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Piekło 
w ozorkowie 
do remontu

Na „Zielonym Rynku” nie ma spokoju. Mieszkańcy 
proszą urząd miasta o interwencję

Ścieki płyną do bzury

narkotyki 
w Poddębicach

Doniesienie z „łęczycanki”
Dzieci na brukProwokacja! 

Kto zareagował? 
Kto był obojętny?

To nasz bohater – mówi rodzina 18-letniego Adama 

Sulimy o zawodowym strażaku Pawle Gmerku. - Gdyby 

nie on, to Adam najprawdopodobniej już by nie żył. 

Strażak zbiera zasłużone pochwały, 18-latek cieszy 

się zdrowiem.
Dramatyczne chwile na długo jednak po-
zostaną w pamięci wszystkich. jak do 
nich doszło? więcej str. 5

Paweł Gmerek 
może być z 
siebie dumny
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczycki magistrat 
ma drobne proble-

my kadrowe – nieobecnych jest 
12 urzędników. Absencja takiej 
liczby pracowników powoduje 
wzrost obowiązków dla tych, 
którzy do pracy przychodzą.

- W urzędzie jest zatrudnionych 
w sumie 71 osób. Na zwolnieniach 
chorobowych przebywa 5 osób, 
na urlopach macierzyńskich 5 
osób. 1 osoba jest na świadczeniu 
rehabilitacyjnym i jedna na urlopie 
wychowawczym – wylicza Jakub 
Pietkiewicz z urzędu miejskiego. 
- Każda nieobecność pracownika, 

czy to spowodowana chorobą 
czy urlopem, wymaga drobnej 
reorganizacji pracy wydziału 
polegającej na przekazaniu części 
obowiązków i zadań pozostałym 
urzędnikom. W przypadku dłu-
gotrwałych nieobecności osób 
zajmujących kluczowe dla samo-
rządu miejskiego stanowiska ko-
nieczne jest powierzanie koordy-
nacji ich zadań lub obowiązków 
innym osobom. Z taką sytuacją 
mamy obecnie do czynienia w 
przypadku sekretarza miasta oraz 
kierownika MOPS. 

(zz)

W urzędzie brakuje 12 osób

Prz y tak ie j 
kwocie chy-

ba największy pesymista 
skusił się i zagrał w Lotto. 
Pierwszy raz w historii do 
wygrania było 60 mln zło-
tych. Łęczycanie o wiele  
chętniej niż kiedy kumu-
lacji nie ma, kupowali losy. 

- Ruch jest zdecydowa-
nie większy, jak zawsze 
przy dużej kumulacji. 
Mogę to z całą pewnością 
potwierdzić. Szansę na 
duże pieniądze próbują 
wykorzystać już nie tylko 
stali gracze. Nawet osoby, 
które nie mają przekona-
nia do gier liczbowych 
kupują chociaż jeden los – 
zapewnia Piotr Sobalski z 
saloniku prasowego, gdzie 
można zagrać w Lotto. - 
Są osoby, które skreślają 
własne liczby, inni grają na 
„chybił trafił”. Raczej nie 
ma zdecydowanej przewa-
gi na któryś z tych dwóch 
sposobów gry. Najczęściej 
klienci kupują po 3 losy za 9 zł. 
Można też grać z tzw. plusem, co 
kosztuje złotówkę więcej. Jest to 
dodatkowe losowanie w Lotto, 
które daje szansę wygrania mi-
liona złotych. 

Jak do tej pory sobotnia ku-
mulacja była najwyższa z do-
tychczasowych. Kwota wygra-
nej wzrastała od 10 kwietnia. 
Wcześniejszy rekord, z wrze-
śnia 2011 r.,  wynosił 56 mln 
zł, wówczas główną nagrodą 
podzieliło się dwóch graczy. 

Wygrana w Lotto jest opodat-
kowana podatkiem w wysokości 
10 proc. wartości, jeżeli przekra-
cza jednorazowo kwotę 2280 zł. 
Podatek ten potrącany jest auto-
matycznie przed wypłaceniem 
nagrody, a zatem zwycięzca 
otrzymuje kwotę już pomniej-
szoną o 10 proc. Jeśli ktoś trafił  
„trójkę” lub „czwórkę” w Lotto, 
to nie zapłaci podatku, ponieważ 
wygrana wyniesie od kilkudzie-
sięciu do kilkuset złotych. 

(zz)

Czy warto kochać, 
jeśli miłość może być 

źródłem cierpienia? Z takim 
tematem wypracowania musieli 
zmierzyć się tegoroczni matu-
rzyści w części podstawowej 
egzaminu z języka polskiego. Dla 
większości odpowiedź na to py-
tanie była oczywista. Niektórzy 
w tekstach odwołali się do lektur 
szkolnych, w tym do przytoczo-
nego fragmentu „Dziadów” A. 
Mickiewicza, inni do znanej sobie 
literatury. Większość abiturien-
tów o wyniki się nie boi. 

- Uważam, że poziom podstawo-
wy z języka polskiego nie był trudny. 
W pracy pisemnej nawiązałam do 
„Lalki” B. Prusa i „Przedwiośnia” 

Sezon turystyczny ruszył z począt-
kiem maja. Wydawałoby się, że to 
dobra informacja, ale miasto wielo-
ma atrakcjami nie kusi. Największą 
z nich i chyba najciekawszą jest 
łęczycki zamek oraz muzeum. 

W tym roku nie będzie już słynnych 
coniedzielnych inscenizacji pod ra-
tuszem, czyli tzw. 11.11. Były to parady 
rajców miejskich rozpoczynające się 
od hejnału z wieżyczki. To duża strata. 
Miasto nie aplikuje o środki na dalszą 
realizację projektu 11.11, ponieważ nie 
uruchomiono odpowiedniego progra-
mu na rozwój turystyki. 

- Inscenizacje finansowane były za 
pieniądze 

z pro-

jektu. Teraz ich nie będzie. Ubolewam 
nad tym, bo pomysł bardzo się podobał 
zarówno mieszkańcom, jak i turystom 
– przyznaje Andrzej Tratkiewicz, z 
którym rozmawialiśmy w Punkcie 
Informacji Turystycznej. - Nie będzie 
też zwiedzania dawnego więzienia, 
co było możliwe w każdą niedzielę po 
paradzie rajców miejskich. 

Pan Andrzej przyznaje, że turystykę 
w Łęczycy należy ożywić. Przydałyby 
się nowe pomysły, więcej atrakcji i tania 
baza noclegowa. 

Jak się okazuje, w PIT na pl. T. Ko-
ściuszki od tego sezonu nie będzie już 
można kupić pamiątek z Łęczycy.

- PIT nie może sprzedawać pamiątek, 
bo jest elementem struktury urzędu 
miejskiego. Do tej pory sprzedaż pro-
wadzono w oparciu o Centralny Łuk 
Turystyczny, ale od tego roku ŁUK 
zrezygnował jako stowarzyszenie z 
prowadzenia działalności gospodar-
czej – wyjaśnia Jakub Pietkiewicz, 
doradca burmistrza ds. mediów. - 
Pamiątkami dysponuje Muzeum w 
Łęczycy i prowadzi ich sprzedaż. 

Wcześniej pamiątki można było jesz-
cze kupić w Cepelii, ale ta zamknęła się 
na początku roku. 

- Nasz sklepik funkcjonuje bardzo 

dobrze. Jeżeli będzie jedynym miej-
scem, gdzie można kupić pamiątki, 
to dla muzeum tylko lepiej – mówi 
Andrzej Borucki, dyrektor muzeum 
na zamku. - O sezon turystyczny jestem 
spokojny. W ub. roku odwiedziło nas 
około 37 tys. turystów. Mamy trzecie 
miejsce w województwie. Liczne im-
prezy i atrakcje na pewno przyciągną 
turystów do łęczyckiego zamku. 14 
maja zapraszam do nas na Noc Muze-
ów. Zapewniam, że będzie ciekawie.

(zz)

Każdy liczył na wygraną

Do zgarnięcia było 60 milionów!

W sobotę (7 maja) trzy osoby trafiły 
szczęśliwą szóstkę. Każdy z graczy 
wzbogaci się więc dokładnie o 19 268 
238,40 złotych. Wygraną w sobotnim 
losowaniu zapewniały następujące 
liczby: 11, 14, 20, 27, 30, 35.

- Przy takiej kumulacji osób grających jest zdecydowanie więcej 
– przyznaje pan Piotr

Maturzyści po pierwszych 
egzaminach

Panowie po egzaminie z języka polskiego byli w 
dobrych nastrojach

S. Żeromskiego. Zapi-
sałam całe trzy kartki 
– mówi zadowolona po 
wyjściu z egzaminu Da-
ria Smolińska. - Później 
czeka mnie poziom roz-
szerzony, ale nie ma co 
ukrywać, że największy 
stres jest przed maturą z 
matematyki. 

Z pracą pisemną naj-
mniejszego problemu 
nie miała też Lidia Saja. 
Temat jak najbardziej 
spodobał się maturzy-
stce.

- Odwołałam się do książek: „Desz-
czowa noc” J. Picoult, „Saga:Zmierzch” 
S. Meyer i „Igrzyska śmierci” S. Col-

lins. Jeśli chodzi 
o część testową, 
to najwięcej py-
tań dotyczyło 
„Lalki” B. Prusa. 
Trzeba było znać 
treść całej książ-
ki, żeby dobrze 
odpowiedzieć 
na pytania – 
przyznaje absol-
wentka I LO im. 
K. Wielkiego w 
Łęczycy. - Cze-
ka mnie jeszcze 
rozszerzenie z 
języka polskie-
go,  angielskiego 
i oczywiście eg-
zamin z mate-
matyki, którego 
obawiam się 
najbardziej.

Przed maturą z matematyki tylko 
niewielki stres czuli Igor Urbanek i 
Julek Janica. 

- Maturę z matematyki piszemy 
na poziomie rozszerzonym. Nie 
powinno być źle. Dodatkowo bę-
dziemy też zdawać fizykę – mówią 
maturzyści. - Po egzaminie z języka 
polskiego jesteśmy spokojni. Pracę 
pisemną oparliśmy na lekturach 
szkolnych, to wystarczyło. 

Oby dobre nastroje towarzy-
szyły młodzieży po wszystkich 
egzaminach i przede wszystkim w 
dniu wyników. Poznamy je 5 lipca. 
Aby zdać egzamin maturalny, abi-
turient musi uzyskać minimum 30 
proc. punktów z obowiązkowych 
przedmiotów. Wynik egzaminu z 
przedmiotu dodatkowego nie ma 
wpływu na uzyskanie świadec-
twa maturalnego, nie ma bowiem 
progu zaliczeniowego. Służyć ma 
tylko przy rekrutacji na wymarzone 
studia. 

(zz)

Kiepskie widoki na turystyczną Łęczycę

Andrzej Tratkiewicz żałuje, 
że nie będzie już coniedzielnej 
parady rajców miejskich

W zamkowym sklepiku 
można kupić m.in. 

rzeźbionego diabła Borutę

Maturzystkom I LO im. Kazimierza 
Wielkiego w Łęczycy spodobał się temat 
wypracowania
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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

SUPER
OFERTA

Łęczyca

Łęczyca Obowiązki kierownika 
Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łęczycy 
zostały powierzone Mariuszowi 
Mieczyńskiemu. Decyzja ta była 
spowodowana długotrwałą nie-
obecnością kierownik Iwony Por-
czyńskiej. Dotychczasowa szefowa 
przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

Mariusz Mieczyński pracował do 
tej pory w łęczyckim samorządzie 
jako pełnomocnik burmistrza miasta 
Łęczyca ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Uzależnień. Jest 
absolwentem Wydziału Nauk o Wy-
chowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. 
Pełnienie obowiązków kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łęczycy M. Mieczyński 
rozpoczął z dniem 5 maja.

(zz)

Czy można mieć pro-
blemy robiąc więcej 

niż potrzeba? Okazuje się, że tak. 
Rada Nadzorcza SM „Łęczycan-
ka” wystąpiła do prokuratury o 
sprawdzenie, czy Arkadiusz Po-
dawczyk, były zastępca prezesa, 
posługiwał się uprawnieniami 
inspektora nadzoru budowlanego 
zgodnie z prawem. 

Zawiadomienie zostało dostarczo-
ne do miejscowej prokuratury kilka 
dni po tym, kiedy to zastępca pre-
zesa złożył wypowiedzenie przed 
objęciem posady dyrektora Zieleni 
Miejskiej. O szczegółach chcieliśmy 
porozmawiać z przewodniczącym 
Rady Nadzorczej „Łęczycanki”, 
Krzysztofem Graczykiem, który 

jest odpowiedzialny za kontakty z 
mediami. Niestety nie uzyskaliśmy 
żadnych konkretnych informacji. 

- Jest prokurator, który zajmuje 
się tą sprawą i tam proszę pytać. Ja 
nie będę tego komentował – usły-
szeliśmy. 

Gdy poinformowaliśmy prze-
wodniczącego, że to nie prokuratura 
a policja prowadzi postępowanie, bo 
zawiadomienie zostało przekazane 
do KPP w Łęczycy, zostaliśmy ode-
słani do komendy.

Rzeczniczka łęczyckiej policji 
potwierdza, że funkcjonariusze 
pracują nad sprawą.

- W Komendzie Powiatowej Policji 
w Łęczycy prowadzone jest postępo-
wanie w związku ze zgłoszeniem 

bezprawnego posługi-
wania się uprawnienia-
mi inspektora budowla-
nego. Sprawa jest w toku 
– wyjaśnia podkom. 
Agnieszka Ciniewicz. 
- Śledczy sprawdzają 
czy doszło do złamania 
prawa. 

O co właściwie chodzi? 
Arkadiusz Podawczyk 
posiadając uprawnienia 
inspektora nadzoru bu-
dowlanego, dokonywał 
odbioru drobnych prac 
w spółdzielni, przez pe-
wien czas nie będąc za-
rejestrowanym w Izbie 
Inżynierów Budownic-

twa. Te drobne prace, 
jak podkreśla były za-
stępca prezesa, w ogóle 
nie wymagały odbio-
rów inspektora - były 
to np. prace związane 
z malowaniem klatek 
schodowych. W czasie 
prawie dwóch lat pracy, 
były dwa przypadki, 
kiedy prawo budowlane 
wymagało odbioru prac 
przez zarejestrowane-
go inspektora. Były to 
przeglądy budynków 
i odbiór budynków po 
termomodernizacji. W 
tych przypadkach A. 
Podawczyk posiadał 
niezbędne dokumenty 
i opłacał składki w Izbie. 
Sprawę prowadzonego 
postępowania komen-
tuje krótko.

- Jeśli to jest prawda, to dla mnie 
jest to naprawdę duża niewdzięcz-
ność ze strony tych ludzi. Wszyst-
ko, co robiłem w spółdzielni było 
zgodnie z prawem i nie mam co do 
tego najmniejszych wątpliwości – 
zapewnia.

Tego samego zdania jest prezes 
spółdzielni.

- O całej sprawie dowiedziałem 
się podczas jednego z ostatnich po-
siedzeń Rady Nadzorczej. Nie znam 
treści tego zawiadomienia, dlatego 
trudno odnieść mi się do niego bezpo-

średnio – komentuje Jarosław Pachol-
ski, prezes „Łęczycanki” - Jako czło-
nek zarządu mogę jedynie stwierdzić, 
że w mojej ocenie nie zostały złamane 
przepisy prawa budowlanego, a dzia-
łalność pana Podawczyka nie przy-
niosła żadnych strat dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Łęczycanka”, wręcz 
przeciwnie. Dzięki posiadanym przez 
pana Podawczyka uprawnieniom 
inspektora nadzoru budowlanego 
zaoszczędziliśmy około 80 tys. zł w 
przeciągu prawie dwóch lat. 

(zz)

Nowy w Mopsie

Mariusz Mieczyński od 
czwartku pełni obowiązki 
kierownika łęczyckiego 
MOPS-u

Krzysztof Graczyk, przewodniczący RN 
„Łęczycanki”, odmówił komentarza

Rada przeciwko byłemu wiceprezesowi

Arkadiusz Podawczyk posiada uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego. W czym tkwi problem?
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Łęczyca Choć po lodowisku w 
murach łęczyckiego zamku od dawna już nie ma ani śladu, stan dziedzińca pozo-stawia wiele do życzenia. Póki co, nie przypomina zielonego terenu, który pamiętamy sprzed ustawienia lodowej tafli.

Od ponad miesiąca w zamko-wych murach niewiele się zmieni-ło, jednak jak zapewnia magistrat, będzie znacznie lepiej. Planowany jest szereg prac, jakich?
- Dziedziniec zamku zostanie nie tylko przewrócony do poprzednie-go stanu, ale wyraźnie poprawiony. Obecnie trwają prace, w ramach których, na podstawie pomiarów geodezyjnych wyrównany został teren. Nawożona jest ziemia i utwardzany dziedziniec. Ostat-nim elementem będzie położenie 

trawnika z rolki – informuje Jakub Pietkiewicz, doradca burmistrza ds. mediów. -  Dzięki odpowied-nio przeprowadzonym zabiegom będzie możliwe intensywne wy-korzystywanie dziedzińca bez uszczerbku dla jego nawierzchni. Również ewentualny montaż lodo-wiska nie wpłynie ujemnie na stan podłoża. Planowana wartość tych działań to 10 tysięcy zł. 
(zz)

Dziedziniec wciąż rozkopany

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Im wyższa tempera-
tura powietrza, tym 

częściej będziemy spotykać oso-
by leżące na ławce, najczęściej 
zamroczone alkoholem. Wie-
lokrotnie już zwracaliśmy uwa-
gę na bierność łęczycan i brak 
zainteresowania w podobnych 
przypadkach, a przecież nie 
zawsze drzemkę pod chmurką 
powodują procenty. Postanowi-
liśmy sprawdzić, czy spotkamy 
się z podobną znieczulicą, gdy 

nieprzytomną udawać będzie 
młoda dziewczyna.

Na jednej z ławek na placu T. 
Kościuszki położyła się 24-letnia 
pani Asia. Ułożenie ciała i głowy, 
a zwłaszcza luźno opuszczona 
ręka sugerowały, że młodej kobie-
cie coś mogło się stać. Na reakcję 
mieszkańców nie trzeba było długo 
czekać. Minęła dosłownie chwila, 
może 3 minuty, a do „nieprzytom-
nej” dziewczyny podeszły dwie 
kobiety. 

- Przestraszyłam się, że coś jej 
się stało. Wyglądała jakby zasłabła, 
choć szczerze mówiąc, później 
myślałam, że dziewczyna się opala, 
jest taka ładna pogoda. Mimo to 
musiałam do niej podejść – mówi 
Magdalena Grzybowska, która ra-
zem z mamą Danutą jako pierwsze 
wykazały zainteresowanie zdro-
wiem 24-latki. - Gdy widzę osobę 
leżącą na ławce, zawsze podchodzę, 
żeby zobaczyć, czy nic się nie stało. 
Nawet, jeśli już z daleka widać, że 
ktoś jest po prostu pijany. 

Gdy kontynuowaliśmy naszą 
prowokację, zupełnie obojętnie 
przeszło kilka osób. Wszyscy tylko 
uważnie przyglądali się dziewczy-
nie. Jako następne zareagowały 
trzy uczennice, które zatrzymały 
się przy ławce.

- Przechodziłyśmy obok. Zasta-
nawiałam się, czy nic się nie stało. 
Gdy nie zauważyłam, żeby ta pani 
się poruszała postanowiłam po-
dejść i sprawdzić – usłyszeliśmy 
od 19-letniej Jagody Brzezińskiej. - 
Zawsze trzeba reagować. Nas nic to 
nie kosztuje, a może ktoś naprawdę 
potrzebuje pomocy. Ja  jestem już 
wyczulona na tym punkcie, bo 
jestem członkiem OSP, ale nikt nie 
powinien być obojętny. 

Choć nie wszyscy podchodzili 
do leżącej na ławce dziewczyny, to 
niektórzy na szczęście chcieli  nieść 
pomoc. 

(zz)
Jako pierwsze do dziewczyny podeszły Magdalena i Danuta 
Grzybowskie

JeDni reagowali, inni byli oboJętni 

Również 19-letnie 
uczennice po chwili 
zainteresowały się 
nieprzytomną osobą

4 maja nastąpiło 
przekazanie 

placu budowy firmie 
Strabag z Pruszkowa, która 
została wykonawcą II etapu 
przebudowy ul. Poznańskiej. 
Zadanie będzie polegać na 
przebudowie ul. Poznańskiej 
na odcinku od ul. Ogrodowej 
do ul. Kilińskiego oraz na 
terenie parkingu i jezdni przy 
stacji paliw. To kompleksowa 
inwestycja obejmująca 
przebudowa nawierzchni 
jezdni, chodników, zjazdów 
oraz zatok postojowych. 
Przebudowana zostanie 
również sieć wodociągowa 
wraz z przyłączami oraz 
zbudowana kanalizacja 
deszczowa wraz z 
przykanalikami, wpustami 
ulicznymi i odwodnieniem 
liniowym. Wartość zadania 
wynosi 1178 961,03 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia 
prac to 30 listopada, jednak 
z uwagi na możliwość 
natrafienia na przedmioty i 
resztki budowli o znaczeniu 
historycznym, ostateczny 
termin zakończenia prac może 
ulegać przesunięciu. 

Poznańska 
przekazana 
wykonawcy

Znamy już wykonaw-
cę kompleksowej mo-

dernizacji placów zabaw przy ul. 
Bitwy nad Bzurą 39 oraz ul. Marii 
Konopnickiej nr 8 – 8 a w Łęczy-
cy. Dostawę i montaż nowych 
urządzeń za kwotę prawie 83 
tysięcy zł zapewni firma Freekids 
s.c. z miejscowości Zawonia. 

Przedstawione w postępowa-
niu projekty obu placów zabaw 
zostały dostosowane do potrzeb 
dzieci w przedziale wieku od 
3 do 15 lat i różną się wyraź-
nie pomiędzy sobą wyglądem i 
atrakcyjnością zamontowanych 
urządzeń. Nowe urządzenia po-

jawią się na łęczyckich placach 
jeszcze w maju.

Taka kompleksowa wymiana to 
nowe podejście do modernizowa-
nia tego typu obiektów w mieście. 
Przez ostatnie lata dokonywane 
były głównie drobne naprawy i 
uzupełnienia urządzeń zakwa-
lifikowanych do usunięcia ze 
względów bezpieczeństwa. W ten 
sposób stan placów zabaw w mie-
ście stale się pogarszał. Zgodnie z 
nową polityką, zamiast rozpraszać 
zakupione urządzenia w różnych 
lokalizacjach, co roku będą prze-
prowadzane kompleksowe mo-
dernizacje całych placów zabaw.

nowe place zabaw jeszcze w maju
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

ogłoszenie płatne

Z roku na rok w łęczyc-
kiej skarbówce wzrasta 

liczba składanych zeznań podat-
kowych z dochodem powyżej 
miliona złotych. To dowód, że 
najbardziej opłaca się prowadzić 
własny biznes. Trzeba tylko trafić 
w odpowiednią branżę. 

- Za 2015 rok w naszym Urzędzie 
Skarbowym złożonych zostało sie-
dem zeznań podatkowych powyżej 
miliona złotych. To o dwa więcej niż 
w roku poprzednim – mówi Mario-
la Palczewska, kierownik działu 
obsługi bezpośredniej US w Łęczy-
cy. - Wszystkie milionowe zeznania 
wynikały z prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Nie mogę jednak 
powiedzieć, czy wpłynęły one tylko 
z Łęczycy. Rozliczają się u nas po-
datnicy z całego powiatu. 

W 2015 roku dochód powyżej 
miliona złotych osiągnęło siedmiu 
przedsiębiorców, w 2014 było ich 
pięciu, a w 2013 roku zaledwie 
trzech. Czy ta tendencja wzrostowa 
świadczy o bogaceniu się miesz-
kańców regionu? Niekoniecznie. 
Wiele małych firm nie jest w stanie 
utrzymać się na rynku i upada, a w 
ramach stosunku pracy jeszcze nikt 
się takich sum nie dorobił.

(zz)

Tragicznie w skutkach mógł 
skończyć się czwartkowy pora-
nek. Kiedy 18-letni Adam Sulima 
wyszedł z domu, w drodze na 
pobliskie pole stracił przytom-
ność i dostał ataku padaczki. To 
nie wszystko. Młody chłopak 
podczas upadku obsunął się 
twarzą do przydrożnego rowu 
wypełnionego wodą po nocnych 
opadach deszczu. Gdyby nie 
błyskawiczna reakcja strażaka z 
łęczyckiej komendy, nastolatek 
utopiłby się. 

To niecodzienne pasmo zbiegów 
okoliczności, dzięki którym 18-latek 
dziś jest cały i zdrowy. Paweł Gme-
rek, zawodowy strażak z KP PSP w 
Łęczycy, akurat tego dnia nie pełnił 
służby. W momencie, kiedy Adam 
szedł drogą i dostał ataku, strażak 
był w swoim domu. Z okna zauwa-
żył sąsiada i bez chwili wahania 
pobiegł mu z pomocą. 

- Było rano, przed godziną 8. 
Właśnie myłem zęby. Widziałem 
jak Adam idzie, zatrzymuje się i 
nagle upada. Dostrzegłem, że cały 
drży. Nie wiedziałem, że jest chory, 

ale od razu domyśliłem się, że to 
może być atak padaczki. Pobiegłem 
mu z pomocą. Okazało się, że leży 
twarzą w wodzie. Wypluł ją, gdy 
go wyciągnąłem, w międzycza-
sie wezwałem pogotowie a sam 
udzieliłem mu niezbędnej pomocy i 
zaczekałem na zespół ratownictwa 
medycznego – relacjonuje mł. ogn. 
Paweł Gmerek. - Cieszę się, że mo-
głem pomóc i że tylko na sporym 
strachu się to skończyło. Mogło być 
znacznie gorzej. 

18-latek pamięta moment, w któ-
rym zasłabł, ale później dokładnie 
nie wie co się stało. Po ocknięciu był 
zdezorientowany. 

- Szedłem na pole, chciałem prze-
skoczyć ten rów, ale jak do niego 
doszedłem, straciłem przytomność. 
Nie wiem co działo się później – 
wspomina Adam Sulima. - Dziś 
czuję się już dobrze, wszystko wró-
ciło do normy. Miałem naprawdę 
dużo szczęścia, że sąsiad przybiegł 
mi z pomocą. 

O dużym szczęściu mówi też 
starsza siostra Adama. 

- To był ogromny stres dla całej 

naszej rodziny. Mnie akurat w 
tym czasie nie było, ale w naszym 
domu jest sporo osób. Nikt nie 
zauważył, że mój brat zasłabł przy 
drodze i dostał ataku. To niesamo-
wite, że sąsiad akurat zobaczył 
to wszystko – przyznaje Ania 
Sulima. - Aż trudno to ubrać w 
ładne słowa, ale chcieliśmy bardzo 
podziękować panu Pawłowi. Cała 
moja rodzina jest mu wdzięczna, 
że uratował Adama. Szczerze 
dziękujemy.

Słów pochwały dla strażaka nie 
szczędzi też st. kpt. Marek Mi-
kołajczyk, zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Łęczycy. 

- Strażak miał tego dnia wolne, 
mimo to wykazał się właściwą 
postawą. Dziś wiemy, że uratował 
chłopakowi życie. Gdyby pomoc 
nie przyszła na czas, 18-latek uto-
piłby się, bo w rowie znajdowała 
się woda – potwierdza zastępca 
komendanta. - Nasi strażacy bardzo 
często również telefonicznie udzie-
lają pomocy. Dotyczy to dyżurnych, 
którzy odbierając telefony, wyka-
zując się opanowaniem i wiedzą, 

Sześć prób 
s p r ze da ż y 

byłego zakładu karnego 
w Łęczycy w przeciągu 
ostatnich trzech lat zakoń-
czyło się fiaskiem. Czy tym 
razem, przy zmianie formy 
sprzedaży budynek znaj-
dzie nabywcę?

Na razie przetargu nie bę-
dzie. Dzięki temu cena może 
być niższa o prawie połowę. 
To dla wielu kusząca oferta a 
zainteresowanie potencjalnych 
nabywców jest znacznie wyższe niż 
dotychczas. 

- Sprzedaż w formie rokowań po-
zwala obniżyć cenę do 40% wartości 
nieruchomości, która przypominam 
wynosi 2 038 000 zł. Oferty zaintereso-
wanych z proponowaną ceną składane 
są w zamkniętych kopertach i podle-
gają ocenie przez powołaną komisję 
przetargową. W tym tygodniu ukaże 
się ogłoszenie o takiej formie zbycia tej 
nieruchomości – wyjaśnia Sylwester 

W i e r z -
bowski, kierownik wydziału geodezji, 
kartografii, katastru i gospodarki nie-
ruchomościami. - Mogę potwierdzić, 
że są osoby zainteresowane kupnem 
tej nieruchomości w drodze rokowań.

Nabywca musi się liczyć z niemałą 
skalą remontu, który trzeba będzie 
przeprowadzić. Być może zabytkowy 
budynek w końcu odzyska dawny blask 
i stanie się wizytówką miasta a nie tylko 
szpetną ruiną.

(zz)

Rozpoczęła się zbiórka 
publiczna na rzecz bu-

dowy nowego bloku operacyjnego 
w łęczyckim szpitalu. Na początek 
swoje portfele otworzyli radni po-
wiatu łęczyckiego, pomysłodawcy 
akcji. Zebrano 1400 zł. Zbiórkę bę-
dzie koordynować Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, 
potrwa do końca roku. 

Zbierane pieniądze, bez względu na 
kwotę, z pewnością nie wystarczą na 
realizację wielomilionowego projektu. 
Większość środków trzeba będzie 
pozyskać z funduszy zewnętrznych. 
Zaangażowanie społeczeństwa w 
zbiórkę na pewno da dowód, jak duża 

jest potrzeba tej inwestycji. Andrzej 
Pietruszka, dyrektor łęczyckiego 
ZOZ-u podkreślił ogromną potrzebę 
budowy bloku operacyjnego. Nawiązał 
do zbiórki publicznej, która miała miej-
sce niemal 200 lat temu, gdy powstawał 
szpital w Łęczycy. Wówczas dzięki hoj-
ności mieszkańców regionu, łęczycki 
szpital został wybudowany jako jeden 
z pierwszych w Polsce centralnej. 

Zbiórka będzie prowadzona na 
terenie wszystkich gmin powiatu 
łęczyckiego, w tym w mieście Łęczyca 
oraz w mieście i gminie Uniejów, zrze-
szonej w Stowarzyszeniu Powiatów i 
Gmin Ziemi Łęczyckiej. 

(zz)

Zbiórka pieniędzy dla szpitala

Przybywa milionerów

Będzie taniej. Więzienie 
ponownie na sprzedaż

Czy dawne więzienie tym razem 
zostanie sprzedane?

W dzień św. Floriana, czyli 4 maja kiedy to obchodzone jest święto strażaka ochotnicy z OSP Łęczyca tradycyjnie już zapalili znicze zmarłym kolegom. Na cmentarzu parafial-nym łącznie zapalono znicze przy 53 grobach. Dwa zostały zawiezione do Tumu a jeden zapłonął na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycy oddali hołd i salutowali przy grobach zmarłych strażaków. Tę tradycję kultywują już od wielu lat, by pamięć po tych, którzy odeszli nigdy nie zniknęła ze świado-mości młodego pokolenia ochotników.
(zz)

Członkowie OSP Łęczyca upamiętnili zmarłych strażaków

Druhowie uczcili pamięć 

Uratował życie 18-latkowi

udzielają niezbędnych instrukcji, jak 
postąpić w sytuacji zagrożenia do 
czasu przyjazdu pogotowia. 

W Topoli Katowej, gdzie urato-
wano życie młodego mężczyzny, na 

szczęście w pogotowiu był strażak 
– sąsiad, mimo że nie na służbie. 
Mieszkańcy z pewnością będą teraz 
mówić, że mają swojego stróża.

(zz)



6 9 MAJA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny

Policjanci Komendy Powiatowej Policji 
w Poddębicach wspólnie z ratownika-
mi FALCK Medycyna oraz funkcjona-
riuszami Państwowej Straży Pożarnej 
w Poddębicach, zorganizowali zinte-
growane ćwiczenia podczas których 
zaprezentowano symulację wypadku 
drogowego w którym śmierć na 
miejscu poniosły 4 osoby a 11 zostało 
rannych. Był to m.in. jeden z elemen-
tów przygotowań do zbliżających się 
Światowych Dni Młodzieży.
Założenia akcji przedstawiały pozo-
rowane zdarzenie, podczas którego 

29 kwietnia  o godzinie 10.05 na 
drodze gminnej w miejscowości 
Zagórzyce, gm. Poddębice, doszło 
do wypadku drogowego z udziałem 
busa, który uderzył w przystanek 
PKS przy którym znajdowały się 
osoby oczekujące na przyjazd au-
tobusu. 

skonfliktowAni lokAtorzy bloku 

materiał promocyjny

Samorząd powiatowy wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców w dniu 5 maja 
zorganizował wspólnie z Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi 
spotkanie informacyjne dla bizne-
su. Z zagadnieniami związanymi z 
pozyskaniem funduszy unijnych 
na rozwój fi rm zapoznał zebra-
nych Pan Maciej Kokotek dyrektor 
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 
w Łodzi. jest to pierwsze z cyklu 
spotkań informacyjnych, które 
przeprowadzi COP w wojewódz-
twie łódzkim.

Podczas spotkania w którym 
uczestniczyło 70 – ciu przedsiębior-
ców przedstawione zostały informa-
cje o warunkach uzyskania dofinan-
sowania unijnego, na rozwój konku-
rencyjnej i innowacyjnej gospodarki. 
Przedstawiono typy projektów, na 
które można otrzymać środki UE z 
osi I (Badania rozwój i komercjalizacja 

wiedzy) i II (Innowacyjna i konkuren-
cyjna gospodarka) Programu Regio-
nalnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-20120. Przedstawiono typy 
beneficjentów, a także planowane 
konkursy, które zostaną ogłoszone 
przez COP do końca 2016 roku. 

Dyrektor COP szczegółowo przed-
stawił możliwe formy wsparcia 

i wyczerpująco 
odpowiadał na 
nurtujące przed-
siębiorców py-
tania. W czasie 
dyskusji głos za-
bierali przedsta-
wiciele różnych 
branż, min. 
Izabela Doma-
gała - właści-
ciel Ośrodka 
Jeździeckiego 

Stara Dąbrowa, Adrian Luźny - urzą-
dzenia grzewcze, armatura Weles 
Poddębice, Zdzisław Bzdurski - firma 
bieliźniarska Konrad z Pęczniewa, 
Krzysztof Kulesza - Prezes Gminnej 
Spółdzielni SCH w Poddębicach, 
Wojciech Cieślikowski - Restauracja 
Fregata w Pęczniewie.

- Jest moim marzeniem aby jak 
najwięcej przedsiębiorców z terenu 
powiatu poddębickiego pozyskiwało 
fundusze unijne na  dynamiczny 
rozwój swoich firm. Państwa tak 
liczna obecność świadczy o dużym 
zainteresowaniu w pozyskaniu 
funduszy zewnętrznych. Zachęcam 
do czynnego udziału w ogłaszanych 
konkursach i  aplikowaniu o wsparcie 
unijne - mówi Ryszard Rytter, Starosta 
Poddębicki. Nasz Powiat powinien 
skorzystać możliwie dużo z funduszy 
unijnych.

coP rusza w teren

osi I (Badania rozwój i komercjalizacja stawił możliwe formy wsparcia 
i wyczerpująco 
odpowiadał na 
i wyczerpująco 
odpowiadał na 
i wyczerpująco 

nurtujące przed-
siębiorców py-
nurtujące przed-
siębiorców py-
nurtujące przed-

tania. W czasie 
dyskusji głos za-
bierali przedsta-
dyskusji głos za-
bierali przedsta-
dyskusji głos za-

wiciele różnych 
branż, min. 
wiciele różnych 
branż, min. 
wiciele różnych 

Izabela Doma-
gała - właści-
ciel Ośrodka 
gała - właści-
ciel Ośrodka 
gała - właści-

Jeździeckiego 

Na niezagospoda-
rowanej działce, 

pomiędzy placem targowym a 
miejskim parkiem, ulokowali się 
bezdomni. Na trawie rozrzucili 
kołdry, materace i koce. Blisko pa-
leniska ustawili garnki. Mężczyźni 
twierdzą, że mało kto interesuje 
się ich losem. 

- Mamy tutaj spokój, pomimo tego, 
że blisko jest targowica i park. Ponadto 
są kamery. Jednak, jak do tej pory, nikt 
nas stąd nie wyganiał. Nawet poli-
cjanci przeszli obojętnie koło naszego 
koczowiska – słyszymy od jednego z 
bezdomnych, który kazał mówić do 
siebie Rafik. - W mieście przybywa 
takich jak my. Jest ładna pogo-
da, nikt nie chce siedzieć 
w ośrodkach w których 
jest zakaz picia alko-
holu. W okresie let-
nim większość bez-
domnych ucieka 
z ośrodków, aby 
poczuć wolność. 

Oprócz Rafika 
na zielonej trawce 
spotkaliśmy też 
Endziego i City. 
Bezdomni wolą 
ksywki. Nie przej-
mują się zbytnio swoim 
niełatwym życiem. 

- Radzimy sobie – mówi z 
uśmiechem Endzi. - Z jedzeniem nie 

ma większych problemów. Zawsze 
można coś znaleźć w śmietnikach 

ustawionych przy marketach. 
Wyrzucana jest przetermi-

nowana żywność, która 
naszym zdaniem na-
daje się do zjedzenia. 
Posiłki podgrzewa-
my sobie nad ogni-
skiem. Gdy pada 
deszcz, nakrywamy 
się folią. 

Jak wielu jest bez-
domnych, tak z pew-

nością wiele powo-
dów, z jakich osoby te 

straciły swoje miejsce za-
mieszkania. Wśród powo-

dów wymienia się najczęściej: 
alkoholizm, utratę pracy, powodującą 
w konsekwencji brak środków do ży-
cia i eksmisję z miejsca zamieszkania, 
rozpad rodziny, powrót z zakładu 
karnego bez możliwości zamieszka-
nia, przemoc w rodzinie.

Według statystyk bezdomność do-
tyka najczęściej samotnych mężczyzn 
w średnim wieku. Przeciętnie polski 
bezdomny pozostaje bez dachu nad 
głową przez około 6 lat. Problem bez-
domności jest największy w dużych 
miastach, choć przykład Poddębic 
pokazuje, że nawet mniejsze aglome-
racje zmagają się z tym zjawiskiem. 

(stop)

Władze spółdziel-
ni mieszkaniowej 

otrzymały niedawno pismo od 
lokatorów mieszkania jednego z 
bloków przy ul. Wesołej, skarżą-
cych się na Dariusza Pigłowskie-
go – przewodniczącego osiedla. 
Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
przewodniczący był kiedyś człon-
kiem zarządu spółdzielni. 

Młode małżeństwo poskarżyło się 
na zachowanie pana Dariusza, który 
miał wykręcić korki i pozbawić loka-
torów prądu. O sporze mówi się na 
osiedlu, a mieszkańcy są podzieleni 
w ocenie.

- Słyszałam o tym. Podobno pan 
Pigłowski miał dość hałasu dobie-
gającego z mieszkania sąsiadów i 
po prostu wykręcił im korki – mówi 
jedna z lokatorek bloku. - Moim 
zdaniem przewodniczący osiedla 
mógł to zrobić. To dość impulsywny 
człowiek. 

Kolejni mieszkańcy osiedla bronią 
przewodniczącego.

- Młode małżeństwo z pierwszego 
piętra lubi imprezować. Policja często 
przyjeżdża ich uciszać. Nie dziwię 
się, że reakcja pana Darka mogła być 
ostra – usłyszeliśmy.

Dariusz Pigłowski od nas dowie-
dział się o skardze. 

- Pierwsze słyszę, abym miał jakiś 
konflikt z sąsiadami z dołu. Potwier-
dzam, że to dość głośni sąsiedzi, ale 
nigdy nie wykręcałem im korków. 
Nie jestem z nimi w konflikcie. 
Zadzwonię do prezesa spółdzielni. 
Muszę sprawdzić, czy faktycznie jest 
na mnie taka skarga. Na pewno to 
wyjaśnię.

Sławomir Gławęda, prezes spół-
dzielni mieszkaniowej, potwierdza, 
że skarga na D. Pigłowskiego została 
złożona. 

- Skarga na pana Pigłowskiego nie 
jest anonimowa. W piśmie lokatorzy 
podpisani nazwiskiem opisują całe 
zdarzenie wraz z wykręceniem 
korków i pozbawieniem prądu. Tyle 
mogę powiedzieć – usłyszeliśmy. 

Z autorami skargi nie udało nam 
się porozmawiać. Nie zastaliśmy 
nikogo w mieszkaniu.

- Konflikt z całą pewnością zosta-
nie wkrótce zażegnany. Lokatorzy 
wyprowadzają się z lokalu – dodaje 
prezes spółdzielni mieszkaniowej. 

tekst i fot. (stop)

Wspólne ćwiczenia 

Problem z bezdomnymi 

koczują pod chmurką 
Poddębice

Poddębice

Bezdomni śpią pod chmurką 
w pobliżu miejskiego parku 

Jedzenie mamy z pojemników 
na śmieci – usłyszeliśmy 
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nim większość bez-
domnych ucieka 

spotkaliśmy też 
Endziego i City. 
spotkaliśmy też 
Endziego i City. 
spotkaliśmy też 

Bezdomni wolą 
Endziego i City. 
Bezdomni wolą 
Endziego i City. 
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- Radzimy sobie – mówi z 
niełatwym życiem. 
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- Radzimy sobie – mówi z 
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- Radzimy sobie – mówi z 

można coś znaleźć w śmietnikach 
ustawionych przy marketach. 

Wyrzucana jest przetermi-
nowana żywność, która 
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Wyrzucana jest przetermi-
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Skarga na przewodniczącego 

Lokatorzy bloku napisali skargę na przewodniczącego osiedla 

Kto wykręcił korki?
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DNI UNIEJOWA 
14 – 16 MAJA 2016

www.uniejow.pl

www.termyuniejow.pl

14 MAJA
OBRAZ ŚWIĘTEGO BOGUMIŁA układany 

z kwiatowego pyłu w uniejowskiej Kolegiacie 

w ramach cyklu „Spycimierskie Boże Ciało”. 

Pracę artystów z włoskiego stowarzyszenia 

„Infioritalia” można oglądać 

we wnętrzach świątyni od godz. 12.00.

KONCERT PLENEROWY ORKIESTR DĘTYCH na scenie 

przy Zamku w godz. 17.00 – 21.00:

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów

Orkiestra Dęta OSP Spycimierz

Orkiestra Dęta OLD BAND Uniejów

15 MAJA
MSZA ŚWIĘTA z udziałem włoskiej delegacji o godz. 10.30

KONCERT JUBILEUSZOWY Orkiestry Dętej OSP ZHP Uniejów

Defilada z udziałem Łódzkich Mażoretek i Cheerleaderek FAME 

start o godz. 14.30 z rynku

Koncert i pokazy na scenie przy Zamku 

w godz. 15.00 – 17.00

16 MAJA
UROCZYSTA MSZA ODPUSTOWA ku czci 

Świętego Bogumiła o godz. 12.00 w Kolegiacie

4 LATKA UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW 

o godz. 16.30 na terenie kompleksu 

„Termy Uniejów”: koncert Big Bandu Miasta Turek 

i Powiatu Tureckiego, tort urodzinowy, 

bezpłatne 2-godzinne wejścia 

do kompleksu termalno-basenowego 

dla mieszkańców

W mieście nie jest 
bezpiecznie. Po-

bitym można zostać bez żadnej 
przyczyny i na dodatek w biały 
dzień. Prokuratura właśnie 
sporządziła akt oskarżenia 
wobec 41-letniego Andrzeja 
M. (nazwisko do wiadomości 
red.), który na ul. Południowej 
zaatakował przechodnia.

- Oskarżony rzucił się na 30-let-
niego mieszkańca bez wyraź-
nego powodu. Zadał silny cios 
pięścią w twarz. Na skutek tego 
uderzenia mężczyzna doznał zła-

mania prawej zatoki szczękowej 
z przemieszczeniem odłamów 
kości oraz złamania ściany dol-
nej oczodołu prawego ze zmianą 
pourazową prawej gałki ocznej. 
Napastnik złamał też przegrodę 
nosową. Andrzej M. popełnił 
przestępstwo w warunkach recy-
dywy wielokrotnej. Agresor ma 
bardzo bogatą kartotekę karną. 
Siedział m.in. za zabójstwo. 
Teraz grozi mu do 5 lat więzie-
nia – mówi prokurator Marek 
Wojtysiak. 

(stop)

O narkotykowym 
dilerze poinformo-

wał redakcję jeden z zaniepokojo-
nych Czytelników. Zdaniem pana 
Rafała narkotyki sprzedawane są 
przed domem handlowym na placu 
Kościuszki. Diler ma przyjeżdżać na 
telefon od klientów białym merce-
desem.

- Nie poszedłem z tym na policję, 
bo chcę uniknąć zbędnych pytań 
i spisywania protokołów. Mam 
nadzieję, że policja, po opisaniu 
sprawy, zainteresuje się problemem 
– usłyszeliśmy. - Informacja o di-
lerze jest sprawdzona. Sam kiedyś 
byłem świadkiem, jak podjechał pod 
„Handlowca” i sprzedawał z merca 
narkotyki. Mówię o tym, ponieważ 
niepokoję się o zdrowie i życie mło-
dych, którzy coraz częściej sięgają po 
to świństwo. 

Zdaniem naszego informatora 
dilerem jest młody chłopak o rudych 
włosach. 

- Z tego co wiem, to można u niego 
kupić praktycznie wszystko. Jest po-
pularna marihuana, amfa, extazy. Po 
zakupie klienci ładują dragi w pobli-
skich melinach. Są również tacy, którzy 
wybierają inne miejsca, na przykład 
miejski park. 

Pan Rafał twierdzi, że młodzi pod-
dębiczanie – eksperymentujący z 
narkotykami, upodobali sobie w 
parku grotę. 

- Mają tam przez całą noc spo-
kój. Grota nie jest zamykana 
– kontynuuje nasz informator. 
- Do parku, pomimo tego, że jest 
w nocy zamykany, łatwo jest się 
dostać. Wystarczy przejść pod 
ogrodzeniem. W wielu miejscach 
pomiędzy ziemią o płotem jest 
naprawdę sporo miejsca. 

Sprawdziliśmy. Faktycznie, nawet 
dorosły człowiek z łatwością przedo-
stanie się pod parkowym ogrodze-
niem. 

Czy policja dysponuje informacjami 
o sprzedawanych w mieście na telefon 
narkotykach? 

St. asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 

To przez wójta dzieci zostały wyrzu-
cone z placówki – mówi jadwiga Ma-
zur, pełnomocnik właścicieli fi rmy 
prowadzącej żłobek i przedszkole w 
miejscowości Tur.

Kilkuletni spór z gminą zakończył 
się wyrokiem sądowym.

- Mamy wyrok eksmisyjny i musieli-
śmy opuścić budynek. Teraz nie wiado-
mo, gdzie podzieją się dzieciaczki. Nie 
mamy póki co drugiego budynku w 
którym moglibyśmy w szybkim tem-
pie otworzyć żłobek i przedszkole. W 
sumie do naszej placówki uczęszczało 
ostatnio 10 maluchów – usłyszeliśmy. 

Pani Jadwiga nie może pogodzić się z 
przymusową wyprowadzką. Obwinia 
wójta gm. Wartkowice. 

- Zostaliśmy wprowadzeni w błąd, 
gdy wynajmowaliśmy budynek. Wójt 
nie przekazał nam podstawowych 
informacji o niezbędnych remontach. 
Musieliśmy m.in. wymienić rury do-
prowadzające wodę, zrobiliśmy też na 
własny koszt całą hydraulikę. Trzeba 
było również wykonać gruntowny 
remont instalacji elektrycznej. Na re-
mont wydaliśmy prawie 150 tysięcy zł. 

Przez 2 lata, z powodu trwających prac, 
nie mogliśmy przyjmować dzieci do 
żłobka oraz przedszkola. W tym czasie 
nie płaciliśmy za dzierżawę gminnych 
pomieszczeń. 

Wójt Piotr Kuropatwa argumen-
tuje, że gmina nie ma sobie nic do 
zarzucenia. 

- Ci państwo wiedzieli, jaki jest za-
kres prac remontowych. Nie może być 
mowy o jakimś wprowadzaniu w błąd. 
Poza tym gmina nie była nawet infor-
mowana o tym, jakie prace remontowe 
są prowadzone w budynku. Uważam, 
że wyrok sądu jest jak najbardziej spra-
wiedliwy – twierdzi wójt. 

(stop)

Obchody Dnia Strażaka związane ze Świętem Patrona Strażaków – Świętego Floriana to czas podziękowania za kolejny rok aktyw-ności. Niezależnie od  czasów, w których żyjemy, pomoc drugiemu człowiekowi to bezcenna wartość. Strażacy z terenu miasta i gminy Uniejów tradycyjnie rozpoczęli świętowanie od uczestnictwa we mszach świętych. Przy strażnicy OSP nastąpiło odsłonięcie i po-święcenie fi gurki św. Floriana, następnie strażacy z parafi i Uniejów przemaszerowali na uroczystą mszę św. w ich intencji, która została odprawiona w uniejowskiej kolegiacie.

Dragi z białego merca?
Poddębice

Zdaniem naszego Czytelnika przed „Handlowcem” 
sprzedawane są z samochodu narkotyki

prasowy policji w Poddębicach, 
której przesłaliśmy w tej sprawie py-
tanie, obiecała sprawdzić informację. 
Do tematu powrócimy. 

tekst i fot. (stop) 

Biją ludzi w biały dzień

Dzień strażaka w Uniejowie 

Wójt Piotr Kuropatwa w 
sporze nie widzi winy gminy  

Dzieci na bruk!

Policjanci z Poddębic zatrzymali 25-letniego 
mieszkańca Zgierza, który na targowisku 
miejskim handlował papierosami z niele-
galnego źródła. Policjanci zabezpieczyli 
261 paczek papierosów oraz 1 kg suszu 
tytoniowego. Zatrzymanemu grozi do 3 lat 
więzienia oraz kara grzywny.

„Lewe” papierosy 



8 9 MAJA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny rozmAitości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 185: Chcieć to móc.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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UŚMIECHNIJ SIĘ
- Dzień dobry, ja na rozmowę o pracę. 
- Dzień dobry, a z kim jest pan umó-
wiony? 
- Nie wiem. 
- A na jakie stanowisko? 
- Też nie wiem. 
- To co pan umie?! 
- No, nie wiem. 
- Wie pan co, prezesa to już mamy. 

***
Jola zwierza się koleżance w kawiarni przy kawie:
- Wiesz, namyśliłam się i chyba wyjdę za Piotra.
- Dobrze zrobisz. Ten głupek nie zasługuje na lepszy los. 

***
Mąż pojechał na delegację do Paryża i żona poprosiła go 
o kupienie ekskluzywnej bielizny. Podała rozmiar i kolor. 
Mąż poszedł do eleganckiego butiku z bielizną, podał 
rozmiar, wybrał fason i ekspedientka pyta: 
- Jaki model miseczek Pan sobie życzy? Jabłko, gruszka, 
kropla wody? 
Mąż długo myśli, wreszcie mówi: 
- A macie Państwo model “uszy jamnika”? 

***
W nocy w sypialni słychać jakieś szmery za szafą. Żona 
budzi męża i mówi: 
Stefan, obudź się. Mysz za szafą piszczy. 
Na to Stefan: A co, ja mam ją naoliwić? 

***
Wokół samicy pływa wieloryb i narzeka: 
- Dziesiątki organizacji ekologicznych, setki aktywistów, 
tysiące polityków i naukowców, dziesiątki tysięcy ludzi na 
manifestacjach, rządy w tylu krajach robią wszystko, by 
zachować nasz gatunek, a ciebie boli głowa... 

***
Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi przed przystą-
pieniem do Komunii: 
- Pożądałem żony bliźniego swego. 
Kapłanowi aż głos odebrało z wrażenia: 
- W tym wieku?! 
- Tak, bo robi lepsze naleśniki niż mama. 

MAjOWE MINESTRONE
Składniki:
pęczek młodej marchwi
kilka listków szczawiu i młodej 
kapusty
młoda włoszczyzna
1 l bulionu
2 dymki
2 ząbki czosnku
szklanka drobnego ugotowane-
go makaronu
2 puszki pomidorów
świeża bazylia
Etapy przygotowania: Młode 
warzywa oczyść, umyj i drobno 

pokrój. Do rondla wlej 2 łyżki 
oliwy, wrzuć warzywa, dodaj 
posiekany czosnek. Mieszając, 
duś 15 min. Włóż pomidory, 
duś jeszcze 3 min. Wlej bulion, 
gotuj 15 min. Dodaj makaron i 
posiekaną bazylię. Przypraw solą 
i pieprzem

PULPETy DROBIOWE
W jARZyNACH

Składniki:
czerstwa kajzerka

1/2 szklanki mleka

60 dag mielonego mięsa z drobiu
jajko
sól, pieprz
olej
2 szklanki bulionu drobiowego z kostki
mrożona mieszanka warzywna, np. z 
marchewka i brukselka
tymianek
oregano
gałka muszkatołowa
Etapy przygotowania: Bułkę namocz w 
mleku, odciśnij. Dodaj do mięsa, wbij jaj-
ko, przypraw do smaku solą i pieprzem, 
dokładnie wymieszaj. Z masy formuj 

kulki wielkości orzecha włoskiego. 
Obsmaż je na rozgrzanym oleju ze 
wszystkich stron, przełóż do ron-
delka. Zalej ciepłym bulionem, włóż 
mieszankę warzywną, przypraw 
sol  ą, pieprzem, tymiankiem, ore-
gano i gałką muszkatołową. Duś na 
małym ogniu ok. 15 min. Podawaj z 
kluskami kładzionymi.

DESER Z MLEKIEM SOjOWyM
Składniki:
Słodki sos z mleka i jajek z dodatkiem 

mąki:
6 dużych żółtek
100 g cukru
500 ml mleka sojowego
5 ml olejku waniliowego 
Deser:
1 opakowanie podłużnych 
biszkoptów
50 ml sherry lub jagód
1 opakowanie czerwonej gala-
retki, przygotowanej zgodnie z 
przepisem na opakowaniu
świeże truskawki, bez szypułek i pokro-
jone w plasterki
100 g płatków migdałowych
250 ml śmietany bezmlecznej, ubitej
Etapy przygotowania: Krem: Wy-
mieszaj żółtka razem z cukrem do 
momentu, aż powstanie gęsta masa. 
Jeżeli masa jest spieniona, nie przesta-
waj ubijać do momentu, aż będzie ona 
miała kremową konsystencję. Podgrzej 
mleko do momentu jego wrzenia. 
Zdejmij z ognia i powoli dodawaj 
mieszankę z jajek, wciąż mieszając. 
Wlej masę do garnka i gotuj powoli 
na średnim ogniu do momentu, aż 

zgęstnieje. Wciąż mieszaj i nie dopro-
wadź do wrzenia, ponieważ wtedy 
masa się zetnie. Krem jest gotowy w 
momencie, kiedy zaczyna pokrywać 
spodnią część łyżki. Na końcu dodaj 
olejek waniliowy i zostaw krem do 
moment  u, aż całkowicie wystygnie.
Deser: Udekoruj deser podł  użnymi 
biszkoptami, pokrojonymi na trzy 
części i ułóż je wewnątrz szklanek lub 
miseczek. Pokrop biszkopty sherry. 
Pokrój galaretkę, następnie przełóż 
ją na przemian warstwą kremu, tru-
skawek i migdałów. Na górę nałóż 
łyżeczką bitą śmietanę.
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Majowy weekend był pełen atrakcji w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska. Majówka rozpoczęła 
się otwarciem wystawy „jestem wśród was” autorstwa Aldony Plucińskiej. Wśród atrakcji było m.in. 
ustawianie wiatraka na wiatr, kucie żelaza, zabawa przy muzyce kapeli „Witaszewiacy” czy degustacja 
regionalnych potraw przygotowanych przez gospodynie. 

Fot: Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska”

Majówka w Kwiatkówku

Goście mieli do dyspozycji sztalugi

Smakołyki na stole

Ludowa kapela przygrywała podczas majówki

Skansen przyciągnął wielu turystów

Każdy mógł poznać dawne rzemiosło
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Ozorków 

Gm. Ozorków
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Dzień Strażaka 
organizowany 

na okoliczność uczczenia św. Flo-
riana – patrona wszystkich stra-
żaków, postanowiono połączyć 
z jubileuszem 70-lecia istnienia 
jednostki OSP Czerchów. 

Uroczyste obchody miały miejsce 
w dniu 30 kwietnia i rozpoczęły się 
mszą św. jubileuszową w intencji 
strażaków Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Czerchowie odprawioną 
w kościele parafialnym w Modlnej 
przez ks. proboszcza Piotra Bratka. 
Do świątyni w Modlnej przybyli 
jubilaci – druhowie OSP Czerchów, 
którzy gościli w tym dniu delegacje 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP 
oraz oficjeli reprezentujących samo-
rząd gminy Ozorków, związek OSP, 
służby PSP i wielu sympatyków ru-
chu strażackiego. Doskonałą opra-
wę uroczystości stanowiły poczty 
sztandarowe OSP i niezawodna 
orkiestra dęta z Solcy Wielkiej. Z jej 
udziałem po odprawionej mszy św. 
strażacy przemaszerowali  przez 
centrum Czerchowa w kierunku 
miejscowej strażnicy OSP. Tam, 
odbyła się część oficjalna jubileuszo-
wych obchodów.

Otrzymaliśmy 
maila od nasze-

go Czytelnika, który jest zbul-
wersowany sprzedażą mięsa 
przez jednego z handlarzy na 
miejskim targowisku wprost 
ze stołu ustawionego na świe-
żym powietrzu. 

„Jestem mieszkańcem Ozor-
kowa i bulwersuje mnie to, że 
sanepid nie interesuje się tym, 
że od ponad roku pewien pan 
(niestety nie znam nazwiska) 
sprzedaje wędliny na targowicy 
bezpośrednio ze stołu” – czyta-
my w piśmie.

„Nie ma samochodu, ani 
budki spełniającej wymogi 
odnośnie sprzedaży wędlin. W zeszłym roku w te największe upały 
ten pan oczywiście sprzedawał wyroby wędliniarskie bezpośrednio z 
prowizorycznego stołu. Już wtedy się dziwiłem, że nikt się tym faktem 
nie zainteresował. Dziwię się, że niektórzy mieszkańcy nie boją się ku-
pować wędlin sprzedawanych w takich warunkach. Serdecznie proszę 
o zainteresowanie się sprawą” - kontynuuje Stefan K. (nazwisko do 
wiadomości redakcji). 

W dniu, w którym odwiedziliśmy targowisko, handlarza - skrytyko-
wanego przez Czytelnika, nie zastaliśmy. W rozmowach z innymi han-
dlarzami dowiedzieliśmy się jednak, że sprzedawca wędlin faktycznie 
oferuje towar wprost ze stołu. Warunki takiej sprzedaży nie spełniają 
oczywiście wymogów. 

- Przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznej nigdy nie widzia-
łem na targowisku – mówi jeden z mieszkańców. - Faktycznie, powinni 
się zainteresować w jakich warunkach odbywa się tutaj handel.

O sprawie poinformowaliśmy sanepid. Wysłaliśmy pytania mailem. 
Czekamy na odpowiedź. 

(stop)

70-lecie OSP 
w Czerchowie 

Jak to jest z tym handlem?

Sprzedaje mięso pod chmurką...

Zdaniem niektórych 
mieszkańców sanepid 
powinien częściej kontrolować 
targowisko 

Z „Piekła” głosy oburzenia...
Ozorków Nie wszyscy są zado-

woleni z utwardzenia 
niektórych uliczek na osiedlu 
zwanym „Piekło”. Reja i Wodna 
przypominają teraz tor prze-
szkód – grzmią mieszkańcy. 
Nie tak to miało wyglądać. 

Do redakcji zadzwonili nie-
zadowoleni mieszkańcy osie-
dla, którzy skrytykowali sposób 
utwardzenia osiedlowych ulic. 
Fakt, prace modernizacyjne dróg 
były oczekiwane i z całą pewnością 
potrzebne. Pytanie tylko, dlaczego ulice 
utwardzono tak fatalnym materiałem?

- Z gruntu wystają pokaźnych 
rozmiarów druty i pręty. Metalowe 
fragmenty znajdują się nawet w ka-
mieniach. Nie mamy pojęcia skąd ten 

gruz został przywieziony, ale czymś 
takim dróg nie powinno się utwar-
dzać – uważa Joanna Chmielewska, 
mieszkanka ulicy Reja. 

Na osiedlu głosów niezadowolenia 
jest więcej. 

- Bardzo często słyszę, jak spody samo-
chodów szorują o powierzchnię drogi. 
Łatwo jest uszkodzić auto. Zresztą, na 
stan ulic narzekają nie tylko kierowcy. 
Teraz naprawdę trzeba patrzeć pod nogi, 
bo łatwo jest się nadziać na jakiś wysta-
jący z drogi metalowy złom – słyszymy 
od Krystyny Zwolińskiej. 

Utwardzenie dróg krytykuje również 
Bartłomiej Cichała. 

- Nikt nie mówi, że utwardzenie nie 
było potrzebne. Ale nie takie. Jak tak ma 
wyglądać modernizacja dróg, to lepiej 
żeby w ogóle nie robić takiego remontu. 
Z ulic zrobili wysypisko śmieci. Wygląda 
to okropnie. 

J. Chmielewska rozpoczęła zbieranie 
podpisów wśród mieszkańców pod 
petycją o poprawę prac modernizacyj-
nych dróg. 

- Mam zamiar zanieść pismo do urzę-
du miasta. Nie można tak tego zostawić...

W magistracie nie czekają na petycję. 
Dowiedzieliśmy się, że remont dróg na 
„Piekielnym osiedlu” ma być kontynu-
owany. 

- Reja i Wodna nie są jeszcze zakoń-
czone. Roboty polegają na korytowa-
niu dróg i umocnieniu nawierzchni 
materiałem pozyskanym z kruszenia 
elementów betonowych. Tłuczeń 
zostanie wyrównany i zagęszczony 
mechanicznie przy użyciu walca – za-
pewnia Izabela Dobrynin, rzecznik 
urzędu miasta w Ozorkowie. 

tekst i fot. (stop) 

Pani Joanna pokazuje wystające 
z drogi pręty 

Droga została utwardzona m.in. 
takim metalowym złomem 

Mieszkańcy krytykują sposób 
utwardzenia osiedlowych dróg 
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Do niedawna, pomimo odprowadzania ścieków, widać było dno rzeki 

reklama

Problemem są nie 
tylko ptasie odcho-

dy, ale również poranne skrzeki 
gawronów. - Nie możemy spać – 
skarżą się lokatorzy domów przy 
„Zielonym rynku”. 

Ptasie trele trwają praktycznie 
przez cały dzień. Gdy odwiedzili-
śmy mieszkańców, nawet późnym 
popołudniem od hałasu dobiega-
jącego z gniazd trudno było wy-
trzymać.

- A widzi pan. My musimy żyć 
w takich warunkach – żali się 
Andrzej W. - Warto, żeby w końcu 
nasza władza zwróciła uwagę na 
ten problem. Być może wydaje 
się błahy, ale wcale tak nie jest. 
Cały teren jest upstrzony ptasimi 
odchodami. Gawrony robią na 

samochody, parapety. Nie można 
w spokoju posiedzieć na ławce. 

Pan Andrzej pokazał nam karose-
rię swojego samochodu. Niektórych 
plam po ptasich odchodach nie 
można już usunąć. 

- Po prostu wyżera lakier – do-
daje zdenerwowany lokator jednej 

z kamienic. - Niestety, garażu nie 
mam. Muszą stawiać auto pod 
tymi drzewami. Dodatkowym 
kłopotem są wypadające z gniazd 
młode ptaki. Leżą na skwerku i się 
rozkładają. 

- Do urzędu miejskiego nie 
wpłynęły informacje w tej spra-
wie. Jeśli jednak okaże się, że 
kwestia nadmiernej liczebności 
ptaków stwarza dużą uciążliwość 

dla mieszkańców, miasto rozważy 
wynajęcie specjalistycznej fi rmy, 
która rozwiąże problem w zgo-
dzie z przepisami – gawrony są 
pod ochroną – informuje Izabela 
Dobrynin z ozorkowskiego ma-
gistratu. 

(stop)

- Proszę spojrzeć. Rzeka zo-
stała poważnie zanieczysz-
czona. Nawet dna nie widać 
– mówili naszemu reporterowi 

mieszkańcy, którzy z niepoko-
jem obserwowali w ubiegły 
czwartek brunatne zabarwie-
nie wody. 

Przybywa zabawek 
na jednej z działek 

w centrum miasta. Oprócz sporych 
rozmiarów misia, na drzewach i 
krzakach zawieszone też zostały 
inne pluszaki. Raczej nie ma prze-
chodnia, który z zainteresowaniem 
nie spojrzałby w stronę tak przystro-
jonego ogródka. Z całą pewnością 
to jedna z oryginalniejszych działek 
w Ozorkowie. 

(stop)

Trwa śledztwo w sprawie podpalenia szkoły podstawowej w 
Parzęczewie. Jak się dowiedzieliśmy przesłuchani już zostali 

nauczyciele, rodzice i niektórzy uczniowie. Policja skontaktowała się też z 
fi rmą ochroniarską. Nieofi cjalnie mówi się, że trudno będzie dotrzeć do 
sprawców. W miejscu pożaru nie było monitoringu. 

(stop) 

Kto w Ozorkowie zatruwa rzekę?

Bzura w ub. czwartek – zdaniem mieszkańców – została 
zanieczyszczona 

Rzeczywiście, Bzura (choć nie 
należy do najczystszych rzek) 
wyglądała ostatnio znacznie le-
piej. Woda była przejrzysta i nie 
było większych problemów z 
wypatrzeniem dna. W dniu, w 
którym zostaliśmy poinformowa-
ni o sprawie, rzeka była wyraźnie 
zabrudzona.

Niestety, w Ozorkowie jest wiele 
nielegalnych odprowadzeń ścieków. 
Niektórzy nawet się z tym nie kryją. 
Z daleka widoczne są rury, którymi 
nieczystości z poszczególnych pose-
sji płyną wprost do rzeki. 

- Wystarczy przejść się brzegiem 
rzeki, aby zobaczyć w których miej-
scach są nielegalne zrzuty ścieków 
– mówi pan Tomasz, z którym roz-

mawialiśmy o zabrudzeniu Bzury. 
- Od dawna nikt z tym nic nie robi. 
Ścieki z prywatnych domów to 
jeszcze nie jest aż taki problem. O 
wiele większe spustoszenia robią 
ścieki zakładowe. 

Jak sprawę komentuje magistrat?
„Nie znamy przyczyny zgłoszo-

nego zanieczyszczenia. Informacje 
na ten temat nie dotarły do urzędu 
miejskiego. Po kontroli w dniu 6 
maja nie potwierdzono występo-
wania brunatnego zabarwienia 
wody w rzece” - czytamy w od-
powiedzi. 

(stop)

ACH TE GAPY! LUDZIE MAJĄ ICH DOŚĆ 

Pan Andrzej pokazuje gniazda 
gawronów

Młode gawrony wypadają z 
gniazd 

Karoseria wygląda fatalnie – 
mówi kierowca 

Śledztwo ws. podpalenia

Pluszaki na działce Wszystko przez sarnę 

O dużym szczęściu może mówić 
kierująca oplem, która w miej-
scowości Kowalewice (w kierunku 
Grotnik) uderzyła w przydrożne 
drzewo chcąc uniknąć zderzenia z 
sarną, która wbiegła na jezdnię. Na 
szczęście kierująca z opresji wyszła 
bez poważniejszego uszczerbku na 
zdrowiu. 
Na miejsce przyjechali strażacy z 
Ozorkowa i druhowie z Parzęczewa. 

(stop)
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10.00–18.00 
Wystawy rękodzieła, degustacje pieczywa, produktów 
mleczarskich, pszczelarskich, stoiska kulinarne kół 
gospodyń wiejskich z pobliskich gmin, handel 
wielobranżowy, dmuchańce dla dzieci 
 

15.00-18.00 Występy zespołów śpiewaczych  
 

17.00 Wręczenie nagrody „Przedsiębiorstwo 
Przyjazne Miastu” oraz rozstrzygnięcie 
Konkursu na Najlepszą Tradycyjną 
Potrawę Ozorkowską 

 

19.00  Koncert zespołu „FLIPPER  BAND”  
               uczestnika telewizyjnego konkursu Discostar 
 

   na zgłoszenia czekamy do 9 maja 2016 r. 
szczegóły dostępne w regulaminie na stronie  

www.umozorkow.pl 

ogłoszenie płatne

Uroczysta msza św. w kościele pw. 
św. józefa, z udziałem pocztów 
sztandarowych i licznie zebranych 
mieszkańców Ozorkowa, upamięt-
niła Święto Konstytucji 3 Maja. 

Po mszy złożon o kwiaty przed ta-
blicą poświęconą Poległym w obronie 
Ojczyzny. Kwiaty złożyli m.in. prze-
wodniczący rady miejskiej - Roman 
Kłopocki, sekretarz miasta Ozorkowa 
- Mariusz Ostrowski, wójt gminy Ozor-
ków - Tomasz Komorowski, przedsta-
wiciele parlamentarzystów RP, radni 
miejscy i powiatowi, przedstawiciele 

W  Leźnicy Wielkiej zakończyły 
się prace związane z wymianą 
nawierzchni chodnika i wykona-
niem parkingu na 6 miejsc posto-
jowych przy drodze prowadzącej 
przez osiedle. Długość wybudo-
wanego chodnika to ok. 260 m, 
natomiast wartość wykonanych 
robót to 43.788 zł. 

W ub. piątek przekazano wy-
konawcy teren pod przebudowę 
drogi w Śliwnikach. Inwestycja 
w całości realizowana będzie ze 
środków budżetu gminy i zakłada 
przebudowę  1120 mb nawierzchni. 
Droga o szerokości 4 m powstanie 
na podbudowie z kruszywa o 
grubości 15 cm i 2 warstw asfaltu o 
grubości 3 cm. Wykonawcą prac jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
z Poddębic. Wartość prac to 215.389 

złotych. Zakończenie robót zaplano-
wane jest na 30 lipca br.

5 maja wójt gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski podpisał 
umowę z przedsiębiorstwem z 
Gorlic, które wykona modernizację 
systemu ciepłowniczego. W ramach 
projektu dofi nansowanego z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w wysokości ok. 2 mln 
zostanie wybudowana nowoczesna 
kotłownia na zrębki drewniane 
wraz z magazynem paliwa oraz 
zostanie zmodernizowany system 
ciepłowniczy na terenie Parzęcze-
wa. Wartość podpisanej  umowy 
opiewa na kwotę 2.594.530 złotych. 
Termin zakończenia robót zapla-
nowany jest na 15 października 
tego roku. 

Miejskie obchody Święta konstytucji 
3 Maja 

placówek kulturalnych i oświatowych, 
związków i stowarzyszeń, instytucji i 
firm oraz mieszkańcy Ozorkowa.

Kilka dni wcześniej, 27 kwietnia, w 
ramach miejskich obchodów Święta 
Konstytucji 3-go Maja odbył się uro-
czysty apel w Szkole Podstawowej nr 5.

Uczniowie przypomnieli tło hi-
storyczne i okoliczności, w których 
powstała pierwsza w Europie konsty-
tucja, mająca za zadanie wzmocnienie 
państwa polskiego.

Zaproszeni goście, m.in. burmistrz 
Jacek Socha, wysłuchali pieśni i tekstów, 
poświęconych nie tylko majowemu 
świętu, ale także innym przełomowym 
dla historii naszego kraju wydarze-
niom i postaciom.

Szkolna uroczystość była doskonałą 
lekcją historii, patriotyzmu i szacunku 
dla Ojczyzny.

Bieżące inwestycje 
w gminie Parzęczew

Droga w Śliwnikach

Przebudowany chodnik
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jest to zabieg łatwy, tani i bardzo 
skuteczny. Azjatki szczotkują 
skórę od najmłodszych lat i dzięki 
temu ich ciało przez długi czas 
pozostaje w doskonałej kondy-
cji. Wystarczy przez kilka minut 
dziennie szczotkować skórę, 
aby pobudzić krążenie, zredu-
kować cellulit i ujędrnić skórę.
Szczotkowanie ciała na sucho to 
bardzo prosta, jednak przynoszą-
ca wiele korzyści metoda pielę-
gnacji ciała. Ta forma masażu jest 
bardzo popularna w tradycyjnej 
medycynie chińskiej. Praktycy 
medycyny wschodu wierzą, że 
poza właściwościami pielęgna-
cyjnymi taki zabieg przyczynia 
się także do zniwelowania po-
wstających w ciele złogów ener-
getycznych, które mają wpływ na 
działanie całego organizmu oraz 
samopoczucie.

Kiedyś wykonywano go uży-
wając wysuszonych części traw i 
innych roślin, dziś z pomocą przy-
chodzą szeroko dostępne szczotki 
do ciała. Warto w ten sposób zadbać 
o skórę, gdyż to właśnie ona jest 
największym organem i jej kondycja 
ma znaczący wpływ nie tylko na 
nasz wygląd, ale i zdrowie.

Codzienne szczotkowanie skóry 
na sucho gwarantuje zauważal-
ną poprawę jej wyglądu, a także 
ogólnego samopoczucia. Widoczne 
odmłodzenie skóry, wyrównanie jej 
kolorytu czy redukcja cellulitu to tyl-

ko niektóre z korzyści jakie przynieść 
może wprowadzenie tego zabiegu 
do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. 
Szczotkowanie ciała działa na orga-
nizm także oczyszczająco. Poprzez 
masowanie szczotką pobudzamy 
krążenie krwi oraz stymulujemy 
układ limfatyczny, który usuwa z 
organizmu szkodliwe produkty 
przemiany materii. Zgodnie z zało-
żeniami medycyny wschodu ma-
saże odblokowują przepływ energii 
w organizmie, co stymuluje pracę 
organów wewnętrznych oraz broni 
przed chronicznym zmęczeniem czy 
depresją. Podczas zabiegu ścierany 
jest martwy naskórek, co pozwala 
pozbyć się zanieczyszczeń ze skóry 

oraz sprzyja odnowie komórkowej 
skóry. Pozbawiona zanieczyszczonej 
warstwy skóra dużo szybciej i głębiej 
wchłania dobroczynne składniki 
kosmetyków nawilżających, a po-
nadto, odblokowane w ten sposób 
pory przywrócą skórze możliwość 
oddychania. Im bardziej dotleniona 
jest skóra tym młodziej i bardziej 
promieniście wygląda. Regularne 
szczotkowanie skóry zapewni także 
wyrównanie jej kolorytu i struktury, 
sprawi że będzie ona bardziej napięta 
i gładka. Codzienny masaż szczotką 
ujędrni wiotką skórę i przyczyni się 
do zanikania pomarańczowej skór-
ki oraz kształtowania smuklejszej 
sylwetki.

SZCZOTKOWANIE CIAŁA NA SUCHO

Jaki wpływ na sen ma pełnia księżyca?
Zależność między bezsennością 
a fazami księżyca znana jest od 
wieków. Także współczesne ba-
dania naukowe potwierdzają, że 
nasz komfort snu związany jest z 
położeniem ziemskiego satelity. 
Wpływ faz księżyca na funkcjono-
wanie człowieka, w tym na jakość 
snu, to motyw często obecny w 
ludowych podaniach i mądro-
ściach. Nasi przodkowie uważali, 
że podczas pełni światło księżyca 
budzi ukryte demony, wampiry i 
czarownice, a człowieka wystawia 
na działanie złych sił. Wierzono, że 
w tym czasie potęgują się choroby 
nerwowe i psychiczne, wzrasta 
energia seksualna i płodność, 
ludzie są bardziej agresywni, 
rozdrażnieni i niespokojni. Księ-
życowy blask miał zaburzać sen, 
powodować koszmary i zachęcać 
lunatyków do nocnych spacerów. 
Ile prawdy zawierają ludowe wie-
rzenia i co na ten temat ma do 
powiedzenia nauka?

Pełnia księżyca obniża jakość 
snu

Grupa naukowców postanowiła 
sprawdzić, jak księżyc wpływa na 
sen. Przez 3 lata monitorowali  noc-
ny wypoczynek 33 ochotników. 
Wyniki eksperymentu pokazały, 
że w czasie pełni księżyca badani 
spali gorzej i to niezależnie od 
wieku. Ich średni czas zasypiania 
wydłużył się o 5 minut, a długość 
snu była krótsza o 20 minut. Ob-
serwacje potwierdziły ankiety 
wypełniane przez uczestników 
każdego ranka – opisując swoje 

samopoczucie po nocy, gdy 
księżyc świecił najja-
śniej, badani narze-
kali na niewyspa-
nie i zmęczenie. 
Z kolei badania 
hormonalne 
w yka zały, 
że w czasie 
pełn i ich 
organizm 
produko-
wał mniej 
melatoniny 
– substan-
c j i ,  k tóra 
o d g r y w a 
najważniejszą 
rolę w regulo-
waniu dobowego 
rytmu snu. Przy-
czyny zaburzeń snu 
podczas pełni księżyca 
nie są do końca znane. Uczest-
nicy eksperymentu nie wiedzieli 
w jakiej fazie aktualnie jest księżyc 
więc nie mogli się sugerować jego 
fazą podczas oceny jakości snu.

jak szybciej zasnąć podczas 
pełni księżyca?

Przed położeniem się do łóżka 
warto wypić szklankę soku wi-
śniowego rozcieńczonego z wodą – 
udowodniono, że zabieg ten skraca 
czas zasypiania o 17 minut, a także 
pogłębia oraz wydłuża sen. Starym 
sprawdzonym sposobem jest też 
wypicie szklanki mleka lub kakao 
– to ostatnie zawiera magnez, któ-
ry działa uspokajająco. Należy po-

nad-
to pa-

miętać o 
higienie snu, a 

więc kłaść się na tyle wcześnie, 
aby w nocy przespać minimum 7 
godzin. Na 2 godziny przed snem 
nie można nic jeść, ponieważ or-
ganizmowi zajętemu trawieniem 
trudniej będzie przejść w stan 
spoczynku. Ważne też, aby wie-
czorem oczy nie były narażone na 
emisję niebieskiego światła, które-
go źródła to m.in. ekran telewizora, 
komputera czy smartfona. Nie-
bieskie światło zwiększa aktyw-
ność mózgu i blokuje wydzielanie 
melatoniny, przez co nie możemy 
zasnąć. Przed położeniem się do 
łóżka lepiej więc wyłączyć wszelkie 
urządzenia i poświęcić ten czas na 
wyciszenie i relaks.

Jaki wpływ na sen ma pełnia księżyca?
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Dlaczego warto chodzić na basen?
Pływanie to najlepsza forma ruchu, ale oprócz niej na basenie 
można ćwiczyć aqua aerobik. Ruch w wodzie poprawia krążenie, 
zmniejsza obrzęki, wzmacnia mięśnie, modeluje sylwetkę. 
A przy tym nie męczy tak jak tradycyjna gimnastyka. Pływanie należy 
do tej samej grupy aktywności fi zycznej, co bieganie czy jazda na rowe-
rze. Jest treningiem aerobowym, czyli takim, podczas którego mięśnie 
otrzymują dużą dawkę tlenu niezbędnego do spalania zapasów energii. 
Dlatego taki rodzaj sportu jest najskuteczniejszy w walce z nadwagą. 
Pływanie ma też inne zalety – odciąża kręgosłup, angażuje wszystkie 
grupy mięśni i modeluje sylwetkę.
Niezależnie od tego, jakim stylem pływamy, pracują praktycznie 
wszystkie mięśnie. Pływanie na grzbiecie jest najłatwiejsze i najbardziej 
wskazane przy schorzeniach kręgosłupa. Nie powoduje  napięcia ob-
ręczy barkowej i wygięcia krzyża jak żabka. „Grzbiet” zaleca się przy 
niektórych wadach ortopedycznych, takich jak pogłębiona skolioza. 
Trzeba wiedzieć, że organizm zaczyna czerpać energię z rezerw w 
tkance tłuszczowej dopiero po ok. 20 minutach intensywnego wysiłku. 
Aby temu sprostać, musimy prawidłowo poruszać się w wodzie. Warto 
więc wziąć kilka lekcji z instruktorem, który skoryguje nasz styl pływania. 
Większość osób pływa słabo. Niektórzy wcale nie potrafi ą pływać, 
ale chętnie korzystają z relaksu w ciepłej, płytkiej wodzie. Dlatego nie 
zastanawiaj się, jak daleko ci do olimpijskiego ideału, tylko przekonaj 
się, że nauka pływania nie jest trudna.

Pamiętajmy, że nie powinniśmy wchodzić do wody po posiłku, ale też 

nie możemy być głodni, by nie dopuścić do napadu wilczego głodu 

po treningu. Najlepiej godzinę przed basenem zjeść lekki posiłek, a 

po wyjściu wypić szklankę niegazowanej wody lub zjeść jabłko. To 

wspomaga proces oczyszczania organizmu i sprzyja spalaniu kalorii. 

Ile rzęs wypada każdego dnia?Jak obliczono, na górnej powiece rośnie przeciętnie 150-200 rzęs, na dolnej – 50-150. Ułożone są w dwóch lub trzech rzędach, chociaż ‘’na oko’’ tego nie widać. Włoski powieki górnej osiągają długość 8-12 milimetrów, natomiast powieki dolnej – 6-8 milimetrów. Normą jest wypadanie 1, 2 rzęs dziennie. Jeśli wypada ich wyraźnie więcej lub wypadają kępkami, należy zgłosić się do dermatologa.

Piękne i gęste rzęsy
Rzęsy, tak jak włosy na głowie, 
starzeją się – z wiekiem ich po-
tencjał wzrostu maleje, stają 
się kruche i łamliwe. Osłabia 
je też codzienne stosowanie 
tuszu, zalotki podwijającej 
włoski, nieumiejętnie robiony 
demakijaż czy zabiegi prze-
dłużania i zagęszczania. W 
przeciwieństwie do włosów na głowie, faza intensywnego wzrostu 
rzęs jest bardzo krótka, trwa tylko 2-3 tygodnie. Potem następuje okres 
przejściowy, gdy mieszki włosowe kurczą się, by stopniowo przejść w 
fazę spoczynku, kiedy to rzęsy zaczynają wypadać. Po wypadnięciu 
mieszek włosowy ponownie wraca do fazy intensywnego wzrostu i 
cykl się powtarza – cały trwa 3-4 miesiące. Za każdym razem w fazie 
intensywnego wzrostu znajduje się 60-80 proc. rzęs. Co z tego wynika? 
Jeśli uda się wydłużyć fazę wzrostu, wtedy rzęsy będą dłuższe i bardziej 
gęste. Gdy jeszcze zapewni im się odpowiednie składniki odżywcze, 
będą bardziej elastyczne i mocniejsze. 
Doskonałym środkiem do pielęgnacji rzęs, z powodzeniem stosowanym 
jeszcze przez nasze babki, jest olejek rycynowy. Ma on właściwości 
scalające i regenerujące włoski, odbudowuje ich strukturę, dzięki 
czemu stają się grubsze i ciemniejsze. Niestety, ponieważ jest dość 
rzadki, spływa z rzęs i może podrażniać spojówki. Dlatego bezpiecz-
niej i przyjemniej do pielęgnacji rzęs używać specjalnych odżywek. 
Preparaty nowej generacji nie tylko pielęgnują i odżywiają włoski, ale 
dodatkowo stymulują ich wzrost. Problemem dobrych kosmetyków 
jest, niestety wysoka cena
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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 
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

OGŁOSZENIA DROBNE

00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
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

ogłoszenie

reklama

REDAKCjA POSZUKUjE WSPóŁPRACOWNIKóW 
I DO PRZyUCZENIA W ZAWODZIE DZIENNIKARZA

jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 

Dołącz do nas!
Oczekujemy: 

• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy wysyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

POŻyCZKI, KREDyTy BEZ BIK.
TELEFON: 732-606-577

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, 
IV piętro, 36,1 m². Centralne 
ogrzewanie. Niski czynsz. 

Tel.: 606-887-480, 512-021-022

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Sprzedam szafę 3-drzwiową ciem-
ny mahoń, wysoki połysk, stan 

bdb. Cena 80 zł. Tel.: 782-258-797

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

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

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

Hak holowniczy 1400 kg, atest, 

homologacja – sprzedam. Tel.: 
500-336-322

„BAMBINO” + stare płyty – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam sadzarkę, przetrząsar-
ko-zgrabiarkę, wóz konny, brony 
posiewne, opryskiwacz. Tel.: 697-

257-194

Sprzedam mieszkanie 49 m² w 
Ozorkowie. Tel.: 609-604-409

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, IV 
piętro, 36,1 m². 

Centralne ogrzewanie. 
Niski czynsz. 

Tel.: 606-887-480, 
512-021-022

ogłoszenie

„Społem” PSS  „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal użytkowy przy 

Pl. T. Kościuszki (Kaliska 1). 
Kontakt telefoniczny: 

24 721 24 82 
lub 506 856 382
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12 maja o godz. 16.00 przy fon-
tannie miejskiej na pl. T Kościusz-
ki w Łęczycy rozpocznie się spacer 
„śladem narodzin Polski – Chrzest 
966”. Spacer organizowany jest 
przez łęczycką fi lię Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej im. 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
w ramach akcji „Bibliotekarz 
na Chodzie”. W spacerze może 
wziąć udział każdy niezależnie od 
wieku. Organizatorzy zachęcają: 
Nie szukaj wymówek, nie siedź w 
domu, dołącz! 

14 maja w ramach IX edycji kam-
panii „Zbieramy krew dla Pol-
ski”, organizowanej przez Grupę 
Muszkieterów i Polski Czerwony 
Krzyż, swoją krew dla pacjentów 
okręgowych szpitali będą mogli 
oddać mieszkańcy Ozorkowa. 

Podziel się krwią i uratuj życie!
Kiedy? 14 maja 2016 r., godz. 

09:00-13:00
Gdzie? ul. Lotnicza 5 (parking 

przed supermarketem Intermarché)
Krew w Ozorkowie będzie 

można oddawać w specjalnym 
ambulansie Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa (RCKiK), wyposa-
żonym w sterylny i bezpieczny 
dla Krwiodawców sprzęt me-
dyczny. Obecny na miejscu lekarz 
zadba natomiast o bezpieczeństwo 
zarówno Dawcy jak i Biorcy. Do 
oddawania krwi zapraszamy oso-
by między 18 a 65 rokiem życia. W 
każdym przypadku trzeba ważyć 
co najmniej 50 kg – tłumaczy Renata 
Kawka, Sekretarz Krajowej Rady 
Honorowego Krwiodawstwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.

Na dzień przed zabiegiem na-
leży powstrzymać się od spoży-

wania alkoholu, a na kilka dni 
przed, nie można także zażywać 
niektórych leków, w tym aspiry-
ny. W dniu oddania krwi zaleca 
się zjedzenie lekkiego śniadania i 
wypicie dużej ilości płynów. 

Każdy, kto zdecyduje się na od-
danie krwi, uzyska bezpłatnie wy-
niki swoich badań laboratoryjnych 
oraz weźmie udział w losowaniu 
profesjonalnych apteczek samo-
chodowych. Zbiórkom krwi oraz 
kampanii edukacyjnej towarzyszyć 
będzie wiele atrakcji, a wśród nich 
nauka pierwszej pomocy, pokazy 
strażackie, konkursy i quizy. 

Podziel się krwią w Ozorkowie14 maja od godz. 18.00 na Zamku Królewskim w Łęczycy rozpocznie się noc muzeów. Możliwość bezpłatnego zwiedzenia muzeum tego wieczora uzupełni bogaty program w tym mię-dzy innymi: opowieści o tajemnicach naszego świata, spotkanie z Bohdanem Kowalczykiem, który zaprezentuje fascy-nujące historie o zakazanej archeologii, trójkącie bermudzkim, UFO, rydwanach bogów, całunie turyńskim, miejscach mocy w Polsce i energii wokół Nas. Na uważnych zwiedzających czekać będzie nietypowa gra pn. „Noc mu-zealiów, czyli: pozory mylą”. Muzealni kustosze będą snuć niecodzienne i nieco nocne opowieści o Frankensteinie, Borucie i innych mrocznych postaciach. Do obejrzenia będzie wystawa czasowa - Łuk. Broń ludzi i herosów a na okrasę wieża w dość nietypowej scenerii. Opary mgieł, tajemnicze dźwięki, mroczne zakamarki. Wstęp wolny. 

Noc muzeów w Łęczycy

BIBLIOTEKARZ NA CHODZIE

materiał promocyjny

W Zakopanem 20 kwietnia ogłoszono 
wyniki w konkursie Generalnego 
Konserwatora Zabytków “Zabytek 

Zadbany 2016”. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród 
w konkursie odbyło się 
podczas uroczystej gali 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków. 
Organizatorem wydarzenia 
był Narodowy Instytut 
Dziedzictwa wraz z 
Miastem Zakopane. Wśród 
zaproszonych gości byli 
m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego, środowiska 
konserwatorskie, 
specjaliści od ochrony 
zabytków, przedstawiciele 
środowisk naukowych i 
opiniotwórczych, osoby 

zasłużone kulturze i ochronie 
zabytków. 
Konkurs Zabytek Zadbany 
adresowany jest do właścicieli, 
posiadaczy i zarządców obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Jego cel to promocja opieki nad 
zabytkami przez wyróżnienie 
wzorowo prowadzonych prac 
konserwatorskich i najlepszych 
rozwiązań użytkowania obiektów 
zabytkowych. 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY 
W PODDĘBICACH 
Budowę późnorenesansowego pałacu 
rozpoczął około 1610 r. Zygmunt 
Grudziński, wojewoda rawski. 
Kolejne przebudowy miały miejsce 
w wiekach XVII i XIX. Pałac otacza 
XIX-wieczny park krajobrazowy; 
na terenie parku stoi kościół 
ewangelicko-augsburski. 

materiał promocyjny

Pałac w Poddębicach 
wyróżniony w 

konkursie 
„Zabytek Zadbany 2016”

Zadbany 2016”. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród 
w konkursie odbyło się 
podczas uroczystej gali 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków. 
Organizatorem wydarzenia 
był Narodowy Instytut 
Dziedzictwa wraz z 
Miastem Zakopane. Wśród 
zaproszonych gości byli 
m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego, środowiska 
konserwatorskie, 
specjaliści od ochrony 
zabytków, przedstawiciele 
środowisk naukowych i 
opiniotwórczych, osoby 

20 maja do Łęczycy przyjedzie mammobus. Przy markecie Biedronka (ul. Belwederska 1) 
bezpłatną mammografi ę będą mogły wykonać panie w wieku 50 – 69 lat. Badanie w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane 
kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w 
ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. W przypadku pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat jest wymagane 
skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. 
Mammografi a trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  
dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych 
(guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, 
kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę 
wyleczenia. Na badania w ramach obu programów należy się wcześniej zarejestrować pod 
nr tel. 58 666 2444 

Oddział PTTK ,,Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy zaprasza 
wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i kra-
joznawstwa na XXXVII Zlot do Środka Polski, który 
odbędzie się 14 maja. Na uczestników Zlotu czekają 
aż 4 trasy piesze oraz 2 trasy rowerowe, wiele niespo-
dzianek i niecodziennych konkursów. Zlotowicze będą 
mieli możliwość podziwiania pracy rzeźbiarzy, którzy 
biorą udział w VIII Plenerze Rzeźbiarskim w Piątku 
odbywającym się w dniach 11-15 maja. Wszyscy, którzy 
zdecydują się 14 maja spędzić wspólnie czas z łęczyckim 
oddziałem PTTK będą mieli zapewniony szereg atrakcji.
Rajd jest imprezą non-profi t, nie ma charakteru komer-
cyjnego i odbędzie się na zasadach samoorganizacji. 

Zapisz się na badanie w Łęczycy Zlot do Środka Polski
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Światła w chodnikuMozaika z monetChińska misja

Strach za nim jechać

Dyrektor chińskiej Narodowej Administracji Kosmicznej, 
poinformował, że w 2020 roku Chiny chcą wysłać łazik 
na Marsa. Przyznał, że rozpoczęcie misji w wyznaczonym 
czasie będzie wyzwaniem, jeśli jednak się ona powiedzie, 
będzie to wielki skok technologiczny dla jego agencji.
- Chcemy wprowadzić pojazd na orbitę Marsa, wylądować 
i umieścić na planecie łazik. To trudne wyzwanie - stwier-
dził Dazhe. Zadaniem chińskiego łazika ma być zbadanie 
marsjańskiej gleby, atmosfery oraz poszukiwanie wody. 
Chiny wydają miliardy dolarów na swój program kosmiczny 
prowadzony głównie przez wojsko. W ostatnim czasie 
Państwo Środka skupiało się na Księżycu. W 2013 roku na 
Srebrnym Globie wylądował pierwszy chiński łazik, Yutu.  
Wszystkie chińskie osiągnięcia kosmiczne są, jak dotych-
czas, jedynie powtórzeniem tego, co USA i ZSRR osiągnęły 
przed dziesięcioleciami.

W stolicy Filipin, pracownicy pewnej fi rmy ubezpiecze-
niowej wykazali się niespotykaną cierpliwością, układając 
największy na świecie wzór z monet. To mozolne zajęcie 
było częścią obchodów 25 – lecia założenia fi rmy. Cenna 
mozaika osiągnęła wielkość 252,78 m² i złożyło się na nią w 
przybliżeniu pół miliona monet. 25. obchodom jubileuszu 
fi rmy towarzyszyło hasło przewodnie: „25 lat prowadzenia 
Filipin ku lepszej przyszłości”. Nad rekordowym projek-
tem pracowało nieustannie 250 zatrudnionych w fi rmie 
osób, które układały monety przez ponad 25 godzin. Do 
ustanowienia rekordu użyto lokalnej waluty – fi lipińskiego 
peso, w ilości 500 000 monet. Rekord został poprawiony 
już po raz 12, a pierwszy raz ustanowiono go w roku 2012. 

Z myślą o osobach zapatrzonych w smartfony w Augs-
burgu w Bawarii zainstalowano sygnalizację świetlną w 
chodniku. Władze miasta wdrożyły takie rozwiązanie, bo 
w ostatnim czasie cichy tramwaj potrącił 2 przechodniów 
skupionych na zawartości własnych telefonów. Odnieśli oni 
tylko lekkie obrażenia, ale w pobliskim Monachium doszło 
w marcu do o wiele poważniejszego, bo śmiertelnego 
wypadku. Pod kołami tramwaju zginęła 15-latka, która nie 
zwracała uwagi na otoczenie z tego samego powodu co 
augsburczycy, w dodatku nosiła też słuchawki. Chodniko-
we światła działają na 2 augsburskich przystankach. Migają 
na czerwono, gdy nadjeżdża tramwaj lub gdy zapalą się 
czerwone światła z sygnalizacji miejskiej.

W studenckiej kuchni

Wygoda albo lenistwo

U informatyka - palacza


