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TRAGEDIA NA SIKORSKIEGO

Mieszkanie wyleciało
w powietrze!
Nieszczelne podłączenie butli
gazowej było przyczyną wybuchu
gazu w mieszkaniu na parterze bloku
przy ul. Sikorskiego w Ozorkowie.
Do dramatu doszło wczoraj tuż
przed godziną 7 rano. Lokatorzy z
poważnymi poparzeniami zostali
przewiezieni do szpitala.
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Setka żołnierzy na placu

Przysięgali w Łęczycy

Niemałe zainteresowanie mieszkańców wzbudziła piątkowa
przysięga wojskowa. To pierwsza od dawna taka uroczystość
w mieście. Wraz z podniosłą,
wojskową ceremonią, łęczycanie
obejrzeli pokaz musztry oraz
defiladę przy akompaniamencie
wojskowej orkiestry z Bytomia.
- Przysięgę żołnierzy elewów zorganizowaliśmy

w porozumieniu i we współpracy
z lokalnymi władzami samorządowymi miast Łęczycy i Zgierza oraz
gmin: Parzęczew, Łęczyca i Wartkowice - mówi Tomasz Pierzak,
oficer prasowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. - W ten sposób
chcemy przybliżyć mieszkańcom
obraz współczesnego wojska, zważywszy, że poprzednia przysięga
odbyła się w Łęczycy ok. 10
lat temu. Oprócz tego,
przed łęczyckim
ratuszem zorganizowaliśmy wystawę sprzętu
i uzbrojenia
25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Rotę przysięgi, w obecności dowództwa jednostki, przedstawicieli
władzy lokalnej, rodzin i bliskich,
wypowiedziało stu młodych żołnierzy. Następnie wręczono listy
gratulacyjne trzem żołnierzom.
(mku)

Kolejne roszady w magistracie
Łęczyca 8 czerwca za porozumieniem stron
rozwiązano umowę o pracę z
Sebastianem Zaborowskim,
kierownikiem wydziału promocji, oświaty, kultury i sportu w
łęczyckim magistracie. Kierownik złożył rezygnację po ośmiu
miesiącach pracy.
Jak się okazuje, głównym powodem zakończenia dalszej współpracy były kwestie organizacji
Dnia Dziecka w Łęczycy.
- Nie może tak być, że ja jako
burmistrz zostałem wprowadzony
w błąd. W czasie rozmów przed
imprezą organizowaną z okazji
Dnia Dziecka, jak również na
plakatach promujących imprezę
otrzymywałem informację, że
wszystkie atrakcje dostępne dla
dzieci będą za darmo. Tymczasem, jak się okazało, z części z

nich można było skorzystać, ale
za odpłatnością. Władza to przede
wszystkim odpowiedzialność za
czyny, ale także i słowa. Jako główny samorządowiec miasta Łęczycy
nie mogę składać mieszkańcom
obietnic bez pokrycia – komentuje
Krzysztof Lipiński, burmistrz
miasta. - Z tych powodów, po
wyjaśnieniu sprawy ustaliliśmy,
że rozwiązanie umowy o pracę za
porozumieniem stron będzie w tej
sytuacji optymalne. Doszliśmy do
wniosku, że dalsza współpraca nie
ma dobrych rokowań.
Poprzedni kierownik wydziału
promocji, Rafał Koperkiewicz
również zrezygnował z etatu
w łęczyckim urzędzie po tym,
jak stracił funkcję kierowniczą i
miał pracować jako szeregowy
urzędnik.
(mku)
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Nowe urządzenia na placach zabaw

„I Ty możesz zostać bohaterem”
Łęczyca Straż pożarna, policja, wojsko, WOPR
oraz ratownicy medyczni
przyłączyli się do VI edycji
Powiatowych Integracyjnych
Manewrów Sprawnościowych.
Dla dzieci i młodzieży oglądanie z bliska i trzymanie w
rękach specjalnego sprzętu
wykorzystywanego w pracy
służb mundurowych to nie
lada gratka. Każdy mógł wejść
do karetki, przekonać się ile
waży strażacki hełm, posiedzieć w radiowozie, zobaczyć
co kryje wojskowy wóz a także

Chłopców najbardziej
przyciągał sprzęt wojskowy

Dziewczynki zainteresowane były zawodem ratownika
medycznego
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dowiedzieć się, jak udzielić
pierwszej pomocy. Uczniowie
ze szkół z terenu powiat u
łęczyckiego chętnie podejmowali wyzwania stawiane przed
nimi przez mundurowych.
Problemu nie stanowiła nawet
wojskowa musztra. Na zakończenie uczestnicy mogli posilić
się przygotowaną specjalnie
dal nich grochówką. Impreza
odbyła się pod hasłem „I Ty
możesz zostać bohaterem”.
(mku)

Łęczyca Nareszcie – mówią rodzice maluchów mieszkający przy ul. Bitwy nad Bzurą
39 i ul. M. Konopnickiej 8-8a,
gdzie w ubiegłym tygodniu rozpoczął się montaż nowych urządzeń na placach zabaw. Sprzęt
na pewno przypadnie do gustu
najmłodszym i trochę starszym.
Na placu zabaw przy ul. Bitwy nad Bzurą 39 do istniejących już urządzeń dołączy 11
nowych: zestaw zabawowy - wielofunkcyjny, huśtawka - bocianie
gniazdo, płotek Elipso, bujak wąż,
huśtawka wahadłowa, karuzela - młynek i zupełna nowość
- zjazd linowy. Będzie również
ustawiona ławka i kosz na śmieci.
Na placu M. Konopnickiej zostały
usunięte wszystkie istniejące urządzenia, a w ich miejsce zostaną
zamontowane nowe: karuzela- wia-
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trak, bujak, 2 zestawy zabawowe,
piaskownica, huśtawka wagowa,
huśtawka stalowa, ławka i kosz
na śmieci. Dodatkowo plac zabaw
zostanie na nowo ogrodzony.
Zadanie realizuje Firma Free
Kids s.c A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z Trzęsawic. Wartość zakupionych urządzeń zabawowych
na to kwota 82.944,44 zł. + koszt
ogrodzenia 27.957,90 zł.

Zapadnięta
studzienka
Łęczyca Zarówno piesi, jak
i kierowcy powinni
szczególnie uważać na skrzyżowaniu ulic Ozorkowskie Przedmieście i Kopalnianej. Zapadła
się studzienka telekomunikacyjna, przez co tuż obok jezdni
powstała duża, niebezpieczna
dziura. Najprawdopodobniej
na betonowe wieko najechała
ciężarówka. Szkoda została już
zgłoszona.

fot. nadesłane
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Skarży Się nie tylko BaBcia
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mój wnuczek to... „małpa”

Łęczyca W kamienicy, przy
ul. Żydowskiej, lokatorzy ponownie przeżywają gehennę. Wszystko przez
26-letniego Pawła K. (nazwisko
do wiadomości redakcji), który
wyszedł z więzienia i powrócił
na „stare śmieci”.
- Nie chcę go tu. To wcielony
diabeł – nie ukrywa złości Władysława Olejniczak, babcia 26-latka.
- Kradnie, pije i awanturuje się. Brakuje słów. Zachowuje się strasznie i
tak wygląda. Jest cały w tatuażach.
Już lepiej, jakby został w tym więzieniu. Przychodzi do mnie, bo
tylko ja mu zostałam. Jego matka i
ojciec już nie żyją.
Paweł K. ma ksywkę „Małpa”.
Odkąd jest na wolności, wzbudza

strach w rejonach centrum miasta.
Już wielu sklepikarzy odnotowało
straty z powodu jego działań.
- Wszedł do sklepu i po prostu
wziął sobie towar. Jest bezczelny.
Wartość skradzionego towaru nie
była zbyt duża, dlatego wciąż jest
na wolności. Słyszałam, że w pobliskich sklepach chłopak również
dokonywał kradzieży – mówi jedna ze sprzedawczyń. - Coś z tym
trzeba zrobić.
O skandalicznym zachowaniu
„Małpy” mówią też lokatorzy kamienicy, przy ul. Żydowskiej.
- Nie tak dawno przyszedł pijany i nie mógł wejść do budynku.
Wziął więc kamień i wybił szybę
w drzwiach do klatki schodowej.
Przyjechała policja, zabrali go do

Lokatorzy kamienicy mają dość 26-latka

Pani Władysława skarży się
na wnuczka
komendy. Jednak krótko po tym
zdarzeniu ponownie pojawił się
w kamienicy. Śmiał nam się prosto
w twarz. Ten recydywista jest nienormalny i naprawdę groźny dla
otoczenia – usłyszeliśmy.
Lokatorzy ws. wybryków „Małpy” rozmawiali już z komendantem SM. O sprawie wie także
policja. Wszyscy mają nadzieję,
że 26-latek nie będzie już innym
uprzykrzał życia.
(stop)

zabytek na kołach
Łęczyca W jednym z miejscowych autokomisów
stoi audi z 1954 roku. To jedyny
taki egzemplarz w naszym województwie – twierdzi Arkadiusz
Zieliński, który podjął się
odrestaurowania samochodu.
- W tamtych
czasach audi
nosiło nazwę
Auto Un ion
1000 S. Historia modelu w
sk ró c ie jest
taka, że vw
połączył firmę
z Auto Union,
która ostatecznie przekształciła się w audi. Tym
modelem z pewnością jeździli
prominenci. Wiadomo, że audi – podobnie jak teraz – nie należy do tanich aut. Samochód jest własnością
mojego kolegi, który
mieszka na stałe
w Szwecji.
Post anowił,
że w
Po l sce,
właśnie
w naszym autokomisie,

reklama

Od 6 czerwca do 25 czerwca

Największy wybór mebli w regionie!
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ODSETKI

audi przejdzie gruntowny remont
– mówi A. Zieliński.
Chyba nie ma klienta, który wjeżdżając do autokomisu, nie spojrzałby z ciekawością na zabytek.

- Zainteresowanie tym autem
jest bardzo duże. Audi nie jest
jednak na sprzedaż. Po zakończonym remoncie wraca do Szwecji. Z
ciekawostek mogę powiedzieć, że
na tylnej kanapie audi wciąż
jest oryginalna folia. Nie mam
pojęcia dlaczego nie
zost ała
ściągnięta –
dodaje
współwłaściciel
autokomisu.
(stop)

0 zł

(1)

KUPUJESZ TERAZ, A SPŁACASZ DOPIERO PO WAKACJACH!

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

499zł
STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

1Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank
S.A. zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 06.06.2016 r. są następujące: Rzeczywista
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,82%; cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu
(bez kredytowanych kosztów) 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2120 zł; całkowity koszt kredytu 120 zł (w tym: prowizja 120 zł,
odsetki 0 zł, inne koszty 0 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych 212 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z
przesuniętym terminem płatności pierwszej raty obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 06.06.2016 r. do dnia 25.06.2016 r.
SALONY MEBLOWE SIADACZKA występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i
usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c, wydaje Formularz
Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących
treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta
zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

.
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Lokatorzy sami remontują

Dramat niepełnosprawnej
Łęczyca Maria Pawlak, której ponad 2 lata
temu amputowano nogę,
twierdzi, że nie może doprosić się od miasta niezbędnych
remontów w komunalnym
mieszkaniu. Lokatorka tzw.
baraków czuje się pokrzywdzona i zlekceważona.

- Musimy wszystko robić sami.
Wydaje mi się, że miasto powinno
wspierać osoby niepełnosprawne
i dostosowywać mieszkania pod
potrzeby takich osób, jak ja. Niestety, nawet muszlę klozetową
zamontował mój wnuczek. O
naszych problemach informujemy
MOPS, ale żadnych działań z ich

strony nie ma. Prosiliśmy chociaż
o to, aby zrobiono nam w mieszkaniu ścianki oddzielające muszlę
od pomieszczenia mieszkalnego.
I nic – żali się pani Maria.
Słowa niepełnosprawnej potwierdza jej córka, Barbara Kaźmierczak.
- Można to określić jednym
słowem... katastrofa. - Czy tak
trudno odgrodzić muszlę i zrobić
chociaż prowizoryczną toaletę?
Nawet podjazd dla mamy zrobiliśmy sami – dodaje B. Kaźmierczak.
W sprawie problemów niepełnosprawnej i schorowanej M.
Pawlak dzwonimy do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Pan kierownik rozmawia
przez telefon. Proszę zadzwonić
później – usłyszeliśmy w słuchawce.
W tym dniu podjęliśmy jeszcze
trzy próby rozmowy z pełniącym
obowiązki kierownika MOPS.
Za każdym razem – podobno –
pan kierownik był mocno zajęty.
Ostatecznie okazało się, że wcześniej wyszedł do domu (odbierał
godziny – przyp. aut).
(stop)

Rolnicy domagają się pieniędzy
Gm. Łęczyca Pokrzywdzeni i
oszukani rolnicy,
kilka milionów złotych zadłużenia, żal i rozgoryczenie - to bilans
zamkniętej Spółdzielni Mleczarskiej w Topoli Królewskiej. Czy
musiało do tego dojść?
W słuchawce redakcyjnego telefonu słyszymy - przyjedźcie do
mleczarni w Topoli Królewskiej, jest
tu komornik, policja...
Na taki sygnał nie pozostajemy
obojętni, za kilka minut jesteśmy na
miejscu. Niestety nie zastajemy już
ani komornika, ani policji, są natomiast rolnicy, którzy swego czasu
dostarczali mleko do mleczarni.
- Nie pozwolimy na kolejną grabież naszego majątku - mówi Julian
Szubski. - Przyjechał tu pełnomocnik małżonki byłego już prezesa Tomasza Zachmana wraz z komornikiem w obstawie policji. Chcieli zająć
maszyny i urządzenia znajdujące się
jeszcze w mleczarni jako egzekucja
wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi
z grudnia 2015 roku.
- O żadnej rozprawie nas, jako
członków spółdzielni nie powiadomiono - wtrąca Radosław Stańczyk.
Już we wrześniu 2014 roku niewiele zostało po spółdzielni w Topoli
Królewskiej, części urządzeń już nie
było a sam obiekt nie stanowił dużej
wartości. Zadłużenie spółdzielni

Rozmowy o
spółdzielni
wzbudzają
wiele emocji
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Schronisko na facebooku

Łęczyca Nie trzeba już osobiście jechać do łęczyckiego schroniska dla zwierząt, żeby wybrać dla siebie

Kala ma 3 lata i jak wszystkie
psy w schronisku, czeka na
nowy dom

czworonożnego przyjaciela.
Dzięki profilowi na portalu społecznościowym, zainteresowani
adopcją mogą obejrzeć każdego
psiaka, który przebywa obecnie
w schronisku i pozyskać podstawowe informacje.
To doskonałe udogodnienie, które miejmy nadzieję, zwiększy liczbę
adopcji. Strona powstała dzięki
pomocy Łódzkiego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami i prezesa
tej instytucji Amandy Chudek.
Profil można odwiedzić pod
adresem: https://www.facebook.com/leczycapsy/?ref=bookmarks&qsefr=1.

Samochody dla magistratu

Łęczyca Dzięki staraniom burmistrza Łęczycy Krzysztofa Lipińskiego,
miasto otrzymało dwa samochody, które będą użytkowane przez
Straż Miejską i Zieleń Miejską. Samochód marki Lublin III został przekazany
przez dyrektora Zakładu Karnego w Płocku, natomiast Citroena Berlingo ofiarował dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi. Auta przekazano jako darowiznę.
Pojazdy są w dobrym stanie, wymagają jedynie niewielkich prac, które pozwolą
je dostosować do użytkowania przez miejskie jednostki.

Krytyka łęczyckiego PKS-u

Rolnicy będą walczyć o swoje pieniądze
- A historia kołem się toczy wobec dostawców, urzędów, instytucji, roszczeń pracowniczych oraz mówi Julian Szubski. - Wracając
należności dla rolników, szacowano do obecnej rzeczywistości, my jako
członkowie spółdzielni znów nic
na ok. 3 mln złotych.
Rolnicy, którzy dostarczali mleko nie wiemy, nikt nas nie zawiadado tej pory nie otrzymali należnej mia o sytuacji a nasz majątek trafi
zapłaty. Są rozgoryczeni. Czują się w obce ręce.
oszukani. Nie mają wątpliwości, że
Rolnicy szukają pomocy wszęwinę za upadek spółdzielni ponosi dzie, gdzie tylko mogą. Mają nadzieję, że może władze gminy Łęczyca
jej kierownictwo.
- Kiedy w 2011 roku odeszła szefo- znajdą rozwiązanie problemu.
wa, rada nadzorcza wybrała nowego
- Wraz z obsługą prawną urzędu
prezesa - wspomina przewodniczący postaram się pomóc spółdzielcom –
rady nadzorczej spółdzielni w Topoli zapewnia wójt gminy Łęczyca Jacek
Królewskiej Zygmunt Budner, rolnik Rogoziński. - Są to przecież nasi
z Gołocic. - Rozpoczęły się inwestycje mieszkańcy. Ok. 2 tygodnie temu
i duży rozmach w działaniu nowego odbyła się już pierwsza licytacja
szefa, ale ilość przyjmowanego mle- budynku zlewni mleka w Gawroka nie wzrastała, wręcz przeciwnie. nach, którą to nieruchomość nabył
Niektórzy rolnicy przenieśli Urząd Gminy w Łęczycy. Na obiekt
się do innych spół- w Topoli Królewskiej też był chętny,
dzielni. Wzra- wpłacił wadium, ale ostatecznie się
s t a ł a t e ż nie zgłosił.
konkurenZdesperowani rolnicy, członkowie
cja a rada spółdzielni mleczarskiej w Topoli
nadzorca Królewskiej, wpisanej do KRS jako
nie była za- podmiot aktywny, zapowiadają,
poznawana że sprawę zgłoszą do organów
z wynikami fi- ścigania.
nansowymi.
(mku)

Dworzec autobusowy w Łęczycy
pozostawia wiele do życzenia.
Niczym nie przypomina miejsca,
gdzie podróżni mogą odpocząć
w komfortowych warunkach.
Dworzec powstał w czasach
PRL-u i do tej pory niewiele się
zmienił. Czyżby nikt nie dbał o
podróżnych?
- Miesiąc temu podróżowałem
autobusem dalekobieżnym, było
zimno, padał deszcz. 10 minut
przed północą autobus wjechał
na dworzec w Łęczycy. Kierowca
poinformował o 15-minutowej
przerwie. Daremnie ja i inni pasażerowie próbowaliśmy znaleźć
toaletę, a o szklance gorącej herbaty
czy kawy można było tylko pomarzyć – usłyszeliśmy od Adama
Malinowskiego z Krakowa, który
zadzwonił do naszej redakcji. Poczekalnia zamknięta i wszędzie
ciemno. Jak to możliwe, aby istniał
taki dworzec w XXI wieku?
Z tym pytaniem zwracamy się
do Krzysztofa Mordzaka, prezesa
łęczyckiego PKS-u.

- Planujemy zmiany w strefie
obsługi pasażerskiej, ale za wcześnie, żeby o tym pisać – ucina szef
spółki.
Jak się dowiedzieliśmy, pasażer z
Krakowa, aby móc skorzystać z toalety o tak późnej porze powinien
zwrócić się po klucz do pracownika ochrony. Może i powinien,
tylko kto mu o tym powiedział?
Na dworcu brak jest informacji na
ten temat.
Pasażerów w podobnej sytuacji
jest wielu. Nie tylko przejeżdżających przez miasto, ale także korzystających z przejazdów na co dzień.
- To prawda, dworzec wygląda
fatalnie. Całości dopełnia brak
toalety z prawdziwego zdarzenia
– mówi Liliana Rosiak z Łodzi,
która często przyjeżdża do rodziny
w Łęczycy. - Zamontowane kabiny
wc należy traktować jako sytuację
bardzo awaryjną.
Szkoda, że prezes PKS-u nie
chce mówić, jakie zmiany planuje
wprowadzić na łęczyckim dworcu.
(mku)

13 CZERWCA 2016

SkarGa na dyrektora zm

„Nie jestem śmieciem”...

Łęczyca Ostre oskarżenia w
stosunku do Arkadiusza Podawczyka, dyrektora Zieleni Miejskiej”, wysuwa Bożena u.
(nazwisko do wiadomości redakcji), która w jednostce podległej
miastu pracuje prawie od 10 lat.
Oficjalna skarga trafiła już na
biurko burmistrza. - Zostałam
potraktowana jak śmieć – czytamy w skardze.
Z panią Bożeną spotykamy się na
osiedlu, przy ul. Zachodniej. To jeden z rejonów, za które pracownica
ZM była kiedyś odpowiedzialna. Ze
łzami w oczach jedna z najstarszych
pracownic ZM opowiada o swoich
relacjach z dyrektorem. Ma ogromny żal do szefa jednostki.
- Jestem sumiennym pracownikiem. Do sprzątania zawsze
się przykładam. Jednak po tych
wszystkich latach w Zieleni zostałam potraktowana bardzo źle. Za
to, że nie jestem lizusem i zawsze
mówię to co myślę, wysłano mnie
do pracy na targowisko. Wiadomo,
że tamto miejsce jest najbardziej
zaśmiecone. Z reguły jest tak, że
kierowane są tam młodsze osoby.
Pamiętam, że w pewnym momencie poczułam się słabo. Pracowałam
w upale, w pewnym momencie nie
mogłam wcale się poruszyć. Trwało
to kilka minut. Myślę, że dostałam
lekkiego udaru – słyszymy od
Bożeny U.
Pani Bożena jest w tej chwili na
chorobowym. Pomału dochodzi
do siebie. Jej zdaniem, za wszystko odpowiedzialny jest dyrektor
Podawczyk.
- Nie powinno być tak, że traktuje
się człowieka jak śmiecia. Nawet
się ze mną nie spotkał, aby mi
powiedzieć, że przesuwa mnie
na inny rejon. Dyrektor powinien
być obiektywny w swojej ocenie.

Pani Bożena złożyła skargę na dyrektora Zieleni Miejskiej
Niestety, docenia tylko tych, którzy mu czapkują – twierdzi nasza
rozmówczyni.
Oskarżenia w stosunku do dyrektora dotyczą również braku
kontroli nad tym, co dzieje się w
jednostce.
- Pracownicy, którzy czują się
pewnie, pozwalają sobie na obrażanie innych. Sama padłam ofiarą
takich praktyk. Zmieszano mnie
z błotem. Usłyszałam m.in., że do
niczego się nie nadaje. Padło jeszcze
kilka epitetów w moim kierunku.
Po tym wszystkim, jak przyszłam
do domu, to chciałam sobie podciąć
żyły...
Dyrektor A. Podawczyk od nas
dowiedział się o dramacie.
- Nie miałem wcześniej żadnych
informacji, że pani Bożena próbo-

wała targnąć się na swoje życie.
Naprawdę nie wiem, jak mam to
oceniać. To tragedia. Rozmawiałem
wcześniej z córką pani Bożeny, są
to bardzo delikatne sprawy. Nie
traktuję ludzi przedmiotowo. Rozmawiam z nimi i zawsze staram się
pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów – mówi szef ZM.
Czy dyrektor poinformował
panią Bożenę o tym, że będzie
sprzątać na targowisku?
- Taką decyzję podjęła brygadzistka, która ma pełne prawo do
podejmowania tego typu decyzji
– usłyszeliśmy.
O komentarz poprosiliśmy burmistrza Krzysztofa Lipińskiego.
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na
wysłanego maila.
(stop)
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Prochownia kryje tajemnicę

Łęczyca - Nie odkryto jeszcze
do końca, co znajduje
się w budynku starej prochowni
- mówi Andrzej Borucki, dyrektor
łęczyckiego muzeum.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych badano dziedziniec
i zamek. Nikt, jak do tej pory nie
przyjrzał się dokładnie budynkowi
starej prochowni, w którym przez
kilka lat zlokalizowany był zakład
gastronomiczny. W wyniku kontroli sanepidu jak również zaleceń
konserwatorskich lokal został
zamknięty.
- W pewnym momencie, my jako
muzeum myśleliśmy o otwarciu
chociażby kawiarenki, gdzie odwiedzający mogliby usiąść i wypić kawę. Odeszliśmy jednak od
tego pomysłu, oferując obiekt pod
wynajem na cele gastronomiczne.
Zgłosił się klient z Łodzi, z tego
co wiem posiada już uzgodnienia
z sanepidem, pozostaje jeszcze
nadzór konserwatorski – wyjaśnia dyrektor Borucki zdradzając
jednocześnie, że budynek starej
prochowni kryje w sobie tajemnicę. Jaką? - Otóż, podczas prac

Dyrektor Borucki jest ciekawy,
co kryje się pod podłogą
dawnej prochowni
konserwatorskich, pracownicy z
uniwersytetu z Torunia odkryli,
że pomieszczenie uznawane przez
nas jako piwnica, wcale nie jest
ostatnią kondygnacją. Okazuje
się, że wykryto jeszcze kolejny poziom. Zagadkowa też jest obecność
grzybów i bakterii wskazujących
na istnienie masy organicznej.
Prace będą kontynuowane. Kto
wie, co odkryjemy...
(mku)

mieszkańcy czekają na gazociąg
Na zdjęciu Bogdan Chojnacki
O budowie gazociągu na terenie gminu Grabów mówi się od
jakiegoś czasu. Niestety, tylko się
mówi, bo jak do tej pory nie podjęto żadnych wiążących kroków.
Szkoda, bo mieszkańcy czekają.
Aby ruszyć z miejsca, gmina musi
podpisać porozumienie z prekursorem nowych inwestycji na terenie
powiatu łęczyckiego, gminą Daszyna. By do tego doszło musi być zgoda,
w tym wypadku radnych gminnych,
bo mieszkańcy są jak najbardziej „za”.
W czym więc problem?
Podczas ostatniej sesji grabowscy
radni zdjęli z porządku obrad punkt
dotyczący podpisania porozumienia
z gminą Daszyna w sprawie gazociągu. Zdjęli, bo jak argumentował
radny Czesław Krawczyk - to nie
Gm. Grabów

taka prosta sprawa. Należy zapytać
ludzi, bo to przez ich grunty gazociąg
byłby prowadzony. Nie wiadomo czy
wszyscy się zgodzą.
Podobne zdanie w sprawie reprezentował radny Henryk Pabin. Ostatecznie zdecydowano, że do sprawy trzeba
wrócić na kolejnej sesji. Przypomnijmy,
że problem był rozważany również w
kwietniu i radni także nie podjęli żadnej
decyzji. Czy dobrym rozwiązaniem
byłyby konsultacje społeczne?
- Jeżeli rada zadecyduje o konsultacjach społecznych w tej sprawie, to
na sesji podejmie uchwałę a ja będę ją
realizował, ale to nie jest taka prosta
sprawa. Przeprowadzenie konsultacji
społecznych to jest temat na ok. pół
roku - mówi wójt gminy Grabów Tomasz Pietrzak.
Czy podobne obawy co radni mają
ci, których temat bezpośrednio dotyczy,
czyli mieszkańcy gminy Grabów?
- Gazociąg to jest bardzo ważna sprawa. Przecież musimy iść z postępem a
w naszej gminie wszystko stanęło w

miejscu. Jeżeli radni nie mogą dogadać
się z wójtem to ich sprawa, ale niech nie
pozbawiają mieszkańców możliwości
skorzystania z dobrodziejstw cywilizacji - mówi sołtys Bogdan Chojnacki.
- Co to ma być? Zastanawiają się nad
sprawami nie pozostawiającymi wątpliwości, bo chyba nie ma ludzi, którzy
nie chcieliby w przyszłości skorzystać
z gazu ziemnego – przekonuje Eugeniusz Jedyński.

- Chyba wszyscy mieszkańcy
chcą, by w gminie był gaz ziemny
– mówi Eugeniusz Jedyński

Kolejni mieszkańcy gminy Grabów: Jan Stolarczyk, Marek Gromiński i Eugeniusz Kubiak są
zgodni co do tego, że porozumienie
w sprawie gazociągu należy podpisać.
- Nie powinno być tak jak do tej
pory, że w gminie za miedzą instalują
solary, a u nas władzy nic nie pasuje.
Chyba dlatego czas tutaj się zatrzymał
– komentują rolnicy. - Mamy młodego
wójta, powinien działać.
Podobne zdanie w sprawie gazociągu prezentują państwo Grobelni.
- Nad czym się tu zastanawiać?
Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie
gazu za miesiąc czy dwa, ale jeśli my
nie skorzystamy, to należy myśleć o
naszych dzieciach.
Może warto by było, aby radni też
porozmawiali ze swoimi wyborcami,
niekoniecznie poprzez konsultacje społeczne, które pochłoną czas i pieniądze.
Urząd gminy w Daszynie potwierdza, że pierwszym krokiem w sprawie

Jan Stolarczyk uważa, że
przez brak odpowiednich
decyzji, czas w gminie
Grabów się zatrzymał
rozbudowy gazociągu jest podpisanie
porozumienia.
- Rozbudowanie nitki gazociągu
w kierunku i na terenie gminy
Grabów jest uzależnione od pozyskania dotacji na ten cel, a jej
uzyskanie jest uwarunkowane
podpisaniem porozumienia - informuje Katarzyna Sobiecka z
UG w Daszynie.
Biorąc za przykład chociażby gminę Witonia, która wyraziła chęć budowy gazociągu wspólnie z gminą
Daszyna już w ubiegłym roku i jest już
po zakończonej inwestycji, wydaje się,
że uzyskanie dotacji na ten cel to tylko
kwestia czasu.
(mku)

6

nieBezpiecznie na drodze

Nowy
Tygodnik
Regionalny

13 CZERWCA 2016

Piesi ryzykUjĄ

Wciąż na głównej
ulicy przelotowej
(Łódzka – Kaliska) nie ma wymalowanych pasów dla pieszych. Chodź
od remontu upływa właśnie trzeci
tydzień, droga nadal nie posiada
poziomych oznaczeń. Stwarza to
ogromne zagrożenie dla mieszkańców. Kierowcy – szczególnie ci
przyjezdni – też mają problem. Nie
wiedzą, gdzie wcześniej wymalowane były zebry. Łatwo o wypadek.
Mieszkańcy przechodzą przez ulice
w miejscach, w których wcześniej
były pasy.
- Oczywiście, że człowiek ryzykuje.
Już wcześniej trzeba było zwracać
uwagę na kierowców, którzy w zasadzie nie zauważali wymalowanych
pasów. A teraz jest jeszcze gorzej.
Pełna samowolka. Przejść dla pieszych
nie ma, kierowcy jeżdżą jak szaleni
Poddębice

– mówi pani Ewa, z którą rozmawialiśmy na ul. Łódzkiej w pobliżu pl.
Kościuszki.
O braku przejść dla pieszych rozmawialiśmy również
z policjantem z drogówki. Na szczęście
– i niech tak zostanie –
żadnych wypadków z
tego powodu nie było.
Funkcjonariusz nie
wiedział, kiedy na
drodze pojawią się
pasy.
Ws. przejść dla pieszych zadzwoniliśmy do GDDKiA.
- Nowa nakładka została wykonana z tzw. masy SMA, co oznacza,
że wszelkie zabiegi w rodzaju znakowania poziomego można wykonywać nie wcześniej niż po około 3
tygodniach od chwili zakończenia

magistrat do odnowienia

ile ma
burmistrz
uniejowa?

Najbardziej niebezpiecznie jest w
okolicach pl. Kościuszki
prac. To wymóg technologiczny –
informuje Maciej Zalewski, rzecznik
prasowy GDDKiA w Łodzi. - Z masy
muszą odparować szkodliwe w tym
przypadku produkty ropopochodne,
które spowodowałyby, że oznakowanie byłoby nietrwałe. Tym bardziej, że
planujemy wprowadzić tam oznako-

wanie grubowarstwowe (takie jak np.
na autostradach), co wymaga jeszcze
większej staranności wykonania, niż
przy tradycyjnym malowaniu. Zatem prace ruszą dopiero pod koniec
czerwca i powinny zakończyć się (o
ile pogoda pozwoli) do połowy lipca.
(stop)

BURMISTRZ jóZEF KACZMAREK
• na koncie zgromadził 40 tysięcy zł,
3 tys. euro, 1 tys. dolarów
• posiada dom o pow. 180 mkw.
wyceniony na 350 tys. zł
• mieszkanie o pow. 48 mkw. wartości 210 tys. zł
• gospodarstwo rolne – 157 ha,
wartości 70 tys. zł
• dochód z gospodarstwa 3 tys. zł
• dopłata z ARMiR ok. 1600 zł
• dochód z tytułu zatrudnienia w
urzędzie – 158 442 zł
• samochody: peugeot 407 z 2007 r.
wartość 15 tys. zł,
• mercedes clc 204 z 2010 r. wyceniony na 50 tys. zł
• zaciągnął kredyt mieszkaniowy w
kwocie 81 300 zł

ogłoszenie płatne

Odpadający tynk,
bohomazy i alkohol

muzyka
w murach zamku

MUZYKA W MURACH ZAMKU
CZERWIEC 2016
Nad wejściem do urzędu
odpadł duży fragment tynku

Zdewastowane schody do
pomieszczeń piwnicznych

Duż y kawa łek
tynku odpadł nad
wejściem do urzędu miasta.
Z tyłu budynku również nie
jest lepiej. Najgorzej jest przy
wejściach do byłego Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej i biura Miejsko-Gminnej
Spółki Wodnej.
Urząd powinien być wizytówką
miasta. Z daleka nie widać uchybień. Gorzej, gdy podejdzie się
bliżej. W oczy rzuca się zdewastowane zadaszenie nad wejściem do
budynku. Paradoksalnie wygląda
tabliczka z informacją na ścianie
bocznej o wykonanej termomodernizacji urzędu.
Tył budynku wygląda znacznie gorzej. Przy wejściach do

pomieszczeń piwnicznych zabrakło docieplen ia. Swoim
wyglądem straszy szara elewacja. Schody prowadzące do
niedziałającego już MCEE są
zdewastowane. Przy biurze
MGSW ściany są całe w bohomazach. Blisko drzwi stoją
butelki po piwie, wokół pełno
niedopałków papierosów.
„Termomodernizacja budynku
urzędu miejskiego w Poddębicach
odbyła się w 2007 roku. W planach
jest odnowienie ścian przy wejściu
do biura Miejsko-Gminnej Spółki
Wodnej oraz nad wejściem do
magistratu – informuje Magdalena Jaworska z poddębickiego
urzędu miasta.
(stop)

Poddębice

4 (sobota)

KONCERT OTWARCIA NA 10 TRĄBEK
ŻU-BRASS

11 (sobota)

KONCERT NUTKA JAZZU

18 (sobota)

KONCERT MUZYKI DAWNEJ

LIPIEC 2016
9 (sobota)

THE SWAN - harfa i wiolonczela

23 (sobota)

MAZEL TOV CLARINET QUARTET

30 (sobota)

KONCERT ALDO DUO - akordeon i klarnet

SIERPIEŃ 2016
15 (poniedziałek)

KONCERT KWARTET SMYCZKOWY

20 (sobota)

KONCERT Z MUSICALEM PRZEZ ŚWIAT

MIEJSCE:
DZIEDZINIEC
UNIEJOWSKIEGO ZAMKU
godz. 17:00
Zejście do biura Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej

wstep
, wolny

czy jeSt Się czeGo BaĆ?
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„bądźcie ufni, nie poddawajcie się strachowi”

W gablocie przeznaczonej na parafialne ogłoszenia można przeczytać apel kościoła dotyczący
Światowych Dni Młodzieży.
Kościół apeluje do wiernych, aby
nie dali się zastraszyć informaPoddębice

cjom o bojówkach islamskich.
Duchowni z parafii pw. św.
Katarzyny martwią się tym, że
strach może ostudzić entuzjazm
młodych przed spotkaniem z
papieżem.
Czy faktycznie nie ma żadnego

Niektórzy straszą
Światowe Dni Młodzieży już niedługo.
terrorystami

zagrożenia? Trzeba przyznać, że
niektórzy młodzi ludzie z obawy
przed zamachami zrezygnowali z
bezpośredniego udziału w uroczystościach w Krakowie. Słowa metropolity krakowskiego Stanisława
Dziwisza są znaczące. Przyznał,
że spodziewał się większego zainteresowania Światowymi Dniami
Młodzieży. Pierwotnie szacowano,
że przyjedzie 2,5 mln pielgrzymów,
dziś mówi się o 1,8 mln, natomiast
oficjalnie zarejestrowało się niespełna 600 tys. – choć doświadczenie
mówi, że dwie trzecie uczestników
zjawi się w ostatniej chwili, przybywając na własną rękę.
Światowe Dni Młodzieży odbędą
się między 26 a 31 lipca w Krakowie
i Brzegach pod Wieliczką. Od 27 do
31 lipca będzie w nich brał udział
papież Franciszek. Głowa Kościoła
katolickiego, ale także przywódca
państwa watykańskiego. To zarówno powód do radości i dumy, jak i
obaw. Niektórzy eksperci twierdzą,

miliOny...
zmOdernizOWany za gruBe

Park jest rozkradany i dewastowany

Tak w ub. tygodniu wyglądała
jedna z ławek w miejskim
parku

Zdaniem magistratu tak
właśnie ma wyglądać strefa
„Zmysłu słuchu”
Miejsce relaksu i zabawy, ale także wyciszenia, kontemplacji i wypoczynku,
podczas którego wykorzystywane
mają być ludzkie zmysły: wzrok,
słuch, smak, węch, dotyk – czyli
„Ogród zmysłów” rozkradany jest
przez złodziei i dewastowany przez
chuliganów. To dziwi, bowiem park
objęty jest monitoringiem.
Nie da się ukryć, że z poszczególnych
wydzielonych części w parku ubywa
urządzeń i sprzętu. Najbardziej jest
to widoczne w miejscu nazwanym
„Zmysł słuchu”. Jeszcze rok temu na wygodnych fotelach można było posłuchać
muzyki wydobywającej się z małych
Poddębice

Brakuje głośników. Urząd nie
odpowiedział na pytanie, czy
sprzęt został skradziony

Bryzgający na alejkę
wodotrysk ma być naprawiony
głośników umieszczonych na ramach
pod siedziskami. W ub. tygodniu – w
części parku „gniazda muzyczne”, było
cicho jak makiem zasiał. Brakowało
kilku głośników – być może to był powód ciszy.
W tej części parku atrakcją miały być

również „wizualne dzwonki”. Kłopot
jednak w tym, że przy większości
metalowych rur nie było drewnianych
młotków. Tym samym nie było czym
w nie uderzać, aby wydobyć dźwięki.
Warto też wspomnieć, że zamiast
młotków wisiały jedynie same trzonki.
Nasi Czytelnicy zwrócili też uwagę
na „wodną część” parku. Z ogrodzenia
wypływająca woda rozbryzguje się na
alejkę. Potężna kałuża uniemożliwia
przejście.
Zdaniem niektórych mieszkańców
niedawna praca sokolnika na niewiele
się zdała. Gawronów jest wciąż sporo.
Wiele ławek upstrzonych jest ptasimi
odchodami.
O komentarz poprosiliśmy w urzędzie miasta. Magistrat udzielił lakonicznej odpowiedzi.
„Jeśli chodzi o urządzenia w części
parku dotyczącej zmysłu słuchu to
sprzęt jest kompletny. Jeden młotek
służy do uderzania w dwa metalowe
pręty (z prawej i lewej strony).
Głośniki przy muzycznych gniazdach oraz rozbryzgująca się na alejki
woda ze ścian wodnych objęte są
gwarancją i zostały zgłoszone do wykonawcy zadania.
Akcja płoszenia gawronów jest skuteczna, bo z liczby ponad 300 zostało
kilkadziesiąt. Ławki są czyszczone systematycznie” - czytamy w odpowiedzi
urzędu.
(stop)

Wśród parafialnych ogłoszeń można przeczytać informację o
islamskich bojówkach
że groźba zamachu jest całkiem realna. Inni natomiast uspokajają, że
nawet hasło walki z chrześcijaństwem tutaj niekoniecznie

zadziała, gdyż centrala islamskich
bojówek będzie preferowała inne,
bardziej symboliczne cele.
(stop)

policja szuka truciciela
Gm. Zadzim

Zakrojone na szeroką skalę śledztwo dot. wytrucia
krów należących do ojca wójta Zadzimia na razie nie
przyniosło wymiernych efektów. O sprawie pisaliśmy tydzień temu.
Przypomnijmy, że cztery krowy padły po tym, jak wypiły zatrutą wodę.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Charchów Pański. - Mam nadzieję,
że policja zatrzyma sprawców – mówi wójt Krzysztof Woźniak.
(stop)

uwaga! leci
z dachu...

Lokator jednego z
bloków przy ul. Południowej powiadomił redakcję
o – jego zdaniem – niefachowo
wykonywanych robotach na
dachu budynku związanych z
remontem komina. Podczas prac
Poddębice

Kawałki tynku z komina
wylądowały przy wejściu do
klatki
skute kawałki gipsu leciały wprost
na chodnik. Wprawdzie robotnicy
zagrodzili taśmą drogę dojazdową do bloku, jednak zapomnieli
o zabezpieczeniu wejścia do
budynku.
(stop)

skąd te podwyżki?
Nasz tekst, w którym Andrzej Peraj, kierownik geotermalnych
basenów zapowiedział w nadchodzące wakacje wzrost cen
biletów na basen, wzbudził duże zainteresowanie. Nasi Czytelnicy pytają, jak
Geotermia argumentuje podwyżki (średnio o 2 zł na bilecie). Tym bardziej,
że większych inwestycji na terenie basenów geotermalnych raczej nie było.
W tej sprawie wysłaliśmy pytania do Geotermii. Czekamy na odpowiedź.
(stop)
Poddębice
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uśmiechnij się

ma chleb, szuka bułki.

Oryginalne potrawy
i porady kulinarne
Krem z cukinii z zarumienionymi płatkami migdałów
Składniki:
4 małe cukinie o wadze ok. 400 g
1 cebula, ząbek czosnku
kilka gałązek świeżego tymianku
ok. 400 ml wywaru drobiowego
100 ml wytrawnego białego wina
100 ml śmietany kremówki 30%
2 łyżki oliwy z oliwek extra vergine
natka pietruszki
garść płatków migdałów
Etapy przygotowania: Cukinie
umyć. 0k. 100 g pokroić w paski,
resztę w grubą kostkę. Cebulę

obrać i pokroić w drobną
kostkę. Czosnek obrać, drobno posiekać lub przecisnąć
przez praskę. Na rozgrzanej
oliwie zeszklić cebulę, dodać listki tymianku, czosnek
i kostki cukinii, doprawić solą
i pieprzem, zalać białym winem, poddusić. Dodać wywar
i gotować do miękkości pod
przykryciem. Pietruszkę posiekać. Do ugotowanej zupy dodać
śmietanę, zblendować. Dodać
paski cukinii i posiekaną pietruszkę,
gotować, aż cukinia będzie ciepła.
Płatki migdałów uprażyć na patelni
bez tłuszczu, lekko posolić. Posypać
nimi zupę, serwować.
Sola pieczona w ziołach
Składniki:
4 filety z soli
po 1/2 pęczka natki i koperku
1/2 kostki masła
czerwona i żółta papryka
kilka czarnych oliwek bez pestek
Etapy przygotowania: Rybę roz-

mroź, dokładnie osusz papierowymi
ręcznikami. Skrop sokiem z cytryny,
oprósz solą i pieprzem. Natkę i koperek opłucz, osącz, listki drobno
posiekaj. Zieleninę wymieszaj z miękkim masłem (łyżkę „czystego” masła
odłóż), posmaruj kawałki ryby. Ułóż
je w natłuszczonym żaroodpornym
naczyniu. Papryki oczyść, potnij na
ćwiartki, ułóż wokół ryby, posyp
plasterkami oliwek. Odłożone masło
stop, polej nim rybę. Zapiekaj 10–15
min w temp. 180°C. Podawaj z ryżem
i szpinakiem.

Panettone
Składniki:
60 ml ciemnego rumu
200 ml rodzynków i miksu sułtańskiego
200 ml kandyzowanej skórki z
cytryny lub pomarańczy, obranej i pokrojonej w kostkę
2 opakowania drożdży
600 g mąki
100 ml cukru
1 duże jajko
4 żółtka z dużych jajek
szczypta soli
100 g rozpuszczonego masła
Etapy przygotowania:
Zamarynuj owoce w rumie.
Wymieszaj drożdże ze 100
ml mąki i taką ilością wody
jaka będzie potrzebna, aby
ciasto było sprężyste. Przykryj wilgotną ściereczką i
odstaw na około 30 minut
do ciepłego, suchego miejsca do momentu, aż podwoi
swoją objętość. Dodaj pozostałą ilość mąki, cukru, jajek,

Źródło: bistro24.pl/gotowanie/przepisy/

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 190: Kto

Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przestałeś pić?
- To dzięki teściowej, stale widziałem ją
potrójnie!
***
- Kowalski! Powiedzcie, co będzie, jeśli
kula odstrzeli wam ucho?
- Będę gorzej słyszał, obywatelu sierżancie!
- Dobrze. A co będzie, jeśli kula odstrzeli wam drugie
ucho?
- Nie będę nic widział, bo mi hełm na oczy spadnie!
***
Siedzą sobie dwie myszki polne przy worku ziarna w stodole i jedna mówi: - Wiesz, poznałam wczoraj super faceta,
jest taki przystojny, inteligentny, doskonale się dogadujemy, o wiesz, mam nawet jego zdjęcie - popatrz. Druga
mysz patrzy uważnie na zdjęcie: - Przecież to cholerny
nietoperz! - Buuuuuuuu, a mówił, że jest pilotem!!!
***
Wchodzi Murzyn do baru z papugą na ramieniu. Barman
pyta:
- Skąd to masz?
Papuga na to:
- Z Afryki!
***
Rozmawiają trzy bociany. Pierwszy mówi:
- Ja to cały tydzień latałem nad jednym domem!
- I co?
- Urodził się chłopczyk.
- A ja - mówi drugi - to dwa tygodnie latałem nad jedną
chałupą!
- I co?
- Urodziła się dziewczynka!
Na to trzeci:
- A ja to trzy tygodnie latałem nad plebanią!
- I co? I co?
- Ale mieli pietra!
***
Wiesz, jestem zaproszony na wesele - mówi królik do
swojego znajomego królika.
- Jako gość, czy jako pasztet?

soli i masła. Ugniataj przez 15
minut, następnie zostaw ciasto
w ciepłym miejscu, aby urosło i
ponownie dwukrotnie zwiększyło
swoją objętość. Rozgrzej piekarnik
do 190ºC. Gdy ciasto jest gładkie
i sprężyste, dodaj do niego rodzynki zamarynowane w rumie
oraz kandyzowane skórki. Umieść
ciasto do wcześniej przygotowanej
blaszki i zostaw, aby dwukrotnie
zwiększyło swoją objętość. Piecz
pannetone przez 1 godzinę. Ciasto jest gotowe, gdy patyczek po
włożeniu i wyciągnięciu go z ciasta
jest suchy.
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tŁUm mieszkaŃcÓw
na DniacH ozorkowa

Cały weekend trwała zabawa na al. unii. Dużym powodzeniem cieszyły się karuzele wesołego miasteczka
i ogródki gastronomiczne. Festyn rozpoczęły występy najmłodszych: przedszkolaków i uczniów z ozorkowskich placówek. Później zagrały zespoły z Ozorkowa: Last Road (rock), ReperWuar (hip-hop), STORN
(rock, metal). Na koncert gwiazd wieczoru - Eweliny Lisowskiej i Boys’ów przyszło kilka tysięcy osób.
Fot. uM Ozorków

Dni Ozorkowa
przyciągnęły tłum
mieszkańców

Zespół Boys rozgrzewał
ozorkowską publiczność

Wokalistka podbiła scenę
w Ozorkowie

Ewelina Lisowska chętnie
robiła sobie zdjęcia z
fanami

Dzieci przygotowały
ciekawy program
artystyczny
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wcale nie dla BiednycH

Wicemistrzowie Polski z ozorkowa

fot. nadesłane

Na Wyspie Sobieszowskiej w Gdańsku odbyły się XXIV Ogólnopolskie
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na 10
stacjach urazowych rywalizowali aktualni mistrzowie 16 województw.
Województwo łódzkie reprezentowała drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie. Rywalizacja trwała 6 godzin.
Drużyny musiały wykazać się umiejętnościami zabezpieczenia miejsca
wypadku, rozpoznania stanu poszkodowanych i wezwaniu pomocy oraz
udzielania pomocy w różnych przypadkach. Wiedzę na temat pierwszej
pomocy oceniało 40 sędziów - instruktorów pierwszej pomocy z całej
Polski. Klasyfikację końcową wygrała po raz szósty drużyna z Bydgoszczy, która będzie reprezentować Polskę na odbywających się w Słowenii
Mistrzostwach Europy.
Wicemistrzem Polski została startująca po raz pierwszy w finale centralnym, drużyna ozorkowskiego LO w składzie: Patrycja Pakulska IIc - kapitan,
Dominika Król IIc, Agata Tomczyk Ia, Renata Pawlak Ic, Mateusz Forysiak
IIa i opiekun drużyny Witold Polak.
(stop)

komu markety rozdają
żywność?
Skandaliczne praktyki niektórych marketów w mieście! Nasz reporter
był świadkiem jak pracownik
jednego z marketów dawał żywność mieszkańcowi, który z całą
pewnością do biednych nie należał. Ozorkowianin przyjechał
po przeterminowane produkty
dobrej marki autem. jak się tłumaczył?
- Byłem akurat w pobliżu i przypadkowo zauważyłem, że pracownik marketu niesie żywność do
śmietnika. Powiedziałem, żeby jej
nie wyrzucał. Wziąłem niektóre
produkty – usłyszeliśmy.
Cała sprawa wygląda dość dziwnie. Pracownik marketu najprawdopodobniej znał się wcześniej z
mieszkańcem. Panowie mówili
sobie po imieniu. Można się domyślać, że akcja związana z przekazywaniem żywności wcale nie była
przypadkowa. Co więcej, pracownikowi marketu wymsknęło się, że
kolejna partia produktów ma trafić
Ozorków

Na Stypułkowskiego czekają na remont

Choć trudno w to
uwierzyć, lokator
jednej z kamienic na tzw. „Zielonym Rynku” musi w czasie
opadów deszczu iść do mieszkania na wyższym piętrze i wiadrami wybierać stamtąd wodę.
Taka sytuacja trwa już od ponad
2 lat. Czy OPK wreszcie przeprowadzi niezbędny remont dachu,
aby woda nie lała się do lokalu
na najwyższym piętrze?
- Remont ma być w tym roku
– mówi Zbigniew Adamczewski. - Mieszkam w tej kamienicy
od lat. Cały budynek czeka na
generalny remont, ale dobrze aby
chociaż zrobili ten dach. Sąsiadka
z zalewanego mieszkania wyprowadziła się. No bo, jak mieszkać
w takich warunkach?
Ozorków

reklama
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Pracownik marketu daje mieszkańcowi przeterminowaną
żywność
do kogoś innego.
Nasza obecność spotkała się z
niezadowoleniem. Ozorkowianin,
po zapakowaniu w bagażniku
dwóch wypchanych żywnością
reklamówek, szybko odjechał. Natomiast zdezorientowany pracownik
marketu pozostałą żywność chciał
wyrzucić do kosza – tak zresztą, jak
mówił wcześniej. Przeszkodziła mu
w tym starsza koleżanka.
- Gdzie idziesz z tymi produktami? Ta żywność jest do utylizacji
– skarciła kolegę.
Nie trzeba chyba wspominać,
że rozdawanie żywności po znajomości i w dodatku wcale nie
najbiedniejszym mieszkańcom,

to naganne praktyki. W mieście
jest mnóstwo ubogich, którzy z
ogromną wdzięcznością przyjęliby
produkty po terminie przydatności
do spożycia.
Trzeba jednak jasno powiedzieć,
że przepisy w takich sprawach są
restrykcyjne. Przeterminowaną
żywność trzeba wycofać ze sklepów
i zniszczyć. Nie wolno jej rozdawać.
Hurtowniom i sklepom, które
tak robią, grozi mandat do 500 zł
albo grzywna do 5000 zł. Również
zgodnie z przepisami przeterminowanych artykułów spożywczych
nie wolno wyrzucać do śmietnika.
Trzeba je utylizować, a to kosztuje.
(stop)

Uszkodzona
studnia
artezyjska

Zalewane jest mieszkanie na II piętrze
Na domiar złego, od ponad 2 tygodni woda z uszkodzonej studni
artezyjskiej zalewa skwer. Mieszkańcy zgłosili już awarię. Liczą na

szybką
naprawę.
(stop)

Ozorkowianin pakuje produkty do samochodu

Ewakuacja urzędu miasta
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Będzie masakra! - mail w sprawie bomby...
Ozorków Tuż przed godz. 13
w środę na pocztę
sekretariatu ozorkowskiego
magistratu przyszedł mail z
informacją o bombie. Natychmiast zarządzono ewakuację,
zarówno z urzędowego budynku,
jak i przychodni zdrowia, która
również mieści się w tym samym
gmachu co magistrat.
- Brakuje mi słów, aby to skomentować. Zawsze tego typu sygnały
trzeba traktować poważnie, choć
podejrzewam, że jest to jedynie
jakiś nieodpowiedzialny wygłup

– w pracy było prawie
70 osób. Razem z pacjentami przychodni, budynek musiała
opuścić ponad setka
ludzi.
- Nie było paniki
– dodaje sekretarz.
- Opuszczaliśmy
urząd bez pośpiechu,
aczkolwiek zaniepokojeni tym, co się
dzieje. Najbardziej
jest mi żal pacjentów,
którzy musieli również wyjść z przychodni.
Jarosław Sosnowski,
skarbnik miasta, przed magistratem trzymał kartkę z wydrukowaną treścią maila.
- Już to pokazałem policjantom.
Jest krótka informacja o tym, że
została podłożona bomba odłamkowa z trucizną i że będzie masakra – słyszymy od skarbnika.
Informacja o bombie nie trafiła
jedynie do urzędu miasta. Taki
sam mail został wysłany do urzędu
gminy.
- Na razie ewakuacja nie została
zarządzona – mówili policjanci
z którymi rozmawialiśmy przed

– mówił przed
urzędem, tuż
po informacji
o bombie Mariusz Ostrowski, sekretarz
miasta.
In formacja
o podłożonym
ładunku wybuchowym sparaliżowała pracę
magistratu. W
tym dniu – jak się
dowiedzieliśmy „Paniki nie
było” - mówi M.
Ostrowski

Mail z informacją o bombie trafił też do urzędu gminy

O dopalaczach w liceum
Ozorków Niestety, naszego miasta nie ominął problem
związany z dopalaczami – mówił w
LO podczas spotkania poświęconemu narkotykom Adrian Chojnacki,
zastępca komendanta policji w
Ozorkowie.
To kolejna dyskusja o dopalaczach w
której oprócz młodzieży uczestniczyli
pedagodzy, psycholodzy i lokalni
samorządowcy. Większość dopalaczy
– przestrzegał wiceszef miejscowego
komisariatu – to substancje, które czynią
spustoszenie w organizmie. Handlarze
omijają prawo i sprzedają środki pod
różnymi nazwami i w przeróżnej formie.
Zdarza się nawet, że dopalacze sprzedawane są w puszkach od coca – coli.
Młodzież zaopatruje się w dopalacze
najczęściej za pośrednictwem internetu.
(stop)

Kamienie
w fontannie

Przybywa kamieni na płycie
fontanny w centrum Ozorkowa. Czy to jakaś nowa moda?
- zastanawiają się pracownicy
komunalni, którzy mają sporo
pracy z czyszczeniem wodotrysku.
(stop)

Sekretarz i skarbnik miasta informują mieszkańców o alarmie
bombowym
urzędem gminy. - Czekamy na były fałszywe. Policja poszukuje
przyjazd pirotechnika.
sprawców głupich żartów. Grozi
W urzędzie gminy wiadomość o im do ośmiu lat więzienia.
bombie raczej nie prze(stop)
raziła urzędników.
- E tam, żadnej bomby nie ma – uśmiechał
się jeden z urzędników w sekretariacie
wójta.
W środę informacje
o bombie otrzymało
prawie 40 urzędów
i instytucji w województwie łódzkim.
N a s z c z ę ś c i e Ewakuowano
wszystkie alarmy także pacjentów
przychodni

Wózkiem po mieście
Przybywa wyremontowanych
ulic i chodników, choć wciąż
w Ozorkowie w niektórych
miejscach trudno jest
się poruszać na wózku
inwalidzkim. Mówią o
tym pensjonariusze
Domu Pomocy Społecznej. - Wyjeżdżam
z DPS-u i od razu jest
problem – słyszymy
od Andrzeja Gudaja.
- Chodnik jest cały w
dziurach i nierówny.
Na Listopadowej jest
podobnie. Nieraz muszę
jechać ulicą, ale to przecież
niebezpieczne.
(stop)
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ryzykuje własnym życiem
Ozorków Kto by chciał spać
w budynku, który
w każdej chwili może się zawalić? Ruina przy ul. Gębickiej nie
odstrasza pana Roberta, który
dość często nocuje w rozpadającym się domu. Mężczyzna
twierdzi, że został oszukany.
Oddał własny dom wraz z działką. Komu?
- Zabiją mnie, jak powiem. Oszukali mnie, jak byłem pijany dali do
podpisu dokument. Nie mam już
domu – mówi Robert K. (nazwisko
do wiadomości red.). - Czasami
nocuję w garażu, przy domu. Ale
boję się, że jak przyjdą i mnie tam
zobaczą, to zrobią mi krzywdę. Dlatego spędzam też noce w tej ruinie.
Ozorkowianin nie chciał powiedzieć, kto go oszukał.
- Też słyszałam, że pan Robert
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MOPS sprawdził doniesienie
Ozorków - N i e d z i e j e s i ę
krzywda dzieciom,
które przebywają z ojcem – informuje Magdalena Wąsiołek,
dyrektor ośrodka pomocy.
Przypomnijmy, że w ubiegłotygodniowym artykule pojawił się
temat rodziny z ul. Maszkowskiej.
W tej sprawie otrzymaliśmy list od

zaniepokojonych mieszkańców. Po
naszym sygnale MOPS sprawdził,
czy dzieci w wieku 5 i 11 lat mają
należytą opiekę. O tym, że nie ma
żadnych nieprawidłowości powiedziała nam również nauczycielka
jednej ze szkół do której uczęszczają
dzieci.
(stop)

boisko gotowe
Pan Robert twierdzi, że został oszukany. Dlatego śpi w ruinie
padł ofiarą oszustów – potwierdza
Elżbieta Kowalczyk, właścicielka
domu sąsiadującego z ruiną. - Trzeba przyznać, że nie wylewa za kołnierz. Jego skłonność do alkoholu
została perfidnie wykorzystana.

Szkoda. Wiele razy mówiłam,
żeby poszedł z tym na policję.
Pani Elżbieta już niejednokrotnie pomagała Robertowi K.
- Nie może być tak, że człowiek
ryzykuje własnym życiem i śpi
w takiej ruinie. Ten budynek
powinien zostać zabezpieczony
tak, aby nie można było do niego
wejść. Niestety, właściciel nieruchomości w ogóle się tym nie
interesuje.
Nie tylko E. Kowalczyk ma
nadzieję, że w końcu właściciel
ruiny przypomni sobie o zdewastowanej nieruchomości. Liczą
również na to inni mieszkańcy
Gębickiej. Taki dom z pewnością
nie jest wizytówką ulicy.
Nie udało nam się porozmawiać z właścicielem nieruchomości.
(stop)

Ozorków Zakończył się II i ostatni już etap przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4. Wykonano podbudowę
i nawierzchnię boiska i bieżni (nowa tartanowa bieżnia zastąpiła żwirową),
zamontowane zostały urządzenia sportowe i ławki, piłkochwyty wokół płyty
boiska, (w I etapie, prowadzonym w 2015 r. zamontowano część piłkochwytów), wykonano dojście z kostki brukowej od sali gimnastycznej do schodów
znajdujących się od północnej strony boiska, pojawiło się oświetlenie boiska.
(stop)

maki przy listopadowej
Ozorków Pięknie w yglądają
maki, które zakwitły
naprzeciwko filii urzędu miasta.
Spore poletko czerwieni się z daleka
i przyciąga oko. Kwiaty polne wysiały
się same. Warto wspomnieć, że mak
lekarski wytwarza sok mleczny, zwany opium, zawierający m.in. morfinę
i kodeinę. Od tysięcy lat używano
go do łagodzenia bólu, ale też do
odurzania się. Nadal produkuje się
z niego m.in. środki przeciwbólowe
i przeciwkaszlowe.
(stop)

ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE
95-035 Ozorków, ul. Wyszyńskiego 43 a, tel./fax 42 710 31 18/19. www.mokozorkow.pl, e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm

Jolly Roger
18 czerwca 2016, godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

zdrowie i uroda
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SZcZaW Na ZdroWiE

Szczaw to roślina, która znalazła
zastosowanie nie tylko w kuchni,
lecz także lecznictwie. Szczaw
posiada liczne właściwości zdrowotne, które od wieków są
wykorzystywane przez zielarzy.
Szczaw pomoże przy dolegliwościach układu pokarmowego, a
także stłuczeniach i obrzękach.
Właściwości lecznicze szczawiu
wykorzystywali już greccy lekarze.
Wyciągi z owoców szczawiu kędzierzawego na winie lub wodzie znalazły zastosowanie w biegunkach i
różnych chorobach przewodu pokarmowego, a nawet w ukąszeniach
skorpionów. Natomiast korzenie
tego rodzaju szczawiu gotowane w
wodzie lub surowe stosowane były
w chorobach skórnych, zaś gotowane w winie jako płyn do płukania
ust w bólu zębów i chorobach uszu.

Szczawie (wszystkie gatunki)
zawierają sporo garbników - związków, które zmniejszają nasilenie
biegunki lub zatrzymują ją, działając
ściągająco na błonę śluzową jelita
grubego. W związku z tym w medycynie naturalnej stosuje się je jako
środek przeciwbiegunkowy. Współczesna fitoterapia poleca także napar
z liści lub sok z surowego szczawiu
na pobudzenie apetytu.
Szczaw - właściwości bakterio i grzybobójcze
W szczawiu zwyczajnym, tępolistnym oraz kędzierzawym

Koktajl na mocne nerwy

Zmiksuj jednego banana ze
szklanką kefiru. Wymieszaj z
dwoma łyżkami miodu, dopraw do
smaku sokiem cytrynowym.
jak to działa?
Banany są bogatym źródłem
witaminy B6 i magnezu,
składników niezbędnych do
prawidłowej pracy układu
nerwowego. Ich niedobór
powoduje nerwowość i zmęczenie.
Wapń zawarty w kefirze wzmacnia
kości. Miód działa krzepiąco i
antyseptycznie, a sok z cytryny
wzmacnia odporność

czereśnie

OWOCE DOBRE NA STAWy, TARCZyCĘ I MŁODĄ SKóRĘ

naukowcy znaleźli substancje
o wyraźnych właściwościach
przeciwgrzybiczych. Z kolei eterowe wyciągi z liści i nasion, jak
również etanolowe wyciągi z liści
szczawiu kędzierzawego, wykazują przeciwbakteryjne działanie
wobec gronkowca złocistego i
laseczki siennej.
Szczaw na kaszel
Ziele szczawiu kędzierzawego
polecane jest na kaszel różnego
pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych.
Ziele tego gatunku szczawiu jest
nawet składnikiem syropów na
kaszel.

Szczaw na zwichnięcia
i oparzenia
W ziołolecznictwie świeże,
zmiażdżone liście szczawiu zwyczajnego zaleca się przykładać na
stłuczenia i obrzęki skóry. Z kolei
odwar ze
Poza tym szczaw działa moczopędnie i krwiotwórczo.
szczawiu lancetowatego może
służyć do okładów, przemywań i
płukań skóry – na owrzodzenia,
oparzenia I i II stopnia, trudno
gojące się rany. Przy odparzeniach
ciała, najczęściej spotykanych u
niemowląt, stosowano w lecznictwie ludowym okłady z odwaru
z liści szczawiu kędzierzawego.

plamy WąTrOBOWe - skąd się biorą
i kiedy należy iść do lekarza
To po prostu obszary, w których
gromadzi się nadmiar pigmentu
- zwykle na skutek długotrwałego
wystawienia skóry na działanie
promieni słonecznych. Dawka promieniowania słonecznego kumuluje
się i z reguły efekty widać dopiero
po wielu latach, często w starszym
wieku. Osoby, które bardzo dużo
przebywają na słońcu, mogą jednak
mieć je na rękach czy twarzy już w
wieku dwudziestu kilku lat.
Tak zwane plamy wątrobowe to
duże obszary skóry zabarwionej
brązowawym pigmentem, pojawiające się najczęściej na grzbiecie
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dłoni. Choć zwykle plamy wątrobowe kojarzą nam się z osobami w
podeszłym wieku, plamy te nie są
efektem starzenia się skóry.

jAK ROZjAŚNIĆ PRZEBARWIENIA - METODy DOMOWE
• smaruj plamy sokiem z cytryny 2 razy dziennie - jego lekko kwaśny
odczyn jest wystarczająco silny, aby usunąć zewnętrzną warstwę naskórka i rozjaśnić przebarwienia.
• zmiksuj miód z jogurtem - w ten sposób otrzymasz domowy rozjaśniacz - wystarczy łyżeczka naturalnego jogurtu i łyżeczka miodu.
Raz dziennie nałóż papkę na plamy, pozostaw wyschniętą przez 30
minut, potem spłucz.
• pokryj plamy żelem z aloesu - jeśli to możliwe, wyciśniętym ze świeżych liści. Zerwij liść, przetnij go w połowie i wyciśnij gęstą, żelowatą
galaretkę. Aloes zawiera substancje, które przyspieszają złuszczanie się
naskórka i wzrost nowych, zdrowych komórek. Nakładaj żel na skórę
1-2 razy dziennie.

Choć czereśnie w 80 proc. składają
się z wody - owoce te są kopalnią witamin i soli mineralnych. Czereśnie są
nie tylko smaczne i zdrowe, ale także
poprawiają stan skóry - zawarte w
nich witaminy i przeciwutleniacze
działają odmładzająco. Ponadto
korzystnie wpływają na stawy i
tarczycę.
Czereśnie neutralizują działanie wolnych
rodników i dzięki temu spowalniają
procesy starzenia się skóry. Oczyszczają
organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Owoce te
polecane są osobom, którym doskwiera dna moczanowa i tym, którzy chcą się
jej ustrzec - jedzenie czereśni zmniejsza
ilość kwasu moczowego we krwi.
Czereśnie dobre dla serca, nerek
oraz stawów
Owoce te zawierają dużo potasu, który
usuwa z organizmu nadmiar soli i dlatego dobroczynnie wpływa na serce,
nerki oraz stawy. Są również w czereśniach witaminy z grupy B, a przede
wszystkim witamina B5, wspomagająca
leczenie artretyzmu. Artretyzm dotyka
zwykle osoby z niedoborem witaminy
B5, który czereśnie są w stanie uzupełnić. Dlatego właśnie czereśnie poleca
się osobom cierpiącym na opuchnięcia
i zniekształcenia stawów. Owoce te
do jadłospisu powinni włączyć także
zdrowi, bo dzięki temu mają szansę na

uniknięcie artretyzmu. Wystarczy przez
cały sezon zjadać codziennie około pół
kilograma czereśni, najlepiej zastępując
nimi jeden z posiłków.
Spora ilość kwasów owocowych wraz
z witaminami A i C działa na organizm
oczyszczająco i odtruwająco, a jednocześnie poprawia stan i wygląd skóry.
Dzięki obecności bioflawonoidów czereśnie, zwłaszcza czerwone, są zaliczane
do świetnych przeciwutleniaczy, które
zwalczają wolne rodniki.
W czereśniach jest więcej jodu niż
w rybach
Porcja czereśni dostarcza też wapnia,
żelaza i dużej dawki jodu (330 mg w
100 g), którego te smaczne owoce
mają więcej niż dorsz i wiele innych
ryb morskich! Jod wzmaga produkcję
hormonów tarczycy, m.in. regulujących
przemianę materii.

Przepis na maseczkę z
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Plamy wątrobowe - kiedy do
lekarza?
Plamy wątrobowe - wyglądające
zwykle jak piegi, tylko dużo od
nich większe - są raczej niegroźne.
Jeśli jednak w takim miejscu czujesz mrowienie, swędzenie, jeśli
plama zmienia kolor albo zaczyna
krwawić - jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem. Niektóre rodzaje
nowotworów skóry - np. czerniak
- mogą w początkowym stadium
wyglądać jak plamy wątrobowe.
Jeżeli domowe metody nie pomagają - twój lekarz może skierować
cię do dermatologa, który obejrzy
zmiany i zaleci właściwe leczenie.

10 dojrzałych truskawek rozgnieć widelcem lub zmiksuj w
blenderze. Następnie dodaj 4 łyżki mleka lub rzadkiej śmietany (jeśli włosy są wyjątkowo suche i zniszczone). Całą
maskę rozprowadź dokładnie na włosach i trzymaj pod
przykryciem przez ok. 15 minut. Potem umyj włosy
dokładnie letnią wodą i (opcjonalnie) delikatnym
szamponem. Maseczkę można nakładać na
włosy nawet kilka razy w tygodniu. Będą
dobrze odżywione i lśniące

źródło: poradnikzdrowie.pl

Szczaw na problemy układu
pokarmowego

Nowy
Tygodnik
Regionalny
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Oferty pracy

Nowy
Tygodnik
Regionalny
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OGŁOSZENIA DROBNE
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie, tel. 888 460 461
Społem PSS „Mazur”
w Łęczycy wynajmie: lokal handlowy Pl. Kościuszki 11 – róg Kaliska
oraz pawilon handlowy przy
ul. Belwederskiej 9. Informacji
udziela Zarząd Spółdzielni,
tel.: 505-266-210
lub 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własnościowe w Ozorkowie, M-4,
pow. 60,67 m², parter, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, c.o. lub
zamienię na M-3 z dopłatą. Tel.:
42-277-25-94
Sprzedam działkę budowlaną 2030
m² tanio – prąd, blisko wodociąg,
ok/ Ozorkowa. Tel.: 511-509-716
Sprzedam mały stolik pod RTV,

mahoń, stan bdb, cena 20 zł. Tel.:
782-258-797

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

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

Sprzedam szyny budowlane,
pompę głębinową 50 m, wapno
lasowane w workach, przyczepę
jedoosiową, butlę tlenową do
spawania, dużą spawarkę, słupki
ogrodzeniowe, bramę metalową
2 m dł. x 1,5 m szer.
Tel: 511-997-458

„SINGER” szyjąca, na pedał –
sprzedam. Tel.: 500-336-322
Hak holowniczy 1400 kg, atest,
homologacja – sprzedam. Tel.:
500-336-322

Przyjmę reklamę na budynek,
róg Poznańskiej i Ogrodowej.
Tel.: 793-56-08-14,
888-764-894
Wynajmę wysoką tablicę reklamową, szer. 2m na ul. Kaliskiej naprzeciwko supermarketu.
Tel.: 511-997-458

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78

Pracownik pomocniczy na
wykańczalni
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
Konstruktor odzieży z
możliwością odszywania
wzorów
Wykształcenie średnie
włókiennicze (mile widziane),
umiejętność konstrukcji odzieży
oraz odszywania wzorów.
P.P.H.U ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169
Szwaczka
Umiejętność szycia, min.1 rok
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370
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
Kierowca kat. B + C, sprzedawca
Prawo jazdy kat. B + C
Firma Handlowa „ROLSPEC”
Jerzy Ogłoszka, Marzena
Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635
Operator maszyn
Wykształcenie podstawowe,
umiejętność rozpoznawania
kolorów, aktualna książeczka

sanepidowska
KONVERT POLSKA
ul. Piotrowska 183/187
90-447 Łódź
e-mail: joanna.tokarczyk@konvert.
pl
Miejsce pracy: Aleksandria
Fryzjer
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe kierunek fryzjer lub po
kursie fryzjerskim, mile widziane
doświadczenie w zawodzie fryzjera
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588
Bukieciarka
Wykształcenie podstawowe,
umiejętność pracy w bukieciarstwie,
chęć do pracy, mile widziane
doświadczenie
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588
Sprzedawca
Rzetelność, sumienność, obsługa
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. E. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76
Praca w Łęczycy, ul. Kaliska,
Belwederska,
E. Orzeszkowej.
Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.
Ekspedientka
Wykształcenie podstawowe,
książeczka sanitarnoepidemiologiczna, wymagane
doświadczenie.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Dariusz Fibor
ul. Dworcowa 5e
99-100 Łęczyca
tel. 501 287 591

Rozrywkowa „WESOŁE
MIASTECZKO” Mirosław Jabłoński
ul. Fiołkowa 2, 91-601 Łódź
tel. 665 150 147

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 510 700 962
Miejsce pracy: Łęczyca

Kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. D, aktualny kurs
na przewóz osób, mile widziane
doświadczenie zawodowe.
DYNAMIC Travel
Kurzawa i Kurzawa Sp. j.
ul. klonowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 603 960 871
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Umiejętność szycia, chęć do pracy,
min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz
Pawłowski
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61
Monter sieci
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005
Ciastowy
Książeczka zdrowia, doświadczenie
na danym stanowisku.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21
Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe mechaniczne, prawo
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Łęczycy Sp. z
o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Pomoc lakiernika
Wykształcenie podstawowe.
KMPERFORMANCE MARIANNA
KMIECIAK
Zagaj 10
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 514 195 642
Murarz
Systematyczność,
odpowiedzialność, wymagane
doświadczenie w zawodzie
murarza.
DAR-BUD Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30, 99-100 Łęczyca
tel. 519 056 415
Masarz
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe – masarz, wędliniarz,
aparatowy przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a, 99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Obsługa wesołego miasteczka
Chęć do pracy, mile widziane
prawo jazdy kat. B.
Działalność Kulturalno-

Ogrodnik
Wykształcenie średnie, wymagane
doświadczenie min. 3 lata poparte
świadectwami pracy.

Jednostka Budżetowa „Zieleń
Miejska”
ul. M. Konopnickiej 14, 99-100
Łęczyca
tel. 24 721 03 47
Magazynier
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe lub średnie,
uprawnienia na wózki widłowe
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
84-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin-Kolonia
CV drogą e-mail: praca@k-flex.pl
Kierowca ciągnika siodłowego
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do
tachografu, kurs na przewóz
rzeczy.
PHPU MIRATRANS
Mirosław Stasiak
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 383 850
Praca na terenie Europy.
Magazynier-sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M.
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12. 99-335 Witonia
tel. 604 941 635
Brukarz
Chęć do pracy, mile widziane
prawo jazdy kat. B, wymagane
doświadczenie.
Zakład Remontowo-Budowlany
„AGATEK” Krzysztof Kopka
Dzierzbiętów Mały16,
99-100 Łęczyca
tel. 502 587 017
Kierowca kat. B
Chęć do pracy, odpowiedzialność,
prawo jazdy kategorii B.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21 lub 667 461 520

ogłoszenie

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

Kupon na bezpłatne ogłoszenie



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

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
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wyBUcH gazU na
sikorskiego!
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W niedzielny poranek
potężny wybuch wyrwał
ze snu lokatorów bloku. To cud, że
nikt nie zginął. W mieszkaniu na
parterze eksplozja zmiotła ścianę
iej
działową. Wyleciały okna. - Najbardz
prawdopodobną przyczyną było
ej
nieszczelne podłączenie butli gazow
aw
– powiedział Reporterowi jarosł
ie.
jarczyński, dowódca jRG w Ozorkow
Ozorków

Trzy osoby zostały poszkodowane. Dwie osoby
z mieszkania, w którym
doszło do wybuchu – w
wieku 61 i 62 lat – zostały
przewiezione do szpitala.
Jedna, ponad 80-letnia lokatorka bloku odmówiła
hospitalizacji. Udzielono
jej pomocy na miejscu. W
sumie z bloku ewakuowano
ponad 90 osób.
- Bardzo się przestraszyłam. Obudził mnie huk i
wstrząs. Nie wiedziałam
co się dzieje. Za chwilę w
mieszkaniu pojawił się dym
– mówi roztrzęsiona Zofia Barańska, lokatorka z
pierwszego piętra. - Moje
mieszkanie jest tuż nad tym,
gdzie był wybuch.
Pani Zofia nie chciała
jechać do szpitala. Przed
blokiem zdezorientowana
siedziała na ławce powtarzając...
- Muszę wziąć leki na
serce.

Mieszkańcy mocno przeżywali
dramat.
- Mój Boże – mówi Krzysztof
Słoczyński z mieszkania na III
piętrze. - Eksplozja była bardzo
duża. Poczułem ten wstrząs.
Mam nadzieję, że lokatorzy tego
mieszkania, w którym wybuchł
gaz, przeżyją.
Przed blokiem rozmawialiśmy
z rodziną lokatorów, którzy trafili
do szpitala.
- Żyją i to jest najważniejsze – usłyszeliśmy od
Andrzeja i Adama,
siostrzeńców
poszkodowanych.
- Mają
popa-

rzenia skóry, obrażenia głowy.
Kapitan Jarosław Jarczyński
z miejscowej straży pożarnej
mówi o przyczynie wybuchu.

Na miejscu był inspektor
nadzoru budowlanego. Stwierdził, że wybuch nie naruszył
konstrukcji bloku. Lokatorzy
mogli po kilku godzinach powrócić do swoich mieszkań.
Dwa lo-

kale na parterze nie nadają
się do zamieszkania. Burmistrz Jacek Socha zaoferował pomoc lokalową dla
poszkodowanych.
tekst i fot. (stop)

- Najprawdopodobniej wężyk nie był szczelnie podłączony do butli. W pomieszczeniu
zgromadziła się mieszanka
wybuchowa. W wyniku iskry
gaz wybuchł. Praktycznie całe
mieszkanie jest spalone. Jedna
ścianka działowa runęła.
Strażacy udzielali pomocy
lokatorom.
- Podawaliśmy tlen. W niektórych przypadkach potrzebna
była spokojna rozmowa, lokatorzy byli w silnych emocjach
– dodaje Sylwester Pawlak,
zastępca dowódcy jednostki w
Ozorkowie.
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Picie rurką

Babcia na
bujaku

nowe obserwatorium

„Woda” ułatwiająca zasypianie

kiedy kwiaty słabiej pachną?

Japońska Coca-Cola zaprezentowała ostatnio nowy produkt - napój zapewniający lepszy sen. Glaceau Sleep Water
zawiera L-teaninę, L-aminokwas niebiałkowy, który łatwo
pokonuje barierę krew-mózg i ma działanie uspokajające.
Teoretycznie więc napój powinien ułatwiać odpoczynek
nawet osobom, które nie mają czasu na 8-godzinny sen.
Lekka woda nie zawiera kofeiny. Najlepiej wypić ją wieczorem albo po kąpieli. Ponieważ produkt jest nowy, nie
wiadomo, czy twierdzenia te mają jakieś uzasadnienie, czy
chodzi wyłącznie o chwitliwą reklamę.

Naukowcy dowiedli, że związany z globalnym ociepleniem
wzrost temperatur ma negatywny wpływ na rośliny. Teraz
wykazano, że wzrosty temperatury otoczenia sprawiają,
że kwiaty produkują mniej lotnych związków zapachowych. Na przykładzie laboratoryjnym odkryto, że przy
podwyższonej temperaturze kwiaty petunii produkują i
emitują znacznie mniej związków zapachowych. Młody
Izraelczyk zademonstrował metodę obejścia tego zjawiska
za pomocą ekspresji genu PAP1 rzodkiewnika pospolitego, która wzmaga produkcję zapachu bez względu na
temperaturę otoczenia. Can’ani opisał też pierwszy gen
spełniający funkcję bezpośredniego regulatora emisji
woni. Po zahamowaniu jego ekspresji kwiaty petunii nie
wydzielały zapachu, ale nadal wytwarzały wonne związki.

źródło: internet/trolu.com.pl, kopalniawiedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Szczecinek ma w planach adaptację zabytkowej wieży
ciśnień na obserwatorium astronomiczne. Placówka będzie służyć edukacji i popularyzacji astronomii. Aktualnie
trwa przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
W centrum Szczecinka znajduje się stara wieża ciśnień o
wysokości 36 metrów, która na dodatek stoi na wzgórzu, co
sprawa, że jest jednym z najwyższych punktów w mieście.
Wieżę zbudowano w 1912 roku. Teraz władze Szczecinka
chciałyby odrestaurować obiekt i zaadaptować go na
obserwatorium astronomiczne. Przyszłe obserwatorium
ma posiadać zautomatyzowaną kopułę z teleskopem,
z możliwościami sterowania nimi w sposób zdalny, na
przykład przez internet.

