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Pani Agnieszka jest załamana

Wcześniej bezdomna mieszkała na Adamówku 

41-letnia agnieszka F. nigdy nie 

zapomni słów ojca. - wyrzucił 

mnie z domu i powiedział, żebym 

się powiesiła – usłyszeliśmy od 

ozorkowianki, która od dwóch lat 

mieszka w rozpadającej się altance 

na jednej z działek na obrzeżach 

miasta. 
więcej na str. 11

Skandal 
z biedronką 
w Ozorkowie

w piwnicy jednego z bloków, przy zwm w łęczycy, 
odebrał sobie życie 56-letni zbigniew m. dlaczego doszło 
do tej tragedii?

bestialstwo w łęczycy! 
Zakopali psy

Indianie 
w Uniejowie

cHcĄ odwołaĆ 
burmiStrZa poddębic

tata cHce moJeJ 
Śmierci...
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Szóstoklasiści z całej 
Polski w środę napi-

sali swój pierwszy, poważny test 
od początku edukacji szkolnej. 
Uczniowie z łęczyckich podsta-
wówek są zdania, że testy okazały 
się dla nich bułką z masłem. Przy-
szłoroczni szóstoklasiści ukończą 
szkoły już bez egzaminów. Zlikwi-
dował je rząd PiS a pedagodzy 
decyzję popierają. 

Egzamin kończący szkołę pod-
stawową w zasadzie o niczym 
szczególnym nie decydował. To 
tylko dodatkowy stres dla uczniów 
i nauczanie „pod testy”. 

- Pierwsza część była dość pro-
sta, ale bardzo się stresowaliśmy. 
Baliśmy się, że będzie trudniejsza, 
niż na testach próbnych. Na teście z 
angielskiego już się rozluźniliśmy - 
mówi Julia, uczennica SP nr 4. 

O prostym egzaminie mówią też 
kolejne dziewczynki z „czwórki” i 
są spokojne o wyniki, choć z pewno-
ścią część uczniów miała problemy 
z niektórymi zadaniami. 

- Wypowiedzi uczniów dotyczące 
łatwości zadań były różne. To, co dla 
jednych było łatwe, innym mogło 
sprawiać trudności. Większość 
uczniów jako łatwiejszy ocenia 
test z j. angielskiego – mówi Teresa 
Olejniczak, wicedyrektor SP nr 3 i 
zastępca przewodniczącego Szkol-

Prezes oraz skarbnik 
Polskiego Związku 

Emerytów i Rencistów w Łę-
czycy nie mogą zrozumieć po-
stępowania chuliganów, którzy 
niszczą związkowe mienie. Po 
raz kolejny gablota informacyj-
na została zdewastowana. 

To już przechodzi ludzkie poję-
cie. W czym mogła przeszkadzać 
nieduża gablota zawieszona przy 
wejściu do siedziby związku? 
Próżno szukać odpowiedzi. Szkło 
rozbito w drobny mak a ramy 
połamano.

- W ubiegłym roku po znisz-
czeniu gabloty zgłosiliśmy spra-
wę policji, niestety sprawców 
nie znaleziono. Tym razem nie 
będziemy wzywać funkcjona-
riuszy, bo to nie ma sensu, nie 
pomogą nam – mówi Bożena 
Ociepa, prezes związku. - Gablota 
z ubiegłego roku kosztowała 600 
zł, była porządna z plexi. Teraz 
mieliśmy zdecydowanie mniej 
profesjonalną, szklaną, wykonaną 
„po znajomości” za 150 zł, ale była 
zawieszona i spełniała swoją funk-
cję. W tym wszystkim nie chodzi o 
pieniądze, ale o sam fakt. Musimy 
o tym powiedzieć.

Dużego rozżalenia nie ukrywa 
również Konstanty Krauczunas. 

Nie można zrozumieć 
takiego zachowania. 

Dwa martwe psy znaleźli straż-
nicy miejscy nad zalewem. Jeden 
z nich był zakopany w piasku, 
drugiego wyrzucono w krzakach 
jak bezużyteczny śmieć. Sprawą 
zajęła się policja, która wyjaśni 
jak doszło do tego bestialstwa i 
w jaki sposób psy zostały zabite.

Redakcję o sprawie poinformo-
wała wstrząśnięta Czytelniczka, 
która zadzwoniła zbulwersowana 
bezdusznością sprawców. 

- Kiedy byłam na spacerze nad 
zalewem zauważyłam leżące zwłoki 
psa, pyszczek drugiego wystawał 
z piasku. Obok były zgliszcza po 
ognisku – usłyszeliśmy w słuchaw-
ce. - Jestem w szoku, jak można tak 
postąpić. Kto to zrobił? Poinformo-

Kwiecień w tym roku 
rozpoczął się wyjąt-

kowo ciepło. We wtorek słupki 
rtęci wskazywały ponad 20 stop-
ni. Łęczycanie nie mogli zmarno-
wać takiej okazji i spacerowali w 
promieniach słońca. Ogromnym 
wzięciem cieszyły się lody. 

- Od poniedziałku był duży 
ruch, we wtorek nawet tak duży, 
jak w sezonie. Mieliśmy ponad stu 
klientów. Zazwyczaj otwieramy 
lodziarnię w połowie lub pod 
koniec marca, w zależności od 
pogody. Jeszcze nie każdy wie, że 
już mamy otwarte - mówi Kata-
rzyna Mieszczańska, menedżer 
łęczyckiej lodziarni. - Oprócz 

lodów dobrze sprzedają się rów-
nież shake. W tym sezonie chcemy 
wprowadzić kilka nowości, by 
bardziej przyciągnąć klientów. 

Szkoda, że wysoka temperatura 
rozpieszczała nas, jak na razie tyl-
ko przez dwa dni. Zimny był nie 
tylko koniec tygodnia, ale również 
weekend.

(jk)

Ciepły początek kwietnia

Egzamin szóstoklasistów 
po raz ostatni

Uczennice ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 nie miały 
trudności z rozwiązaniem 
testów

EmEryCi są zbulwErsowani 

Bożena Ociepa (prezes związku emerytów) oraz  Konstanty 
Krauczunas (skarbnik) pokazują zniszczone elementy gabloty

- Czy ci wandale nie wiedzą, 
że szkodzą własnym babciom i 
dziadkom? Przecież gablota była 
ważnym nośnikiem informacji dla 
członków naszego związku, ale 
też dla wszystkich starszych osób 
w mieście – wyjaśnia skarbnik 
związku emerytów i rencistów 
w Łęczycy. - Nasza aktywność 
naprawdę jest zauważalna i cieszy 
się dużym uznaniem. Od począt-
ku roku dołączyło do nas już 17 
nowych członków. Organizujemy 

spotkania i wycieczki, w gablocie 
wywieszone były wszystkie ważne 
dane o działalności związku w 
Łęczycy. 

Związek Emerytów i Rencistów 
oddział w Łęczycy liczy łącznie 
383 członków z całego powiatu. 
Roczna składna członkowska 
wynosi zaledwie 30 zł. Przy tak 
niewielkich wpływach nawet 150 
zł wydane na nową gablotę to 
niemała suma.

(zz)

Skandal! Zakopali psa, zwłoki 
drugiego porzucili w krzakach

Martwy pies leżał w trawie nad łęczyckim zalewem

wałam o tej sprawie straż miejską. 
Tomasz Olczyk, komendant stra-

ży miejskiej w Łęczycy, potwierdza 
przyjęte zgłoszenie i odnalezione na 
miejscu martwe psy. 

- Jeden z psów był zakopany w 
piachu na terenie dzikiej plaży, 
drugi leżał obok, w krzakach. Po od-
kopaniu pierwszego stwierdziliśmy, 
że zdechł najprawdopodobniej w 
wyniku uduszenia, ale nie mogę cał-
kowicie tego potwierdzić, to tylko 
przypuszczenia – mówi komendant 
SM. - Sprawę przekazałem policji, 
która zdecyduje o prowadzeniu do-
chodzenia. Jeżeli psy zostały zabite, 
to doszło do przestępstwa z ustawy 
o ochronie zwierząt. 

Obecnie jeszcze nie wiadomo, 
do kogo należały dwa nieduże 
kundelki, rudy i biały z ciemną łatą 
na grzbiecie. Policja, póki co nie 
udzieliła nam żadnych informacji 
o środowym zdarzeniu. 

(zz)Drugi zwierzak był zakopany w piasku na dzikiej plaży

nego Zespołu Egzaminacyjnego. 
- Sprawdzian składał się z dwóch 
części: I część - j. polski i matema-
tyka, II część - j. angielski. W SP 3 
zdawało egzamin 68 uczniów.

Wyniki egzaminów kończących 
szkołę podstawową poznamy 27 
maja a już  w dniach 18-20 kwietnia, 
swoją wiedzę sprawdzą uczniowie 
ostatnich klas gimnazjum.

(jk)

Ubiegłotygodniowe 
posiedzenie wspól-

ne wszystkich komisji stałych 
rady miejskiej zdominował te-
mat koncepcji rewitalizacji mia-
sta wraz z zalewem miejskim. 
Zdania co do celowości utwo-
rzenia koncepcji rewitalizacji 
za prawie 150 tys. zł są mocno 
podzielone, podobnie jak wiara 
w możliwości finansowana tak 
ogromnego przedsięwzięcia. 
Przedstawione projekty sprowo-
kowały jednego z mieszkańców 
do zabrania głosu w tej sprawie. 
Przekonywał, że inwestycji z tak 
dużym rozmachem na pewno nie 
uda się zrealizować a pieniądze 
należałoby przeznaczyć chociażby 
na niezbędne remonty.
- Wydaje mi się, że jest to coś 
wirtualnego. Nie jestem ar-

chitektem, jestem zwykłym 
mieszkańcem i dziwię się, że 
nie zaczynamy od prostszych 
rzeczy, a zaczynamy już od ery 
kosmicznej. Nie róbmy wody z 
mózgu – krytykował Kazimierz 
Stoliński, który na koniec wy-
powiedzi dodał, że łęczycki 
samorząd, mimo kosmicznego 
pomysłu z rewitalizacją, można 
również pochwalić za ostatnie 
półtora roku działalności, bo 
widać jej efekty.
Krzysztof Urbański, zastępca 
burmistrza stwierdził, że najpierw 
muszą być marzenia, żeby coś 
mogło powstać. Jak kosztowne 
dla miasta okażą się te marzenia? 
Póki co wydano na nie 147 tys. 
zł, ale efekty są  jak na razie tylko 
wirtualne. 

(jk)

Czy to miało sEns?
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ 
W REGIONIE

Urząd gminy w Daszy-
nie zyskał dodatkową 

przestrzeń w swoim budynku w 
postaci dwupokojowego mieszkania 
z kuchnią, w którym do końca marca 
mieszkał Wojciech Zdziarski, staro-
sta łęczycki. Na co wójt przeznaczy 
dodatkowy metraż?

O tej wyprowadzce mówiło się od 
czasu, gdy starosta wybudował dom na 
obrzeżach Daszyny. Z opuszczeniem 
gminnego lokalu włodarz powiatu 
zwlekał dość długo, a zajmowane przez 
niego pokoje miały być dodatkowymi 
pomieszczeniami dla urzędników. 
Obecnie plany się zmieniły.

- Dodatkowe pomieszczenia w 
urzędzie dalej są nam potrzebne, 
ale po przeniesieniu Urzędu Stanu 
Cywilnego do naszego zabytko-
wego dworku, w budynku urzędu 
będziemy już mieli tę dodatkową 
przestrzeń. Mieszkanie zajmo-
wane do tej pory przez starostę 
chcemy przeznaczyć do wynajęcia 
pod działalność gospodarczą – in-
formuje Zbigniew Wojtera, wójt 

gminy Daszyna. - Będę w tej spra-
wie rozmawiać z Radą Gminy, aby 
wspólnie określić, już precyzyjnie, 
kwestię wynajmu oraz związane 
z nim opłaty. Myślę, że najlepiej 
będzie wynająć całe mieszkanie 
jednemu najemcy, nie będziemy 
go dzielić. 

Lokalizacja biura, bez względu na 
branżę, w centrum miejscowości i jed-
nocześnie w budynku urzędu gminy 
jest doskonała. Chętnych na pewno 
nie będzie brakować, jednak na ofertę 
trzeba jeszcze zaczekać.

(zz)

Starosta zwolnił mieszkanie 
Daszyna

Starosta zajmował mieszkanie na 
piętrze budynku urzędu gminy

To chyba najbardziej 
zagadkowa śmierć 

w mieście w ostatnim czasie. Na 
wiele pytań brakuje precyzyjnych 
odpowiedzi, w tym na to najważ-
niejsze – dlaczego? 56-latek w 
czwartek zszedł do piwnicy bloku, 
w którym mieszkał i w komórce 
założył sobie pętlę na szyję.

Każdemu trudno uwierzyć w to, 
co wydarzyło się w podziemiach 
bloku przy ul. ZWM. Przed po-
łudniem Zbigniew M. (nazwisko 
do wiadomości redakcji) zamknął 
się od środka w piwnicznym po-
mieszczeniu. Nie wiadomo jak dłu-

go zastanawiał się nad podjęciem 
tej najtrudniejszej decyzji. 56 -latek 
mieszkał z matką i konkubiną. Na 
drugi dzień po tragedii rozmawia-
liśmy z matką samobójcy, Heleną 
M. Starsza, schorowana kobieta 
nie do końca miała świadomość 
tego, co się wydarzyło. Myślała, 
że syn jest w szpitalu, a ona sama 
uratowała go od śmierci schodząc 
do komórki w tym dramatycz-
nym momencie i zdejmując mu 
pętlę z szyi. Siostra pani Heleny 
przypomniała jej o zdarzeniach z 
dnia poprzedniego i samobójczej 
śmierci syna. 

- Ulżył i sobie i mnie – powiedziała 
wówczas matka nieboszczyka.

O co chodziło w tym krótkim 
stwierdzeniu? Od sąsiadów do-
wiedzieliśmy się, że rodzina miała 
poważne problemy. Dwa, trzy razy 
dziennie przyjeżdżała policja. 

- Krzyki, alkohol. Pani Helena nie 
miała z synem łatwego życia. Często 
wychodziła na klatkę i krzyczała o 
pomoc. Przyjeżdżała policja. Z nimi, 
czyli ze Zbyszkiem i jego konkubiną. 
Zanim ją poznał był wyjątkowo 
porządnym człowiekiem, nie pił 
alkoholu, miał samochód, był bardzo 
kulturalny – usłyszeliśmy od jednej 
z sąsiadek. - To przykład jak łatwo 
można zejść na dno. Ciągle tylko 
chodzili po alkohol do pobliskiej 
meliny.

- Konkubina ma chyba na imię 
Dorota, pochodzi z Leśmierza. 
Ile to razy była tak pijana, że 
nie mogła nawet dojść do klatki, 
upadała na trawnik i tak leża-
ła nieprzytomna. W czwartek 
rano jeszcze tu była, jak zawsze 
pijana. Później już jej nie widzia-
łam – mówi kolejna mieszkanka 
bloku. - Szkoda  człowieka, niech 
spoczywa w spokoju. 

Udało nam się dowiedzieć, że 
56-latek został skierowany na lecze-
nie uzależniania, ale najprawdopo-
dobniej terapii nie podjął. Z powodu 
alkoholu nie miał żadnej pomocy 
materialnej z ośrodka pomocy 
społecznej. 

Czy w chwili śmierci był pod 
wpływem alkoholu? Nie wiadomo, 
prokuratura nie zleciła sekcji zwłok. 

- Mężczyzna powiesił się w po-
mieszczeniu gospodarczym, które 
było zamknięte od środka. Na jego 
ciele nie było żadnych obrażeń, le-
karz wykluczył udział osób trzecich. 
Nie było wątpliwości, że doszło do 
samobójstwa, dlatego odstąpiono od 
dalszych czynności a ciało wydano 
rodzinie – wyjaśnia prokurator Mo-
nika Piłat. 

56-latek nie zostawił listu z wy-
jaśnieniem swojej decyzji. Z nikim 
się nie pożegnał. Pogrzeb odbył się 
w sobotę.

(zz)

Zabił Się w komórce
Łęczyca

56-letni Zbigniew M. powiesił 
się w komórce

Mieszkańcy 
bloku 
do dziś 
komentują 
wydarzenia 
z ubiegłego 
tygodnia
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Alergików w mieście 
jest wielu i są oni zdani 

jedynie na leczenie prywatne. To 
kolejna wiosna, okres wzmożo-
nych reakcji alergicznych, podczas 
której w łęczyckim ZOZ-ie nie 
będzie alergologa dla dorosłych 
pacjentów. 

Jak zapewnia Andrzej Pietrusz-
ka, dyrektor szpitala w Łęczycy, 
opieka alergologiczna dla dzieci 
świadczona przez dwóch specjali-
stów jest bardzo dobra. Niestety, na 
alergologa dla osób pełnoletnich 
pieniędzy nie ma i nic nie zapowia-
da, żeby to się zmieniło.

- W ostatnich latach NFZ nie 
rozpisuje nowych konkursów. W 
zakresie specjalistów bazujemy na 
kontraktach, które nie zmieniają 
się od jesieni 2011 roku. Nie było 
więc możliwości, aby uzyskać do-
datkowy kontrakt dla lekarza aler-
gologa, bo to NFZ musiałby chcieć 

Drugi etap rewaloryzacji 
parku miejskiego zakła-

da m.in. montaż urządzeń fitness, 
utworzenie ścieżki edukacyjnej czy 
budowę boiska do gry w bule. To 
elementy, które uatrakcyjnią i z pew-
nością unowocześnią łęczycki park. 
Prace mają ruszyć jeszcze w kwietniu. 

Fitness park będzie zlokalizowa-
ny w zachodniej części parku w 
sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci, 

natomiast boisko do gry w bule przy 
zastawce. W planach jest też montaż 
oświetlenia dla dębu szypułkowego, 
urządzeń napowietrzających wodę 
czy ustawienie dodatkowych ławek 
i koszy na śmieci. To, co jeszcze nie 
zostało uregulowane, to kwestia 
budynku gospodarczego, który 
znajduje się tuż przy głównym wej-
ściu do parku. Jest on w fatalnym 
stanie i z pewnością nie będzie 

ozdobą odnowionego parku, wręcz 
przeciwnie. Na dniach ma zapaść 
decyzja – remont czy wyburzenie. 

Przypomnijmy, rewaloryzacja łęczyc-
kiego parku jest współfinansowana ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Wartość zadania to 
prawie 900 tys. zł, a pozyskane dofinan-
sowanie wynosi nieco ponad 806 tys. zł.

(zz)

Złote czasy dla wielu 
łęczyckich sklepów 

minęły bezpowrotnie. W miej-
scowym handlu z roku na rok jest 
coraz gorzej. Ludzie ledwo wiążą 
koniec z końcem i nie stać ich na 
niepotrzebne wydatki. Jeśli nic 
się nie zmieni, niektórym grozi 
upadek. 

W trudnej sytuacji znalazł się 
m.in. Kamil Antosik, właściciel 
sklepu z biżuterią i upominkami na 
ul. Poznańskiej. Pomimo korzystnej 
lokalizacji w centrum miasta, klien-
tów jest jak na lekarstwo. Niektórzy 
nawet nie wiedzą o istnieniu jego 
sklepu.

- Prowadzę tę działalność od 8 
lat. Pomysł sprzedawania srebra 
podsunęła mi siostra. Z niepokojem 
patrzę w przyszłość, bo z roku na rok 
przychodzi coraz mniej osób. Lubię 
tą pracę. Jest spokojna, bezstresowa 
i nie chciałbym jej stracić. Obawiam 
się jutra. Mam tylko 
kilku klientów dzien-
nie, rzadko ktoś coś 
kupi – ubolewa pan 
Kamil. - Dobrze, że 
nie płacę za wyna-
jem lokalu, bo wtedy 
musiałbym chyba za-
mknąć interes. Łęczy-
canie kupują najczę-
ściej drobne rzeczy 
takie jak łańcuszki 
czy przywieszki, w 
zależności od okazji. 
Jedynie w grudniu 

jest większy ruch i można trochę 
się odbić.

Właściciel sklepu z biżuterią 
powiedział nam również, że za-
stanawia się nad rozszerzeniem 
działalności. Może sklep interne-
towy uratowałby łęczycki biznes 
mężczyzny.

- Myślałem o sprzedaży mojego 
asortymentu przez internet, jednak 
ktoś musiałby się tym na bieżąco 
zajmować. Ja, niestety nie mam na 
to czasu. 

W sklepie pana Kamila można 
dostać oryginalne naszyjniki z 
bursztynem, przywieszki ze zna-
kami zodiaku, czy nawet buciki ze 
srebra. Atmosferę tego miejsca two-
rzy jednak sam właściciel. Każdego 
klienta wita uśmiechem, pracuje z 
ogromną pasją i zaangażowaniem. 
Cierpliwie doradza każdemu, nawet 
najbardziej wybrednemu klientowi.

(jk)

Coraz większe problemy w biznesie

Pan Kamil nie chciałby zamykać sklepu. Liczy, że los w końcu się do niego uśmiechnie

KiEdy dalszE praCE w parKu?

W szpitalu bez zmian. Brakuje specjalisty 

go zatrudnić – tłumaczy dyrektor 
Pietruszka. 

Jedynym rozwiązaniem i ukłonem 
w stronę pacjentów byłoby zatrud-
nienie specjalisty z zakresu alergo-
logii. Bezpośrednio przez szpital, nie 
czekając na dobrą wolę NFZ-u, której 
wyraźnie brakuje. Takie rozwiązanie 

nie jest jednak brane pod uwagę, 
chodzi o pieniądze.

- To byłaby niegospodarność – 
komentuje dyrektor łęczyckiego 
ZOZ-u. - Szpital ponosiłby koszty 
nie uzyskując przy tym żadnych 
dochodów. 

(zz)

Trwa akcja usuwania 
dzikich wysypisk śmie-

ci na terenie Łęczycy. Pracownicy 
Zieleni Miejskiej sukcesywnie 
wywożą nielegalnie podrzucone 
i składowane na działkach komu-
nalnych śmieci. Szczególnie cenne 
są w takich przypadkach sygnały 
od mieszkańców. W przypadku 
zauważenia dzikich wysypisk 
magistrat prosi o przesłanie zgło-
szenia wraz z fotografią ułatwia-
jącą znalezienie miejsca na adres 
kontakt@leczyca.info.pl. Śmieci z 
działek należących do miasta będą 
niezwłocznie usuwane. Również 
właściciele działek prywatnych, 
na których znajdują się takie 
wysypiska będą wzywani do ich 
usunięcia. 

Straż miejska w Łęczy-
cy zapowiada wzmo-

żone patrole funkcjonariuszy, 
którzy podejmą zdecydowane 
działania na rzecz rozwiązywania 
problemów psich odchodów. 
Temat powraca jak bumerang 
każdego roku, zwłaszcza w 
okresie wiosennym, dlatego tym 
razem strażnicy mają działać 
skuteczniej.

W tym roku wystawiono już kil-

kanaście mandatów za tego typu 
wykroczenia. Kary wahają się w 
przedziale od 50 do 200 zł. Straż 
miejska nie wystawiała, jak dotąd 
maksymalnie wysokich manda-
tów i starała się częściej pouczać, 
co okazało się mało skuteczne. 
Mandaty wystawiane były jedynie 
w szczególnie rażących przypad-
kach. Teraz ma się to zmienić.

- Od tego tygodnia wzmożone 
zostaną patrole funkcjonariuszy, 

Porządkowanie 
miasta

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca
nowa mała architektura

Najdalej w pierwszej 
połowie maja na uli-

cach Łęczycy pojawi się komplet-
nie nowy zestaw „mebli ulicznych” 
składający się z 18 ławek parko-
wych z oparciem, 2 ławek parko-
wych bez oparcia, 40 betonowych 
koszy ulicznych o pojemności 40 
litrów oraz 8 kwietników betono-
wych. Zamówienie ma wartość 
26,7 tyś zł. To kolejna dostawa 
ulicznego wyposażenia. Tego 
typu regularne inwestycje pozwa-
lają sukcesywnie uzupełniać braki 
powstające w wyniku codziennej 
eksploatacji, a także aktów wan-
dalizmu. Zakup elementów o 
podobnym wzornictwie pozwoli 
z czasem ujednolicić występującą 
przy poszczególnych ulicach małą 

architekturę, co poprawi estetykę 
przestrzeni publicznej. Jednym z 
takich miejsc będzie al. Jana Pawła 
II, gdzie dokonana zostanie kom-
pleksowa wymiana ławek i koszy 
na śmieci. Odzyskane z tej lokali-
zacji wyposażenie, po niezbędnych 
naprawach i odmalowaniu, trafi w 
inne rejony miasta. 

akcja sprzątania po psach

którzy podejmą dużo bardziej 
zdecydowane działania na rzecz 
rozwiązywania tego problemu. 
Mówiąc kolokwialnie, w Łęczycy 
posypią się mandaty za niesprząta-
nie po swoich pupilach. Głównym 
powodem zintensyfikowania dzia-
łań przez straż miejską jest duża 
liczba telefonów i e-maili oraz na 
bieżąco przekazywanych anonimo-
wych informacji od mieszkańców 
– wyjaśnia Jakub Pietkiewicz, 
doradca burmistrza ds. mediów. 
-  Na terenie miasta mamy specjal-

nie oznakowane pojemniki na psie 
odchody. Zalecamy, by tam wyrzu-
cać tego typu odpady. Mieszkańcy 
na bieżąco zgłaszają nam miejsca, 
w których ilość pojemników na 
odchody wymaga uzupełnienia. 
W tym roku jeszcze w kwietniu i 
w pierwszej połowie maja będzie-
my dostawiać kosze i uzupełniać 
oznakowanie. Prowadzone były 
liczne akcje informacyjne, a także 
rozdawane mieszkańcom specjalne 
torebki na psie odchody. Tego typu 
akcje będą kontynuowane. fo

to
: U
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Ni e  by ł o  a n i 
spraw y w są-

dzie, ani podjętej żadnej innej 
drogi prawnej w stosunku do 
firmy, która wykonała utwar-
dzenie dróg gminnych. Choć 
po przeprowadzonych eksper-
tyzach była jasność – gmina 
została oszukana na materiale, 
strony dogadały się bez pomo-
cy sędziów.

Nie wszyscy mogą zrozumieć, 
dlaczego władze gminy Łęczyca 
zamiast pójść do sądu i udowad-
niać swoje racje mając na nie 
dowody, zawierają ugodę z firmą, 
która dostarczyła słabej jakości 
kruszywa do utwardzenia dróg. 
Sprawa wyszła na jaw w ubiegłym 

roku po tym, jak członkowie 
komisji rolnictwa pobrali pięć 
próbek z utwardzonych dróg. 
Niezależne ekspertyzy wykazały, 
że dostarczony materiał był zupeł-
nie inny, gorszy niż zamówiony. 
Radni domagali się wówczas 
zakwestionowania wykonanej 
pracy i wstrzymania wypłaty 
pieniędzy. Podjęta decyzja nie po-
doba się niektórym mieszkańcom. 

- Urząd zrobił ekspertyzy i 
okazało się, że firma oszukiwała 
na materiałach. Sprawa miała 
trafić do prokuratury, ale radni 
chcą podpisać ugodę z firmą i 
zapłacić. Bardzo się temu dzi-
wię – czytamy w mejlu nadesła-
nym w tej sprawie przez Alinę 

W. (nazwisko do wiadomości 
redakcji). - W ubiegłym roku 
było przywożone kruszywo i 
utwardzana droga. Dzisiaj są już 
dziury i kałuże. Takich dróg w 
gminie nie brakuje. 

Wójt gminy Łęczyca wyjaśnia, 
że ugoda zawarta z firmą jest 
lepszym rozwiązaniem niż wy-
stępowanie na drogę sądową, 
co mogłoby zablokować dalsze 
drogowe inwestycje na terenie 
gminy. 

- Moim zdaniem to rozwiąza-
nie jest słuszne i nie watro było 
iść do sądu. Firmie potrącono 
około 40 tys. zł z tytułu nieodpo-
wiedniego kruszywa. Ta „kara” 
stanowi 25% całej kwoty prze-

Słoneczna pogoda i 
coraz wyższa tempe-

ratura powietrza zachęciły na po-
czątku ubiegłego tygodnia łęczyc-
kich działkowiczów do wiosennych 
porządków. Przycinanie, grabienie, 
sadzenie. Jakie jeszcze czynności 
należy wykonać w ogrodach, by 
latem wypoczywać wśród zieleni i 
kwitnących kwiatów?

- Pielę, przesadzam, opryskuję ro-
śliny. Dbam o trawnik. Wykonałam 
już aerację, czyli napowietrzanie i 

wertykulację czyli nacinanie darni 
– wylicza Lilianna Czajkowska. - 
Oczywiście wygrabiłam suche liście 
i zastosowałam nawóz. Wysiałam 
również sałatę, rukolę i rzodkiewkę.

Równie pracowicie swój działko-
wy sezon zainaugurowała Wanda 
Sobolewska, która sprzątanie ogro-
du rozpoczęła wraz z pierwszymi 
ciepłymi dniami, jeszcze w marcu.

- Na początku posprzątałam. Wy-
grabiłam suche liście i igły. Potem 
przycięłam drzewa, przesadziłam 
bukszpany, posypałam trawę sale-
trą amonową, żeby dobrze rosła i się 
zazieleniła – wyjaśnia pani Wanda. 
- Już jesienią zrobiłam kopce dla 
rododendronów, by nie zmarzły 
zimą, więc w marcu musiałam je 
trochę odkopać.

W szcze-
gólny sposób 
o swój traw-
nik dba kolej-
ny działko-
wicz, którego 
spotkaliśmy 
w ogródku. 

-  J u ż  2 
tygodnie temu skosiłem trawę, 
poddałem ją wertykulacji i aera-
cji. Ponadto nawiozłem trawnik i 
pozbyłem się mchu. Pielęgnowanie 
trawnika wymaga dużo czasu, 
nie wystarczy tylko go po-
siać – podkreśla Waldemar 
Augustyniak. - Poza tym, 
na działce przyciąłem już 
drzewa i odsłoniłem przy-
kryte na zimę rośliny.

Choć oficjalnie sezon 
działkowy jeszcze się 
nie rozpoczął, właścicie-
le ogrodów nie czekają. 
Coraz więcej działek odzy-
skuje wspaniały wygląd po 
zimowym letargu. 

- W sobotę puściliśmy wodę 
do sieci. Musieliśmy odczekać, 

aż aura się ustabilizuje, ponieważ 
nie wszyscy odpowiednio zabez-
pieczyli rury na sowich działkach. 
Woleliśmy uniknąć ewentualnych 
awarii – mówi Kazimierz Stoliń-
ski, wiceprezes ogrodów działko-
wych „Irys” w Łęczycy. - Oficjalnie 
sezon zaczynamy po majówce, ale 
większość naszych działkowiczów 
już regularnie odwiedza swoje 
ogrody. 

(jk)

Zmiana pory roku to 
również obowiązek 

wymiany opon na letnie. W punk-
tach wulkanizacyjnych na brak 
pracy nikt teraz nie narzeka. 

Ci, którzy zwlekają, nie mają na co 
czekać. Synoptycy nie zapowiadają 
już zbyt niskiej temperatury. Lepiej 
więc i na pewno bezpieczniej jeź-
dzić na letnim ogumieniu. 

- Już najwyższy czas zmienić 
opony. Ruch zaczął się pod koniec 
marca i będzie trwał, jak sądzę aż 
do maja – uważa Marek Szymań-
ski, właściciel jednej z łęczyckich 
wulkanizacji. - Zauważyłem, że 

W łęczyckim magi-
stracie odbyło się spo-

tkanie z lokalnymi przewoźnikami 
i firmami świadczącymi usługi 
przewozu osób, których pojazdy 
zatrzymują się na łęczyckich przy-
stankach. Wprowadzone zostaną 
dwa nowe przystanki w mieście 
oraz zmienione przystanki dla 
niektórych kierunków podróży. 
Dla części przewoźników oznacza 
to również konieczność drobnych 
zmian w rozkładach jazdy.

Podczas spotkania omawiana 
była nowa organizacja ruchu i or-
ganizacja przewozów pasażerskich 
na terenie miasta. Jest ona związana 
przede wszystkim z potrzebą mini-
malizacji natężenia ruchu busów i 
autobusów w pobliżu przystanku 
na wprost magistratu. Zmiany te 
będą wprowadzone w życie od 16 
maja. 

- Nowe lokalizacje przystanków 
to ul. M. Konopnickiej 18 (przy 
skrzyżowaniu z ul. Belwederską) 
i ul. Ozorkowska w południowej 
jej części w kierunku wyjazdu w 
stronę drogi krajowej nr 91. Nieco 

wcześniej bo najprawdopodobniej 
na przełomie kwietnia i maja wpro-
wadzone będą zmiany organizacji 
ruchu polegające na wymalowaniu 
podwójnych ciągłych linii na ul. M. 
Konopnickiej w rejonie urzędu miej-
skiego, które zabraniają zawracania 
– wyjaśnia Jakub Pietkiewicz, do-
radca burmistrza ds. komunikacji 
społecznej. - Domalowane będą 
również znaki poziome tzw. linii 
przystankowych w zatokach auto-
busowych, które dotychczas były 
wykorzystywane przez kierowców 
aut osobowych do parkowania swo-
ich pojazdów. 

Od połowy maja straż miejska 
w Łęczycy będzie pilnować, by 
autobusy zatrzymywały się na przy-
stankach tylko w celu wysadzenia 
i zabrania pasażerów. Kierowcy 
busów, którzy podjeżdżać będą na 
przystanki dużo wcześniej, przed 
planowanym odjazdem i tam cze-
kać na pasażerów, blokując tym 
samym miejsce innym przewoźni-
kom, będą odpowiednio upominani 
i karani. 

(zz)

Będą zmiany dla podróżnych

ruch u wulkanizatorów 

kierowcy coraz częściej kupują nowe 
opony zamiast używanych, bardziej 
zwracają uwagę na bezpieczeństwo. 

(jk)

wójcie, nie tędy droga 
– mówią mieszkańcy 

Wójt Jacek Rogoziński jest zdania, że skierowanie sprawy do 
sądu nie byłoby dobrym rozwiązaniem

widzianej do wypłaty – pod-
kreśla wójt Jacek Rogoziński i 
przypomina, że próbki zostały 
pobrane jedynie z pięciu odcin-
ków dróg gminnych i tylko te 
można było zakwestionować. - 
Poza tym, wyniki zleconej przez 
gminę ekspertyzy mogłyby być 
nieprzydatne, bo sąd z pewno-
ścią wyznaczyłby do tego celu 
biegłego sądowego a wraz z 

upływającym czasem zbadanie 
kruszywa byłoby trudne.

Obecnie gmina przygotowuje 
się do tegorocznego utwardzania 
dróg. Przetarg na wykonawcę 
jeszcze nie został ogłoszony. Cie-
kawe, czy do przetargu wystartuje 
ta sama firma, która rok temu (ale 
także rok wcześniej) ze zleconej 
pracy nie wywiązała się jak należy.

(zz)
ruSzyŁ Sezon na dziaŁkach 

Pani Liliana zadbała już o grządkę z 
warzywami

Pani Wanda na swojej działce ma piękne rośliny

- Pielęgnowanie trawnika 
wymaga dużo czasu – mówi 

pan Waldemar
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Poddębice

Poddębice

Uniejów

Gm. Poddębice 

Decyzją zarzą-
du wojewódz-

twa łódzkiego dofinansowanie 
uzyskają zrealizowane już inwe-
stycje na terenie gminy Poddębi-
ce. Chodzi o przebudowane pod 
koniec zeszłego roku drogi na 
odcinkach: Dominikowice-Balin-
Lipnica, Tarnowa-Mrowiczna oraz 
Byczyna-Łężki. 

- 2 miliony złotych trafi do naszej 
gminy. Otrzymana od zarządu 
województwa wiadomość z pew-
nością zadowoli zarówno miesz-
kańców, jak i samorządowców. 
Dzięki środkom jakie pozostały w 
budżecie województwa z okresu 
programowania na lata 2007-2013, 
możliwe stało się dofinansowanie 
przeprowadzonych przez nas za-

dań – wyjaśnia burmistrz Piotr 
Sęczkowski.

Całkowita wartość drogowych 
inwestycji sięga 2,4 mln zł, a 85-pro-
centowa dotacja sprawia, że dla 
gminy Poddębice koszt realizacji 
powyższych przedsięwzięć wynie-
sie 0,4 mln zł.

(stop) 

Czarny mieszaniec od 
ponad dwóch tygodni 

leży pod kioskiem w centrum 
miejscowości. Jest łagodny i 
pozwala się karmić. Jednak, 
jak do tej pory, nie pozwolił się 
schwytać. 

- Nie mam pojęcia dlaczego 
wybrał sobie akurat to miejsce. Za-
zwyczaj leży naprzeciwko kiosku w 
miejscu wyciętego drzewa. Nie 
szczeka na nikogo, nie jest 
agresywny. Niestety, nie 
pozwala się złapać. 
Widać, że ma jakiś 
uraz i nie jest zbyt 
ufny – mówi pani 
Ewa, sprzedaw-
czyni z kiosku. 

N i e d a w n o 
kundelka pró-
bowali schwytać 
pracownicy schro-
niska, którzy zostali 
powiadomieni o bez-
domnym psie. 

- Nie udało się. Owszem, 
piesek zjadł wszystko, co otrzymał. 
Ale nie pozwolił sobie na to, aby kto-
kolwiek podszedł zbyt blisko niego. 

Policja przestrzega przed oszustami, którzy wyko-
rzystując naszą nieświadomość i niewiedzę poprzez 

fałszywe strony internetowe, wyłudzają dane personalne oraz pienią-
dze. Żadna z instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o 
wypłatę świadczenia w ramach programu 500 +, nie żąda od petentów 
podawania lub potwierdzania drogą mailową czy sms-ową danych 
personalnych. Oszuści zazwyczaj proszą o podanie takich danych jak 
imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamiesz-
kania oraz innych informacji. 

(stop)

Nie wszystkim 
podoba się wypę-

dzanie gawronów z miejskiego 
parku. Akcja budzi kontrowersje 
wśród niektórych mieszkańców. 
Chodzi bowiem o to, że odkąd 
w parku pojawił się sokolnik, 
gawrony uciekają w inne rejo-
ny miasta i tam budują swoje 
gniazda. 

- Dokładnie wiem, kiedy w par-
ku rozpoczyna się wypędzanie 
gawronów. W tym czasie więk-
szość ptaków z parku przylatuje w 
okolice ulic Kilińskiego i Młynar-
skiej. Mamy już tego dosyć. Jeszcze 
nigdy nie było tylu gawronów. Co 
z tego, że w parku będzie czysto, 
jak inni mieszkańcy skarżą się 
teraz na upstrzone odchodami 
parapety, okna i zaparkowane 
przed domami auta – mówi Agata 
Felicka.

Takich skarg jest coraz więcej. 
Większą liczebność gawronów 

W ramach re-
montu cząst-

kowego nawierzchni dróg asfal-
towych na terenie gminy zostały 
naprawione: ul. Południowa, Prze-
jazd, Radosna, Wiśniowa, More-
lowa w Poddębicach oraz drogi 
w Bałdrzychowie, Zagórzycach, 
Borkach Lipkowskich, Antoninie, 
Sempółkach. Sukcesywnie w miarę 
potrzeb będą remontowane kolej-
ne gminne trakty – zapewniają w 
magistracie.

- Koszt prac wyniósł 2,3 tys. zł – 
mówi burmistrz Poddębic.

(stop)

Kierowcy się cieszą

łatają dziury w jezdniach

500 +. policja przestrzega 

Spotkanie burmi-
strza Piotra Sęcz-

kowskiego ze starostą Ryszardem 
Rytterem nie przyniosło oczekiwa-
nych przez mieszkańców osiedla 
przy ul. Sosnowej zmian. Wciąż 
nie wiadomo, kiedy drogi zostaną 
utwardzone, a przy ulicach pojawi 
się oświetlenie. Problemem jest 

prywatna działka, przy ul. Krótkiej, 
która zanim ruszą prace powinna 
zostać wykupiona przez powiat. 

- Podczas spotkania starosta 
zadeklarował, że jeśli w budżecie 
powiatu znajdą się środki na wykup 
gruntu, to przystąpi do działania – 
mówi burmistrz Poddębic.

(stop)

Mieszkańcy czekają na asfalt i uliczne lampy 

Bez przełomu

2 miliony z województwa 

Jedna z trzech dróg, której 
budowę dofinansował zarząd 
województwa

kto zaopiekuje się psem?

Pracownicy 
s c h ron i sk a 

wrócili do pla-
cówki bez psa – 

dodaje pani Ewa. 
Zdania w sprawie mieszań-

ca są różne. Niektórzy nie chcą, aby 
piesek został zabrany do schroniska.

- Jest ciepło. Niech sobie leży koło 
kiosku. Komu to przeszkadza? 
- pyta pani Wanda, z którą rozma-
wialiśmy na Rynku.

Miejmy nadzieję, że przybłęda 
znajdzie wkrótce kochających opie-
kunów. 

(stop)

Kundelek nie jest agresywny. Za nic na 
świecie nie pozwala się jednak złapać

Z parku do miaSta

Sokolnik skutecznie wypędza z parku gawrony

Gawrony osiedlają 
się w innych rejonach 
miasta

mieszkańcy zaobserwowali nie 
tylko na obrzeżach miasta, ale 
również w centrum. 

Burmistrz Piotr Sęczkowski nie 
ma złotego środka na rozwiązanie 
problemu. Tym bardziej, że – jak 
usłyszeliśmy - wcześniejsza akcja 
związana z wypędzaniem gawro-
nów z parku była konsultowana z 
mieszkańcami. Wyremontowany 
park wraz z perełką, czyli zabyt-
kowym zamkiem, zasługuje na 
wyjątkową ochronę – argumen-
tują poddębiczanie. 

- Rozumiem niektórych miesz-
kańców, ale chcąc mieć czysty 
park musimy wysiedlić gawrony 
– usłyszeliśmy od burmistrza.

(stop)

upodobał sobie kiosk 
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materiał  płatny

Poddębice Nowe Wyzwania 2016 
– taka jest nazwa lokalnego ru-
chu społecznego, który zamierza 
wkrótce zarejestrować stowarzy-
szenie i walczyć o zmianę władz 
miasta. 

Po mieście pocztą pantoflową roz-
niosła się wieść o zamiarze zorgani-
zowania referendum przez środo-
wisko negatywnie oceniające rządy 
Piotra Sęczkowskiego. Informacje 
przekazywane są przede wszystkim 

Na osiedlu 700-le-
cia (przy zbiegu ul. 

Targowej i Asnyka) powstaną 
kolejne dwa, ostatnie już bloki. 
Inwestycja pozwoli “domknąć” 
przestrzeń osiedla w tym miej-
scu - po zakończeniu prac bu-
dowlanych zostaną przepro-
wadzone nasadzenia w tym 
obszarze, żeby uporządkować 
otoczenie. Przebudowy doczeka 
się również obecne przedłużenie 
ulicy Mickiewicza. Wzdłuż ulicy 
powstanie ciąg nowych garaży, 
który powinien zaspokoić po-
trzeby zarówno nowych jak i 
obecnych mieszkańców osiedla.

- Nie znamy jeszcze dokład-
nego terminu rozpoczęcia prac, 
ponieważ z działki trzeba jeszcze 
przenieść targowisko miejskie, 
które zlokalizowane zostanie 
naprzeciwko cmentarza. Nowe 
targowisko będzie na tyle blisko 
osiedla, żeby po zakupy wybrać 
się piechotą lub rowerem. Poza 
tym nie sąsiaduje bezpośrednio z 
blokami czy zabudową jednoro-
dzinną, dzięki temu czwartkowy 

zgiełk nie będzie uciążliwy dla 
mieszkańców, jak to było w przy-
padku obecnego targowiska. Plac 
jest bardzo duży, na pewno bez 
problemów wystarczy na potrzeby 
stoisk i zapewni miejsca parkin-
gowe. Prace na miejscu pod nowe 
targowisko ciągle trwają, ale trud-
no już teraz mówić o konkretnym 
terminie przeniesienia. Nie ma 
pilnej potrzeby zmiany lokalizacji 
targowiska, więc chcemy wszyst-
ko przygotować tak, żeby handel 
mógł się odbywać bezpiecznie 
oraz wygodnie – informuje urząd 
miasta.

(stop)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poddębicach zaprasza na “Dzień otwarty” 16 kwietnia. Urząd czynny będzie w godzinach 9.00-13.00. W tym dniu pracownicy przeprowadzą prezentację w zakresie składania zeznań przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  Zostaną wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Poddębi-cach w dniach: 28 kwietnia w godz. 7:30-18:00 i 29 kwietnia w godz. 7:30-18:00.

skarbówka zaprasza

Uniejów

Kolejne bloki przy Targowej

Osiedle się rozrasta. Zaplanowano budowę kolejnych bloków

Mieszkania w wybudowanych 
już blokach przy ul. Targowej 
zostały szybko sprzedane 

chcą odwołać burmistrza
za pośrednictwem internetu – na 
forach społecznościowych i stronach 
miejscowych portali. Wiadomo już, 
że spotkanie sympatyków nowego 
ruchu odbyć ma się 29 kwietnia o 
godz. 16, na placu Kościuszki przed 
kościołem pw. św. Katarzyny. 

„Sprawa ewentualnego referen-
dum ws. odwołania burmistrza bę-
dzie jednym z punktów kluczowych 
spotkania. Najważniejsze będą wnio-
ski i sugestie mieszkańców miasta 
i gminy Poddębice. Pracujemy nad 
punktami spotkania” - czytamy w 
odpowiedzi organizatorów przesła-
nej do redakcji. 

Póki co w mieście nie ma abso-
lutnie żadnych ogłoszeń (chociażby 
na słupach ogłoszeniowych) ws. 
ewentualnego spotkania. Czy takie 
informacje się pojawią?

„Ze względu na brak środków 
ogłoszeń plakatowych nie będzie. 
Członkowie, którzy wyrażą chęć 
uczestnictwa w stowarzyszeniu lub 
ruchu PNW 2016 będę deklarowani 

właśnie na spotkaniu” - można prze-
czytać w dalszej części pisma, które 
otrzymał Reporter.  

Informacja o nowym ruchu spo-
łecznym jest dużym zaskoczeniem 
dla burmistrza Poddębic. Poprosili-
śmy urząd o komentarz dot. właśnie 
rozpoczętej akcji opozycji. 

-  Nic mi na ten temat nie wiado-
mo. Nie wiem czy w ogóle jest takie 
stowarzyszenie – odpowiada krótko 
burmistrz P. Sęczkowski. 

Przypomnijmy, że latem 2012 roku 
odbyło się już gminne referendum 
w sprawie odwołania burmistrza 
Piotra Sęczkowskiego. Referendum 
nie zostało jednak uznane za ważne 
ze względu na niską frekwencję. Do 
urn poszło zaledwie 836 osób. 

(stop)

Burmistrz Piotr Sęczkowski 
nie słyszał o nowym ruchu 
społecznym 

Przed kościołem planowane 
jest spotkanie z mieszkańcami. 
Czy dojdzie do niego?

Adam Kozanecki, finalista ku-
linarnego show „MasterChef”, 
wydał właśnie swoją debiutanc-
ką książkę kulinarną. Jak jeszcze 
przed premierą zapowiadał 
sam autor, inspiracją w two-
rzeniu przepisów były: mama 
i jej receptury oraz regionalne 
produkty, nic więc dziwnego, 
że zdecydował się rozpocząć 
promocję książki właśnie w ro-
dzinnym Uniejowie. Uzdrowisko 
Termalne objęło patronat nad 
wydarzeniem.

Adam, nazywany żartobliwie 
„bażantem” już od pierwszego 
odcinka telewizyjnego show, za-
skarbił sobie przychylność widzów 

oraz jurorów (bażanci przydomek 
to pomysł Magdy Gessler, która 
aż do finału serdecznie Adamowi 
kibicowała). Kucharz wzbudza 
sympatię swoją spontanicznością 
i poczuciem humoru. Ale – co 
najważniejsze – przede wszystkim 
świetnie gotuje, o czym mogli 
się przekonać goście sobotniego 
spotkania z autorem. Restauracja 
Domu Pracy Twórczej wypełniła 
się po brzegi, ale Adam był na to 
widocznie gotowy, bo na przy-
witanie wespół z panią „Janinką” 
(przyp. Janina Górnicka, uczest-
niczka MasterChefa) poczęstował 
wszystkich musem z wątróbki 
z koniakiem oraz wiosennym 

twarożek z chrzanem i zielonym 
ogórkiem, podanymi na kruchej 
babeczce. Niemal podfruwający 
z radości „bażant” opowiedział 
krótko jak znalazł się w finale Ma-
sterChefa i co dalej działo się z jego 
pasją do gotowania. Na samych 
opowieściach, rzecz jasna się nie 
skończyło – Adam zakasał rękawy 
i na oczach widzów przygotował 
jedną ze swoich autorskich pro-
pozycji: chrzanową chmurkę bitej 
śmietany z wachlarzami kalarepy 
z tymiankowym sosem. Już od 
samej nazwy można zgłodnieć…

Jeżeli ktoś z Czytelników pluje 
sobie teraz w brodę, bo nie zja-
wił się na spotkaniu autorskim z 

Adamem, uspokajamy i zapra-
szamy na III Uniejowski Festiwal 
Smaków, który odbędzie się już za 
dwa tygodnie: 23 i 24 kwietnia. W 
pierwszym dniu festiwalowym 
„bażant” po raz kolejny będzie 
gotował dla publiczności. Jeśli 
chcecie zobaczyć Adama w akcji, 
przyjdźcie na pokaz „Dobre, bo 
uniejowskie!” (szczegółowy pro-
gram wydarzenia znajdziecie na 
www.uniejow.pl).

Gotowanie na żywo to tylko 
jedna z wielu atrakcji, które na 
zbliżający się, smaczny week-
end przygotowali organizatorzy. 
Przede wszystkim, podczas Unie-
jowskiego Festiwalu Smaków, 
restauratorzy z termalnego mia-
steczka rozpieszczą wasze pod-
niebienia specjalnie na tę okazję 
przygotowanymi daniami. Tema-
tem przewodnim w tym roku jest 
ser kozi – będzie obowiązkowym 
składnikiem potrawy, ale każda z 

kilkunastu restauracji biorących 
udział w festiwalu poda go w 
innej formie. Jurorem może zostać 
każdy, pod warunkiem wyposa-
żenia się w Paszport Degustatora. 
Propozycje dań wraz z listą lokali 
oraz instrukcja jak włączyć się do 
naszej zabawy jest zamieszczona 
na stronie gminy. Ponadto, bę-
dziemy przypominać o festiwalu 
w kolejnym numerze. A dlaczego 
warto? Bo mają Państwo okazję 
spróbować kuchni z kilkunastu 
uniejowskich restauracji, zdecy-
dować, która z nich otrzyma tytuł 
Najbardziej Apetycznego Miejsca 
Uniejowskiego Festiwalu Smaków 
oraz nagrodę „Lilia Smakosza”, 
wziąć udział w pokazach (gotowa-
nie na żywo, carving czyli sztuka 
rzeźbienia warzyw i owoców)  a 
w dodatku wygrać atrakcyjne 
nagrody (vouchery SPA, obiad u 
zwycięzcy, bilety do uniejowskich 
„Term” czy wyjście kręgle).

ZaSmakuJ Się w uNieJowie 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 181: Wiosna pora radosna.

uŚmiECHniJ siĘ
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uŚmiECHniJ siĘ
* Na rozprawie sędzia pyta oskarżo-
nego:
- Dlaczego uciekł pan z więzienia?
- Bo, chciałem się ożenić!
- Ma pan dziwne poczucie wolności. 

***
* Rozmawia dziennikarz ze znanym rabusiem:
- Jakie jest pana największe marzenie?
- Obrobić bank i zostawić odciski palców teściowej... 

***
* Leży para w łóżku. 
Ona: 
- Pomyśl kochanie, kiedyś się pobierzemy... 
On, powoli zaciągając się papierosem: 
- Myślisz, że ktoś nas zechce? 

***
* Leży w szpitalu pacjent z ciężkimi poparzeniami całego 
ciała. Woła lekarza i pyta go: 
- Panie doktorze, przepisał mi pan viagrę, na co to niby 
ma pomóc? 
- Żeby się panu kołdra nie przyklejała do brzucha... 

***
* Teściowa do zięcia: 
-Nigdy się nie zrozumiemy! Ja jestem zagorzałą katolicz-
ką. 
-Ale ja przecież też jestem za gorzałą. 

***
* Adwokat pyta swojego klienta: 
- Dlaczego chce się pan rozwieść? 
- Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach! 
- Pije? 
- Nie, łazi za mną! 

Kartofl anka z podsmażonym 
boczkiem, ziemniakami i świeżym 
szczypiorkiem
Składniki:
3 surowe ziemniaki pokrojone w 
kostkę + 1 ugotowany
2 pory pokrojone w plastry
5-6 ząbków czosnku
2 listki laurowe
ok. 1,4 l bulionu drobiowego
kilka plasterków wędzonego boczku
2-3 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka świeżego tymianku
2-3 małe czerwone cebule
pieprz, sól i świeży szczypiorek

Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzewamy do 180 stop-

ni C. Cebulę kroimy w kostkę, pory w 
plaster  ki a następnie wrzucamy do 
garnka, dodajemy trochę oliwy i dusi-
my na małym ogniu ok. 4-5 minut-od 
czasu do czasu mieszając. Ząbki czo-
snku obieramy ze skórki, skrapiamy 2 
łyżkami oliwy z oliwek i umieszczamy w 
rozgrzanym piekarniku na 10-15 minut 
(lub do momentu, aż nabierze złotej 
skórki). Do duszących się warzyw, do-
dajemy 3 ziemniaki pokrojone w kostkę, 
upieczony czosnek,tymianek, liście 
laurowe, szczyptę soli i kilka ziarenek 
pieprzu. Całość zalewamy bulionem. 
Przykrywamy garnek i gotujemy na 
małym ogniu ok. 30 minut, a następnie 
miksujemy blenderem na gładką masę. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Ugoto-
wanego ziemniaka kroimy w plastry 
i podsmażamy na patelni. Dodajemy 
wędzony boczek. Zupę podajemy w 
ciepłych talerzach, z podsmażonymi 
ziemniakami i boczkiem. Posypujemy 
świeżym szczypiorkiem.

Smażone placki z batatów z łososiem, 
jajkiem i świeżymi ziołami
Składniki:
4-5 średnich batatów

2 duże jajka
2-3 łyżki mąki (użyłam orkiszowej)
sok z 1 cytryny
1 pęczek szczypiorku
1 czerwona cebula
sól morska / świeżo zmielony pieprz
olej do smażenia (polecam rzepakowy)
Do podania:
kilka plastrów wędzonego łososia
2-3 ugotowane jajka na twardo
2-3 łyżki majonezu
kilka kropel z cytryny 

Etapy przygotowania:
Bataty obieramy ze skórki i ścieramy 
na dużym oczku. Dodajemy posiekany 
szczypior i startą cebulę. Doprawiamy 

zmielonym pieprzem i 

solą. Dodajemy roztrzepane jajka, sok 
z cytryny i mąkę. Całość mieszamy. 
Konsystencja powinna być podobno 
jak przy zwykłych plackach ziemnia-
czanych (jeżeli jest za sucha dodajmy 
trochę oliwy). Na rozgrzanej patelni z 
olejem smażymy uformowane placki. 
Sposób smażenia placków zależy od 
upodobań – niektórzy lubią placki 
małe i grubsze, inni cieńsze „z koronką” 
czyli cieniutkim, chrupiącym brzegiem. 
Kształt placków zależy oczywiście od 
naszego sposobu nałożenia masy na 
patelnię. Usmażone placuszki podaje-
my z majonezem / ubitą śmietaną kre-
mówką / kwaśną śmietaną / jogurtem 
greckim oraz z plastrami wędzonego 
łososia i świeżym szczypiorkiem (na 
zdjęciu są również listki świeżego lub-
czyku). Na końcu skrapiamy sokiem z 
cytryny.

Ciasto francuskie z ricottą i jagodami
Składniki:
przepis na ok. 9 ciasteczek
1 opakowanie ciasta francuskiego 
(słodkie)
ok. 0,5 litra świeżych jagód
1 opakowanie sera ricotta (ok. 250 g)

2-3 łyżki cukru
Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni 
C. Ciasto francuskie wyjmujemy z 
lodówki (dobrze, jak jest schłodzone), 
rozwałkowujemy i kroimy na prosto-
kąty. Kawałek ricotty nakładamy na 
1 prostokąt ciasta, dodajemy 1 łyżkę 
jagód i posypujemy cukrem. Zawija-
my i zagniatamy krawędzie ciasta za 
pomocą widelca. Tak przygotowane 
ciasteczka umieszczamy na blaszy 
lub formie z papierem do pieczenia. 
Pieczemy ok. 18-20 minut. Najlepsze 
są na gorąco, posypane cukrem ze 
szklanką schłodzonego mleka. 
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Po raz czternasty Uniejów gościł uczestników Wiosennego Festiwalu Pieśni i Tańca Indian Ameryki 
Północnej. Pow Wow zorganizowane zostało w hali sportowej. Imp  reza rozpoczęła się od Biegu dla 
Ziemi przeprowadzonego na trasie pomiędzy   Starym Gostkowem a Uniejowem. Wiosenne Pow Wow to 
wspaniała okazja do poznania ciekawej kultury indiańskiej. W programie były m.in. konkursy i pokazy 
tańca, prezentacja tradycyjnych i współczesnych pieśni indiańskich oraz kiermasz rękodzieła. 

indiańskie tańce w uniejowie
Po raz czternasty Uniejów gościł uczestników Wiosennego Festiwalu Pieśni i Tańca Indian Ameryki 
Północnej. Pow Wow zorganizowane zostało w hali sportowej. Imp  reza rozpoczęła się od Biegu dla 
Ziemi przeprowadzonego na trasie pomiędzy   Starym Gostkowem a Uniejowem. Wiosenne Pow Wow to 
wspaniała okazja do poznania ciekawej kultury indiańskiej. W programie były m.in. konkursy i pokazy 

indiańskie tańce w uniejowie
Po raz czternasty Uniejów gościł uczestników Wiosennego Festiwalu Pieśni i Tańca Indian Ameryki 
Północnej. Pow Wow zorganizowane zostało w hali sportowej. Imp  reza rozpoczęła się od Biegu dla 
Ziemi przeprowadzonego na trasie pomiędzy   Starym Gostkowem a Uniejowem. Wiosenne Pow Wow to 
wspaniała okazja do poznania ciekawej kultury indiańskiej. W programie były m.in. konkursy i pokazy 

indiańskie tańce w uniejowie
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rzuciŁ Się na policjantów 

Ozorków

Ozorków

reklama reklama

Daria Kucharska nie 
ukrywa dumy z po-

wodu swoich bliźniaków – Oliwiera 
i Alana. Przyszły na 

świat miesiąc 
temu. 

- Oliwier jest mniejszy od swo-
jego braciszka. Dokładnie mierzył 
po porodzie 49 cm, ważył 2,70 kg. 
Natomiast Alanek miał 52 cm i wa-
żył 3,10 kg. Poród odbył się przez 
cesarskie cięcie. Oliwier jest blon-
dynem, Alan jest ciemniejszy. Gdy 
wychodzę z nimi na spacer dość 
często spotykam się z serdecznym 
uśmiechem przechodniów, którzy 
tak optymistycznie reagują na wi-
dok dużego wózka dla bliźniaków. 
Niektórzy zaglądają do środka 
wózka, pytają o dzieci i jak sobie 
radzimy. To miłe – słyszymy od D. 
Kucharskiej. 

Pani Daria jest również mamą 
8-letniego chłopca. Nie ukrywa, że 
wychowanie trójki synów, to nieła-
twe zadanie. 

- Wydatki są spore. To praw-
da, że mogę teraz podwójnie 
skorzystać z programu 500 +, 
ale w ciągu miesiąca na mleko i 
pampersy wydaję o wiele więcej, 
niż będę dostawać od państwa. 
Za sam wózek dałam prawie 2 
tysiące zł. Pieniądze nie są jednak 
najważniejsze. Liczy się zdrowie 
i szczęście maluszków – mówi 
mama bliźniaków. 

(stop)

Kilka dni temu urząd 
miasta wymienił za-

brudzone po zimie fl agi – zarów-
no te na masztach przed magi-
stratem, jak i na placu Jana Pawła 
II. W mieście nie brakuje niestety 
miejsc w których wciąż można 
zobaczyć zniszczone chorągwie. 
Szkoda, że inne instytucje i sto-
warzyszenia nie dbają w należyty 
sposób o symbole narodowe.

(stop)

Na nowe wymieniono fl agi na 
masztach na placu Jana Pawła II

bliŹniaKi – podwÓJnE szCzĘŚCiE

„raper” Z oZorkowa 
wYmacHiwał macZetĄ

Policjanci zatrzymali 5 mężczyzn, 
którzy mają związek z teledyskiem 
nawołującym do nienawiści na 
tle rasowym i etnicznym. Pomy-
słodawcą i głównym wykonawcą 
utworu jest 38-letni mieszkaniec 
Ozorkowa.

Na polecenie Prokuratury Re-
jonowej Łódź – Polesie policjanci 
zatrzymali mężczyzn w wieku od 26 
do 38 lat, w związku z podejrzeniem 
nawoływania do nienawiści na tle róż-
nic narodowościowych i etnicznych. 
Dwaj z nich tj. 26 i 38 – latkowie już 
usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani. 
Najprawdopodobniej wkrótce zarzut 
usłyszy także 33 – latek. Zatrzymania 
pozostają w związku z opublikowa-
niem na jednym z portali społeczno-
ściowych teledysku muzycznego, w 
którego treści zawarte są stwierdzenia 
wskazujące na nawoływanie do 
nienawiści. 

- Prokuratura i policja z urzędu przy-
stąpiły do wyjaśnienia sprawy związa-
nej z publikacją w dniu 27 październi-
ka ubiegłego roku, na jednym z portali 
społecznościowych teledysku mu-
zycznego, w którym występuje grupa 
mężczyzn, w tym kilku z zasłoniętymi 
twarzami. Machają oni trzymanymi 
w rękach siekierami, maczetami oraz 

przedmiotem przypominającym pi-
stolet. Treść wykonywanego utworu 
nawołuje do nienawiści na tle różnic 
narodowościowych i etnicznych. Jak 
ustalono, teledysk nagrany został w 
miejscowości Grotniki - Ustronie, w 
pobliżu ośrodka dla cudzoziemców 
– informuje Krzysztof Kopania, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Rejonowej 
w Łodzi. 

Podjęte działania doprowadziły 
do wytypowania mężczyzn, którzy 
mogli mieć związek z nagraniem, a 
następnie z jego opublikowaniem. 
Skutkowały one podjęciem decyzji o 
zatrzymaniu 5 mężczyzn. Ostatecznie, 
udział 3 z nich znalazł potwierdzenie 
w zebranym materiale dowodowym. 
Dwaj z nich zostali natomiast zwol-
nieni po przesłuchaniu w charakterze 
świadków. 

Kryminalni wiedzieli, że jeden z 
typowanych mężczyzn – główny wy-
konawca utworu może dysponować 
bronią. W niedzielę 3 kwietnia, około 
godziny 9.00 kryminalni wspierani 
przez antyterrorystów i policjantów 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Łodzi dotarli do miejsca zamieszkania 
pierwszego podejrzewanego i podczas 
dynamicznej akcji zatrzymali agre-
sywnego 38-latka z Ozorkowa. 

- Mężczyzna próbował zaatakować 
policjantów łomem i siekierą, ale bły-
skawiczne działania antyterrorystów 
skutecznie mu to uniemożliwiły – 
mówi Liliana Garczyńska, rzecznik 
policji w Zgierzu. - Podczas przeszu-
kania jego mieszkania i samochodu 
policjanci zabezpieczyli broń pneuma-
tyczną, rewolwer gazowy, amunicję 
myśliwską, gazową i hukową, broń 
białą w postaci maczet, szabli i szpad. 
W wyniku przeszukań, doszło do 
odnalezienia maczet, a także broni 
pneumatycznej. Przeprowadzone 
badania pozwolą na ustalenie, czy 
spełnia ona parametry broni palnej. 
W mieszkaniu najstarszego z zatrzy-
manych znaleziono także około 60 
gramów marihuany. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że 
pomysłodawcą i prowodyrem zajścia 
był właśnie 38 – latek. On także zare-
jestrował przebieg zdarzenia i zmieścił 
nagranie w Internecie. Przedstawione 
mu zarzuty, dotyczą nawoływania do 
nienawiści na tle różnic narodowo-
ściowych i etnicznych oraz produko-
wania nagrania, zwierającego treści 
nawołujące do nienawiści. Podejrzany 
jest także o posiadanie środków odu-
rzających. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności w wymiarze do lat 3. Zarzut 

nawoływania do nie-
nawiści usłyszał tak-
że przesłuchany 26 
– latek. Przyznał się 
i złożył szczegółowe 
wyjaśnienia. Grozi 
mu kara grzywny, 
ograniczenia wol-
ności, bądź pozba-
wienia wolności w 
wymiarze do lat 2. 
Najprawdopodobniej 
takie same zarzuty 
usłyszy 33 – latek. 

Co do podejrzanych 
prokurator zastosował 
policyjny dozór, a wo-
bec 38 – latka także zakaz 
opuszczania kraju. 

Ze składanych relacji 
wynika, że intencją ich 
działania było wypro-
dukowanie teledysku i 
zamieszczenie go w Inter-
necie. Trwają czynności 
mające na celu ustalenie 
pozostałych uczestni-
ków zajścia. 

(stop)
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(stop) Pomysłodawcą i 
głównym wykonawcą 
utworu jest 38-latek z 
Ozorkowa 
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Ozorków Daniel Łuczak natknął 
się na tyłach Biedron-

ki, przy ul. Południowej, na doku-
menty Jeronimo Martins z danymi 
pracowników sieci handlowej. Na 
kilkudziesięciu kartkach są zdjęcia 
osób, ich dane osobowe, numery 
dowodów osobistych i podpisy. 

- Nie mogłem uwierzyć własnym 
oczom. Przy śmietniku był stos do-
kumentów. Każdy przechodzień 
mógł mieć do nich dostęp. Zabrałem 
sporo firmowych kartek na dowód i 
zadzwoniłem na policję. Usłyszałem, 
że akurat policjanci nie dysponują wol-
nym radiowozem. Nikt nie przyjechał 
sprawdzić moich informacji – mówi 
pan Daniel. - Dlatego na drugi dzień 
poinformowałem o sprawie Reportera. 

Nasz dziennikarz otrzymał od 
Czytelnika ponad 50 stron forma-
tu A4 ze zdjęciami pracowników 

ochrony fizycznej. Podane są imiona 
i nazwiska osób, numery legitymacji 
pracowniczych i dowodów osobistych. 
Są również podpisy.

- Przecież jakby te dokumenty trafiły 
do rąk jakiegoś oszusta, to mógłby je 
wykorzystać w jakimś nielegalnym 
procederze. Tyle się słyszy na przykład 
o braniu kredytów na nie swoje dane. 
Zresztą tego typu papiery, jeśli nie są już 
potrzebne, powinny być zniszczone – 
uważa D. Łuczak. 

To prawda. O komentarz poprosili-
śmy w Biedronce. 

- Nie ma pani kierownik – usłyszeli-
śmy od jednej z pracownic. - Nie mam 
pojęcia dlaczego te papiery z danymi 
osobowymi leżały przy śmietniku. To 
kierowniczka odpowiada za firmowe 
dokumenty. Proszę do niej zadzwonić. 

Tak też zrobiliśmy. Co usłyszeliśmy 
od kierownik Dominiki K.?

- Nie będę tego komentować. Mogę 
panu podać adres mejlowy do centrali. 
Tam prosiłabym o skierowanie pytań.

Pytania wysłaliśmy. Czekamy na 
odpowiedź. 

O komentarz poprosiliśmy również 
policję. Dlaczego funkcjonariusze nie 
zainteresowali się sprawą?

- Policjanci przyjęli zgłoszenie i poje-
chali do mieszkańca. Nie było go jednak 
w umówionym miejscu - twierdzi 
Liliana Garczyńska, rzecznik policji 
w Zgierzu. - Funkcjonariusze pojechali 
również sprawdzić, czy przy Biedronce 
leżą dokumenty. Nie natknęli się na nie. 

Warto wspomnieć, że w tym samym 
dniu w którym o sprawie powiedział 
nam Czytelnik, nadal setki stron z 
danymi osobowymi pracowników 
leżały obok pojemnika na śmieci na 
tyłach Biedronki. 

(stop)

reklama

afera z biedronką

Dane pracowników przy śmietniku!

Pan Daniel z dokumentami fi rmowymi Biedronki 

oJciec kaZał mi Się 
powieSiĆ...

Ozorków - Nigdy nie za-
pomnę tych słów 

– mówi ze łzami w oczach 
pani Agnieszka. - Od własnego 
ojca usłyszeć coś takiego, to 
naprawdę można się załamać. 
Nie zasłużyłam sobie na to. 
Być może moje relacje z ojcem 
nie należały do łatwych, bo nie 
mogłam się dogadać po śmierci 
mamy z jego partnerką. Jednak 
to nie tłumaczy takiego zacho-

wania. Nie zamierzam spełnić 
woli ojca. Nie będę się wieszać. 
Zamierzam żyć.

41-latka każdego dnia walczy 
o przetrwanie. Najgorzej było 
zimą. W wychłodzonej altance 
trudno było wytrzymać. 

- Nie mam nawet piecyka. Nie 
mogłam się ogrzać. Jedynym 
sposobem było zakrywanie się 
kilkoma kołdrami. Teraz jest 
już lepiej. Jest ciepło. Chociaż 

Pani Agnieszka jest załamana słowami ojca

41-letnia Agnieszka F. (nazwisko do wia-
domości redakcji) od dwóch lat mieszka 
na działce w rozpadającej się altance. Jak 
twierdzi, została wyrzucona z domu przez 
ojca, który miał jej powiedzieć... żeby się 
powiesiła. 

odpadł jeden problem. Nieste-
ty, w dalszym ciągu nie mam 
wody, ubikacji. Żyję w fatalnych 
warunkach – skarży się ozorko-
wianka. 

Agnieszka F. marzy o wła-
snym kącie. Mówi, że przyję-
łaby od miasta nawet skromne 
mieszkanie do remontu. 

- Poradziłabym sobie. Nie-
długo chcę sobie załatwić jakąś 
pracę u rolnika. Byłoby parę 
groszy na komorne – słyszymy.

O problemach bezdomnej 
wiedzą w MOPS-ie. Magdale-
na Wąsiołek, dyrektor ośrodka 
pomocy, odmówiła jednak ko-
mentarza. 

- Jest ochrona danych osobo-
wych i nie mogę się konkretnie 
wypowiadać w sprawie bez 
zgody osoby zainteresowanej – 
usłyszeliśmy.

Co o pomocy ośrodka mówi 
bezdomna?

- Jest mizerna – twierdzi pani 
Agnieszka. - Mogę korzystać z 
bezpłatnych obiadów. Miałam 
też przyznany zasiłek okreso-
wy, ale został już wstrzymany. 
Praktycznie nie interesują się 
moim losem. Mieli przysłać na 
działki pracownika socjalne-
go, aby zobaczył w jakich 
warunkach żyję. Nikogo 
z MOPS-u nie było. 

Zadzwoniliśmy do burmi-
strza Ozorkowa.

- Nikt wcześniej nie zgłaszał 
mi tego problemu – mówi bur-
mistrz Jacek Socha. - Na pewno 
porozmawiam z panią dyrektor 
MOPS. Jeśli bezdomna stara się 
o jakieś lokum, to zapraszam ją 
do magistratu. Z całą pewnością 
zrobię wszystko, aby jej pomóc. 

Próbowaliśmy również skon-
taktować się z ojcem Agnieszki 
F. Nie udało się. Nie zastaliśmy 
nikogo w domu na Adamówku. 

(stop)
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(stop)
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ogłoszenie płatne

V  W O J E W Ó D Z K I  T U R N I E J  

T A Ń C A  N A R O D O W E G O   

W  F O R M I E  

T O W A R Z Y S K I E J  

Hala sportowa w Ozorkowie, ul . Traugutta 2 

MIEJSKI  OŚRODEK KULTURY  
W OZORKOWIE  

godz.  13.00  

16 kwietnia 2016  

POD PATRONATEM  
Burmistrza 

 Miasta Ozorkowa 

zaprasza na 

Piotr Kuzański , 
przedsiębiorca z ul. 

Mielczarskiego, jest coraz bardziej 
zaniepokojony stanem technicz-
nym bezpośrednio sąsiadującego 
z jego lokalem domu. 

- Budynek jest kompletną ruiną. 
Dach się zawalił. Jednak najbardziej 
martwi mnie to, że właściciel tej 
zdewastowanej nieruchomości dość 
często zapomina o podstawowych 
kwestiach związanych z bezpieczeń-
stwem. Nie mam tam centralnego 
ogrzewania. Nie wiem czym pali, ale 
chmury czarnego dymu wydobywa-
ją się z dziury w dachu. Widok jest 
okropny. Boję się po prostu, że kiedyś 
puści z dymem nie tylko swój dom, 
ale także moją restaurację – mówi 
pan Piotr. - Poza tym chodzi również 
o estetykę. Być może mieszkańcy już 
się przyzwyczaili, że przy lokalu 
stoi taka ruina. Ale przyjezdni są na 
pewno zaskoczeni. 

Restaurator 
p y t a ,  c o 
m o ż n a 
z r ob ić 
z tym 
proble-
me m. 
C z y 
j e s t 
możliwe 
wyburze-
nie budynku 
zagrażającego 
zawalaniem, nawet 
bez zgody właściciela?

- Miasto zna sytuację właściciela 
zrujnowanej nieruchomości i kil-
kakrotnie proponowało pomoc ze 
strony MOPS-u, jednak pan ten nie 
jest zainteresowany przyjęciem tej 
pomocy – mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik ozorkowskiego magistratu. 
- Jeśli chodzi o fatalny stan tech-
niczny domu, to miasto nie może 

- Zabieram Tosię 
praktycznie codzien-

nie, gdy wyjeżdżam na miasto 
swoim rowerem – mówi Teresa 
Rakowska, właścicielka 1,5-rocz-
nego yorka. 
Suczka przyzwyczaiła się już do 
jazd w koszu. Zabierana jest w takie 
podróże od szczeniaka. 

(stop) 

Na ul. Cegielnianej 
trzeba było poszerzyć 

drogę na zakręcie przy wyjeździe w 
stronę ul. Żeromskiego. Powód? W 
tym miejscu bardzo często samo-
chody ciężarowe dewastowały kra-
wężnik i chodnik. Po remoncie takich 
problemów już nie powinno być. 

(stop)

tosia lubi podróże
Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Zbyt ciasny zakręt

ruina przy restauracji 

Piotr Kuzański jest 
zaniepokojony stanem 
zrujnowanego domu 

Ruina sąsiaduje bezpośrednio z restauracją 

decydować o rozbiór-
ce, naprawie lub 

zabezpieczeniu 
p r y wat n e j 

nierucho-
mości, na-
t o m i a s t 
w  n a j -
bliższych 
dniach zo-

stanie wy-
słane pismo 

do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o interwencję w 
tej sprawie.

W tej chwili właściciela nierucho-
mości nie ma. Przebywa w Monarze.

(stop)

Konfl ikt o gołębie 
Do redakcji przesłany 
został list dotyczący 

hodowlanych gołębi, które mają 
przeszkadzać lokatorom jednego z 
budynków przy ul. Zgierskiej. 

„Mamy już dosyć tych gołębi. 
Wszystko jest upstrzone ptasimi od-
chodami. Nie można nawet wywiesić 
na podwórku prania. Poza tym prze-
szkadzają nam gwizdy gołębiarza, 
który puszcza gołębie kilka razy 
dziennie” - czytamy w piśmie. 

Skargami zaskoczony jest pan Piotr, 
hodowca gołębi. 

- Nikt wcześniej nie mówił mi, że 
moje gołębie są uciążliwe. Ptaki mam 
od kilkudziesięciu lat. Wydaję mi się, 
że tutaj wcale nie chodzi o gołębie. 
Otóż niedawno napisałem wraz z są-
siadami do urzędu w sprawie jednego 
z lokatorów kamienicy. Żądamy jego 
eksmisji. Pije i znosi na podwórko sta-

re graty. Ten list jest na pewno zemstą 
z jego strony – uważa gołębiarz. 

Czy gołębie faktycznie przeszka-
dzają okolicznym mieszkańcom? 
Zapytaliśmy o to kilka osób. Nikt na 
gołębie się nie skarżył. Nie udało nam 
się porozmawiać z lokatorem, który 
zdaniem sąsiadów powinien zostać 
eksmitowany. 

(stop)

Hodowca twierdzi, że ptaki nie 
przeszkadzają sąsiadom
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Na fi niszu zimy odczuwamy czę-
sto spadek formy, a marzenia 
czekające w kolejce oraz wyzwa-
nia zawodowe wytwarzają na 
nas presję do działania. Dlatego 
chcemy poczuć więcej energii, 
odrodzić się, ale „kwiecień ple-
cień poprzeplata trochę zimy 
trochę lata”, co również wpływa 
z różnym efektem na nasz stan 
fi zyczny i psychiczny. Oczywiście 
nikt nie powinien uzależniać się 
od pogody, jednak naturalnie 
nastrój mamy lepszy, gdy świeci 
słońce, a i organizm różnie radzi 
sobie z pierwszym powiewem 
wiosny. W rezultacie często od-
czuwamy zmęczenie, podczas gdy 
mamy ochotę na wielkie wiosenne 
odrodzenie. I tu rodzi się pytanie – 
co jeść, żeby sobie z tym poradzić?

1. Amarantus (szarłat)

Posiada znaczne ilości witaminy 
E oraz skwalenu, który wzmacnia 
funkcje immunologiczne. Dostarcza 
żelaza, magnezu, wapnia, fosforu 
i potasu w ilościach kilkakrotnie 
większych od ziaren innych zbóż. 
Zawiera sporą dawkę witamin z 
grupy B, oraz witaminy A i C, dla-
tego jest doskonałym składnikiem 
diety dla osób osłabionych, zmęczo-
nych, borykających się z niedobora-
mi pokarmowymi i anemią. To też 
niezwykle cenne źródło białka.

2. Quinoa

Quinoa, inaczej nazywana komo-
są ryżową, pochodzi z Ameryki Płd. 
Jest zaliczana do wysokobiałkowych 
ziaren. Zawiera dużo wapnia. Ma 
dobry profi l tłuszczowy, dostarcza 
żelaza, fosforu, witaminy E i wita-
min z grupy B. Działa wzmacniająco 
na organizm. Najlepiej gotować ją w 
połączeniu z innymi zbożami, czy 
kaszami.

3. Nasiona chia

Azteccy wojownicy mieli większą 
wytrzymałość na zmęczenie dzięki 
spożywaniu chia, 
dlatego te 
nasio-

na znane są jako jeden z najbardziej 
odżywczych pokarmów występują-
cych w przyrodzie. Zawierają wyso-
ką zawartość kwasów tłuszczowych 
omega-3. 

4. Maca

Maca pobudza i wzmacnia wy-
trzymałość fizyczną organizmu. 
Działa uspokajająco i antystresowo. 
Pozytywnie oddziałuje na pamięć, 
zdolność przyswajania wiedzy i 
inteligencję. Warto stosować jako 
dodatek do deserów i koktajli 2-3 
łyżeczki do herbaty dziennie.

5. Czystek

Jest jednym z najbogatszych źró-
deł polifenoli – związków należą-
cych do grupy substancji roślinnych 
o działaniu antyoksydacyjnym. 
Czystek wspiera układ odporno-
ściowy. Ma właściwości przeciwwi-
rusowe, przeciwbakteryjne, prze-
ciwgrzybicze i przeciwhistaminowe. 
To unikatowy, naturalny środek 
przeciwko grypie. 

6. Spirulina

Spirulina to mikroalga występu-
jąca w zatokach morskich. Jest to ro-

ślina o wysokiej wartości odżyw-
czej i potężnych walorach 

prozdrowotnych. Jej 
podstawowy 

budulec to 
białko. Za-

wiera 8 
a m i-

no -

kwasów, które nie mogą być wy-
produkowane przez nasz organizm 
tzw. aminokwasy egzogenne. Spi-
rulina wspomaga kontrolę wagi, 
wzmacnia włosy, skórę i paznokcie.

7. Orkisz

Wzmacnia ciało i przyczynia się 
do pogodnego usposobienia. Ni-
weluje uczucie zmęczenia. Pomaga 
przy spadku wydolności, proble-
mach z sercem i układem krążenia, 
przy alergiach, wzmożonej po-
datności na infekcje. Pozytywnie 
wpływa na psychikę, poprawia 
nastrój. Wzmacnia narządy zmy-
słów, a także spowalnia procesy 
starzenia się. 

8. Rokitnik

Rokitnik cechuje przede wszyst-
kim bardzo duża zawartość witami-
ny C. Zawiera ponad 190 bioaktyw-
nych substancji, które pozytywnie 
wpływają na zdrowie. Wśród nich 
znajdują się antyoksydanty, fla-
wonoidy, aminokwasy, a także 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
mikroelementy (m.in. potas, żelazo, 
fosfor, mangan, bor, wapń i krzem) 
oraz witaminy - A, C, D, E, K, P, z 
grupy B.

9. Trawa pszeniczna

Trawa pszeniczna zawiera sero-
toninę i tryptofan – hormony szczę-
ścia, które poprawiają nastrój, co jest 
z pewnością istotne w oczekiwaniu 
organizmu na ciepłe wiosenne dni. 
Działa uspokajająco. Wspomaga de-
toks całego organizmu, szczególnie 
wątroby. Jest doskonałym źródłem 
białka – zawiera ponad 20 amino-
kwasów.

10. Trawa jęczmienna

Trawa jęczmienna znana także 
jako „skiełkowany młody jęczmień” 
lub “zielony jęczmień” jest jednym z 
najlepszych sposobów na kompletną 
regenerację naszego organizmu. 
Młody jęczmień zawiera również se-
rotoninę i tryptofan, czyli tak zwane 
„hormony szczęścia“, odpowiedzial-
ne za poprawę nastroju. 

Śmiech poprawia kondycję or-
ganizmu, rozładowuje stres, 
pomaga odreagować napięcie, 
zdenerwowanie, lęki. Osoby, 
które się często śmieją, mają 
lepszą odporność, a ich twarze 
odbierane są przez otoczenie jako 
ładniejsze.
Większość z nas pamięta sytuacje, w 
których śmialiśmy się do rozpuku. Już 
na samo wspomnienie o tym twarz 
nam się rozjaśnia. Śmiech bywa nie-
kiedy tak silny, że trudno jest przestać, 
a człowiek trzęsie się aż do bólu brzu-
cha. Czy to jest zdrowe? Co śmiech 
zmienia w naszym organizmie?
Gdy się śmiejemy, w ciele pojawiają 
się podobne zmiany jak podczas 
wysiłku fi zycznego – serce bije szyb-
ciej, poprawia się ukrwienie ciała, 
zwłaszcza mięśni klatki piersiowej 
i twarzy, człowiek głębiej oddycha, 
co wpływa na lepsze dotlenienie 
mózgu i całego organizmu. Wenty-
lowane są te partie płuc, które przy 
normalnym oddychaniu zazwyczaj 
są mniej aktywne. Organizm po-
zbywa się także nadmiaru adrena-
liny (hormonu walki), co daje efekt 
odstresowania i relaksu.
Prócz tego pojawiają się zmiany 
fi zjologiczne, które są nieobecne 
podczas zwykłego wysiłku fi zyczne-
go. Przede wszystkim mózg wydzie-
la endorfi ny – hormony szczęścia. Są 
to związki chemiczne poprawiające 
samopoczucie, redukujące siłę od-

czuwanego bólu i cierpienia oraz 
podnoszące nastrój. Gdy mózg 
wydziela endorfi ny, człowiek czuje 
się szczęśliwy i zadowolony.

Co zdradzają kurze łapki 
i kształt ust?

Warto wiedzieć, że nastroje, które 
najczęściej przeżywamy, odciskają 
coś w rodzaju pieczątki na naszej 
twarzy. Jeśli ktoś często jest smutny 
lub zły – jego twarz po latach będzie 
wyglądać inaczej, niż gdyby często 
się śmiał. Ludzie weseli mają częściej 
„kurze łapki” przy oczach, ich usta 
wykrzywione są raczej ku górze niż 
ku dołowi, zaś pionowa zmarszczka 
pomiędzy brwiami jest niewidoczna. 
A ponieważ wesołe twarze są po-
strzegane jako ładniejsze, a ludzie 
pogodni bardziej lubiani, to wygląd 
twarzy poprawia relacje społeczne. 
Pojawia się tu specyfi czne błędne 
koło – ludzie weseli doświadczają 
większej sympatii ze strony innych, 
toteż częściej mają dobry nastrój i 
są pogodni, dlatego inni okazują im 
więcej sympatii... itd.

ŚmiECH jest zdrowy - dotlenia, 
relaksuje, usuwa stres i redukuje ból

REGENERACJA SKÓRY PO ZIMIE, 
czyli jak przygotować ciało na wiosnę?

Wygląd skóry po zimie nie jest 
zadowalający? Przyczyn kiepskiej 
kondycji skóry po zimie jest wiele. 
Duża różnica temperatury mię-
dzy powietrzem na zewnątrz i w 
ogrzewanych pomieszczeniach, 
ciepłe i grube ubrania czy wreszcie 
błędy w pielęgnacji - to osłabia 
naturalne mechanizmy obronne 
skóry, uszkadza jej barierę lipidową 
i wysusza. Sucha skóra traci blask i 
elastyczność, robi się wiotka.
Zanim odsłonisz ciało po długich 
zimowych miesiącach, przyjrzyj 
mu się krytycznie – czy miniony 
czas nie zostawił śladów, których 
mogłabyś się wstydzić? Jeśli tak, 
pora zacząć działać. Gdy będziesz 
systematycznie dbać o siebie, 
na pewno osiągniesz sukces. Po 
miesiącach, gdy krótkie dni nie 
zachęcały do aktywności fi zycznej, 
za to przyjemnie było podjadać, 
zauważamy nagle, że w pasie czy 
biodrach przybyło centymetrów, 
pojawiły się fałdki tłuszczu i uwi-
docznił cellulit. Trzeba więc solidnie 
wziąć się za siebie, żeby wkrótce 
odsłonić piękne i zgrabne ciało.
Planując program wiosennej odnowy, 
musisz przede wszystkim uzbroić 
się w cierpliwość. Potrzebujesz 4-5 
tygodni, by zauważyć efekt swoich 
starań. Przede wszystkim pamiętaj o 
roli peelingu - złuszczanie martwych 
komórek naskórka nie tylko natych-
miast poprawia stan skóry, ale także 
przygotowuje ciało do dalszych kuracji 
- nawilżających, wyszczuplających i an-
tycellulitowych. Na co dzień stosuj więc 
żele peelingujące pod prysznic, które 
delikatnie usuwają naskórek, a raz w 
tygodniu sięgnij po preparat, który 

nie tylko silnie złuszcza, ale ma także 
dodatkowe właściwości pielęgnacyjne.

Jak nawilżyć skórę po zimie?

Kosmetyki, które mają zregenerować 
zmęczoną po zimie skórę, powinny 
dostarczyć jej kompletu substancji 
odżywczych. Szczególnie potrzebne 
są jej teraz witaminy - A, C, E oraz 
d-pantenol. Mają one wszechstronne 
działanie rewitalizujące - uelastyczniają 
skórę, regulują procesy keratyniza-
cji naskórka, blokują powstawanie 
niszczycielskich wolnych rodników, 
a w razie potrzeby neutralizują ich 
działanie. Niezbędne są też substan-
cje nawilżające - kwas hialuronowy, 
proteiny jedwabiu czy gliceryna, która 
utrzymuje się w skórze przez długi 
czas, przyciągając wilgoć z powietrza. 
Cennym składnikiem są algi morskie - 
wykazują zdolność odnowy naskórka, 
wzmacniają ściany naczyń w skórze, 
poprawiają jej koloryt. Natomiast oleje 
- arganowy, makadamia, z awokado, 
ogórecznika, rokitnika czy masło karité 
- nie tylko zatrzymają wilgoć w naskór-
ku, ale również dostarczą wielu wita-
min i cennych kwasów tłuszczowych.

10 produktów, które wzmocnią 
twoje ciało i umysł na wiosnę

Przemyślane i świadome zakupy to podstawa zdrowego 
odżywiania się

masz 
niebieskie oczy?

To oznacza, że jesteś osobą bardzo wytrwałą a zarazem 

sentymentalną, łatwo ulegającą nastrojom. Zbyt często 

zmieniasz zdanie, denerwujesz się kiedy inni obalają twoje 

argumenty. Masz jednocześnie wielkie, wspaniałe serce dla 

ludzi, potrafi sz zrozumieć przyjaciół oraz wrogów. Masz 

skłonności do leniuchowania. Cierpisz na bezsenność, ogólne 

osłabienie, miewasz kłopoty z żołądkiem, pęcherzem, często 

dopada cię katar.



14 11 KWIETNIA 2016
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny oferty pracy

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 024 721-32-78 
Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005

Operator maszyn 
przemysłowych
Wykształcenie techniczne 
(mechaniczne, elektryczne), 
umiejętność obsługi maszyn, 
diagnozowanie i naprawa awarii i 
usterek.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji odzieży i 
odszywania wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn  
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa
Wykształcenie wyższe 
(księgowość, rachunkowość).
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca (kat. C+E, B,A)
Prawo jazdy kat. A, B, C+E, 
świadectwo kwalifikacji.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B

99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomii.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, komunikatywna 
znajomość języka ukraińskiego.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy/
maszyn rolniczych
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Specjalista ds. programów (UE, 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
doświadczenie lub staż w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego lub AriMR.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wyższe lub średnie rolnicze, osoby 
po stażu w ARiMR, ODR lub po 
technikum w Powierciu.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Prasowaczka
Wykształcenie minimum 
podstawowe, umiejętność 

prasowania, doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pomoc krawiecka
Wykształcenie minimum 
podstawowe,  doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Kierowca C+E
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. 
C+E, doświadczenie zawodowe 
minimum 1 rok  
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Masarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – rzeźnik, wędliniarz, 
aparatowy przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo  
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Kelner
Mile widziane doświadczenie. 
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211

Magazynier – sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC”
M. Ogłoszka, J. Ogłoszka
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

Magazynier/sortowacz
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ
00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.

OGŁOSZENIA DROBNE

1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 
WSZySTKIE,  TEL. 888 460 461

KSIĘGOWA – przyjmę do pracy w biurze 
rachunkowym emerytkę lub rencistkę. 

Ozorków. Tel.: 601-145-206

Księgowy – bilansista szuka pracy. Tel.: 
792-462-919

Szukam pracy – cukiernik z doświadcze-
niem. Tel.: 573-080-564

Sprzedam działkę budowlaną 2030 m² ta-
nio – prąd, blisko wodociąg, ok/ Ozorkowa. 

Tel.:  511-509-716

Sprzedam działkę 400 m² w ROD „Irys”, Al. 
Bratków 302 ( 5000 zł). Tel: 24-721-35-21
Sprzedam nową łuskarkę do bobu. Tel.: 

669-840-370

Sprzedam maszyny po likwidacji szwalni, 
żelazko parowe. Tel.: 24-721-17-03, 536-

265-747

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Sprzedam stemple budowlane, 
dł. 3,2 m – 4 m. Tel: 504-78-86-72

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

Hak holowniczy 1400 kg, atest, 
homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

ATP Personnel Solutions Sp. z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice, tel. 796 160 783
Praca Stryków/Dobra

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
z lakierami ekologicznymi 
(wodnymi), mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.MACHUDERA Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Opiekunka osób starszych
Mile widziane doświadczenie 
w opiece, znajomość języka 
niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym.
S&S Business Consulting 
Agnieszka Stasiak
Pl. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl

Pracownik liniowy
Mile widziane uprawnienia na 
wózki (+wymiana butli)
S&S Business Consulting 
Agnieszka Stasiak
Pl. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl
Praca w Ozorkowie
Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, mile widziana 
książeczka zdrowia 
P.H.U. „KOMA” Marek Komajda
ul. Dekerta 3
62-730 Dobra
tel. 63 288 96 50
Miejsce wykonywania pracy: 
Uniejów, ul. Sienkiewicza 18

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe, 
zaangażowanie, zdolności 
manualne.

Fenix Poland
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
tel. 504 246 424
Praca – Łódź-Nowy Józefów

Kucharz
Mile widziane wykształcenie 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska, wymagane 
doświadczenie.
PPU „GAL”
Gal Włodzimierz
ul. Polna 8, 99-100 Łęczyca
tel. 607 935 903
Praca w Witaszewicach

Fryzjer damsko-męski
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe fryzjerskie lub kurs 
fryzjerski, chęć do pracy.
Salon Fryzjerski
Tomasz Witczak
ul. Starzyńskiego 38
95-035 Ozorków
tel. 668 376 028

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61, 92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja pracy, chęć do 
pracy, kurs na wózki widłowe.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź, tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Pomoc kucharza
Wykształcenie gastronomiczne, 
umiejętność pracy w kuchni oraz 
pracy na stanowisku pomoc 
kucharza, doświadczenie w pracy 
w kuchni-gastronomii.
F.U.H. Marta Zajączkowska Hotel 
Korona Palace
ul. Osiedle 18
95-043 Leźnica Wielka
tel. 794 490 590
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rekordowy skoczekw biurze z pupilemnajwiększy kij do selfie

Największy kij do selfi e jest gadżetem, który z pewnością 
pozwoli na umieszczenie na zdjęciu sporej ilości ludzi. Z 
tą myślą został wykorzystany podczas premiery fi lmu 
„Zoolander 2” w Londynie, gdzie odtwórca głównej roli 
zebrał na czerwony (a raczej niebieski, na cześć głównego 
bohatera) dywan wszystkie znakomitości i pod czujnym 
okiem komisji zrobił rekordowe zdjęcie.
Najdłuższy selfi e stick, który umożliwił wykonanie zdjęcia 
wszystkich obecnych znakomitości, mierzył aż 8,56 metra. 
Tradycyjne kije do wykonywania takich zdjęć są 8 razy 
krótsze. Pewnie zapytacie, gdzie produkują takie akceso-
ria? Ośmiometrowy gadżet został wykonany z połączenia 
zwykłego kija do selfi e z trzonem teleskopowego kija do 
mycia okien na wysokościach o długości 792 centymetrów. 
Aby zdobyć tytuł, należało ocenić, czy wynalazek działa 
dokładnie tak, jak tradycyjne kije do selfi e, a następnie 
zrobić nim udane zdjęcie. Udało się. 

W ramach projektu relaksowania zespołu szanghajska 
fi rma zajmująca się marketingiem internetowym pozwala 
pracownikom zabierać ze sobą do biura zwierzęta.
Szef fi rmy szukał sposobów na odstresowanie pracowni-
ków. Po przestudiowaniu ich profi li stwierdził, że prawie 
wszyscy mają zwierzęta, zaproponował więc, by w wybra-
nym przez siebie dniu zabierali je ze sobą do biura. Bardzo 
szybko okazało się, że inicjatywa daje świetne rezultaty. 
Ludzie nie tylko wydawali się bardziej zrelaksowani, ale i na-
wiązywali silniejsze więzi z kolegami i koleżankami z pracy. 
Doceniając potencjał akcji zaczęto się zastanawiać, czy dnia 
zwierzęcia nie przekształcić w cały tydzień. Ostatecznie 
właściciel fi rmy postanowił zasięgnąć opinii współpra-
cowników, zorgani-
zował więc fi rmowe 
spotkanie. Ludzie 
opowiedzieli się za 
takim rozwiązaniem 
i teraz zwierzęta 
mogą swobodnie 
chodzić po biurze. 
Szef planuje, by 
w przyszłości po-
wstały w nim spe-
cjalne obszary dla 
czworonogów. Tam 
miałyby się bawić i 
odpoczywać. 

Noriaki Kasai to skoczek narciarski, którego mieliśmy okazję 
podziwiać już wiele razy. Atleta z kraju kwitnącej wiśni zapisał 
się złotymi zgłoskami nie tylko w historii federacji FIS, ale 
również – i to dwukrotnie – w Księdze Rekordów Guinnessa. 
Ma to zresztą ze sobą ścisły związek. Japończyk uzyskał tytuł 
sportowca o największej ilości udziałów w konkursie Pucharu 
Świata, aż 12. W telewizyjnych relacjach skoków narciarskich 
możemy go podziwiać nieprzerwanie od roku 1988 aż do 
chwili obecnej. 
Drugą z okazji do otrzymania certyfi katu była największa 
ilość startów indywidualnych w konkursie Pucharu Świata. Na 
potwierdzeniu rekordu widnieje ilość 488 wystąpień skoczka, 
choć obecnie ma ich na swoim koncie już o dwa więcej.
Warto wiedzieć, że Noriaki Kasai jest najstarszym skoczkiem, 
który znalazł się na podium olimpijskim – udało mu się tego 
dokonać w wieku niemal 42 lat, a dokładniej – 41 lat i 256 
dni, a okolicznością ku temu był Puchar Świata w roku 2014.

Ciekawość to 
pierwszy stopień 
do piekła

Próg zwalniający

Kameleon na 
dwóch kółkach

Nie zastawiać - 
droga ewakuacyjna. 
Jak widać, nie do 
wszystkich trafi a

Moda na lato 2016

w biurze z pupilem

Trudno trafi ć 
do wlewu


