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nocna akcja zŁoDziei
CUDOWNY 

OBRAZ 
w Łęczycy

Domy bęDĄ zrÓwnane 
z ziemiĄ!

miss 
z ozorkowa

Pod Ozorkowem siedem gospodarstw zostanie wyburzonych. 
Powodem jest planowana w tym miejscu trasa S14. Państwo 
wywłaszczyło gospodarzy, jednak większość z nich nie jest 
zadowolona z przyznanych rekompensat. Ludzie są załamani.
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- To już przekracza 
wszelkie granice – 

mówi nasza czytelniczka, która 
zwraca uwagę na samochody po-
zostawiane na chodniku. Jadwiga 
Stankowska uważa, że parking 
przy dyskoncie przy ul. Belwe-
derskiej jest za mały, dlatego w 
pobliżu sklepu panuje istny chaos.

Każdy zmotoryzowany klient 
sklepu stara się zaparkować jak naj-
bliżej wejścia i jest to dość oczywiste. 
Niestety, parking przy Biedronce 
przy ul. Belwederskiej nie jest zbyt 
duży, więc każdy kierowca radzi 
sobie jak może. Zazwyczaj, z braku 
wolnych miejsc, samochody parkują 
na chodniku. Nie każdemu piesze-
mu to się podoba.

- To jest nieprawdopodobne. Jaki 
tu jest bałagan. Z torbami trzeba Karol Niewiadomski, 

dyrektor Zieleni Miej-
skiej chciałby zrealizować w Łęczy-
cy niecodzienny pomysł. Chodzi o 
ustawienie kilku uli, np. w miejskim 
parku. 

Póki co, o realizacji przedsięwzięcia 
jest dość cicho. Dyrektor „Zieleni” 
przedstawił go jedynie podczas 
swojej rozmowy kwalifikacyjnej. Nie 
wiadomo więc, jak zareaguje na niego 
rada miejska i czy zostanie on w ogóle 
wdrożony w życie.

- Jest to pomysł w Łęczycy nowa-
torski. Jeszcze szerzej go nie przed-
stawiałem. W tym roku jednostka 
ma bardzo dużo ważnych zadań 
do zrealizowania, że naprawdę nie 
wiem, czy byłby jeszcze czas na ko-
lejną inicjatywę. Prawdą jest jednak, 
że chciałbym wprowadzić pszczoły 
do miasta. Koncepcje są dwie. Jedna 
zakłada postawie uli dla owadów 
zapylających w przedszkolach. 
Zamieszkały by w nich pszczoły 
murarki, całkowicie bezpieczne, bo 
nie mają żądeł. Teraz jest już jednak 
za późno na zakładanie takiego 
ula. Druga opcja dotyczy pszczół 
miodnych – tych z żądłami, którym 
ule można zakładać jeszcze o tej po-
rze. W tym przypadku oczywiście 

należałoby dokładnie wybrać miej-
sce. Musiałoby się ono znajdować 
w bezpiecznej odległości od ludzi. 
I oczywiście muszą to być pszczoły 
o bardzo łagodnym usposobieniu. 
Ale to wszystko pewnie nie w tym 
roku. 

Jedną z możliwych lokalizacji jest 
park miejski. Jeśli pojawiłyby się w 
nim ule, konieczne byłoby odpo-
wiednie oznakowanie i ostrzeżenia. 
Warto podkreślić, że pszczoła może 
użądlić tylko w dwóch przypad-
kach – kiedy broni swojego domu 
lub własnego życia. Niezaczepiana 
przez ludzi, sama nie zaatakuje. 

Koszt jednego ula wynosi oko-
ło 300 zł. W planach dyrektora 
znalazłoby się 4-5 uli. Dyrektor K. 
Niewiadomski zadeklarował, że 
osobiście doglądałby pszczół, bo się 
na nich zna.

(zz)

Tobiasz Pietrzak
- Moja mama umie robić najlepsze 
niespodzianki i pyszne kanapki. 
Kocham ją za to, że potrafi  się tak 
pięknie śmiać i dlatego świetnie 
razem się bawimy. Mama czasami 
długo pracuje i wtedy bardzo za 
nią tęsknię.

Hania Derkowska
- Moja mama, jak wszystkie 
mamy jest strasznie mocno ko-
chana. Kiedy wracam ze szkoły 
zawsze pyta, czy jestem głodna. 
Moja mama jest mądra, bo po-
trafi  odpowiedzieć na wszystkie 
pytania. Lubię nasze wspólne 
wycieczki rowerowe po okolicy.

Oliwier Pawlak
- Moja Mama najlepiej gotuje. Jest 
mądra i piękna. Bardzo kocham 
moją mamę, a mama mnie. Kiedy 
nie potrafi ę sobie z czymś poradzić 
biegnę do mamy, a ona zawsze mi 
pomoże. Chętnie jej pomagam, bo 
nie chcę, aby się zmęczyła. Jak zrobi 
wszystko szybciej, to będzie miała 
więcej czasu dla mnie.

Wiktor Derkowski
- Moja mama jest kochana, 

często zabiera mnie i siostrę 
do fi gloraju i do zoo. Jedziemy 
wtedy całą rodziną. Oglądamy 
zwierzaki, a jak się zmęczymy 
to razem zjadamy pyszne lody. 

Mama ma zawsze dla mnie czas.

Nadia Florczyk
- Mama jest zawsze uśmiechnięta, 
a ja bardzo lubię, kiedy się uśmie-
cha. W ogóle jest bardzo wesoła. 
Mama umie zrobić dobre śniadanie, 
obiad i kolację. Często się razem 
bawimy, a kiedy nam się znudzi, to 
mama czyta mi bajki. Najbardziej 
lubię, kiedy wszyscy razem z tatą 
jedziemy na wycieczkę.

Reporter pyta: Dlaczego twoja mama jest wyjątkowa?

chodnik dla pieszych 
czy dla samochodów?

Na zdjęciu Jadwiga 
Stankowska

przeciskać się między parkującymi 
w niedozwolonych miejscach samo-
chodami. Mało tego, trzeba bardzo 
uważać, bo kierowca też może nie 
zauważyć pieszego i o nieszczęście 
nie trudno – mówi zdenerwowana 
Jadwiga Stankowska mieszkająca 
w pobliżu Biedronki. - Oczywiście 
uważam, że chodnik jest dla ruchu 
pieszego, a nie samochodowego, ale 
kto by na takie rzeczy zwracał uwagę. 
W mojej ocenie, do każdego kierowcy, 
który zaparkuje na tym chodniku 
trzeba wzywać straż miejską.

(mku)

Bałagan przy działkach
Sterty śmieci zalegają 
przy ogródkach dział-

kowych Gwarek 2 przy osiedlu Kró-
lów Polskich. Taki widok przyjemny 
nie jest i na pewno nie świadczy 
dobrze o zarządzie ogrodu. Do tego 
dochodzą sterty gałęzi i skoszonej 
trawy wyrzucane przez działkow-
ców na terenie dawnej strzelnicy. 

Przydziałkowy kontener na śmieci 
wypełniony jest po brzegi. Nic więc 
dziwnego, że działkowcy śmieci 
wyrzucają obok niego. Trwa to jed-
nak zbyt długo. Kontener już dawno 

powinien zostać opróżniony. Sprawą 
zajęła się straż miejska, która zamie-
rza wyegzekwować przestrzeganie 
porządku.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o za-
legających śmieciach. Kiedy udali-
śmy się na miejsce, widok był wręcz 
okropny. Na pewno nie tak powi-
nien wyglądać teren przy ogrodach 
działkowych – komentuje Tomasz 
Olczyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy. - Wystawiliśmy wezwanie 
do osobistego stawienia się w naszej 
jednostce pani prezes tamtejszego 

ogrodu. Będziemy rozmawiać, aby 
śmieci zostały jak najszybciej usu-
nięte. Zamierzamy też na bieżąco 
monitorować ten teren i sprawdzać, 
czy sytuacja nie będzie się powtarzać.

(zz)

nowatorski pomysł dyrektora

Szef „ZM” chce uli

Czy w miejskim parku staną 
ule?

matka boża w dekanacie łęczyckim
Cudowny obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej w czwartek 
został przywieziony do Łęczycy. 
Na przywitanie Ikony na plac 
T. Kościuszki przyszło mnóstwo 
mieszkańców. - To wyjątkowe 
wydarzenie – mówili łęczycanie.

Wędrówka Obrazu Matki Bożej 
po dekanacie łęczyckim rozpoczę-
ła się od nawiedzenia parafi i św. 
Bartłomieja w Topoli Królewskiej a 
potem kolejno odwiedziła parafi e: 
w Siedlcu, Grabowie, Błoniu, by 
w czwartek przybyć do parafi i św. 
Andrzeja Apostoła w Łęczycy. Tak 

wać prawdziwe królewskie powi-
tanie, tak było i w Łęczycy. Matkę 
Boską Jasnogórską przywitała straż 
pożarna, duchowni (ks. biskup Woj-
ciech Osiala, dziekan łęczycki oraz 

księżą z 9 parafi i dekanatu łęczyc-
kiego) i oczywiście tłumy wiernych. 
Obraz przekazała parafi a w Leźnicy 
Małej. Na 24 godziny zagościł w 
parafi i św. Andrzeja, skąd  w piątek 
został odprowadzony do parafi i oo. 
Bernardynów. Obecności Jasnogór-
skiej Pani towarzyszyły całonocne 
czuwania i modlitwy wiernych.

(mku)

wyjątkowe wydarzenie miało miej-
sce ostatni raz 50 lat temu, dlatego 
wierni z ogromnym wzruszeniem 
przyjęli Jasnogórską Królową. W 
każdym miejscu, gdzie gościła 
Czarna Madonna, można obserwo-
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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

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca Gdyby nie czujność 
mieszkańców, mo-

głoby dojść do tragedii. Zanie-
pokojeni widokiem pijanej ko-
biety pchającej wózek z 2-letnim 
chłopcem, łęczycanie zadzwonili 
na policję.

58-latka na rauszu we wtorek szła 
ulicą Ozorkowską. Zachowaniem 
wskazującym na stan po spoży-
ciu alkoholu, zwróciła na siebie 
szczególną uwagę. Interwencja 
policjantów, którzy przyjechali we 
wskazane miejsce, tylko potwier-
dziła przypuszczenia. Kobieta była 
pijana i stwarzała realne zagrożenie 
dla małego chłopca, którym miała 
się opiekować. 

- Kobieta idąc chodnikiem pchała 
wózek z 2-letnim chłopczykiem. 
Badanie alkomatem wykazało u 
58-latki 2,3 promila alkoholu w 
organizmie. Funkcjonariusze prze-
kazali dziecko pod opiekę jego 
trzeźwej matce – informuje podkom. 
Agnieszka Ciniewicz z KPP w Łę-
czycy. - Łęczyccy policjanci przepro-
wadzą w tej sprawie postępowanie.

Postawa mieszkańca, który o 
pijanej kobiecie idącej z małym 
dzieckiem zawiadomił policję jest 
godna naśladowania. Nietrzeźwa 
osoba w żadnym razie nie powinna 
sprawować opieki, zwłaszcza nad 
tak małym dzieckiem. 

(zz)

PIJANA 58-LATKA 
ZAJMOWAŁA SIĘ 

DZIECKIEM
kibole z Łęczycy na UStawce

Łódzcy policjanci zapobiegli bru-
talnej napaści zaplanowanej w 
rejonie autostrady A1 (na pogra-
niczu powiatów łęczyckiego i 
łowickiego) przez pseudokibiców 
jednego z łódzkich klubów piłki 
nożnej. Zatrzymanych zostało 22 
mężczyzn, w 

tym pseudokibiców z Łę-
czycy. Policjanci zabezpieczyli m.in. 
maczety, kije, młotki, kominiarki, 
pojemniki z gazem łzawiącym a 
także rękawice do walki, ochra-
niacze na zęby i naklejki imitujące 
tablice rejestracyjne. 

Pod pretekstem prowadzenia 
robót drogowych, kibole chcieli na 
autostradzie zatrzymać autokar wio-
zący kibiców przeciwnej drużyny. 
Wyposażyli się przy tym w kaski 

ochronne, znaki drogowe i kamizelki 
robotników drogowych. To miała być 
brutalna napaść. Żeby przedostać się 
na autostradę, mężczyźni przecięli 
siatkę oddzielającą trasę od leśnej 
drogi. Policja udaremniła te plany.

Jak informu-
je biuro praso-
we KWP w 
Łodzi, przed 
południem 
13 maja po 
z d o b y c i u 
informacji, 
polic janci 
z Łęczycy 
zlokalizo-
wali przy-
jeżdżające 
do lasu sa-
mochody. 
Miejsce to 
pokrywa-

ło się z trasą 
zorganizowanego przejazdu kibiców 
łódzkiego klubu na mecz w Luba-
wie (woj. warmińsko-mazurskie). 
Dyżurny komendy wojewódzkiej 
policji w Łodzi skierował w ten re-
jon zwiększone siły kryminalnych. 
Potwierdził się sygnał wskazujący 
na grupowanie się pseudokibiców. 
Na miejsce dotarli funkcjonariusze 
oddziału prewencji policji w Łodzi, 
którzy wsparli kolegów z komendy 
wojewódzkiej oraz komend powiato-
wych w Łowiczu i Łęczycy. Na widok 

policjantów pseudokibice zaczęli 
uciekać leśnymi duktami nie stosując 
się do poleceń policjantów. Doszło 
do próby zepchnięcia radiowozu z 
drogi. W innym przypadku policjant 
w ostatniej chwili uniknął potrącenia. 
Ostatecznie funkcjonariusze zatrzy-
mali 22 mężczyzn w 
wieku od 22 do 36 lat. 
Są to mieszkańcy m.in. 
Łodzi, Kutna, Zgierza, 
Piotrkowa Trybunal-
skiego i Łęczycy. Więk-
szość była już notowa-
na za konflikty na tle 
pseudokibicowskim. 
W pobliżu planowa-
nej ustawki policjanci 
ujawnili także gałęzie 
i opony przygotowa-
ne do podpalenia.

Dzięki policyjnej akcji, w którą 
zaangażowanych zostało blisko 100 
funkcjonariuszy nie doszło do zbroj-
nej napaści na kibiców oraz, co za 
tym idzie, dużego zagrożenia także 
dla innych podróżnych jadących 
autostradą.

(zz)
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Zabiegi rehabilitacyjne i pro-
filaktyczne dla każdego i to 
zupełnie za darmo? Nie ma w 
tym nic dziwnego. W mieście 
działa gabinet nowoczesnej fi-
zykoterapii. Zabiegi na dowol-
ną partię ciała prowadzone są 
z wykorzystaniem delikatnego 
masażu wibracyjnego.

Program wibroterapii obejmu-
je jednogodzin-
ne zabiegi przez 
sześć kolejnych 
dni. Jest całkowi-
cie nieodpłatny. 
Do gabinetu mogą 
zapisać się wszyst-
kie osoby, zarówno 
zdrowe, jak i cier-
piące na przeróżne schorzenia. 
Aparat wykorzystywany w tera-
pii „wymasuje” każdego pacjenta 
o wadze od 30 do 160 kg, wiek nie 
ma znaczenia.

- Zapraszamy osoby zdrowe, 
aby profilaktycznie skorzystały 
z wibroterapii, osoby z lekkimi 

schorzeniami oraz oczywiście 
osoby chore. Przyjmujemy pa-
cjentów np. po zawale, udarze, 
z bajpasami. Na naszym urzą-
dzeniu można masować dowol-
ne części ciała, które potrzebują 
zabiegu fizykoterapii. Zabieg 
łagodzi ból, pobudza krążenie, 
poprawia metabolizm, rozluź-
nia tkanki, stosuje się go także 

w rehabilitacji po-
urazowej, a nawet 
dla relaksu – wy-
licza Alicja Sęcz-
kowska z gabinetu 
nowoczesnej fizy-
koterapii. - Zachę-
cam jak najwięcej 

osób, aby zapisywały się do 
nas na zabiegi. Są całkowicie 
darmowe.

Na zabieg może zapisać się 
każdy, nie tylko mieszkańcy Łę-
czycy. Do gabinetu przyjeżdżają 
pacjenci m.in. z Kutna, Zgierza 
czy Poddębic. 

(zz)

Podczas miejskich 
obchodów Dnia Dziecka, najmłodsi mieszkańcy z pewnością nie będą się nu-dzić. Zaplanowano mnóstwo atrakcji.

Na placu T. Kościuszki, jak 
co roku trwać będzie główna 
część imprezy. Z samego rana, 
o 9.30 nastąpi uroczyste prze-
kazanie kluczy do bram miasta 
najmłodszym mieszkańcom. 
Między godz. 10 a 20 można 
będzie korzystać z atrakcji w 
parku rozrywki - strefie urzą-
dzeń dla dzieci i młodzieży. 
Znajdą się wśród nich m.in.: tor 
„ludzkie kręgle”, nożny bilard, 
ściana wspinaczkowa, karuzele, 
dmuchane zjeżdżalnie czy basen 
z kulami wodnymi. Funkcjono-

wać będzie strefa bezpłatnych 
urządzeń oraz strefa urządzeń 
płatnych. Strefy będą od siebie 
widocznie wydzielone. 

W godzinach 10 – 18 organi-
zatorzy zapraszają do strefy ani-
macji, a w niej m.in.: klauniada, 
szczudlarze, chodzące maskotki 
- słoń i żółw czy spektakl w towa-
rzystwie „Elvisa Presleya”.

Od godz. 10 do 15 na dziedziń-
cu zamku trwać będą warsztaty 
z konstruowania i zdobienia 
kartonowych modeli budynków 
oraz warsztaty lepienia z gliny. 
Od 17 na scenie zaprezentują się 
muzycznie uzdolnieni łęczyccy 
uczniowie, zespół Sokol Orkestar 
a na koniec wystąpi gwiazda 
wieczoru – Dawid Kwiatkowski. 

(zz)

Smardze to bardzo rzad-
kie grzyby, w dodatku są 

pod ochroną i nie wolno ich zbierać. 
W tym roku wyrosły w miejskim par-
ku, co jest nie lada gratką. Grzyby te 
wyróżnia przede wszystkim cena - za 
100g suszu trzeba zapłacić około 200 
zł. Droższe są tylko trufle.

Wszystkie gatunki smardzów wystę-
pujących w Polsce objęte są ochroną ści-
słą i wpisane są do listy roślin i grzybów 
jako rzadkie. Z tego powodu nie wolno 
ich zbierać ze stanowisk naturalnych. 
Może się natomiast zdarzyć, że wyro-
sną na naszej działce lub w ogródku, 
jednak i wtedy szkoda byłoby je zbierać 
choćby ze względu na ich sporadyczne 
występowanie i dużą wybredność co 
do stanowiska. 

Smardze pojawiają się mniej więcej 
od końca marca do końca maja, czyli 
wtedy, kiedy o zbiorze większości in-
nych gatunków można tylko pomarzyć. 
Są grzybami jadalnymi i cenionymi 
ze względu na delikatny, orzechowy 
smak. Jednak spożywane na surowo 
są trujące. Łatwo też pomylić je z trującą 
piestrzenicą kasztanowatą.

(zz)

Na dwie części po-
dzielono walne zgro-

madzenia spółdzielców „Łę-
czycanki”. Odbędą się 8 i 9 
czerwca w bursie szkolnej przy 
ul. Kaliskiej 13. Członkowie 
łęczyckiej spółdzielni podejmą 
m.in uchwałę w sprawie wybo-
ru brakującego członka rady 
nadzorczej. Przypomnijmy, że 

rada funkcjonuje w okrojonym 
składzie od 24 listopada ub. 
roku po rezygnacji Krzysztofa 
Graczyka.

Część pierwsza walnego odbę-
dzie się 8 czerwca od godziny 17. 
Obejmuje członków spółdzielni 
mieszkających w nieruchomo-
ściach przy ul.: Zachodniej 3 i 9, 
M. Konopnickiej 11, 9, 5, 7, 15, 1, 

Kiełbasa, kaszanka czy 
karkówka. Do tego np. 

skrzydełka. W sklepach mięsnych 
widać, że rozpoczął się sezon grillo-
wy. Klientów nie brakuje, zwłaszcza 
przed weekendem.

Ciepła wiosna przyszła z opóźnie-
niem, ale ważne, że w końcu można 
nadrobić zaległości z przebywania 
na świeżym powietrzu. Na działkach 
od piątku widać grillujące rodziny, a 
w mięsnych znacznie większy ruch.

- Zainteresowanie kiełbasą czy 
karkówką oczywiście jest już znacz-
nie większe i wzrasta szczególnie w 
okolicach weekendu oraz dni wolnych 
od pracy - mówi Renata Andrzejczak, 
sprzedawczyni w sklepie mięsnym. - 
Klienci mają w czym wybierać. U nas 
dobrze sprzedaje się rusztowa, czyli 
kiełbasa typowo na grilla, ale nie tylko. 
Również śląska jest często wybierana. 
Z mięs najwięcej na grilla sprzedajemy 
oczywiście karkówki.

A jeśli ktoś nie ma na czym grillo-
wać, żaden problem. W Łęczycy grill 

AtrAkcyjny Dzień 
DzieckA

Smardze 
w parku

Darmowa fizykoterapia 
w Łęczycy

Gabinet 
Nowoczesnej 
Fizykoterapii

ul. Ozorkowska 9

Pacjenci korzystający z wibroterapii mówią, że czują się 
znakomicie

co na grilla?

Kiełbasa jest wciąż numerem 
jeden na grilla

można kupić w sklepie sportowym, 
w marketach, a także w sklepach z 
materiałami budowlanymi i urzą-
dzeniami ogrodowymi. Cena zależy 
od wielkości urządzenia od ok. 30 
do 100 zł.

(mku)

coraz bliżej Do walnego

Prezes Jarosław Pacholski przedstawi m.in. sprawozdanie 
finansowe spółdzielni

1a, 1b, 3, 8b i 8c, Dominikańskiej 
15, 10, 8, 10a, 8b i 8c, Wojska 
Polskiego 1a, 1b, 1c. Część druga 
zgromadzenia, zaplanowana 
na dzień 9 czerwca od godz. 17 
przeznaczona jest dla spółdziel-
ców mieszkających przy ul.: Zw. 
Walki Młodych 1 i 1a, Belweder-
skiej 79, 79a, 81, 81a, 83, 85, 75 
i 75a, Bitwy nad Bzurą 24, 26  i 
39, Osiedlowej 4, Dworcowej 5f 
oraz dla członków spółdzielni 
posiadających tytuł prawny do 
spółdzielczego prawa do lokalu 
o innym przeznaczeniu (lokale 
użytkowe, garaże) i członków bez 
tytułu prawnego. Uprawnieni do 
uczestnictwa w poszczególnych 
częściach walnego zgromadzenia 
są tylko członkowie przypisani 
do konkretnej jego części.

Wśród porządku obrad znajdują 
się m.in. punkty dotyczące: przed-
stawienia sprawozdania finanso-
wego spółdzielni, przedstawienia 
sprawozdania rady nadzorczej 
i zarządu spółdzielni, podjęcia 
uchwały w sprawie gospodaro-
wania funduszem remontowym i 
przeznaczenia nadwyżki bilanso-
wej za rok 2016, podjęcia uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium 
zarządowi „Łęczycanki” oraz prze-
prowadzenie wyborów uzupełnia-
jących do rady nadzorczej. Chętni 
mogą zgłaszać swoje kandydatury 
do 23 maja włącznie w sekretaria-
cie spółdzielni.

(zz)
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Prokuratura re-
jonowa w Łęczy-

cy skierowała do miejscowego 
sądu akt oskarżenia przeciwko 
pracownikom urzędu gminy Łę-
czyca. Chodzi o brak sprawowa-
nia należytej opieki nad kilkoma 
psami znalezionymi w nielegal-
nym schronisku w miejscowości 
Bronno. 

Łęczycka prokuratura po prze-
analizowaniu sprawy uznała, że 
mogło dojść do przestępstwa. 

- Wspólnie z powiatowym leka-
rzem weterynarii z Kutna inter-
weniowaliśmy na terenie gminy 
Łęczyca. W miejscowości Bronno 
zastaliśmy nielegalne schronisko 
dla zwierząt. 8 psów przetrzymy-
wanych było w złych warunkach. 
Nie miały dostępu do wody, w 

niektórych boksach nie było bud, 
odchody leżały gdzie popadnie, psy 
nie miały też opieki lekarza wete-
rynarii – wyliczała po styczniowej 
interwencji Amanda Chudek, pre-
zes Łódzkiego Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami. - Wójt gminy 
tłumaczył, że psy przetrzymywane 
były tam czasowo, z uwagi na limit 
miejsc w schronisku w Łęczycy. Jest 
to jednak zachowanie niewłaściwe. 
Złożyliśmy do miejscowej prokura-
tury zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
wójta gminy Łęczyca.

Teraz to sąd zdecyduje, czy zgło-
szenie ŁTOnZ było zasadne. Urzęd-
nikom z gminy Łęczyca grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do dwóch lat.

(zz)

Urząd miejski infor-
muje, że na terenie 

Łęczycy prowadzona jest bez-
płatna sterylizacja/kastracja 
kotów wolno żyjących. Akcja 
nie dotyczy kotów domowych, 
posiadających właścicieli. Zain-
teresowane osoby (tj. karmicie-
le) muszą dokonać zgłoszenia 

pod nr. tel. 609 463 157. 
Należy pamiętać, że sterylizacja 

i kastracja są jedynymi skuteczny-
mi metodami kontrolowania po-
pulacji i polepszania warunków 
bytowania kotów dzikich. Akcja 
będzie prowadzona do wyczer-
pania kwoty przeznaczonej na 
zabiegi tj. 4.000 zł. 

Kazimierz Nowakow-
ski, właściciel firmy 

Gold Hellen nie godzi się z opi-
nią mieszkańców ul. Mickiewi-
cza. Uważa, że jego ciężarówki 
nie uprzykrzają życia sąsiadom. 
- Ta opinie jest bardzo krzyw-
dząca – mówi przedsiębiorca z 
Łęczycy.

Przypomnijmy, że podczas 
ostatniego posiedzenia wspól-
nego komisji rady miasta, Wie-
sława Jabłońska zasygnalizowała 
radnym problem, który od lat 
trapi mieszkańców ul. Mickie-
wicza. W. Jabłońska prosiła o 
podjęcie odpowiednich działań, 
aby zmienić lokalizację firmy 
transportowej, lub przynajmniej 
wyegzekwować przestrzeganie 
przez jej pracowników ciszy 
nocnej (o sprawie pisaliśmy w 
ub. numerze Reportera).

Właściciel firmy dziwi się kry-
tyce i się z nią nie zgadza.

- To jest bardzo krzywdząca 
opinia, a na dodatek nie do koń-
ca zgodna z prawdą. Jesteśmy w 
tym miejscu już dobrych kilka 
lat, zawsze starałem się prze-
strzegać zasad dobrego współ-
życia z sąsiadami. Nie jestem 
człowiekiem konfliktowym, nie-
mniej jednak nie mogę zgodzić 
się z oceną pani Jabłońskiej. Po 
pierwsze, na ulicy Mickiewicza, 
oprócz mojej firmy jest jeszcze 
Powiatowy Zarząd Dróg. Oni 
także dysponują ciężkim sprzę-
tem i to często głośniejszym niż 
samochody ciężarowe, jak np. 
ciągniki. W okresie zimowym 

mają dyżury do późnych go-
dzin nocnych i o ile warunki 
atmosferyczne tego wymagają, 
wyjeżdżają na drogi. Po drugie, 
moje samochody nie zakłócają 
spokoju mieszkańców, gdyż na 
początku tygodnia wyjeżdżają i 
wracają do bazy dopiero na jego 
koniec. W ciągu tygodnia na pla-
cu nie ma pojazdów – słyszymy 
od K. Nowakowskiego. - Spękane 
mury, w mojej ocenie, są bardziej 
efektem bezpośredniej blisko-
ści ogromnych świerków, niż 

przejeżdżających samochodów. 
Nie rozumiem tych wszystkich 
pretensji. Chciałbym współpra-
cować z ludźmi zamiast wcho-
dzić w konflikty. Dodam tylko, 
że jako przedsiębiorca tworzę 
miejsca pracy i zatrudniam ludzi 
z Łęczycy. Mógłbym odsprzedać 
miastu moją działkę, ale jaką 
inną lokalizację mogliby mi za-
proponować?

Póki co sytuacja jest nie do roz-
wiązania.

(mku)

Schronisko dla bez-
domnych zwierząt do-

czekało się prac remontowych. 
Od ponad tygodnia malowane 
są kojce w środku i na zewnątrz. 
W planach jest jeszcze sporo do 
zrobienia.

Remontów na większą skalę w 
schronisku dawno nie było. Do 
wakacji mają zakończyć się zapla-
nowane prace. 

- Już pomalowaliśmy kojce, w 
większości z nich będziemy robić 
nowe wylewki betonowe. Wybieg 
zostanie podzielony na części, żeby 
jednocześnie więcej psów mogło 
się w nim znajdować, na kojcach 

powiesimy tablice z podstawowymi 
informacjami o każdym psie, teren 
wewnątrz naszego schroniska bę-
dzie wyrównany ziemią, na której 
posiejemy nową trawę – wylicza 
Jacek Łuczak pracujący w łęczyc-
kim schronisku dla bezdomnych 
zwierząt. - Fajnie, że znalazły się 
na to pieniądze. Prace idą sprawnie.

Oczywiście, cały czas bardzo 
ważne są adopcje. Na ich liczbę nie 
można narzekać, bo w maju już czte-
ry psy znalazły nowych właścicieli, 
ale im więcej czworonogów trafi do 
lepszego domu, tym lepiej. Adopcja 
psa ze schroniska jest bezpłatna.

(zz)

jest akt oskarżenia 
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Bezpłatna sterylizacja kotów

remonty w schroniskuprzedsiębiorca odpowiada

Na zdjęciu Kazimierz Nowakowski, właściciel firmy Gold Hellen

PiS wycofuje się z dwukadencyjności
Jarosław Kaczyński, prezes par-
tii rządzącej wydał oświadcze-
nie, w którym ogłosił, że PiS 
nie będzie forsował pomysłu 
wprowadzenia dwukadencyno-
ści z mocą wsteczną. Większość 
samorządowców odetchnie z 
ulgą, tym bardziej, że w regio-
nie władzę sprawują wieloletni 
wójtowie.

Przypomnijmy, że partia chcia-
ła przeforsować prawo, które 
działałoby wstecz. Uniemożliwi-
łoby to kandydowanie w najbliż-
szych wyborach samorządowych 
tym politykom, którzy pełnili 
już jednoosobową funkcję przez 
dwie kadencje (chodzi o wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast). Powodem zmiany zda-
nia był przede wszystkim opór 
prezydenta Andrzeja Dudy, 
który publicznie krytykował 
pomysł, jako budzący wątpliwo-
ści konstytucyjne. W wygłoszo-
nym oświadczeniu na ten temat  
J. Kaczyński powiedział że PiS 
wycofuje się z dwukadencyjności 
wstecznej. Zapowiedział jedno-
cześnie, że proponowana zasada 
dwukadencyjności zacznie obo-
wiązywać po dwóch kadencjach 
od zmiany prawa. Przemysław 
Błaszczyk, senator RP z ramienia 
partii Prawa i Sprawiedliwości 
popiera tę decyzję.

- Są zalety i wady wprowa-
dzenia dwukadencyjności. Po 
przeanalizowaniu wszystkich 
głosów w tym temacie, również 
tych mówiących, że działanie 
prawa wstecz mogłoby być nie-
konstytucyjne, partia podjęła 
decyzję, że wstrzymuje się z 
tym pomysłem. Na pewno jest 
to decyzja mądra i przemyślana. 
W rządzie jest wiele do zrobienia, 
są sprawy pewnie ważniejsze od 
wprowadzenia dwukadencyjno-
ści, choć PiS w swoim programie 
zawsze miał taką zmianę na 

uwadze. Ważne jest jednak to, 
że potrafimy racjonalnie wyco-
fać się z pomysłu, który mógłby 
budzić pewne zastrzeżenia, 
zwłaszcza natury prawnej – ko-
mentuje senator P. Błaszczyk. 
- Wielu samorządowców, przede 
wszystkim tych wieloletnich, na 
pewno przestraszyło się pomy-
słu, że w najbliższych wyborach 
mogliby już nie mieć możliwości 
ponownego kandydowania na 
wójta, burmistrza czy prezyden-
ta miasta.

(zz)

Senator Błaszczyk popiera decyzję J. Kaczyńskiego
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reklama

„Handlo-
w i e c ” 

od lat nie prezen-
tuje się dobrze. 
Szara i popękana 
elewacja wymaga 
remontu. Jakby 
tego było mało 
liczne zawieszone 
banery reklamowe, 
wystające przewody 
i druty są śmiertelną 
pułapką dla gnieżdżących się 
na domu handlowym ptaków. 
Jedna z jaskółek zaplątała się w 
podtrzymującą baner linkę. Nie 
przeżyła. 

 16 maja po 
godzinie 9.00 

dyżurny poddębickiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o znalezieniu 
przedmiotu przypominającego nie-
wybuch. Z wstępnych informacji 
wynika, że w miejscowości Grabiszew 
w gminie Wartkowice, podczas prac polowych wykonywanych przez jed-
nego z mieszkańców, natrafił on na przedmiot przypominający pocisk z 
czasów II wojny światowej. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol 
minersko-pirotechniczny, który zabezpieczył znalezisko. Okazało się, że 
jest to pocisk artyleryjski o długości 40 cm i średnicy 9 cm. Teren wraz ze 
znaleziskiem został zabezpieczony przez policjantów. Pocisk zdetonowano 
na poligonie wojskowym. 

rolnik wykopał pocisk

zmartwieni losem jaskółki 
- Wygląda okropnie. Znajduje 
się blisko wejścia i jest dopeł-

nieniem tego smutnego 
widoku domu handlo-
wego. Szkoda jaskółki 
– martwili się klienci.

(ps)

Drogowa inwestycja i problem przystanków
Poddębice 

Ulica Zielona jest przedłużana i połączy się z ul. Targową 

W tym miejscu stanąć mają 
przystanki 

Przystanki z ul. Przejazd 
mają zostać przeniesione na 
Zieloną

Założenia są proste. 
Połączenie ul. Zielo-

nej z ul. Targową usprawnić ma ruch 
w mieście. Jednak nie wszystko jest 
takie oczywiste. Plany związane z 
krańcówką przy ul. Przejazd i prze-
niesienie przystanków na Zieloną 
nie wszystkim się podobają. 

- Słyszałem, że główne przystanki 
dla busów będą się znajdować na ul. 
Zielonej. Mieszkam w centrum miasta 
i lokalizacja dworca na końcu Zielonej 
nie za bardzo mi się podoba – słyszy-
my od pana Andrzeja. 

To nie pierwsza krytyka związana 
z lokalizacją dworca. Mieszkańcy 
negatywnie ocenili swojego czasu 
przeniesienie przystanku autobu-
sowego z pl. Kościuszki, właśnie na 

ul. Przejazd. Teraz w 
planach jest kolejna 
zmiana lokalizacji. 
Potwierdzają to ro-
botnicy remontujący 
ul. Zieloną. 

- Przystanki mają 
zostać ustawione bli-
sko skrzyżowania z 
ul. Targową – mówi 
jeden z robotników. 

Zanim jednak to 
się stanie, moderni-
zowana ulica musi 
przejść szereg etapów remontu. Obec-
nie trwają wykopy pod kanalizację 
– zarówno deszczową, jak i sanitarną. 
Prawie kilometrowe przedłużenie ul. 
Zielonej będzie oczywiście wyasfalto-
wane, zaplanowane zostały nie tylko 

chodniki, ale również ścieżka 
rowerowa. 

Jakie będą korzyści z 
przedłużenia ul.  Zielo-
nej w kierunku Targowej? 
- Bezpieczne skomunikowanie 
z drogą krajową nr 72 i drogą 
wojewódzką nr 703, a przede 
wszystkim z drogami  gmin-
nymi, gdyż na tych skrzyżowa-
niach  obserwuje się  największe 
zagrożenie podczas włączania 
do ruchu – mówi Magdalena Ja-
worska z UM w Poddębicach. -  

Podniesienie poziomu  
bezpieczeństwa korzystających z 
drogi uczestników ruchu oraz po-
prawa płynności  na tej drodze przez 
użytkowników wykorzystujących ją 
jako skrót komunikacyjny, a także w 
ruchu lokalnym.

Prace mają zakończyć się pod ko-
niec tego roku. Wartość prac wynosi 
blisko 6 mln zł.

(ps)
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Poddębice 

Poddębice 

Poszukujesz pracy? Chcesz ją zmienić? A może chciałbyś 
podjąć pracę tymczasową? Przyjdź na Targi Pracy i spo-
tkaj się z potencjalnymi pracodawcami!

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu 
poddębickiego, razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Pod-
dębicach pragniemy zachęcić do udziału w Targach Pracy pod 
patronatem Starosty Poddębickiego, które odbędą się 7 czerwca 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Poddębicach przy ul. 
Łęczyckiej 13/15 – zaprasza Ryszard Rytter.

Wydarzenie adresowane jest do młodzieży, osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy. Targi umożliwią spotkanie oraz bezpo-
średnią rozmowę pomiędzy pracodawcą, a osobą poszukującą 
zatrudnienia. Lokalne firmy zaprezentują swoje oferty pracy, które 
pomogą niezdecydowanym w wyborze ścieżki zawodowej. Wśród 
kilkudziesięciu firm z terenu powiatu poddębickiego swoje oferty 
przedstawią m. in. JTi Polska, K-Flex Polska, Zolux Polska oraz 
„Narzędziownia”.

Podczas Targów Pracy będzie można skorzystać z porad eks-
pertów: PUP w Poddębicach, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w 
Łodzi oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sieradzu.

Weź ze sobą CV, jeśli go nie masz – pomożemy ci je przygotować!

targi pracy pod patronatem 
Starosty poddębickiego

ogłoszenie

PrzeD Sezonem czAS 
nA oDnowienie 

Spirometria 
za darmo

Wielu chętnych 
skorzystało w ub. 

poniedziałek z możliwości dar-
mowego badania oceniającego 
pracę i pojemność płuc. 

- Odczuwam już niestety swoje 
lata. Ciężko mi się oddycha, mam 
zadyszkę nawet po lekkim wy-
siłku. Dlatego, gdy zobaczyłam 

ten mobilny ambulans, od razu 
pomyślałam, że skorzystam z tego 
badania – usłyszeliśmy od pani Zofii. 

Mieszkańcy chwalili taki sposób 
przeprowadzania badań.

- Aby wykonać spirometrię, trzeba 
mieć skierowanie od lekarza. Wiado-
mo jakie są kolejki w przychodniach. 
A tak, prosto z ulicy można wejść i za 
darmo się przebadać. Fajna sprawa 
– mówi pan Andrzej, który nie ukry-
wa, że jest nałogowym palaczem. 

Badania przeprowadzane były 
na pl. Kościuszki. Pobliska apteka 
umożliwiła specjalistom podłącze-
nie aparatury do prądu.

- Choroby obturacyjne, które 
powodują zwężenie dróg odde-
chowych i utrudniają oddychanie, 
m.in. astma oskrzelowa i przewle-
kła obturacyjna choroba płuc, są 
coraz częstsze. To bardzo dobrze, 
że takie bezpłatne badania są wy-
konywane – mówią farmaceuci. 

W badaniu spirometrycznym 
komputer wylicza tzw. wartości 
należne, jakie osoba o danej płci, 
wzroście i wieku powinna osią-
gnąć. Gdy wynik jest bliski tej 
średniej, to znaczy, że płuca pra-
cują prawidłowo. Jeśli zmierzone 
wskaźniki są wyraźnie niższe od 

wartości należnych, świadczy to o 
tym, że praca płuc jest zaburzona.

Kto powinien się przebadać?

Spirometrię powinien robić raz 
na dwa lata każdy palacz papie-
rosów powyżej 40. roku życia, 
niezależnie od tego, czy ma objawy 
choroby. Badanie zaleca się też 
osobom, które mają kaszel, dusz-
ność, łatwo się męczą, niezależnie 
od tego, czy są palaczami, czy nie. 
Najlepiej przebadać się w poradni 
lub szpitalu chorób płuc (potrzebne 
jest skierowanie). Bez skierowania 

trzeba zapłacić 40-60 zł. Poradnie i 
szpitale chorób płuc oraz poradnie 
POZ w całym kraju oferują bezpłat-
ne badania z okazji Światowego 
Dnia Spirometrii (27 czerwca).

(ps)

Pełną parą ruszyły 
na terenie base-

nów termalnych przygotowania 
do sezonu letniego. Odnawiane 
są niecki, koszona trawa. Szkoda 
tylko, że swoim wyglądem straszy 
pobliski budynek sanitarno-tech-
niczny. 

- Nie jesteśmy odpowiedzialni za 
ten budynek. To własność miasta 
– mówią robotnicy, którzy malo-
wali białą farbą obrzeża jednego z 
basenów. 

O zdewastowanej nieruchomości 
pisaliśmy już w Reporterze kilka 
miesięcy temu. Wówczas urząd 
obiecywał szybką naprawę.

Wysłaliśmy mailem pytania ws. 
ruiny oraz basenów? Czy w 
tym roku odwiedzający kom-
pleks mogą liczyć na jakieś 
dodatkowe atrakcje? Co z 
cenami biletów?

- Przed inauguracją letnie-
go sezonu na terenie base-
nów prowadzone są prace: 
czyszczenie mechaniczne i 
hydromechaniczne niecek 
basenowych, uzupełnienie 
zniszczonych farb, naprawa 

ubytków betonu w nieckach base-
nowych, wykonanie oznakowania, 
naprawa ubytków oraz malowanie 
elewacji budynku sanitarno-tech-
nicznego – informuje Magdalena 
Jaworska z poddębickiego magistra-
tu. - Ceny wstępu na baseny termalne 
w Poddębicach w tym sezonie będą 
takie same jak w roku ubiegłym, 
tzn.: w dni robocze bilet normalny 
dzienny – 12 zł, od godz. 17 – 6 zł, bilet 
ulgowy dzienny – 6 zł, od godz. 17 - 3 
zł. W soboty, niedziele i święta bilet 
normalny dzienny – 15 zł, od godz. 
15 – 10 zł, bilet ulgowy dzienny – 6 
zł. Bilet dla osób nie kąpiących się – 3 
zł. Karnety na 10 wejść dziennych – 
normalny: 100 zł, ulgowy: 50 zł. 

(ps)

2 lata i 6 miesięcy 
więzienia – to wyrok 

dla byłego funkcjonariusza, który 
spotykał się z nieletnią. Wówczas 
uczennica miejscowego gimna-
zjum miała 13 lat, policjant 25. 
Znajomość szybko przerodziła się 
w płomienny romans. Mężczyzna 
przyznał się do kontaktów seksu-
alnych z małoletnią. 

- Sprawa trafiła do prokuratury, 
po zgłoszeniu przez matkę 13-latki 
– mówi Marek Wojtysiak, zastępca 
prokuratora rejonowego w Poddębi-
cach. - Gimnazjalistka przyznała, że 
zakochała się w starszym od siebie 
mężczyźnie. Znajomość zaczęła się 
od wysyłania smsów, e-maili, roz-
mów internetowych na gadu-gadu 
i facebooku. 13-latka i mężczyzna są 
daleką rodziną, ale nie w linii prostej. 

Matka gimnazjalistki zastała córkę 
w swoim mieszkaniu w sytuacji, 
która mogłaby wskazywać, że chwilę 
wcześniej para poddała się miłosnym 
uniesieniom. 13-latka miała obnażone 
piersi a mężczyzna był nie do końca 

ubrany. W trakcie prze-
słuchania prokuratura 
ustaliła, że mężczyzna 
kilka razy obcował z ma-
łoletnią.

Matka dziewczyny, 
która pracuje w syste-
mie dwuzmianowym, 
nie miała możliwości, 
aby przypilnować córki. 
Liczyła jednak na to, że 
córka zakończy znajo-
mość z 25-latkiem. Po 
tym, jak zastała parę w 
mieszkaniu, pojechała do rodziny 
mężczyzny. Perswazja nic nie dała a 
znajomość stawała się coraz bardziej 
zażyła. 

Udało nam się ustalić, że były po-
licjant (który ma kilkuletnie dziecko) 
jest już rozwodnikiem. 

Warto dodać, że wszelkie kontak-
ty seksualne (także za ich zgodą) z 
osobami poniżej 15 roku życia są 
ciężkimi przestępstwami. W przy-
padku takiego czynu, jakim jest 
przestępstwo pedofilii, nie następuje 

Na zdjęciu prokurator Marek Wojtysiak 

zatarcie skazania, tzn. informacje o 
dopuszczeniu się do takiego czynu 
przez sprawcę oraz o skazaniu nigdy 
nie zostaną usunięte z rejestru sądo-
wego (w większości przestępstw, na-
wet tych ciężkich jak np. morderstwo, 
zatarcie następuje po upływie 10 lat 
od odbycia kary). W rezultacie spraw-
ca takiego przestępstwa do końca 
życia będzie figurował w spisie osób 
karanych, co skutkuje np. zakazem 
wykonywania pewnych zawodów. 

(ps)

Były policjant pójdzie za kratki za 
romans z 13-latką...
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 235: Jakie drzewo, taki owoc.

uŚmiechnij SiĘ
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uŚmiechnij SiĘ
* - Synku, chciałbyś mieć braciszka? 
- Tak, tato! 
- To śpij już.. 

***
* Idzie po parku facet z wózkiem i 
łkającym w wózku dzieckiem. Buja 
tym wózkiem na wszystkie strony i mówi:
- Jasiu, tylko spokojnie, Jasiu, tylko spokojnie.
Podchodzi staruszka i mówi:
- O jakie ładne dziecko i jak ładnie ma na imię: Jasiu.
- Proszę pani, Jasiu to ja - odpowiada facet. 

***
* Żona dzwoni do męża:
- Gdzie ty znowu siedzisz?!
- Pamiętasz, kochanie, tego jubilera, u którego widziałaś 
taki piękny naszyjnik ostatnio?
- Tak, najdroższy...
- No, to ja piję w barze obok. 

***
* U psychiatry:
- Domyślam się, że nienawidzi pan swojego życia, każda 
chwila w domu trwa wieczność, z utęsknieniem oczeku-
je pan śmierci?
- Tak, dokładnie tak jest. Skąd pan wie to wszystko, 
doktorze?
- Cóż, widziałem pana żonę w poczekalni. 

***
* Kumpel do kumpla:
- Rozwodzisz się? Co się stało?
- Mojej żony nie było całą noc w domu. Kiedy wróciła, 
powiedziała, że spała u swojej siostry.
- I co z tego?
- To ja u niej spałem! 

ZUPA CHRZANOWA
Składniki:
2 cm korzenia chrzanu
6 łyżek masła
1 ząbek czosnku
3 łyżki mąki
300 ml wody
400 ml mleka
2 kiełbasy
2 jajka na twardo
1 łyżka natki pietruszki
ocet biały
chrzan ze słoiczka
Etapy przygotowania:
Korzeń chrzanu obrać i zetrzeć na 
drobnej tarce. Czosnek obrać i po-

siekać drobno. Roztopić masło w 
rondelku, podsmażyć krótko czosnek, 
dodać mąkę, kilka łyżek wody i wy-
mieszać tak aby powstała gęsta masa 
bez grudek. Dolać resztę wody, starty 
chrzan i doprowadzić do wrzenia, dolać 
mleko i ponownie zagotować. Kiełbasy 
pokroić w plasterki i dodać do zupy. 
Jajka obrać, pokroić w cząstki. Doprawić 
zupę do smaku solą, pieprzem, octem 
i chrzanem. Podawać z jajkiem i natką 

pietruszki.

SCHAB AROMATYZOWANY 
SZAŁWIą I CZOSNKIEM

Składniki:
1,5-2 kg schabu najlepiej z tłuszczem
10-12 listków szałwii
5 ząbków czosnku przekrojonych na pół
2 łyżki ulubionego miodu
2 łyżki musztardy dijon
½ dużego selera pokrojonego w kostkę 
1x1 cm
2 marchewki pokrojone w kawałki
2 pory pokrojone w 2 cm kawałki
1 pietruszka grubo pokrojona
1 biała i 1 czerwona cebula

2 łyżki octu balsamicznego
4 łyżki oliwy
kilka gałązek rozmarynu i tymianku
Etapy przygotowania:
W schabie zrób 1 cm nakłucia i w każ-
de wetknij pół ząbka czosnku i listek 
szałwii. Cały schab grubo natrzyj solą i 
pieprzem, zwiń szpagatem, aby nabrał 
ładnego kształtu i odstaw na chwilę, 
żeby przeszedł przyprawami. Piecz, aż 
temperatura wewnątrz będzie miała 70 
stopni C, wyjmij z pieca. Warzywa wrzuć 
do brytfanki i wymieszaj z ziołami, oliwą i 
octem. Wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni C wraz ze schabem. Piecz 
aż warzywa będą miękkie. Połącz miód i 
musztardę, następnie posmaruj 

z wierzchu schab. Wstaw do nagrzane-
go po warzywach piekarnika. Piecz aż 
skorupka z miodu będzie chrupiąca. 

RABARBAR ZAPIEKANY 
Z KRUSZONKą

Składniki:
Nadzienie:
300 g rabarbaru
3 łyżki cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego
Kruszonka:
100 g mąki
80 g masła
2 łyżki cukru
1 szczypta imbiru
3 łyżki pestek słonecznika
3 łyżki płatków owsianych
3 łyżki płatków migdałowych
2 garście granulowanych otrębów 
śliwkowych 
Etapy przygotowania:
Łodygi rabarbaru umyć, zasypać cu-
krem, dobrze wymieszać i odstawić 
na 10 minut. Po tym czasie rabarbar 
przemieszać łyżką i nałożyć do 
kokilek. Mąkę przesiać do miski, 

dodać masło i przy pomocy widelca 
rozcierać składniki o ścianki naczynia, 
tak aby powstały “granulki”. Ciasto 
na kruszonkę nie powinno kleić się 
za bardzo, ale nie może być też za 
suche. Do gotowej kruszonki dodać 
połamane płatki migdałów, cukier, 
cukier waniliowy, imbir, pestki słonecz-
nika, płatki owsiane oraz rozkruszone 
w dłoniach otręby. Całość dokładnie 
wymieszać. Kruszonką przykryć ra-
barbar w kokilkach. Foremki wstawić 
do piekarnika rozgrzanego do 180ºC i 
piec w ok. 40 minut. Lekko przestudzić 
i podawać z lodami lub bitą śmietaną. 



922 MAJA 2017
Nowy
Tygodnik
RegionalnyfotoreportaŻ

fo
t.

 M
ir

os
ła

w
a 

K
u

pi
s 

- 
U

rb
an

ia
k

W sobotę nie brakowało chętnych do skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych na XXIV majówkę 
zdrowia. Za darmo można było skorzystać m.in. z badań diagnostycznych – EKG, badania krwi na po-
ziom glukozy, mammografi i mobilnej, badania słuchu czy konsultacji lekarskich. Odbyły się pokazy z 
udziałem psów terapeutów, ratownictwa medycznego, policyjne oraz karate, pokazy pierwszej pomocy 
przedmedycznej, zaprezentowano wojskowe wozy bojowe oraz sprzęt strażacki i policyjny. Technik 
kryminalistyki opowiedział o szczegółach swojej pracy a prezentacja wpływu alkoholu na postrzeganie 
rzeczywistości pozwoliła „na trzeźwo” zobaczyć, jak zmienia się nasz organizm po spożyciu procentów. 
Na najmłodszych czekało malowanie twarzy, konkursy i występy artystyczne.

powiatowa majÓwka 
zDrowia w Łęczycy

rzeczywistości pozwoliła „na trzeźwo” zobaczyć, jak zmienia się nasz organizm po spożyciu procentów. 
Na najmłodszych czekało malowanie twarzy, konkursy i występy artystyczne.Na najmłodszych czekało malowanie twarzy, konkursy i występy artystyczne.
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Ozorków 

Ozorków Spółdzielnia miesz-
kaniowa realizuje w 

mieście szereg inwestycji, ale czy 
pamięta o swojej zniszczonej bazie 
technicznej przy ul. Sikorskiego? 
Obiekt popada w coraz większą 
ruinę i straszy swoim wyglądem 
na osiedlu między odnowionymi 
blokami.

- Od lat nikt nic nie robi, aby lepiej to 
wyglądało – mówi jedna z lokatorek 
pobliskiego bloku. - Magazynowane 
są tutaj przeróżne stare materiały bu-
dowlane i inne rzeczy. To wstyd, że na 

W kilku miejscach na 
placu Jana Pawła II 

rozkopana została kostka bruko-
wa. Mieszkańcy pytali o powody 
tych prac. 

- Wykonujemy roboty na zlecenie 
urzędu miasta – mówi Jarosław 
Stęcel. - Wyjmowaliśmy kostkę 
tam, gdzie było wgłębienie terenu. 
Głównie przy studzienkach teleko-
munikacyjnych. Oprócz placu Jana 
Pawła II wyrównywanie będziemy 
jeszcze prowadzić na Konstytucji 
3 Maja, Wiśniowej, Zagajnikowej, 
Brzozowej i Różanej. 

(stop)

Termin imprezy:  17 czerwca 2017 r.Miejsce imprezy: ul. Unii Europejskiej
17 czerwca 2017 r.:16.00 – 18.50  Przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ozorkowa 18.50 – 19.30 Last Road

19.30 -  19.45  Uroczyste otwarcie   Wręczenie Pucharów Burmistrza Miasta Ozorkowa                  (występ cheerliderek) 19.45 – 20.40 Hip Hop – świetlica20.40 – 21.20 Koncert SHOOKIES 21.00  - 22.00 PROLETARYAT 
22.00 – 23.00 AFTER PARTY 

Dodatkowoloteria ZSS, stoisko PSLCnP, stadnina koni godz. 12.00 – 18.00 – przejażdżka koleją wąskotorową (Kiwajka)

Dlaczego wyjmują kostkę?

co dalej z bazą techniczną?

tak ładnym osiedlu mamy tak bardzo 
zagraconą działkę.

Zdzisław Ewiak, wiceprezes spół-
dzielni mieszkaniowej, zapewnia, że 
już niedługo teren zostanie uprzątnięty. 

- Zdaję sobie sprawę, że stara baza 
wymaga remontu. Na pewno w tym 
roku zrobimy tam porządek. Jeśli zaś 
chodzi o generalny remont, to raczej ta-
kich prac nie przeprowadzimy. Działka 
wraz z budynkiem jest przeznaczona 
na sprzedaż. Nie ma sensu, aby teraz 
inwestować w ten teren – słyszymy. 

(stop)

Co będzie dalej? Jak będzie wy-
glądało dalsze życie? - tego typu 
pytania zadają sobie właściciele 
siedmiu gospodarstw przeznaczo-
nych do wyburzenia. Wiadomo 
już, że w miejscu gdzie stoją domy, 
przebiegać będzie trasa S – 14. Za-
nim jednak na dobre ruszą roboty 
drogowe, ziemia przekopywana jest 
przez archeologów. Czy poszuki-
wanie „skarbów” może skutecznie 
zastopować inwestycję? Póki co 
głównym tematem rozmów są 
pieniądze.

Inwestycja drogowa budzi wśród 
większości gospodarzy nerwowość. 
Chodzi głównie o rekompensaty 
zaproponowane przez rząd.

- To są małe kwoty – uważa Jaro-
sław Stasiak. - Za dom i 12 tysięcy me-
trów kwadratowych ziemi otrzymam 
440 tysięcy zł. Niedługo będziemy 
musieli opuścić nasze domy, które 
zostaną wyburzone. Nie będę miał 
innej możliwości jak szukać dla siebie 
i swojej rodziny nowego miejsca. To 
smutne.

Gorzkich słów nie szczędzi również 
Edyta Jankowska.

- Całkiem niedawno postawiliśmy 
tu dom. Zaciągnęliśmy kredyt. Wów-
czas nikt nie mówił o tym, że w tym 
miejscu przebiegać będzie trasa S – 14 
– nie kryje rozżalenia pani Edyta. - 
Zaproponowano nam rekompensatę 
w kwocie 350 tysięcy zł. Za pośrednic-

twem wojewody odwołaliśmy się od 
tej decyzji do ministerstwa infrastruk-
tury. Mamy nadzieję, że rekompensata 
będzie większa. 

Jak się dowiedzieliśmy, w miejscu w 
którym teraz stoją domy państwa Sta-
siaków i Jankowskich wybudowane 
ma być duże rondo. Linia tramwajowa 
ma zostać przesunięta o kilkadziesiąt 
metrów względem obecnej trasy. 

Na razie na miejscu w pocie czoła 
pracują archeolodzy. 

- Cieszymy 
się, że 

- Moje gospodarstwo i 12 tysięcy metrów kwadratowych ziemi 
wyceniono na 440 tysięcy zł – mówi Jarosław Stasiak 

Pani Edyta odwołała się do ministerstwa infrastruktury z 
powodu zbyt małej rekompensaty 

Aleksandra Janas pokazuje 
fragmenty ceramiki z XVII 
wieku 

Pod Ozorkowem niepokój

pogoda dopisu-
je. Na znacz-
nym terenie 
prowadzone 
są prace od-

krywkowe. W 
miejscu, w któ-

rym teraz jesteśmy 
– czyli trochę dalej od 

trasy, są ślady osadnictwa z przełomu 
XVII i XVIII wie-
ku. Wykopali-
śmy już sporo 
fragmentów 
ceramicznych 
naczyń. Z kolei 
bliżej trasy na-
trafiliśmy na 
pozostałości 
po kulturze 
łużyckiej – in-
formuje Alek-

sandra Janas. 
W wykopaliskach pomagają ozor-

kowianie. 
- Zawsze zarobi się parę groszy. 

Za godzinę mamy 12 zł. Nie jest źle – 
usłyszeliśmy od Grzegorza Grzelaka 
i Rafała Głowackiego. 

Prace archeologiczne mają potrwać 
do jesieni tego roku. Wiosną przyszłe-
go roku ruszyć ma budowa trasy S – 14. 

(stop) 

Ozorkowianie – Grzegorz Grzelak i Rafał Głowacki, pomagają archeologom 

Pod Ozorkowem 

zrównanych z ziemią ma 

zostać siedem gospodarstw

Droga ekspresowa S 14 – polska droga ekspresowa; tzw. Zachodnia 
Obwodnica Łodzi – w przyszłości połączy autostradę A2 (węzeł Emilia)  
z drogą ekspresową S8 (węzeł Róża) biegnąc południkowo po 
zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic. Łączna długość ok. 
41 km. W całości przebiegać będzie w województwie łódzkim na 
obszarze gmin: Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów i Pabianice 
oraz trzech dzielnic Łodzi: Górnej, Polesia i Bałut. 

PROGRAM ARTYSTYCZNY 
„DNI OZORKOWA 2017”
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Seria włamań do Sklepów 

Gm. Ozorków 

Ozorków Mini – pasaż przy ul. 
Starzyńskiego stał się 

celem rabusiów. Pod osłoną nocy 
złodzieje plądrowali sklepy. Zaczęli 
od zoologicznego, później włamali 
się do odzieżowego a na koniec do 
lombardu. Gdyby nie uruchomiony 
alarm, okradzionych punktów było-
by o wiele więcej. 

Do sklepu zoologicznego złodzieje 
weszli wyłamując zamek w drzwiach. 
W środku niczego nie zniszczyli. Inte-
resowała ich tylko kasa.

- Na szczęście nie zostawiłam dużo 
pieniędzy w sklepie – mówi pani 
Monika, sprzedawczyni. - W sumie 
skradziono niecałe 100 zł. Dobrze, że 
złodzieje niczego nam nie zrujnowali. 
Jedyne szkody związane są z zepsutym 
zamkiem w drzwiach i podziurawioną 
w kilku miejscach elewacją. Widocznie 
wyłamywali drzwi łomem. Nasza są-

siadka, z tego co wiem, ma o wiele 
większe straty.

Tuż obok sklepu zoologicznego 
znajduje się sklep odzieżowy. Sprze-
dawczyni jest załamana włamaniem. 

- Wszystko porozrzucali w sklepie. 
Ale najgorsze jest to, że skradli sporo 
gotówki. Nie chcę dokładnie podawać 
kwoty. Teraz nie mogę sobie wybaczyć, 
że nie zabrałam tej gotówki ze sobą – 
usłyszeliśmy. 

Do odzieżowego rabusie dostali się 
przez lufcik. 

- Aż trudno uwierzyć, że przez taki 
mały otwór ktoś się przedostał – dziwi 
się sprzedawczyni. 

Kolejnym celem złodziei był lom-
bard. 

- Nie będę się 
wypowiadał w tej 
sprawie. Chce pan 
informacji, to proszę 
iść na policję – mówił wyraźnie 
wzburzony mężczyzna z lombardu.

To właśnie w lombardzie włączył 
się alarm. Gdyby nie to, w pasażu naj-
prawdopodobniej złodzieje zaliczyliby 
kolejne punkty.

Złodziei było dwóch. Uchwyciły ich 
kamery monitoringu. Zdołali uciec 
przed przyjazdem funkcjonariuszy.

- Policjanci analizują nagranie z mo-
nitoringu - mówi mł. asp. Magdalena 
Czarnacka, rzecznik policji w Zgierzu. 
- Przesłuchani zostali sprzedawcy z 
okradzionych punktów, typowani są 
podejrzani. W sumie złodzieje wzbo-
gacili się o niecały tysiąc złotych. 

(stop) 

W wakacje rozpocznie się ter-
momodernizacja Przedszkola 
Miejskiego nr 3 w Ozorkowie. 
Przedszkole to będzie pierwszym 
z pięciu miejskich ozorkowskich 
przedszkoli, objętych projektem 
pt. „Kompleksowa termomoder-
nizacja budynków użyteczności 
publicznej Miasta Ozorków.

Umowa na realizację projektu 
została zawarta 29 marca 2017r., 
projekt realizowany będzie w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 
to 2,5 mln zł. Dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego stanowi 2,1 mln zł.

Wkład własny Miasta Ozorków 
wynosi 400 tys. zł.

W ramach inwestycji wszyst-
kie pięć przedszkoli zostanie 
ocieplonych (ściany zewnętrzne, 
stropodachy, ściany piwnic przy 
gruncie oraz stropy zewnętrzne), 
w budynkach zostanie wymienio-
na zewnętrzna stolarka okienna  
i drzwiowa. Wymianie ulegną 
także wewnętrzne instalacje cen-
tralnego ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej oraz źródła ciepła. 

Harmonogram prac w ramach 
inwestycji przedstawia się na-
stępująco:

• Termomodernizacja budynku 
Przedszkola nr 1 w Ozorkowie 

(realizacja w 2020)
• Termomodernizacja budynku 

Przedszkola nr 2 w Ozorkowie 
(realizacja w 2020)

• Termomodernizacja budynku 
Przedszkola nr 3 w Ozorkowie 
(realizacja w 2017)

• Termomodernizacja budynku 
Przedszkola nr 4 w Ozorkowie 
(realizacja w 2018)

• Termomodernizacja budynku 
Przedszkola nr 5 w Ozorkowie 
(realizacja w 2018)

Przedszkole Miejskie nr 3 – 
zakres prac

• modernizacja wewnętrznego 
systemu ogrzewania

• modernizacja systemu c.w.u. 
(podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej)

• docieplenie stropodachu wen-
tylowanego

• docieplenie stropodachu nie-
wentylowanego i dachu

• docieplenie stropów piwnic
• docieplenie ścian zewnętrz-

nych piwnicy
• docieplenie ścian zewnętrz-

nych i stropu zewnętrznego
• wprowadzenie systemu wen-

tylacji mechanicznej
• wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej
• modernizacja instalacji elek-

trycznej

Wóz z wysięgnikiem Jednost-ki Ratowniczo – Gaśniczej w Ozorkowie uczestniczył w dość nietypowej akcji. We wtorek strażacy odebrali zgłoszenie z jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej, że jeden ze spadochro-niarzy wylądował na drzewie.- Pojechaliśmy tam wozem z wysięgnikiem, gdzie drabina ma 25 metrów. Niestety, nie mogliśmy 

podjechać do samego drzewa, bo utrudnił nam w tym zadaniu rów z wodą. Dlatego trzeba było sko-rzystać z pomocy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościo-wego w Łodzi – informuje mł. brygadier Jarosław Jaczyński z JRG w Ozorkowie. - Akcja zakończyła się szczęśliwie. Zdjęto z drzewa żołnierza, któremu nic się nie stało. 
(stop)

Mieszkańcy Śliwnik obchodzili pokaźny jubileusz – 
640-lecie istnienia swojej miejscowości. Uroczystości 

rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Solcy Wielkiej - 
w intencji mieszkańców Śliwnik. Część oficjalna odbyła się na terenie 
posesji państwa Nolbrzaków i Piserów w Śliwnikach. 

nowe, Szokujące informAcje

StrAżAcy PojechAli Do żołnierzA

13-latka spała z dorosłym mężczyzną?

Na pierwszy ogień pójdzie PM 3

jubileusz Śliwnik 

Zawisł na drzewie...

kto rabował w pasażu?

- Na szczęście w sklepie nie 
było dużo gotówki – mówi 
sprzedawczyni z zoologicznego 

Do sklepu odzieżowego 
rabusie dostali się 
przez mały lufcik 

Złodzieje 
uszkodzili zamek w 

drzwiach i futrynę

- Nie zgadzam się z tym, co 
powiedziała Monika. Jeśli chce 
w ten sposób walczyć, to proszę 
bardzo. Powiem wszystko. Może 
trafić za kratki – usłyszeliśmy od 
Piotra F., który został ojcem w 
wieku 15 lat. O sprawie pisaliśmy 
tydzień temu.

Pan Piotr po artykule skontakto-
wał się z redakcją.

- Wszystko to, co powiedziała jest 
kłamstwem. Nie klepaliśmy bie-

dy. Miałem 
pracę. Tyl-
ko, że pie-
niędzy cią-
gle było jej 
mało. Taka 
jest prawda. 
Także niech 
nie mówi, że 
nigdzie nie 
pracowałem. 
Rozstaliśmy 

się z jej winy – usłyszeliśmy od 
Piotra F.

Mężczyzna, który poszedł do 
sądu po tym, jak jego była partner-
ka odebrała mu prawa rodziciel-
skie, wytacza ciężkie działa. 

- Moja córka współżyła z synem 
obecnego męża Moniki. Miała 
wtedy zaledwie 13 lat a jej kocha-
nek był starszy od niej o prawie 
10 lat. Zgłosiłem sprawę na policję 
i do prokuratury. Trwa śledztwo. 
Oskarżam Monikę o demoralizację 
dzieci. O wszystkim wiedziała – 
uważa pan Piotr. 

Byli partnerzy mają troje dzieci 
– najmłodszy jest 10-letni Jakub, 
Krystian ma teraz 13 lat a Klaudia 
15. Pani Monika jest starsza od pana 
Piotra o 8 lat. Jak komentuje infor-
macje swojego byłego partnera?

- Klaudia faktycznie „chwaliła” 
się tym, że przespała się ze star-
szym mężczyzną. Chciała w ten 
sposób zaimponować koleżan-
kom i znajomym. Ale to wszystko 
zmyśliła. Byłam z nią u gineko-
loga, który potwierdził, że córka 
wciąż jest dziewicą – mówi pani 
Monika. - Jeśli zaś chodzi o pracę 
Piotra, to nie przykładał się do niej. 
Często musiałam go zastępować, 
bo pracowaliśmy w jednej firmie. 
Mam dosyć jego pomówień. Sąd 
na pewno wszystko zweryfikuje. 

(stop)
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OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 1.06.2017 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium

w zł

Sucharskiego 4 m 30 IV piętro

2 pok., kuchnia,
łazienka z wc,

przedpokój
44,70 89687 2500

Lotnicza 2 m 26 IV piętro
2 pok., kuchnia,
łazienka z wc,

przedpokój
46,01 82409 2500

Lotnicza 10 m 36 parter
2 pok., kuchnia,
łazienka z wc,

przedpokój
46,00 88406 2500

Mielczarskiego 2 m 10 IV piętro
2 pok., kuchnia,

łazienka, wc,
przedpokój

49,16 99695 2500

Przetargi rozpoczną się 1.06.2017 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem
szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 31.05.2017 r.
ustalonego wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 1.06.2017 r.”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia
odrębnej własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem

odrębnej własności (koszty aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w
całości osobę ustaloną jako nabywca. 

Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu
i udziela szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub

telefonicznie: (42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu

bez podania przyczyn.
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FESTYN
CHARYTATYWNY

DLA ALANKA
27 MAJA 2017

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W OZORKOWIE
GODZ. 11: 00 – 16: 00

FESTYN
CHARYTATYWNY

DLA ALANKA
27 MAJA 2017
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SZKOŁA PODSOŁA PODSOŁA TATAT WOWAWOWA AWOWAWOW  NR 4 A NR 4 A W OZORKOWIE
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- występy zespołów dziecięcych i lokalnych,

- koncerty Jolly Roger, Łobuzy, Alvaro & Kojot,

- pokaz zumby,

- stoiska promocyjne,

- degustacja ciast, sałatek, grill,

- pokazy Straży Pożarnej, Wojska i Policji,

- przejażdżki konne,

- pokazy motoryzacyjne,

- aukcja ciekawych przedmiotów i usług

więcej informacji o festynie na stronie www.sp4ozorkow.pl

ORGANIZARORZY: Komitet Społeczny „Dla Alanka” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie, 

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Ozorkowa, „Wiadomości Ozorkowskie”

Całkowity dochód z festynu zostanie przeznaczony na pokrycie 
kosztów implantów gałek ocznych, leczenie i rehabilitację Alanka.

5-miesięcznego chłopca, który urodził się bez gałek ocznych
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www.mascopy.pl

ogłoszenie

ogłoszenie

Wybieramy Miss Ziemi Łódzkiej 
Publiczności. W plebiscycie bie-
rze udział Marcelina Brygier z 
Ozorkowa.
Trwa głosowanie w Plebiscycie Miss 
Ziemi Łódzkiej Nastolatek Publicz-
ności. 
Wśród kandydatek jest ozorkowian-
ka Marcelina Brygier.
Głosy w plebiscycie oddajemy do 1 
czerwca 2017 r. SMS-owo na numer: 
7168 (1,23 zł z VAT). 
Aby zagłosować na Marcelinę, na-
leży wysłać SMS o treści: MZLN.6 .
Regulamin i wyniki plebiscytu dostęp-
ne na: www.ambasadamarek.pl.
Kilka słów od fi nalistki Miss Ziemi 
Łódzkiej:
- Nazywam się Marcelina Brygier, 
mam 16 lat i uczęszczam do I 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Ozorkowie. 
Jestem uczennicą klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym.. Mam 

wiele zainteresowań w dziedzinie 
sportu i muzyki. Swoją przyszłość 
wiążę z medycyną. Myślę, że wybory 
Miss będą dla mnie  niezapomnianą 
przygodą. Pragnę podziękować Pani 
dyrektor Annie Plaskocie, Pani wy-
chowawczyni Kamili Łuczak, moim 
nauczycielom oraz koleżankom i 
kolegom za ogromne wsparcie w 
dążeniu do sukcesu. Myślę, że  moja 
osoba będzie godnie reprezentować 
nasze miasto. Zachęcam do gło-
sowania i za każdy SMS wsparcia 
serdecznie dziękuję.

Od godzin porannych 
do wieczornych ulica 

Sucha była zamknięta we wtorek 
dla ruchu aut. Powodem były 
prace na przejeździe kolejowym 
polegające na wymianie starych, 
drewnianych podkładów.

Ulica zamknięta, wymiana podkładów

głosujmy na naszą miss Plac Jana Pawła bez ogródka piwnego?
Ozorków Czy w tym roku na 

placu Jana Pawła II 
stanie (podobnie jak w latach 
wcześniejszych) ogródek piwny? 
Na razie urząd miasta nie otrzymał 
od potencjalnych zainteresowanych 
taką inwestycją żadnego wniosku w 
tej sprawie. Część mieszkańców się 
cieszy, inni martwią.

O ogródku piwnym na placu 
pisaliśmy w Reporterze. Lokatorzy 
pobliskich kamienic nie kryli nega-
tywnego zdania o inwestycji. Skarżyli 
się głównie starsi mieszkańcy, którzy 
denerwowali się z powodu hałasu pod 
ich oknami. 

- Mam nadzieję, że w tym roku 
będziemy mieli spokój – mówi jedna 
z lokatorek kamienicy przy pl. Jana 
Pawła II.

Zdania o ogródkach pod chmurką 
są różne. Ich zwolennicy podkreślają 
wyjątkową atmosferę ogródków 
związaną z możliwością konsumpcji 
na świeżym powietrzu. 

Jak do tej pory ozorkowski magi-
strat otrzymał dwa wnioski od przed-

siębiorców, którzy zdecydowali się na 
ogródek. Jedna z takich inwestycji 
jest przy ul. Staszica, druga przy ul. 
Małachowskiego. 

- Od kilku już lat wystawiamy 
ogródek – słyszymy od pracowni-
ków pizzerii z ul. Staszica. - Naj-
więcej mamy klientów w weeken-
dy. Ludzie chwalą sobie ogródek. 

Jest fajna atmosfera, gra muzyka. 
Ogródek pizzerii czynny jest w dni 

robocze do godz. 22, w weekendy 
do 23. Pracownicy twierdzą, że cisza 
nocna nie jest zakłócana. 

Urząd miasta od przedsiębiorców 
pobiera opłaty za ogródki w kwocie 60 
groszy za metr kwadratowy dziennie. 

(stop)

Na zdjęciu ogródek przy ul. Staszica 
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Fenomen nordic walking, który 
zawojował świat, polega na tym, że 
jest to sport dostępny i bezpieczny 
dla każdego, przynosi natychmia-
stowe korzyści dla zdrowia, nie 
wymaga wielkich nakładów fi-
nansowych. Jedynym niezbędnym 
wydatkiem są specjalne kijki, cena 
najtańszych nie przekracza 100 zł.

Czym nordic walking różni się od 
zwykłego chodzenia?

Zwykły chód angażuje 35 proc. mię-
śni, zaś nordic walking – aż 90 proc., 
w tym wszystkie mięśnie od pasa w 
dół. Warunek jest jeden: maszerujemy 

prawidłowo, tylko wtedy możemy 
odczuć wyraźnie pracę mięśni ramion 
i barków. Kijki zmniejszają obciążenie 
stawów biodrowych, kolanowych i 
stóp, co jest szczególnie istotne w 
przypadku osób w starszym wieku, 
które muszą oszczędzać stawy, i tych 
z nadwagą.
Właściwa technika chodu pozwala 
zmniejszyć obciążenie stawów o 30 
proc. w porównaniu z joggingiem. 
Kijki pomagają utrzymać prawidłową 
postawę. Nordic walking angażuje 
bowiem mięśnie ramion, górnej i dol-
nej części pleców, także mięśnie klatki 
piersiowej i brzucha, co sprawia, że 
sylwetka jest bardziej wyprostowana.

Regularne spacery z kijkami popra-
wiają pracę układu sercowo-naczy-
niowego, pomogą zmniejszyć ciśnie-
nie, poziom cukru i cholesterolu we 
krwi. Nordic walking świetnie nadaje 
się dla osób zestresowanych, przecią-
żonych pracą siedzącą przy kompute-
rze – pomaga pozbyć się sztywności 
karku, rozluźnia mięśnie wokół szyi. 
Jest to aktywność szczególnie poleca-
na osobom chcącym schudnąć. Choć 
wydaje się, że wysiłek jest mniejszy, to 
marsz z kijkami pozwala spalić aż o 40 
proc. więcej kalorii niż bez nich. Nordic 
walking nie ma żadnych przeciw-
wskazań zdrowotnych. Zacząć można 
nawet w zaawansowanym wieku, bo 

kijki dają poczucie bezpieczeństwa 
podczas marszu i pomagają utrzy-
mać równowagę.

Nordic walking: efekty

Takie chodzenie nadaje rytm mar-
szowi oraz przyspiesza i wydłuża 
krok. Po co takie ceregiele? To jasne, 
aby rozwijać harmonijnie wszystkie 
mięśnie! Wzmacniane są zarówno 
górne, jak i dolne partie ciała, co 
przekłada się na wiele korzyści dla 
naszego organizmu. Nordic walking 
odciąża cały aparat ruchowy, redukuje 
też obciążenie kolan i pleców, uwalnia 
napięcia w obszarze ramion i karku, 

p o d -
nosi boczną ruchomość partii szyjnej 
i kręgosłupa, zapewnia również 
utrzymanie lepszej postawy marszu - 
staje się ona prosta i bardzo naturalna: 
opiera się na diagonalnym toku ru-
chów tułowia tzn. górna i dolna część 
korpusu poruszają się w przeciwnym 
kierunku.

Zniszczone i rozdwojone końcówki 
włosów są efektem nieodpowiedniej 
pielęgnacji włosów, częstego suszenia 
suszarką, farbowania, stylizacji na go-
rąco. To wszystko sprawia, że końcówki 
zaczynają się rozdwajać, włosy się łamią 
i dosłownie sypią z głowy. Jak poradzić 
sobie z burzą suchych i zniszczonych 
włosów? Czy jedynym wyjściem jest 
strzyżenie na krót-
ko? Niekoniecznie, 
oto kilka skutecz-
nych sposobów na 
rozdwajające się 
końcówki włosów.

Jak zregenerować 
zniszczone włosy?
•  odwiedzaj regular-

nie dobrego styli-
stę fryzur, 

•  regularnie nawilżaj 
włosy, stosując ma-
seczki i olejowanie, 

•  nie szarp ich w trak-
cie czesania, 

• pamiętaj o zdrowej 
diecie, 
•  podcinaj końcówki 

regularnie, nawet 
jeśli zapuszczasz 
włosy, 

•  ogranicz suszenie 
włosów i stylizację 
na gorąco.

Włosy nie lubią 
gorącej wody i 

powietrza

Nigdy nie myj 
włosów bardzo 
gorącą wodą, lep-
sza będzie lekko 
ciepła lub letnia, a 

do ostatnie-
go płukania użyj 
chłodnej wody. 
Sprawi to, że łu-
ski włosów będą 
domknięte, a 
same końcówki 
znacznie mniej 
narażone na 
zniszczenia. Nie 
susz też włosów 
tuż po umyciu, 
kiedy są jeszcze 
bardzo mokre, 
ponieważ wte-
dy bardziej się 
niszczą i proces 
suszenia suszar-
ką trwa dłużej.

Włosy należy 
suszyć zgodnie 
z kierunkiem ich 
wzrostu, nigdy 
„pod włos”, z 

odległości co najmniej 15 cm. Nawiew 
najlepiej ustawić na najniższą możliwą 

tempera-
turę. Wysoka temperatura powoduje 
„otworzenie” łuski włosa. Włosy są 
wtedy bardziej podatne na zniszczenie, 
a ich końcówki na rozdwojenie. Warto 
też czasem dać włosom odpocząć od 
suszarki, np. na w czasie wakacji, albo 
w weekend, kiedy nigdzie się nie wy-
bierasz – i poczekać aż wyschną same.

Nawilżaj włosy olejami

Bogata w witaminę E oliwa z oliwek 
ma właściwości odżywiające i regene-
rujące. Doskonale nawilży, odżywi i 
nabłyszczy twoje włosy, a odpowied-
nio nawilżone i natłuszczone, będą 
mniej podatne na uszkodzenia. Raz 
w tygodniu należy nałożyć podgrzaną 
oliwę na zniszczone końcówki włosów 
i owinąć je folią, a następnie ręczni-
kiem. Po upływie minimum 10 minut 
wystarczy umyć włosy delikatnym 
szamponem. Można też po każdym 
myciu wetrzeć kroplę oliwy w same 
końcówki, bez spłukiwania.

Wrotycz pospolity to zioło, 
które dzięki swoim przeciwro-
baczym właściwościom znala-
zło zastosowanie w zwalczaniu 
kleszczy, komarów i innych 
owadów. Sprawdza się także w 
przebiegu chorób pasożytni-
czych, takich jak wszawica czy 
świerzb. Wszystko dzięki zawar-
tości jednej substancji, która ma 
silne działanie toksyczne. 
Wrotycz wydziela charakterystycz-
ny zapach, który przypomina za-
pach kamfory, dlatego skutecznie 
odstrasza muchy, komary, mrówki, 
mszyce, mole, kleszcze i inne owa-
dy. Z tego powodu wrotycz znalazł 
zastosowanie jako repelent. Zioło 
można rozdrobnić, a następnie 
natrzeć nim skórę. Wrotycz można 
też zaparzyć, ostudzić i spryskać nim 
ciało. Można również zaopatrzyć się 
w olejek eteryczny z wrotyczu. Na-
leży jednak pamiętać o tym, że nie 
wolno go stosować bezpośrednio 
na skórę. Trzeba go rozcieńczyć z 
olejem (słonecznikowym, migdało-
wym, z nasion winogron) w propor-

cji - 15 kropli olejku na jedną piątą 
szklanki oleju.

 
Wrotycz pospolity na wszy 

i świerzb

Ze względu na zawartość tujonu, 
wrotycz działa także przeciwpa-
sożytnczo. Obecnie stosuje się 
zewnętrznie, na skórę, dostępne 
w aptekach wyciągi alkoholowe z 
kwiatów wrotyczu przeciw wszom, 
świerzbowcom i nużeńcom. W 
przebiegu tych chorób można 
zewnętrznie zastosować także 
napar z tego zioła.

WROTYCZ na kleszcze 
i inne robaki

ODWAR Z KWIATóW WROTYCZU NA WSZY
Składniki: 1 łyżka kwiatów wrotyczu, 1/2 łyżki ziela macierzanki lub 
ziela tymianku albo ziela piołunu
Sposób przygotowania: zioła wsyp do garnuszka i zalej 1 szklanką 
wrzącej wody. Następnie ogrzewaj powoli pod przykryciem do 
wrzenia (nie gotuj). Odstaw na 15 min i przecedź. Stosuj zewnętrznie 
w świerzbie i wszawicy głowowej i łonowej. W przypadku wszawicy 
głowowej włosy obficie zwilżyć płynem i zawiązać chustką na 2-3 
godz. Następnie głowę umyć i wyczesać gęstym grzebieniem. Po 24 
godz. włosy zmyć ciepłym octem i wyczesać gęstym grzebieniem w 
celu usunięcia gnid. Oba zabiegi powtórzyć po 6-7 dniach. Możliwym 
skutkiem ubocznym może być podrażnienie skóry.

CZY WROTYCZ JEST TRUJąCY?
Ze względu na zawartość tujonu (nawet do 70 proc.), wrotycz został 
uznany za roślinę toksyczną i nie zaleca się go spożywać. Warto 
wiedzieć, że dawniej zatrucia tujonem najczęściej miału miejsce w 
przypadku nadmiernego spożycia alkoholi z dodatkiem ekstraktów 
lub olejków wrotycza (i innych roślin, które zwierają ten składnik) - 
wódek, nalewek, likierów.

korzyŚci Płynące z norDic wAlkinG

Zniszczone i rozdwojone końcówki włosów. 
Jak je zregenerować? Końcówki włosów 

rozdwajają się 
z powodu złej 
diety i pielęgnacji. 
Częste suszenie, 
stylizacja i 
zbyt rzadkie 
podcinanie 
końcówek 
skutkują 
pogorszeniem 
stanu włosów.

Domowa maseczka z jajka na 
rozdwojone końcówki 

Już nasze babcie wiedziały, że jajka 
bardzo korzystnie wpływają na zdro-
wie i wygląd włosów. Jajka są boga-
tym źródłem białka i niezbędnych 
kwasów tłuszczowych – składników, 
które mogą pomóc w walce z roz-
dwojonymi końcówkami. Maseczkę 
z jajka najlepiej stosować regularnie, 
np. raz w tygodniu. Pamiętaj też, aby 
przed nałożeniem maseczki dokład-
nie rozczesać włosy.
Przepis na maseczkę: żółtko jajka 
zmieszaj z oliwą z oliwek (wystarczą 
2-3 łyżki) i 1 łyżką miodu. Nałóż 
maseczkę na wilgotne włosy. Po 
upływie około pól godziny spłucz 
ją, a włosy umyj delikatnym szampo-
nem. Regularnie stosowana maska 
sprawi, że włosy staną się gładsze i 
mniej łamliwe.

Pajacyki - jakie efekty daje to ćwiczenie? 
Pajacyki – któż z nas nie pamięta tego 
ćwiczenia z lekcji wychowania fizyczne-
go w podstawówce? Przyzwyczailiśmy 
się traktować je jako ćwiczenie zbyt 
proste, by dawało wyraźne efekty. Tym-
czasem pajacyki angażują różne grupy 
mięśniowe i są jednym z najlepszych 
ćwiczeń na schudnięcie.
Być może fakt, że próbują się z nim 
mierzyć już dzieci w przedszkolu powo-
duje, że do pajacyków nie podchodzimy 
do końca poważnie. Tymczasem już 
kilkukrotne i poprawne technicznie 
wykonanie szybkich podskoków może 
spowodować niemałą zadyszkę - pa-
jacyki to w końcu ćwiczenia aerobowe, 
wymagające niemało energii. Pamię-
tajmy również, że nie tylko często poja-
wiają się one w planie rozgrzewki przed 
zajęciami w klubach fitness, ale stanowią 
element treningu obwodowego czy 
osób uprawiających kalistenikę. Co wię-
cej, intensywne podskakiwanie w trakcie 

pajacyków to dobry sposób na spalenie 
niemałej liczby kalorii.

Pajacyki – jakie efekty daje to 
ćwiczenie?

Podstawową zaletą pajacyków jest 
zwiększenie tętna, a co za tym idzie 
– dostarczanie większej ilości tlenu 
do krwiobiegu i do mięśni. Raźne 
podskoki sprawiają również, że stajemy 
się bardziej elastyczni. Co więcej, wy-
konując pajacyki trenujemy całe ciało, 
i angażujemy różne grupy mięśni. Jak 
każda aktywność fizyczna, pajacyki 
prowadzą do wydzielania endorfin, 
będących źródłem dobrego samopo-
czucia, a także naturalnym środkiem 
przeciwbólowym. Pajacyki wykonuje 
się w celu zwiększenia wytrzymałości i 
siły mięśni, również wtedy, gdy chcemy 
się odchudzić, ponieważ przyspieszają 
metabolizm.

PAJACYKI 
– JAK WYKONAć ćWICZENIE?

Pajacyk to energiczny wyskok, któ-
remu towarzyszy uniesienie rąk i 
ich niemal złączenie nad głową oraz 
rozkrok boczny nóg. Po wyskoku 
wracamy do pozycji wyjściowej i 
natychmiast całą czynność powta-
rzamy. Oto, jak wykonywać pajacyki 
krok po kroku:
1. Stań w pozycji wyprostowanej, ręce 
opuść swobodnie wzdłuż tułowia, 
złącz stopy i delikatnie ugnij kolana.
2. Wykonaj wyskok w górę robiąc 
rozkrok, ramiona również wyrzuć 
ku górze i niemal połącz dłonie nad 
głową. Podczas wykonywania tej 
części ćwiczenia ręce powinny być 
lekko zgięte.
3. Dynamicznie wróć do pozycji wyj-
ściowej i powtórz ćwiczenie wybraną 
ilość razy.
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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 
Piekarz
Umiejętność ważenia, formowania, 
wymagane doświadczenie. 
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 lub 667 461 520

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy. Kat. C+E, świadectwo 
kwalifi kacji, karta kierowcy, 
badania lekarskie, kurs na przewóz 
rzeczy.
„MARKO-TRANSPORT”
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, wysoka 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym, dobra 
pamięć, podzielność uwagi, 
spostrzegawczość.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: m.lukasik@k-fl ex.pl 
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane badania 
sanitarno-epidemiologiczne.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Elektryk-automatyk
Uprawnienia elektryczne, praca na 
podobnym stanowisku.
IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Elektryk
Mile widziane wykształcenie 
elektryczne, uprawnienia 
elektryczne, wymagane 
doświadczenie.
IMP POLOWAT
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Kucharz
Książeczka sanepid.
„AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 798
e-mail: anna.jablonska@amrest.eu
Miejsce pracy: Chrząstów Stary

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
Miratrans Transport Sp. z o.o.
Sierpów 33
95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK
Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, 
książeczka sanepid, wymagane 
doświadczenie.
P.P.H. GAL
Witaszewice
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 935 903

Szwaczka
Umiejętność szycia, możliwość 
przyuczenia do zawodu szwaczki
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

Elektryk
Wykształcenie średnie – min. 
3 lata stażu pracy, uprawnienia 
eksploatacji urządzeń pod 
napięciem – gr. SEP – do 1 kV, 
uprawnienia na obsługę urządzeń 
transportu bliskiego np. suwnice 
bramowe, umiejętność pracy 
w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Mechanik
Wykształcenie średnie – min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego np. suwnice bramowe, 
wózki widłowe, mile widziana 
obsługa komputera, umiejętność 
pracy w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie
Zakład Krawiecki
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel. 608-637-714

Piekarz - cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i chleba
PPHU „MAKS” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Praca w Górze Św. Małgorzaty 50B
Tel. 608-028-369

Kierowca samochodu 
ciężarowego
Wykształcenie zas. zawodowe, 
prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy, doświadczenie 

zawodowe – 1 rok
Giełda Rolna „ZOLA” Sp. J
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel. 654-160-803

Ekspedientka
Wykształcenie średnie
P.H.U. ANKOS Andrzej Kosmala
Ul. Główna 23
95-001 Gieczno
Tel. 516-092-994
Praca: Gieczno, Oszkowice

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 
Offi ce, praca w przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 
Offi ce, praca w przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Ozorkowie

Kelner-barman
Wykształcenie średnie, chęć 
do pracy, mile widziane 
doświadczenie, podstawowa 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego. 
Restauracja „KRÓLEWSKA”
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca
tel. 24 388 75 03

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie średnie.
KATMAR Sp. z o.o.
Sierpów 1A
95-035 Ozorków
tel. 42 718 05 55

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne, 
sumienność, dbanie o porządek.
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”

SPRZEDAM działki 
budowlane o powierzchni 

1200 m² - BOCZKI. 
Nr tel.693-437-660

Społem PSS „Mazur” 
w Łęczycy wydzierżawi 
lokal o pow. 34 m² przy 

ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w 
Łęczycy wynajmie 5 pokoi 

biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy 

lokal o pow. 91,40 m² przy ul. 
Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Ładne, przytulne 
mieszkanko po remoncie, 

umeblowane,  52 m², 
II piętro Ozorków – 

sprzedam. Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe M-4 o 

pow. 60,67 m², parter w 
Ozorkowie lub zamienię na 

M-3 własnościowe do 40 m², 
parter. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę o pow. 535 
m² z domkiem piętrowym - 

Leźnica Wielka nad zalewem. 
Tel.: 790-388-867

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech; 
tapczan jednoosobowy, 

witrynę, barek fi rmy Forte – 
jasny buk. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam segment pokojowy 
3,60 m dł. kolor – mahoń. 

Stan BDB – tanio. 
Tel.: 512-021-022

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

Kafl e 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

Maglownica domowa na 
korbę – sprzedam. 
Tel: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię, , 
dojarkę + 2 konwie, piętrowe 

łóżko - niedrogo. 
Tel.: 507-330-281

Sprzedam 2 obręcze do 
wąskich kół 330, 

1 silnik 5,5 kW + podstawki 
i szajby z przewodami, 

nowy wózek do wożenia 
woreczków oraz 2 rowerki 
dziecinne w dobrym stanie. 

Tel.: 507-330-281

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama

Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Ciastowy
Książeczka zdrowia, wymagane 
doświadczenie.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Pracownik budowlany-
wykończeniowy
Wymagane doświadczenie.
KIMIKO 
Przemysław Pachliński
ul. M. Konopnickiej 4/17
99-100 Łęczyca
tel. 530 867 601

Kierowca kat. C
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, prawo jazdy kat. C, 
uprawnienia na przewóz rzeczy, min 
3-5 lat doświadczenia. 

PH Dorota Wasiak
Podgórzyce 6
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 321 549

Elektryk
Wykształcenie średnie,  min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia SEP 
do 1 kV, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, mile 
widziana obsługa komputera.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Mechanik
Wykształcenie średnie, min. 3 lata 
stażu pracy, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, 
mile widziana obsługa komputera, 
badania do pracy na wysokości 
powyżej 3 m.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe
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Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, że 

zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), w środę, między 

godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 
kupon w kasie kina będziecie mogli 

odebrać darmowy bilet. 
Uwaga, liczba darmowych 

zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z REPORTEREM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/Numer 236/2017

22.05 - 25.05.2017 r.

Dzielnicowi z Piątku podczas kon-
troli drogowej zatrzymali 23 – lat-
ka, który posiadał amfetaminę. 
Przestępstwo jest zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wolności.

17 maja około 23.10 dzielnicowi z re-
wiru dzielnicowych z Piątku podczas 
służby w rejonie gminy Piątek zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierowcę 
bmw. W czasie interwencji mundurowi 
zwrócili uwagę na nerwowe zacho-
wanie jednego z pasażerów, który 
zajmował tylne siedzenie. Zauważyli, 
że mężczyzna chowa jakiś przedmiot 

pod kanapę pojazdu. W tym miejscu, 
podczas przeszukania auta policjanci 
znaleźli torebkę z białym proszkiem. W 
związku z podejrzeniem, że ujawniona 
substancja to amfetamina, mężczyzna 
został zatrzymany i dowieziony do ko-
mendy w Łęczycy. Badanie wykonane 
przez funkcjonariuszy potwierdziło, że 
zabezpieczony proszek to narkotyk. 
23 – latek został osadzony w policyjnej 
celi. 18 maja usłyszał zarzut posiadania 
substancji psychotropowej. Mężczyzna 
wcześniej nie wchodził w konflikt z 
prawem.

Rozpoczął się okres wzmożonej 
pracy przy zbiorach zbóż. Okres, 
który może nieść różnego rodzaju 
niebezpieczeństwa związane z nie-
właściwym użytkowaniem maszyn 
rolniczych, czy też angażowaniem 
dzieci w prace, mogące stanowić 
zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Niestety co roku policjanci na tere-
nie kraju interweniują w związku z 
wypadkami przy wykonywaniu prac 
polowych, czy też przy obsłudze ma-
szyn rolniczych. Na pewno wielu tych 
nieszczęśliwych wypadków można 
uniknąć, jeżeli tylko zachowamy pod-
stawowe środki ostrożności. Niestety 
często gubi nas rutyna i przyzwycza-
jenie. W dużej mierze przyczyny zda-
rzeń, do których dochodzi podczas prac 
rolniczych, wynikają z pośpiechu, prze-

męczenia, czy nieprawidłowej organi-
zacji pracy, ale również z lekceważącego 
stosunku do potencjalnych zagrożeń.
- nigdy nie podejmujmy prac w gospo-
darstwie pod działaniem alkoholu, nie 
kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też 
aby czynili to inni;

- nie dopuszczajmy do kierowania 
maszynami lub pojazdami osób, 
które nie posiadają odpowiednich 
uprawnień;

- nie przewoźmy nikogo na załado-
wanych wozach i przyczepach;

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
dzieci i młodzież, która często pomaga 
przy pracach polowych. Należy pamię-
tać, że młodzi ludzie chociażby z racji 
wieku mają mniejsze doświadczenie 
w tym zakresie. Dlatego też wszelkie 
pomocnicze prace powinni wykony-

wać pod bacznym okiem dorosłych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
najmłodsze dzieci, które często bawią 
się na podwórku przy znajdujących 
się tam maszynach rolniczych. Pa-
miętajmy aby były one odpowiednio 
zabezpieczone i unieruchomione. 
Nigdy nie zostawiajmy małych dzieci 
bez opieki! To na dorosłych spoczywa 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
najmłodszych.

policjanci apelują o ostrożność 
podczas prac polowych

Policjanci z wydziału ruchu 
drogowego łęczyckiej komendy 
prowadzili działania kontrolno – 
prewencyjne „Prędkość”.

Działania ukierunkowane były na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Policjanci 12 maja szcze-
gólnie zwracali uwagę na przepisy 
dotyczące przestrzegania prędkości 
w obszarze zabudowanym. Dlatego 
w trakcie akcji policjanci przede 
wszystkim egzekwowali od kie-
rowców prowadzenie pojazdów 

z dozwoloną na danym obszarze 
prędkością. Kontrolowali również 
stan trzeźwości, wyposażenie, oraz 
wymagane uprawnienia do kiero-
wania. W wyniku akcji, mundurowi 
z ruchu drogowego przeprowadzili 
45 kontroli kierujących i pojazdów, 41 
z nich zostało ukaranych mandatem 
karnym za przekroczenie dozwolonej 
prędkości. W 4 przypadkach funk-
cjonariusze zatrzymali uprawnienia 
do kierowania w związku z prze-
kroczeniem dozwolonej prędkości. 

Dokumenty zostaną przekazane 
do starosty z wnioskiem o wydanie 
decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania na okres 3 miesięcy. 
Niechlubnym rekordzistą okazał się 
kierowca, który na obszarze zabu-
dowanym kierował samochodem z 
prędkością 120 km/h.

Działania „Prędkość” Podróżował z amfetaminą

pijany motocyklista
Policjanci z Łęczycy zatrzymali 
31 - latka, który kierując mo-
tocyklem spowodował kolizję 
drogową, po czym pieszo uciekł 
z miejsca zdarzania. Miał w or-
ganizmie 3,6 promila alkoholu.

15 maja około godziny 14.00 
dyżurny odebrał zgłoszenie, z 
którego wynikało, że w miejsco-
wości Leszcze (gmina Łęczyca) 
doszło do zderzenia motocykla 
z samochodem osobowym a kie-
rowca i pasażer motoru uciekają 
z miejsca zdarzenia. W wyzna-
czony rejon natychmiast wysłano 
między innymi patrol dzielnico-
wych. Mundurowi dojeżdżając 
na miejsce zauważyli mężczyzn, 
którzy odpowiadali rysopisowi 
uczestników zdarzenia. Pierwszy 
miał widoczne obrażenia rąk, 
drugi trzymał w ręku kask. Po-
dejrzewani o udział w kolizji zo-

stali rozpoznani przez świadków 
zdarzenia. Policjanci pracujący na 
miejscu wstępnie ustalili, że kie-
rowca motocykla wyprzedzając 
uderzył w bok citroena którego 
kierująca skręcał w lewo. Po 
zderzeniu zarówno kierowca jak 
i pasażer motoru próbowali uciec 
z miejsca zdarzenia. Po zatrzyma-
niu przez dzielnicowych okazało 
się, że 31 – letni kierowca miał w 
organizmie 3,6 promila alkoholu, 
pasażer zaś prawie promil. Mo-
tocyklista został zatrzymany. Po 
wytrzeźwieniu usłyszy zarzut 
kierowania motocyklem pod 
wpływem alkoholu. Okazało 
się, że nie posiada on uprawnień 
do kierowania motocyklem, a 
dodatkowo odpowie również za 
spowodowanie kolizji drogowej 
oraz przewożenie nietrzeźwego 
pasażera.
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Bałagan w tropikalnym rajufilm o mieszku iczy to bal maskowy?

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Na początku maja na oddziale ginekologicznym szpitala 
Nong Krot w Tajlandii wszyscy - personel i pacjentki - nosili 
maski. Miało to ośmielić kobiety czekające na wymaz z 
szyjki macicy.
Pomysłodawcy skierowanej do 30-70-latek inicjatywy,  
inspirowali się popularnym programem telewizyjnym 
The Mask Singer (jego uczestnicy również ukrywają się 
za maskami). Zeby wykonać bezpłatną cytologię, kobiety 
musiały podać swoje dane osobowe, fakt, że lekarze i 
pielęgniarki nie widzieli w czasie wykonywania procedury 
ich twarzy, wydawał się wiele zmieniać. Gdy wieść o akcji 
w maskach się rozniosła, w szpitalu zjawiło się mnóstwo 
pacjentek. Nic więc dziwnego, że Suwan Supakijchareon, 
gubernator prowincji Sa Kaeo, zdążył się już pochwalić 
sporym sukcesem.

Kiedy i w jakich okolicznościach Mieszko I zdobywał zie-
mie plemienne w dorzeczach Odry i Wisły, które stały się 
fundamentem terytorialnym królewskiej Polski - m.in. na 
te pytania ma odpowiedzieć nowa popularnonaukowa 
produkcja fi lmowa „Droga do królestwa”. Film powstaje w 
wielokrotnie nagradzanej serii „Tajemnice początków Pol-
ski”. Jej pomysłodawcą i reżyserem jest Zdzisław Cozac. - 
Będzie to próba całościowego spojrzenia na „szlak bojowy” 
naszego pierwszego historycznego władcy Polski. Chcę 
skonfrontować dotychczasowy stan wiedzy na ten temat 
z najnowszymi odkryciami archeologicznymi - powiedział 
PAP Z. Cozac, dodając, że kilka dni temu rozpoczęły się 
pierwsze zdjęcia inscenizacji.

Plaże bezludnej, jednej z najbardziej oddalonych od siedzib 
ludzkich wyspy, są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych 
plastikiem miejsc na Ziemi. Z badań opublikowanych na 
łamach PNAS dowiadujemy się, że na plażach niewiel-
kiej Henderson Island znajduje się około 37,7 miliona 
plastikowych odpadków. Wyspa jest niezamieszkana i 
jest odwiedzana zaledwie raz na 5-10 lat w celach ba-
dawczych. Wyspa Hendersona stanowi część brytyjskich 
Wysp Pitcairn. Znajduje się ona w pobliżu centrum Wiru 
Południowopacyfi cznego, który przynosi na jej plaże ol-
brzymie ilości odpadków. Podczas ostatnio prowadzonych 
badań okazało się, że na plażach Henderson Island znaj-
duje się średnio 671 fragmentów plastiku na każdy metr 
kwadratowy. Nigdzie indziej na świecie nie zanotowano 
tak olbrzymiego zanieczyszczenia plastikiem.
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