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26-letni Przemek nie doczekał świąt. 
zmarł w ramionach swojej matki. 

młody człowiek, 22-latek z Poddębic, 
zginął w wyPadku Pod ozorkowem. 

Pasażerka walczy o życie w szPitalu. 
święta, niestety, nie dla wszystkich będą radosne. 

str. 11

str. 2

Nietypowa sprawa. 
Architekt z Łęczycy 
na ławie 
oskarżonych

str. 3

Na pl. Kościuszki w Łęczycy
Alkohol, kłótnia i nóż

czy jest szansa dla linii 
tramwajowej 46?

Na Maszkowskiej 
denerwują się z 

powodu tirów

W Ozorkowie 
czujniki 
mierzą jakość 
powietrza

Śmierć przyszŁA NAgle!

czytaj na str. 11

droższe 
zakupy 
przed 
Wielkanocą

Następny numer ukaże się
 9 kwietnia

str. 10

spór braci. jeden z nich z 
raną kłutą klatki piersiowej 
trafił do łęczyckiego 
szpitala.
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Na dwa tygodnie 
przed świętami Wiel-

kanocnymi w Domu Kultury 
odbył się coroczny kiermasz. 
Wzięli w nim udział twórcy sztuki 
ludowej i rękodzieła artystycz-
nego. Mieszkańcy mieli okazję, 
kupić różnego rodzaju pisanki, 
kraszanki, serwetki, obrusy i inne 
drobiazgi, mniej lub bardziej 
związane z Wielką Nocą. 

Święta Wielkanocne 
kojarzą się z jajkiem, 

mazurkami, białą kiełbasą jak rów-
nież z zajączkiem i palmą. Wszyst-
kie te produkty muszą znaleźć się 
w domach na święta. W tym roku 
za zakupy na Wielkanocny stół 
trzeba zapłacić więcej. Jaja zdrożały 
najbardziej. 

- Zwolennicy dobrych, wiejskich 
jaj muszą na targu zapłacić 15 zł za 
mendel. Preferowane są raczej jajka o 

Kiermasz świąteczny

Wielkanoc droższa niż rok temu 
jasnobrązowej skorupce - mówi jeden 
ze sprzedających Sławomir Tański.

Jaja w marketach są tańsze, w gra-
nicach 7-8 zł za 10 sztuk, ale na święta 
raczej wybiera się lepsze, więc i droższe 
produkty. Podobnie jest z białą kiełba-
są. W większości łęczyckich sklepów 
cena jest zbliżona do ubiegłorocznej. 
W marketach jest znacznie taniej niż 
u rzeźnika. 

- U nas biała kiełbasa kosztuje 17,90 
zł. To tyle samo co rok temu - mówi 
Aleksandra Andrzejczak ze sklepu 
mięsnego w Łęczycy.

Zauważalny jest jednak wzrost cen 
mięsa i wędlin. Jak mówią sprzedawcy, 
drożej niż rok temu płaci się też za pie-
czywo, artykuły mleczarskie i masło.

Słodkie symbole Wielkanocy, czyli 
baby i pięknie zdobione mazurki są 
nieznacznie droższe a na brak zain-
teresowania klientów cukiernie nie 
narzekają.

Mieszkańcy chętnie wydają też pie-

Karolina Marciniak przyznaje, że 
zainteresowanie mazurkami jest 
bardzo duże

niądze na świąteczne ozdoby. 
- Ludzie kupują te rzeczy, co może 

tylko oznaczać, że nie samym chlebem 
człowiek żyje - przyznaje Emilia Anto-
sik. - To bardzo dobrze, że takie drobne 
symbole świąt sprawiają nam radość. 

(mku)
Mieszkańcy chętnie kupują też 
wielkanocne ozdoby
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Od 9 do 31 marca 

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD LIPCA 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

Łęczyca

Łęczyca Radni miejscy jedno-
głośnie podjęli uchwałę 

o podziale gminy miasto Łęczyca 
na okręgi wyborcze. Ustalili ich 
granice i numery oraz określili 
liczbę radnych. W wyborach samo-
rządowych w tym roku mieszkańcy 

W poniedziałek (26 
marca) i wtorek (27 

marca) o godzinie 17.00 w bursie 
szkolnej przy ulicy Kaliskiej od-
będzie się walne zgromadzenie 
członków Spółdzielni Mieszka-
niowej „Łęczycanka”. Nie będzie 
to jednak typowe walne zgro-
madzenie sprawozdawczo-wy-
borcze. W tym przypadku chodzi 
głównie o zmiany w statucie 
spółdzielni.

- W ubiegłym roku, 9 września, 
weszła w życie nowelizacja ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
która stanowi, między innymi, re-
alizację kilku wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego. W związku z 
powyższym musimy dostosować 
statut naszej spółdzielni do obecnie 
obowiązujących przepisów. Będzie 
to walne poświęcone sprawom 

formalnym – wyjaśnia Jarosław 
Pacholski, prezes „Łęczycanki”.

W poniedziałek walne obejmuje 
spółdzielców mieszkających w blo-
kach przy ul. Zachodniej 3 i 9; M. 
Konopnickiej 11, 9, 5, 7, 15, 1, 3, 1a, 1b, 
8b, 8c; Dominikańskiej 15, 10, 8, 10a, 
8b, 8c; Wojska Polskiego 1a, 1b, 1c.

We wtorek walne zaplanowano 
dla mieszkańców z bloków przy ul. 
Związku Walki Zbrojnej 1, 1a; Belwe-
derskiej 79, 79a, 81, 81a, 83, 85, 75, 75a; 
Bitwy nad Bzurą 24, 26, 39; Osiedlowej 
4; Dworcowej 5f oraz dla właścicieli 
lokali użytkowych i garaży będących 
w zasobach SM „Łęczycanka”.

W czerwcu odbędzie się nato-
miast walne zgromadzenie spra-
wozdawczo-wyborcze, podczas 
którego m.in. wybrani zostaną nowi 
członkowie rady nadzorczej.

(zz)

Walne w spółdzielni

Okręgi wyborcze bez zmian

Łęczyca Zygmunt Jabłoń-
ski, architekt z Łę-

czycy, odpowiada przed są-
dem za to, że utrudniał prze-
prowadzenie dokładnych 
pomiarów jego rozbudowy-
wanego domu. Twierdzi, że 
nie złamał prawa. Zupełnie 
innego zdania jest Włodzi-
mierz Tomczak, kierownik 
miejscowego Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego.

Wydział karny łęczyckiego 
sądu zajmuje się sprawą zgło-
szoną przez nadzór budowla-
ny. Chodzi o  „udaremnienia 
czynności kontrolnych” pro-
wadzonych przez urzędni-
ków w domu Z. Jabłońskiego. 
Zarzuca mu się, że w grudniu 
2015 roku utrudniał a wręcz 
uniemożliwił przeprowadze-
nie pomiarów budynku.

Na sa l i  rozpraw n ie bra-
kowało emocji. Prowadząca 
rozprawę sęd zia  Ag n iesz -
ka Grzegorczyk-Kucharska 
wielokrotnie przywoływała 
uczestników do zachowania 
powagi właściwej dla miejsca. 
Oskarżony Z. Jabłoński zadał 
szereg pytań występującemu 
w charakterze świadka kie-

rownikowi nadzoru budow-
lanego. Wielokrotnie podczas 
rozprawy padało stwierdzenie, 
że prowadzona przez architekta 
dobudowa posiadała wszystkie 
potrzebne zezwolenia a jej wy-
konanie w pełni odpowiadało 
założeniom projektu uzgodnio-
nym i podpisanym przez staro-
stę łęczyckiego w formie decyzji. 
Świadek komentował, że decyzja 
ta jest obarczona wadą prawną.

W. Tomczak podnosił w swo-
ich zeznaniach, że n iemalże 
niemożliwe było przeprowa-
dzenie szczegółowych pomia-
rów z uwagi na gęste krzaki i 
zarośla występujące na działce 
Z. Jabłońskiego. Niemniej jed-
nak, zarówno oskarżony jak i 
świadek zgodni byli co do faktu, 
że w wyniku przeprowadzonej 
kontroli, 18 grudnia 2015 roku, 

stwierdzono, że wymiary bu-
dynku w naturze były w pełni 
zgodne z projektem.

- Ponieważ, mimo przepro-
wadzonych cz y n nośc i  kon -
t rolnych, ze strony nadzoru 
budowlanego dalej występo-
wały wątpliwości, wystąpiłem 
o przeprowadzenie kole jne j 
kontroli – mówił Z. Jabłoński. 
- Niestety, ze strony organu 
nie było reakc ji,  więc kiedy 
próbowano przeprowadzić wi-
zytę w innym terminie, już nie 
wyraziłem zgody. 

Z uwagi na dużą ilość pytań 
przygotowanych przez oskar-
żonego, świadek poprosi ł  o 
przerwanie rozprawy, na co 
sędzia wyraziła zgodę. Następ-
ne posiedzenie w tej sprawie 
zapowiedziano w maju.

(mku)

Na zdjęciu 
Z. JabłońskiArchitekt na ławie 

oskarżonych
niezmiennie wybiorą piętnastu 
radnych w piętnastu okręgach wy-
borczych. Podział miasta na okręgi 
wyborcze jest dokładnie taki sam, 
jak podczas wyborów samorządo-
wych w 2014 roku.

(mku)
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Na ulicy Kaliskiej odbyła 
się plenerowa komisja 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W odpowiedzi na pismo z magi-
stratu, do Łęczycy przyjechali m.in. 
urzędnicy z Departamentu Infra-
struktury Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi i przedstawiciele policji. W 
spotkaniu udział wzięli też nieliczni 
radni miejscy, mieszkańcy oraz pra-
cownicy urzędu miejskiego.

Piątkowe spotkanie dotyczyło wpro-
wadzenia zmian na ulicy Kaliskiej. 
Omówiono wniosek władz miasta 
dotyczący zmiany organizacji ruchu 

na drodze wojewódzkiej przebiegającej 
przez Łęczycę. Wśród postulatów zna-
lazło się utworzenie miejsca parkingo-
wego dla osób niepełnosprawnych 
w zatoczce przed kinem, ustawienie 
fluorescencyjnej tablicy przed przej-
ściem dla pieszych na skrzyżowaniu 
przy magistracie (urząd ze swej 
strony planuje doświetlenie przejścia 
dla pieszych), ustawienie znaku na-
kazu jazdy w prawo przy wyjeździe 
między sklepami Rossmann i Polo, 
ograniczenie tonażu pojazdów na 
ulicy M. Konopnickiej i ul. Wojska 
Polskiego. 

- To było owocne spotkanie. Wszyst-
kie nasze postulaty zawarte we wnio-
sku zostały omówione i myślę, że zo-
staną uwzględnione. Mamy znacznie 
więcej propozycji i będziemy pisać 
kolejne wnioski – mówi Monika Ki-
lar-Błaszczyk, wykonująca zadania i 
kompetencje burmistrza Łęczycy.

Nie został poruszony temat ronda, 
które mogłoby powstać w miejscu 
skrzyżowania ul. M. Konopnickiej z ul. 
Kaliską, mimo że obecni na spotkaniu 
mieszkańcy w znacznym stopniu na 
to liczyli. 

(zz)

90-letnia Kazimiera 
Sęczkowska mieszka w 

starym domu przy ulicy Lotniczej. 
Warunki są trudne, przede wszyst-
kim z uwagi na brak bieżącej wody. 
Staruszka na podwórzu ma studnię, 
ale woda nie nadaje się do picia. 

W tej sprawie z redakcją skontakto-
wał się Jan Graczyk. Jest właścicielem 
dwóch domów przy ul. Lotniczej. W 
jednym z nich miesz-
ka pani Kazimiera, 
drugi stoi pusty i nisz-
czeje.

- Problem jest na-
prawdę duży. Opieku-
ję się panią Kazimierą, 
bo nie ma nikogo. Do 
spożycia wodę ku-
puję jej w butelkach, 
do innych celów na-
bieram ze studni. Ta 
pani skończyła już 90 
lat i sama nie jest w 
stanie nawet odkręcić 
butelki, zwyczajnie 
nie ma siły, niewiele wycho-
dzi z domu. Bieżąca woda 
znacznie ułatwiłaby jej ży-
cie. Można by było zrobić 
toaletę, łazienkę i nie trzeba 

by było nosić butelek. 
Dowiadywałem się w 
tej sprawie już nie raz. 
PGKiM zaproponował 
mi, żebym na własny 
koszt przeciągnął ruro-
ciąg od ul. Lotniczej 
do domu. Sprawdzi-
łem, koszty są nie do 
udźwignięcia. To kwe-
stia kilkunastu tysięcy 

zł. Uważam, że to miejska 
spółka powinna doprowa-
dzić wodociąg do granic 
działki, resztę zrobiłbym już 
na własny koszt – usłyszeli-

śmy od J. Graczyka.
O problemie rozmawialiśmy z Janu-

szem Muszyńskim, prezesem PGKiM 
w Łęczycy. 

- Na pewno zapoznam się z ostatnim 
pismem w tej sprawie – usłyszeliśmy. 
- Wiem, że pan Graczyk składał wiele 
próśb dot. podłączenia wody. Odmowa 
z naszej strony była, ale muszę spraw-
dzić z jakich przyczyn. Po analizie 
dokumentów będę mógł powiedzieć, 
dlaczego doprowadzenie wody do 
posesji pana Graczyka do tej pory było 
niemożliwe i czy sytuacja zmieni się w 
przyszłości.

(zz)

JAKo JedyNA Nie mA wody

Jakie zmiany czekają ul. Kaliską?

Pani Kazimiera 
nie ma w domu 
wody. Do picia 
używa wody 
butelkowanej

Jan Graczyk 
pomaga 

staruszce. 
Ze studni 

codziennie 
nabiera wodę. 

Przywozi 
też wodę w 
butelkach
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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

Spółdzielnia mieszka-
niowa „Łęczycanka” 

ogłosiła już przetarg, który wy-
łoni wykonawcę nowego bloku. 
Budynek Kaliska-Dom ma zostać 
oddany do użytku na koniec przy-
szłego roku.

- Przetarg ogłosiliśmy w formule 
„zaprojektuj-wybuduj”. Umowę 
podpiszemy z firmą, która przed-
stawi najlepszą ofertę i zostanie 
wybrana przez komisję przetar-
gową, jako wykonawca zadania. 
W ramach zlecenia zostanie opra-
cowana kompletna dokumentacja 
projektowa według koncepcji, 
którą przedstawiliśmy nabywcom 
lokali. Następnie po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę potencjal-
ny wykonawca przystąpi do robót 
budowlanych. Wymagany przez 
nas termin realizacji to 18 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy 

– wyjaśnia Jarosław Pacholski, 
prezes zarządu SM „Łęczycanka”. 
- Z nabywcami lokali mamy już 
podpisane umowy rezerwacyjne, 
z tego tytułu na konto spółdzielni 
wpłacone zostały wymagane 
środki finansowe. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to cała 
inwestycja zakończy się na koniec 
2019 roku.

Przypomnijmy, nowy blok 
„Łęczycanki” stanie przy ulicy 
Kaliskiej (naprzeciwko poczty).  
W projekcie planuje się 35 mieszkań 
o powierzchni od 32,5 mkw. do 70,5 
mkw., oraz 5 lokali użytkowych w 
parterze budynku o powierzch-
niach od 39 mkw. do 55 mkw. 
Budynek będzie wyposażony w 2 
windy i niezbędną infrastrukturę 
techniczną, powstaną również 
miejsca parkingowe.

(zz)

Przeds iębior st wo 
Energetyki Cieplnej w 

Łęczycy wprowadziło nowe, niż-
sze ceny energii cieplnej. To dobra 
wiadomość dla mieszkańców, bo 
w ich portfelach zostanie więcej 
pieniędzy.

Wraz z końcem sezonu grzew-
czego każdy zastanawia się, jak 
dużo będzie musiał dopłacić za 
ogrzewanie. W tym roku ma być 
taniej. Od 19 lutego ceny energii 
cieplnej dostarczanej przez PEC 
zostały obniżone o 6,68% w sto-
sunku do roku poprzedniego. 

- Jest to już piąta, kolejna ob-
niżka cen wprowadzona przez 
miejską spółkę od 2013 r. Wpły-
nęły na n ią systemat yczn ie 
prowadzone remonty i inwe-
stycje, zaangażowanie pracow-
ników w pozyskiwanie nowych 
odbiorców oraz wprowadze-
nie prog ramu „ciepła woda 
użytkowa w każdym miesz-
kaniu” - komentuje Monika 
Kilar-Błaszczyk, wykonująca 
zadania i kompetencje burmi-
strza Łęczycy.

(zz)

TanieJ za ciepło

kiedy ruszy budowa?

Sołtys z Grabowa 
interweniuje

Roman Osiński, sołtys z Grabowa 
interweniuje w sprawie zanie-
czyszczonej studzienki kanalizacji 
burzowej. Przy opadach deszczu, 
przez niedrożny odpływ ulica jest 
zalewana.

- Studzienka jest zanieczyszczona 
przez wszelkiego rodzaju śmieci 
- mówi R. Osiński. - To powoduje 
zalewanie ulicy i chodnika. Wie-
lokrotnie zgłaszałem tę sprawę w 
urzędzie gminy, ale jak do tej pory 
bez żadnego rezultatu. Niestety, 
przy deszczowej aurze jest to nie 
lada problem.

Dlaczego służby komunalne nie 
podjęły interwencji w tej dość pro-
stej sprawie? 

- Potwierdzam, że mamy zgłosze-
nie od sołtysa – mówi Jerzy Soja z 
UG Grabów. - Niebawem zajmiemy 
się sprawą.

(mku)

Sołtys Roman Osiński denerwuje 
się z powodu opieszałości 
urzędników

sam nadział się na nóż?
Łęczyca

Bracia posprzeczali się w jednym z mieszkań przy placu T. Kościuszki. 
Jeden z nich z raną po nożu tuż przy sercu trafił do szpitala

W kamienicy na pl. 
Kościuszki doszło do 

zagadkowego zdarzenia. Wersja 
oficjalna jest taka, że jeden z 
braci nadział się na nóż trzy-
many przez drugiego z braci. 
Co naprawdę wydarzyło się w 
mieszkaniu? Był to nieszczęśliwy 
wypadek, czy może brat mógł 
ugodzić brata nożem? 

Sprawa jest bardzo tajemnicza. 
Policja nie udziela szczegółowych 
informacji dotyczących okoliczno-

ści, w jakich mogła powstać rana 
kłuta w klatce piersiowej około 
30-letniego mężczyzny. Potwier-
dza natomiast, że bracia znajdo-
wali się pod wpływem alkoholu.

- W dniu 17 marca w godz. 
wieczornych otrzymaliśmy zgło-
szenie o tym, że w jednym z lokali 
mieszkalnych przy pl. Tadeusza 
Kościuszki w Łęczycy znajduje się 
mężczyzna z raną po ugodzeniu 
nożem. Służby powiadomił drugi 
mężczyzna przebywający w loka-

lu. Przed przyjazdem funkcjona-
riuszy na miejscu był już zespół 
pogotowia ratunkowego. Wstępne 
ustalenia wskazują na nieszczę-
śliwy wypadek. Obaj mężczyźni 
znajdowali się pod wpływem al-
koholu. Po wytrzeźwieniu zostali 
przesłuchani. Przedstawiają spójną 
wersję wydarzeń. Aby rozwiać 
wszelkie wątpliwości, zostanie 
powołany biegły celem ustalenia 
charakteru i sposobu powstania 
obrażeń – informuje asp. Mariusz 
Kowalski, oficer prasowy z KPP 
w Łęczycy. - Mężczyzna, który nie 
trafił do szpitala został zatrzymany 
w policyjnym areszcie. Po wytrzeź-

wieniu został przesłuchany, po 
czym zwolniony z aresztu.

Stan zdrowia mężczyzny z raną 
kłutą przy sercu jest już stabilny, ale 
jak mówi Andrzej Pietruszka, dy-
rektor szpitala w Łęczycy, pacjent 
miał dużo szczęścia. 

- Każdy przypadek, w którym 
pacjent ma ranę tego typu, jest bar-
dzo niebezpieczny. W tym przy-
padku, mężczyzna szybko trafił 
do szpitala, dzięki czemu udało się 
go uratować. Pacjent przebywa na 
oddziale, czuje się dobrze i docho-
dzi do zdrowia – mówi dyrektor 
A. Pietruszka.

(zz)

piJana maTKa 
zajmowała się dziećmi
Gm. Góra Św. Małgorzaty

4-letni chłopiec i jego niespełna 
roczny braciszek znajdowali się 
pod opieką pijanej matki na 
przystanku autobusowym w 
Górze św. Małgorzaty. 38-letnia 
kobieta w chwili zatrzymania 
przez policję miała ponad 2 pro-
mile alkoholu we krwi. Dzięki 
czujności jednego z mieszkań-
ców dzieci trafiły do dziadka, 
który zapewnił im opiekę. 

Zaniepokojony mieszkaniec po-
wiadomił policję, że na jednym z 
przystanków autobusowych na 

terenie Góry św.  Małgorzaty prze-
bywają pijane osoby. Razem z nimi 
były małe dzieci. Po przyjeździe 
na miejsce okazało się, że 38-letnia 
kobieta, matka dwóch chłopców jest 
pijana. Noc spędziła w policyjnym 
areszcie po czym usłyszała zarzuty 
narażenia życia i zdrowia dzieci 
na niebezpieczeństwo. 38-letnia 
kobieta stanie przed sądem, grozi jej 
nawet 5 lat pozbawienia wolności. 
Sąd Rodzinny natomiast rozważy 
kwestię ograniczenia lub odebrania 
kobiecie praw rodzicielskich. 

(zz)
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Spacerując po 
parku można usły-

szeć przeszywający, ostry dźwięk 
gwizdka. Dość często rozbrzmiewa 
również donośny odgłos megafo-
nu. W ten sposób gawrony płoszo-
ne są przez mężczyzn pracujących 
dla miasta w ogrodzie. 

W tym roku urząd 
na wypłatę „trzy-

nastek” przeznaczył 152.355,76 
zł. Ogólna kwota była na po-
dobnym poziomie niż rok 

Urząd wypłacił „trzynastki”
temu. Wysokość „trzynastki” 
burmistrza Poddębic wyniosła: 
8.751,83 zł, skarbnika Poddębic 
4.915,33 zł, sekretarza Poddę-
bic 4.915,33 zł.

co TaK drga i szUmi?
Nietypowy problem lokatorki

Od ponad 10 lat 
Maria M., lokator-

ka jednego z bloków na osiedlu 
Północ, regularnie odwiedza 
prezesa spółdzielni mieszka-
niowej i skarży się na drgania 
instalacji centralnego 
ogrzewania. O spra-
wie pisaliśmy już w 
Reporterze. Kilka dni 
temu w mieszkaniu 
pani Marii wykonane 
zostały profesjonal-
ne badania poziomu 
hałasu. 

Przypomnijmy, że 
zdaniem lokatorki drga-
nia i szumy pochodzą z 
instalacji grzewczej. 

- Nie jestem specjalistką w tej 
dziedzinie, ale te wszystkie kłopoty 
zaczynają się wtedy, gdy sąsiedzi 
odkręcają lub zakręcają ogrzewanie. 
Moim zdaniem zbyt głośno pracuje 
też pompa, która tłoczy wodę do rur 

– usłyszeliśmy od pani Marii.
Sławomir Gławęda, prezes SM w 

Poddębicach, potwierdza, że loka-
torka od lat mówi o hałasie w swoim 
mieszkaniu.

- Wielokrotnie sprawdzaliśmy 
bardzo dokładnie to 
mieszkanie pod kątem 
występowania rzeko-
mych drgań i szumów. 
Naszym zdaniem do 
niczego takiego nie 
dochodzi. Jednak zle-
ciliśmy, aby sanepid  
wykonał dokładne po-
miary hałasu w tym 
mieszkaniu. Niczego 
niepokojącego nie 

stwierdzono. Wszystko 
jest w normie. Mam nadzieję, że 
lokatorka uzna te pomiary za miaro-
dajne. Szczerze mówiąc, to męczące 
jest ciągłe tłumaczenie tej pani, że nic 
nie drga, ani nic nie szumi.

(ps)

Płoszenie ptaków. Legalne?
Niedawno płoszeniem zajął się też 
sokolnik. Jest jednak jeden pro-
blem – czy płoszenie gawronów 
jest legalne? Ptaki są pod ochroną. 
Okres określony w ustawie jako 
okres lęgowy to czas od 1 marca do 
15 października.

Akcje związane z płosze-
niem ptaków budzą miesza-
ne uczucia. Tak było w ub. 
roku, gdy w parku pojawił 
się sokolnik. Wprawdzie 
część gawronów odleciała z 
parku, niestety ptaki zrobiły 
sobie gniazda w innych 
rejonach miasta. 

Pracownicy, z którymi 
rozmawialiśmy w ub. ty-
godniu, swoimi metodami 
płoszyli gapy. 

- Dźwięk gwizdka jest 

przeraźliwy, ale gawrony już się do 
niego chyba przyzwyczaiły. Owszem, 
na moment odlecą, ale później wracają. 
To samo jest z megafonem. Mamy 
jeszcze kije na końcach których przy-
twierdzone są kolorowe taśmy. Robimy 
co możemy, ale sokolnik raczej będzie 
skuteczniejszy – usłyszeliśmy. 

Warto jednak wspomnieć, że gdy 
służby miejskie prześpią zimę i biorą się 
za porządkowanie kolonii gawronów 
wiosną - jest to nielegalne! Zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, działania zmierza-
jące do usunięcia drzewa z miejscem 
gniazdowania ptaka chronionego są 
nielegalne i podlegają karze a gawrony 
to ptaki chronione. Należy również 
nadmienić, iż wszystkie ptaki w Polsce 
są chronione.

W stosunku do ptaków objętych 
ochroną ścisłą i częściową dodatkowo 
zastosowanie znajdują wszystkie 
zakazy określone w art. 52 ust. 1 u.o.p., 

w tym zakaz zabijania, umyślnego 
płoszenia i niepokojenia oraz umyśl-
nego niszczenia ich gniazd, jaj i ptaków 
młodocianych. W tym czasie jakie-
kolwiek prace zmieniające siedlisko 
chronionych ptaków są zabronione, 
chyba iż odpowiedni organ zgodzi się 
na ustępstwa (Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska). 

W sprawie płoszenia gawronów 
wysłaliśmy mejlem pytanie do urzędu 
miasta. Zapytaliśmy też o sokolnika.

- Zgodnie z decyzją dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

o możliwości płoszenia gawronów 
w parku w Poddębicach sokolnik 
już pracuje i będzie do 15 kwietnia 
– informuje Magdalena Binder, 
dyrektor PDKiS.

(ps)

Mężczyźni 
straszą gapy 
przy pomocy 
megafonu i 
gwizdka

 Od kilku dni ptaki płoszy sokolnik



726 MARCA 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnywSpólna akcja i SukceS

Poddębice 

Poddębice 

życzenia

życzenia

Nieczynną od kilku 
lat stację paliwową 

upodobali sobie amatorzy pro-
centów. Okoliczni mieszkańcy 
narzekali kiedyś na hałas i smród 
z powodu działalności stacji, teraz 
muszą wysłuchiwać bluźnierstw 
pijanych. Poza tym widok zrujno-
wanego obiektu nie jest najlepszą 
wizytówka dla miasta. 

W siedzibie Komendy Powiatowej 
PSP w Poddębicach odbyły się Elimi-
nacje Powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”. Turniej 
został przeprowadzony w 3 grupach 
wiekowych: szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Ogółem w eliminacjach udział wzię-
ło 14 uczestników z 6 gmin powiatu 
poddębickiego. W kategorii szkół 
podstawowych najlepszą okazała 
się Karolina Dobrowolska ze Szkoły 
Podstawowej w Niemysłowie, nato-
miast w grupie szkół gimnazjalnych 
największą wiedzą wykazał się 
Wiktor Szewczyk z gimnazjum w 
Poddębicach. Wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych najwięcej 
punktów zdobył Tomasz Krzysz-
tofiak z ZSR CKP Kaczki Średnie. 

Była stacja, jest pijalnia 

Gołe kostki

Kontrast jest 
niesamowicie 
zabawny. Gruba 
kurtka, czapka, 
rękawiczki, szalik i podwinięte nogawki, 
kuse spodnie, gołe kostki. Patrząc na 
taką modę starsi mieszkańcy łapią się 
za głowę. Młodzi ludzie nawet zimą za-
kładają skarpetki, tzw. stopki. Dobrze, że 
to już wiosna. Wychłodzenie organizmu 
z powodu noszenia wyciętych skarpet 
jest już mniej ryzykowne. 

Zapobiegają pożarom

Poddębice 27-latek za po-
średnictwem in-

ternetu wysyłał wiadomości 
modelce z Holandii. Najpierw 
były wyznania miłości. Później 
treści adoratora znacząco się 
zmieniły. To pierwsza tak nie-
typowa sprawa, którą udało 
się zakończyć z powodzeniem 
przy współpracy policji polskiej 
i holenderskiej. 

W Poddębicach gościli niedaw-
no funkcjonariusze z Eindhoven. 
Zagraniczni stróże prawa przyje-
chali do Polski w celu rozwiązania 
sprawy, która dotknęła jedną 
z bardzo znanych w ich kraju 
modelek. Wszystkie ślady prowa-
dziły do powiatu poddębickiego. 
Okazało się, iż polski obywatel 
nękał kobietę za pośrednictwem 
internetu.

- Przyznaję, że takiej sprawy 
jeszcze nie mieliśmy – mówi 
sierżant Sylwia Kaźmierczak, 

rzecznik poddębickiej policji. - 27-la-
tek z początku wysyłał modelce 
mejle miłosne, ale gdy dziewczyna 
nie odwzajemniła jego uczuć, to 
treść wysyłanych wiadomości nie 
była już później taka pozytywna. 
Nadawca się naprzykrzał, nie dawał 
spokoju modelce. To nowe zjawisko 
społeczne, zwane stalkingiem. 

Poddębiccy policjanci na pod-
stawie Europejskiej Dyrektywy 
dotyczącej Europejskiego Nakazu 
Dochodzeniowego (END) dzięki 
współpracy z holenderską policją 
w dwa dni zatrzymali 27-letniego 
sprawcę. Prokuratura rejonowa w 
Poddębicach na wniosek miejsco-
wej jednostki zastosowała wobec 
sprawcy wolnościowy środek za-
pobiegawczy. Teraz mężczyzna 
ma internetowy zakaz kontaktu z 
modelką, zakaz opuszczania kraju 
oraz policyjny dozór.

- Poddębiccy funkcjonariusze z 
wydziału kryminalnego podzielili 

się z mundurowymi z Eindhoven 
swoimi doświadczeniami dotyczą-
cymi policyjnych metod i technik 
wykorzystywanych do wykrywa-
nia sprawców przestępstw inter-
netowych. Ponadto kryminalni z 

Nękał mejlami modelkę 

Holandii zapowiedzieli wdrożyć 
zaobserwowane w Polsce metody 
w trakcie szkoleń oraz kursów w 
swoim kraju – dodaje rzeczniczka 
KPP w Poddębicach.

(ps)

27-latek zadręczał modelkę wysyłanymi mejlami 



8 26 MARCA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

 

rozmaitości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 277: Jaki gospodarz, taki dom.
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* Nauczycielka na lekcji pyta się dzieci: 
- Co najczęściej jecie na Wielkanoc? 
Rękę podnosi Jaś i mówi: 
- Ja zawsze jem babkę z jajami. 
              
                                       

Przed świętami wielkanocnymi zajączek 
odwiedzając niedźwiedzia wręczył mu wielkanocną 
pisankę. Gdy misiek wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i 
wybiła mu wszystkie zęby.  
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi: 
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-
niespodzianki? 

W Wielkanoc Fąfara pojechał odwiedzić swoją siostrę 
i jej rodzinę. Jego najmłodszy siostrzeniec, sześciolet-
ni Jasio, akurat pomagał mamie piec babeczki. Gdy 
zostały upieczone, Jasiowi pozwolono aby sam je 
polukrował.  
- Wyglądają bardzo apetycznie, Jasiu - pochwalił chłopca 
wujek Fąfara, po czym wziął jedną i skosztował. 
Po zjedzeniu babeczki, mówi: 
- Babeczki są wspaniałe, a ten lukier świetnie wyglą-
da! Jak ci się to udało, że jest taki równo położony i 
cienki? 
- To było łatwe - mówi Jasio. - Wygładzałem je języ-
kiem! 
Wujek nieco zbladł: 
- Lizałeś wszystkie ciastka? 
- Nie wszystkie. Pozwoliłem trochę polizać naszemu 
pieskowi. 

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobuso-
wym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi:  
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.  
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imie-
niny... 

Barszcz biały wielkanocny
Składniki:
wywar mięsny - 1 l
wędzone żeberka - 200 g
śmietanka 30% - 1 szklanka
pszenny zakwas - 2 szklanki
czosnek - 4 ząbki
biała kiełbasa - 4-6 kawałków
cebula - 1
boczek wędzony - 200 g
jajka - 4-6
majeranek - garść
chrzan - 1 duża łyżka
sól i pieprz - do smaku

Etapy przygotowania:
Wywar mięsny gotować przez 

godzinę z wędzonymi żeberkami. 
Ugotować jajka na twardo. Do wy-
waru dodać zakwas oraz czosnek i 
gotować kolejną godzinę. Wlać do 
śmietanki kilka łyżek wrzącej zupy, 
zamieszać i wlać do zupy. Doprawić 
chrzanem. Cebule i boczek pokroić 
w kosteczkę. Do barszczu włożyć 
białą kiełbasę i gotować 10 minut. 
Wyjąć kiełbasę i pokroić w plasterki. 
Na patelni rozgrzać boczek, dorzucić 
cebulę i podsmażyć na złoto. Pod 
koniec dodać majeranek. Cebulę z 
boczkiem dodać do zupy. Odstawić 
do następnego dnia. Podawać z 
dodatkiem kiełbasy i jajka na twardo.

Pasztet domowy
Składniki:
podgardle wieprzowe - 300 g
łopatka wieprzowa - 500 g
wątróbka wieprzowa - 300 g
wołowina (pręga lub łata) - 500 g
grzyby suszone - 100 g
cebule - 2
jajka - 5
mleko - 0,5 l

czerstwe bułki - 2
smalec - 100 g
ziele angielskie, jałowiec, liść laurowy 
- po kilka sztuk
gałka muszkatołowa 
sól i pieprz - do smaku

Etapy przygotowania:
Mięsa, poza wątróbką, obsmażyć na 
smalcu na silnym ogniu. Przełożyć 
do rondla i zalać wodą, dając tylko 
tyle wody, aby mięso było przykryte. 
Dodać namoczone wcześniej grzy-
by, kilka ziaren ziela i jałowca, kilka 
listków laurowych. Dusić, aż mięso 
będzie bardzo miękkie, rozpadające 

się. Dopiero wtedy dodać wątrób-
kę i gotować jeszcze 15 minut. 
Bułki namoczyć w mleku. Mięsa, 
grzyby i bułkę przepuścić trzy razy 
przez maszynkę do mielenia mię-
sa. Za ostatnim razem użyć sitka 
o mniejszych otworach. Do masy 
dodać jajka i starannie wyrobić, 
aż masa będzie gładka i lśniąca (w 
dokładnym wyrobieniu tkwi sekret 
dobrego pasztetu). Doprawić gałką, 
solą i pieprzem. Napełnić foremki (3 
keksówki po ok. 1 kg każda) i piec 
90 minut w temperaturze 160 C.

Baba wielkanocna
Składniki:
250 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
180 g cukru
150 g margaryny do pieczenia
4 jajka
2 krople aromatu waniliowego
100 g mieszanki suszonych owoców 
(rodzynki, żurawina, morele, skórka 
pomarańczowa)
Cukier puder 

Etapy przygotowania:
Wymieszać mąkę z proszkiem do 
pieczenia. W oddzielnym naczyniu 
utrzeć margarynę z cukrem do 
uzyskania puszystej masy. Cały 
czas ucierając w mikserze stop-
niowo dodawać jajka. Następnie 
dodać mąkę, aromat waniliowy 
oraz suszone owoce. W razie po-
trzeby pokroić owoce na mniejsze 
kawałki. Wymieszać aż wszystkie 
składniki dokładnie się połączą. 
Rozgrzać piekarnik do 180 stopni 
i nasmarować formę do babki 
masłem. Przelać masę do formy 
i wstawić do piekarnika na ok. 1 
godzinę. Gotową babę wyjąć do 
ostygnięcia, a przed podaniem 
oprószyć gęsto cukrem pudrem. 
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Wypędzenie zimy
Pierwszy dzień wiosny przywitał nas lekkim mrozem i przenikliwym wiatrem, a słońce dość 
nieśmiało wyglądało zza chmur. Nie przeszkodziło to najmłodszym mieszkańcom Łęczycy 
w licznym udziale w corocznym wypędzaniu zimy. Na skwerze przed Domem Kultury dzie-
ci z przedszkoli nr 1 i 2 oraz uczniowie szkół podstawowych nr 1 i 2 hałasami wypędzili zimę.  
Każda ekipa przygotowała kukłę marzanny oraz krótki program artystyczny. Punktem kulminacyjnym 
była interwencja łęczyckich strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy. Kukły marzann zostały 
zmoczone silnym strumieniem wody ze strażackiego węża, padały na ziemię jedna po drugiej. Zima 
została przepędzona a wiosna przywitana. 
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Pierwsze czujniki jakości powie-
trza zostały przez spółdzielnię 
mieszkaniową zainstalowane w 
mieście. Urządzenia znajdują się 
na elewacjach budynków przy ul. 
Staszica, Zachodniej i Lipowej. 
W planach jest montaż jeszcze 
kilku czujników. Pomiary można 
sprawdzać za pośrednictwem 
internetu. 

- Należy wprowa-
dzić adres strony in-
ternetowy looko2.com 
i tam zobaczyć jakiej 
jakości mamy powietrze 
w Ozorkowie – mówi 
Piotr Piętka, prezes 
spółdzielni. - Wyświe-
tla się mapa całej Pol-
ski, a przybliżając ob-
raz możemy dokładnie 
wyświetlić lokalizację 
poszczególnych czuj-
ników. 

Urządzenia wskazują głównie za-
pylenie, czyli wartości PM1, PM2,5 
i PM10. Zazwyczaj tzw. indeks 
jakości powietrza w Ozorkowie 
jest średni. 

Miejscowa spółdzielnia analizu-
je w tej chwili w których jeszcze 
miejscach w Ozorkowie pojawią 
się czujniki jakości powietrza. 
Mieszkańcy, z którymi rozma-

W tym roku zosta-
nie przeprowadzona 

termomodernizacja Przedszkola 
Miejskiego nr 5 w Ozorkowie. 
Przedszkole to będzie drugim z 
pięciu miejskich ozorkowskich 
przedszkoli, objętych projektem 
pt. „Kompleksowa termomoder-
nizacja budynków użyteczności 
publicznej Miasta Ozorków”. W 
minionym roku, jako pierwsze, 
zmodernizowano Przedszkole 
Miejskie nr 3.

W ramach inwestycji w PM5 zo-
staną ocieplone ściany zewnętrzne, 
stropodachy, ściany piwnic oraz stro-
py zewnętrzne, zostaną wymienione 
drzwi i okienka piwniczne (pozostałe 
okna wymieniono w latach poprzed-
nich). Zostanie zmodernizowany cały 
system grzewczy, łącznie z wymianą 
instalacji i kaloryferów, system przy-
gotowania ciepłej wody, wentylacji i 
przeciwpożarowy. 

Początkowo zakładano, że w 
2018 r. zostanie przeprowadzona 
termomodernizacja dwóch przed-
szkoli: PM5 i PM4, jednak wysoki 
wzrost kosztów prac budowlanych 
wymusił zmianę planów. Przetarg 
prowadzono trzy razem i za każ-
dym razem oferty potencjalnych 
wykonawców były znacznie wyższe 
niż kwota zabezpieczona na ten cel 
w budżecie miasta. 

- Ostatecznie, by nie prze-
dłużać procedury i w wakacje 
rozpocząć prace budowlane, w 
porozumieniu z Urzędem Mar-
szałkowskim zdecydowaliśmy, 
by zwiększyć środki na termo-
modernizację jednego budynku, 
a w roku przyszłym przeprowa-
dzić prace w kolejnym – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

PM5 wybudowano 43 lata temu; 
budynek jest starszy i bardziej 
zniszczony niż PM4. Nigdy nie prze-

chodził generalnego remontu, dach 
przecieka, a instalacja grzewcza 
jest stara, bez możliwości regulacji 
ciepła. Koszt modernizacji PM5 
wyniesie ponad 1 mln zł.

- Termomodernizacja poprawi 
komfort dzieci, pozwoli zaoszczędzić 
energię cieplną, zmniejszy koszty 
ogrzewania i poprawi estetykę przed-
szkola – mówi dyrektor Ewa Bagiń-
ska, dyr. „piątki”. – Z niecierpliwością 
czekamy na remont, ponieważ ze 
względu na stan budynku z pewno-
ścią jest to potrzebna inwestycja.

Program termomodernizacji 
przedszkoli realizowany jest w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. Do-
finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
stanowi 2,1 mln zł. Na 2019 r. zapla-
nowano termomodernizację PM4, 
a na 2020 r. – PM1 i PM2.

W Ozorkowie monitorowane zapylenie 

Jeden z czujników jest na elewacji spółdzielni. 
W tym miejscu może będzie też ekran 
wyświetlający komunikaty o jakości powietrza 
w Ozorkowie.

wialiśmy, 
nie ukry-
wają, że 

doskonałym miejscem do analizy 
jej teren tuż przy strefie – na końcu 
ul. Staszica. 

- Być może tam też zainstalu-
jemy czujnik. Moim zdaniem nie 
można jednak stwierdzić, że strefa 
zanieczyszcza powietrze w mieście. 
Pomiary wcale nie są niekorzystne 
– słyszymy. 

Szkoda jedynie, że analiza ozor-

kowskiego powietrza jest póki co 
tylko w internecie. Zapytaliśmy 
szefa spółdzielni, czy w planach jest 
montaż ekranu za pośrednictwem 
którego spacerujący mieszkańcy 
mogliby od razu zobaczyć wartości 
zapylenia. 

- Zastanawiamy się nad tym. Nie 
wiem, czy jest taka możliwość, ale 
można by wyniki pokazywać na 
naszym ekranie na elewacji budyn-
ku spółdzielni. 

(stop) 

„piąTKa” do remonTU
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Do redakcji dzwo-
nią mieszkańcy ul. 

Maszkowskiej, którzy narzekają 
na kierowców tirów lekcewa-
żących znak zakazujący wjazdu 
ciężkich pojazdów. Odkąd w 
centrum miasta budowane jest 
rondo, ruch na ulicach, którymi 
wyznaczono objazdy, bardzo się 
zwiększył. Wcześniej redakcja o 
podobnym problemie została po-
informowana przez mieszkańców 
ul. Partyzantów.  

Łkającym głosem pani Grażyna 
mówi o śmierci swojego syna. 
Rodzina szykowała się pomału 
do świąt. Nikt nie przypuszczał, że 
zamiast radości, będzie ogromny 
smutek. Pozostała pustka i pytanie 
bez odpowiedzi... dlaczego?

Przemek miał dopiero 26 lat. Plany 
na przyszłość i całe życie przed sobą. 

- Boże mój – wzdycha matka. - Tak 
jest mi ciężko. 

Pani Grażyna chciałaby wymazać 
tamten dzień z pamięci. Cofnąć czas. 

- Przemek rano praktycznie nie 
zjadł śniadania. Powiedział, że 
źle się czuje. Poszedł do swojego 
pokoju, położył się. Zajrzałam tam 
za kilka minut. Leżał na łóżku, był 
cieniem samego siebie. Usiadłam 
koło niego, przytuliłam. Syn za-

nerwy na maszkowskiej

Z drogi krajowej na Maszkowską 
rzeczywiście wjeżdża masa ogrom-
nych tirów. Kierowcy nie zwracają 
uwagi na ustawiony znak zakazu. 

- Trudno to wytrzymać. Nieraz tiry 
jadą jeden za drugim. To koszmar. Z 
reguły przy ul. stoją już wiekowe bu-
dynki. Ściany się trzęsą, jest zagrożenie 
uszkodzeń – mówią ozorkowianie. 

O problemie powiadomiliśmy urząd 
miasta. Jakie kroki można przedsię-
wziąć, aby mieszkańcy mieli choć 
trochę więcej spokoju?

„W związku z prowadzonymi pra-
cami polegającymi na przebudowie 
skrzyżowania ulic: Zgierskiej, Połu-
dniowej oraz wyznaczonym objazdem, 
Urząd Miejski w Ozorkowie zwrócił się 
do komendanta powiatowego policji w 
Zgierzu z prośbą o wzmożone kontrole 
w rejonie w/w ulic. Wszelkie przypadki 
łamania przepisów ruchu drogowego 
prosimy zgłaszać do służb do tego wy-
znaczonych” - czytamy w odpowiedzi 
magistratu. 

(stop)

mknął tylko oczy i zmarł 
mi na rękach. 

W małej podozorkow-
skiej miejscowości miesz-
kańcy komentują śmierć 
26-latka. Niektórzy sugeru-
ją, że chłopak sam zgotował 
sobie taki los z dramatycz-
nym finałem życia. 

- Tak szczerze, to za koł-
nierz nie wylewał. Ludzie 
tu u nas na wsi mówią, że 
musiał wypić jakiś lewy 
alkohol – usłyszeliśmy.

- Ludziom ust się nie 
zatka. To przykre, nie mam na to 
wpływu – żali się matka Przemka.  
- Syn nie nadużywał alkoholu. Podczas 
ostatnich badań w łęczyckim szpitalu, 
wyniki były dobre. Nie miał żadnych 
kłopotów z wątrobą. Jako przyczynę 
śmierci lekarze podali zator serca i płuc. 

* * *
Tydzień przed świętami doszło do 

tragicznego wypadku pod Ozorko-
wem. Zginął kierowca, 22-letni miesz-
kaniec Poddębic. 

- Bmw, kierowane przez 22-latka, 
wypadło na łuku z drogi i uderzyło w 
drzewo. Kierowca zginął na miejscu. 
O 2 lata młodsza pasażerka, gdy przy-
jechaliśmy na miejsce, była nieprzy-

tomna. W poważnym stanie została 
odwieziona do szpitala – informuje 
sierż. sztab. Robert Borowski z KPP 
w Zgierzu. 

Do wypadku doszło w miejsco-
wości Wytrzyszczki – na trasie z 
Ozorkowa do Parzęczewa. Jak ustalili 
funkcjonariusze, kierowca jechał zbyt 
szybko. 

- Świadczy o tym chociażby ślad 
na drzewie w które uderzyło auto. 
Znajduje się na wysokości prawie 
dwóch metrów. Pojazd wystrzelił z 
łuku drogi jak z procy. Dlatego zakła-
damy, że prędkość została znacznie 
przekroczona – dodaje policjant. 

(stop)

Na miejscu zginął 22-letni kierowca bmw. 
Jechał za szybko  

Śmierć mŁodych ludzi

Przemek spod Ozorkowa miał 
26 lat. Jego matka została na 
gospodarstwie sama 
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Poseł Łukasz Rzepecki zapropono-
wał kolejne rozwiązania mające na 
celu utrzymanie linii tramwajowej 
nr 46, a mianowicie zorganizo-
wanie okrągłego stołu w sprawie 
przyszłości linii tramwajowej 46. W 
takim spotkaniu ponad podziała-
mi wziąć by mieli udział parlamen-
tarzyści z województwa łódzkiego 
oraz władze miast i gmin leżących 
wzdłuż linii tramwajowej 46. Poseł 
chce, aby linię wpisać do rejestru 
zabytków. Napisał interpelację do 
wicepremiera Piotra Glińskiego, 
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego.

Z odpowiedzi wicepremiera wy-
nika, że wpisu może dokonać łódzki 
wojewódzki konserwator zabytków 
na wniosek właściciela lub użytkow-
nika wieczystego gruntu, na którym 
usytuowana jest linia tramwajowa. 
Wicepremier, Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Piotr 
Gliński zaznaczył, że wpis do rejestru 
zabytków zapewni ochronę torowi-
sku i sieci trakcyjnej linii. Natomiast 
z faktu wpisu do rejestru zabytków 
nie będzie wynikał obowiązek utrzy-
mywania na tej linii komunikacji 
tramwajowej. Dlatego poseł Łukasz 
Rzepecki zaapelował do prezydent 
Łodzi Hanny Zdanowskiej i woje-
wody łódzkiego Zbigniewa Raua o 
podjęcie kroków prawnych mające 
na celu wszczęcie takiej procedury 
przez łódzkiego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

- To dobre informacje, że poprzez 
wpisanie do rejestru zabytków utrzy-
mana może zostać sieć trakcyjna i 
torowisko, bo to pierwszy krok do 
utrzymania linii nr 46 - mówi poseł.

Na interpelację posła odpowie-
działo również ministerstwo inwe-
stycji i rozwoju.

„Kwestia uzgodnień projektów 
możliwych do realizacji w ramach 
działań dedykowanych strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych leży w kompetencjach 
odpowiednich instytucji regionu. 
Jakiekolwiek rozstrzygnięcia, w tym 
dotyczące sposobu rozdysponowa-
nia dodatkowych środków, będą 
możliwe po formalnym zakończe-
niu negocjacji zmian programu z 
Komisją Europejską i pozostają w 
kompetencjach IZ RPO wojewódz-
twa łódzkiego” - czytamy w piśmie 
przesłanym przez ministerstwo.

- Bardzo się cieszę, że jest pozytyw-
ne zainteresowanie tematem ze stro-
ny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
i zrozumienie ze strony rządowej. 
Ważne jest to, żeby ta inicjatywa 
ujęta została w nowej perspektywie 
unijnej. Jest czas na przygotowanie 
kompleksowego projektu i uzyska-
nia niezbędnych pozwoleń , jest duża 
szansa na utrzymanie linii tramwajo-
wej 46 tak ważnej dla mieszkańców 
Ozorkowa, Zgierza i Łodzi , tylko 
trzeba o nią zawalczyć, a włodarzom 
miast chyba nie za bardzo się chce – 
konkluduje poseł Łukasz Rzepecki.

Poseł Rzepecki nieustannie walczy o linię tramwajową nr 46

czy będzie okrągły stół? Czy jest szansa dla 46? Wielu miesz-
kańców wątpi w reaktywację linii. 
Zawieszenie kursowania tramwajów 
było wydarzeniem, które głośnym 
echem odbiło się w naszym regionie. 
Nie tylko lokalne władze, ale również 
politycy na wyższych szczeblach roz-
poczęli walkę o powrót tramwajów 
na tory. Z jakim skutkiem?

Jak się dowiedzieliśmy, burmistrz Jacek 
Socha spotkał się niedawno z Piotrem Gliń-
skim, wiceprezesem Rady Ministrów, mi-
nistrem kultury i dziedzictwa narodowego.

- Rozmawialiśmy na temat dalszych 
losów tramwaju 46. Wiceprezes RM 

Na torach auta zamiast tramwaju 
doskonale zna problem. 
Za dalszym utrzyma-
niem linii tramwajo-
wej przemawia wiele 
argumentów. Nie 
chodzi tylko o aspekt 
sentymentalny. Pan 
minister dobrze ro-
zumie, że nowocze-
sna linia tramwajo-
wa spowoduje, że 
mieszkańcy będą 
mogli bardzo szyb-
ko i bezkolizyjnie 
podróżować do Ło-
dzi. Będzie to jeden 
z ważniejszych elementów systemu komu-
nikacji zbiorowej w obrębie Aglomeracji 
Łódzkiej – mówi burmistrz Ozorkowa. 

W trakcie spotkania P. Gliński zadekla-
rował pomoc w działaniach zmierzających 
do pozyskania niemałych środków na 
remont linii 46. Nie ulega wątpliwości, że 
inwestycja nie zostanie zrealizowana w 
ciągu jednego roku. Musi zostać rozłożona 
na lata. Burmistrz J. Socha jest przekona-
ny, że w przypadku uzyskania pomocy 
ze strony władz centralnych, tramwaj 46 
zostanie uratowany. 

Przypomnijmy, że głównym powodem 
zawieszenia w kursowaniu tramwajów, jest 
fatalny stan trakcji i torowiska. Podróż tram-
wajem przypominała drogę przez mękę. Z 
całą pewnością nie był to środek lokomocji 
na miarę XXI wieku. 

Pomimo tych niedogodności wiele osób 
z sentymentem odnosi się do tramwaju 

Tramwaje nie kursują, a na torach stoją samochody 
i wspomina 
czasy, kiedy podróżowało się nim do szkoły 
w Zgierzu, czy też na zakupy do Łodzi. 
Ogromna część mieszkańców chce, żeby 
ten środek lokomocji nadal funkcjonował. 
Wskrzeszenie tramwaju 46 wiąże się z 
koniecznością wydatkowania olbrzymich 
kwot na remont torowiska i sieci trakcyjnej. 
Z analiz przeprowadzonych przez MPK 
Łódź wynika, że koszt takiej inwestycji 
wyniesie około 200 milionów złotych. 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że żad-
nego z samorządów, przez które przebiega 
linia 46 nie stać na zrealizowanie takiej 
inwestycji z własnych środków. Warto 
odnotować, że całoroczny budżet Ozorkowa 
wynosi nieco ponad 80 milionów złotych. 
Władze samorządowe twierdzą, że moder-
nizacja linii tramwajowej będzie możliwa 
tylko pod warunkiem pozyskania na ten 
cel funduszy zewnętrznych. 

Burmistrz Jacek Socha spotkał 
się z wiceprezesem RM Piotrem 
Glińskim 

Ozorków Pierwsze cieplej-
sze dni i pierwsze 

telefony do redakcji ws. nie-
utwardzonych dróg. Jeden ze 
zmotoryzowanych mieszkań-
ców, który się z nami skontak-

tował, psioczył 
na nieprzejezdną 
z powodu zale-
gającego śniegu 
ul. Grzybową. 

- Aż strach po-

myśleć, jak ta 
droga będzie 
w yg l ąd a ć  w 
czasie roztopów 
– usłyszeliśmy. 

Władze mia-
sta zapewniają, 
że w ramach 
środków stara-

Zaśnieżone drogi z ubiegłego tygodnia już zamieniły 
się w błotniste breje

Kierowcy wściekają się na stan nieutwardzonych dróg

Wiosna, czas roztopów...

ją się na bieżąco odśnieżać oraz 
utwardzać drogi. Niestety, w 
Ozorkowie nie brakuje podobnych 
traktów. Pewne jest, że w tym 
roku miasto planuje gruntowną 
przebudowę nieutwardzonej ul. 
Kochanowskiego, na odcinku od 
ul. Wodnej do Lipowej.

(stop)
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Kasza bulgur to rodzaj kaszy, której 
właściwości i wartości odżywcze 
są doceniane przez mieszkańców 
Bliskiego Wschodu już od ponad 
4000 lat. Kasza bulgur to obok ryżu 
ich podstawowy składnik diety. 
Nic dziwnego - kasza bulgur jest 
bogata w substancje, które wspo-
magają pracę serca, koją nerwy 
oraz obniżają poziom cukru we 
krwi. Ponadto jest skarbnicą kwasu 
foliowego, tak ważnego dla kobiet 
w ciąży. Sprawdź, jakie jeszcze 
właściwości posiada kasza bulgur.

Kasza bulgur wspomaga pracę 
układu sercowo-naczyniowego

Kasza bulgur zawiera ściśle ze sobą 
współpracujące składniki mineralne, 
które odpowiadają za prawidłową 
pracę układu sercowo-naczyniowe-
go: potas, wapń, magnez i sód. Potas 
obniża ciśnienie krwi, a w czasie 
wysiłku fizycznego wzmaga skurcze 
serca, by lepiej dotlenić organizm. 
Podobną rolę pełni wapń, który 
jest niezbędny do skurczu serca, w 
związku z tym odgrywa istotną rolę 
w prawidłowym pompowaniu krwi 
do wszystkich tkanek ciała. Z kolei 
magnez rozszerza tętnice, a tym sa-
mym może uchronić przed zawałem. 
Ponadto pomaga regulować poziom 
wapnia i poprawia wchłanianie 
potasu. Natomiast sód wspólnie z 
potasem reguluje napięcie mięśniowe 
i wpływa na przewodzenie bodźców 
w komórkach nerwowych. Ponadto 
kasza bulgur jest bogata w błonnik, 
który obniża poziom “złego” chole-
sterolu i wiąże tłuszcze w przewodzie 
pokarmowym. Kasza bulgur może 
również wspomóc leczenie anemii, 
ponieważ jest bogata w żelazo i kwas 
foliowy - składniki, które zapobiegają 
niedokrwistości.

Kasza bulgur 
dla zestresowanych

Osoby, które są znerwicowane lub 
żyją w ciągłym napięciu i stresie, 
powinny na stałe wprowadzić kaszę 
bulgur do jadłospisu. Jest ona boga-
ta w witaminy z grupy B i magnez 
- substancje, które odpowiadają 
za prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego, a tym samym 
pozwalają utrzymywać równowagę 
psychiczną. Witamina B1 (tiamina) 
poprawia pamięć i usprawnia my-
ślenie, a witamina B2 (ryboflawina) 
łagodzi bóle i zawroty głowy. Z kolei 
witamina B6 (pirydoksyna) ułatwia 
przyswajanie magnezu i jest nie-
zbędna do wytwarzania neuroprze-
kaźników: serotoniny, dopaminy 
i noradrenaliny, których niedobór 
może wywoływać depresje i stany 
lękowe. Również witamina B9, 
czyli kwas foliowy, usprawnia pracę 
układu nerwowego i zmniejsza na-
pięcie nerwowe. Natomiast magnez 
ułatwia dostarczanie glukozy do 
mózgu. Jest również niezbędny do 
wytwarzania neuroprzekaźników. 
Także węglowodany złożone, które 
składają się na kaszę bulgur, po-
prawiają nastrój, gdyż podnoszą 
poziom serotoniny, czyli “hormonu 
szczęścia”.

Kasza bulgur na szybsze 
trawienie i zaparcia

Kasza bulgur jest źródłem 
błonnika, który usprawnia funk-
cjonowanie przewodu pokarmo-
wego. W związku z tym wspo-
maga proces trawienia, poprawia 
perystaltykę jelit i zapobiega za-
parciom, a niektórzy specjaliści 
twierdzą, że nawet nowotworom 
jelita grubego.

W ciągu dnia możemy pozwolić 
sobie na kilka filiżanek herbaty. 
Najsilniejsze działanie pobu-
dzające ma herbata parzona 
krótko (do 3 minut), ponieważ 
w pierwszych minutach do 
wody przedostaje się najwięcej 
kofeiny. Dłuższy czas parzenia 
zmienia właściwości herbaty na 
bardziej uspokajające.

Zielona i biała herbata

Są poddawane procesowi fermen-
tacji, dzięki temu końcowy produkt 
jest najbardziej zbliżony do składu 
świeżych liści. Białe i zielone her-
baty mają najwyższą zawartość 
polifenoli, korzystnie działających 
na układ krążenia, odtruwających, 
opóźniających procesy starzenia i 

chroniących przed nowotworami. 
Napary z białej herbaty, w której 
składzie znajdują się najmłodsze 
listki i pączki, mają słomkowy kolor 
i delikatny, słodkawy smak. Zielona 
herbata jest z kolei bardziej gorzka 
i cierpka.

Czarna herbata

Podczas jej produkcji liście her-
baciane są w całości poddawa-

ne fermentacji. Zyskują przez to 
charakterystyczny smak i aromat, 
ale tracą część cennych przeciwu-
tleniaczy. Co ciekawe, z przefer-
mentowanych liści herbacianych 
kofeina jest uwalniana w większej 
ilości. Napary z czarnej herbaty 
zawierają jej nawet 3-krotnie więcej 
niż z herbaty zielonej!

Czerwona herbata (Pu-erh)

Jest poddawana częściowej (ok. 
70 proc.) fermentacji wpływającej 
na powstawanie jej intensywnego 
ziemistego aromatu. Napary z 
czerwonej herbaty obniżają stę-
żenie cholesterolu, oczyszczają i 
wzmacniają organizm oraz wspo-
magają procesy trawienne. Pu-erh 
to również prawdziwy pogromca 
tłuszczu, który skutecznie pomaga 
pozbyć się zbędnych kilogramów.

Olejek różany to naturalny produkt, 
który można wykorzystać w aroma-
terapii, do masażu czy jako składnik 
innych kosmetyków z róży. Dlaczego 
kobiety tak chętnie sięgają po olejek 
różany? Poznaj właściwości olejku 
różanego.

Właściwości relaksacyjne

Olejek różany wytwarzany jest w 
procesie destylacji płatków parą wodną. 
Jego głównym składnikiem są związki 
alkoholi. Dzięki charakterystycznemu 
zapachowi korzystnie wpływa na 
psychikę i samopoczucie. Olejek różany, 
ze względu na jego właściwości, wyko-
rzystuje się również w aromaterapii: 
łagodzi skutki stresu, poprawia nastrój, 
relaksuje, zmniejsza napięcie nerwowe 
i ułatwia zasypianie.

Wpływ na zdrowie

Olejek różany ma też właściwości an-
tyseptyczne i przeciwzapalne. Koi cerę 
wrażliwą, a zmęczonej i szarej dodaje 
blasku. Korzystnie wpływa także na 
rozszerzone naczynka krwionośne, po-
nieważ wzmacnia je i zmniejsza zaczer-
wienienia. Olejek różany wykorzystuje 
się również w łagodzeniu dolegliwości 

bólowych spowodowanych menstru-
acją. Ulgę przynosi wmasowanie kilku 
kropli w podbrzusze.

Wpływ na skórę

Zawiera także witaminę E i witaminę 
C oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Dodany do kosmetyków do cery suchej, 
odwodnionej lub cery dojrzałej znako-
micie ją odżywia, wygładza, nawilża 
i zmniejsza zmarszczki, zwłaszcza 
mimiczne. Olejek poprawia stan skóry 
starzejącej się - wygładzając zmarszczki 
i zwiększając jej jędrność. A dodany do 
kremów pod oczy zmniejsza opuchli-
znę i usuwa objawy zmęczenia. Olejek 
różany działa również jako... afrodyzjak. 
Jego zapach wydobywający się z komin-
ka aromaterapeutycznego może być 
sposobem na niskie libido i urozmaice-
nie swojego życia seksualnego.

Zastosowanie olejku różanego

Zapachowe kąpiele - wystarczy 
wlać dwie krople olejku różanego do 
wanny, a kąpiel zamieni się w pełną 
zapachowych doznań przyjemność. 
Kąpiel z olejkiem różanym relaksuje, 
pozwala zregenerować siły po ciężkim 
dniu. Warto jednak pamiętać, że kąpiel 

nie powinna trwać dłużej niż 20 minut, 
a temperatura wody - nie wynosić 
więcej niż 37ºC i mniej niż 25°C. Jeśli 
masz popękane naczynka i borykasz 
się z niskim ciśnieniem, zrezygnuj z 
gorących kąpieli.

Masaż- olejku różanego można też 
użyć do masażu twarzy. Wystarczy 
rozsmarować kilka jego kropli w dłoni 
i rozprowadzić na twarzy okrężnymi 
ruchami. Olejek wchłonie się już po 
upływie ok. pół minuty. Najlepiej 
stosować go codziennie wieczorem, 
koniecznie po dokładnym demakijażu.

Aromaterapia- aby w powietrzu 
unosił się piękny zapach olejku różane-
go, wystarczy umieścić go w kominku 
aromaterapeutycznym - konkretnie 
na miseczce u jego szczytu. W samym 
wnętrzu kominka umieszczamy te-
alight - małą świeczkę, która płonąc, 
uwolni zapach.

Zielony jęczmień staje się coraz 
bardziej popularny jako suplement 
dla osób odchudzających się i dba-
jących o zdrową dietę. Faktycznie 
młody jęczmień jest doskonałym 
źródłem witamin i składników 
mineralnych. Zawiera więcej wita-
miny C niż sok pomarańczowy oraz 
więcej beta-karotenu niż marchew. 
Ponadto zielony jęczmień to bo-
gactwo egzogennych aminokwa-
sów i błonnika pokarmowego. Wy-
soka zawartość błonnika sprawia, 
że młody jęczmień ma właściwości 
odchudzające.

Czy zielony jęczmień pomaga 
schudnąć?

Preparaty z zielonego jęczmienia są 
polecane osobom pragnącym schud-
nąć ze względu na wysoką zawartość 
błonnika, jak również witamin i skład-
ników mineralnych. Rozpuszczalne 
frakcje błonnika pokarmowego zawar-
te w młodym jęczmieniu zwiększają 
uczucie sytości i opóźniają opróżnianie 
żołądka. Natomiast błonnik nieroz-
puszczalny pobudza perystaltykę 
jelit, zapobiegając zaparciom, które 
często pojawiają się u osób w trakcie 
odchudzania. Według ekspertów spo-
żywanie wyciągu z pędów jęczmienia 
przez mężczyzn powoduje zmniejsze-

nie masy ciała o 8% w porównaniu z 
osobami niespożywającymi wyciągu. 
Ponadto w grupie osób stosujących 
wyciąg zmniejszyła się zawartość tłusz-
czowej masy ciała. Jednak preparaty z 
zielonego jęczmienia to środki wspo-
magające odchudzanie, nie zastąpią 
odpowiednio zbilansowanej diety i 
aktywności fizycznej.

 
Zielony jęczmień – właściwości 

prozdrowotne

Zielony jęczmień stanowi bogac-
two witamin i składników mineral-
nych. Jest źródłem witamin z grupy 
B, antyoksydantów (witaminy C i E, 
beta-karotenu), żelaza, wapnia, ma-
gnezu i cynku. Oprócz tego zielone 
łodygi jęczmienia zawierają naturalne 
hormony i chlorofil. W porównaniu 
z innymi roślinami 
zielony jęczmień jest 
bogaty w niezbęd-
ne aminokwasy, 
a więc te, których 
nasz organizm nie 
potrafi sam wypro-
dukować. Młody 
jęczmień ma więc 
silne właściwości 
przeciwutleniają-
ce, co warunkuje 
jego działanie prze-

ciwzapalne, przeciwnowotworowe i 
przeciwwirusowe. Zielony jęczmień 
pomaga w leczeniu trądziku i owrzo-
dzeń. Ponadto łagodzi bóle żołądka, 
bóle stawów i zmniejsza stany zapal-
ne. Dodatkowo wysoka zawartość 
chlorofilu sprzyja odkwaszeniu 
organizmu, zapewniając równowa-
gę kwasowo-zasadową organizmu. 
Zielony jęczmień oprócz bogactwa 
witamin i składników mineralnych 
jest także źródłem rozpuszczalne-
go błonnika pokarmowego, który 
przyspiesza metabolizm tłuszczu w 
organizmie i obniża stężenie chole-
sterolu we krwi. Ponadto w zielonym 
jęczmieniu występują frakcje błonni-
ka nierozpuszczalnego warunkujące 
korzystny wpływ na pracę układu 
pokarmowego i zmniejszające ryzyko 
nowotworu jelita grubego.

Jakie właściwości mają różne rodzaje herbat?

Herbaty białe zawierają wiele 
przeciwutleniaczy 

Herbata czerwona ma działania 
odchudzające

Herbata czarna jest skarbnicą kofeiny

Zielony jęczmień: właściwości i zastosowanie. 
Czy zielony jęczmień pomaga schudnąć?

Przygotowanie soku z zielonego jęczmieniaProszek z zielonego jęczmienia rozpuść w szklance chłodnej wody, soku owocowego lub soku ze świeżo wyciśniętych owoców. Pamię-taj, woda nie może być gorąca, bo spowoduje straty witamin i inaktywuje enzymy zawarte w zielonym jęczmieniu. Sok należy pić 20 do 30 minut przed jedzeniem, najlepiej 2 razy dzien-nie. Proszek możesz również dodać do jogurtu, płatków owsianych, zupy czy surówki.

Kasza BULgUr - właściwości i wartości 
odżywcze kaszy bulgur

Olejek różany: właściwości  kosmetyku z róży
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Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania.
Firma „KO-MAR”
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy lub Piątku

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

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

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

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

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

Referent techniczny
Wykształcenie średnie, 
świadectwo szkolne do wglądu, 
biegła obsługa komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
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

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

Robotnik budowlany
Doświadczenie w zawodzie.
Usługi Remontowo-Budowlane 
Bogdan Kordek

Przeczyca 140
39-230 Przeczyca
tel. 602 584 680

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy
Gospodarstwo Ogrodnicze
inż. Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
tel. 530 732 304

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

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

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zas. 
zawod, badania sanitarno – 
epidemiologiczne (w przypadku 
braku możliwość realizacji przed 
zatrudnieniem)
HURTAP S.A.
Ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-25-13

Kasjer - sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność pracy na sklepie, 
aktualna książeczka sanepidowska, 
doświadczenie 2 lat na podobnym 
stanowisku
GRAM SADECCY Sp. j.
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Tel. 24 721-50-14
Praca w Łęczycy, 
ul. Dominikańska 8D

Szwaczka
Umiejętność szycia
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe 
pielęgniarskie, dyplom pielęgniarki, 
aktualne prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-30-01

Mechanik
Wykształcenie mechaniczne, 
umiejętność naprawy pojazdów 
mechanicznych, prace 
konserwujące
MARQS Mechanika Pojazdowa
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-646
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Kierowca autobusu
Umiejętność kierowania busem/ 
autokarem, prawo jazdy kat. D

MARQS Usługi Autokarowe
Marek Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-708
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Piekarz
Umiejętność wypieku pieczywa – 
zawodu piekarza, doświadczenie 
w zawodzie piekarza
Piekarnia – Cukiernia
Krzysztof Rosiak
Ul. Kościelna 8
99-120 Piątek
Tel. 668-839-008

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

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji, badania lekarskie, 
psychotesty, karta kierowcy
MARKO – TRANSPORT Sp. z o.o.
Ul. 57 P.P. Wlkp. 29
99-100 Łęczyca
Tel. 603-377-661
Praca na terenie kraju.

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie 2 lata, 
znajomość j. angielskiego mile 
widziana
PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
Tel. 796-221-660

Kominiarz
Wykształcenie zawodowe – 
kominiarz, warunek konieczny: 
uprawnienia czeladnika lub mistrza
Twój Kominiarz 
Robert Bandurski
Ul. Łowiecka 16B/16
64-920 Piła
Tel. 794-393-906
Praca w Łęczycy i okolicach

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Stemplew
Tel. 601-326-206

Pracownik produkcyjny
Zdolności manualne, dobry wzrok, 
mile widziane doświadczenie na 
produkcji – wtryskarka, zgrzewarka
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
Ul. Ptasia 10

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



60-319 Poznań
Praca w Łodzi ul. Lodowa 93e
Tel. 512-505-022
e-mail: jglapinska@strefajob.pl

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 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
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe, uprawnienia do 1 kV, 
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Sortowacz
Chęć do pracy
Eko-Kossa
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Nowy Gaj
Tel. 576-128-349

Konserwator ogólny
Umiejętność wykonywania prac 
hydraulicznych w zakresie wod-
kan i co, uprawnienia w zakresie 
prac spawalniczych i innych prac 
budowlanych, doświadczenie 
zawodowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka”
Ul. M. Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy lokal 
o pow. 91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. 
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 o pow. 60,67 m², parter 
w Ozorkowie 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

Sprzedam działkę pracowniczą o 
pow. 535 m² z domkiem piętro-
wym - Leźnica Wielka nad Zale-
wem. Tel.: 790-388-867

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

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – 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

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.

biuro 
kredytowe 

zaprasza 
Łęczyca 

Przedrynek 8 pokój 3.1 
tel 507-017-833

reklama
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ogłoszenie

We wtorek tuż po świętach Wiel-
kanocnych skansen „Łęczycka 
zagroda chłopska” wznawia dzia-
łalność po zimie. Będzie to szósty 
sezon „zagrody” w Kwiatkówku 
pod Łęczycą.

Na inaugurację sezonu nie prze-
widziano żadnej imprezy. Będzie 
można jedynie zwiedzić skansen. 
Pierwsze liczne atrakcje dla tury-
stów zaplanowane zostały na majo-

Po świętach otwierają skansen

Gm. Góra św. Małgorzaty wy weekend, który w Kwiatkówku 
będzie trwał od 28 kwietnia do 3 
maja. Inne tegoroczne imprezy to 
m.in. „Dzień Dziecka” (29 maja), 
„Obchody Nocy Świętojańskiej” (24 
czerwca), „Kolorowy Kwiatkówek” 
(11-15 sierpnia), „Igrzyska Gier Daw-
nych” (1 i 2 września),  „Już jesień” 
(16 września) „Hubertus w Kwiat-
kówku” (6 października). Skansen 
będzie działał do końca październi-
ka. Cena biletu normalnego wynosi 
9 zł a ulgowego 6 zł.

Uczniowie klas 6 i 7 
Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Łęczycy mieli możliwość 
w innowacyjny sposób zdobyć 
wiedzę z matematyki. Agnieszka 
Olczyk, matematyczka z „Trójki”  
odpowiedziała na zaproszenie 
i podczas trzech dni uczniowie 
przebywali w Centrum Kształce-
nia Matematyki i Fizyki Politech-
niki Łódzkiej. 

W Środowiskowym 
Domu Pomocy w Łę-

czycy uczestnicy zajęć już poczuli 
świąteczną atmosferę. W ubie-
głym tygodniu w siedzibie ŚD-
S-u zorganizowano wielkanocne 
śniadanie.

Wraz z pierwszym dniem wiosny na 
stołach Środowiskowego Domu Samo-
pomocy zagościły tradycyjne wielka-
nocne potrawy: żur, biała kiełbasa, jaja 
oraz babki. Dodatkowo podopieczni za-
dbali o wiosenny wystrój sali. Kolorowe 
dekoracje, stokrotki, a także świąteczne 
ozdoby sprawiły, że zaproszeni goście 

mogli poczuć atmosferę zbliżającej się 
Wielkanocy. Spotkanie było świetną 
okazją do rozmowy o ważnych dla 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Łęczycy wydarzeniach. Jego 
podopieczni powoli zaczynają przy-
gotowania do Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. Następnie wezmą 
udział w pikniku rodzinnym organi-
zowanym przez Ojców Bernardynów, 
który zaplanowano na 16 czerwca br., a 
pod koniec czerwca w ramach progra-
mu profilaktyki uzależnień wybiorą 
się na tygodniowy wyjazd integracyj-
no-rekreacyjny do Ustki. 

Wielkanoc w Środowiskowym 
Domu Samopomocy

Łęczyca

Łęczyca

„Dzikie łabędzie” w Przedszkolu nr 4
Łęczyca Każdego roku Przed-

szkole nr 4 w Łęczycy 
w ramach Przedszkolnego Teatru 
Wielkiego wystawia przedstawie-
nie. W tym roku rodzice, dziadko-
wie oraz zaproszeni goście mogli 
podziwiać małych artystów w 
sztuce pt. „Dzikie łabędzie” na 
podstawie baśni Hansa Christiana 
Andersena. 

W przedstawieniu udział 

w z ię ł y  p r z e d s z k o l a k i  z e 

wszystkich siedmiu grup, od 

maluszków po dzieci, które 

od września rozpoczną naukę 

w szkołach podstawowych. 

By wszyscy mogli podziwiać 

występy , sztuka wystawiana 

była w minionym tygodniu aż 

sześciokrotnie. 

niecodzienne zajęcia
Pierwszego dnia dzieci pracowa-

ły z programem Geogebra, gdzie 
obliczały wartości wyrażeń ma-
tematycznych. Następnego dnia 
odbyły się warsztaty “Matematyka 
w ruchu”, a ostatniego 
dnia zajęć uczniowie 
dowiedzieli się, co 
wspólnego ma pole 
namiotowe z matema-
tyką. Wzięli również 
udział w warsztatach 
chemicznych w EC1. 
Wszyscy pracowali 
z wielkim zapałem i 
wiele wynieśli z tych 
zajęć. Dzieci zostały 
bardzo miło przyjęte 
a na koniec otrzyma-
ły od wykładowców 
drobne gadżety.



16 26 MARCA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ciekawie i na weSoło

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

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na weSoło

połknięcie bazi Lany poniedziałek Święconka

Królik 
wilczasty

Niedziela Palmowa, w czasie której święcimy palemki, 
otwiera Wielki Tydzień. Zwyczaj ten upamiętnia prze-
jazd Jezusa przez Jerozolimę. Ludowa tradycja głosi, że 
poświęcona palma zapewnia zdrowie i szczęście całej 
rodzinie, dlatego zachowywano pobłogosławione pa-
lemki, by chroniły domowe ognisko przez cały rok. De-
korowano nimi domy, by odganiały wszelkie nieszczęścia. 
Po poświęcaniu palm, delikatnie bito nimi domowników 
„na szczęście”. Z kolei połknięcie bazi miało strzec nas 
przed chorobami, a nawet wywróżyć urodę i bogactwo!

Śmigus-dyngus niegdyś był dwoma odrębnymi zabawa-
mi. Pierwszą z nich był śmigus, który wywodzi się jeszcze 
z czasów słowiańskich. Polegał on na oblewaniu się zimną 
wodą i chłostaniu witkami wierzby. Symbolizowało to 
oczyszczenie z brudu po zimie. W ten sposób witano 
wiosnę. Z czasem na wsiach wprowadzono nowe zasady 
zabawy: młodzi chłopcy oblewali panny na wydaniu. 
Dyngus jest nowszą tradycją. Panna, która nie chciała zo-
stać zlana kubłem zimnej wody, miała szansę wykupienia 
się. Darowała pisankę chłopcu. Jajko musiało być ładnie 
ozdobione, w przeciwny razie młodzieniec mógł odrzucić 
podarek, a to kończyło się kąpielą.

Początkowo święcenie pokarmów odbywało się w 
domach. Błogosławiono wszystkie dania, które miały 
pojawić się na świątecznym stole. Od XVIII wieku obrzą-
dek ten odbywa się w kościołach. Zgodnie z tradycją w 
świątecznym koszyczku powinno pojawić się 7 potraw o 
znaczeniu symbolicznym: chleb oznacza ciało Chrystusa, 
jajko nowe życie i pokonanie śmierci, sól przepędza zło 
(wierzono, że ma moc odganiania złych duchów, wiedźm 
i czartów), wędliny/kiełbasy to zdrowie, dostatek i płod-
ność, ser/masło jest znakiem pojednania człowieka z 
przyrodą i dobrobytu, chrzan – siły fizycznej oraz goryczy 
męki pańskiej, ciast (babka) – doskonałości i umiejętności.

Nie każdemu 
do śmiechu 
w święta

Ciekawe 
co będzie 
w TV na 
Wielkanoc


