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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Grabów

Franciszek Miko-
łajczyk nie mógł 

uwierzyć własnym uszom, kiedy 
dowiedział się, że będzie musiał 
ponieść wysoką karę finansową. 
Mężczyzna został ukarany, za to, że 
jego ptactwo domowe biegało po 
podwórzu w czasie, kiedy obowią-
zywał ministerialny zakaz. 

Od grudnia ub. roku do marca 
br. drób domowy nie mógł przeby-
wać na otwartych przestrzeniach. 
Zakaz ten został wprowadzony 
rozporządzeniem ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi, w związku z 
wystąpieniem przypadków ptasiej 
grypy. W związku z zakazem, w 
gospodarstwach rolnych przepro-
wadzano liczne kontrole. Pewnego 
dnia inspektorzy weterynarii zapu-
kali do drzwi pana Mikołajczyka, 
mieszkańca wsi Pilichy.

- Mam kilka kur i perliczek. To 
fakt, że w dniu kontroli moje ptactwo 
przebywało na podwórku, ale jestem 
starszym człowiekiem, emerytem 
i nie miałem do końca wiedzy do-
tyczącej 

Tomasz Olczyk, szef łęczyckiej straży 
miejskiej, nie kryje satysfakcji z ogło-

szonego niedawno wyroku sądu. Chodzi o zajście 
sprzed roku, kiedy to na łęczyckim targu jeden 
z kupców miał uderzyć komendanta zaciśniętą 
pięścią w przedramię. Po rozpatrzeniu sprawy sąd 
uznał, że mieszkaniec wsi Borki pod Łęczycą winny 
jest naruszenia nietykalności cielesnej strażnika 
miejskiego.

Łęczycki sąd prowadził dwie sprawy z udziałem tych 
samych osób. W obu przypadkach po jednej stronie stał 
kupiec, a po drugiej komendant SM. 

- W obu przypadkach były to sprawy karne. Pierw-
sza o naruszenie nietykalności cielesnej sprzed roku, a 
druga o znieważenie funkcjonariusza publicznego. Na 
początku tego roku ten sam kupiec mocno naubliżał mi 
podczas interwencji na targu. Słów, które kierował pod 
moim adresem, nie wypada nawet cytować. Zarówno 
w jednym jak i w drugim przypadku byli świadkowie 
tych zajść – mówi T. Olczyk. - Za naruszenie nietykal-
ności cielesnej mężczyzna został ukarany grzywną w 
wysokości 1000 zł oraz zwrotem kosztów za obrońcę z 
urzędu. Za znieważenie funkcjonariusza kara grzywny 
wyniosła 700 zł. 

Rolnik do połowy ubiegłego tygodnia miał czas, żeby 
odwołać się od decyzji sądu. Do tego czasu wyrok był 

Magazyn PKPS przy 
ul. Poznańskiej wypeł-

niony jest po brzegi nieodebraną 
przez mieszkańców żywnością. 
10-miesięczny program bezpłat-
nego wydawania produktów spo-
żywczych trwa do końca czerwca. 
Nie wiadomo, gdzie później trafi 
niechciane jedzenie.

Pracownica PKPS z Łęczycy nie 
chce zdradzić dokładnej liczby osób, 
które paczek (m.in. z konserwami, 
kaszą, makaronem, mlekiem, olejem) 
nie odebrały. Przyznaje jednak, że 
ma całą teczkę dokumentów w tej 
sprawie. 

- Dość długą listę przekazałam do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, żeby pracownicy socjalni podczas 
wizyt w rodzinach przypominali 
podopiecznym, że czeka na nich 
żywność – usłyszeliśmy w siedzibie 
PKPS. - Mam nadzieję, że ludzie w 
końcu ją odbiorą, bo program niedłu-

Jeszcze dziś (poniedziałek) do 
15.30 w kancelarii magistratu moż-
na składać dokumenty aplikacyjne 
na stanowisko strażnika miejskiego 
w Łęczycy. W jednostce po raz 
kolejny jest wakat. Najpierw od-
szedł jeden funkcjonariusz, który 
znalazł zatrudnienie w szeregach 
policji, później strażniczka miejska 
przeniosła się do pracy w wydziale 
promocji UM. 
Wśród wymagań niezbędnych 

wskazanych w konkursie na apli-
kanta straży miejskiej znajdują się 
m.in.: wykształcenie co najmniej 
średnie, ukończone 21 lat, brak 
skazania prawomocnym wyro-
kiem sądu za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie popełnione 
przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, nieposzlakowana opi-
nia czy sprawność pod względem 
fizycznym i psychicznym.

(zz)

Za grabowskim 
s a m o r z ą d e m 

trudno nadążyć. Od poprzedniej 
zmiany przewodniczącego rady 
gminy w Grabowie nie minął jeszcze 
rok, a już wpłynął wniosek 7 radnych 
o kolejną  zmianę.

Przypomnijmy, 8 września 2016 r. 
radni z klubu „Inicjatywy Samorzą-
dowe” przegłosowali  odwołanie z 
funkcji przewodniczącego rady gminy 
Michała Sobińskiego. Powołali jedno-
cześnie Czesława Krawczyka, który od 
tamtego czasu kieruje radą.

Tym razem pod inicjatywą od-
wołania obecnego szefa rady gminy 
podpisali się: Małgorzata Matusiak, 
Stanisława Baraniak, Sławomir 
Jędrzejczak, Zbigniew Sobczyński, 
Radosław Pawłowski, Rafał Rosiński, 
Michał Sobiński.

- Bardzo pana szanuję, ale nie po-
radził sobie pan z tą funkcją. To, co się 
tutaj dzieje, to jest pana wina. Relacje 
z naszych sesji ludzi bawią z powodu 
bałaganu i hałasu jaki panuje pod-
czas obrad.  Pan nie daje sobie rady 
- argumentowała radna Małgorzata 
Matusiak.

Podobne zdanie w sprawie miał 
radny Sławomir Jędrzejczak.

- Negatywne emocje niczemu nie 
służą. Obiecał pan na pierwszej sesji 

Ukarany za wolne ptaki

tego zakazu. Można było ze mną 
porozmawiać a nie od razu nakładać 
karę finansową. Mam do zapłaty 
809,44 zł. To dla mnie kosmiczna 
suma, bo moje świadczenia z KRUS to 
około 900 zł – mówi pan Franciszek. - 
Gdyby tego było mało, ta kara nie jest 
tylko za moje kury i perliczki. W cza-
sie kontroli na moje podwórko przy-

leciały trzy gołębie, 
to nie moje ptaki, a 
zostały uwzględ-
nione w protokole 
pokontrolnym, to 
absurd.

Od decyzji in-
spekcji weteryna-
ryjnej przysługuje 
prawo odwołania. 
Pan Franciszek 
zamierza z niego 
skorzystać.

(mku)

Wandale nie śpią
Tablica informacyjna z serii „Szlakiem łęczyckiej 
ósemki” znad zalewu została zniszczona. Jej dolna 

część z opisem miejskiego zalewu jest zerwana a środek okop-
cony. Koszt takiej tablicy wynosi kilkaset złotych. Nasuwa się 
pytanie – czy ładna, niezniszczona tablica komuś przeszkadzała? 
Najwyraźniej tak... (zz)

Nie chcą darmowej żywności

Na drzwiach PKPS wisi 
informacja, aby jak 
najszybciej zgłaszać się po 
odbiór żywności

go się kończy. Naprawdę nie wiem, co 
później zdecyduje zarząd, żeby zrobić 
z produktami, które zostaną. 

Osoby zakwalifikowane do pro-
gramu wybierane były głównie pod 
względem kryterium dochodowego. 
Nie mogło przekraczać 770 zł na 
jednego członka w rodzinie i 960 zł 
w przypadku osoby samotnej. 

(zz)

Strażnik poszukiwany

Znów chcą innego przewodniczącego

Temat głosowania nad odwołaniem przewodniczącego rady 
gminy ma wrócić na najbliższej sesji

merytoryczną rozmowę, a tymczasem 
boi się pan oddać władzę naszemu, 
młodemu pokoleniu. Pan sobie zrobił 
prywatny folwark – stwierdził radny 
S. Jędrzejczak. 

W odpowiedzi na zarzuty, prze-
wodniczący Czesław Krawczyk 
oświadczył, że nie załatwia w gminie 
żadnych prywatnych interesów. - Mam 
czyste ręce – mówił.

Ostatecznie do głosowania nad 
odwołaniem przewodniczącego nie 
doszło, bo opozycyjna większość nega-
tywnie wypowiedziała się o regulami-

nie i powołaniu komisji skrutacyjnej.
- W tej sytuacji dalsze procedowanie 

punktu o odwołanie przewodniczące-
go staje się niemożliwe pod kątem for-
malno-prawnym - wyjaśnił Mariusz 
Krassowski, radca prawny urzędu 
gminy w Grabowie.

Pomysłodawcy odwołania z funkcji 
obecnego przewodniczącego rady 
gminy ponowne złożyli  wniosek w tej 
sprawie. Będzie rozpatrywany podczas 
jutrzejszej (20 czerwca) nadzwyczajnej 
sesji rady gminy w Grabowie.

(mku)

Komendant wygrał 
z kupcem

nieprawomocny. Niestety nie udało nam się porozma-
wiać z mężczyzną, który zaraz po ubiegłorocznym 
zajściu na targowisku twierdził, że strażnika miejskiego 
nie uderzył. 

- Ważne było dla mnie, żeby sąd wypowiedział się 
w tej sprawie. Może wyrok nieco ostudzi temperament 
tego człowieka. Jest on osobą porywczą, która nie sza-
nuje ani prawa, ani jego przedstawicieli – komentuje 
komendant straży miejskiej.

(zz)
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

W wielu miejscach w mieście 
rozklejono ulotki sugerujące, że 
obowiązkowe szczepienia dzieci są 
niezgodne z prawem. Na klatkach 
schodowych pojawiły się plakaty 
ze zdjęciem dziewczynki, która 
zmarła po podaniu szczepionki. 
Tzw. ruch antyszczepionkowy pro-
paguje uchylanie się od szczepienia 
dzieci. 

„Dziecko jest delikatne, pomyśl 
zanim pozwolisz je ukłuć” - to hasło 
widniejące na ulotkach rozklejo-
nych w mieście. Zwolennicy ruchu 
antyszczepionkowego uważają, że 
substancje zawarte w szczepionkach 
są bardziej szkodliwe dla zdrowia niż 
same choroby, przed którymi mają 
chronić. Przywoływane są argumen-
ty, że szczepionki zawierają rtęć, alu-

Ruch antyszczepionkowy 
również w Łęczycy

minium i formaldehyd – substancje o 
toksycznym działaniu i bardzo wielu 
negatywnych skutkach ubocznych 
dla zdrowia. Eksperci zapewniają 
jednak, że szczepionki są bezpieczne 
dla dzieci i sugerują, by nie rezygno-
wać z obowiązkowych szczepień. 
Podkreślają, że właśnie dzięki nim 
praktycznie całkowicie wyelimi-
nowano wiele niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia chorób. 

Zgodnie z przepisami rodzice, 
którzy nie zaszczepią dziecka w 
terminie, otrzymują upomnienie z 
wezwaniem do zaszczepienia dziec-
ka w ciągu 7 dni. Jeśli nie reagują, 
można nałożyć na nich grzywnę. Z 
reguły grzywny wynoszą między 
200 a 700 zł.

(zz)

StRaciŁ pRzytomność za kóŁkiem 
Łęczyca O dużym szczęściu może mówić 

kierowca, który „skasował” trzy samochody zaparkowane przy ul. Zachod-niej. Mężczyzna stracił przytomność za kierownicą i z całym impetem wcisnął gaz. Zatrzymał się dopiero na innych pojazdach. Mężczyźnie nic się nie stało, „ucierpiały” jedynie uderzone samochody. Okazało się, że kierowca choruje na cukrzycę, w chwili zdarzenia był trzeźwy. Do utraty przytom-ności doszło najprawdopodobniej w wyniku spadku poziomu cukru we krwi. 
(zz) Kierowca uderzył w zaparkowane samochody

Ojciec gwardian zostaje
Łęczyca Ojciec Leszek Walkie-

wicz, gwardian zakonu 
ojców bernardynów w Łęczycy, zo-
stanie w naszym mieście przez trzy 
kolejne lata. Dla parafian to bardzo 
dobra wiadomość, bo zdążyli 
zaprzyjaźnić się z ojcem Leszkiem.

Już od kilku miesięcy mówi się 
o przeniesieniu ojca gwardiana do 
innego miasta. Z końcem czerwca 
upływa bowiem jego trwająca 6 lat 
kadencja. Nawet sam zainteresowany 
zdążył już przyzwyczaić się do myśli, 
że przyjdzie mu opuścić Łęczycę.

- W środę dostałem informację, że 
moja „kadencja” w Łęczycy została 
przedłużona o 3 lata. Byłem nieco 
zaskoczony, ponieważ zazwyczaj po 
upływie 6 lat jesteśmy przenoszeni 
do innych zakonów, takie są zasady. 
Oczywiście nie wypadało pytać, 
skąd decyzja o pozostawieniu mnie 
w Łęczycy. Przyjąłem ją pozytywnie. 
Jak to u nas się mówi, będziemy mieli 
„nowego-starego” gwardiana – mówi 
z uśmiechem ojciec Leszek Walkie-
wicz. - Teraz na nowo będę musiał 
przyzwyczaić się do myśli, że naj-
bliższe 3 lata spędzę tutaj, a już byłem 
pogodzony z czekającą mnie zmianą. 
Mam nadzieję, że przez najbliższy 
czas, który spędzę w Łęczycy uda mi 
się zrobić coś dobrego dla naszych 
parafian, dla społeczności, z którą już 
mocno się zżyłem.

Ojciec gwardian miło wspomina 
ostatnie lata spędzone w naszym 

mieście i wyraża nadzieję, że te naj-
bliższe będą równie dobre. Parafianie 
nie będą musieli żegnać się z ojcem 

gwardianem, a przynajmniej nie przez 
najbliższe 3 lata. 

(zz)

Ojciec Leszek przez najbliższe 3 lata dalej będzie gwardianem 
łęczyckiego zakonu bernardynów
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

ogłoszenie

biznesmeni się nie dogadali

Na portalu społeczno-
ściowym do znajomych 

osób rozsyłane są informacje z proś-
bą o wsparcie finansowe rodziny 
poszkodowanej w wyniku pożaru 
mieszkania. Ponad dwa tygodnie 
temu przy ul. Zachodniej ogień objął 
całą kuchnię. Spłonęło wszystko, 
wraz z wyposażeniem. Straty są na 
tyle duże, że przyjaciele postanowili 
pomóc.

„Piszę do wszystkich znajomych, 
aby prosić was ogromnie o pomoc. 
Naszym koleżankom 1 czerwca 
spaliło się całe mieszkanie. Straciły 
wszystko co miały. Mieszkanie jest 
do generalnego remontu. Kwota, 
jaką otrzymają od miasta to kropla w 

morzu potrzeb, ponieważ mieszkanie 
jest do generalnego remontu wraz 
z wyposażeniem. Stąd moja prośba, 
jeśli możecie to wesprzyjcie je choćby 
jedną złotówką i przekażcie tę wiado-
mość naszym znajomym. Pieniądze są 
zbierane na specjalne konto (podany 
został numer konta bankowego). W 
imieniu dziewczyn i swoim bardzo 
wszystkim dziękujemy. W ludziach 
jest największa nadzieja!” - to wiado-
mość przesyłana do znajomych.

Przypomnijmy, że w pożarze miesz-
kania ucierpiała 51-letnia kobieta (matka 
dwóch sióstr). Z lekkimi poparzeniami 
twarzy trafiła do szpitala. Strażacy straty 
wycenili na około 20 tys. zł. 

(zz)

znajomi WSpieRają

Budynek magika wciąż stoi pusty
Plany przeniesienia 
jednej z prywatnych 

przychodni medycznych z ul. 
Kilińskiego na ul. Belwederską 
zakończyły się fi askiem. Gabine-
ty, przynajmniej póki co, zostaną 
w dotychczasowej siedzibie. 
Z nowo powstałego budynku 
zdjęto zawieszony już wcześniej 
szyld przychodni a strony spra-
wy komentować nie chcą. 

Pacjenci już czekali, aż będą 
przyjmowani przez lekarzy spe-
cjalistów w niedawno wybudo-
wanym budynku przy ul. Belwe-
derskiej. Tak się nie stanie. Dużą 
tajemnicą owiana jest kwestia 
rozwiązania umowy. 

- W tym miejscu naszej fi rmy nie 
będzie – słyszymy od Małgorzaty 
Raczkiewicz, managera przychod-
ni. - Nie chcemy komentować tej 
sytuacji.

W podobnym tonie wypowiada 
się Maciej Ogrodnik (znany bar-
dziej jako Maciej Pol - iluzjonista), 

właściciel budynku przy ul. Bel-
wederskiej.

- Wstępna umowa została ze-
rwana ponad dwa tygodnie temu. 
Co do innych sytuacji, nie będę ich 
komentował.

W biznesie nie zawsze wszystko 
idzie jak po maśle. Czasami lepiej 
zawczasu zrezygnować ze współ-
pracy z danym kontrahentem, niż 
później jedna lub druga strona 
umowy miałaby borykać się z 
jakimiś problemami. Czy tak było 
w tym przypadku?

(mku)(mku)

Łęczyca

nowy doradca zapowiada inwestycje 
Na początku waka-
cji mają ruszyć prace 

termomodernizacyjne 9 budyn-
ków mieszkalnych w Łęczycy. 
Wyremontowane zostaną m.in. 
łęczyckie baraki.

Termomodernizacją objętych 
zostanie 9 budynków: przy ul. Ko-
palnianej 8, 10, 12, Sienkiewicza 29, 
Belwederskiej 38, Kaliskiej 32, Ozor-
kowskie Przedmieście 61, Kaliskiej 
63b, Poznańskiej 31. Jak zapowiada 
Krzysztof Urbański, doradca bur-
mistrza ds. inwestycji i rozwoju go-
spodarczego w mieście będzie widać 
szereg podjętych działań. 

- Jak się wszystko uda zreali-
zować, to już niebawem Łęczyca 
będzie przypominała duży plac 
budowy. Już na przełomie czerwca 
i lipca ruszają prace termomoderni-
zacyjne 9 budynków  mieszkalnych 
na terenie miasta oraz remont „łącz-
nika” między ul. M. Konopnickiej 
i ul.  Dominikańską. W kolejnych 
działaniach, przy współpracy z 
PGKiM podejmiemy budowę wo-
dociągu z Krzepocina do Łęczycy. 
Planowany termin zakończenia 

inwestycji to jesień 2018 roku. 
Mam nadzieję, że do łęczyckich 
mieszkań popłynie wtedy woda 
bez ulepszaczy. Razem z miejskimi 
środowiskami sportowymi skiero-
waliśmy pisma do Ministerstwa 
Sportu o dofi nansowanie 1 500 000 
zł na remont stadionu. Na bieżąco 
przygotowujemy dokumentację 
do aplikacji po środki zewnętrzne 
na budowę oświetlenia na osiedlu 
Kwiatowym – wylicza K. Urbański. 

Termomodernizacja socjalnych budynków wielorodzinnych oraz 
budowa „łącznika” przy ul. M. Konopnickiej będą realizowane w 
pierwszej kolejności

- Pracownicy biura rozwoju miasta 
przygotowują projekt Lokalnego 
Programu Rewitalizacji, który nieba-
wem będzie zaprezentowany radzie 
miejskiej. Jest to bardzo bogaty plan 
zadań i ważne, aby realizować te 
zamierzenia w atmosferze współ-
pracy i zrozumienia dla problemów 
mieszkańców naszego miasta.

(mku)

Policjanci z Łęczycy wspólnie z funkcjonariuszami z Krajowej Admini-
stracji Skarbowej zatrzymali 51 – latka i zabezpieczyli ponad 17 tys. szt. 

„lewych” papierosów. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła blisko 
15 tys. zł. Przestępstwo jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
14 czerwca, dzięki informacji o prawdopodobnym transporcie wyrobów bez polskich 
znaków akcyzy przez powiat łęczycki policjanci podjęli odpowiednią interwencję. 
W wyznaczonym wcześniej miejscu i czasie zatrzymali do kontroli drogowej wy-
typowany pojazd. Przeszukując peugeota, w bagażniku znaleźli i zabezpieczyli 4 
800 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podczas dalszych czynności w 
miejscu zamieszkania 51 – letniego właściciela nielegalnego towaru funkcjonariu-
sze obu służb ujawnili i zabezpieczyli kolejną partię papierosów. Mężczyzna został 
zatrzymany i dowieziony do łęczyckiej komendy, gdzie jeszcze tego samego dnia 
usłyszał zarzut posiadania 17 500 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. 
51 - latek wcześniej nie wchodził w konfl ikt z prawem.

nielegalne papierosy
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Łęczyca

ogłoszenie

ogłoszenie

Prezesi miejskich spółek na zarobki 
na pewno nie powinni narzekać. 
Niewiele gorzej powodzi się dy-
rektorom łęczyckich placówek 
oświatowych (wśród dyrektorów 
w ubiegłym roku najwięcej zarobił 
Ryszard Ziarkowski, dyrektor SP 
nr 3 – ponad 90 tys. zł). Jedni mają 
wartościowe nieruchomości, inni 
drogie samochody a niektórzy, co 
ciekawe nie mają żadnych pienię-
dzy na swoich kontach.

Janusz Muszyński, prezes PGKiM, 
zgromadził 5 834 zł oraz 413 euro. 
Posiada 70-metrowe mieszkanie 
o wartości 170 tys. zł, 29-metrowe 
mieszkanie warte 40 tys. zł oraz 
samochód marki renault megane 
wyceniony na 10 tys. zł. Jako prezes 
PGKiM w ubiegłym roku zarobił 121 
443 tys. zł.

Jan Budziński, prezes Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Łęczycy do 
25 maja 2016r. Na koncie zgromadził 
9 200 zł. W oświadczeniu majątko-
wym wskazał, że nie jest właścicielem 

Upłynie jeszcze kilka 
miesięcy zanim roz-

pocznie się remont drogi krajowej 
nr 91 przebiegającej przez Łęczy-
cę. Dopiero z końcem sierpnia 
gotowa ma być dokumentacja 
projektowa. Pierwsze roboty 
drogowe powinny ruszyć pod 
koniec roku.

Remont krajówki w Łęczycy to 
wyczekiwana inwestycja. Choć 
utrudnienia w ruchu będą uciążliwe 
dla zmotoryzowanych a tworzące 
się korki wprawią w zdenerwo-
wanie niejednego kierowcę, po 
zakończeniu inwestycji komfort 
jazdy będzie bez porównania lep-
szy. Zanim to jednak nastąpi, trzeba 
cierpliwie czekać. Jak długo?

- Pod koniec maja podpisaliśmy 
umowę z firmą projektową na ak-
tualizację dokumentacji technicznej 
dotyczącej remontu DK 91 w Łęczycy. 
Wykonawca ma na ten cel trzy miesią-
ce. Po tym czasie poprawioną doku-
mentację złoży do nas do sprawdzenia 
i zaakceptowania wprowadzonych 
rozwiązań. Kiedy zakończy się ten etap 
(przewiduję, że nastąpi to na przełomie 
lata i jesieni), przygotujemy wniosek i 

SZUKASZ PRACY?

Jesteś w wieku powyżej 30 lat
 i chciałbyś pozyskać bezpłatnie nowe kwali�ikacje 

oraz 6-miesięczne doświadczenie zawodowe 
w formie stażu u pracodawcy 

za 1850 zł netto?

Skorzystaj z szansy 
wejdź na stronę projektu 

www.nowystart.pte.lodz.pl
lub zadzwoń: 42 632 44 20

Realizator projektu: 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź

Stworzyliśmy dla Ciebie nieodpłatny program nowoczesnej fi zy-
koterapii indywidualnej. Walczysz ze stresem, żylakami, otyłością 
czy bólem? Teraz to zrobisz dzięki WIBROTERAPII

Rehabilitacja – masaż jest w całości refundowany w ramach NFI.
Zapisy telefonicznie pod numerem 575 989 200 lub osobiście w gabine-
cie w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 9. Pracujemy w godzinach 12 - 18

Gabinet nowoczesnej fi zykoterapii indywidualnej 
realizuje zabiegi refundowane w zakresie redukcji 
bólu w okolicach: bioder, kolan, stóp, szyi i ob-

ręczy barkowej, kręgosłupa, kończyn górnych 
oraz innego bólu o przebiegu ostrym, 

przewlekłym, bólu pourazowego, 
reumatycznego, związanego z 
niedokrwieniem kończyn dol-
nych, ze zmianami zwyrodnie-
niowymi w obrębie kręgosłupa, 

kończyn dolnych i górnych. 

BEZPŁATNA FIZYKOTERAPIA

Gabinet nowoczesnej fi zykoterapii indywidualnej 
realizuje zabiegi refundowane w zakresie redukcji 
bólu w okolicach: bioder, kolan, stóp, szyi i ob-

ręczy barkowej, kręgosłupa, kończyn górnych 
oraz innego bólu o przebiegu ostrym, 

przewlekłym, bólu pourazowego, 
reumatycznego, związanego z 
niedokrwieniem kończyn dol-
nych, ze zmianami zwyrodnie-
niowymi w obrębie kręgosłupa, 

kończyn dolnych i górnych. 

Moduł bazowy RAM 
Vitberg+ to aktywny wyrób 
medyczny. Jest stosowany 
m.in. w domach spokojnej 
starości, zakładach 
rehabilitacji ruchowej, 
szpitalach, sanatoriach, 
hospicjach.

Z terapii bezpiecznie mogą 

korzystać osoby po udarach, 

zawałach, w chorobie 
parkinsona i SM

Remont krajówki dopiero pod koniec roku
ogłosimy przetarg na wykonanie prac. 
Zakładając, że nie będzie poważniej-
szych problemów (protestów, odwołań 
itp.), wykonawcę robót powinniśmy 
znać pod koniec roku i wówczas, na 

ile aura pozwoli, będzie można zacząć 
pierwsze prace – informuje Maciej 
Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

(zz)

Jak sobie radzą 
dyrektorzy i prezesi?

domu, mieszkania, działki ani samocho-
du wartego pow. 10 tys. zł. W ubiegłym 
roku z tytułu zatrudnienia w PEC uzyskał 
dochód w wysokości 62 310 zł (netto), z 
tytułu pobieranej emerytury (za okres 
X-XII.2016 r.) - 9 263 zł.

Cezariusz Grabowicz, prezes Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej w Łęczycy 
od 25 maja 2016 r. Zgromadził na 
koncie 80 tys. zł, posiada udział w fundu-
szach inwestycyjnych na kwotę 47 tys. zł. 
Ma dom o pow. 110 mkw. wyceniony na 
200 tys. zł oraz gospodarstwo rolne o 
pow. 93 300 mkw. warte 100 tys. zł. Jako 
prezes PEC zarobił w ub. roku 57 160 zł, 
w Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Warszawie zarobił 37 576 
zł. Spłaca kredyt hipoteczny.

Marek Szczepaniak, dyrektor Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Łęczycy, na koncie zgromadził 26 
774 zł, posiada dom o pow. 324 mkw. 
wyceniony na 400 tys. zł oraz trzy działki 
o łącznej wartości 40 tys. zł. W ubie-
głym roku ze stosunku pracy zarobił 
54 849 zł. Ma volkswagena passata z 
2001 r. o wartości 6 tys. zł oraz udział 
w samochodzie córki (mercedes 2010 
r. wyceniony na 110 tys. zł). Spłaca dwa 
kredyty mieszkaniowe hipoteczne – do 
spłaty na koniec ub. roku 417,92 CHF 
oraz 118 422,97 zł.

Iwona Porczyńska, kierownik Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łęczycy, posiada mieszkanie o pow. 75 
mkw. warte 230 tys. zł oraz samochód 
marki saab z 2004 r. o wartości 12 tys. zł. 
W ub. roku zarobiła ze stosunku pracy 
51 080 zł, do spłacenia pozostało jej 

61 415 zł łącznie z trzech zaciągniętych 
kredytów.

Hanna Pawłowska, dyrektor Muzeum 
w Łęczycy od 28 kwietnia 2017 r. 
Na koncie zgromadziła 3 741 zł, po-
siada dom o powierzchni 286 mkw. 
wyceniony na 900 tys. zł, 50-metrowe 
mieszkanie warte 200 tys. zł, działkę 
rekreacyjną o wartości 50 tys. zł oraz 
dwa samochody – citroena C4 pisacco 
z 2012 r. wycenionego na 30 tys. zł i 
renault megane z 2001 r. wartego 4 tys. 
zł. W ubiegłym roku z tytułu umowy 
o pracę zarobiła 105 591 zł oraz 2 600 
zł/miesięcznie z tytułu najmu lokalu 
użytkowego. Spłaca kredyt hipoteczny 
– obecne zadłużenie wynosi 110 tys. zł.

Olga Kurowska, dyrektor Domu Kul-
tury w Łęczycy, posiada mieszkanie o 
powierzchni 49 mkw. warte 98 tys. zł 
oraz działkę rekreacyjną 0,06 ha wyce-
nioną na 12 tys. zł. Dochód za ub. rok ze 
stosunku pracy wynosi 63 360 zł.

Aneta Pucek, dyrektor Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej, na 
koncie zgromadziła 35 773 zł, posiada 
mieszkanie o pow. 56 mkw. wycenione 
na 150 tys. zł oraz garaż wart 18 tys. zł. 
Zarobiła w ub roku 57 258 tys. zł. 

Wanda Lepczak, dyrektor Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Łęczycy, ma miesz-
kanie o pow. 60 mkw. wycenione na 
162 tys. zł, z tytułu zatrudnienia zarobiła 
88 957 zł. Jeździ samochodem marki 
skoda z 2015 r. wartym 58 tys. zł. Do 
spłacenia pozostało jej 6 tys. zł kredytu 
gotówkowego oraz 44,917 zł kredytu 
samochodowego.

Joanna Stańczyk, dyrektor przed-
szkola nr 1, posiada 200-metrowy dom 
wyceniony na 300 tys. zł, w 2016 roku 
zarobiła ze stosunku pracy 72 347 zł, 
jeździ samochodem marki mazda 2 z 
2004 roku. Spłaca kredyt gotówkowy, 
pozostało 16 832 zł.

Jolanta Andrzejczak, dyrektor przed-
szkola nr 2, na koncie ma 37 tys. zł 
(lokata terminowa), posiada dom o 
pow. 140 mkw. wyceniony na 300 tys. 
zł oraz działkę 0,1183 ha wartą 42 tys. zł. 
Zarobiła 77 106 zł, posiada samochody 
marki opel: corsa z 2008 r. o wartości 20 
tys. zł oraz opel astra z 2005 r. wyceniony 
również na 20 tys. zł (współwłasność). 
Spłaca kredyt – pozostało do zwrotu 
68 376 zł.

Katarzyna Szeroczyńska, dyrektor 
przedszkola nr 4, posiada działkę let-
niskową o pow. 10 arów wartą 8 tys. zł 
oraz 28-metrowy domek letniskowy 
wyceniony na 15 tys. zł. W przedszkolu 
zarobiła w ub. roku 64 756 zł, z tytułu 
renty rodzinnej uzyskała 10 444 zł. Ma 
samochód marki mini cooper z 2007 
r. wart 23 tys. zł, zaciągnęła kredyt 
hipoteczny – saldo na koniec ub. roku 
wynosiło 56 tys. zł. 

Ryszard Ziarkowski, dyrektor SP nr 3, 
posiada 50-metrowe mieszkanie wy-
cenione na 124 750 zł oraz samochód 

marki vw passat z 2005 r. o wartości 
19 tys. zł. W szkole w ubiegłym roku 
zarobił 90 519 tys. zł.

Elżbieta Gieraga, dyrektor SP nr 
4, zgromadziła na koncie 71 542 zł, 
posiada mieszkanie o pow. 57 mkw. 
wycenione na 172 tys. zł oraz grunty 
rolne o pow. 2,75 ha warte 76 615 zł. 
Zarobiła 69 233 zł ze stosunku pracy 
oraz 1 251 zł z umów o dzieło i zlecenia.

Elżbieta Marek, prezes TBS Łęczyca, na 
koncie zgromadziła 7 900 zł oraz 4 600 
euro. Posiada dom o pow. 171 mkw. 
wyceniony na 456 tys. zł oraz samochód 
marki opel astra z 2013 roku, o wartości 
50 tys. zł. W ub. roku zarobiła w TBS-ie 
81 358 zł, spłaca dwa kredyty.

Arkadiusz Podawczyk, dyrektor 
Zieleni Miejskiej od 1 marca 2016 r do 
27.02.2017 r. Na koncie zgromadził 
16 780 zł, ma obligacje skarbowe na 
kwotę 30 tys. zł. Posiada dom o pow. 
167 mkw. o wartości 350 tys. zł, działkę 
o pow. 450 mkw. wyceniona na 40 
tys. zł oraz samochód osobowy opel 
mokka z 2016 roku o wartości 62 tys. 
zł. W ubiegłym roku zarobił 95 829 zł.

Na stronie BIP urzędu miejskiego w 
Łęczycy nie opublikowano oświadczenia 
majątkowego Karola Niewiadomskiego, 
obecnego dyrektora Zieleni Miejskiej

Hanna Pawłowska, dyrektor muzeum, posiada dom o 
powierzchni 286 mkw. wyceniony na 900 tys. zł

Jan Muszyński, prezes PGKiM, 
zarobił w ub. roku 121 443 tys. zł
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Poddębice 

W sobotę 10 czerwca 
otwarto nową atrakcję dla 
turystów głodnych wra-
żeń. Park linowy złożony 

z części dostępnej dla dzie-
ci w wieku od 3 do 13 lat 
oraz dwóch tras dla osób 

powyżej tej granicy: 
jedna wiedzie na 
wysokości 3 me-
trów, druga zaś to 
szlak zawieszony 
aż 6 metrów nad 
ziemią. Park poło-
żony jest niedal e-
ko XIV-wiecznego 
zamku nad rzeką 
Wartą. To świetny 
pomysł na spę-
dzenie wolnego 
czasu dla całej 
rodziny. Park jest 
zaprojektowany 
tak, aby każdy 
gość – również 
ten bez żadnego 
doświadczenia – 
mógł się dobrze 
bawić i aktyw-
nie spędzić czas. 
Oprócz dwóch 

tras wysokiego parku li-
nowego, w skład obiektu 
wchodzą: wieża startowa 
ze ścianką wspinaczkową, 
wahadło oraz mini park 
linowy dla dzieci.

Etap dla zaawansowanych 
to platformy na wysokości 6 
m i przeszkody, ale przygoda 
rozpoczyna się na wysokości 
10 m. Obie trasy parku lino-
wego kończą się 80-metro-
wym zjazdem tyrolskim do 
wieży startowej. Natomiast 
dla najmłodszych są domki, 
zamontowane na drzewach, 
tor przeszkód (z siatkami 
zabezpieczającymi) oraz na 
fi nał – zjeżdżalnia. Nie można 
pominąć również skoku wa-
hadłowego, który wykonuje 
się z wysokości 9 m.

– Mamy tutaj wieżę star-
tową, z której rozciągają się 
dwie trasy, jedna średnia, a 
druga wysoka. Jest również 
zjazd tyrolski przez rzekę 

Wartę, za 
nami wahadło oraz mi-
nipark dla dzieci – mówi 
Maciej Łuczak – operator 
parku linowego w Uniejowie. 
– Ścianka wspinaczkowa 
jest oddzielną atrakcją, są na 
niej trzy poziomy trudności. 

Park linowy jest dostępny 
w godz. 10 – 20.

NOWA ATRAKCJA UNIEJOWA 
jedna wiedzie na 
wysokości 3 me-
trów, druga zaś to 
szlak zawieszony 
aż 6 metrów nad 
ziemią. Park poło-
żony jest niedal e-
ko XIV-wiecznego 
zamku nad rzeką 
Wartą. To świetny 
pomysł na spę-
dzenie wolnego 
czasu dla całej 
rodziny. Park jest 
zaprojektowany 
tak, aby każdy 
gość – również 
ten bez żadnego 
doświadczenia – 
mógł się dobrze 
bawić i aktyw-
nie spędzić czas. 
Oprócz dwóch 

Wartę, za 

materiał promocyjny

Stanisław Wiaderek 
– radny

Na koncie – 1516 zł
Osiągnął dochód z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej w kwocie 40 
269,45 zł 
Dieta radnego – 7 670 zł 
Jeździ vw caddy z 2005 r. 

Tomasz Walczyk – radny 
Zgromadził – 6 900 zł 
Dom o pow. 178 mkw. wyceniony na 
440 tys. zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 1,3546 
warte 380 tys. zł 
Dieta radnego – 7 800 zł 
Samochód – renault kangoo z 2008 r. 
Zaciągnął kredyt hipoteczny na wykoń-
czenie domu w kwocie 125 874 zł 

Andrzej Twardowski – radny 
Na koncie – 55 tys. zł 
Mieszkanie o pow. 51 mkw. wycenione 
na 30 tys. zł 
Osiągnął dochód z tytułu umowy o 
pracę w MPWiK w kwocie 49 820 zł 
Dieta radnego – 7 800 zł
Renta – 14 342 zł
Jeździ peugeotem 3008 z 2009 r. 

Halina Tomczyk – radna
Dom o pow. 269 mkw. wyceniony na 
212 tys. zł 
Osiągnęła dochód z tytułu umowy o 
pracę w kwocie 38 995 zł 
Dieta  - 9 280 zł
Z tytułu wynajmu mieszkania – 7 440 zł 
Samochód – vw polo z 2005 r. 

Andrzej Lodziński – radny 
Posiada dom o pow. 110 mkw. wyce-
niony na 60 tys. zł 
Gospodarstwo rolne – 3,30 ha o war-
tości 16 tys. zł 
Osiągnął dochód z tytułu renty 13 656 zł 
Dieta radnego – 7 800 zł 
Prowizja sołtysa – 1 568 zł 
Dieta Izby Rolnicze – 500 zł 

Mirosław Kupczyk – radny 
Na koncie zgromadził 32 tys. zł 
Dom o pow. 132 mkw. (brak wyceny)
Gospodarstwo rolne (produkcja roślin-
na) o pow. 18,33 ha o wartości 450 tys. zł
Dochód z gospodarstwa – 9 tys. zł
Z innych źródeł osiągnął dochód: Sąd 
Rejonowy (ryczałt kuratora) – 4 900 zł, 
prowizja sołtysa – 2 189 zł, dieta rad-
nego 7 800 zł 
Auta: vw golf z 2006 r. i vw golf z 2011 r.

Bogumił Kabaciński – radny 
Zgromadził 36 800 zł 
Posiada 50-metrowe mieszkanie wyce-
nione na 150 tys. zł 
Domek rekreacyjny o wartości 17 tys. zł 
Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód 
w kwocie 39 596 zł 
Dieta radnego 9 600 zł 

Włodzimierz Jurkiewicz – radny
Zgromadził na koncie 140 tys. zł 
Dom o pow. 195 tys. zł wyceniony na 
100 tys. zł 
Posiada gospodarstwo rolne o wartości 
450 tys. zł z którego osiągnął dochód 
80 tys. zł 
Dochód prowizja sołtysa – 2012 zł, dieta 
BS – 4 687 zł, dieta radnego – 7 800 zł 
Jeździ seatem ibizą z 2010 r. 

Przemysław Jaszczak – radny
Na koncie 5 481 zł
Dom o pow. 200 mkw. wartości 370 
tys. zł 
Wynagrodzenie z tytułu umowy o 
pracę – 67 664 zł
Dieta radnego 9 600 zł 
Zaciągnął kredyt budowlany w kwocie 
228 681 zł oraz kredyt gotówkowy w 
kwocie 26 201 zł

Radosław Gortat - radny
Zgromadził 37 800 zł
Działka budowlana o pow. 1075 mkw. 
wraz z domem w stanie surowym o 
wartości 200 tys. zł
Dochód z tytułu zatrudnienia – 57 910 zł

Dieta radnego – 7 540 zł 
Zaciągnął kredyt mieszkaniowy  w 
kwocie 143 tys. zł

Emilia Błaszczyk – radna 
Na koncie 50 tys. zł 
Posiada 52-metrowe mieszkanie o 
wartości 110 tys. zł 
Osiągnęła dochód z tytułu zatrudnienia 
w kwocie 92 135 zł, umowy zlecenia 
3 583 zł, dieta radnego 9 600 zł, inne 
źródła 2 171 zł 
Jeździ alfą romea giuliettą z 2010 r. 

Jacek Bienias – radny 
Posiada 90-metrowe mieszkanie o 
wartości 180 tys. zł 
Osiągnął dochód z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej w kwocie 20 
705 zł, z tytułu zatrudnienia 83 931 zł, 
dieta radnego 9 600 zł
Auta: opel insignia z 2010 r., renault clio 
z 2014 r. 
Zaciągnął kredyt konsolidacyjny w 
kwocie 130 tys. zł i kredyt gotówkowy 
w kwocie 30 tys. zł 

Paweł Plewiński – wiceprzewodni-
czący RM
Zgromadził na koncie 22 tys. zł 
Dom o pow. 240 mkw. wyceniony na 
420 tys. zł 
Gospodarstwo rolne w pow. 0,92 ha 
wycenione na 21 tys. zł 
Osiągnął dochód z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej w kwocie 68 
462 zł, z tytułu zatrudnienia 73 411 zł, 
dieta radnego 9 600 zł
Auta: opel corsa z 2007 r., mercedes 
sprinter z 2003 r. 

Sławomir Stelmasiak – wiceprzewod-
niczący RM
Na koncie 20 380 zł 
Dom o pow. 235 mkw. o wartości 185 
tys. zł 
Mieszkanie o pow. 54 mkw. wycenione 
na 153 tys. zł 
Gospodarstwo rolne o wartości 65 tys. zł 

majątki radnych miejskich 
Wynagrodzenie z tytułu umowy o 
pracę – 49 149 zł, umowy zlecenia – 13 
130 zł, dieta radnego 9 600 zł, dopłaty 
UE – 3 347 zł 
Jeździ mitsubishi outlanderem z 2007 r. 

Paweł Gogulski – przewodniczący RM 
Zgromadził na koncie 6 603 zł 
Dom o pow. 120 mkw. wyceniony na 
750 tys. zł 

Gospodarstwo rolne o wartości 400 
tys. zł 
Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 47 
454 zł, dieta przewodniczącego rady 21 
600 zł, prowizja sołtysa 1 992 zł, inne 
(dopłaty) 13 470 zł
Jeździ hyundaiem i30 z 2010 r. 
Zaciągnął kredyt obrotowy w kwocie 
18 tys. zł 

o kRok od tRaGedii 
Gm. Poddębice - Szedł 

na czo-
łówkę – mówił krótko po 
zdarzeniu kierowca tira, 
który tylko dzięki swoim 
umiejętnościom zawdzięcza 
życie. Samochód ciężaro-
wy wylądował w rowie, na 
szczęście nikomu nic się nie 
stało. Do dramatycznej sy-
tuacji doszło w Złotnikach.

- Jechałem z Dalikowa 
w stronę Poddębic – rela-
cjonował kierowca cięża-
rówki. - Gdy dojeżdżałem do 
skrzyżowania w ostatniej chwili 
zauważyłem ciężarówkę, której 
kierowca jadący od strony Pod-

dębic skrócił sobie drogę w ten 
sposób, że wjechał na mój pas. 
Nie miałem innej możliwości 
jak tylko zjechać na pobocze. 
Wylądowałem w rowie.

Sprawca nawet nie 
wysiadł z samochodu, 
aby zobaczyć co się stało. 
Najzwyczajniej w świecie 
pojechał dalej. 

- Niestety nie zapamię-
tałem rejestracji tamtej 
ciężarówki – usłyszeli-
śmy. - Policja przyjecha-
ła na miejsce i podjęła 
czynności. Może ustalą 
sprawcę. 

(ps)

Scania, przewożąca paszę, 
wylądowała w rowie 

- Ciężarówka jechała wprost na mnie 

– mówi kierowca
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Poddębice 
Poddębice 

Poddębice 

Uniejów

Uniejów 

W  c e n t r u m 
miejscowości 

jazda brukowanymi uliczka-
mi może być nieco uciążliwa. 
Powodem jest poluzowana 
w wielu miejscach kostka. W 
drogach pojawiły się dziury, 
luźna kostka brukowa trafia-
jąca pod koła aut na pewno 
utrudnia jazdę. Kierowcy 
apelują o remont. 

(ps)

Termy po raz kolejny 
zapraszają do oglą-

dania filmów na wielkim ekranie. 
Premiera tegorocznego kina ple-

nerowego rozpocznie się 8 lipca fran-
cuską komedią pt. „Za jakie grzechy, 
dobry Boże?” Kolejne seans zapla-
nowano na dzień 29 lipca z komedią 
romantyczną pt. „Słaba płeć” oraz na 

14 sierpnia, kiedy to zobaczyć będzie 
można belgijsko-francuska komedię 
„Przychodzi facet do lekarza”

Seanse będą bezpłatne i każdy 
kto przybędzie do Uniejowa będzie 
miał możliwość oglądania filmów. 
Ze względu na aurę szczegółowe 
godziny seansów podawane będą 
tydzień przed wydarzeniem.

Nasi czytelnicy 
zwrócili uwagę, że 

nie wszyscy stosują się do wywie-
szonego niedawno zakazu wjazdu 
do parku na rowerze. Bulwersuje 
fakt, że zakaz – jak usłyszeliśmy – 
jest ignorowany przez niektórych 
pracowników Poddębickiego 
Domu Kultury i Sportu miesz-
czącego się w pałacu, którzy do 
pracy przyjeżdżają na rowerach. 

Odwiedziliśmy park w ponie-
działek. Przed wejściem do domu 
kultury rzeczywiście stał rower. Jak 
się dowiedzieliśmy rower należy do 
jednej z pracownic. Potwierdzili to 
inni pracownicy PDKiS, z którymi 
rozmawialiśmy przed pałacem. 

- No tak, to prawda, że przyjeżdża 
do pracy na rowerze. Ale jedzie 
główną alejką i nie wyczynia na 
ścieżkach jakichś wygibasów, jak 
to wcześniej czynili młodzi cykliści 
– usłyszeliśmy. - Nie ma w tym nic 
bulwersującego. 

Zapytaliśmy o to, jak to właściwie 
jest z zakazem. Kto może wjeż-

dżać do parku 
na rowerze, 

a kto nie? 
Czy za-
kaz nie 
wszyst-

Zielone tereny 
przy fontannie są 

już automatycznie podlewane 
wodą za pomocą nowocze-
snych zraszaczy, które zostały 
zainstalowane przez firmę z 
Torunia. 

kino na leżakach 

Zdewastowane cinquecento 
Na u l . 
Wodnej 

od kilku tygodni stoi 
rozbebeszone cinqu-
ecento. Okoliczni 
mieszkańcy pytają, 
dlaczego odpowied-
nie służby nie zainte-
resowały się autem. 
Pojazd z wystają-
cymi przewodami, 
blachami i innymi 
sterczącymi elemen-
tami stanowi zagrożenie dla dzieci, które chętnie do 
niego wsiadają. Osobnym problemem jest wyjaśnienie, czy czasami 
cinquecento nie zostało skradzione. Z odnalezieniem właściciela nie 
powinno być większych kłopotów, samochód ma rejestrację. 

(ps) 

zraszacze na pl. kościuszki

- Zraszaczy jest 20 – mówi jeden 
z pracowników. - Wysuwane są 
z podłoża a ich sterowanie jest 
automatyczne. Można ustawiać 
dowolne godziny podlewania. 

(ps)

czaS na Remont

Na osiedlach więcej kamer 
Poddębice Władze spółdzielni 

mieszkaniowej speł-
niają prośby lokatorów w sprawie 
instalowania kolejnych kamer osie-
dlowego monitoringu. W tym roku 
dwa „oczka” zostały zamontowane 
na elewacjach bloków przy ul. So-
bieskiego. To nie koniec takich in-
westycji, bowiem planowany 
jest zakup kolejnych kamer. 

Jak łatwo się domyślić, 
spółdzielcy pozytywnie 
wypowiadają się o mo-
nitoringu z uwagi na 
prewencyjny charakter 
takich działań. Kamery 
wpływają na zmniej-
szenie dewastacji mienia, 
zakłócania ciszy nocnej, w 
znacznym procencie niwe-
lują też spożywanie alkoholu 
pod chmurką. 

- Jestem za rozszerzeniem 
monitoringu. Nie tak dawno od-
nowione zostały wejścia i klatki 
schodowe. Niestety, elewacja już 
jest zabazgrana jakimiś napisami. 
Gdyby były u nas kamery, to naj-
prawdopodobniej do takiej dewa-
stacji by nie doszło – mówi pani 
Wanda z jednego z bloków przy 

u l .  K r a -
s i c k i e g o . 
- Poza tym 
problemem 
s ą  t a k ż e 
młodzi lu-
dzie, którzy 

na pobliskim skwerze 
piją alkohol. 

Sławomir Gławęda, prezes pod-
dębickiej SM, zdradza, że osiedlowy 
monitoring sukcesywnie będzie 
rozszerzany o kolejne kamery.

- Teraz mamy w sumie 7 kamer. 
Docelowo kamer ma być 15 – mówi 
szef poddębickiej spółdzielni. - W tym 

roku, oprócz 2 kamer, które zostały 
zamontowane przy Sobieskiego, 
dojdą jeszcze co najmniej 3 kamery. 
Spółdzielcy, którzy proszą nas o 
montowanie kamer, podają wiele ar-
gumentów za takimi inwestycjami. 
Na przykład nie tak dawno rozma-
wiałem z lokatorem skarżącym się 
na chuliganów rysujących karoserię 
samochodów zaparkowanych przed 
blokiem. Inni mówią o bohoma-
zach, amatorach procentów. Moim 
zdaniem kamery są potrzebne na 
osiedlach. Dlatego nadal będziemy 
je zakładać. 

(ps)

Ostatnio 
kamery zostały 
zainstalowane 
na elewacji 
bloku przy ul. 
Sobieskiego

Kto może wjeżdżać rowerem do parku?

Na rowerze przyjeżdża do 
pracy jedna z pracownic PDKiS 
– usłyszeliśmy 

Bez trudu można zauważyć, że po parku porusza się, pomimo 
zakazu, wielu cyklistów

kich dotyczy?
Na te pytania pracownicy PDKiS 

już nie odpowiedzieli. 
O zakazie chętnie mówili za to 

inni mieszkańcy, którzy po parku 
jeździli na rowerach.

- Jeżeli zatrudnieni w domu kul-
tury mogą przyjeżdżać do pracy 
na rowerze, to dlaczego do parku 
nie mogą wjeżdżać inni mieszkań-
cy? – pyta poddębiczanka z którą 
rozmawialiśmy o kontrowersyjnym 
zakazie. - Ja też dzisiaj przyjechałam 

do parku na rowerze. Nie byłam 
przez nikogo zatrzymywana, nikt 
mnie nie straszył żądnymi sank-
cjami. Uważam, zresztą jak wielu 
innych cyklistów, że ten zakaz 
został wprowadzony niepotrzebnie. 

W tej sprawie skontaktowaliśmy 
się z urzędem miasta. Czekamy na 
odpowiedź dot. zakazu.

(ps)

- Ten zakaz jest absurdalny – 
uważa poddębiczanka 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 239: Czym więcej, tym lepiej.

Uśmiechnij SiĘ

Ź
ró

d
ło

: b
is

tr
o2

4.
pl

/g
ot

ow
an

ie
/p

rz
ep

is
y/

Uśmiechnij SiĘ
* Rozmawiają dwie kumpele:
- Ty, czy ten twój chłopak jest tak bardzo 
bogaty, jak mówią?
- Tak. Znamy się już pół roku, a on nadal 
ma pieniądze. 

* * *
* Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż 
stoi nad nią i krzyczy:
- Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uważaj, nie za szybko!
- Przecież ty nie umiesz szyć! - odpowiada żona - Po co te 
twoje głupie komentarze?
- Chciałem ci tylko pokazać jak się czuję, gdy jedziemy samo-
chodem. 

* * *
* Facet wraca z delegacji i zastaje w domu klasyczną sytuację: 
żona z kochankiem. Kochanek zrywa się z łóżka, wpada do 
łazienki, zdejmuje z wieszaka ręcznik i obwiązuje sobie nim 
biodra. W tym momencie rozwścieczony mąż wrzeszczy:
- Nieeeeeee! - i wbiega za nim do łazienki.
“Boże, on go zabije!” - myśli żona i też rzuca się za nimi. 
Patrzy, a mąż w łazience szarpie za ręcznik, którym owinął się 
kochanek i krzyczy:
- Nie ten! Ten jest do twarzy! 

* * *
* Samolot pasażerski spada na ziemie. Pasażerom zostało parę 
minut życia. 
Kobieta wstaje z fotela i mówi: 
- Jeśli mam umrzeć, to chcę się wtedy czuć kobieta! 
Rozbiera się do naga i pyta: 
- Jest w tym samolocie ktoś na tyle męski, że sprawi, bym 
poczuła się jak kobieta? 
Z fotela obok wstaje facet, ściąga koszulę i mówi: 
- Masz. Wyprasuj! 

* * *
* Przychodzi pijany małżonek do domu. Zdenerwowana żona 
pyta: 
- Będziesz jeszcze pił ? 
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza: 
- Będziesz jeszcze pił ? 
Mąż dalej nic. 
- Odpowiedziałbyś w końcu, czy będziesz jeszcze pił ??? 
Na co mąż: 
- No dobra kurde, polej! 

CHRZANOWA Z ZIEMNIAKAMI I 
BOCZKIEM

Składniki:
Zupa:
4-5 szklanek esencjonalnego bulionu 
warzywnego
łyżka sklarowanego masła
nieduża porcja włoszczyzny bez mar-
chewki
2-3 łyżki startego chrzanu
125 ml śmietany kremówki
150 ml białego wytrawnego wina
ząbek czosnku
sok z 1/2 cytryny, żółtko
Dodatki:
4-6 ziemniaków
10-15 dag chudego wędzonego boczku
łyżka sklarowanego masła
łyżeczka majeranku
kilka igiełek rozmarynu 

Etapy przygotowania:
Garnek z bulionem ustawić na niedużym 
ogniu. Włoszczyznę oczyścić, pokroić w 
dość drobną kostkę, krótko obsmażyć 
na łyżce rozgrzanego masła, podlać 
winem i bulionem, chwilę razem dusić. 
Potem przełożyć do garnka z już wrzącym 
bulionem i gotować. Gdy warzywa będą 
prawie miękkie, dołożyć starty chrzan 
(ilość - według uznania) i posiekany ząbek 
czosnku. Przyprawić zupę sokiem z cytry-
ny, solą i pieprzem, zabielić kremówką, 
zmiksować i ewentualnie jeszcze przetrzeć 
przez sitko. Następnie zagotować, zdjąć z 
ognia i zaciągnąć rozkłóconym żółtkiem. 
Wcześniej obrane i prawie ugotowane 
ziemniaki pokroić w niedużą kostkę, opró-
szyć majerankiem i rozmarynem i wraz 
z pokrojonym w paski boczkiem ładnie 
zrumienić na maśle. Gorącą zupę krem 
rozlać do bulionówek. Do każdej porcji 
włożyć trochę ziemniaków z boczkiem i 
od razu podawać. 

KURCZAK W SOSIE SŁODKO
-KWAŚNYM 

Składniki:
300 g piersi kurczaka

1 pełna łyżka mąki ziemniaczanej
1 cm kawałek świeżego imbiru
1 ząbek czosnku
1 cebula dymka
1/4 szklanki soku z cytryny
2 łyżki cukru trzcinowego
2 łyżeczki (6 g) stewii w pudrze (na bazie 
glikozydów stewiolowych)
świeżo zmielony pieprz
1 zielona lub czerwona papryka, pokrojona 
w 1,5 cm kostkę
szczypta płatków chili lub szczypta mielo-
nej chili - ilość do smaku
2 łyżki sosu sojowego
1 łyżka oleju rzepakowego

Etapy przygotowania:
Piersi pokroić w 1,5 cm kostkę. Doprawić 
solą i wymieszać z mąką ziemniaczaną. 

Imbir i czosnek obrać, pokroić na cienkie 
plasterki, dymkę posiekać. Do kubeczka 
wlać sok z cytryny. Dodać 3 łyżki wody, 
cukier i stewię. Wymieszać i odstawić. Na 
dużej patelni rozgrzać olej, włożyć imbir, 
czosnek i dymkę. Smażyć mieszając przez 
minutę. Włożyć kurczaka i obsmażać na 
średnim ogniu przez około 5 minut, od 
czasu do czasu mieszając. Pod koniec 
smażenia dodać paprykę, chili oraz pół 
łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu. 
Wlać sok z wodą i cukrem, wymieszać 
i zagotować. Gotować jeszcze przez 
około 3 minuty, aż cytryna złagodnieje, 
a sos zacznie się karmelizować. Dodać 
sos sojowy i wymieszać. Makaron ugo-
tować. Na koniec wymieszać wszystko 
na patelni. Opcjonalnie można posypać 
szczypiorkiem i posiekanymi orzeszkami 
ziemnymi.

GOFRY Z MIODEM I ŚMIETANĄ
Składniki:
250 g (430 ml) mąki bezglutenowej
15 ml proszku do pieczenia
15 ml cukru
350 ml mleka
3 duże jajka (żółtka oddzielone od białek)

80 g (90 ml) stopionego masła
miód albo syrop złocisty do polania
śmietana kremówka albo lody waniliowe 
do podania

Etapy przygotowania:
Wymieszaj mąkę z proszkiem do pie-
czenia, cukrem i 5 ml soli w dużym 
naczyniu. W środku suchych składników 
zrób wgłębienie. Wymieszaj dokładnie 
mleko, żółtka i stopione masło. Wlej tę 
mieszaninę do suchych składników i wy-
mieszaj (mieszaj od środka wgłębienia na 
zewnątrz). Białka ubij na miękką pianę, a 
następnie dodaj je do ciasta. Nalej porcję 
ciasta do rozgrzanej gofrownicy i piecz, 
aż gofry będą gotowe. Podawaj polane 
miodem albo syropem, ze śmietaną lub 
lodami waniliowymi.
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W Boże Ciało parafi anie w Spycimierzu tradycyjnie już od wczesnych godzin porannych układają na drodze 
wiodącej wokół miejscowości kwietne dywany. Prace nad dywanami rozpoczynają się od usypania czarną 
ziemią i piaskiem bazy pod pachnące kompozycje. Około południa mieszkańcy przychodzą z płatkami 
kwiatowymi oraz liśćmi, by za ich pomocą uzupełnić kształty religijnych motywów, 
zaplanowanych i naszkicowanych już dużo wcześniej wzorów dywanów. W porze 
obiadowej, ok. godz. 13-tej, 2 kilometry trasy Bożego Ciała pokryte są już dywanem 
z kwiatów, po którym o godz. 17.00 przechodzi procesja eucharystyczna z pocztami 
sztandarowymi, asystą honorową, mieszkańcami i przybyłymi na uroczystość gośćmi. 

Kwietne dywany 
w Spycimierzu
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Zastraszani lokato-
rzy, którzy obawiają 

się o swoje zdrowie a nawet ży-
cie, skontaktowali się z redakcją 
prosząc o interwencję i pomoc. 
Twierdzą, że Sławomir K. (nazwi-
sko do wiadomości redakcji) jest 
coraz bardziej niebezpieczny dla 
otoczenia. Dochodzi do sytuacji, 
że niezrównoważony psychicznie 
mężczyzna rzuca się na sąsiadów 
z nożem lub metalową rurką. Czy 
ma się wydarzyć tragedia, żeby 
odpowiednie służby zaintere-
sowały się naszym problemem? 
- pytają mieszkańcy. 

Sławomir K. - o czym otwarcie 
mówią jego sąsiedzi – ma poważny 

StraSzy SąSiadów nOżem!
Ozorków problem natury psychicznej. Zda-

niem mieszkańców niebezpieczny 
lokator już dawno temu przestał 
zażywać leki, które trzymały go przy 
zdrowiu. Życie w jednym z bloków 
przy ul. Westerplatte zamieniło się 
w piekło. 

- Boimy się go. To człowiek, który 
w takim stanie w jakim obecnie się 
znajduje, naprawdę może zrobić 
wszystko. On nie kontroluje swoich 
emocji – usłyszeliśmy.

Nasz reporter spotkał się kilka 
dni temu z mieszkańcami, którzy 
czują się bezsilni w walce o swoje 
prawa. 

- Ile to już razy dzwoniliśmy na 
policję. Niestety, konkretnej pomo-
cy nie ma do dziś, choć policjanci 
od prawie roku wiedzą jaka jest tu 
sytuacja. Negatywnie oceniamy 
ich interwencje. Funkcjonariusze 
przyjeżdżają, pukają do tego pana, 
a gdy nie zostają wpuszczeni do 
mieszkania po prostu odjeżdżają – 
twierdzi jedna z lokatorek.

Kolejna lokatorka nie zapomni 
dnia w którym usłyszała od agre-
sywnego sąsiada, że poderżnie jej 
gardło. 

- Krzyczał, że mnie zaszlachtuje 
jak świnię. Zresztą praktycznie 
codziennie z jego ust pada stek wy-
zwisk nie tylko pod moim adresem, 
ale również innych lokatorów. Stra-
szy nożem, metalową rurką, prętem, 
rozbitą butelką. Od dzielnicowego 
usłyszałam, że praktycznie nic nie 
można zrobić, dopóki ten wariat 
krzywdy nikomu nie robi. Jestem 
zbulwersowana takim podejściem. 
Czy policja czeka na tragedię?

- Złożyłam niedawno oficjalne 
pismo w komisariacie policji – do-
daje inna lokatorka bloku. - Takie 
groźby są karalne. Policja zresztą 
dobrze wie, że facet jest bardzo 
niebezpieczny. 

Od lokatorów dostało się nie 
tylko miejscowej policji, ale także 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. 

- Ten człowiek jest podopiecznym 
MOPS. Ośrodek powinien podjąć 
natychmiastowe działania, aby 
umieścić takiego chorego osobnika 
w zakładzie zamkniętym – mówią 
zbulwersowani mieszkańcy. 

O komentarz poprosiliśmy w 
ozorkowskim magistracie.

- Urząd miejski i MOPS znają 
sprawę. Pan ten jest podopiecznym 
MOPS, ma także zapewnioną opie-
kę siostry PCK. Jest agresywny, 

Lokatorzy czekają na skuteczne działania ws. agresywnego 
sąsiada 

Dziecko ze strachu tuli się do 
matki, gdy rozmawiamy o 
Sławomirze K.

pracownica MOPS była zmuszona 
wezwać pogotowie i policję podczas 
wizyt w mieszkaniu tego pana, a 

także podczas jego wizyt w sie-
dzibie MOPS. W ostatnich dniach 
pracownicy MOPS wysłali już 
kolejne pismo do sądu, by na zle-
cenie sądu biegli wydali stosowną 
opinię. Dotąd nie wpłynęła do 
MOPS odpowiedź z sądu. Lokator 
ten płaci regularnie czynsz i inne 
opłaty, więc ze strony urzędu 
nie ma podstaw, by pozbawiać 
lokatora mieszkania – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik bur-
mistrza Ozorkowa. - Do urzędu 
miejskiego nie wpłynęło pismo 
mieszkańców w sprawie, jednak 
burmistrz Jacek Socha, znając 
trudną sytuację lokatorów, wysto-
suje pismo do komisariatu policji 
w Ozorkowie i sądu rejonowego w 
Zgierzu o podjęcie przez te organa 
działań, mających zapewnić bez-
pieczeństwo mieszkańców bloku.

(stop)W bloku dochodzi do dramatycznych sytuacji

co mają i ile odłożyli radni w ozorkowie?Iwona Adamczewska – radna
Zgromadziła na koncie 4 tys. zł
Posiada dom o pow. 90 mkw. wyce-
niony na 100 tys. zł
Dochód z tytułu umowy o pracę 51 
tys. zł, z tytułu umów zlecenia 7 422 
zł, dieta kuratora społecznego 6 089 
zł, dieta radnego 14 365 zł
Auta: skoda octavia z 2011 r. o wartości 
32 tys. zł
Zaciągnięty kredyt w kwocie 12 202 zł 

Tomasz Adamczewski – radny 
Na koncie 5 tys. zł
Działka o pow. 1 132 mkw. o wartości 
90 tys. zł
Zarobił z umowy o pracę 52 968 zł, 
umowa o dzieło i zlecenie 3 640 zł, 
dieta radnego 16 575 zł 
W oświadczeniu wykazał auta: vw 
sharan z 1998 r. i volvo v40 z 2000 r. 
Kredyt pod zastaw działki w wysoko-
ści 60 tys. zł 

Paweł Andrzejczak – radny
Odłożył 5 200 zł
Posiada 51-metrowe mieszkanie wy-
cenione na 150 tys. zł
Wynagrodzenie z tytułu umowy o 
pracę 38 624 zł, dochód z diety rad-
nego 16 575 zł
Zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie 
123 500 zł 

Piotr Banasiak – wiceprzewodni-
czący RM 
Na koncie odłożył 60 tys. zł 
Dochód z tytułu zatrudnienia 64 023 
zł, dieta 16 575 zł 
Jeździ vw passatem z 2005 r. 

Barbara Błaszczyk – radna 
Na koncie odłożyła 208 911 zł
Dom o pow. 68 mkw. o wartości 120 
tys. zł
36-metrowe mieszkanie wycenione 
na 72 tys. zł 
Dochód z tytułu emerytury 33 085 zł, 
dieta radnej 16 575 zł, dzierżawa ziemi 
pod garaże 17 300 zł
Jeździ suzuki swift z 2012 r. 

Małgorzata Eljasik – radna
Zgromadziła 24 809 zł 
Posiada 48-metrowe mieszkanie wyce-
nione na 120 tys. zł 
Zarobki z tytułu zatrudnienia 37 220 zł, 
dochód z tytułu diety radnego 14 365 zł

Karolina Ewert – Mrowińska – radna 
Odłożyła 5 tys. zł 
Dom o pow. 187 mkw. wyceniony na 
300 tys. zł 
48-metrowe mieszkanie o wartości 
110 tys. zł 
Dochód z tytułu zatrudnienia 38 715 zł, 
dieta radnej 16 575 zł, dzierżawa terenu 
pod garaże 31 960 zł 
Auta: opel astra z 2009 r. i vw passat 
z 2011 r. 

Ryszard Kałużny – radny 
Zgromadził na koncie 25 914 zł
Dom o pow. 39 mkw. wyceniony na 
80 tys. zł 
Dochód z tytułu renty 18 914 zł, dieta 
radnego 16 575 zł 
Jeździ mitsubishi carisma z 2001 r. 

Karolina Kręcikowska – radna 
Na koncie 290 tys. zł 
Działka o pow. 1 353 mkw. wyceniona 
na 122 tys. zł 
Dochód z tytułu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej 66 643 zł, dieta 
radnej 14 365 zł 
Auta: opel meriva z 2006 r. i bmw z 
2006 r. 
Zaciągnięty kredyt w kwocie 25 tys. zł 

Jan Kromkowski – radny 
Na koncie odłożył 200 tys. zł
Dom o pow. 453 mkw. o wartości 700 
tys. zł
Mieszkania: 61 mkw. (wartość 250 tys. 
zł), 67 mkw. (268 tys. zł), 66 mkw. (264 
tys. zł), 61 mkw. (250 tys. zł)
Działka budowlana wyceniona na 120 
tys. zł 
Dochód z tytułu prowadzenia działal-
ności gospodarczej 84 500 zł, przychód 
z wynajmu mieszkań 36 371 zł, dieta 
radnego 12 480 zł 
Auta: mercedes vaneo z 2005 r. i citroen 
jumper z 2008 r. 

Magdalena Michalak – radna 
Dom o pow. 140 mkw. wyceniony na 
400 tys. zł 
Działka przy domu o pow. 1500 mkw. 
wartości 140 tys. zł, działka w Zgierzu o 
pow. 1000 mkw. 
Dochód z tytułu zatrudnienia 38 622 zł, 
dieta radnej 14 365 zł 
Zaciągnięty kredyt w wysokości 40 430 
franków szwajcarskich 

Dariusz Plaskota – wiceprzewodni-
czący RM
Zgromadził 24 tys. zł 
Dom o pow. 204 mkw. wyceniony na 
300 tys. zł
54-metrowe mieszkanie wycenione 
na 50 tys. zł 
Dochód z tytułu zatrudnienia 39 287 zł, 
dieta 16 575 zł 
Jeździ hondą city z 2007 r. 
Zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie 
83 191 zł 

Kamil Witczak – radny 
Na koncie 26 628 zł
Dochód z tytułu umowy o pracę 39 464 
zł, dieta radnego 13 884 zł 
Pożyczka gotówkowa w kwocie 27 
330 zł

Kamil Zdziarski – radny 
Odłożył 6 500 zł

Dom o pow. 232 mkw. o wartości 
500 tys. zł 
Działki budowlane: 793 mkw. (wartość 
100 tys. zł), 1009 mkw. (65 tys. zł), 237 
mkw. (15 400 zł), 788 mkw. (51 200 
zł), 289 mkw. (18 700 zł), 736 mkw. (47 
800 zł), 343 mkw. (22 200 zł), 682 mkw. 
(44 300 zł), 4 576 mkw. (4 tys. zł), 2 147 
mkw. (4 tys. zł)
Dieta radnego 16 575 zł, wynagro-
dzenie z umowy o pracę 40 665 zł 
Jeździ oplem insignią z 2011 r. 
Zaciągnął pożyczkę hipoteczną w 
kwocie 28 833 zł oraz kredyt gotów-
kowy w kwocie 69 430 zł 

Roman Kłopocki – przewodniczący 
RM 
Na koncie odłożył 170 tys. zł 
Mieszkanie o pow. 73 mkw. wycenio-
ne na 150 tys. zł 
Dochód z tytułu emerytury 35 037 
zł, dieta przewodniczącego 23 847 zł 
Jeździ toyotą auris z 2015 r. 
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Słupy a także tabli-
ce ogłoszeniowe są 

w mieście zaklejone do granic 
możliwości – zwracają uwagę 
na problem mieszkańcy. Bardzo 
nieestetycznie to wygląda. 

- Służby komunalne powinny pa-
miętać o systematycznym zrywaniu 
starych ogłoszeń – usłyszeliśmy od 
jednej z mieszkanek. 

Jest i druga strona medalu, ta 
bardziej optymistyczna. Sądząc 
po liczbie wywieszanych ogłoszeń 
można przypuszczać, że znalezienie 
wymarzonej oferty pracy czy też 
ogłoszenia dot. kupna lub sprzeda-
ży jest o wiele łatwiejsze.

(stop)

Tak złej atmosfery 
jeszcze nie było na 

terenie ogródków działkowych 
Adamówek. Wszystko za sprawą 
niedawnej podwyżki opłat za 
wywóz nieczystości. Dodatkowa 
informacja, w której straszy się 
działkowiczów sądem i komor-
nikiem, jeszcze bardziej zaogniła 
sytuację. 

Na terenie ogrodów Adamówek I 
i II znajduje się w sumie ponad 200 
działek. W tym roku działkowcy 
muszą liczyć się z poważnym wzro-
stem opłat. Za wywóz śmieci trzeba 
będzie zapłacić 190 złotych. To opłata 
roczna, jednak dla wielu cena jest 
horrendalnie wysoka. 

- Jestem na emeryturze i nie ukry-
wam, że nie mam zbyt dużo pie-
niędzy. Prawie 200 złotych opłaty 
za śmieci, to dla mnie bardzo dużo 
– mówi jedna z działkowiczek. - Za-
stanawiam się, skąd wzięła się taka 
suma. Tym bardziej, że w blokach 
jest o wiele taniej. Ja płacę za wywóz 
nieczystości 10 złotych na miesiąc. 

Ozorkowianka nie wie, czy zapłaci 
za działkowe śmieci w terminie, 
czyli do końca tego miesiąca. Nie ma 
pewności, czy kwotę można rozbić 
na raty. Działkowcy podkreślają, że 
w tej sprawie brakuje konkretnych 
informacji. 

- Na tablicy ogłoszeń nie zauważy-
łam, aby była informacja w sprawie 
rat. Jest za to zawieszona kartka, że 

Bogusława i Jan 
Wolscy twierdzą, 

że znaleźli się w bardzo trudnej 
sytuacji. Chodzi o brak pie-
niędzy na życie. Małżonkowie 
powiedzieli nam, że nie mogą 
liczyć na wsparcie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nie potrafią tego zrozumieć 
i pytają, dlaczego MOPS jest 
głuchy na ich prośby.

- Wydaję mi się, że ośrodek 
nie jest do końca w porządku. 
W Ozorkowie MOPS w okresie 
letnim wstrzymuje zasiłki dla nie-
których podopiecznych i tłuma-
czy, że ludzie mogą w tym okresie 
znaleźć pracę sezonową. Niestety, 
ja w polu pracować nie mogę. Tym 
bardziej mój mąż, który nie widzi 
już na jedno oko, bo ma zaćmę. 
Jesteśmy coraz starsi i schorowani. 
Uważam, że powinniśmy otrzy-
mywać z MOPS-u zasiłki. Nie 
mamy za co żyć – usłyszeliśmy 
od pani Bogusławy. 

W równie krytycznym tonie 
wypowiada się Jan Wolski.

- Wstyd się przyznać, ale jeżdżę 
do Łodzi, aby żebrać. Przez tyle 
lat honorowo oddawałem krew, a 
teraz żyjemy z żoną w nędzy. Czy 
dla MOPS to jest aż tak duży wy-
datek przeznaczyć dla nas zasiłki?

W sprawie państwa Wolskich 
skontaktowaliśmy się z ośrod-

kiem pomocy. 
„W/w rodzina nie spełnia 

kryteriów do przyznania stałych 
form pomocy. Dlatego Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Ozorkowie nie ma możliwości 
wstrzymania rodzinie zasiłku. Do 
pomocy udzielanej okresowo wy-
magana jest stała i systematyczna 
współpraca rodziny z ośrodkiem” 
- czytamy w odpowiedzi.

(stop)

Lokatorzy jednego 
z bloków przy ul. 

Lotniczej zwrócili uwagę na to, 

że większość ławek ustawiona 
na osiedlu jest bez oparć. - Przy-
jemniej byłoby posiedzieć na 

ławkach na których można się 
oprzeć – usłyszeliśmy. Jest jed-
nak druga grupa mieszkańców, 
która zlikwidowałaby wszystkie 
ławki (nawet te z oparciami).

- Proszę spojrzeć. Te wszyst-
kie ławki są bez oparć. Czło-
wiek męczy się na takich sie-
dziskach. Pamiętam, że kiedyś 
ławki były inne – skarży się 
jedna z lokatorek. 

Kilkadziesiąt metrów dalej 
rozmawiamy z lokatorami, któ-
rzy mają zupełnie inne zdanie.

-  Mieszkam na parterze i 
mam już dość t ych g rupek 
młodzieży przesiadujących na 
ławkach ustawionych tuż pod 
oknami. Szczególnie w porze 
wieczornej i nocnej jest to bar-
dzo uciążliwe, bo młodzież pije 
alkohol. Młodzi ludzie zacho-
wują się głośno, pada mnóstwo 
przekleństw – mówi lokatorka 

nadmiar ogłoszeń i reklam

nie mamy za co żyć...

Państwo Wolscy krytykują 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

nietypoWy pRoblem z ŁaWkami

Lokatorka wolałaby, aby ławki 
ustawione w pobliżu bloku 
posiadały oparcia 

Spora grupa mieszkańców zlikwidowałaby ławki ustawione 
blisko okien. Powód? Młodzież zakłócająca ciszę nocną...

z parteru. - Gdyby tych ławek 
by nie było, to problem związa-
ny z zakłócaniem ciszy nocnej 
sam by się rozwiązał. 

(stop)

działKOwcy pOdzieleni 

Na tablicy ogłoszeń wywieszona została informacja o sądzie i 
komorniku 

gdyby płatności nie było, to takim 
działkowiczem zajmie się sąd i ko-
mornik – kontynuuje wzburzona 
kobieta.

Inni działkowcy równie nieprzy-
chylnie przyjęli wiadomość o sądzie 
i komorniku.

- I po co te zastraszanie? - pyta 
działkowicz z terenu ogrodów Ada-
mówek I. - Opłaty, nie wiedzieć 
czemu, są bardzo wysokie i nie ma 
się co dziwić, że większość krytykuje 
podwyżkę. 

Wśród działkowiczów są jednak 
osoby, które rozumieją wzrost opłat. 

- Śmieci jest coraz więcej. Zresztą 
na cenę 190 zł składa się nie tylko 
podwyżka, ale także niedopłata z 
ub. roku. 

Alina Waliz, prezes Rodzinnych 
Ogródków Działkowych na Ada-
mówku, potwierdza, że wzrost cen 
był nieunikniony. 

- Niektórzy działkowicze wrzucają 
do kontenerów ścięte gałęzie, trawę 
a nawet jakieś stare rzeczy i przed-
mioty. Kontener szybko się zapełnia. 
Bywają dni, że muszę wchodzić do 
kontenera, aby ubijać te wszystkie 
nieczystości. To naprawdę nie jest 
przyjemne i tak szczerze mówiąc, 
mam już dosyć takiego prezesowania 
– słyszymy. - Działkowcy powinni 
zrozumieć, dlaczego cena jest więk-
sza. Jeśli zaś chodzi o informację o 
komorniku i sądzie. Musieliśmy wy-
wiesić taką kartkę, bo po działkach 

Szczególnie starsi działkowcy, 
z niskimi emeryturami, 
krytykują podwyżkę

Na zdjęciu prezes Alina Waliz

rozeszła się fama, aby nie płacić za 
śmieci. Takiego podejścia do sprawy 
nie mogę zrozumieć. 

Prezes Waliz apeluje do działkow-
ców, aby nie buntowali się przeciwko 
podwyżkom. Podkreśla, że kwotę 
można rozbić na kilka rat. 

(stop) 

- Odpadów zielonych nie 
powinno się wrzucać do 
kontenera – mówi prezes
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Do naszej redakcji 
jeden z czytelników 

przysłał zdjęcie porsche, którego 
kierowca niedawno zaparkował 
przed Biedronką na miejscu dla 
inwalidy. 

- Nie ukrywam, że jestem zbul-
wersowany takim zachowaniem. 
Widać z daleka, że to miejsce 
jest przeznaczone dla osoby 
niepełnosprawnej. Nie zazdrosz-
czę nikomu pieniędzy. Jednak 
niektórym bogaczom po prostu 
w pewnych sytuacjach słoma 

wychodzi z butów. Zawsze trze-
ba być człowiekiem, niezależnie 
od stanu swojego konta – mówi 
Tomasz W.

(stop)

Kole jne  Mi-
strzostwa Szkół 
Podstawowych 
i Gimnazjów 
Gminy Ozor-
ków w lekkiej 
a t l e t y c e  o 
„Puchar Wójta 
Gminy Ozor-
ków” odbyły 
się w Modlnej. 
Na przyszkol-
nym boisku 
oraz sali gim-
n a s t yc z n e j 
Zespołu Szkół urządzono emocjonujące 
widowisko sportowe. Wzorem lat ubiegłych, usportowieni uczniowie 
rywalizowali w biegu na dystansie 60 m, skoku w dal ze strefy o dłu-
gości 1m, skoku wzwyż. Reprezentacje szkół walczyły o trofea spor-
towe (puchary, medale) ufundowane przez wójta gminy Ozorków. W 
klasyfikacji drużynowej najlepiej wypadli sportowcy Zespołu Szkół w 
Solcy Wielkiej, zarówno wśród szkół podstawowych jak i gimnazjów. 

16 zastępów straży 
pożarnej gasiło po-
żar, który wybuchł w 
domu weselnym „Trzy 
Córy” w Cedrowicach 
koło Ozorkowa. Je-
den strażak został 
ranny. Z poparzenia-
mi trafił do szpita-
la. Spaleniu uległa 
konstrukcja oraz po-
krycie dachu. Pozo-
stała część budynku 
została zniszczona w 
wyniku działania temperatury 
i zawalenia się części stropu. 
Ogień pojawił się w budynku 
przed godziną 13. W środku 
nie było nikogo, na szczęście 
nie było też żadnej dużej im-
prezy. Akcja gaśnicza trwała 
cztery godziny. Przyczyną po-
żaru było najprawdopodobniej 
zwarcie instalacji elektrycznej, 
dochodzenie w tej sprawie 
prowadzi policja. 

Restauracja była lubianym 
miejscem organizowania imprez 
okolicznościowych. Po pożarze 

Wraz z rozpoczęciem 
wakacji najubożsi 

mieszkańcy nie będą już mogli ko-
rzystać z punktu wydawania obia-
dów zlokalizowanego w budynku 
gimnazjum. Jak łatwo się domyślić, 
szkoła w tym okresie jest zamknięta. 

Większość korzystających z takiej 
formy pomocy powiedziała nam, że 
obiady powinny być wydawane także 
w wakacje. Problem powraca co roku.

- Przychodzę do szkoły po obiady od 
kilku lat. W wakacje punkt nie działa, 

W dniu 26 maja 2017 r. zawarta została umowa między burmistrzem Ozorkowa Jackiem
Socha  i  przedstawicielami  Zarządu Województwa  Łódzkiego  (nr  UDA-RPLD.06.03.01-10-
0002/17-00) na  realizację projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja
kompleksu  parkowo-pałacowego  Schlósserów  w  Ozorkowie",  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt  realizowany  jest  na  wyznaczonym  w  ramach  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji

Gminy Miasto Ozorków 2020+  obszarze rewitalizacji i składa się z 3 Zadań:

• Zadanie A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie

W ramach zadania ul. Listopadowa na całej długości zyska nową nawierzchnię, chodniki i

krawężniki,  wjazdy do posesji  a także kanalizację deszczową.  Na wysokości  numeru 9a,

naprzeciwko MBP i MDK, powstaną miejsca parkingowe (na maksymalnie 18 aut). Przy ul.

staną nowe ławki i kosze na śmieci, a między placem JP II a ul. Mickiewicza pojawią się

nowe, stylizowane latarnie, studnia artezyjska zostanie zmodernizowana.

• Zadanie B – Rewitalizacja pałacu Schlӧsserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego

przy ul. Listopadowej w Ozorkowie

W ramach zadania m.in. remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, iluminacja

elewacji frontowej.

• Zadanie C – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego

Nowa  nawierzchnia  alejek  i  ścieżek  rowerowych,  nowa  mała  architektura:  kosze,  ławki,

urządzenia do rekreacji na świeżym powietrzu, modernizacja mostu nad Bzurą, pielęgnacja

drzew i krzewów.

Projekt pozwoli  na przywrócenie funkcji  społecznych,  w tym kulturalnych i gospodarczych

starego  centrum  Ozorkowa.  Budynki  objęte  rewitalizacją  w  projekcie  pełnią  funkcje

kulturalno–edukacyjne  (Młodzieżowy  Dom  Kultury,  Miejska  Biblioteka  Publiczna)  oraz

mieszkalno-gospodarcze.  Renowacja budynków objętych projektem oraz modernizacja  ul.

Listopadowej i parku przyczynią się do ożywienia społeczno–gospodarczego na tym terenie.

Kompleksowość  podjętych  działań  wpłynie  pozytywnie  na  rozwój  sfery  materialno–

przestrzennej,  społecznej,  gospodarczej  i  środowiskowej.  Wpływ  projektu  na  sferę

gospodarczą  i  społeczną  przejawiać  się  będzie  pobudzeniem  gospodarczym  (rozwojem

przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji), a także poprawą estetyki krajobrazu miejskiego,

co wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Całkowita  wartość  projektu  planowana  jest  na  kwotę  ponad  11  370  000,00  zł.

Dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  stanowi  kwotę  7

650 000,00 zł. Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi ok. 3 720 000,00 zł.

W dniu 26 maja 2017 r. zawarta została umowa między burmistrzem Ozorkowa 
Jackiem Socha i przedstawicielami Zarządu Województwa Łódzkiego (nr UDA-R-
PLD.06.03.01-10-0002/17-00) na realizację projektu pn. „Szlakiem architektury włó-
kienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlósserów w Ozorkowie”, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020.

Projekt realizowany jest na wyznaczonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Miasto Ozorków 2020+  obszarze rewitalizacji i składa się z 3 Zadań:
•  Zadanie A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie

W ramach zadania ul. Listopadowa na całej długości zyska nową nawierzchnię, chodniki 
i krawężniki, wjazdy do posesji a także kanalizację deszczową. Na wysokości numeru 
9a, naprzeciwko MBP i MDK, powstaną miejsca parkingowe (na maksymalnie 18 aut). 
Przy ul. staną nowe ławki i kosze na śmieci, a między placem JP II a ul. Mickiewicza 
pojawią się nowe, stylizowane latarnie, studnia artezyjska zostanie zmodernizowana.

•  Zadanie B – Rewitalizacja pałacu Schlosserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego 
przy ul. Listopadowej w Ozorkowie. 
W ramach zadania m.in. remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ilu-
minacja elewacji frontowej.

• Zadanie C – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego
Nowa nawierzchnia alejek i ścieżek rowerowych, nowa mała architektura: kosze, ławki, 
urządzenia do rekreacji na świeżym powietrzu, modernizacja mostu nad Bzurą, pielę-
gnacja drzew i krzewów.

Projekt pozwoli na przywrócenie funkcji społecznych, w tym kulturalnych i gospodar-
czych starego centrum Ozorkowa. Budynki objęte rewitalizacją w projekcie pełnią funkcje 
kulturalno–edukacyjne (Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna) oraz 
mieszkalno-gospodarcze. Renowacja budynków objętych projektem oraz modernizacja 
ul. Listopadowej i parku przyczynią się do ożywienia społeczno–gospodarczego na tym 
terenie. Kompleksowość podjętych działań wpłynie pozytywnie na rozwój sfery mate-
rialno–przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Wpływ projektu na sferę 
gospodarczą i społeczną przejawiać się będzie pobudzeniem gospodarczym (rozwojem 
przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji), a także poprawą estetyki krajobrazu miej-
skiego, co wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę ponad 11 370 000,00 zł. Dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 7 650 000,00 
zł. Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi ok. 3 720 000,00 zł.

Realizacja projektu (dokumentacja) rozpoczęła się 01.10.2015 r. Planowane zakończenie 
realizacji projektu – 31.12.2020 r.

ogłoszenie

W gminie Ozorków na sportowo

Czy bogatemu wolno wszystko?
Ozorków 

Ozorków 

dramat pod ozorkowem

na facebooku restauracji wydane 
zostało oświadczenie:

„Kochani, chcemy podziękować 
za wszystkie słowa wsparcia, któ-
re cały czas od Was napływają. To 
bardzo dużo dla nas znaczy, że w 
tych trudnych chwilach jesteście 
z nami. Podniesiemy się z tej 
straty jak najszybciej i jeszcze nie 
raz przetańczycie u nas całą noc!!  
Prosimy o cierpliwość, konkret-
nych informacji będziemy w sta-
nie udzielić w ciągu kilku najbliż-
szych dni. Restauracja Trzy Córy”.  

(stop)

Wakacje to dla najuboższych spory kłopot
a w zamian 
MOPS daje 
dwa ra z y 
w miesiącu 
paczki żyw-
nościowe. To 
jednak dla 
niektórych 
nie rozwią-
zuje sprawy, 
bo są osoby 
mieszkające w takich warunkach, że 
przyrządzenie ciepłego posiłku jest 
niemożliwe. Niektórzy podopieczni 
ośrodka nie mają w lokalach prądu, 
gazu lub też jakiekolwiek kuchenki 
węglowej – słyszymy od osób pobiera-
jących obiady. 

- Zawsze lepiej jest przyjść i dostać 
od razu gotowy posiłek, który zanosi 
się do domu, niż później samemu 
przygotowywać obiad – dodaje kolejny 
podopieczny ośrodka. 

Co na to magistrat?
- Władze miasta przeanalizują wspól-

nie z dyrekcją MOPS i placówkami 
dysponującymi kuchnią i stołówką 
możliwości wydawania posiłków także 
podczas wakacji. Zgodnie z wymogami 
sanitarnymi kuchnia i stołówka w gim-
nazjum muszą być przynajmniej raz w 
roku odświeżone (gruntowne sprząta-
nie, drobne remonty, malowanie), co 
trwa kilka tygodni i jest wykonywane 

w okresie letnim. Poza tym persone-
lowi przysługuje urlop. W związku z 
powyższym na chwilę obecną nie ma 
możliwości, by stołówka w gimnazjum 
działała przez cały rok kalendarzowy 
w pełnym zakresie – informuje Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

(stop)

Punkt wydawania 

obiadów w okresie 

wakacji jest 
zamknięty 

Podopieczni pytają o możliwość 
otrzymywania obiadów również 

w okresie wakacyjnym 

fo
t.
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Większość z nas próbuje odzy-
skać zgrabną figurę, stosując 
rygorystyczne diety. Dla wielu 
osób ograniczanie ilości zjada-
nych potraw jest wręcz heroicz-
nym wyrzeczeniem. Dużo mniej 
poświęcenia z naszej strony wy-
maga „podkręcenie” przemiany 
materii, tak by nasz organizm 
zużywał więcej energii. Dlatego 
warto poznać możliwości, jakie 
stwarza natura w przyśpieszaniu 
metabolizmu.

Jak przyspieszyć metabolizm? 
Uprawiaj sport, ale niezbyt in-
tensywny

Niekwestionowanym liderem 
w dopingowaniu naszego orga-
nizmu do żwawszego spalania 

tkanki tłuszczowej jest ruch. 
Myli się jednak ten, kto myśli, 
że przy pozbywaniu się nadwa-
gi każdy wysiłek fizyczny jest 
tak samo skuteczny. Medycyna 
sportowa dokładnie przebada-
ła, co się dzieje w organizmie 
w trakcie ćwiczeń fizycznych. 
Specjaliści wiedzą, jaki rodzaj 
ćwiczeń wyszczupla talię i uda, 
a jaki sprawia, że sylwetka staje 
się masywna. Okazało się na 
przykład, że znacznie szybciej 
tracimy na wadze, gdy w ćwicze-
nia wkładamy wysiłek umiarko-
wany. I dlatego lekarze mówią, 
że osoby odchudzające się po 
serii przysiadów czy wymachów 
rąk powinny być tylko lekko 
zasapane. Podnoszenie ciężarów 
czy forsowny bieg pozostawmy 

tym, którzy chcą rozbudować 
masę mięśniową.

Pieprz, ostra papryka i imbir 
przyspieszają metabolizm

Przyprawy o ostrym smaku, 
zwłaszcza czarny pieprz - źró-
dło piperyny, i papryczka chili 
- źródło kapsaicyny, potrafią 
przyśpieszyć przemianę materii 
aż o 10 proc. To bardzo dużo, 
biorąc pod uwagę, że przeciętna 
kobieta prowadząca spokojny 
tryb życia zużywa ok. 1800 kcal, 
owych 10 proc. to 180 kcal. Co to 
oznacza? Jeżeli zjemy makaron 
z sosem przyprawionym ostrą 
papryką i kanapki posmarowane 
musztardą, możemy pozwolić 
sobie dodatkowo na 3 kostki 
czekolady lub mały wafelek.

Picie zimnej wody mineralnej 
poprawia przemianę materii

Zimna woda mineralna to tajna 
broń osób zmagających się z nad-
wagą. Woda przyśpiesza bowiem 
przemianę materii. Powinna ona 
być zimna. Im ma niższą tempe-
raturę, tym więcej energii zużyje 
organizm do podgrzania jej do 
ciepłoty naszego ciała.

BÓLE GŁOWY: olejek bazyliowy, hyzopowy, lawendowy, majerankowy, 
miętowy, 
NADCIŚNIENIE: lawendowy, majerankowy, rozmarynowy, różany, 
szałwiowy, ylangowy. 
NIEDOCIŚNIENIE: bergamotowy, miętowy, lawendowy, cytrynowy. 
PRZEZIĘBIENIE, KATAR, KASZEL: anyżowy, cyprysowy, eukaliptuso-
wy, herbaciany, lawendowy, miętowy, rozmarynowy. 
STRES: jałowcowy, lawendowy, melisowy, neroli, geraniowy, różany. 
ZABURZENIA TRAWIENIA: cytrynowy, kminkowy, kolendrowy, la-
wendowy, miętowy, geraniowy, różany, sandałowy. 
BÓLE REUMATYCZNE: imbirowy, kolendrowy, cyprysowy, eukalip-
tusowy. 
BÓLE MIĘŚNI: cyprysowy, jałowcowy, lawendowy, miętowy, rozma-
rynowy. 
BEZSENNOŚĆ: różany, geraniowy, jałowcowy, lawendowy, majeran-
kowy, mandarynkowy. 
APATIA: hyzopowy, miętowy, rozmarynowy, tymiankowy. 
BRAK KONCENTRACJI I ZMĘCZENIE: bazyliowy, geraniowy, miętowy, 
rozmarynowy. 
DEPRESJA: bazyliowy, cytrynowy, jodłowy, lawendowy, neroli, patchuli, 
pomarańczowy, różany, sosnowy, ylangowy. 
LĘKI: majerankowy, mandarynkowy, neroli, ylangowy. 
ZMIENNY NASTRÓJ: cyprysowy, geraniowy, mandarynkowy, poma-
rańczowy, sandałowy.

Gdy wylegujesz się na słońcu, wędrujesz po górach 
lub pływasz, promienie ultrafioletowe niszczą twoje 
włosy. Słońce rozszczelnia powoli osłonkę włosa, która 
zbudowana jest z zachodzących na siebie łusek. Jest to 
proces analogiczny do tego, który zachodzi podczas 
farbowania. Rozchylone łuski odsłaniają korę włosa, a 
promienie UV niszczą wchodzące w jej skład białka. 
W ten sposób dochodzi do nieodwracalnych 
uszkodzeń, w następstwie których włosy 
się łamią.

Jak chronić włosy przed słońcem?

W słoneczne dni musisz chronić 
włosy tak samo starannie jak skórę. Ko-
nieczne są więc kosmetyki do włosów 
z filtrami. W drogeriach znajdziesz całe 
gamy preparatów przeznaczonych specjal-
nie do stosowania na słońce. Takie produkty 
oprócz filtrów zawierają składniki nawilżające, 
odżywcze i regenerujące, np. ceramidy, witaminy A, 
B, E, F, H, olej jojoba, kolagen morski czy olejek maka-
damia. W ciągu dnia warto mieć pod ręką mgiełkę w 
sprayu – należy spryskiwać nią włosy regularnie co 
kilka godzin lub po każdym wyjściu z kąpieli.

Jeśli zapomniałaś zabrać ze sobą taki kosmetyk, 
od biedy możesz również wetrzeć we włosy resztki 
ochronnego kremu, które zostały na dłoniach po sma-

rowaniu ciała. Kiedy naniesiesz już preparat z filtrem, 
koniecznie nałóż na głowę kapelusz albo chustkę – wyż-
sza temperatura, która się pod nią wytworzy, sprawi, 
że włosy wchłoną znacznie więcej cennych składników.

Pamiętaj, żeby nie suszyć włosów bezpośrednio na 
słońcu, bo to tylko jeszcze bardziej je niszczy. Z mokrą 
głową najlepiej posiedzieć kilkanaście minut pod pa-

rasolem albo w cieniu. Nie wykręcaj też włosów, 
żeby wycisnąć z nich resztki wody – kiedy są 

mokre, ich łuski się otwierają, a wtedy bar-
dzo łatwo o uszkodzenia. Po wysuszeniu 
kosmyki warto spiąć, zwłaszcza jeśli są 
długie. Pamiętaj jednak, żeby nie używać 
cienkich, wżynających się gumek, bo 
uszkodzą i tak już uwrażliwione włosy. 
Znacznie lepiej sprawdzą się frotki lub 

plastikowe spinki.

Pielęgnacja włosów po powrocie z plaży

Po powrocie z plaży dokładnie umyj włosy i skórę 
głowy, najlepiej szamponem ze słonecznej serii. Potem 
nanieś regenerującą odżywkę – na same włosy, a nie 
na skórę głowy, bo w ten sposób przyśpieszysz pro-
dukcję łoju. Do mycia użyj ciepłej wody, dzięki której 
łatwiej usuwa się tłuszcz i resztki kosmetyków, ale do 
płukania lepiej sprawdzi się chłodna woda, bo zamyka 
łuski włosa.

Łyżeczkę fusów z kawy 
wymieszaj z ulubionym 
kremem. Następnie papkę 
nałóż na twarz i pozostaw 
na dwadzieścia minut. Po 
upływie czasu maseczki nie 
spłukuj, ale jej nadmiar usuń 
wacikiem zwilżonym wodą. 
Kofeina zawarta w kawie 
działa ujędrniająco, napina 
oraz odświeża skórę.

Maseczka dla 
zmęczonej skóry

kRem poziomkoWy 
dla SkóRy SUchej

Składniki:
250 g poziomek, 
2 łyżki oleju słonecznikowego, 
2 łyżki lanoliny. 
Wykonanie:
Poziomki posyp cukrem i dwu-
krotnie zagotuj. Olej słoneczni-
kowy i lanolinę roztop w garnku i 
do tego wlej sok - tyle, żeby krem 
nie wyszedł za rzadki. Mieszaj, aż 
wystygnie, i włóż do szklanego 
lub porcelanowego pojemniczka. 
Krem możesz przechowywać w lo-
dówce nie dłużej niż trzy tygodnie.

Poziomki na skórę działają 
nawilżająco

olejki eteryczne 

Jak dobrać olejek eteryczny 
do dolegliwości?

Jak przyspieszyć metabolizm, 
żeby szybciej chudnąć?

Co jeść i w jakich ilościach, aby przyspieszyć metabolizm?
- Przyprawy: ostra musztarda, wszystkie odmiany ostrej papryczki, 
chrzan, pieprz, imbir świeży i suszony. Rozsmakuj się też w mieszance 
curry. Dosypuj ją do sosów i duszonych warzyw. 
- Ryby: optymalna ilość to 150 g filetów z ryby jadanych co 2–3 dni. 
Ale nie należy przesadzać: jedzenie ogromnych porcji śledzi w oliwie 
spowoduje przybranie na wadze, mimo że dostarczymy dobroczyn-
nych kwasów omega-3 w wystarczającej ilości. 
- Białko: trzeba jeść ok. 1,5 g białka dziennie na każdy kilogram wagi 
ciała. W praktyce oznacza to, że kobieta o wadze 70 kg powinna co-
dziennie zjeść 40 dag chudego mięsa (np. piersi z kurczaka, ale bez 
skórki), a do tego ok. 80 dag różnych warzyw (bez ziemniaków) oraz 
50 dag owoców. Po takim menu można spodziewać się znacznego 
spadku wagi, większego niż wskazywałaby ilość zjedzonych kalorii. 
- Witamina B6: organizm potrzebuje jej dziennie ok. 2 mg, czyli 
należy zjeść 250 g łososia lub 2 szklanki gotowanej soi. Aby witamina 
zadziałała jako zapłon przy spalaniu tkanki tłuszczowej, potrzeba jej 
minimum 3 mg. Dlatego czasami warto – oprócz jadania produktów 
bogatych w witaminę B6 – łykać jej syntetyczny odpowiednik. 
- Jod: używaj soli jodowanej, a dodatkowo w dni, kiedy nie jesz 
ryb morskich, do zup i sałatek dodawaj łyżkę siekanej rzeżuchy lub 
suszonych glonów. 
- Woda: każdego dnia wypijaj co najmniej 3 szklanki wody oziębionej 
kostkami lodu. Pij ją między posiłkami – wtedy, gdy żołądek jest pusty.

jak zadbać o WŁoSy latem
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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 
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

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

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

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

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 Office, 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 Office, 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

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”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

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
Praca w Ozorkowie

Kosmetyczka 
Wykształcenie średnie, kierunek 
kosmetyczny, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
Studio Urody „MONIKA”
Monika Witczak
ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
tel. 603 650 657

Technolog – konstruktor
Wykształcenie średnie – 
mechanika (budowa maszyn), 
znajomość AutoCad lub Creo 
(Pro Engineer), mile widziana 
znajomość języka angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy.

Magazynier – pracownik 
magazynu-pakowni
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 

OGŁOSZENIA DROBNE

umiejętność pracy w zespole, 
uprawnienia na wózki widłowe, mile 
widziane doświadczenie, obsługa 
komputera.
Snowman Foods Solution Sp. z o.o.
Walew 29
99-107 Daszyna
e-mail: ew@snsfoods.pl 

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
elektryczne do 1kV. mile wdziane 
doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Technik doświadczalny
Wykształcenie średnie zawodowe 
rolnicze, ogrodnictwo i pokrewne, 
znajomość tematyki rolniczej, 
uczciwość, dokładność, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane doświadczenie 
rolnicze i ogrodnicze, podstawowa 
znajomość języka angielskiego.
ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz
tel. 42 231 70 21 lub 507 890 250

Miejsce pracy: Moraków

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanika samochodowa, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, mile 
widziane kursy i szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Elektromechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe lub 
techniczne – mechanik – elektronik 
samochodowy, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, mile widziana 
książeczka zdrowia.
P.W. „SIDAKO”
Sylwia Kotarska
ul. Belwederska 31, 99-100 Łęczyca
tel. 607 525 785

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora kruszarki, 
koparki, sortowni.
PHU JAWIS
Góry Małe 32, 09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
PKS Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A,
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542

Zatrudnię 
osoby 

niepełnosprawne
(503-712-172

ogłoszenie

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 Ko-
ściuszki 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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², parter 

w Ozorkowie. 
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 firmy Forte 

– jasny buk. 
Tel.: 42-277-25-94

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

Sprzedam sieczkarnię, dojarkę 
+ 2 konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam 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

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe
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        PIĄTEK 16.06 
                                                                                       

TANI WTOREK 20.06

ŚRODA 21.06
.

BUENO CZWARTEK 22.06

www.kinogornik.pl

NIEDZIELA 18.06  
 
         

 

.

PONIEDZIAŁEK 19.06

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 240/2017

19.06 - 22.06.2017 r.

Ok. 400 nowych miejsc pracy stwo-
rzy Japan Tobbaco International 
(JTI) w otwartej nowej fabryce 
wyrobów tytoniowych w Starym 
Gostkowie (gm. Wartkowice). Po 
rozbudowie zakładu zatrudnienie 
w JTI Polska wyniesie 1,5 tys. osób. 

Nowy, zaawansowany techno-
logicznie zakład produkcyjny o 
powierzchni 70 tys. mkw. powstał 
obok dwóch już istniejących fabryk 
JTI. Zostanie w nim zainstalowanych 
ponad 30 linii przetwarzających, 
produkujących i paczkujących tytoń 
do palenia. Uzupełnieniem tej dzia-
łalności będzie również produkcja 
innych wyrobów tytoniowych, m.in. 
cygar oraz tytoniu fajkowego.

JTI Polska powstała 10 lat temu, gdy 
JTI przejęło brytyjską Grupę Gallaher, 

do której 
na leżały 
z a k ł a d y 
w Starym 
G o s t k o -
wie. Jest 
najszybciej 
roz w i ja-
jącą się firmą na polskim rynku 
tytoniowym – znacząco zwiększyła 
zarówno produkcję papierosów (z 5 
mld sztuk w 2007 do 38 mld sztuk w 
2016 r.), jak i udział w polskim rynku 
papierosów (z 4,4 proc. w 2007 r. do 
16,5 proc. w 2016 r.).

W 2016 r. firma wpłaciła do 
budżetu państwa ponad 3 mld 
złotych z tytułu podatku akcyzo-
wego, VAT oraz CIT; JTI aktywnie 
wspiera też walkę z szarą strefą i 

W Ferdynandowie w gminie Pęczniew odbyły się drużynowe za-
wody wędkarskie o puchar starosty poddębickiego. W rywalizacji 
drużynowej wzięło udział 20 wędkarzy z czterech kół wędkarskich 
z terenu powiatu zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim.
Najlepsi okazali się wędkarze z koła w Pęczniewie, II miejsce wywal-
czyli członkowie koła z Poddębic, III z Uniejowa.

Wędkarze w akcji 

jti SiĘ RozWija 

nielegalnym handlem wyrobami 
tytoniowymi.

W 2017 r., w ramach certyfi kacji Top 
Employers, JTI Polska została uznana 
za najlepszego pracodawcę w Polsce.

JTI działa w 120 krajach, jest wła-
ścicielem marek tytoniowych, m.in. 
Winston, Camel, Mevius, LD. Firma 
zatrudnia na świecie ponad 26 tys. 
osób; w 2016 r. jej przychody ze sprze-
daży osiągnęły 10,5 mld dolarów.

źródło: PAP 

Wypadek na basenach w Uniejowie
4-letni chłopczyk topił się na 
terenie kompleksu basenów 
termalnych w Uniejowie. Po 
reanimacji trafił do szpitala 
w Łodzi. Dziecko jest w stanie 
śpiączki farmakologicznej. 
Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi policja, która ustala 
czy dziecko miało prawidłową 
opiekę. 

Do wypadku doszło w nie-
dzielę, 11 czerwca, około godzi-
ny 18.00. Chłopczyk przyjechał 
wraz z rodzicami, dziadkiem 
oraz rodzeństwem do komplek-
su basenów w Uniejowie z War-
szawy. W pewnym momencie 
zaczął się topić. 4-latka z wody 
wyciągnął mężczyzna, który 
kąpał się w pobliżu, na pomoc 
natychmiast ruszyli ratownicy. 
Chłopiec był reanimowany. Po 
udzieleniu pierwszej pomocy 
dziecko zostało przetranspor-
towane do szpitala w Łodzi, 
gdzie przebywa w śpiączce 
farmakologicznej. Policjanci 
zabezpieczyli nagrania z ka-
mer monitoringu, przesłuchują 
świadków zdarzenia i spraw-
dzają, jak doszło do wypadku i 
czy dziecko miało zapewniona 
prawidłową opiekę. 

- Tego dnia na basenach było 
bardzo dużo ludzi – mówi st. asp. 
Elżbieta Tomczak, rzecznik poli-
cji w Poddębicach. - Prowadzimy 
śledztwo w sprawie. Ratownicy 
zostali już przesłuchani. Na ten 
moment jest zbyt wcześnie mó-
wić o konkretach. Wiemy, że w 

momencie wypadku rodzice byli 
niedaleko dziecka. Obok bawiło 
się jeszcze dwoje starszego rodzeń-
stwa chłopca. Rodzice i wszyscy 
ratownicy zostali przebadani na 
obecność alkoholu w organizmie, 
wszyscy byli trzeźwi.

Marcin Pamfil, prezes spółki 
Termy Uniejów, przekazał me-
diom informację, że to pierwszy 
taki przypadek na miejscowym 
kompleksie basenów. Zapewnia, 
iż ze strony administratora obiektu 
żadnego zawinienia nie było.

Wszczęte postępowanie zostało 
podjęte w sprawie i w kierunku 
nieszczęśliwego wypadku. Gdy-
by jednak prokuratura uznała, że 
chłopczyk został bezpośrednio 
narażony na utratę zdrowia czy 
życia, dla winnych oznaczać to 
może karę więzienia do trzech 
lat. 
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Łowili ryby bez przerwymistrz kieliszkówRekordowo jedli jabłka

Regionalny

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Zabawa chyba nie najlepsza

19 CZERWCA 2017

To się popluskam

Dziadek, ścigamy się

Dieta - tylko do ślubu
Idziesz do basenu a tam miś

Uwaga na 
ludzi 
z nosem 
w telefonie

Pod koniec maja odbyła się próba ustanowienia nowego 
rekordu Polski w jedzeniu jabłek przez jak największą 
grupę osób jednocześnie. Wydarzenie zorganizowano 
z okazji 55-lecia miasta Józefów oraz 10-lecia hotelu. 
Uczestnicy pikniku, poza ustanowieniem rekordu, mieli 
okazję obejrzeć na scenie występy lokalnych zespołów. 
Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół Perfect. Rekord 
Polski w jedzeniu jabłek miał miejsce w specjalnie wyzna-
czonej w tym celu strefi e. Uczestnicy wchodzący do strefy 
otrzymywali po jednym jabłku. Zgodnie z wytycznymi, 
jedzenie owoców rozpoczęło się od głośnego sygnału 
dźwiękowego. Na uporanie się z jabłkiem uczestnicy mieli 
aż 5 minut. Po upływie wyznaczonego czasu, uczestnicy 
zgodnie podnieśli ogryzki w górę dając tym samym znak 
sędziemu, że rekord został ustanowiony. Nowy wynik 
wynosi od tej chwili 621 osób.

W Kluczborku Jan Jakimowicz ustanowił nowy rekord 
Polski na jak największą liczbę kieliszków do wina utrzyma-
nych w jednej dłoni jednocześnie. Jego wynik to 47 sztuk. 
Jan Jakim owicz to wicemistrz Polski kelnerów, którego 
dotychczasowy rekord wynosił 25 kieliszków „Sam się 
zdziwiłem, że aż tyle się udało. Myślałem, że podniosę 
najwyżej 30 kieliszków” - komentuje rekordzista. „Trenuję, 
ale podczas treningu podnoszę najwyżej 10 kieliszków, 
ćwicząc przede wszystkim ułożenie ich w dłoni”, dodaje 
kelner. „Staram się znaleźć jakieś idealne ułożenie, ale nie 
da się. Szczerze mówiąc, pobicie rekordu w dużej mierze 
zależy po prostu od szczęścia”. Wydarzenie odbyło się 
w Kluczborku w ramach gali wręczenia nagród Plastry 
Miodu. W tym roku Jan Jakimowicz został nominowany 
w kategorii „Promocja Powiatu”.

We Władysławowie odbyła się próba ustanowienia 
nowego rekordu Polski na najdłuższe łowienie ryb bez 
przerwy przez grupę osób. Wydarzenie, które miało na 
celu propagowanie wędkarstwa morskiego z plaży trwało 
dokładnie 240 godzin, czyli 10 dni. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia było Centrum Wędkarstwa Morskiego 
„Pomorzanka”. W imprezie uczestniczyło łącznie 60 osób, 
podzielonych na 2-osobowe drużyny. Każdy wędkarz 
mógł przystąpić do łowienia maksymalnie dwa razy. W 
rezultacie udało się nie tylko ustanowić rekord Polski w 
czasie łowienia, ale także złowić 281 ryb, które łączne wa-
żyły ponad 82 kg i mierzyły 84 m. „Długo nikt nie pobije 
tego rekordu, bo znaleźć 60 śmiałków z jednego klubu, 
którzy podczas sztormu, w dzień i w nocy, w deszczu i 
śniegu, będą dyspozycyjni i stawią się na swoją wartę, jest 
bardzo ciężko”- komentowali uczestnicy.


