej Izby Dziecka. 

- Jego kolega, 17 - latek, usły-
szał zarzut współdziałania z 
nieletnim w rozboju z użyciem 

niebezpiecznego narzędzia. 
Grozi mu za to 15 lat więzienia. 
Decyzją Sądu Rejonowego w 
Zgierzu zastosowano wobec nie-
go tymczasowy areszt. Nieletni 
za swój czyn odpowie przed 
Sądem Rodzinnym i Nieletnich. 
Pozostali nieletni zostali zwol-
nieni do domu – mówi Liliana 
Garczyńska, rzecznik policji w 
Zgierzu.

Dariusz Szpakowski, prezes 
GS w Ozorkowie, n ie może 
uwierzyć, że młodzi ludzie po-
sunęli się tak daleko. 

- Żeby nastolatkowie napada-
li na sklep z nożami, dla mnie 
to nie do zrozumienia – mówi 
prezes Szpakowski. - Na szczę-
śc ie  nasze j  sprzedawczy n i 
nic się nie stało. Młodociani 
przestępcy wzięli z kasy kil-
kaset złotych. Nie zdążyli ich 
w ydać.  Po t y m wsz yst k i m 
postanowiłem porozmawiać z 
ekspedientkami i uczulić ich 
na wyważone zachowanie w 
podobnych, oby tylko hipote-
tycznych sytuacjach. 

tekst i fot. (stop) 

Sprzedawczyni wróciła już do pracy, ale po napadzie nie może dojść do siebie 

Z nożem do sklepu. Zażądali 
pieniędzy i papierosów

Młodociani przestępcy weszli w kominiarkach do tego sklepu 
GS w Sierpowie
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OZORKÓW
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Coraz więcej jest pacjentów 
zgłaszających się do przychodni 
zdrowia z grypą żołądkową. 
Choć chorych przybywa, to me-
dycy uspokajają. Do epidemii 
jeszcze daleko – mówią lekarze. 

Do przychodni „Medyk” za-
glądamy we wtorek przed połu-
dniem. Długie kolejki do lekarzy 
świadczą o sezonie grypowym, 
który zawsze rozpoczyna się o 
tej porze roku. 

- Ludzki organizm jest po 
zimie wyczerpany – mówi dr 
Krzysztof Pilarski. - Przybywa 
chorych przede wszystkim osób, 
które mają obniżoną odporność. 
Miałem pacjentów z grypą jeli-
tową, ale zdecydowanie więcej 
jest chorych ze zwykłymi powi-
kłaniami związanymi z przezię-
bieniem. Mieszkańcy uskarżają 
się na gorączkę, kaszel i katar. 
Jelitówka to na razie margines, 

Mirosław Walencki jest zbul-
wersowany zachowaniem lekarzy 
z przychodni „Medyk”. 

- Jestem inwalidą wojennym, 
mam leg it ymac ję osoby re-
presjonowanej. Pomimo tego 
musiałem czekać w kolejce do 
lekarza. Pani doktor wyprosi-
ła mnie z gabinetu a przecież 
zgodnie z ogólnopolską usta-
wą mam prawo do tego, bym 
wchodzi ł  poza kole jnością. 
Nie mam już siły na kłótnie 
z pacjentami i walkę o swoje 

prawa. Myślałem, że chociaż le-
karze będą to rozumieć – mówi 
rozżalony M. Walencki. 

Nasz Czytelnik ma 82 lata. 
Wymaga stałych dializ. Jest po 
trzech zawałach, ma nadciśnie-
nie, pierwszą grupę inwalidzką 
posiada od ponad 20 lat. Tuż po 
wojnie walczył z komunistami 
w Wyzwoleńczym Ruchu Naro-
dowym. 

- Nie mogę zrozumieć dlaczego 
zostałem tak potraktowany. Tak 
po ludzku jest mi po prostu bar-
dzo smutno z tego powodu. Źle 
się z tym czuję.

Krzysztof Pilarski, pełnomoc-

nik zarządu NZOZ „Medyk”, zna 
dobrze pana Mirosława.

- Z całym szacunkiem dla pana 
Walenckiego, ale widocznie pani 
doktor zadecydowała, że inni 
pacjenci potrzebowali akurat 
szybszej pomocy. Być może go-
rączkowali lub uskarżali się na 
silne bóle. Nie byłem jednak przy 
tej rozmowie lekarki z kombatan-
tem i najlepiej jakby w tej sprawie 
zadzwonić bezpośrednio do pani 
doktor – sugeruje K. Pilarski. 

Dzwonimy do dr Anny Bugno, 
lekarki Mirosława Walenckiego. 

- Pan Walencki zgłosił się do 
przychodni po nową receptę. 

Przed nim była w kolejce pacjent-
ka z 40-stopniową gorączką. Dla-
tego podjęłam decyzję, że to ona 
zostanie przyjęta pierwsza. Zresz-
tą wytłumaczyłam to starszemu 
panu, który zrozumiał sytuację. 
Dlatego dziwię się, że zadzwonił 

później do gazety – usłyszeliśmy 
od internistki. - Oczywiście pan 
Walencki może liczyć na obsługę 
poza kolejnością, ale tylko wów-
czas, gdy nie zaszkodzi to innym 
pacjentom. 

tekst i fot. (stop)

Kombatant skarży 
się na lekarzy

Mirosław Walencki ma odpowiednie uprawnienia kombatanckie, 
aby móc korzystać z pozakolejkowej obsługi medycznej

JELITÓWKA ATAKUJE 

nCo robić, by ustrzec się przed grypą i przeziębieniem? 
Naturalne metody wzmacniania odporności to m.in. aktywność 
fizyczna na świeżym powietrzu, odpowiednia ilość snu, ale przede 
wszystkim odpowiednia dieta bogata w warzywa i ryby morskie. W 
budowaniu odporności istotne jest wspomaganie działania kwasów 
omega-3 odpowiednio wyselekcjonowanymi witaminami. Ostatnie 
badania naukowe dowodzą, że szczególną rolę we wspomaganiu sys-
temu immunologicznego ma witamina D3 (jest ważniejsza nawet niż 
witamina C). Bardzo ważne w zapobieganiu grypie jest częste mycie 
rąk, unikanie dotykania twarzy brudnymi rękoma oraz dokładne 
sprzątanie mieszkania, szczególnie jeżeli jeden z naszych domowni-
ków jest chory. Należy często wietrzyć pomieszczenia, dezynfekować 
powierzchnie, nie używać tych samych naczyń i sztućców co osoba 
chora. 

Dr Krzysztof Pilarski przyjmuje średnio 50 pacjentów dziennie. 
To o połowę więcej niż kilka tygodni wcześniej 

W przychodniach zdrowia przybywa chorych 

jeśli chodzi o zachorowania. 
Choć trzeba podkreślić, że grypą 
żołądkową bardzo łatwo można 
się zarazić. 

Grypa żołądkowa rozprze-
strzenia się drogą kropelkową 
i podobnie, jak przy „zwykłej” 
grypie można się nią zarazić 
przebywając w bliskim oto-
czeniu chorego lub przez uży-
wanie jego przedmiotów. 
Zarazić się można drogą po-
karmową, np. jedząc nieświeże 
produkty, pijąc nieprzegotowaną 
wodę. Szczególnie narażone są 
małe dzieci między 6 miesią-
cem a 3 rokiem życia, które 
najciężej przechodzą objawy 
grypy żołądkowej. 

Co świadczy o jelitówce?
Wymioty, biegunka, nudno-

ści utrzymujące się przez parę 
dni, mogą być objawem grypy 
żołądkowej. Zakażenie pojawia 
się głównie przez rota-wirusy, 
które wywołują stan zapalny w 
żołądku i jelitach. Choroba ta 
może być niebezpieczna, bo dłu-

gotrwałe wymioty czy biegunki 
mogą prowadzić do odwodnienia 
organizmu. 

W przychodni zdrowia, przy 
ul. Wigury, również dużo pa-
cjentów – zarówno w części dla 
dorosłych, jak i dzieci. 

- Nie wiem, czy to jelitówka. 

Dlatego przyjechaliśmy do le-
karza. Mały ma podwyższoną 
temperaturę i zbiera mu się na 
wymioty. Zobaczymy co powie 
lekarz – usłyszeliśmy od matki 
kilkuletniego Pawła. 

tekst i fot. (stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 80: Jakie drzewo, taki owoc.

UŚMIECHNIJ SIĘ
• Po tańcu chłopak dziękuje swojej 
partnerce: 
- Dziękuję za taniec. Świetnie się 
bawiłem! 
- Ale ja tak kiepsko tańczę... - kryguje 
się zarumienione dziewczę. 
- Ale za to jak śmiesznie! 

* * * 
• - Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego - 
mówi kobieta w sklepie z dywanami. 
- A ile Pani ma dzieci? 
- Sześcioro. 
- To najpraktyczniejszy byłby asfalt... 

* * *
•  Żona pyta męża:  
- Franek, dlaczego nasz sąsiad dał swemu synowi na 
imię Hamlet?  
- Jego syn, czy nie jego - oto jest pytanie!

* * *
• Rozmawiają dwie sąsiadki: 
- Dlaczego Twój mąż tak głośno wczoraj na Ciebie 
krzyczał? 
- Bo nie chciałam mu powiedzieć, na co wydałam 
wszystkie pieniądze. 
- A dziś rano? 
- Bo mu wreszcie powiedziałam. 

* * * 
• Zięć widząc teściową w drzwiach pyta: 
- Mamusia na długo przyjechała? 
- Na tak długo jak tylko chcecie - odpowiada teściowa 
- To mamusia się nawet herbaty nie napije? 

* * * 
• Jakie kroki należy podjąć gdy spotka się wściekłego 
niedźwiedzia? 
Jak najszybsze. 

* * *
• Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: 
- Z Ciebie byłby doskonały przestępca! 
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś. 
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działal-
ności. 

Zupa fasolowa – niedzielna
Składniki
• 2 udka kurczaka 
•  3/4 kg szpondra wołowego, pręgi 

lub łaty 
• porcja włoszczyzny bez kapusty 
• cebula 
• 2 liście laurowe 
•  po kilka ziarenek ziela angielskie-

go i pieprzu 
• sól 
• 1/2 szklanki suchego drobnego makaronu 
• puszka białej fasoli 
• garść natki pietruszki 
• pieprz mielony 
• przyprawa maggi 
Etapy przygotowania
Udka, wołowinę oraz oczyszczone, pokrojone na cieńsze 
kawałki warzywa wkładamy do garnka, zalewamy 2 l zim-
nej wody. Do-kładamy opaloną na gazie cebu-lę (w łupinie), 
listki, ziele i pieprz oraz niewielką ilość soli, gotujemy powoli 
przez 3–4 godz., żeby wywar tylko mrugał, w międzyczasie 
dokładnie szumujemy. Wywar przecedzamy. Makaron gotu-
jemy osobno al dente, odcedzamy. Do przecedzonego rosołu 
wkładamy ugotowany makaron, odcedzoną i opłukaną faso-
lę, mięso obrane z udek oraz posiekaną natkę. Przyprawiamy 
solą, pieprzem i maggi.

Kuskus z kurczakiem 
i warzywami:
Składniki: 
• 200 g kuskusu 
•  bulion (tyle żeby zakrył kuskus na 

około 1 centymetr) 
• 1 podwójna  
•  150 g fasolki szparagowej (może 

być mrożona) 
• 1 czerwona papryka 
• 1 spora marchewka 
• 1 mała cebula 
• sól i pieprz 
• oliwa 
• 2 ząbki czosnku 
• ulubione zioła 
Sposób przygotowania: Kurczaka umyj, osusz, pokrój w kostkę. 
Przełóż do miski, dodaj ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, 
ulubione zioła, posyp solą i pieprzem. Miskę przykryj, np. folią alu-
miniową i wstaw do lodówki na około 0,5-1 godzinę. W tym czasie 
umyj i obierz warzywa. Ze świeżej fasolki odetnij końcówki, podziel 
ją na połowy, po czym obgotuj przez około 10 minut w osolonej 
wodzie. Następnie przelej zimną wodą. i pozostaw na sitku, aby 
odciekła. Marchewkę pokrój w niezbyt grube plasterki, a następnie 
każdy z nich podziel na ćwiartki. Z papryki usuń gniazdo nasienne 
i pokrój ją w kostkę. Cebulę drobno posiekaj. Kuskus zalej gorącym 
bulionem, przykryj i odstaw. Kiedy wchłonie płyn, wlej do niego 
nieco oliwy (np. 1-2 łyżki) i przemieszaj za pomocą widelca). Kur-

czaka przesmaż na patelni wraz z marchewką, papryką i cebulą. 
Kiedy będzie gotowy, dodaj fasolkę oraz kuskus. Jeszcze chwilę 
podgrzej wszystko razem i od razu podawaj. 

Orientalna surówka z ogórka
Składniki: 
• 2 ogórki 
• 1 łodyga selera naciowego 
• 1 czerwona papryczka chilli 
•  1 łyżka płynnego miodu (akacjo-

wy lub lipowy) 
• 2 łyżki mleka kokosowego 
• sól do smaku 
• 1 ząbek czosnku 
• 2 łyżki soku z limonki 
• 2 łyżki oliwy 
• 4 czubate łyżki kiełków 
 Sposób przygotowania: Ogórki cienko obieramy i kroimy w 
kosteczkę. Mieszamy je z drobno pokrojonym selerem oraz pa-
pryczką oczyszczoną z pestek. Dodajemy miód, mleko kokosowe, 
sól, zmiażdżony czosnek, sok z limonki i oliwę, wstawiamy do 
lodówki. Porcje sałatki nakładamy do pucharków, dekorujemy 
łyżką kiełków. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Aby łatwo zdjąć skórkę z buraczków, po ugotowaniu przelej 
je zimną wodą 
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W bibliotece pedagogicznej w Łęczycy 
została otwarta wystawa Magiczna Terapia. 
Z tej okazji w Zespole Placówek Edukacyjno-
Wychowawczych wystąpił razem ze swoją 
małżonką Maciej Pol. Iluzjonista poprzez swoje 
efekty wprowadził dzieci w bajkowy i magiczny 
świat. W trakcie występu najmłodsi mieli okazję 
asystować magikowi w wykonywaniu sztuczek.

tekst i fot. just

MAGICZNA TERAPIA
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Sesja miejska w dużej swojej czę-
ści poświęcona była ocenie działań 
podejmowanych na rzecz ochrony 
środowiska. Choć przemysł zwią-
zany z kopcącymi kominami w 
mieście już praktycznie nie istnieje, 
to wciąż sporym zagrożeniem dla 
czystości powietrza są gospodar-
stwa domowe. Starą kotłownię 
węglową ma również miejskie 
przedszkole nr 3. 

Samorządowcy wyrażali swoje 
obawy, bo niestety wciąż w wielu 
domach pali się w piecach byle 
czym. 

- To poważny problem, ponieważ 
alternatywne do węgla źródła ener-
gii – gaz, czy też olej – są drogie. 
Miasto kontynuuje budowę gazo-
ciągów w poszczególnych ulicach. 
To szansa na indywidualne podłą-

czanie się do sieci – mówiła radna 
Barbara Błaszczyk. 

Podczas sesji radni zajmowali 
się też projektem uchwały dot. 
liczby okręgów wyborczych pod 
zbliżające się jesienne wybory sa-
morządowe. Okręgów ma być 15 a 
nie, jak było wcześniej 21. Wstępnie 
ustalono 12 obwodów głosowania. 

- Prace nad uchwałą musimy 
przełożyć z uwagi na to, że niektó-
re ulice zupełnie nie współgrają z 
danym okręgiem wyborczym. Tak 
jest na przykład z ul. Działkową, 
która wstępnie została przypisana 
do ul. Makowej – podkreślał radny 
Robert Olsiewicz. 

Dyskusja o okręgach i obwodach 
wyborczych ma być kontynuowana 
na kwietniowej sesji. 

Sporym zaskoczeniem była długa 
rozmowa radnych o miejskim szale-
cie, a precyzyjniej rzecz ujmując – czy 
szalet ma być sprzedany, czy też nie. 

- To naprawdę śmierdząca sprawa 
– powiedział w pewnym momencie 
dyskusji radny Aleksander Siwek, 
rozbawiając samorządowców.

Odkąd do użytku oddana zo-
stała publiczna toaleta przy tar-
gowisku, szalet przy parku stał 
się zbędny – tak uważają radni, 
którzy większością głosów zdecy-
dowali się na sprzedaż miejskiego 
majątku. Na decyzję wpływ miało 
również to, że do starego szaletu 
trzeba było dopłacać ok. 10 tys. 
złotych w ciągu roku. Pieniądze 
szły głównie na pensję osoby 
zatrudnionej w szalecie. W nowej 
toalecie „babcia klozetowa” nie 
jest potrzebna. 

Tuż przed zamknięciem obrad 
Ryszard Rogalski, wiceprzewod-
niczący rady, zapytał burmistrza o 
samorządową gazetę.

- Czy to prawda, że Wiadomości 
Ozorkowskie ukazywać się będą 

dwa razy w miesiącu. Czy to nie 
dlatego, że przed nami wybory 
samorządowe – dopytywał R. 
Rogalski. 

- Tu nie chodzi o wybory. Po pro-
stu mamy dużo informacji – odparł 
burmistrz Jacek Socha. 

(stop) 

Tego się nikt nie spodziewał. 
Toni Kamal, znany w regionie 
biznesmen z Jordanii, ostro 
zaatakował radę miasta. Pod-
niesionym głosem krytykował 
samorządowców, zarzucając 
radnym brak obiektywizmu. 
Krytyka nastąpiła pod koniec 
obrad, sesja nie została przedłu-
żona. Przedsiębiorca opuszczał 
magistrat mocno zdenerwo-
wany. 

Gdy już wydawało się, że kolej-
na miejska sesja minie bez więk-
szych emocji, na scenę wkroczył 
Toni Kamal. Przedsiębiorcę wy-
prowadziło z równowagi to, że 

radni nie chcieli go wysłuchać. 
- Liczyłem na to, że rada miasta 

zapozna się z moim zdaniem. 
Specjalnie przyjechałem na sesję, 
aby powiedzieć samorządowcom 
o nieuczciwej praktyce związa-
nej z popieraniem nielegalnej 
działalności gospodarczej moje-
go sąsiada, który prowadzi lom-
bard. Ma znajomości w radzie i to 
wykorzystuje. Postawił lombard 
pomimo tego, że nie uzyskał 
wcześniej żadnych pozwoleń. 
Mam na to dowody – słyszymy 
od T. Kamala. 

Przedsiębiorca podniesionym 
głosem wyrażał w urzędzie 
swoje niezadowolenie. Po za-
kończeniu sesji pojechaliśmy z 
biznesmenem na teren inwesty-

cyjny, przy ul. Starzyńskiego. 
- Proszę spojrzeć. Ta inwe-

stycja kosztowała mnie bardzo 
dużo a ozorkowski samorząd 
rzuca mi kłody pod nogi. Wszę-
dzie jest tak, że docenia się 
przedsiębiorców, którzy dają 
pracę in nym. W Ozorkowie 
jest inaczej. Jest we mnie złość, 
bo biznes prowadzę w sposób 
uczciwy a mój sąsiad ma paru 
kolegów radnych i uważa, że 
może robić co mu się podoba. Nie 
zostawię tak tej sprawy – zapo-
wiada Toni Kamal.

Przy ul. Starzyńskiego Jordań-
czyk zainwestował w nierucho-
mość. W budynku wystartowała 
niedawno drogeria Rossmann, 
piętro przeznaczone jest pod wy-
najem biur. Dlaczego biznesmen 
skarży się na sąsiada?

- Przez ten lombard nie mo-
głem zrobić drugiego wjazdu na 
parking. Radni z Ozorkowa 
powinni uczyć się podejścia 
do inwestorów od swoich 
kolegów z Łęczycy – słyszymy.

O komentarz poprosiliśmy An-
drzeja W., właściciela lombardu?

- Nie wykorzystuję znajomości 
w radzie miasta – twierdzi nasz 
rozmówca. - Sprawą zajmuje się 
magistrat i na pewno sporne 
kwestie zostaną wkrótce wyja-
śnione. 

Zapytaliśmy Andrzeja W. o to, 
czy faktycznie nie ma pozwole-
nia na budowę lombardu. 

- Nie będę o tym mówił. Muszę 
kończyć, bo jadę autem – ucina 
rozmowę właściciel lombardu. 

tekst i fot. (stop)

O ochronie środowiska, okręgach wyborczych, szalecie 
OZORKÓW

OZORKÓW

Prezes Toni Kamal w emocjonalny sposób wyrażał swoje opinie 
pod koniec miejskiej sesji 

Przedsiębiorca krytykuje 
miejską władzę 

„W Ozorkowie nie potraficie docenić inwestorów” - mówił 
podniesionym głosem Jordańczyk 

Lombard Andrzeja W. znajduje się tuż obok budynku Toniego 
Kamala w którym od niedawna działa Rossmann 
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OZORKÓW
Wiosenna aura wpływa na roz-

kojarzenie niektórych kierowców. 

W południe na ul. Traugutta, na 
prostym odcinku drogi, zderzyły się 
czołowo audi z dostawczym oplem. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał. 

tekst i fot. (stop)

Na skrzyżowaniu krajowej je-
dynki z ul. Maszkowską doszło 
do śmiertelnego wypadku. 

- Z dotychczasowych ustaleń 
wynika, że 50-letni kierujący 
samochodem marki ford transit 
jadąc w kierunku Zgierza z nie-
ustalonych przyczyn uderzył w 
tył ciężarowego mana, stojącego 
na czerwonym świetle – in-
formuje Liliana Garczyńska, 
rzecznik zgierskiej policji. - 50 –
latek poniósł śmierć na miejscu. 
Kierujący manem był trzeźwy. 
Kierowca forda pochodził z 
powiatu łódzkiego – wschod-
niego. 58-letniemu kierowcy 
ciężarówki (również był trzeź-
wy) nic się nie stało. 

(stop)

Tragedia na „jedynce” pod Ozorkowem

Do tragedii doszło na trasie krajowej nr 1, tuż przed sygnalizacją 
świetlną

Stłuczka na prostej drodze

GM. OZORKÓW
Prokuratura wyjaśnia okoliczności 

śmierci 74-letniego Zdzisława P., któ-
ry przez kilkanaście godzin leżał w 
wodzie na dnie studni o głębokości 
około 3 metrów. Gospodarz nie mógł 
sam wyciągnąć ze studni topielca, 
dlatego potrzebna była pomoc stra-
żaków. Ciało po wyciągnięciu ze 
studni było sine. Na wszelką pomoc 
było już za późno. 

Ta śmierć wciąż jest zagadką. Tuż 
przed tragedią pity był alkohol. Zdzi-
sław P. odwiedził swojego kolegę, 
który mieszkał kilkaset metrów od 
niego. Chciał uczcić swoje urodziny. 

Antoni Strąkowski, właściciel 
domu w którym odbyła się uroczy-
stość, nie pamięta co się stało. 

- Znaliśmy się ze Zdzisiem od 
dawna. Przyszedł do mnie w sobotę 
po południu. Razem z nami był jesz-
cze jeden kolega i nasza przyjaciółka. 

Przyznaję, że alkoholu było sporo. 
Nie wiem, kiedy Zdzisiek wyszedł 
na podwórko. W studni znaleźliśmy 
go nad ranem – wspomina roztrzę-
siony A. Strąkowski. - Najprawdo-
podobniej usiadł na spróchniałych 
deskach, którymi zabezpieczałem 
studnię.

Niektórzy mieszkańcy Cedrowic 
mówią o tym, że Zdzisław P. do studni 
wcale nie wpadł przypadkowo. Podej-
rzewają, że podczas alkoholowej libacji 
mogło dojść do bijatyki. 

- Każdy się tu zna. Zdzisiek miesz-
kał sam, podobnie jak Antoni. Często 
się gościli i zapraszali przyjaciółkę, 
która również nie stroniła od alkoholu. 
Podobno tego dnia doszło do kłótni o 
kobietę a Zdzisiek został popchnięty i 
wpadł do studni. Zresztą Antoni po 
tamtej nocy ma siniaka pod okiem, 
który może świadczyć o bójce – usły-
szeliśmy od jednego z mieszkańców. 

Antoni Strąkowski, choć wcześniej 
nie pamiętał jak doszło do tragedii, to 

na pytanie o rzekomą kłótnię odpo-
wiada stanowczo: „nie było żadnej 
bijatyki między nami a siniaka mam 
pod okiem, bo się przewróciłem”. 

Andrzej Budny, sołtys Cedrowic, 
dobrze znał Zdzisława P. 

- Też słyszałem o tym, że miało 
dojść do kłótni i bijatyki na przyjęciu 
urodzinowym. Trudno w to uwierzyć, 
bo Zdzisław był spokojnym człowie-
kiem. Tak szczerze, to nie wiem co o 
tej sprawie myśleć. 

Podobnie wypowiada się Zdzisław 
Janowski, sąsiad denata. 

- Jeden z policjantów miał powie-
dzieć, że doszło do zabójstwa. Ale 
nie wiemy, czy to prawda – mówi Z. 
Janowski.

Policjanci nie chcą się wypowiadać, 
przekazali materiały do prokuratu-
ry. Sekcja zwłok wyjaśni, jaka była 
bezpośrednia przyczyna śmierci 
Zdzisława P. 

tekst i fot. (stop)Nie doszło do żadnej kłótni a tym bardziej bijatyki – zapewnia 
pan Antoni

Naprawdę nie wiem, jak doszło do tej tragedii – słyszymy od właściciela posesji

Na zdjęciu sołtys Andrzej Budny (z prawej) oraz Zdzisław 
Janowski

fo
t. 

Po
lic

ja

Śmierć w studni. Czy doszło 
do morderstwa?



12 31 MARCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Nerwy Na traugutta

OZORKÓW

OZORKÓW

Na placu Jana Pawła II ustawione 
zostały kwieciste gazony. Brat-
ki wsadzone zostały również w 
klombach przy głównych ulicach 
w mieście. Zrobiło się wiosennie. 
Kwiaty cieszą oczy. W centrum od 

niedawna przysiąść można nie tyl-
ko na ławkach, ale też przy dwóch 
betonowych stołach przeznaczo-
nych do gry w szachy, damkę czy 
warcaby. 

tekst i fot. (stop) 

Tomasz Gabry-
siak nie owija w 
bawełnę, gdy 
mówi o posta-
wie ozorkow-
skiej władzy 
i urzęd-
ników 
magi-
s t r a -

tu. Poszło o niezabezpieczoną stu-
dzienkę telekomunikacji znajdu-

jącą się w pobliżu miejskiego 
parku. Mieszkaniec w tej 

sprawie udał się do urzę-
du, chciał porozmawiać 
z burmistrzem. Wło-
darz miasta nie znalazł 
dla niego czasu.

- Mówiłem w sekre-
tariacie burmistrza, że 

sprawa jest bardzo waż-
na. Że chodzi o zdrowie a 

nawet życie ozorkowian. 
To nie wywarło żad-
nego wrażenia. Usły-

szałem, że burmistrz 
nie ma czasu. Zosta-
łem zignorowany, 

sekretarka odparła 
jedynie, że powi-
nienem się zapisać 
na wizytę. Przecież 
tak nie może być. 
Władza powinna 
służyć ludziom a 
nie odwrotnie. To 
na pewno nie jest 
mój burmistrz 

– mówi wzbu-
rzony pan To-
masz.

T. Gabry-
s i a k ,  p o 
w i z yc ie 

w urzę-
d z i e 
miasta, 

pojechał z powrotem do nieza-
bezpieczonej studzienki. Stamtąd 
zadzwonił do wydziału komunal-
nego. 

- Pierwsza rozmowa została przez 
urzędniczkę zlekceważona – twierdzi 
Tomasz Gabrysiak. - Dostałem inny 
numer telefonu, do kolejnego urzędni-
ka. Reakcja była dopiero wówczas, gdy 
powiedziałem o tym, że o dziurze przy 
chodniku powiadomię policję.

Faktycznie, kilka minut po tym, 
jak T. Gabrysiak wspomniał urzęd-
nikowi o policji, na miejsce przyje-
chała ekipa komunalna. 

- Dziękujemy za obywatelską 
postawę – usłyszał pan Tomasz od 
uśmiechniętego urzędnika.

Te słowa jeszcze bardziej zdener-
wowały Tomasza Gabrysiaka.

- Proszę sobie nie drwić. Ta 
dziura jest już od dwóch miesięcy. 
Dlaczego się tym nie interesuje-
cie? Ja wiem dlaczego. Urzędnicy 
popijają kawkę i niczym się nie 
interesują. A nasza władza jeździ 
wypasionymi samochodami i 
też takimi drobnostkami się nie 
interesuje.

Dziura została zabezpieczona 
płytą chodnikową. 

- Powiadomimy o tej zniszczo-
nej studzience telekomunikację. 
To nieprawda, że dziura jest od 2 
miesięcy. Jeszcze dziś rano była 
zabezpieczona – twierdził urzęd-
nik z ozorkowskiego magistratu. 

tekst i fot. (stop)

Opady deszczu najjaskrawiej uwi-
doczniają jak bardzo potrzebne są 
prace naprawcze wiaty na miejskim 
targowisku. Woda ze spustów ry-
nien zawsze zalewa teren pod wiatą 
przeznaczony na handel. Nie dziwią 
krytyczne wypowiedzi kupców, bo 
w takich warunkach handlować 

się po prostu nie da. Dlaczego dużo 
wcześniej władze miasta nie po-
myślały o tym, aby deszczówka z 
rynien była odprowadzana wprost 
do kanalizacji? Tego nie wiadomo. 
Pewne jest jednak to, że w tym roku 
zainstalowane zostanie oświetlenie 
pod wiatą na targowisku miejskim. 

- Przypominam, że projekt mo-
dernizacji targowiska i nowej wiaty 
został przygotowany i zrealizowany w 

oparciu o wytyczne instytucji współfi-
nansującej. Zgodnie z nimi co najmniej 
50% stanowisk handlowych musiało 
być zadaszonych. Wszelkie odstępstwa 
od tych wskazań uniemożliwiłyby 
otrzymanie dofinansowania. Do urzę-
du miejskiego nie wpłynęły na piśmie 
negatywne uwagi na temat nowej 
wiaty – informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza. 

tekst i fot. (stop)

Centrum Ozorkowa 
pięknieje 

Zadaszone targowisko 
a wody pełno

Tak wygląda teren pod wiatą w czasie opadów deszczu 

Mieszkaniec postraszył urząd miasta policją

Tomasz Gabrysiak pokazuje niezabezpieczoną studzienkę

„Jeżeli nie przyjedziecie na miejsce, to zadzwonię na 
policję” W ciągu kilku minut przyjechali pracownicy komunalni
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Podczas kontroli altanki na te-
renie jednych z łęczyckich ogród-
ków działkowych kryminalni z 
łęczyckiej komendy ujawnili 18 
kilogramów suszu tytoniowego 
i 2250 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. W ten 

sposób udaremnili wypuszcze-
nie nielegalnych wyrobów na 
rynek. Posiadający kontrabandę 
37-latek z Łęczycy odpowie za 
przestępstwo zagrożone karą 
grzywny i pozbawienia wolności 
do 3 lat. 

pod paragraFem

W Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Staży Pożarnej w Łęczycy 
odbyły się eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. W eliminacjach 
uczestniczyli uczniowie wszystkich 
typów szkół z pow. łęczyckiego. 
Opiekunem reprezentacji mun-
durówki była nauczycielka z ZS. 
im. Jadwigi Grodzkiej Katarzyna 
Zielińska, która wraz z prezesem 

OSP Łęczyca Krzysztofem Graczy-
kiem przygotowała uczniów do 
turnieju. Uczestnicy turnieju otrzy-
mali nagrody książkowe, dyplomy i 
sprzęt multimedialny. Uczniowie z 
mundurówki i jednocześnie człon-
kowie MDP przy OSP Łęczyca od 
trzech lat zajmują czołowe miejsca 
w turnieju. Paweł Błaszczyk będzie 
reprezentował powiat łęczycki w 
eliminacjach wojewódzkich. Policjanci wyjaśniają okolicz-

ności dwóch tragicznych wy-
padków drogowych. Oba miały 
miejsce na drodze krajowej nr 
91. Pierwszy około godziny 2:30 
w miejscowości Borki k. Łęczycy. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że 19-letni mieszkaniec Łęczycy 
próbując przebiec przez jezdnię 
na wysokości stacji paliw został 
potrącony przez nadjeżdżające 
osobowe bmw. Drugi wypadek 
miał miejsce w Chrząstówku 
około godziny 21.30. Przechodzą-
ca przez jezdnię 84-letnia miesz-
kanka łęczyckiej gminy została 
potrącona najpierw przez skodę, 
a następnie przez ciężarówkę 
renault. Piesi w wyniku odnie-
sionych obrażeń ponieśli śmierć 
na miejscu. Wszyscy kierujący 
w chwili wypadku byli trzeźwi. 

W Zgierzu na ul. Długiej do 
idącej chodnikiem 81-letniej 
kobiety podbiegł mężczyzna, 
który chwycił za jej torebkę i 
uciekł. Wołanie o pomoc usły-
szało dwóch 21-latków, którzy 
podeszli do kobiety i zapytali 
co się stało. Mając wiedzę na te-
mat zdarzenia postanowili po-
móc pokrzywdzonej i znaleźć 
złodzieja. Rozdzielili się – jeden 
poszedł wzdłuż ul. Cezaka, drugi 
między blokami. W pewnym 
momencie jeden z poszukiwaczy 
dostrzegł siedzącego na przy-
stanku autobusowym mężczyznę 
przeszukującego damską torebkę 
i zaalarmował natychmiast policję. 

W tym czasie od strony blo-
kowiska doszedł jego kolega, 
który zorientował się w sytuacji i 
postanowił blokować ewentualną 
drogę ucieczki sprawcy. Gdy 

podejrzewany zaczął odchodzić 
w kierunku ul. 3-go Maja jeden 
z mężczyzn ruszył za nim nie 
tracąc go z pola widzenia. Drugi 
zaś wrócił do pokrzywdzonej i 
czekał na przyjazd funkcjonariu-
szy. W pewnym momencie, gdy 
sprawca zorientował się, że jest 
śledzony postanowił wsiąść do 
taksówki i odjechać. Ale ta droga 
ucieczki nie powiodła mu się, bo 
zaalarmowany krzykiem 21-latka 
taksówkarz kazał mu opuścić 
pojazd. Złodziej próbował jeszcze 
ratować się z opresji chowając do 
klatki bloku, ale nikt nie otworzył 
mu drzwi. W rezultacie dzięki 
pomocy i współpracy z młodymi 
zgierzanami policjanci zatrzymali 
46-latka i osadzili go w zgierskim 
areszcie. Grozi mu do dwóch lat 
pozbawienia wolności. 

Info: policja 

Z inicjatywy komendanta powia-
towego policji w Łęczycy odbyło się 
spotkanie w którym udział wzięli 
zastępca starosty powiatowego w 
Łęczycy Krystyna Pawlak, zastęp-
ca burmistrza Łęczycy Wojciech 
Czaplij, dyrektorowie i pedagodzy 
szkół powiatu łęczyckiego oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń na co 
dzień pracujących z młodzieżą. Ce-
lem spotkania było przedstawienie 
założeń programu profilaktycznego 
PaT, który jest realizacją projektu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 

we współpracy z Komendą Głów-
ną Policji. Komendanci miejscowej 
policji insp. Paweł Karolak oraz 
podinsp. Tomasz Olczyk przedsta-
wili główne cele jakimi charakte-
ryzuje się program profilaktyczny 
„Profilaktyka a Ty”, czyli sposób 
na życie bez uzależnień zachęcając 
tym samym do współpracy. Efek-
tem finalnym wyżej wymienionej 
inicjatywy było wypracowanie 
wspólnych przedsięwzięć, które 
doprowadzą do założenia łęczyckiej 
młodzieżowej grupy PaT. 

Kontrabanda w altance

Zginęli 
na drodze 

Złodziej damskiej torebki

Życie bez uzależnień

Sukces młodych 
strażaków z Grodzkiej

GM. OZORKÓW
Do niecodziennej kradzieży do-

szło w miejscowości Aleksandria. 
Z ustaleń policjantów wynika, że 
około godziny 19.00 młody męż-
czyzna wszedł na teren firmy zaj-
mującej się przewozem osób, skąd 
skradł jeden z zaparkowanych 
tam autobusów. Zanim jednak do 
tego doszło sprawca próbował uru-
chomić i odjechać jeszcze trzema 
takimi pojazdami. W dwóch miał 
problem z „odpaleniem” a trzecim 
nie potrafił pokierować i uderzył w 
inny blokując tym samym drogę 
wyjazdu. 

O całym zdarzeniu zaalarmował 
policję jeden z pracowników firmy, 
który przez okno widział wyjeż-

dżający autobus. Funkcjonariusze 
wspólnie z właścicielami firmy ru-
szyli na poszukiwania skradzionego 
pojazdu. W tym czasie do domu 
po służbie wracał jeden z funkcjo-
nariuszy komisariatu w Ozorko-
wie, który wiedział o zaistniałym 
zdarzeniu. W pewnym momencie 

zauważył autobus jadący bez świateł 
w stronę Łęczycy. Zawrócił i jechał 
bezpośrednio za nim dając sygnał 
dyżurnemu. W pewnym momencie 
neoplan zatrzymał się na poboczu 
drogi krajowej nr 91 w miejscowości 
Słowik. Policjant widząc otwiera-
jące się drzwi doskoczył do nich, a 
wtedy złodziej poinformowany, że 
ma do czynienia ze stróżem prawa 
odepchnął go i ruszył do ucieczki 
w pola. W rezultacie podejrzewa-
ny został zatrzymany na drodze 
prowadzącej do Sokolnik. Okazał 
się nim 25-latek niejednokrotnie 
notowany już przez policję za kon-
flikty z prawem. Miał ponad promil 
alkoholu w organizmie. Usłyszał 
zarzuty kradzieży autobusu i usiło-
wania kradzieży kolejnych trzech – 
wszystkie w warunkach recydywy. 
Dodatkowo odpowie za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości.

KPP w Zgierzu 

Nie do wiary! 25-latek 
ukradł autobus
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszeNia

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 ,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie średnie, kierunek 

techniczne; mile widziane 
doświadczenie na podobnym 

stanowisku
Schraner Polska Sp. z o.o.

Ul. Lotnicze 21G
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-02-27
Strona internetowa: www.schroner.pl

Dziurkarka/guzikarka
Wykształcenie zawodowe

PPHU „Elizabeth” Export – Import
Ul Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
tel. 509-426-837

Miejsce wykonywania pracy Łęczyca 
ul. Górnicza3

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe; 

doświadczenie 
w zawodzie

Textil Trade Jacek Szramke 
Ul. Chełmińskiego 8

83-110 Tczew
tel. (58) 588-06-74

e-mail: info@textiltrade.eu 
Miejsce wykonywania pracy Łęczyca

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie/wyższe 

techniczne rolnicze lub pokrewne; 
prawo jazdy kat. B; doświadczenia 

na podobnym stanowisku
PRZEDSIĘBIORSTWO 

EKOLOGICZNE „EKOFLORA” 
SIEWIELEC TADEUSZ

Ul. Kolejowa 14
23-200 Kraśnik

tel. (81) 825-20-25
e-mail: ekoflora@pro.onet.pl

Miejsce wykonywania pracy na 
terenie powiatu łęczyckiego 

Ślusarz / spawacz
Wykształcenie podstawowe, chęć 

do pracy
PPHU WOJTCZAK

Piotr Wojtczak
Skromnica 3a

95-035 Ozorków
tel. 506 835 166

Tynkarz maszynowy
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętności tynkarskie, 
doświadczenie 1 rok

POLTYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75 

99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Konsultant d/s sprzedaży
Wykształcenie średnie, obsługa 

komputera, doświadczenie w handlu 
min. rok

RS. Trading Lachowscy Sp. j.
Punkt Sprzedaży Plus

Renata Smolińska
ul. T.Kościuszki 6
99-100 Łęczyca

e-mail. leczyca@rstrading.com.pl 

Nauczyciel  nauczania 
początkowego

Wykształcenie wyższe: pedagogika 
przedszkolna, pedagogika 

wczesnoszkolna
BAJKOWY ŚWIAT ZABAW „ AMKA”

ul. Belwederska 69
99-100 Łęczyca 
tel. 781 712 510

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie mechanik 
maszyn, uprawnienia na wózek 

widłowy, doświadczenie 10lat 
Zakład Agentury Elektrycznej 

„ERGOM” Sp. z o.o.
Topola Królewska 46E

99-100 Łęczyca
tel. 607 373 480

Pakowacz
Zdolności manualne
BIZNES PARTNER
ul. Narutowicza 7/9

90-117 Łódź
tel. 509 402 382

Kierowca kat. D
Prawo jazdy kat. D, mile widziane 

doświadczenie zawodowe
MarQs Usługi Autokarowe

Marek Flejszman
Topola Królewska 22

99-100 Łęczyca
tel. 663 735 708

Operator maszyn prasy 
krawędziowej i wykrawarki
Wykształcenie średnie, wózki 

jezdniowe
Kampmann Polska sp. z o.o.

ul. Lotnicza 21 m. 7
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-91-78
e-mail: rekrutacja@kampman.pl

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność prowadzenia 

samochodu i obsługi silosu, 
doświadczenie min. 1 rok.

PPHU GOLD HELLEN Nowakowski Sp. J
ul. Mickiewicza 18 

99-100 Łęczyca
tel. 509 686 605, 600 320 053

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 

mechaniczne
Arecar Kubiak Arkadiusz

Borki 76a
99-100 Łęczyca
tel. 502 344 821 

Operator koparko-ładowarki
Uprawnienia do obsługi koparko-

ładowarki, zagęszczarki, mile 
widziane prawo jazdy kat. C, T. 
Wa-Trans Wacłowski Wiesław

ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek

tel. 601 075 778 

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, prawo 

jazdy kat. B , T
Wa-Trans Wacłowski Wiesław

ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek

tel. 601 075 778

Mechanik
Wykształcenie zawodowe o 

kierunku mechanika.
PHU ROLBUD
ul. Szkolna 22a

99-140 Świnice Warckie
tel. 609 223 040

Kosmetyczka
Wykształcenie średnie, mile widziane 

doświadczenie i umiejętności  z 
zakresu kosmetyki. 

„KASJA” masaże i rehabilitacja Ewelina 
Bylińska

Lubień 43a
99-100 Łęczyca
tel. 691 273 235

Oferty pracy-zamknięte:
Asystentka w dziale 
administracyjnym

Wykształcenie średnie; 
systematyczność; dokładność; 

język niemiecki – komunikatywny 
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Kierowca kat, C+E
Wykształcenie zawodowe; prawo 

jazdy C+E + HDS.
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Pielęgniarka
Uprawnienia do wykonywania 

zawodu pielęgniarki
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Oferty staży
Cukiernik

Doświadczenie w pracy, książeczka 
sanitarno-epidemiologiczna.

Informacja pokój nr.1 lub nr.2 

Kierowca kat. B
Znajomość miasta i okolic; 

komunikatywność; prawo jazdy kat. B
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe, 

umiejętność pracy w zespole.
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, chęć do pracy

Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Piekarz
Wykształcenie podstawowe lub 

zasadnicze zawodowe
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Robotnik budowlany
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Specjalista ds. sprzedaży i 
reklamy

Wykształcenie średnie
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Magazynier
Obsługa komputera

Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Pomoc piekarza
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Pracownik gospodarczy
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Pomocnik mechanika
Informacja pokój  nr.1 lub nr.2 

Suzuki Burgman 250 cm³ 
2001r., 24 tys. km. Tel.: 692 
130 777

Sprzedam mieszkanie M-3 w 
Łęczycy. Tel.: 695 11 22 32

Remonty: dachy, podbitki , 
docieplenia, wylewki i inne 
usługi. VAT. Tel.: 669 429 710

Sprzedam suknię ślubną. Tel.: 
664 987 598

Sprzedam słomy w małych 
kostkach  przechowywane w 
stodole. Tel.: 504 090 068

Remonty, wykończenia, budo-
wy domów od podstaw, dachy. 
Tanio, szybko i solidnie. 
Tel.: 664 251 491

S p r z e d a m  w ę d k ę  T E L E
-MATCH  BROWNINGA 4.20 
cw5-25. Stan b.dobry.  Tel.: 605 
64 68 80

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

Odstąpię udziały w TBS przy 
ul. Ozorkowskie Przedmieście. 
Tel.:506 171 800

Sprzedam dom w Grabowie. 
Tel.: 608 239 843

Sprzedam rower damski. Stan 
b.dobry. Tel.: 721 155 534

Sprzedam M-4 w blokach w 
Ozorkowie. Tel.: 696 788 228

Dzielarka do ciasta typ DZ-
140 PF. Maszyna bardzo mało 
używana, sprawna, rok prod. 
2008, służy do mechaniczne-
go dzielenia ciasta, posiada 
płynną regulację prędkości 
dzielenia, ma obracany pulpit 
sterowniczy , gdzie reguluje 
się naważkę i steruje pracę 
przesiewacza mąki, obudowa, 
poszycie ze stali kwasood-
pornej, producent firma Wie-
czorek. cena netto 30000 woj 
łódzkie. Tel.:  667-461-520

Sprzedam felgi aluminiowe 
,,15” 4 szt. wraz z oponami. 

Felgi są oryginalne audi stan 
bardzo dobry. Cena 550 zł do 
negocjacji. Tel.: 697-386-623

 Mam do sprzedania duże ka-
mienie. Mają one różne kształ-
ty i rozmiary świetnie nadają 
się na skalniaki i różne ozdoby 
do ogrodu. Tylko 5zł sztuka. 
Tel.: 691 711 587

Sprzedam pszenicę ozimą 100 
ton (bardzo dobre parametry 
jakościowe. Tel.: 697-383-623

Sprzedam kosiarkę listwową 
OSA 2, stan dobry, kompletna. 
Cena 500 zł do negocjacji. Tel.: 
604 057 242

Sprzedam folie stretch ide-
alna do sianokiszonki, prze-
zroczysta(doświadczenie 4 
lata) grubość foli 23mc,waga 
17 kg, wysokość rolki 50cm, 
folia nawiana jest na rolki, 
które bez problemu pasują 
do owijarki. Cena 125 zł. Tel.: 
725 856 435

Na sprzedaż wentylator osio-
wy do suszenia, siana, cebuli, 
pszenicy itd. Sprzęt jest w 
stanie fabrycznym, bardzo 
mało używany. Silnik 4 kW, 
wymieniony kabel zasilający i 
założona mufa 16. Cena 1100 
zł do symbolicznej negocjacji. 
Polecam, okolice Łęczycy, Sie-
dlec. Tel.: 505-134-618

Do sprzedania 4 opony let-
nie michelin primacy, głę-
bokość bieżnika to 5mm. 
Opony sprawdzane ciśnie-
niowo, bez żadnych wad nie 
klejone 100% sprawne. Cena 
500 zł do negocjacji. Tel.: 725 
502 918

Sprzedam nowe łożyska firmy 
SKF na przód do Renault clio 
II , Cena za komplet 2 szt.  150 
zł. Tel.: 603 443 824

Sprzedam pielnik siedmiorzę-
dowy - mało używany. Cena 
1000 zł do negocjacji. Tel.: 
692-839-336
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MMKT - Łęczyca - Miejski Mło-
dzieżowy Klub Tenisowy - Łęczy-
ca powstał w 2004r. Obecny rok 
2014 będzie więc dla nas czasem 
szczególnym, Jubileuszem X – le-
cia powstania i istnienia naszego 
Klubu. Chcemy, aby te najbliższe 
12 miesięcy dla Tenisa i wszystkich 
pasjonatów białego sportu w Łęczy-
cy, a także odwiedzających nasze 
Miasto licznych tenisowych Gości 
z całej Polski były szczególne. By 
na długo zostały w pamięci oraz 
spowodowały, że z przyjemnością 
będziecie wracali do gościnnej, 
Królewskiej Łęczycy przy okazji 
organizacji kolejnych imprez dla 
dzieci i młodzieży. Dlatego już w 
lutym rozpoczynamy od mocnego 
uderzenia. Nasz słynny Wilson Kids 
Cup Łęczyca Open rozpoczyna już 
V rok działalności. W chwili obecnej 
jest to najdłużej organizowany cykl 
turniejów TENIS 10 w Polsce. Przez 

te minione 4 lata odbyło się ponad 
40 imprez, zarówno w hali jak i na 
kortach otwartych. Przewinęło się 
przez nie setki młodych adeptów 
tenisa. Wielu dzisiaj gra już w wyż-
szych kategoriach, ale często turnie-
je w Łęczycy były dla nich jednymi z 
pierwszych w ich  tenisowym życiu. 
Dlatego w tym szczególnym roku 
dla MMKT - Łęczyca, chcemy wpro-
wadzić pewne zmiany, aby jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić rywalizację w 
każdej kategorii wiekowej: 6 – 10 lat, 
jakie są rozgrywane w Programie 
TENIS 10 Polskiego Związku Teni-
sowego oraz Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w Warszawie. 

Wilson Kids Cup Łęczyca Open 
staje się cyklem halowym 3 turnie-
jów: luty - kwiecień, zakończonym 
turniejem MASTERS  dla 8 najlep-
szych dzieci w każdej kategorii wie-
kowej, które zgromadzą największą 
liczbę punktów w 3 wcześniejszych 

imprezach. Dla wszystkich uczest-
ników turniejów przewidujemy 
kolorowe dyplomy, trofea i meda-
le oraz drobne upominki. A dla 
uczestników i zwycięzców MA-
STERS wspaniałe nagrody od Wil-
son Polska. Szczegółowe informacje 
w komunikatach turniejowych na 
stronach www: tenis 10,  wzt.lodz 
oraz mmkt.leczyca.info.pl. A więc 
dzieciaki - bierzcie rakiety w dłonie 
… i zapraszamy do Grodu Diabła 
Boruty, tenisowa Łęczyca czeka na 
Was, do zobaczenia.

W sobotę odbył się drugi z turnie-
jów cyklu. Jesteśmy mile zbudowani 
dużą frekwencją, poziomem rywali-
zacji oraz wspaniałą atmosferą zawo-
dów, a także walecznością sportową 
tych młodych tenisistów. Cieszymy 
się po raz kolejny, że Wilson Kids Cup 
i Tenisowa Łęczyca to marki znane 
i cenione same w sobie i warto być 
ich uczestnikiem. Dziękujemy tym 

POZIOM NIEBIESKI 6 lat

L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ

1 WRÓBLEWSKA MICHALINA MMKT - ŁĘCZYCA

2 MIŚKIEWICZ OLIWIER MMKT - ŁĘCZYCA

3 JASIŃSKA NADIA MMKT - ŁĘCZYCA

4 JODANIEWSKI WITOLD MMKT – ŁĘCZYCA

POZIOM CZERWONY 8 lat

L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ

1 HAPKE ALAN GŁOGÓW

2 NADAJEWSKA MARTA PIOTRKÓW TRYB.

3 STANKIEWICZ MONIKA WARSZAWA

4 KOŁODZIEJCZAK PRZEMEK ŁÓDŹ

5 JANISZEWSKI JAKUB ŁÓDŹ

6 KRYNICKA JULIA ŁÓDŹ

7 PONITKA KACPER OSTRÓW WLKP

8 KOCIŃSKI JAKUB BEŁCHATÓW

9 RDZANY MACIEK ŁÓDŹ

10 OLCZYK OLIWER ŁÓDŹ

11 PODLASZEWSKI TYMON ŁÓDŹ

12 JODANIEWSKA MAJA MMKT – ŁĘCZYCA

13 OLEJNICZAK ŁUKASZ MMKT – ŁĘCZYCA

POZIOM POMARAŃCZOWY 9 lat 

L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ

1 MARAŃDA SEBASTIAN PABIANICE

2 RENKIEL MIŁOSZ PIOTRKÓW TRYB.

3 KAPŁON JAN ŁÓDŹ

WILSON  KIDS  CUP  ŁĘCZYCA  OPEN  2014 - EDYCJA  V

CYKL  HALOWY+MASTERS
4 PIOTROWSKI JAN PABIANICE

5 BĄK ANTONINA WARSZAWA

6 RAJCA KAROLINA ŁÓDŹ

7 JĘDRZEJCZAK KACPER ŁÓDŹ

8 DĄBROWSKA HELENA PABIANICE

9 PODLASZEWSKI MARCEL ŁÓDŹ

10 STASIAK JAN MMKT-ŁĘCZYCA

11 WÓJCIK AMELIA MMKT-ŁĘCZYCA

POZIOM ZIELONY 10 lat 

L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ

1 STANKIEWICZ PATRYK WARSZAWA

2 KOŁODZIEJCZYK KAMIL ŁÓDŹ

3 REGUCKI FABIAN WARSZAWA

3 WRÓBLEWSKA JAGODA ŁÓDŹ

5 KRASNODĘBSKI BARTOSZ ŁÓDŹ

6 LAMBERT MATEUSZ ŁÓDŹ

7 KILISZEWSKI OLEK ŁÓDŹ

8 DĄBROWSKA HELENA PABIANICE

9 BIELASZEWSKA AMELIA SOCHACZEW

9 JERCHA MICHAŁ MMKT – ŁĘCZYCA

9 JĘDRZEJCZAK KACPER ŁÓDŹ

9 PLUTA ADRIAN ŁÓDŹ

9 RAJCA KAROLINA ŁÓDŹ

9 RENKIEL MIŁOSZ PIOTRKÓW TRYB.

9 STRZELECKI JAKUB ŁÓDŹ

9 STUDZIŃSKA AMELIA ŁÓDŹ

9 KAPŁON JAKUB ŁÓDŹ

samym Rodzicom i Opiekunom z 
różnych stron Polski za trud i poświę-
cenie, że znajdując czas i środki  od-
wiedzili ze swymi pociechami naszą 
Królewską Łęczycę aby … zagrać w 
tenisa. Do zobaczenia już 5 kwietnia 
na kolejnym, trzecim i ostatnim tur-

nieju  halowego cyklu Wilson Kids 
Cup Łęczyca Open.  A następnie dla 
najlepszej 8-mki w każdej kategorii 
zostanie rozegrany Turniej Masters 
o główne trofea  i nagrody rzeczowe 
od Wilson Polska.                                                   

Grzegorz Jasiński - MMKT - Łęczyca

•  SUKCES W PÓŁMARATONIE OSTROWSKIM UCZNIÓW ZZS IM. J. GRODZKIE
Podczas imprezy najlepszy czas uzyskał Adam Łuka-
siak zklasy 3 BLO, bijąc jednocześnie rekord szkoły iswój 
prywatny. Czas 1 godz 14 min 38 sek pozwolił mu zająć 
12 miejsce na 600 sklasyfikowanych osób i  jednocze-
śnie zająć I miejsce w kat. wiekowej 16-19 lat. 
Adam łamiąc granicę 1 godz i 15 min wkroczył wreszcie 
do czołówki młodzieżowców wpółmaratonie. Dobre 
rezultaty uzyskali również - Szymon Gąsiorowski 
z1 DLO dobiegł na 67 miejscu z czasem 1 godz 25 min 
19 sek, jednocześnie zajmując 3 miejsce w kat 16-
19. Łukasz Bartniak (absolwent klasy mundurowej 
z2013 r) wdebiucie na tym dystansie uzyskał czas 1 godz 
29 min 41 sek. Gratulacje dla całej ekipy ipowodzenia na 
kolejnych imprezach. 13 kwietnia kilkunastu uczniów z Grodzkiej startuje w biegu na 10 km w Łodzi, a Adam 
Łukasiak startuje w maratonie łódzkim. Będzie to debiut Adama na dystansie 42 km i 195 metrów jak i pierwszy 
start ucznia z Grodzkiej w maratonie.

info: leczyca.pl

W zgierskiej hali MOSiR-u odbyły 
się IV Halowe Mistrzostwa Młodzi-
ków w łucznictwie, którego orga-
nizatorem był KS „Boruta” Zgierz 
. W rywalizacji wystąpiło blisko 
200 zawodników z całej Polski. W 
sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie 
zawodów, tego samego dnia rozgry-
wano eliminacje. Brązowy medal w 
kat. młodzików zdobył podopiecz-
ny trenerów Anny i Wojciecha Szy-
mańskich zawodnik UKS”Piątka” 
Wiktor Snarski. Równie dobrze 
wypadli dwaj inni zawodnicy tego 
klubu Paweł Karlikowski zajął IX 
miejsce a Kacper Wojtunik miejsce 
XI. W rywalizacji dziewcząt nie-
stety żadnej naszej zawodniczce 
nie udało się awansować do 1/16 
finału. Mistrzami Polski zostali 

Gloria Juszczuk/Łucznik Żywiec/ 
i Jan Salicki/Mewa Kołobrzeg/. W 
rywalizacji młodzików młodszych 
duży sukces odniósł Rafał Bartosik 
zawodnik KS”Boruta” podopiecz-
ny trenerów Ewy Siemońskiej i 
Jerzego Matwina, który również 
zdobył brązowy medal. Pozostali 
zgierscy zawodnicy zajęli miejsca 
X- Łukasz Pyzuk/UKS”Piątka”, 
XII – Dominik Przybył /KS”Bo-
ruta”/. Najlepsze miejsce w kat.
dziewcząt zajęła Julia Skrzypkow-
ska/KS „Boruta” – XXIV. Brązowy 
medal w rywalizacji drużynowej w 
kat.młodzika zajął zespół UKS”Piąt-
ka”, również medal brązowy w 
kat.młodzika młodszego zdobyła 
drużyna KS”Boruta”.

info: mosir 

Na boisku orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy 
odbył się mecz piłkarski, którym został otwarty sezon 
orlikowy w Łęczycy. Rywalizowało 7 drużyn. Najlepsza 
okazała się reprezentacja Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. II miejsce zajęła 
drużyna Jednostki Budżetowej “Zieleń Miejska” w Łę-
czycy, natomiast trzecie - Huragan Team. Poza podium 
znaleźli się kolejno: Tiger Team, Huragan Azbest, Topola 
Team i Wilczkowice. 

Info: leczyca.info.pl

Otwarcie orlikowego sezonu

Halowe Mistrzostwa Polski młodzików w łucznictwie
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źródło: internet/zdjecia.fajow
e.pl, rekordyguinessa.pl, kopalniaw

iedzy.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie ustano-
wił nowy rekord Guinessa w kategorii „najdłuż-
sze domino z książek”. W misternie przygotowanej 
konstrukcji wykorzystano dokładnie 5 tysięcy tomów! 
Poprzedni rekord w tej samej kategorii ustanowiono w 
ubiegłym roku w Antwerpii z okazji targów literackich. 
W długim na 614 metrów łańcuchu znalazło się 4845 
tomów, które razem utworzyły holenderskie słowa ozna-
czające: czytać, książka oraz targi. Proces przewracania 
się kolejnych książek w łańcuchu trwał około sześciu 
minut. Upadek ostatnich egzemplarzy obwieściły 
wybuchy sztucznych ogni i fajerwerków. 

Podczas jednego z festynów odbywających się w 
Pakistanie, Mohammad Rashid ujawnił się światu jako 
żywy dziadek do orzechów. Jego przepis na sukces był 
prosty: rozbić jak najwięcej orzechów w minutę. W jego 
pokazie nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden 
drobny detal: Pakistańczyk nie używał żadnych narzędzi 
poza… własną głową. Rekord na najwięcej orzechów 
zmiażdżonych czołem przez człowieka wynosi 155 sztuk 
w zaledwie minutę. Pomimo wielu ran na twarzy Rashida 
widniał uśmiech – właśnie pokonał poprzedni rekord w 
tej samej kategorii.

By zapobiec rozprzestrzenianiu wirusa Ebola, Gwinea 
zakazała sprzedaży i konsumpcji nietoperzy.

Minister zdrowia Rene Lamah podkreśla, że nietoperze 
są lokalnym przysmakiem, a wydają się one głównym 
czynnikiem wybuchu epidemii.

O zakazie poinformowano podczas wizyty ministra w 
Guinée forestière, zalesionym rejonie na południowym 
wschodzie Gwinei (to tutaj znajduje się “epicentrum” 
zachorowań).

Nietoperze przyrządza się w Gwinei na 2 sposoby: 
gotując w pikantnej zupie albo susząc nad ogniem. Uwa-
ża się, że choć same nie mają żadnych objawów, pewne 
gatunki nietoperzy z zachodniej i centralnej Afryki są 
naturalnymi rezerwuarami wirusa.

Domino z książek Głową w orzech Nietoperz na obiad

I wszystko jasne

Coś tu nie gra...

Spieszę sie na dojenie

Przezorny zawsze ubezpieczony


