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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca jest drugim miastem w 
Polsce pod względem liczby kobiet 
w stosunku do liczby mężczyzn. To 
interesująca statystyka. Okazuje 
się, że na 100 mężczyzn 

przypada w Łęczycy 117 kobiet. 
Więcej pań, bo 122 na 100 panów 
znajdziemy jedynie w Ciechocinku. 
Władzę w Łęczycy również spra-
wuje kobieta.

Z okazji Dnia Kobiet i z powodu 
liczby pań w mieście, do Łęczycy 
przyjechała ekipa ogólnopolskiej roz-
głośni radiowej. Dziennikarze zrobili 
sobie wspólne zdjęcie z niektórymi 
urzędniczkami i mieszkankami, 
które przyszły pod magistrat. Panie 
dostały czerwone tulipany oraz pu-
chate breloczki. Również w urzędzie 
miejskim jest znaczna przewaga ko-
biet. Na  64 pracowników, mężczyzn 
jest zaledwie 14.

(zz)

Na terenie Zespołu 
Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 w Łęczycy odby-
ła się rekordowa zbiórka krwi. 
Krew oddało 38 osób, w tym 12 
nowych krwiodawców oraz 1 ab-
solwentka. Ogółem w bieżącym 
roku szkolnym krew oddało już 
66 uczniów, uczennic i absol-
wentów ZSP 1. Swoją przygodę 
z krwiodawstwem rozpoczęły 33 
osoby. Do banku krwi w tym roku 
trafiło 99 jednostek krwi. Kolejna 
zbiórka „daru życia” w ZSP nr 1 
odbędzie się w kwietniu.

(zz)

Ul. Kazimierza Odnowiciela czy 18 
Stycznia? Sprawa wydaje się już 
przesądza, ponieważ od 21 lute-
go na podstawie rozstrzygnięcia 
zastępczego wojewody łódzkiego 
obowiązuje nowa nazwa ulicy. 
Łęczycka rada miasta postanowiła 
jednak sprzeciwić się wojewodzie. 
W poniedziałek głos mają zabrać 
mieszkańcy.

Na dzisiejsze (poniedziałek) 
posiedzenie komisji gospodarki i 
mienia zostali zaproszeni miesz-
kańcy ulicy Kazimierza Odnowi-
ciela. Wszyscy bez wyjątku, czyli 
199 mieszkańców ma możliwość 
osobistego zabrania głosu w spra-
wie nazwy ulicy narzuconej przez 
wojewodę. Radni nie chcą nazwy 
ulicy Kazimierza Odnowiciela, 
wolą pozostać przy dotychczaso-
wej nazwie 18 Stycznia. Nie jest 
to jednak takie proste. Rada może 
wystąpić do Sądu Administracyj-
nego i zaskarżyć rozstrzygnięcie 
zastępcze wojewody. Sprawa 
może jednak trwać nawet 1,5 roku. 
Przez ten czas mieszkańcy będą 
w zawieszeniu. Faktem jest, że od 
21 lutego obowiązuje nazwa ul. 
Kazimierza Odnowiciela i żaden 
tryb odwoławczy tego nie zmieni. 
Poza tym, żeby wrócić do nazwy 
ul. 18 Stycznia, należy mieć zgodę 
wojewody oraz IPN, który już 
wypowiedział się w temacie tej 
nazwy ulicy uznając ją za komu-
nistyczną. 

W urzędzie miasta pomysł sta-
wania na przekór wojewodzie nie 
do końca się podoba.

Blisko dwuletnie 
negocjacje wójta 

gminy Łęczyca Jacka Rogoziń-
skiego z gazownią zakończyły 
się sukcesem. W miejscowościach 
Borki i Lubień będzie nitka gazo-
ciągowa. Dla ponad 200 gospo-
darstw to dobra wiadomość.

- Rozmowy z początku były 
trudne, ale udało mi się nakłonić ga-
zownię do inwestycji w naszej gmi-
nie. Decyzja już zapadła. Jesienią 
PGNiG przystąpi do budowy nitki 
gazociągowej. Zainteresowanie 
mieszkańców jest bardzo duże. To 
będzie pierwszy gazociąg na terenie 
naszej gminy. Chciałbym, żeby w 
przyszłości był rozbudowany na 

kolejne miejscowości. Już rozma-
wiam o pociągnięciu gazociągu od 
miejscowości Leszcze do szkoły w 
Wilczkowicach. Dla gazowni liczy 
się zysk, a szkoła jest dużym odbior-
cą. Myślę, że się uda – podkreśla wójt 
J. Rogoziński.

Gazownia wykonuje przyłącza do 
granic działki. Mieszkańcy jeśli są 
zainteresowani, to ponoszą koszty 
podłączenia gazu do domu. Wójt 
chciałby pomóc mieszkańcom, żeby 
koszty indywidualne zminima-
lizować. Proponuje np. grupowe 
zlecenie wykonania dokumentacji. 
Myśli też o wprowadzeniu dofinan-
sowania do wymiany źródeł ciepła. 

(zz)

W ubiegłym tygo-
dniu odebraliśmy te-

lefony od mieszkańców, którzy 
zwracają uwagę na sterty śmieci 
leżących w różnych punktach 
w mieście. Jedna z mieszkanek 
wskazuje na ogromne ilości 
butelek zalegających przy wia-
dukcie na ulicy Belwederskiej. 

- Jak to wygląda? Przecież to nie 
są peryferia miasta, wielu kierow-
ców jeździ ulicami Belwederską i 
Lotniczą i widzą to śmieciowisko. 
Nie tylko ja zwracam na to uwagę, 
ale moje koleżanki też. Jak ktoś 
ma poczucie estetyki, to nie może 
przejść obojętnie obok takiego wi-
doku – uważa mieszkanka.

Jak się dowiedzieliśmy, zaśmie-
cony teren, o którym mówi nasza 
czytelniczka znajduje się w pasie 
drogowym zarządzanym przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Łę-
czycy. W połowie tygodnia butelki 

Kobieca Łęczyca

W gminie będzie gaz

Uczniowie oddają krew

Śmieci kłują w oczy

śmieci.wp

butelki.wiadukt

Pomiędzy blokami 3 i 5 przy ulicy Wojska Polskiego  w czwartek zalegały stare kołdry, koce i ubrania

Sterta butelek przy ul. Belwederskiej ma zostać posprzątana w połowie tygodnia

mają zostać posprzątane.
Również kiepski widok mieli 

mieszkańcy bloków 3 i 5 przy ul. 
Wojska Polskiego. W czwartek przy 
kontenerze na śmieci leżały stare 
kołdry, poduszki, koce, ubrania a 
nawet meble. 

- To wszystko leży przy śmietniku. 
Nie rozumiem, jak można było zrobić 
taki bałagan. A kontenery są puste. 
To się w głowie nie mieści – usłysze-
liśmy od lokatorki jednego z bloków 
przy ulicy Wojska Polskiego. 

Okazało się, że śmieci zostały 
wyrzucone z jednego z mieszkań 
w środę wieczorem. Cały czwartek 
leżały przy kontenerze a w piątek 
rano posprzątali je pracownicy 
Zieleni Miejskiej.

(zz)

Spór wokół nazwy ulicy

- Moim zdaniem nazwa ulicy 
Kazimierza Odnowiciela jest dobrą 
nazwą. Ze strony mieszkańców nie 
dotarła do mnie żadna negatywna 
opinia w tym temacie. Z tego co 
wiem, to niektórzy przedsiębiorcy 
już zmienili dokumenty, na których 
widnieje nowa nazwa ulicy. Kolejna 
zmiana byłaby dodatkowym pro-
blemem dla wielu osób – uważa Mo-
nika Kilar-Błaszczyk, wykonująca 
zadania i kompetencje burmistrza 
Łęczycy. - Łęczycki samorząd ma 
poważniejsze problemy, którymi 
należy się zająć.

Również Renata Brygier, sekre-
tarz miasta jest zdania, że zamie-
szanie niczemu nie służy.

- Nawet jeśli zaskarżenie roz-
strzygnięcia zastępczego do sądu 
zakończy się pomyślnie dla rad-

nych, to będzie to trwało bardzo 
długo. Nazwa ulicy Kazimierza 
Odnowiciela już funkcjonuje i 
należy wymieniać dokumenty, 
jest to bezpłatne. Mieszkańcy 
mają prawo wiedzieć, przy jakiej 
ulicy mieszkają, a stan zawiesze-
nia takiej wiedzy nie da – mówi 
sekretarz.

(zz)
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Od 9 do 31 marca 

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD MARCA 2018 ROKU!

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 9 marca 
do 31 marca ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od lipca 2018 roku!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na 
dzień 05.03.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 zł (w tym: prowizja 120 zł); 
wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym 
terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 09.03.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.
SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

KUCHNIE OD:KUCHNIE OD: NAROZNIKI OD:
.

NAROZNIKI OD:
.

499zł499zł 899zł899zł

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7
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Na posesji należącej do 
PKP przy ulicy Belwe-

derskiej bezdomni ponownie urzą-
dzili sobie koczowisko. W prowizo-
rycznym namiocie z folii zamieszkało 
dwóch mężczyzn.

Miejsce wydaje się wyjątkowo atrak-
cyjne. Nie widać go z ulicy, bo wokół 
ogrodzenia jest dużo zieleni. Już po raz 
trzeci pojawił się tam obóz bezdom-
nych. Poprzedni straż miejska usunęła 
w ubiegłym roku.

- Już kilka razy próbowaliśmy po-
rozmawiać z mężczyznami, byliśmy 
na miejscu również z pracownikiem 
socjalnym z MOPS, ale trudno ich 
zastać. Chcemy nakłonić te osoby do 
zamieszkania w ośrodku dla osób 
bezdomnych w Ozorkowie. Z całą 
pewnością nikt nie powinien miesz-
kać w takim szałasie – mówi Tomasz 
Olczyk, komendant straży miejskiej w 
Łęczycy. - Od mieszkańców pobliskiej 

posesji dowiedzieliśmy się, że przeby-
wa tutaj dwóch mężczyzn, nie są uciąż-
liwi. Jednego z nich niedawno zabrało 
pogotowie, miał rany na nogach.

Podczas dużych mrozów sprzed 
dwóch tygodni mężczyźni prawdopo-
dobnie też spali pod chmurką, to cud, 
że przeżyli. W foliowym namiocie są 
materace, koce i grube kołdry. Wokół 
mnóstwo śmieci.

Nam też nie udało się porozmawiać 
z mężczyznami, mimo kilku prób, nie 
zastaliśmy ich na miejscu.

(zz)

59-letni kierowca re-
nault z pow. łęczyckiego 

nie zachował należytej ostrożności 
i na przejściu dla pieszych potrącił 
46-lenią kobietę. Na szczęście nic 
poważnego się nie stało, poszkodo-
wana nie wymagała hospitalizacji.

Jak informuje policja, 7 marca około 
godziny 18.30 dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy został 
powiadomiony o zdarzeniu drogo-
wym do jakiego doszło na ul. Ozor-
kowskie Przedmieście w Łęczycy. Ze 
wstępnych ustaleń mundurowych z 

łęczyckiej drogówki wynika, że kie-
rujący renault jechał od Łodzi drogą 
krajową 91. Dojeżdżając do oznako-
wanego przejścia dla pieszych, nie 
zachował szczególnej ostrożności i 
potrącił przechodzącą przez jezdnię 
46- letnią mieszkankę pow. łęczyc-
kiego. Kierowca jak i piesza byli 
trzeźwi. Policjanci po raz kolejny 
apelują do wszystkich uczestników 
ruchu drogowego o stosowanie się 
do przepisów oraz o ostrożność na 
drodze i rozsądek. 

(zz)

46-latka potrącona na pasach

Bezdomni przy Belwederskiej

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Diagnosta pracujący na 
stacji kontroli pojazdów 

przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Łęczycy niczego się 
nie nauczył. Po wydarzeniach z paź-
dziernika 2014 roku, kiedy pierwszy 
raz został oskarżony o molestowanie, 
ponownie ma kłopoty.

Pierwszy raz sprawę łęczyckiego 
diagnosty oskarżonego o molesto-
wanie seksualne klientki opisali-
śmy w Reporterze w październiku 
2014 r. Wówczas zwróciła się do nas 
klientka – policjantka, która padła 
ofiarą nieprzyzwoitego zachowania 
mężczyzny. Po jej skardze, na pod-
stawie zebranych informacji, władze 
starostwa powiatowego w Łęczycy 
podjęły decyzję o cofnięciu uprawnień 
diagnoście, co zostało wykonane 

przez miejscowy wydział komunika-
cji. Mężczyzna jednak pracował dalej, 
bowiem odwołał się od tej decyzji do 
Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Łodzi. 

Na początku marca do łęczyckiej 
prokuratury wpłynęło zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez diagnostę. Ponownie chodzi o 

molestowanie seksualne 28-letniej 
klientki. Kilka dni wcześniej skarga 
na pracownika stacji kontroli pojaz-
dów wpłynęła do starostwa powia-
towego w Łęczycy. Z dniem 1 marca, 
umowa zlecenie, na podstawie której 
zatrudniony był diagnosta została 
rozwiązana.

(zz)

diagnOsta mOlestOwał 
klientkę?

Rozstrzygnął się prze-
targ na remont ulicy 

M. Konopnickiej. Do końca marca 
zostanie podpisana umowa z 
wykonawcą, roboty budowlane 
rozpoczną się w kwietniu.

W przetargu zgłosiła się tylko 
jedna firma. Całość zadania będzie 
kosztowała 4 mln 672 tys. 770 zł.

W ramach przebudowy zostanie 
wymieniona nawierzchnia i podbu-

dowa istniejącej ulicy, chodników, 
ciągu pieszo-rowerowego oraz zjaz-
dów. Cała jezdnia będzie posiadać 
nawierzchnię bitumiczną. Chod-
niki, ciąg pieszo-rowerowy oraz 
zjazdy zostaną wykonane z kostki 
betonowej. W miejsce obecnych 
drzew wykonane zostaną nowe 
nasadzenia. W sumie przebudowie 
podlegać będzie 592 m drogi - od 
ulicy Popiełuszki do ulicy Belwe-

derskiej. Remont ma zakończyć się 
w październiku.

Miasto otrzymało dofinansowa-
nie na remont ulicy Konopnickiej 
w wysokości 2 mln 229 tys. 516 zł.

(zz)

Wykonawca wyłoniony
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Uczniowie łęczyckich szkół 
średnich wykazali się najwięk-
szą wiedzą na temat historii, 
którą sprawdzano podczas 
konkursu „Żołnierze Wyklęci 
obudźcie Polskę!” organizowa-
nego na terenie województwa 
łódzkiego.

5 marca w Klubie Garnizo-
nowym Jednostki Wojskowej w 
Leźnicy Wielkiej odbył się finał 
regionalny V edycji konkursu, 
którego organizatorami są łódzcy 
parlamentarzyści, a wśród nich 
m.in. Senator RP Przemysław 
Błaszczyk i Poseł RP Piotr Polak.

W roli gospodarza wystąpił mjr 
Waldemar Galant, reprezentujący 
I Dywizjon Lotniczy miejscowej 
jednostki. Po oficjalnym powita-
niu i omówieniu spraw organi-

zacyjnych, prawie 60 uczniów ze 
szkół powiatów: łęczyckiego pod-
dębickiego, łowickiego i kutnow-
skiego przystąpiło do pisania testu. 
Pytania były trudne, 
a poziom na tyle 
wyrównany, że aż 
sześcioro uczestni-
ków musiało wziąć 
udział w dogryw-
ce o wyróżnienia. 
Ostatecznie udało 
się wyłonić sześciu 
zwycięzców (w 
tym trzy czwarte 
miejsca ex aequo), 
którzy 27 marca 
pojadą na finał 
wojewódzki kon-
kursu do Łodzi. Laureaci oraz dru-
ga szóstka wyróżnionych uczestni-

ków otrzymali wspaniałe nagrody. 
Nie zabrakło także drobnych upo-
minków i pamiątek dla wszystkich 
osób piszących test. Oprócz spraw-
dzania wiedzy o historii Żołnierzy 

Wyklętych dla młodzieży i ich 
opiekunów dowództwo JW przygo-
towało niespodziankę - zwiedzanie 
jednostki, tunel aerodynamiczny 
czy obejrzenie śmigłowca Mi 8.

A OTO LAUReACi ORAZ WyRóŻNieNi 

W fiNALe ReGiONALNyM KONKURSU:
i miejsce: Szymon Kostrzewski 

– Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy 
ii miejsce: Jakub Pałczyński 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 

iii miejsce: Jędrzej Gałamon – Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy

iV miejsce równorzędne: 

Wojciech Doniak - Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 

Damian Święcki - Zespół Szkół nr 3 w Kutnie 

Marek Molenda - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu

Wyróżnienia: 
Bartłomiej Zimny - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie 

Mateusz Jagiełło - II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 

Szymon Salamandra - I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 

Aleksandra Pawelec - I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 

Dawid Gałązka - Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 

Tomasz Olejniczak - Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

Zwycięzcom należą się ogromne gratulacje oraz życzenia sukcesu 

w finale wojewódzkim, który odbędzie się już 27 marca w Łodzi.

łęczyccy uczniowie najlepsi!

Temat wykupu terenu 
przez miasto pod dro-

gę dojazdową do łęczyckich firm 
działających przy ulicy Lotniczej 
kolejny raz wrócił na obrady miej-
skiego samorządu.

Tym razem problem drogi zgłosił 
podczas poniedziałkowej komisji 
gospodarki i mienia, radny Zenon 
Koperkiewicz. Obecni na sali obrad 
przedsiębiorcy oskarżyli radnych, 
że mimo wielokrotnego rozważania 
tego zagadnienia, nic się nie zmieniło.

- Jestem w tej samej sprawie chyba 
już czwarty raz. Nie wiem dlacze-
go, mimo wcześniejszych ustaleń 
nikt nie podjął absolutnie żadnych 
działań - mówił Daniel Jaworski, 
przedstawiciel firmy Marma, któ-
ra chciała inwestować w Łęczycy.  
- Kierownictwo mojej firmy jeszcze 
w listopadzie ubiegłego roku podjęło 
decyzję o rozszerzeniu działalności, 
do końca roku planowano urządzić 
linie technologiczne a od stycznia 
było w planie zatrudnienie ok. 
50 osób. Niestety, nikt nie będzie 
ryzykował inwestowania środków 
w miejsce, do którego nie ma do-
jazdu. Istniejąca do tej pory droga 
należy do innej firmy i prywatnych 
właścicieli.

Przedstawiciel kolejnej firmy 
usytuowanej w łęczyckiej strefie, 
Piotr Sobiński stwierdził, że nie 
może tak być, żeby właściciele firm 

kupowali sobie 
drogę sami.

-  Przec ież 
płacimy po -
datki, zatrud-
niamy ludzi to 
jeszcze drogę 
m a my s ob ie 
kupić i utrzy-
mywać w na-
leżytym stanie? 
A co na to go-
spodarz, czyli 
władze miasta? 
Co państwo możecie zrobić w tej 
sprawie? - pytał P. Sobiński.

Prowadzący obrady radny Woj-
ciech Wojciechowski podkreślał, 
że radni są władzą uchwałodawczą, 
od wykonywania i realizacji uchwał 
rady jest urząd.

Sekretarz Renata Brygier zade-
klarowała wyjaśnienie tej sprawy 
w kwestii możliwości wykupienia 
terenu pod wytyczenie drogi dojaz-
dowej do przedsiębiorstw.

Podczas poniedziałkowej ko-
misji, obecni radni zagłosowali 
jednomyślnie, sześcioma głosami 
za propozycją wykupienia drogi 
dojazdowej do firm. Zazwyczaj jest 
tak, że tematy głosowane podczas 
komisji, podawane są powtórnie 
pod głosowanie na sesji rady 
miasta. W czwartek odbyła się 
sesja. Głosowania w temacie drogi 

Trwa remont w bu-
dynku urzędu gminy 

w Grabowie. Wójt Tomasz Pie-
trzak postanowił przenieść całą 
obsługę petentów na parter, 
żeby osoby starsze lub niepeł-
nosprawne nie miały problemu z 
załatwieniem spraw w pokojach 
na piętrze.

Pomieszczenia biurowe na pię-
trze bez możliwości skorzystania 
z windy niewątpliwie utrudniają a 
niekiedy wręcz uniemożliwiają za-
łatwienie sprawy. Po zakończeniu 
prac remontowych, urząd gminy 
w Grabowie będzie bardziej przy-
stępny dla mieszkańców.

- Na pierwszym piętrze pozo-
staną jedynie biura sekretarza, 
skarbnika, kadrowej, informatyka 
i zastępcy wójta - mówi Tomasz 

Remont w urzędzie

Pietrzak, wójt gminy Grabów.  
- Powierzchnia parteru w całości 
będzie przeznaczona do obsłu-
gi klientów. Remont wykonują 
pracownicy referatu gospodarki 
komunalnej.

(mku)

Dokarmiają koty
Przy ulicy Jadwigi 
Grodzkiej jest mnó-

stwo błąkających się kotów. 
Mieszkańcy je dokarmiają, choć 
w ogóle nie powinno ich być. 

Problem nie jest mały. Tylko przy 
ul. J. Grodzkiej bezpańskich kotów 
jest co najmniej dziesięć.

- Jak nie dać jeść tym biednym 
zwierzakom, szczególnie kiedy jest 
zimno? - pyta pani Zofia mieszkająca 
przy ul. J. Grodzkiej. - Karmię je, bo 
mi ich szkoda. Mam tylko niedużą 
emeryturę a mimo to kupuję dla 
nich karmę i mleko. Pomaga mi w 
tym sąsiadka. Wydajemy własne 

pieniądze na bezpańskie koty, które 
błąkają się po ulicy całym stadem.

Mieszkanka uważa, że magistrat 
powinien zainteresować się pro-
blemem błąkających się po mieście 
kotów. Zwłaszcza wiosną, problem 
będzie się nasilał.

(mku)

dojazdowej przy ul. Lotniczej nie 
było. Oburzenia tym faktem nie 
kryje radny Zenon Koperkiewicz.

- Jak na komisji byli przedsię-
biorcy, to radni wykazali zainte-
resowanie tematem. Podczas sesji 
sprawa została pominięta, nie było 
jej nawet w porządku obrad. Prze-
wodniczący RM Paweł Kulesza 
mimo pisma, które otrzymał od 
pięciu radnych nie uwzględnił tej 
sprawy w porządku sesji. Jak moż-
na się tak zachowywać? Jak można 
udawać, że nie ma tematu? Czy po 
raz kolejny robimy tych przedsię-
biorców w lewo? – grzmi radny Z. 
Koperkiewicz. - Nie odpuszczę tej 
sprawy. Przedsiębiorcom w końcu 
należy pomóc.

(mku), (zz)

dlaCzegO radni zlekCeważyli 
przedsiębiOrCów?

Na zdjęciu Daniel Jaworski i Piotr 
Sobiński
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Bank zmieniającego się świata

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
kredyt odmieni, co ZechcesZ,  
jak Za dotknięciem maGicZnej różdżki

RRSO 10,23%

Promocja „Ostatni rok bez odsetek” dotyczy kredytów na okres od 2 lat*. Wnioski o kredyt można składać do 14.05.2018 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona 
na 16.02.2018 r. wynosi 10,23% dla założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11 500 zł | całkowita kwota do zapłaty 14 161,93 zł (w tym prowizja 1368,50 zł,  
odsetki 1293,43 zł) | 51 rat miesięcznych (50 rat po 277,69 zł i jedna 277,43 zł).

* Jeśli spełnione zostaną warunki określone w regulaminie promocji kredytu gotówkowego „Ostatni rok bez odsetek” – edycja V (Regulamin), oprocentowanie zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia 
oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku o kredyt do 14.05.2018 r., przystąpienie do promocji, zawarcie w oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego na okres od 24 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Kredyt dostępny od  
6 do 60 miesięcy dla kwot od 2000 zł do 20 000 zł. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku 
przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank 
BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Weź kredyt GotóWkoWy  
Z ostatnim rokiem BeZ odsetek

OPROCENtOWANIE   
StAłE W SKAlI ROKu

4,4 %
łĘCZYCA, Pl. KOŚCIuSZKI 6 , tEl.: 22 777 19 75/76
PODDĘBICE, ul. łóDZKA 13, tEl.: 22 777 30 54

Mieszkańcy już myślą 
o wakacjach. Najpopu-

larniejszymi kierunkami podróży 
wciąż są Grecja, Bułgaria i Albania. 
W tym roku zauważa się też powrót 
do krajów wcześniej omijanych 
szerokim łukiem, czyli do Turcji i 
egiptu.

- Od marca klientów jest znacznie 
więcej. Teraz jeszcze opłaca się kupo-
wać wycieczki zagraniczne, bo jest 
sporo promocji. Najtańsze są wczasy 
w Grecji i Bułgarii. Jeżeli ktoś myśli o 
wyjeździe w okresie wakacyjnym, 
to nie powinien czekać z wyborem 
oferty do ostatniej chwili. Propozy-
cje last minute są korzystne poza 
okresem letnim, tzn. w maju lub we 
wrześniu – wyjaśnia Wadim Jatczak 
z biura podróży. - Teraz jeszcze warto 
rezerwować wczasy. Jest większy 
wybór hoteli, atrakcyjne promocje 
dla rodzin z dziećmi, gwarancje nie-
zmiennej ceny czy możliwość zmiany 
kierunku podróży.

Mieszkańcy wybierają też kierunki 
wcześniej postrzegane jako niebez-
pieczne. Popularność wycieczek do 
Turcji i Egiptu wzrasta. Jedynie Tune-
zja nie jest obiektem zainteresowania 
klientów biur podróży. Jeśli zaś cho-
dzi o wczasy w Polsce, mieszkańcy 
zazwyczaj na własną rękę rezerwują 
hotele i pensjonaty. 

(zz)

Jak się okazuje, z zamkiem jest pro-
blem i nie chodzi tylko o nasiąknięte 
wodą cegły. Hanna Pawłowska, 
dyrektor muzeum w zamku, zwraca 
uwagę, że należy uregulować kwe-
stię własności budowli. Muzeum 
bowiem nie powinno pobierać opłat 
za wstęp na organizowane imprezy, 
a do tej pory tak właśnie było.

Podczas poniedziałkowej komisji 
gospodarki i mienia rady miasta w 
Łęczycy potwierdzono, że sprawa wła-
sności zamku od strony formalnej nie 
jest absolutnie uregulowana. Obecna 
na komisji dyrektor muzeum, H. Paw-
łowska stwierdziła, że tak naprawdę 
muzeum nie ma prawa pobierać opłat 
za wstęp na imprezy organizowane na 
zamku takie jak np. Turniej Rycerski, 
gdyż jednostka nie posiada uprawnień 
formalnych do obiektu. W  tej sprawie 
głos zabrał radny Tomasz Baranowski.

- Jeszcze w grudniu ubiegłego roku 
zgłosiliśmy temat do urzędu miasta a 
10 stycznia br. przedłożyliśmy projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne użytkowanie działki 
wraz z budynkami przy ulicy Zam-
kowej 1 przez muzeum w Łęczycy. 
Niestety, do tej pory nikt ze strony 
urzędu nie podjął z nami jakichkolwiek 
rozmów - mówił radny.

Temat odłożono na sesję rady miasta, 
która odbyła się w czwartek. Sprawa jed-
nak nie została do końca rozstrzygnięta. 
Prawniczka urzędu stwierdziła, że prze-
prowadzenie procedury sprzedaży lub 
przekazania nieodpłatnego w wieczyste 
użytkowanie zamku wraz z działką na 
rzecz muzeum wymaga czasu.

- W tej sprawie muszą być opinie 
biegłych ds. wyceny, stosowne uzgod-
nienia i pozwolenia, a to wszystko trwa 
- komentowała prawnik.

Radny Tomasz Baranowski chciał 
jednak znać chociażby przybliżony ter-
min  zakończenia procedury i podjęcia 
stosownej uchwały rady miasta.

- Jako radni wszyscy jesteśmy zasko-
czeni tą sytuacją. Po tak długim czasie 

turcja 
i egipt znów 

popularne

Kto chciaŁ otRUć psa?
Anna P. (nazwisko znane redak-
cji) bardzo przeżyła wydarzenia z 
ubiegłego tygodnia. Jej pies  miał 
zostać otruty. Z trudem udało się 
go uratować.

- Widziałam z okna jak Alwin je 
coś przy ogrodzeniu naszej posesji. 
Po około dwóch godzinach, w domu 
zwymiotował jakąś kiełbasę. Był słaby, 
nieswój. Nie chciał nic jeść, ciągle spał. 
W niedzielę natychmiast pojechałam 
z nim do lecznicy w Łęczycy. Obie 
panie doktor, mimo że to był wolny 
dzień, przyjechały do gabinetu, żeby 
ratować mojego czworonoga – mówi 
pani Anna. - Trzy godziny trwały 
kroplówki.

Właścicielka psa przez cały ubiegły 
tydzień przyjeżdżała z nim do wetery-
narza. Codziennie dostawał kroplówki 
i zastrzyki z antybiotykiem. W czwar-
tek pies powoli odzyskiwał apetyt.

- Cała moja rodzina bardzo to prze-
żyła. Nie możemy zrozumieć jak ktoś 
mógł dopuścić się czegoś takiego. 
Przecież nasz pies nikomu nie robi nic 
złego. Jest mały, przyjaźnie nastawiony 
do wszystkich, nie jest uciążliwy. Zgło-
siłam sprawę na policję – usłyszeliśmy.

Alwin trafił do państwa A. przy-
padkiem. Ktoś porzucił go przy trasie 
między Łęczycą a Górą św. Małgorzaty. 

Siedział na kocu, przy nim leżała ksią-
żeczka zdrowia psa.

- Z książeczki wynika, że urodził 
się 16 czerwca, w moje urodziny. To 
nie przypadek, że syn go przyniósł 
do domu. Alwin jest członkiem naszej 
rodziny, dlatego tak bardzo przejęliśmy 
się tym otruciem – mówi pani Anna.

Pies już czuje się dobrze. Dostaje 
jeszcze tabletki wzmacniające. Wła-
ścicielka serdecznie dziękuje Sylwii 
Miarce-Nowak i Ewie Laubitz z gabi-
netu weterynarii w Łęczycy za pomoc 
w uratowaniu psa. 

(zz)

Alwin przez pięć dni dostawał 
3-godzinne kroplówki. Leczenie 
kosztowało około 200 zł

Muzeum funkcjonuje nielegalnie?
dowiedzieliśmy się, że działalność mu-
zeum podejmowana na terenie zamku 
jest nie do końca legalna. Sytuacja jest 
tym bardziej dziwna, że w obliczu 
faktu podjęcia przez nas inicjatywy 
uchwałodawczej trudno nie zauważyć 
mało dynamicznych działań ze strony 
urzędu. Dlatego wnoszę o ustalenie 
przybliżonego terminu zakończenia 
tej procedury - apelował radny T. Ba-
ranowski.

Ostatecznie strony określiły termin 3 
miesięcy jako obowiązujący.

(mku)

Łęczyca Gdyby nie zaintereso-
wanie jednej z sąsiadek 

i zdecydowana reakcja strażników 
miejskich, być może do dziś ciało 
71-letniej kobiety znajdowałoby 
się w jej domu. Kobieta mieszkała 
samotnie i zmarła siedząc w fotelu. 
W jej domu pełno było szczurów. 
Kobieta nie żyła prawdopodobnie 
od kilku dni.

Z pozoru było to zwykłe zgłosze-
nie, jakich wiele. Do straży miejskiej 
zadzwoniła mieszkanka z prośbą o 
interwencję. Na terenie jednej z posesji 
przy ulicy Bitwy nad Bzurą w ostatnim 
czasie znacznie powiększyła się sterta 
śmieci i bezużytecznych przedmiotów. 
Podwórko powoli zamieniało się w 
śmieciowisko.

- Osoba zgłaszająca poprosiła o 

naszą pomoc w tej sprawie. Sąsiedzi 
obawiali się, że na zagraconej posesji 
wkrótce pojawią się szczury – po-
twierdza Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. - Pojecha-
liśmy pod wskazany adres razem z 

pracownikiem socjalnym 
z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

Strażnicy odjechali spod 
posesji, ale nie zrezygno-
wali z podjęcia interwencji. 
Po pewnym czasie wrócili 
pod dom 71-latki. Znów 
nikt nie otworzył drzwi.

- Miałem złe przeczu-
cie, dlatego poprosiliśmy 
o przyjazd strażaków. Pomogli 
otworzyć drzwi do domu. Okaza-
ło się, że kobieta nie żyje – dodaje 
komendant straży miejskiej.

Dom kobiety był równie zagra-
cony jak podwórko, wewnątrz 
było mnóstwo szczurów. 71-latka 
zmarła siedząc w fotelu. Prawdo-
podobnie nie żyła już od kilku dni. 

W domu przy ulicy Bitwy nad Bzurą w 
piątek znaleziono martwą 71-latkę

Makabryczne odkrycie przy Bitwy nad Bzurą

W czwartek w jednym z bloków 
przy ulicy M. Konopnickiej 
znaleziono ciało 50-letniego 
mężczyzny

Była samotna, jej dwaj synowie 
mieszkają poza Łęczycą. Kiedy 
zostali powiadomieni o śmierci 
matki, przyjechali do miasta. 

*** 
Zgon kobiety znalezionej w piątek 

przy ulicy Bitwy nad Bzurą nie był 
jedynym w ubiegłym tygodniu. 
W Dzień Kobiet, wczesnym popo-
łudniem, straż pożarna również 
pomagała w otwarciu drzwi. Tym 
razem do jednego z mieszkań przy 
ulicy Konopnickiej. Strażacy zostali 
wezwani przez policjantów. Podej-
rzewano, że wewnątrz może znajdo-
wać się martwy mężczyzna. Okazało 
się, że przypuszczenie było słuszne. 
W tym przypadku policjantów 
zawiadomił również jeden z miesz-
kańców zaniepokojony, że dawno 
nie widział znajomego mężczyzny. 
Jak się dowiedzieliśmy, 50-latek był 
samotny, miał tylko siostrę. 

Trwają czynności ws. zgonów. Zle-
cone zostały sekcje zwłok. 

(zz)
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Poddębice 

życzenia

frekwencja pod-
czas walnego ze-

brania sprawozdawczego w 
OSP była kolejny rok z rzędu 
niska. To dość spory kłopot, bo 
bez większości głosów nie ma 
możliwości uchwalenia ważnych 
zmian w statucie jednostki. 
Tomasz Kapituła, prezes OSP w 
Poddębicach, twierdzi jednak, 
że po burzy związanej z roz-
łamem, dla jednostki przyszedł 
wreszcie dobry czas. 

Nie ma co ukrywać, że poważ-
ną trudnością jest brak orkiestry 
dętej. Z chwilą pożegnania się z 
jednostką Piotra Bindera, również 
muzycy powiedzieli obecnemu 
zarządowi „adieu”. Brak w OSP 
orkiestry może zaskakiwać, temat 
wciąż jest gorący.

- To jest trudna sprawa – sły-
szymy od prezesa T. Kapituły. 
- Nie chciałbym już rozdrapywać 
ran, ale odejście członków starej 
orkiestry z jednostki nie było fair. 
Do tej pory śledztwo w sprawie 
zaginionych instrumentów pro-
wadzi policja wraz z prokuraturą. 
Oczywiście staram się, aby po-
wstała nowa orkiestra przy OSP. 
Nie jest to łatwe. 

Tomasz Kapituła zdradza, że 
prowadzi szereg rozmów z kapel-
mistrzami – nie tylko z regionu. 
Okazuje się jednak, że podstawo-
wym problemem jest znalezienie 
nie szefa orkiestry, a samych 
muzyków. 

- Mam żal do poprzedniego za-
rządu, że zrobił wodę z mózgów 
niektórym strażakom i muzykom, 
którzy przez lata byli związani z 
OSP. Uważam, że ich decyzja o 
odejściu była w pewien sposób 
wymuszona. Nie wiem, kiedy OSP 
będzie miała orkiestrę, bo przecież 
muzycy spoza naszego powiatu 

W Poddębicach na ulicy Kaliskiej 
samochód osobowy potrącił dwie 
kobiety na przejściu dla pieszych. 
Poszkodowane zostały przewie-
zione do szpitala. ich życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło w czwartek 
8 marca o godz. 20:20.  Policjanci 
wstępnie ustalili, że kierujący mazdą 
37-letni mieszkaniec Poddębic na 
oznakowanym przejściu dla pieszych 
potrącił dwie 41-letnie kobiety. Na 

skutek wypadku poszkodowane z 
ogólnymi obrażeniami przetrans-
portowano do szpitala w Poddębi-
cach. Jedna z kobiet pozostała pod 
opieką lekarzy, natomiast druga 
opuściła szpital po wstępnym bada-
niu. Kierowca pojazdu był trzeźwy. 
Policjanci wykonali oględziny i 
zabezpieczyli dowody związane z 
tym zdarzeniem. Zebrany materiał 
pomoże funkcjonariuszom ustalić 
okoliczności wypadku.

Zakończyła się trzyletnia kadencja 
dziekańska w dekanatach diecezji 
włocławskiej. Od 1 marca biskup 
włocławski w każdym z 33 dekana-
tów diecezji ustanowił dziekanów 
na kolejną kadencję. Po raz kolejny 
dziekanem dekanatu uniejow-
skiego został ks. Andrzej Ziemieś-

kiewicz - proboszcz uniejowskiej 
parafii. Wicedziekanem wybrano 
ks. Aleksandra Rybczyńskiego - 
proboszcza parafii w Grodzisku, 
ojcem duchownym – ks. Janusza 
Kowalskiego - proboszcza parafii 
w Świnicach Warckich.

(ps)

Bez zmiany proboszcza 

Potrącenie na pasach 

Rekreacja za ponad 100 tysięcy zł 
Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Orzeszkowie zakończyła 
realizację projektu pn. „Utworzenie 
infrastruktury rekreacyjnej w miej-
scowości Orzeszków”, dofinanso-
wanego ze środków zewnętrznych, 
pozyskanych w ramach działal-
ności gminy Uniejów w Lokalnej 
Grupie Działania „PRyM”.

Przedsięwzięcie miało na celu 
stworzenie przestrzeni publicznej 
– bezpiecznego miejsca spotkań i 
zabawy, z którego swobodnie będą 
mogli korzystać mieszkańcy naj-
bliższej okolicy. Budowa infrastruk-

tury rekreacyjnej wraz z wyposa-
żeniem, a także wydzielenie stref 
tematycznych (zadaszona altana 
przeznaczona do odpoczynku na 
świeżym powietrzu i organizacji 
spotkań w różnych porach dnia, 
ogrodzony plac zabaw dla dzieci 
oraz murowane palenisko z ław-
kami) czynią miejsce atrakcyjnym 
dla mieszkańców w każdym wieku. 
Ponadto, wykonanie prac ziemnych 
i budowlanych przewidzianych w 
projekcie, a także zakup i montaż 
elementów małej architektury 
znacznie poprawiły estetykę miej-

sca, umownie przyjętego za central-
ny punkt miejscowości.

Zagospodarowany w ramach 
zadania inwestycyjnego teren sta-
nowi najbliższe otoczenie budynku 
strażnicy tutejszej jednostki OSP. 

Całkowity koszt realizacji projek-
tu wyniósł w sumie 112 000 zł. 

Czy zagra orkiestra?

nie będą przyjeżdżać do Poddębic, 
aby zagrać w jednostce. 

Jeszcze 2 lata temu poddębicka 
OSP liczyła ponad 160 druhów. Te-
raz strażaków jest 90. Stara orkie-
stra przekształciła się w stowarzy-
szenie „Orkiestra Dęta Poddębic” 
i nadal gra a konflikt wciąż trwa. 
Pomimo przeszkód prezes OSP 
twierdzi, że jednostka wreszcie 
wychodzi na prostą. 

- Skład jest mniejszy, to praw-
da. Nie przeszkadza nam to w 
sprawnym realizowaniu zadań. 
Możemy teraz wreszcie skupić 
się na naszych podstawowych 
zadaniach, czyli ratowaniu życia 
i mienia. Mieliśmy w ub. roku 
rekordową liczbę wyjazdów. Pro-
wadzimy szereg akcji, m.in. uczy-
my młodzież zasad związanych z 
udzielaniem pierwszej pomocy. 

W planach mamy modernizację 
budynku jednostki. 

(ps)
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Poddębice 

20 mobilnych stacji badaw-
czych i 3 edukatorów z mnó-
stwem zagadek naukowych 
w zanadrzu – w tym składzie 
Centrum Nauki Kopernik jedzie 
do małych miejscowości w całej 
Polsce. Udowadnia, że nauka 
zachwyca, budzi ciekawość, 
bawi i wciąga. Do udziału w 
takiej przygodzie zaprasza w 
tym roku warszawskie Centrum 
Nauki Kopernik. Weźmie w niej 
udział ponad 160 tys. dzieci, 
rodziców i nauczycieli ze 160 
małych miejscowości w całej 
Polsce.

15 i 16 marca Naukobus po-
jawi się w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Września 1939 

PRZYSTANEK UNIEJÓW JUŻ W TEN CZWARTEK. 
SZKOŁA PODSTAWOWA ZAPRASZA TAKŻE W PIĄTEK 

roku w Uniejowie („rozkład jazdy” 
dla uczniów opracowuje zespół 
nauczycieli, a na indywidualny 
„kurs” zapraszamy w czwartek 15 
marca w godz. 15:00 – 17:00 (sala 
gimnastyczna SP Uniejów)

Nauka inaczej
Jak by to było, gdyby dzieci samo-

dzielnie eksperymentując, mogły 
dostrzec inną, emocjonującą twarz 
nauki? Gdyby to nie były zwykłe 
lekcje biologii, chemii, fizyki czy 
informatyki, ale pełne niespodzia-
nek samodzielne odkrywanie praw 
i zasad, które rządzą światem? 
Taką właśnie możliwość daje „Na-
ukobus”, projekt Centrum Nauki 
Kopernik – 20 stacji badawczych, 
które przyjeżdżają do szkoły wraz z 

edukatorami z Centrum Nauki Ko-
pernik, daje szansę na poszerzenie 
wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy 
pomagają zrozumieć zasady dzia-
łania poszczególnych eksponatów i 
przybliżają prezentowane zjawiska 
naukowe. Każda wizyta trwa dwa 
dni, w czasie których stacje badawcze 
są rozstawione w szkole, a uczniowie, 
którym towarzyszą edukatorzy, mogą 
z nich korzystać przez 6 godzin 
dziennie.

Moc dobrych doświadczeń
Samodzielne eksperymento-

wanie pozwala obudzić cieka-
wość i uczyć się bez wysiłku 
znanego z lekcji – siadając na 
wirującym krześle, można do-
świadczyć, jak w praktyce działa 
teoria zachowania momentu pędu. 
Można też m.in. przetestować 
uwięzioną piłkę, wirujące krzeseł-
ko, kulę plazmową, półkule mag-
deburskie i trójwymiarowy model 
anatomiczny ludzkiego ciała. Dla 
uczniów przygotowany został także 
„Poradnik młodego naukowca” 
– propozycje doświadczeń, które 
mogą tam znaleźć i samodzielnie 
przeprowadzić w domu, pozwalają 
dłużej cieszyć się kontaktem z 
nauką w mniej poważnej formie. 
Jednak wystawa jest ciekawa 
nie tylko dzieci, ale i dla doro-
słych. To dlatego w wybranych 

godzinach mogą ją bezpłatnie 
zwiedzać wszyscy chętni.

Przez całą Polskę
Wyjazdy Naukobusa są możliwe 

dzięki programowi „Nauka dla 
Ciebie”, realizowanemu wspólnie 
przez Centrum Nauki Kopernik i 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. To dzięki niemu dzieci 
z małych miejscowości mogą samo-

dzielnie odkrywać prawa nauki 
pod okiem doświadczonych edu-
katorów. Zdobywanie wiedzy 
oparte na eksperymentowaniu 
budzi w dzieciach zaciekawienie 
nauką, daje radość i ośmiela do 
dalszych poszukiwań. To dlatego 
Centrum Nauki Kopernik pomo-
że także nauczycielom rozbudzać 
w uczniach zainteresowanie 
nauką.

Lokatorzy budyn-
ków położonych w 

bliskiej odległości od marketu przy 
ul. Przejazd muszą słuchać głośnej 
pracy klimatyzatorów. Część urzą-
dzeń pracuje zaledwie kilkanaście 
metrów od bloku. Potężne wenty-
latory działają też z tyłu marketu. 
Na szczęście z tej strony nie ma 
blisko żadnych zabudowań. 

- Najbardziej dokuczliwa jest 
praca tych urządzeń we wczesnych 
godzinach porannych – mówi 
jeden z lokatorów bloku. - Ten 
szum doprowadza mnie czasami 
do szału. Czy market nie mógłby 
zminimalizować odgłosu pracującej 
wentylacji?

W ub. tygodniu o problemie 
rozmawialiśmy w markecie z kie-
rowniczką regionu. 

- Ze mną w tej sprawie nie roz-
mawiał jeszcze żaden z lokatorów 
pobliskich bloków – usłyszeliśmy. 
- Moim zdaniem głośniejsze od 
pracy klimatyzacji są przejeżdżające 
samochody. 

(ps)

Szumi jak 
nad morzempotrzebują naszej pomocy

3-letni Julianek Komajda z Unie-
jowa od roku walczy o życie. 
Chłopczyk przeszedł leczenie 
w Niemczech.  Teraz czeka go 
dalszy i kosztowny etap leczenia 
w Nowym Jorku. 
- Gdy dowiedzieliśmy się, że nasz synek 
ma raka, to świat się zawalił – mówi Bar-
tosz Komajda. - Nowotwór, który zaata-
kował Julianka, zabija co drugie chore 
na niego dziecko. To neuroblastoma. 
Nowotwór złośliwy, który atakuje tylko 
dzieci, maleńkie dzieci. Guz w brzuszku 
Julka był wielkości grejpfruta. Diagnoza 
byłą zatrważająca. Rak był w najgor-
szym, najbardziej zaawansowanym 
stadium złośliwości. Były przerzuty do 
kości i szpiku kostnego.
Jak się dowiedzieliśmy Julianek w ciągu 
rocznego leczenia przeszedł 2 operacje, 
8 cyklów chemioterapii, kilka rezonan-
sów, tomografii, scyntygrafii. Przeszedł 
przeszczep szpiku, niezliczone przeto-
czenia i pobrania krwi.
Kolejnym etapem leczenia miała być 
immunoterapia, podawanie przeciwciał, 
mających stymulować odporność orga-
nizmu. Chłopiec miał przejść 5 cykli im-
munoterapii w szpitalu w Greifswaldzie 
w Niemczech. Ukończył tylko 2… Jego 
wymęczony silnym leczeniem organizm 
nie zareagował na leczenie tak jak 
powinien. Doszło do silnej neurotok-
syczności i zatrucia układu nerwowego. 
- W nocy synek miał trwające po kilka 
godzin koszmary senne. Odchodził od 
zmysłów, jego wypełniony nieludzkim 
strachem, wręcz zwierzęcy krzyk do 

dziś brzmi mi w uszach. Potem przestał 
chodzić, przestał mówić, przestał odda-
wać mocz. Potwornie cierpiał – wspomina 
pan Bartosz.
Lekarze zdecydowali o przerwaniu 
leczenia. Immunoterapia, która u Julka 
nie zadziałała, była ostatnią możliwością 
jego leczenia w Europie. Szansa na życie 
chłopca jest jednak w USA.
- Szpital Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center w Nowym Jorku zakwalifikował 
Julka do leczenia z zastosowaniem nowa-
torskiej szczepionki anty-neuroblastoma. 
Niestety Stany to jeden z najdroższych 
krajów na świecie, jeśli chodzi o opiekę 
medyczną. Na NFZ nie mamy co liczyć. 
Refundacji nie ma.  Julian – mały polski 
obywatel borykający się ze śmiertelną 
chorobą - pozostaje bez wsparcia swojej 
ojczyzny. Ma już tylko Was – apeluje o 
pomoc ojciec chłopca. -  Niedługo musi 
znaleźć się w szpitalu w USA. Mamy czas 
do kwietnia! Dlatego proszę Was, będę 
nawet błagał, bo kiedy Julek mówi „Tato, 
kocham Cię. Jesteś moim przyjacielem”, 
wiem, że zrobię wszystko, żeby tylko mój 
syn żył…
Kwota leczenia w Stanach wynosi ponad 
800 tysięcy zł. 

Aby przekazać 1% 
podatku dla Julka: 

należy w formularzu PIT wpisać KRS 
0000382243 oraz w rubryce ’Informa-
cje uzupełniające – cel szczegółowy 
1%’ wpisać “1362 pomoc dla Juliana 

Komajdy” 
Pomóc Julkowi można dokonując 

wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom 
i Osobom Chorym 
“Kawałek Nieba” 

Bank BZ WBK 
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 

Tytułem: 
“1362 pomoc dla Juliana Komajdy”.

ULOTKi ZA WyCieRACZKĄ
12-letni Benedykt z miejscowości Góra 
(gm. Uniejów), to kolejny chory chłopiec, 
którego rodzice proszą o wsparcie.
Na początku ub. tygodnia w centrum 
Poddębic za wycieraczkami wielu sa-
mochodów były ulotki z informacją o 
chorobie 12-letniego Benedykta z gm. 
Uniejów. Rodzice chłopca chcą w ten 
sposób zdobyć pieniądze na leczenie.
„U naszego syna rozpoznano dystrofię 
mięśniową. Choroba postępuje błyska-
wicznie. W 2015 r. nasz syn jeszcze poru-
szał się samodzielnie na własnych nogach. 
Na początku 2016 r. tylko i wyłącznie przy 
pomocy balonika a od roku niestety już 
na wózku inwalidzkim” – czytamy na 
ulotce. 
Rodzice Benedykta proszą o przekaza-

nie 1 % podatku dla Benedykta. 
W formularzu PIT należy wpisać 
numer KRS: 0000037904, numer 

konta dla zbiórek pieniężnych 
15106000760000331000182615 tytułem 
„27660 Cichomski Benedykt” - darowi-

zna na pomoc i ochronę zdrowia.

POŻAR STRAWiŁ DOM 27-LATKi
W Spycimierzu spalił się dom 27-letniej 
Ewy. Na szczęście lokatorki nie było wów-

czas w środku. Inspektor budowlany 
stwierdził, że dom po pożarze nadaje 
się do rozbiórki. Rodzina wpadła na 
pomysł, by na nowe mieszkanie dla 
27-latki zaadaptować stodołę.
- Jeżeli ktoś może podarować jakieś 
materiały, pomoc przy wykonaniu 
hydrauliki, prac budowlanych i wykoń-
czeniowych to będzie dla Ewy ogromna 
pomoc - mówi jej siostra. - Każda po-
moc jest bezcenna. Obecnie konieczne 
są pozwolenia na rozbiórkę spalonego 
domu oraz na przebudowę budynku 
gospodarczego na mieszkalny. Ko-
nieczne będzie doprowadzenie prądu, 
wody i stworzenie projektu. To kolejne 
koszty, których samotna Ewa nie jest w 
stanie pokryć.
Wszystkich, którzy są w stanie pomóc 
materialnie, mogą przekazać potrzeb-
ne materiały czy wyposażenie domu, 
pomóc w remoncie, rodzina prosi o 
pomoc i kontakt z siostrą Ewy - Mał-
gorzatą – tel. 695-591-220.

(ps)

JeDzie, JeDzie naUKoBUS! 

Julianek czeka na operację w Stanach 
Zjednoczonych

WyJĄTKOWA WySTAWA!!!
(dla osób od lat 3 do 103)

Szkoła Podstawowa w Uniejowie zaprasza na 
interaktywną wystawęobjazdową

„eksperymenty” (w ramach projektu
„Naukobus” realizowanego przez Centrum 

Nauki Kopernik 
wraz z Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego).
Wystawa będzie czynna 

w sali gimnastycznej 
SP (główne wejście do Szkoły), w dniach:

15 marca br. w godz. 9.00-17.00 i 16 marca 
br. w godz. 8.00-14.00.

Zapraszamy

fo
t. 

Fa
ce

bo
ok

/b
ar

to
sz

ko
m

aj
da

m
at

er
ia

ł p
ła

tn
y



8 12 MARCA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

 

roZmaitoŚci

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 275: Dobra rada od sąsiada.

UŚMiechNiJ się
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* Przychodzi blondynka do sklepu 
elektrycznego i mówi:  
- Poproszę lotnika.  
- Nie mamy lotników, ale chyba pani 
chodzi o pilota do telewizora.  
- O tak, tak. Proszę się ze mnie nie 
śmiać. W tej dziedzinie jestem lajko-
nikiem. 

 * * *
* Toczy się sprawa w sądzie. Na kolejnego świadka zosta-
je wezwana sekretarka szefa: młoda, urocza blondynka.  
- Czy wie Pani, co panią czeka za składanie fałszywych 
zeznań?? - pyta sędzia po przesłuchaniu kobiety.  
- Tak! - odpowiada z uśmiechem dziewczyna. - Szef mi 
coś wspominał o dwustu tysiącach dolarów i futrze z 
norek. 

* * *
* Hasło reklamowe zakładu pogrzebowego w Sosnowcu: 
- Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej ciebie! 

* * *
* Młody człowiek podnieconym głosem mówi matce, że 
zakochał się i się żeni: 
- Tak dla jaj, przyprowadzę trzy kobiety i spróbujesz 
zgadnąć, którą z nich zamierzam poślubić.  
Matka się zgodziła. Następnego dnia przyprowadza trzy 
piękne kobiety, sadza je na kanapie i rozmawiają chwilę z 
matką. Potem syn pyta: 
- Dobrze, mamo, a teraz zgadnij, którą zamierzam 
poślubić. 
- Tę w środku ? odpowiada bez wahania.  
- To zdumiewające, mamo. Zgadza się. Skąd wiedziałaś? 
- Nie lubię jej. 

* * *
* Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie 
maseczkę na twarz.  
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta.  
- Bo chcę być piękna. 
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę.  
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?! 

ZUPA-KReM Z CUKiNii
Składniki:
pół cukinii 
2 ziemniaki 
1 słodka cebula 
4 duże ząbki czosnku 
pół litra bulionu warzywnego z 
kostki 
po 1 łyżce masła i oleju 
zioła prowansalskie 
sól, pieprz

etapy przygotowania:
Cebulę, czosnek i ziemniaki obrać, 
pokroić w kostkę. Cukinię umyć 
(nie obierać), pokroić w półpla-
sterki. Rozgrzać w szerokim ron-
dlu olej i masło, wrzucić cebulę i 
czosnek, zeszklić je (nie rumienić), 
popieprzyć, dodać troszkę ziół 
prowansalskich, dorzucić ziem-
niaki, chwilę przesmażyć, dorzucić 

cukinię, smażyć aż stanie się ona 
szklista. Przygotować bulion wa-
rzywny z kostki, wlać go do rondla 
z warzywami, gotować ok. 30-40 
minut, aż warzywa będą miękkie. 
Wyjąć kilka półplasterków cukinii. 
Pozostałość zmiksować na krem. 
Sprawdzić, czy nie trzeba dopra-
wić solą lub pieprzem. Do każdej 
bulionówki wlewać zupę i dorzucić 
kilka półplasterków cukinii (tych 
odłożonych). 

BŁySKAWiCZNe PieRSi 
KURCZAKA Z JABŁKAMi

Składniki:
2 piersi kurczaka 
1/2 łyżki masła 
łyżka oleju 
2 łyżeczki czerwonej papryki w 
proszku 
3 twarde i najlepiej kwaśne jabłka 
duża szczypta tymianku 
sok z cytryny 
sól, pieprz 

etapy przygotowania:

Jabłka umyć, pokroić na ósemki i usu-
nąć gniazda nasienne. Piersi kurczaka 
pokroić na zgrabne sznycle, rozpłasz-
czyć dłonią, posolić, popieprzyć i 
posypać niewielką ilością tymianku i 
większą ilością papryki. Na rozpusz-
czone masło z olejem wrzucić jabłka, 
dodać piersi i smażyć na dość silnym 
ogniu przez 3-4 minuty z każdej 
strony. Dodać sok z cytryny, 2-3 łyżki 
wody (mięso nie powinno przywierać 
do patelni), zmniejszyć ogień i dusić 
potrawę do miękkości, czyli jakieś 5-8 
minut.  Jabłka nie powinny za bardzo 
się rozpaść. Pasuje do tej potrawy 

przede wszystkim sałatka z selera i 
jabłek oraz ziemniaki piure. 

MUffiNy Ze SNiCKeRSAMi 
Składniki: 
2 i 1/2 szklanki mąki pszennej 
1/2 szklanki cukru 
2 płaskie łyżeczki proszku do 
pieczenia 
szczypta soli 
4 batoniki “snickers” (standardo-
wej wielkości) 
2 jajka 
1/2 szklanki mleka 
10 dag roztopionego masła 
1 łyżka aromatu maślanego 
1/2 łyżki ekstraktu waniliowego 
(można zastąpić 1 łyżką cukru z 
prawdziwą wanilią) 

etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. 
Blachę wyłóż papilotkami (ewentu-
alnie wysmaruj masłem lub spryskaj 
tłuszczem do pieczenia). Trzy snicker-
sy pokrój na kostkę o boku 1/2 cm 
(wpierw przekrój je wzdłuż, a potem 

na kawałki). Czwartego snickersa po-
krój bardzo ostrym nożem na cienkie 
plasterki. W misce wymieszaj wszyst-
kie składniki suche wraz z kostkami 
snickersów. W drugiej misce roztrzep 
jajka z mlekiem oraz aromatem i 
ekstraktem. Dodaj powoli roztopione 
masło i energicznie wymieszaj. Dodaj 
mieszaninę do składników sypkich 
i delikatnie wymieszaj - masa nie 
powinna być bardzo jednorodna. 
Ciastem napełnij papilotki do 3/4 ich 
wysokości (muffiny ładnie wyrosną i 
będą miały “czapeczki”). Na każdym 
ciastku połóż 2-3 plasterki snickersa 
i lekko je wciśnij w ciasto. Wstaw do 
piekarnika na 25 minut. Muffiny są 
gotowe, kiedy ich wierzchy będą 
lekko brązowe, a z piekarnika zacznie 
wydobywać się zniewalający zapach. 
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FotorePortaż

Specjalnie dla mieszkanek Łęczycy, z okazji święta kobiet, Dom Kultury zorganizował muzyczno-lite-
rackie spotkanie ze znaną aktorką i pisarką – Laurą Łącz. Aktorka bardzo szybko nawiązała kontakt 
z publicznością. Poezja, przeplatana piosenkami przypadła do gustu publiczności, która gromkimi 
brawami nagrodziła występ. 
Również z okazji Dnia Kobiet, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łęczycy zorganizowała Sportowy Dzień Ko-
biet w Skokach Wzwyż. W imprezie wziął udział dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Artur 
Partyka. Podczas Sportowego Dnia Kobiet najbardziej błyszczała gwiazda Małgorzaty Kocoń, która z 
wynikiem 1,45 m zajęła pierwsze miejsce, druga lokata przypadła Martynie Kliś (1,35 m), a na trzecim 
miejscu uplasowała się Martyna Rydczak (1,35 m). 

info i fot. UM Łęczyca

atrakcje z okazji Dnia Kobiet Laura Łącz przyjechała do Łęczycy z okazji 
Dnia Kobiet

Spotkanie 
z aktorką 
przyciągnęło 
mnóstwo 
widzów

Dzień Kobiet 
obchodzono 
również na 
sportowo

Łęczycanie 
otrzymywali 
autografy od 
L. Łącz

Poezja, 
przeplatana 
piosenkami 
przypadła 
do gustu 
publiczności

Młodzi 
sportowcy tego dnia skakali znakomicie

Laura Łącz 
chętnie 

pozowała 
do zdjęć  

z  mieszkańcami

W czasie 
sportowego 
dnia kobiet 
nie brakowało atrakcji
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reklama

Po raz kolejny w Ozorkowie po-
licjanci zapobiegli nielegalnej 
sprzedaży papierosów z przemytu. 

Kryminalni zabezpieczyli 38 tys. 
paczek nielegalnych papierosów 
ukrytych w podłodze naczepy 
ciężarówki. Wartość uszczuplenia 
Skarbu Państwa oszacowano na 
649 tysięcy zł. 

Policjanci monitorując środowisko 
przestępcze, uzyskali informację 
dotyczącą posiadania znacznej ilości 
wyrobów tytoniowych bez polskich 
znaków akcyzy. Kontrabanda miała 
być przewożona ciężarówką z zagra-
nicy i przeładowywana do mniej-
szych pojazdów. 1 marca funkcjona-
riusze pojechali pod wskazany adres, 
aby potwierdzić informację. Okazało 
się, że zaparkowany na terenie posesji 

samochód ciężarowy przewoził 
nielegalne papierosy. Papierosy były 
ukryte w specjalnie przygotowanej 
skrytce, która znajdowała się w podło-
dze naczepy. Łącznie zabezpieczono 
38 tysięcy paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. Wartość 
uszczuplenia akcyzowego oszaco-
wano na ponad 649 tysięcy złotych. 
Zarówno 74-letni właściciel posesji, 
na której stał pojazd, jak i 35-letni oby-
watel Białorusi kierujący ciężarówką 
zostali zatrzymani. Podczas przeszu-
kania na terenie posesji znajdował się 
także samochód osobowy, którego 
kierowca na widok radiowozu zaczął 
uciekać. Po krótkim pościgu 33-letni 
mieszkaniec powiatu zgierskiego 
również został zatrzymany. Cała 
trójka noc spędziła w policyjnym 
areszcie. 2 marca usłyszeli zarzuty. 
Za paserstwo akcyzowe grozi kara 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności 
oraz wysoka grzywna.

Coraz częściej dzikie 
zwierzęta odwiedzają 

miejskie tereny. Sarny znane są ze 
swojej ostrożności, pomimo tego 
nie boją się podchodzić nawet 
pod dworzec kolejowy. Do takiej 
sytuacji doszło kilka dni temu. 
Widać, że stadko było głodne. 
Sarny skubały krzaczki i resztki 
trawy.  Trudno jednoznacznie 
stwierdzić, dlaczego sarny wybie-
rają sąsiedztwo ludzi. Pewne jest, 

Kontrabanda w ciężarówce 

Sarny przy dworcu 

że saren jest coraz więcej i szukają 
swojego miejsca poza lasem. 

(stop)

Archeologiczna ciekawostka przy Zgierskiej!

Podczas prac przy budowie ronda 
odkryto naprzeciwko kościoła 
ewangelickiego stare fundamenty. 
O fakcie poinformowano już ar-
cheologów. Czy nadzór archeolo-
gów  nad inwestycją nie wpłynie 
na wydłużenie prac?

Na początku ub. tygodnia ruszyły 
zaawansowane roboty przy budowie 
ronda. Na miejscu rozmawialiśmy z 
Krzysztofem Rżankiem, kierowni-
kiem robót. Dowiedzieliśmy się, że 
ronda (zarówno przy ul. Zgierskiej, 
jak i ul. Unii) mają być gotowe do 
końca maja. Kierownik podzielił 
się też informacją o archeologicznej 
ciekawostce. 

- Kilkadziesiąt metrów w linii 
prostej od kościoła natrafiliśmy na 
stary fundament. Nie wiem z którego 
wieku są te mury. Być może stanowią 
jakąś część kościoła. W tym miejscu 
natknęliśmy się też na bramę, a więc 
najprawdopodobniej był tu jakiś 
przejazd. Powiadomione zostały 
służby archeologiczne i urząd miasta 
– usłyszeliśmy. 

W urzędzie miasta zapytaliśmy 

Kierownik Rżanek pokazuje miejsce naprzeciwko kościoła, gdzie 
odkryto stare fundamenty 

czy archeologiczne odkrycie 
nie wpłynie na opóźnienie 
inwestycji. 

- Roboty zostały zgłoszone 
do Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków i są nadzorowane 
przez archeologa. Dotychczasowe 
odkrywki nie wskazują na konieczność 
wydłużenia okresu realizacji inwestycji 
– mówi Michał Miłosz z wydziału po-
lityki przestrzennej UM w Ozorkowie. 

Prace przy budowie ronda znacząco 
wpłynęły na utrudnienia na drodze. O 
zmianach w organizacji ruchu infor-
mują kierowców odpowiednie znaki. 
Najważniejszą zmianą jest zamknięcie 
dla ruchu ul. Zgierskiej i Średniej przy 
ul. Południowej. Zgierska na odcinku 
od Partyzantów do Południowej za-
mknięta została dla ruchu z dopuszcze-
niem ruchu dla mieszkańców. Objazd 
wyznaczono ul. Partyzantów do 
Maszkowskiej i dalej do Wyszyńskiego. 
Z ul. Średniej nie można wjechać w 
Zgierską, jednak dla samochodów oso-
bowych będzie pozostawiony przejazd 
z ul. Średniej w Maszkowską. Dojazd 
do supermarketu Biedronka przy ul. 
Południowej przez cały czas trwania 
robót ma być utrzymany. Wykonawca 
wybudował tzw. drogę techniczną, 
pozwalającą na dojazd do marketu od 
strony ul. Zgierskiej. 

Inwestycja wzbudza duże zainte-
resowanie mieszkańców. Niektórzy 
pytają, jakie nazwy będą nosić nowe 
ronda w Ozorkowie. 

- Jak dotąd propozycje nazw dla 
nowych rond przedstawili radni z 
klubu PiS Rady Miejskiej. Proponują, 
by rondu przy kościele ewangelickim 
nadać nazwę 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, natomiast rondu 
przy zbiegu Południowej/Unii/
Kochanowskiego – Rotmistrza Pilec-
kiego. Ostateczną decyzję ws. nadania 
nazw podejmą radni na sesji Rady 
Miejskiej. Jeśli propozycja „100-lecia 
Odzyskania Niepodległości” zostanie 
zaaprobowana, uroczyste nadanie 
nazwy planowane jest na 11 listopada 
2018 r. - informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza. 

(stop)

Tzw. drogą techniczną można 
dojeżdżać do Biedronki
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Ozorków

ogłoszenie

Lokatorzy budynku 
przy ul. Zgierskiej 

pytają, kiedy naprawione zosta-
nie ogrodzenie w które wjechał 
samochód. Teraz na teren po-
sesji każdy może wejść. Żadną 
przeszkodą dla nieproszonych 
gości nie jest ustawiony tapczan 
w miejscu dziury w płocie. 

„Prace zostały wycenione, wy-
brano już wykonawcę. Ogrodzenie 
zostało uszkodzone, ponieważ 
wjechał w nie samochód; kierowca 
uciekł, sprawcy nie ustalono. Wcze-
śniej, przy minusowych tempera-
turach, naprawa nie była możliwa, 
natomiast teraz, przy sprzyjającej 

- Byłem niedawno u 
znajomych w Łodzi. 

Przed wizytą wstąpiłem do pobli-
skiego Lidla, przy którym zauważy-
łem parkomat. Bardzo się zdziwiłem. 
Czy takie urządzenie stanie też przy 
naszym Lidlu? – pyta czytelnik z 
Ozorkowa. 

W ub. tygodniu odwiedziliśmy Lidl 
przy Listopadowej. Zadaliśmy pytanie 
o parkomat. 

- Nie potrafię odpowiedzieć czy 
przed naszą placówką ustawiony zo-
stanie parkomat. Proszę o to zapytać 
w centrali – usłyszeliśmy. 

Tak też zrobiliśmy. 
- Kwestią priorytetową jest dla nas 

komfort dokonywania zakupów przez 
naszych klientów i tym samym zapew-
nienie dogodnego parkowania samo-
chodu na dedykowanym parkingu 
przy sklepie Lidl – informuje Aleksan-
dra Robaszkiewicz, PR manager Lidl 
Polska. - W wyjątkowych sytuacjach, 
w trosce o komfort klientów wprowa-
dzamy płatne systemy parkingowe. 
Warto dodać, iż decyzja o zastosowa-
niu takiego rozwiązania jest efektem 
sugestii klientów, którzy spotykają się, 
przy niektórych sklepach, z trudnością 
z zaparkowaniem samochodu na czas 
robienia zakupów, ponieważ miejsca 
postojowe są przez długie godziny 
zajmowane przez osoby niebędące 
klientami sklepu Lidl. Chcielibyśmy 

podkreślić, że rozwiązanie to dotyczy 
tylko wybranych lokalizacji, w których 
istnieje realny problem z parkowaniem. 
Aktualnie nie planujemy wprowa-
dzania systemu parkingowego przy 
sklepie Lidl w Ozorkowie.  

Wysłaliśmy też maila do biura pra-
sowego Biedronki.

- Zaznaczamy, że w różnych regio-
nach kraju od kilku lat funkcjonują nie-
liczne parkingi przy sklepach Biedron-
ka, na których wprowadzono opłaty. 
Takie parkingi mają na celu przede 
wszystkim zapewnienie możliwości 
postoju naszym zmotoryzowanym 
klientom w lokalizacjach o dużym 
natężeniu ruchu i niewielkiej liczbie 
ogólnodostępnych miejsc postojowych, 
jak np. w okolicy sklepu przy ul. Ła-
giewnickiej w Łodzi. 

Parkingi te zawsze posiadają mini-
malny gwarantowany okres bezpłat-
nego postoju dla zmotoryzowanych 
klientów sieci Biedronka, który zazwy-
czaj zakłada jedną bezpłatną godzinę. 
Z naszych obserwacji wynika bowiem, 
że klienci robiący zakupy w danej pla-
cówce, nie spędzają w niej więcej czasu 
niż ten okres darmowego postoju. In-
formujemy również, że nie planujemy 
wprowadzenia opłat za parking przy 
sklepie Biedronka w Ozorkowie” - czy-
tamy w odpowiedzi biura prasoewego 
Jeronimo Martins Polska S.A. 

(stop)

Wjechał w ogrodzenie

pogodzie, naprawa uszkodzenia jest 
kwestią najbliższych dni” - czytamy 
w odpowiedzi urzędu miasta. 

(stop)

Parkomaty przy Lidlu i Biedronce?

Parkomat nie stanie przy Lidlu. Również zmotoryzowani klienci Biedronki 
nie muszą się obawiać, że będą musieli wykupić bilet na parking 

Konsultacje społeczne ws. tramwajów?
Ozorków Kilka tygodni funk-

cjonowania komu-
nikacji zastępczej sprawiło, że 
przybywa zwolenników autobu-
sów Z46. Choć nadal nie wiado-
mo, kiedy na swoją trasę wrócą 
tramwaje, to już dziś lokalna 
władza zastanawia się nad tym, 
czy o przyszłości linii nie warto 
porozmawiać z mieszkańcami. 

Wiadomo, że na remont torowi-
ska wraz z modernizacją trakcji 
tramwajowej potrzeba grubej 
kasy. Jaki jest sens wydawać pie-

niądze, gdyby autobusy na dobre 
przyjęły się w Ozorkowie? Przed 
takim dylematem stoi burmistrz. 
Poprosiliśmy o komentarz włodarza 
miasta.

- Jak już wielokrotnie podkre-
ślałem, priorytetem dla mnie jest 
utrzymanie komunikacji publicznej. 
Uruchomienie tramwaju uzależ-
nione jest od pozyskania środków 
zewnętrznych, a na modernizację 
linii na całej jej długości od Ozorko-
wa do Łodzi potrzebna jest kwota 
niebagatelna - ok. 200 mln zł brutto. 

To olbrzymie pieniądze, samorządy 
nie posiadają w swoich budżetach 
takich kwot, więc oczywiste jest, że 
zabiegamy o pozyskanie dofinan-
sowania. Jeśli dofinansowanie uda 
się pozyskać, to Ozorków będzie 
musiał wygospodarować ok. 9 mln 
zł ze swojego budżetu jako wkład 
własny. To nadal bardzo wysoka 
kwota, jednak miasto będzie miało 
możliwość, by zabezpieczyć takie 
środki. Jeśli jednak mieszkańcy 
uznają, że nie widzą sensu realizacji 
tak drogiej inwestycji i woleliby, aby 
komunikację zapewniały autobusy, 
to jestem otwarty na takie opinie i 
na dyskusję w tej sprawie. Nie mogę 
w tej chwili jednoznacznie zapew-
nić, kiedy tramwaj wróci na tory, bo 

losy tramwaju nie zależą tylko od 
Ozorkowa, ale też od innych gmin, 
mogę jednak zagwarantować, że 
komunikacja publiczna dla miesz-

Coraz więcej pasażerów chwali sobie komunikację autobusową

kańców, z ulgami dla uprawnio-
nych, będzie utrzymana – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

(stop)
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Parter niedawno wybudowanego bloku przy ul. Starzyńskiego od 
miesięcy stał pusty. Wielu mieszkańców mówiło, że w tym miejscu 
powstanie duży sklep obuwniczy. Tymczasem zamiast obuwniczego 
działalność rozpoczął sklep z artykułami dekoracyjnymi, szkolnymi, 
upominkami i zabawkami.

(stop)

Pierwsze prace przy 
frezowaniu poboczy 

nawierzchni ul. Tkackiej ruszyły 
na początku ub. tygodnia. Za kil-
ka dni ruszy właściwy remont uli-
cy. inwestycja realizowana będzie 
przez starostwo powiatowe oraz 
miejscową spółdzielnię mieszka-
niową, która utworzy ponad 150 
miejsc postojowych na odcinku od 
ronda Pułaskiego do ul. Staszica.  
Warto wspomnieć, że w tym 
rejonie osiedla brakuje miejsc 
postojowych. Parking będzie po 
obu stronach ulicy, chodnik prze-
niesiemy bliżej bloków. 

(stop)

Prace na tkackiejartykuły dekoracyjne zamiast butów

Do samorządowych wyborów 
pozostało jeszcze kilka miesię-
cy. Postanowiliśmy jednak już 
teraz wybadać, kto jest zainte-
resowany fotelem burmistrza. 
Oczywiście jako pierwsze przy-
chodzi na myśl jedno nazwisko. 
Czy burmistrz Jacek Socha 
faktycznie jest zainteresowany 
kolejną kadencją?

Burmistrz Jacek Socha
- Mam jasną wizję tego, czego 

należy jeszcze dokonać, by w 
Ozorkowie żyło się coraz le-
piej. Ozorków wymaga dalszych 
zmian i inwestycji. Gdy niespełna 
8 lat temu obejmowałem sta-
nowisko burmistrza, remontu 
wymagało wiele dróg, placów, 
terenów sportowo-rekreacyjnych 
oraz budynków, zarówno uży-
teczności publicznej, jak i zasobu 
komunalnego. Jedna czy nawet 
dwie kadencje to za mało, by 
zrealizować wszystkie konieczne 
inwestycje i moje zamierzenia 
związane z poprawą jakości życia 
mieszkańców Ozorkowa.

Lidia elert
- Nie myślałam jeszcze na ten 

temat. Pełnię funkcję radnej po-
wiatu zgierskiego i obecnie naj-

ważniejsze jest dla mnie to, by były 
realizowane następne ozorkowskie 
inwestycje. Jestem zadowolona z 
moich działań, ponieważ program 
z którym szłam do wyborów w 2014 
roku cały czas konsekwentnie reali-
zuję. Dziękuję wyborcom za to, że 
we mnie wierzą i wspierają – mówi 
radna powiatowa. 

Jan Kromkowski
- Z całą pewnością nie jestem 

zainteresowany fotelem burmi-
strza. Owszem, podczas ostatnich 
wyborów kandydowałem na to 
stanowisko i muszę przyznać, że 
tamtego okresu nie wspominam 
zbyt dobrze. Kampania była brud-
na, mało merytoryczna. Wyciągane 
były różne brudy. Zresztą to było 4 
lata temu i przez ten czas sporo się 
zmieniło. Teraz mam inne prioryte-
ty. Przede wszystkim skupiam się 
na mojej firmie. Idzie mi całkiem 
dobrze, dlatego nie muszę szukać 
innego źródła utrzymania. Jeśli zaś 
chodzi o wybory, to raczej będę się 
starał przekonać do siebie wybor-
ców, aby zagłosowali na mnie jako 
kandydata na radnego. 

Aleksander Siwek
- Muszę przyznać, że myślę o 

nadchodzących wyborach. Kon-
kretnej decyzji jeszcze nie podjąłem. 
Można powiedzieć, że w tej chwili 
50 procent jest na tak i tyle samo 
na nie. Trudno mi powiedzieć, co 
przeważy. Mam jeszcze trochę cza-
su. To trudne, bo w naszym mieście 
jest jeszcze tyle do zrobienia a moim 
zdaniem wcale nie będzie łatwo 
zrealizować wszystkie zamierzenia. 
Chodzi przede wszystkim o stan 
miejskiej kasy. Pieniędzy już zaczy-
na brakować. Jestem człowiekiem, 
który zawsze mówi prawdę. Dlate-

go wiem, że potencjalni wyborcy 
informacje o kłopotach przyjmują 
raczej źle. Trzeba mamić ludzi 
różnymi obietnicami. Ale ja tak nie 
potrafię. 

Piotr Giziński
- Na 100 procent nie będę kan-

dydował. Taką decyzję podjąłem 
jeszcze przed ostatnimi wyborami 
samorządowymi. Nie chcę mówić o 
powodach. W każdym razie mam 
się czym zajmować w życiu. 

Roman Kłopocki
- Na chwilę obecną nie będę się 

na ten temat wypowiadał. Sprawa 
mojej decyzji, póki co nie będzie 
opisywana na łamach prasy. Przyj-

dzie jeszcze stosowny moment na 
zajęcie stanowiska. 

Kamil Zdziarski
- Są mieszkańcy, którzy namawia-

ją mnie na kandydowanie. Jednak 
w tym momencie nie będę się wy-
powiadał, czy będę walczył o fotel 
burmistrza, czy też nie. 

Przypomnijmy, że Jacek Socha 
zwyciężył w poprzednich wybo-
rach samorządowych, zdobywając 
4390 głosów, i po raz drugi objął 
fotel burmistrza Ozorkowa. Na 
kolejnych miejscach uplasowali się: 
Jan Kromkowski (977 głosów), Bog-
dan Osiński (600 głosów), Wiesław 
Stankowski (471 głosy), Aleksander 
Siwek (285 głosy) oraz Andrzej So-
kołowski (264 głosy).

Według Państwowej Komisji 
Wyborczej wybory samorządowe 
powinny się odbyć między 17 
października a 9 listopada. O do-
kładnej dacie zdecydować ma 
premier Mateusz Morawiecki. 
Wybory będą przeprowadzone 
po nowelizacji Kodeksu wybor-
czego, którą prezydent Andrzej 
Duda podpisał w styczniu 2018 
roku. Z racji, że wybory muszą 
się odbyć w dzień wolny od 
pracy, to brane są pod uwagę 
trzy terminy: 21 i 28 paździer-
nika oraz 4 listopada. Premier 
powinien podjąć decyzję w tej 
sprawie między 16 lipca a 16 
sierpnia. Nowe prawo podpisa-
ne przez prezydenta Andrzeja 
Dudę wprowadza zasadniczą 
zmianę w przypadku prezydentów 
miast, burmistrzów i wójtów. Będą 
oni mogli zajmować swoje stanowi-
ska jedynie przez dwie kadencje. 
O startowaniu trzeci raz z rzędu 
nie ma mowy. Dwukadencyjność 
będzie miała zastosowanie po raz 
pierwszy od tegorocznych wybo-
rów. Inną znaczącą zmianą jest 
wydłużenie kadencji radnych i 
włodarzy. Z 4 lat podskoczy do 
5 lat. Identyczna zasada będzie 
panować w radach i władzach po-
wiatów i województw. Nie będzie 
możliwości startowania do różnych 
organów samorządowych. 

ktO ChCe rządzić OzOrkOwem?

Przedsiębiorcy z regionu powinni zbagatelizować maile przesyła-ne za pośrednictwem serwera bilancia-polska.pl. Prowadzący działalność gospodarczą otrzy-mują bowiem ostatnio informacje o przeterminowanych płatno-ściach. Nadawcą wiadomości rzekomo jest firma ergom.
Okazuje się jednak, że spółka Er-gom nie rozsyła takich maili. Odpo-wiednia wiadomość o oszustwie jest na stronie Ergom - „Informujemy, że nie rozsyłamy spamu o tytule Przeterminowane płatności/Ergom Sp. z o.o.. Spam ten idzie z serwera bilancia-polska.pl, który nie jest obsługiwany przez Ergom. Proszę do nas nie dzwonić w tej sprawie” - czytamy w wiadomości na stronie internetowej Ergom. 

Jeden z maili o niezapłaconych 

UWaga Na oszUstóW!

fakturach otrzymał przedsiębiorca  z Ozorkowa.
- Bardzo się zdziwiłem, bo wszyst-kie fv opłacam w terminie. Pod wiadomością podane było nazwisko pracownika firmy Ergom wraz z numerem telefonu. Dowiedziałem się, że podobne informacje rozsyłane są do przedsiębiorców w całej Polsce – usłyszeliśmy. 

(ps)

Informacja o rozsyłanych mailach jest na stronie firmy Ergom
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Baza pod cienie raczej nie na-
leży do produktów zawartych 
w kosmetyczce każdej kobiety, 
mimo to cieszy się coraz większą 
popularnością. Baza pod cienie 
jest wykorzystywana zwłaszcza 
przez panie, które chcą poprawić 
trwałość makijażu oka, ale nie tylko 
takie ma ona zadanie.

Jak działa baza pod cienie?
Utrwalenie makijażu

Baza pod cienie to kosmetyk po-
lecany zwłaszcza kobietom z tzw. 
tłustą powieką. W ich przypadku 
cień utrzymuje się na powiece bardzo 
krótko, a kreski - rozmazują. Wszyst-
ko przez nadmierne produkowanie 
sebum, które powoduje szybkie 
ścieranie kosmetyków. Baza pod 
cienie utrwala makijaż nie tylko u 
kobiet z tłustą cerą, ale także u pań, 
u których cień często gromadzi się w 
załamaniach powieki. Po bazę pod 
cienie warto też sięgnąć, gdy daną 
osobę czeka cała noc imprezowania 
bądź przebywanie w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych, np. gdy 
jest bardzo gorąco lub wietrznie.

Wyrównanie kolorytu skóry
Baza pod cienie nie tylko utrwala 

sam cień, ale i wyrównuje koloryt 
skóry. Dzięki nałożeniu bazy można 
uzyskać na oku taki kolor cienia, 
jaki widzimy w opakowaniu, co jest 
szczególnie ważne dla posiadaczek 
bardzo ciemnej i lub jasnej karnacji. 

W ich przy-
padku cień 
nałożony bez-
pośrednio na 
skórę niekie-
dy przybiera 
zniekształco-
ną barwę.

Łatwiejsze 
rozprowa-

dzanie 
kosmety-

ków
Baza pod 

cienie uła-
twia też roz-
prowadzenie 
samych cieni 
na oku - nie 
kruszą się, nie sypią, a łatwiej do niej 
“przyklejają”. Cień na bazie rozprowa-
dza się równomiernie i nie gromadzi 
się w załamaniach powieki. Niektóre 
bazy pod cienie mają drobinki lub 
działają rozświetlająco, co jednak nie 
odpowiada każdej kobiecie - część 
z nich woli po prostu, by baza wy-
równywała koloryt skóry i przedłu-
żała trwałość cieni, a rozświetlanie i 
drobinki wybierają np. na policzkach 
zamiast na powiece.

Jak używać bazy pod cienie?
Nakładanie bazy pod cienie jest 

bardzo łatwe - większość z nich do-
stępna jest w słoiczkach, w formie żelu 
lub kremu, więc wystarczy nabrać jej 

Korzeń pietruszki działa odkażają-co oraz zmniejsza napięcie mięśni gładkich jelit i dróg moczowych, dzięki czemu wykazuje właściwości wiatropędne. Ponadto pobudza (choć w niewielkim stopniu) wy-dzielanie śliny i soku żołądkowego, co ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów. W związku z tym ko-rzeń pietruszki można stosować w zaburzeniach trawienia, które objawiają się brakiem łaknienia, wzdęciami czy bólami brzucha.Pietruszka to także jedno z warzyw zalecane w przebiegu przewlekłe-go zapalenia trzustki, w przewlekłych chorobach wątroby przy dobrej tolerancji tłuszczu, a także w diecie w dnie moczanowej.

Tęsknisz za wymarzoną sylwet-
ką, ale trudno ci zmusić się do 
regularnych ćwiczeń? Poznaj 5 
sposobów, które zwiększą twoją 
motywację i sprawią, że będziesz 
trenować regularnie. Wybierz te 
porady, które odpowiadają ci 
najbardziej i już nigdy więcej nie 
odkładaj ćwiczeń na jutro! Jak 
motywować się do działania, gdy 
coraz mniej chce się regularnie 
ćwiczyć? Oto kilka sprawdzonych, 
skutecznych sposobów.

SPOSÓB 1. Zacznij wyobrażać 
sobie siebie w wymarzonej formie. 
Dokładnie określ cel, do którego 
będziesz dążyć. Zastanów się nad 
konkretnymi korzyściami i je na-
zwij. Wyobraź sobie, jak będziesz 
się czuła i jak wpłynie to na twoje 
otoczenie, kiedy uda się osiągnąć 
wymarzone efekty. Będziesz pew-
niejsza siebie? A może założysz 
ulubioną sukienkę, w którą dziś się 
nie mieścisz?

SPOSÓB 2. Zrób plan działania, 
który będzie ci się dobrze koja-
rzył – niech będzie np. w formie 
kolorowego kolażu. Jeśli ćwicze-
nia na początku nie sprawiają ci 
przyjemności, zastosuj metodę 
tzw. sandwicza: treningi planuj 
tak, aby znalazły się pomiędzy 
innymi czynnościami, które są dla 
ciebie przyjemne.

SPOSÓB 3. Jeśli masz problemy 
z motywacją, możesz je także roz-
wiązać biorąc udział w treningach 

grupowych (np. spinning, aqua 
aerobic). Wspólny wysiłek i rywa-
lizacja są skutecznym sposobem 
motywacji. Dodatkowo, w najbliż-
szym otoczeniu znajdź osobę, której 
opowiesz o swoim postanowieniu. 
Możesz też poprosić, aby dodat-
kowo cię dopingowała, a nawet 
rozliczała z twoich postępów.

SPOSÓB 4. Najlepszym spo-
sobem na zanikającą motywację 
jest współpraca z trenerem perso-
nalnym, który nie pozwoli na to, 
by porzucić marzenia o pięknej 
sylwetce. Poza tym, trener dopa-
sowuje ćwiczenia do kondycji, 
wieku i poziomu ćwiczącego, oraz 
obserwuje wszystkie reakcje orga-
nizmu i zmienia zestawy ćwiczeń, 
w zależności od potrzeb. Jeśli nie 
chcesz wydawać pieniędzy na oso-
bistego trenera, możesz ściągnąć z 
internetu darmową aplikację do 
treningu.

SPOSÓB 5. Regularne pomiary 
ciała i obserwowanie coraz to lep-
szych wyników mogą być również 
zachętą do dalszej aktywności 
fizycznej. Jeśli np. twoją bolączką 
jest zbyt duży brzuch, zmierz jego 
obwód na początku. Zapisz liczby 
na kartce. Kolejne pomiary wykonuj 
co 7 dni. Na początku różnice będą 
niewielkie, ale kiedy porównasz 
pierwszy wynik i ten po 4-5 tygo-
dniach, okaże się, że efekty są już 
widoczne. To zwiększy twój zapał 
do kolejnych treningów!

Korzeń pietruszki w zaburzeniach trawiennych

5 sposobów na zwiększenie 
motywacji do ćwiczeń

Aby zwiększyć 
swoją motywację 
do ćwiczeń, 
najlepiej postawić 
sobie konkretny cel 
i codziennie śledzić 
postępy na drodze 
do jego osiągnięcia

baza pOd Cienie: jak działa i jak jej używać?

Baza pod cienie wydłuża ich trwałość i podkreśla ich barwę

odpowiednią ilość na palec i palcem 
właśnie rozsmarować równomiernie 
na powiece. Jeśli produkt zgromadzi 
się w jej załamaniu, oznaczać to bę-
dzie, że albo zostało go nałożone za 
dużo, albo nie jest on dobrej jakości.

Nakładanie bazy pod cienie zacznij 
od linii brwi, a następnie rozsmaruj 
ją na całej powiece. Po nałożeniu 
bazy należy odczekać około minuty 
i dopiero później nałożyć na powieki 
cienie.

Trwałość bazy pod cienie, a w kon-
sekwencji i samego cienia zwiększa 
delikatne przypudrowanie bazy - naj-
pierw więc należy nałożyć bazę pod 
cienie, odczekać około minuty i dodać 
puder, a na koniec nałożyć sam cień.

Picie wody z cytryną na czczo to sposób wielu osób na rozpoczęcie dnia. Wodzie z cytryną przypisuje się liczne zdrowotne właściwości. Weryfikujemy, które z nich znajdują uzasadnienie w badaniach naukowych, a które są jedynie powtarzanymi czę-sto mitami. Sprawdź, czy warto pić wodę z cytryną. 
Woda z cytryną – jak przygotować?Przygotowanie wody z cytryną jest banalnie proste. Do szklanki wody wystarczy wcisnąć sok z połówki cytryny i zamieszać. Amatorzy kwaśnego smaku mogą wyciskać więcej. Dozwolone są różnego ro-dzaju dodatki, np. miód, mięta, cynamon czy imbir.

Woda z cytryną – kiedy pić?Wodę z cytryną zaleca się pić rano, najlepiej tuż po przebudzeniu, ok. pół godziny przed pierwszym posiłkiem. Aby zauważyć korzystny wpływ na organizm, należy po nią sięgać regularnie przez co najmniej dwa tygodnie. Szklanka wody z cytryną dostarcza jedynie 9 kcal i pokrywa zapotrzebowanie organizmu na witaminę C w 25%. To smaczny napój i alternatywa dla czystej wody.

Czy warto pić wodę z cytryną? Korzyści zdrowotne potwierdzone naukowo1.  Woda z cytryną zawiera przeciwutleniacze. Sok z cytryny jest źródłem flawonoidów – związków o charakterze przeciwutleniaczy, które chronią DNA i białka komórek ciała przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Dzięki temu mogą zmniej-szać ryzyko nowotworów, chorób neurodegene-racyjnych i chorób układu krążenia. Flawonoidy z cytryny wpływają na obniżenie ciśnienia krwi i zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę, dzięki czemu uczestniczą w prewencji cukrzycy. 2.  Woda z cytryną pomaga pozbyć się kamieni nerkowych. Sok z cytryny obfituje w kwas cy-trynowy – związek, który zapobiega wiązaniu się wapnia i powstawaniu nierozpuszczalnych kamieni nerkowych. 
3.  Woda z cytryną pita na czczo doskonale nawad-nia. Woda z cytryną wykazuje wiele cech czystej wody. Jedną z nich jest nawadnianie organizmu. 

Napój może być nawet nieco skuteczniejszy, ponieważ zawiera więcej elektrolitów niż sama woda. Aby uzupełnić niedobór płynów w or-ganizmie po nocy, warto sięgać rano po wodę z cytryną. 
4.  Woda z cytryną pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów. Woda z cytryną jest pomocna podczas odchudzania, ponieważ jej picie powo-duje uczucie sytości i pełności. Gdy żołądek jest zapełniony, mniej dotkliwie odczuwamy głód. 5.  Woda z cytryną wspomaga trawienie. Duża ilość wypitych płynów wspomaga przesuwanie się pożywienia wzdłuż przewodu pokarmowego. Sok z cytryny może przyspieszać wydzielanie żółci, dzięki czemu tłuszcz z pokarmu jest wy-dajniej emulgowany i szybciej trawiony. 6.  Woda z cytryną wspomaga oczyszczanie orga-nizmu z toksyn. Analogicznie do czystej wody wypijanie dużej ilości wody z cytryną powoduje zwiększoną moczopędność, szybsze usuwanie toksyn z organizmu i ich większe rozcieńczenie. 7.  Woda z cytryną poprawia pamięć i koncentrację. Lepsza zdolność skupienia uwagi i szybsze pro-cesy myślowe to ponownie zasługa odpowied-niego nawodnienia organizmu. 8.  Woda z cytryną pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Cytryna, mimo kwaśnego smaku, po spożyciu wywiera na or-ganizm alkali-
zujący wpływ. 
Wraz ze spo-
życiem dużej 
ilości warzyw 
i  o w o c ó w 
uczestniczy w 
zachowaniu 
równowag i 
kwasowo-za-
sadowej pły-
nów ustrojo-
wych.

czy WaRto pić WoDę z cytRyNą?
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania.
Firma „KO-MAR”
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy lub Piątku

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze, umiejętność 
konstrukcji odzieży oraz 
odszywania wzoró1, min. 1 rok 
doświadczenia.
PPHU „ELIZABETH” Export-Import
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 507 085 169
Praca w Łęczycy

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie min. podstawowe, 
1 rok doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

Szwaczka
Umiejętność szycia, 1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH Export-Import  
M. Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
Praca w Łęczycy

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

Sprzedawca
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie w handlu
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 99-100 
Łęczyca
tel. 24 721 24 76

Mechanik
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane.
HTL-STEFA S.A.
ul. Adamówek 7

95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Łęczycy/Ozorkowie

Pracownik produkcji
Chęć do pracy
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Operator maszyn włókienniczych
Wykształcenie zasadnicze
P.P.H.U. ADAX
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel. 42 718-64-53

Kelner - barman
Chęć do pracy, mile widziana 
znajomość języka angielskiego w 
stopniu podstawowym
Restauracja „Królewska”
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca
Tel. (24) 388-75-01

Pomoc magazynowa
Wykształcenie średnie, mile 
widziana książeczka sanepidowska
MK INTERIM
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Miejsce pracy w Łęczycy
Tel. 720-800-206
e-mail: biuro@mkinterim.pl

Ślusarz
Wykształcenie zawodowe, 
znajomość czytania dokumentacji 
technicznej, 3 m-ce doświadczenia 
na podobnym stanowisku 
ŁZG Łęczyca S.A.
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-34-41
e-mail: kadry@lzgsa.pl

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – gastronomiczne mile 
widziane, książeczka sanepidowska, 
wymagane doświadczenie
P.P.H. „GAL”
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel. 607-935-903

Operator Maszyny 
Zaawansowanej (dział 
Automatów Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, mile 
widziana umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy oraz 
sumienne i staranne wykonywanie 
obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Ustawiacz (dział Automatów 
Montażowych)
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok 
w przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/ średnie techniczne, 
mile widziana umiejętność 
posługiwania się sterownikami 
maszyn produkcyjnych, chęć do 

pracy oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
Praca w Ozorkowie

Handlowiec
Wykształcenie średnie 
lub wyższe, znajomość branży 
ochrony roślin oraz handlu części 
do maszyn rolniczych, prawo jazdy 
kat. B
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Księgowa
Wykształcenie wyższe 
księgowość/ rachunkowość
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II)
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub 
wyższe, prawo jazdy kat. B, 
komunikatywna znajomość języka 
ukraińskiego
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

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

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy kat. B
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Specjalista ds. programów (Ue, 
ARiMR)
Wykształcenie średnie 
lub wyższe
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

OGŁOSZENIA DROBNE

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



Kierowca kat. B, C, C+e
Prawo jazdy B, C, C+E, świadectwo 
kwalifikacji
Grupa Producentów „Kasztelan” Sp. 
z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe - rolnicze
Grupa Producentów „Kasztelan” 

Sp. z o.o.
Łubno 63 B
99-107 Łubno
Tel. 601-235-171

Magazynier
Wykształcenie średnie, obsługa 
wózków widłowych.
Giełda Rolna „ZOLA” Sp.j.
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel. 604-160-803

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 wy-
najmie 5 pokoi biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal o pow. 
91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

Wynajmę warsztat samochodowy 
w Łęczycy. Tel.: 533-455-287 lub 24-
721-59-67

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67 m², parter w Ozor-
kowie lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe  M-3 do 40 m², parter 
w Ozorkowie. Tel.: 42-277-25-94

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

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

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

Sprzedam nożyce stołowe do blachy 
i młot ręczny 5kg. Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy 1400kg - 
atest, homologacja. Tel.: 500-336-322

Sprzedam piłę tarczową z widią śr. 
31 cm, śr. ośki 32mm i inne. Tel.: 500-
336-322

Sprzedam gniotownik do zboża – 
stan idealny. Tel.: 724-660-755

Kupię stare monety, banknoty. Tel.: 
888-411-046

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

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

Sprzedam nowy wózek do wożenia 
woreczków, maszynę do obcinania 
cebuli lub 3 silniki do niej osobno, 
kuchnię polską Grudziądz oraz 2 
rowerki dziecinne w dobrym stanie 
w tym jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy zachęca:
Rozlicz się elektronicznie 

-  wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i rozlicz zeznanie elektronicz-
nie, formularz poprowadzi cię krok po kroku bez wychodzenia z domu,

-  PFR – wejdź na stronę Portalu podatkowego i skorzystaj z usługi 
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, system wypełni formularz, 
Ty uzupełnisz dane,

-  PIT-WZ – złóż wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez 
Portal Podatkowy. Urząd wypełni za ciebie PIT-37, ty go zatwierdzisz 
lub odrzucisz,

-  przyjdź do Urzędu i złóż zeznanie elektronicznie sam lub z pomocą 
pracownika przy specjalnie przygotowanym dla ciebie stanowisku 
komputerowym na Sali obsługi podatnika.
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11 marca zaczął obowiązywać nowy 
rozkład jazdy pociągów, w tym również 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wraz z nim 
PKP PLK rozpoczyna intensywne remonty, 
szczególnie na linii kutnowskiej i łowickiej. 
Na odcinkach tych tras nastąpi czasowe 
wstrzymanie ruchu pociągów. Łódzka Ko-
lej Aglomeracyjna uruchomi autobusową 
komunikację zastępczą, w tym autobusy 
przyśpieszone. 

Prace PKP PLK zakładają remonty mo-
stów, obiektów inżynieryjnych, przejazdów 
i szlaków kolejowych. Prace prowadzone 
będą odcinkami na linii nr 16 do Kutna. Z 
tego powodu nastąpi czasowe wstrzymanie 
ruchu pociągów. Na linii kutnowskiej zastęp-
cza komunikacja autobusowa ŁKA będzie 
obowiązywała od 11 marca do 7 kwietnia 
pomiędzy Zgierzem a  Kutnem. Aby skrócić 
czas przejazdu na tym odcinku w godzinach 
szczytu jednocześnie z dworca Zgierz i Kutno 
będzie wyjeżdżał autobus przyśpieszony, 
zatrzymujący się tylko na wybranych stacjach 
oraz autobus obsługujący wszystkie stacje i 
przystanki. 

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał 
do 9 czerwca.

Poniżej przedstawiamy szczegóły zmian:
Linia Łódź – Kutno:

Z powodu prac modernizacyjnych w ter-
minie od 11 marca do 7 kwietnia na odcinku 
Zgierz – Kutno za wszystkie pociągi zosta-
nie uruchomiona Zastępcza Komunikacja 
Autobusowa oraz w dniach 8 i 29 kwietnia 

za ostatni pociąg do Ozorkowa i Kutna, a 
w dniu 30 kwietnia za pierwszy pociąg z 
Ozorkowa. Dodatkowo od 9 kwietnia do 9 
czerwca oprócz 29 kwietnia z powodu przerw 
nocnych w ruchu pociągów na stacji Kutno 
ostatni pociąg z Łodzi dojedzie do Witoni, 
a dalej pojedzie autobus. Miejsca zatrzymań 
autobusów zostały szczegółowo opisane na 
ulotkach informacyjnych i dodatkowych pla-
katach oraz będą wyświetlane na monitorach 
w pociągach, a także w odrębnej informacji 
na stronie internetowej ŁKA. Czas przejazdu 
wydłuży się o 20 minut (autobus szybki) i 60 
minut (autobus wolny).

Od 11 marCa nOwy 
rOzkład pOCiągów łka 
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na weSoło

operacje za darmo Koci pyszczek mówi czego chce Najstarszy list w butelce

Władca 
pierścieni

Współpraca 
popłaca

Akrobata

Skrzynka na listy z 
komputera - poczta 
elektroniczna

Prawdziwa 
zima, aż wąsy 
zamarzają

Darmowy aqua park

Czekając na wiosnę

Wydział Zdrowia indyjskiego stanu Tamilnadu urucho-
mił w Stanley Medical College and Hospitals oferującą 
darmowe usługi klinikę chirurgii estetycznej/plastycznej. 
Powstała z myślą o biednych ludziach, których nie stać 
na operacje.
- Czemu zabiegi upiększające miałyby być nieosiągalne 
dla biednych? Jeśli im czegoś nie zaproponujemy, mogą 
wybierać niebezpieczne metody albo zaciągać olbrzymie 
kredyty - przekonuje minister zdrowia C. Vijaya Baskar. 
Na razie zabiegi są opłacane przez Wydział Zdrowia, ale 
urzędnicy będą rozmawiać w tej sprawie ze stanowym 
ubezpieczycielem United India. W ciągu paru miesięcy 
w klinice przeprowadzano rekonstrukcje piersi pacjentek 
z chorobą nowotworową. - Teraz planujemy operować 
[również] kobiety, które chcą powiększyć lub zmniejszyć 
piersi - opowiada szef chirurgii plastycznej dr V. Rama-
devi.

Arkaitz Garro, inżynier oprogramowania z WeTransfer, 
stworzył gadżet do rozpoznawania “twarzy”, dzięki które-
mu pomieszkujący z nim kot nie musi czekać zbyt długo 
na wpuszczenie do domu. Urządzenie identyfikuje zwierzę 
i wysyła Arkaitzowi wiadomość. Holender nie ma klapki 
w drzwiach, dlatego musiał co pewien czas sprawdzać, 
czy kot nie siedzi przypadkiem na parapecie. Ponieważ 
zdarzało mu się o tym zapomnieć lub po prostu nie było 
go w pobliżu, postanowił wykorzystać swoje umiejętności 
programistyczne. W urządzeniu jego pomysłu znajdują się 
m.in. czujniki ruchu, oprogramowanie do rozpoznawania 
twarzy i komunikator. Garro zapewnia, że stworzenie i 
dostrojenie gadżetu zajęło mu tylko parę godzin, a osprzęt 
i oprogramowanie są dziś łatwo dostępne.

Tonya Illman z Perth znalazła najstarszą znaną wiadomość 
w butelce. Kobieta natknęła się na nią podczas spaceru 
po odległej plaży w Zachodniej Australii. Państwo Illman 
wyjęli znajdujący się wewnątrz papier i wysuszyli go w 
kuchence. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, co się na nim znaj-
duje. Teraz eksperci potwierdzili, że Illmanowie znaleźli 
autentyczną wiadomość z niemieckiego statku. Jest ona 
datowana na 12 czerwca 1886 roku. Wiadomość została 
wyrzucona ze statku Paula prowadzącego na zlecenie 
Niemieckiego Obserwatorium Morskiego eksperymenty 
dotyczące oceanów i szlaków handlowych. Wiadomość 
liczy sobie zatem 132 lata. Dotychczas najstarsza wiado-
mość w butelce miała 108 lat. Tyle bowiem czasu upłynęło 
pomiędzy jej wrzuceniem do morza a odnalezieniem.


