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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Kilka dni temu na jed-
nym z portali ogłosze-

niowych pojawiła się informacja 
o przygotowaniu do sprzedaży 
budynku przy alejach Jana Pawła 
II. Mieści się w nim bank oraz urząd 
skarbowy. Mieszkańcy zastanawiają 
się, czy skarbówka zostanie przenie-
siona po ewentualnej sprzedaży nie-
ruchomości, niektórzy mówią nawet 
o likwidacji urzędu, czy słusznie?

O sprawie rozmawialiśmy z 
Agnieszką Pawlak, rzecznikiem pra-
sowym Naczelnej Izby Administracji 
Skarbowej w Łodzi.

- IAS w Łodzi nie była informowa-
na o planach sprzedaży budynku, 
informację tę zaczerpnęliśmy ze stro-
ny internetowej banku. Jest to oferta 
mówiąca dopiero o przygotowaniu 
budynku do zbycia, co wcale nie musi 
zakończyć się sprzedażą. W związku z 
tym nie podejmowano żadnej decyzji 
dotyczącej szukania nowej lokalizacji 
dla Urzędu Skarbowego w Łęczycy ani 
nie rozważano likwidacji tego urzędu, 
który w alejach Jana Pawła II mieści 
się od 1 stycznia 2004 r. - informuje A. 
Pawlak. - Miesięczny czynsz wynosi 
14.509 zł.

Zadzwoniliśmy też do banku PKO 
BP, właściciela nieruchomości.

W tym roku spół-
dzielcy SM „Łęczy-

canka” dokonają wyboru nowej 
rady nadzorczej na kadencję 
2018-2021. Wystawią też ocenę 
dotychczasowej radzie oraz 
zarządowi spółdzielni. Czerw-
cowe walne zgromadzenie 
zostało podzielone na trzy tury 
i odbędzie się w bursie szkolnej 
przy ulicy Kaliskiej. Kandyda-
ci do nowej rady nadzorczej 
mogą zgłaszać się do 22 maja 
(wtorek).

Część pierwszego walnego 
zgromadzenia członków SM „Łę-
czycanka” zaplanowana jest na 6 
czerwca (środa) od godziny 17:00. 
Obejmuje członków spółdzielni 
mieszkających przy ul. Marii 
Konopnickiej 11; 9; 5; 7; 3; 1; 1a; 1b 
oraz przy ul. Dominikańskiej 15; 
10; 8; 10a; 8b; 8c.

Część II odbędzie się następne-
go dnia, w czwartek 7 czerwca. 
Rozpocznie się również o go-
dzinie 17:00 i obejmie członków 
spółdzielni mieszkających przy ul. 
Związku Walki Zbrojnej 1 i 1a; ul. 
Belwederskiej 79; 79a; 75 i 75a; ul. 
Osiedlowej 4; ul. Bitwy nad Bzurą 
24; ul. Dworcowej 5f; ul. Zachod-
niej 3; 9; ul. Marii Konopnickiej 
8B i 8C; ul. Marii Konopnickiej 15.

Część III walnego zgromadze-
nia odbędzie się 8 czerwca (piątek) 
od godziny 17.00. Przeznaczona 
jest dla członków spółdzielni z 
bloków przy ul. Belwederskiej 81; 
81a; 83; 85; ul. Bitwy nad Bzurą 26 i 
39 i ul. Wojska Polskiego 1A; 1B; 1C 
oraz dla członków posiadających 
spółdzielcze prawo do lokalu o 
innym przeznaczeniu (lokale 
użytkowe, garaże).

(zz)

Łęcz yck i  sanepid 
opublikował wyniki 

badania wody z miejskiego wo-
dociągu. W ubiegłym tygodniu 
pisaliśmy o pogorszonej jakości 
wody w Łęczycy, o której infor-
mowali mieszkańcy. Okazało się, 
że próbki nie do końca były w 
porządku.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Łęczycy, na podstawie 
wyników badań próbek wody po-
branych w dniu 9.05.2018 r. stwier-

dza, że w żadnej z badanych próbek 
nie stwierdzono obecności bakterii. 
Przekroczenia wody wykazały pod-
wyższoną zawartość parametrów 
żelaza oraz mętności. Producent 
wody pobrał kolejne próbki wody 
do badań w dniu 16 maja. Informa-
cje dotyczące jakości wody będą na 
bieżąco aktualizowane i umiesz-
czane na stronie internetowej Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łęczycy.

(zz)

W czwartek przy uli-
cy Altera w zaroślach 

znaleziono niedużą młodą sucz-
kę. Błąkała się, była wystraszo-
na i głodna.

Nie wiadomo, dlaczego sunia 
znalazła się na ulicy. Mogła zo-
stać porzucona lub po prostu się 
zagubiła. Około trzymiesięczna 
suczka została przewieziona do 
łęczyckiego schroniska dla bez-
domnych zwierząt. Po dwutygo-
dniowym okresie kwarantanny 
będzie można ją adoptować.

(zz)

Na działkach znaleziono pieska

Wyniki badania wody

Przed 
spółdzielnią 

walne

Mieszkańcy pytają o skarbówkę

- Do sprzedania przeznaczony 
jest cały budynek, zarówno część, w 
której mieści się bank jak i część wy-
najmowana przez Urząd Skarbowy. 
Mogę uspokoić, że dla najemców oraz 
klientów niewiele się zmieni. Nowy 
właściciel, jeśli dojdzie do sprzedaży, 
kupi budynek razem z obecnymi na-
jemcami. Zarówno Urząd Skarbowy, 
jak i bank pozostaną w tym samym 
miejscu. Bank natomiast zajmie tylko 
parter. Nieruchomość została przezna-
czona do sprzedaży z uwagi na fakt, że 
mamy niewykorzystaną przestrzeń, 
której bank nie może komercyjnie 

wynajmować – wyjaśnia Daniel Chęć 
z PKO BP. - Oferta jest niezwykle 
atrakcyjna, ponieważ nowy właściciel 
budynku od samego początku będzie 
miał najemców na 75% powierzchni. 
Nawet jeśli ktoś zdecyduje się zaciągnąć 
na ten cel kredyt, to po pierwszym 
miesiącu, z tytułu najmu będzie już 
miał pieniądze na spłatę raty kredytu. 
Odebrałem już pierwsze telefony od 
osób zainteresowanych ofertą.

Budynek przeznaczony jest do sprze-
daży w drodze przetargu. Podana cena 
wynosi 2 630 000 zł.

(zz)

Ulewne deszcze w regionie
Łęczyca Intensywne opady 

deszczu w ostatnim 
czasie dały się we znaki miesz-
kańcom Łęczycy. Wiele posesji 
zostało podtopionych, do piw-
nic wdzierała się woda, ulice 
były nieprzejezdne. 

W czasie ulewnych deszczy, naj-
gorzej jest na ulicach gruntowych. 
Problem jest poważny m.in. na 
przeznaczonej do remontu ulicy 
57 Pułki Piechoty Wielkopolskiej. 

- Skutki ulewy 
możemy zaob-
serwować szcze-
gólnie na najniż-
szym odcinku 
ulicy 57 Pułku 
Piechoty Wielko-
polskiej - mówi 
radny Krzysztof 
Razik. - Ci, któ-
rzy mieszkają na 

W czwartek pracownicy Zieleni 
Miejskiej naprawiali oberwaną 
rynnę

niższym poziomie ucierpieli najbar-
dziej. 

To fakt, efekt ulewy widać na na-
wierzchni ulicy i na poboczach. Mia-
sto złożyło wniosek o dofinansowa-
nie prac remontowych. Mieszkańcy 
chcieliby wiedzieć, kiedy inwestycja 
się rozpocznie.

- Remont ulicy 57 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej jest planowany w 
tegorocznym budżecie gminy mia-
sta Łęczyca. Nasz samorząd złożył 

do wojewody łódzkiego wniosek w 
ramach Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów po-
przez Wsparcie Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej na kwotę 1 317 179 zł 
na realizację zadania pn. „Przebudo-
wa dróg gminnych zlokalizowanych 
w Łęczycy”. Zadanie polegać będzie 
na przebudowie nawierzchni ulic i 
chodników 57 Pułku Piechoty Wiel-
kopolskiej, Kilińskiego oraz Krótkiej. 
W ramach zadania przebudowane 
zostaną drogi o długości 0,71 km 
oraz powstaną nowe ciągi piesze o 
długości 0,6 km. Całkowita wartość 
zadania wyniesie 1 646 475,46 zł. 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
ogłosi listę beneficjentów programu 
do końca maja br. - informuje Moniak 

Nejman z urzędu miejskiego.
Również mieszkający przy utwar-

dzonych ulicach mają problemy 
podczas silnych opadów deszczu. W 
tej sprawie z redakcją skontaktował 
się Wiesław Kuzaniak, mieszkaniec 
ulicy Norwida na Waliszewie. 

- W środę pół nocy wybierałem 
wodę z piwnicy. To nie był pierwszy 
raz, kiedy po mocnych opadach moja 
piwnica była zalana, ale w tym roku 
już drugi. Wielu sąsiadów ma taką 
samą sytuację. Napisałem pismo, w 
którym dokładnie przedstawiam 
problem i oczekuję podjęcia kon-
kretnych działań. Skierowałem je do 
burmistrza miasta, przewodniczą-
cego rady miasta, radnego z osiedla 
Waliszew, sanepidu w Łęczycy oraz 
do prezesa PGKiM w Łęczycy – mówi 
W. Kuzaniak. - Trzeba ten problem 
wreszcie rozwiązać, bo po opadach 
deszczu podnosi się poziom ście-
ków sanitarnych w kanalizacji do 
tego stopnia, że wydostają się przez 
sedes. W jaki sposób do niezależnej 
kanalizacji sanitarnej przedostaje się 
tak duża ilość wody deszczowej? Już 
w latach wcześniejszych poruszałem 
ten problem, ale jak widać nie było 
woli i umiejętności kierujących i od-
powiedzialnych za te sprawy, aby go 

rozwiązać. Mam nadzieję, że teraz 
będzie inaczej.

Z powodu gwałtownych opa-
dów deszczu niszczone też były 
rynny, m.in. na pl. Kościuszki. W 
środę zauważono pęknięcie rynny 
na wysokości połowy budynku 
miejskiego ratusza. Niezwłocznie 
pracownicy Jednostki Budżetowej 
Zieleń Miejska przystąpili do jej 
naprawy. 

(mku), (zz)

Z drugiej 
strony brakuje 
uszkodzonego 
elementu

Mieszkaniec ulicy Norwida domaga się podjęcia prac, które zakończą 
zalewanie piwnic podczas intensywnych

W regionie wiele pól było zalanych po ubiegłotygodniowych deszczach
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY
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Słupki ochronne przy 
miejskim targowisku są 

już mocno zniszczone. Straż miejska 
zajęła się sprawą i planuje ich wy-
mianę. Nie będzie jednak nowych 
słupków. Planowany jest montaż 
okratowanych barier ochronnych.

- W związku z licznymi sygnałami 
od mieszkańców, którzy zwracali 
uwagę na kiepski stan techniczny 
obecnych słupków, zawnioskowa-
liśmy o ich wymianę. Po analizie 
uznałem, że lepszym rozwiązaniem 
będzie montaż barier ochronnych. 
Są one bezpieczniejsze i bardziej 

estetyczne. Ich koszt jest wyższy niż 
słupków, ale to inwestycja, która na 
pewno się opłaci. Trwałość barier 
jest bez porównania lepsza – uważa 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy. - Mam nadzieję, 
że mój wniosek zyska aprobatę i moż-
liwy będzie zakup i montaż barier. 

Barierki dają większe bezpieczeń-
stwo dla mieszkańców chociażby dla-
tego, że nie można pod nimi przejść, tak 
jak przy słupkach połączonych jedynie 
wysłużonym łańcuchem. Przy miej-
skim targu niestety często się to zdarza. 

(zz)

Radny miejski Zenon 
Koperkiewicz złożył 

pismo do przewodniczącego rady 
powiatu łęczyckiego oraz rad-
nych, w którym wnioskuje m.in. 
o redukcję zatrudnienia w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Łęczycy. 
- Uważam, że tylu urzędników nie 
jest obecnie potrzebnych w tym 
urzędzie. Zaoszczędzone pieniądze 
można by przeznaczyć na zwięk-
szenie dostępności usług medycz-
nych w naszym szpitalu – mówi Z. 
Koperkiewicz.

Postulaty miejskiego samorzą-
dowca to: redukcja o połowę etatów, 
szczególnie kierowniczych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Łęczycy 
oraz rezygnacja z części wynajmowa-
nej przez urząd powierzchni. 

- Można zaoszczędzić sporo nie-
potrzebnie wydawanych w tym 
momencie na urząd pracy pieniędzy. 
Bezrobocie w Łęczycy i powiecie 
łęczyckim, podobnie jak w całym 

Barierki zamiast słupków 

Straż miejska chce, żeby przy targowisku zamiast słupków zamontowane 
były barierki ochronne

Domaga się redukcji etatów

kraju znacznie się zmniejszyło. Liczba 
30 urzędników, w mojej ocenie, jest za 
duża. Jeden urzędnik kosztuje podat-
nika około 50 tys. zł rocznie. Pracow-
nicy pośredniaka to fachowcy, którzy 
bez trudu znaleźliby dla siebie nowe 
zatrudnienie, tym bardziej, że przez 
lata szukali pracy dla innych. Kolejna 
sprawa, to powierzchnia biurowa zaj-
mowana przez urząd. Koszt wynajmu 
powierzchni użytkowej to kwota około 
100 tys. zł rocznie. Uważam, że z po-
wierzchni na parterze spokojnie można 

zrezygnować, tym bardziej, że 
wchodzą w życie nowe przepisy 
RODO, według których petento-
wi należy zapewnić intymność 
podczas załatwiania spraw w 
urzędzie. Na parterze PUP jest 
otwarta przestrzeń, która nie 
zapewni wymaganej prawem 
ochrony danych osobowych – 
mówi radny Z. Koperkiewicz.

Oszczędności, jakie przynio-
słyby zmiany postulowane przez 
miejskiego radnego, jego zda-
niem powinny być przeznaczone 

na zwiększenie dostępności usług 
medycznych takich jak np. rehabilitacja 
osób starszych oraz niepełnospraw-
nych, większy dostęp do lekarzy spe-
cjalistów oraz starania o utworzenie w 
łęczyckim szpitalu oddziału ortopedii 
urazowej.

Lidia Zięba, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Łęczycy, nie podziela 
zdania radnego Z. Koperkiewicza. 
Uważa, że takie redukcje nie są za-
sadne.

- Bezrobocie owszem się zmniej-
szyło, ale to wcale nie oznacza, że 
w urzędzie mamy mniej pracy. 
Każdy ruch osoby bezrobotnej to 
dla nas praca administracyjna. Poza 
tym cały czas aktywizujemy osoby 
bezrobotne. Organizujemy staże i 
szkolenia. Od początku tego roku 
skierowaliśmy na rynek pracy już 
350 osób, rocznie aktywizujemy 
ponad tysiąc osób bezrobotnych. 
Od tego roku doszła nam także 
obsługa cudzoziemców, co oznacza 
dodatkową pracę – mówi dyrektor 
L. Zięba. - Jeśli chodzi o liczbę pra-

Radny chce zmniejszenia zatrudnienia w PUP

Dyrektor 
PUP uważa, 
że pomysł 
radnego jest 
zły 

cowników, to w urzędzie zatrud-
nionych jest 30 osób. Jest to liczba 
minimalna, żebyśmy mogli spraw-
nie funkcjonować. Powierzchni w 
naszym urzędzie też wcale nie ma 
za dużo, wręcz przeciwnie, gdyby-
śmy mieli więcej pomieszczeń, to z 
pewnością także byłyby wykorzy-
stane, bo przestrzeni brakuje, nawet 

szafy stoją na korytarzach. Moim 
zdaniem postulaty o zmniejszenie 
zatrudnienia w naszym urzędzie 
i rezygnację z części wynajmowa-
nych pomieszczeń nie są słuszne.

Wniosek radnego Zenona Ko-
perkiewicz będą analizowali radni 
powiatu łęczyckiego.

(zz)
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Łęczyca

Gm. Góra św. Małgorzaty

Łęczyca

ogłoszenie

Mieszkańcy Witaszewic są mocno 
podzieleni. Ostatnie działania zaini-
cjowane przez jednego z gospodarzy 
wywołały sprzeciw innych rolników. 
Chodzi o pogłębienie rowu, którego 
zdaniem niektórych, nie powinno 
się ruszać.

Jan Sobczak wraz z sąsiadami 
negatywnie ocenia wykopanie rowu 
graniczącego z jego polem.

- Mam 71 lat i jak żyję czegoś takiego 
nie widziałem. Na granicy z moim 
polem wykopano rów na co najmniej 
dwa metry szerokości. Przez takie 
działanie straciłem około 100 mkw. 
pola. W dodatku koparką przesunęli 
słupek graniczny i zlikwidowali mój 
wjazd na pole. Teraz nie mam jak prze-
jechać na drugą stronę drogi. Nie było 
na to zgody. Nie było żadnych ustaleń. 
Kopali, jak nikt nie widział, żebyśmy 
nie protestowali. To skandal. Byłem w 
tej sprawie u wójta, ale powiedział, że 
to nasze prywatne grunty i gmina nie 
może ingerować. Była nawet policja, ale 
też nie pomogli sugerując, że powinni-
śmy iść do sądu – usłyszeliśmy.

Właścicielka sąsiedniego gruntu 
również jest zbulwersowana.

- Przy moim polu kopali jak jeszcze 
spałam, o świcie. Nie prawda, że się na 
to zgodziliśmy, przecież niczego nie 
podpisywaliśmy. W tym miejscu był 
mały rów, przez który można było prze-

Lokatorzy zajmują-
cy mieszkania w bu-

dynku przy ulicy Belwederskiej 
7 chcieliby wykupić lokale na 
własność. Kiedyś pojawiła się 
taka propozycja, dziś jest już 
nieaktualna.  

W dolnej kondygnacji budyn-
ku znajduje się oddział Poczty 
Polsk ie j.  Lokale mieszkalne 
usytuowane są na piętrze. Lo-

katorzy kilkakrotnie zgłaszali 
chęć wykupienia ich na wła-
sność. Okazało się jednak, że 
sprawa nie jest tako prosta, bo 
właścicielem nieruchomości jest 
Poczta Polska.

- Kiedyś była taka sytuacja, że 
chcieli nam sprzedać te mieszkania 
- mówi jedna z lokatorek. - Ale póź-
niej sprawa przycichła, nie wiemy 
dlaczego.

Póki co właściciel budynku nie 
jest zainteresowany sprzedażą 
lokali. 

-  Analizujemy różne możliwości 
wykorzystania naszej nierucho-
mości przy ulicy Belwederskiej 7 w 
Łęczycy. W tej chwili nie planujemy 
sprzedaży - czytamy w odpowiedzi 
nadesłanej od rzecznika Poczty 
Polskiej.

(mku)

Sprawa wysokości za-
robków pracowników 

JB Zieleń Miejska niejednokrot-
nie była przedmiotem debaty 
łęczyckich radnych. Kiedy w 2016 
roku na kilka miesięcy wyłączono 
dodatek stażowy z pensji zasad-
niczej, dzięki czemu wieloletni 
pracownicy zarabiali więcej, wy-
dawało się, że ten temat jest już 
zakończony. Niestety, wraca z 
coraz to większą siłą.

Zarobki pracowników spełniają 
warunki ustawy o płacy minimal-
nej, ale nic poza tym.

- Zarabiamy małe pieniądze, żeby 
nie powiedzieć śmieszne, a zadań 
mamy dużo. Wykaszamy i sprzą-
tamy prawie trzy czwarte miasta 
łącznie z parkiem miejskim - mówi 
jeden z brygadzistów. - Boję się, że 
młodsi pracownicy pójdą gdzie 
indziej, zważywszy, że obecnie 
można przebierać w ofertach. W 
końcu nie będzie rąk do pracy. Już 
w tej chwili pracują u nas osadzeni z 
zakładu karnego w Garbalinie, żeby 
pomagać w bieżących zadaniach.

Jak usłyszeliśmy od pracowni-
ków, stażowe cały czas wliczane jest 
w pensję zasadniczą. Cała pensja 
razem z dodatkiem stażowym w 
większości przypadków to mini-
malna krajowa.

- Pracujemy ciężko, a dostajemy 

minimum. Wieloletni pracownicy 
zarabiają tyle samo, co nowi. To 
niesprawiedliwe. Prawda jest też 
taka, że już praktycznie nigdzie 
pracodawcy nie płacą minimalnej 
krajowej, zarobki są teraz wyższe 
a zakłady pracy niemalże biją się 
o dobrego pracownika – mówią 
pracownicy ZM.

O problemie pracowniczych wy-
nagrodzeń rozmawialiśmy z Karo-
lem Niewiadomskim, dyrektorem 
Zieleni Miejskiej.

- U nas, tak jak w każdej jednostce 
budżetowej, pieniądze są limito-
wane. Przyznaje je rada miasta w 
corocznym budżecie. Ja nie mam 
dodatkowych środków na wyna-
grodzenia osobowe, mogę dyspono-
wać wyłącznie tymi środkami, które 
zostały zatwierdzone w budżecie. 
Oczywiście realizujemy przepis o 
minimalnym wynagrodzeniu, wli-
czając do pensji dodatek stażowy. 
Czy mam obawy, że pracownicy 
poszukają bardziej atrakcyjnych 
finansowo ofert? Pewnie tak, ale 
każdy ma swobodę decyzji w tym 
zakresie a jedynym czynnikiem 
zapobiegającym ewentualnie temu 
zjawisku są pieniądze. Jako jednost-
ka budżetowa nie mamy możliwo-
ści konkurowania z firmami pry-
watnymi – komentuje szef „Zieleni”

(mku)

Poszukujemy pracownika z Łęczycy 
lub Ozorkowa do przeszkolenia w zakresie 

kolportażu gazet. Praca w poniedziałki. 
Oferty prosimy wysyłać na adres: 

redakcja@reporter-ntr.pl

Redakcja zatRudni 

Pracownicy mówią o niskich zarobkach

WolontaRiusze 
poszukiWani

Startuje kolejna edycja Szla-chetnej Paczki. Już teraz po-szukiwani są wolontariusze i liderzy, dzięki którym w grudniu potrzebujące rodziny otrzymają niezbędną pomoc. Chętnych do pracy w wolontariacie potrzeba wielu.
W tym roku organizacja Szla-

chetnej Paczki będzie miała nieco inny wymiar. Jednym z głów-
nych założeń tej inicjatywy jest sukcesywne rozszerzanie terenu działania wolontariuszy. Tak więc tegoroczna akcja w regionie będzie miała znacznie większy za-
sięg niż było to w latach ubiegłych.

- Jak co roku zwracam się z apelem do wszystkich chętnych, którzy chcą udzielić pomocy ro-
dzinom potrzebującym o włącze-
nie się do naszej akcji. Czekamy na liderów ze wszystkich gmin powiatu łęczyckiego. Najlepiej gdyby każda z gmin łącznie z miastem Łęczycą miała swego przedstawiciela – wyjaśnia Mo-nika Podsiadło, dotychczasowa liderka w gminie Piątek, działa-
jąca również w Łęczycy. - Moja rola skupi się głównie na pro-

- Zapraszam wszystkich do pracy w wolontariacie Szlachetnej Paczki – zachęca Monika 
Podsiadło
wadzeniu szkoleń z zakresu idei i metod działania Szlachetnej Paczki. Ruszyła oficjalna rekru-
tacja liderów, dlatego jeszcze raz zapraszam wszystkich, którzy  wspólnie z innymi wolontariu-
szami chcą zmienić na lepsze życie osób potrzebujących w swojej okolicy. 

Pani Monika zaprasza wszyst-
kich, którzy chcą włączyć się do Szlachetnej Paczki, do kontaktu pod numerem telefonu 514913959

(mku)

Wykupu nie Będzie?

jechać ciągnikiem, teraz jest ogromna 
dziura. Pola nie były zalewane, woda 
dobrze schodziła a teraz nie wiadomo 
jak będzie – mówi mieszkanka Wita-
szewic.

Byliśmy u mieszkańca wskazanego 
przez rolników jako inicjatora wyko-
pania rowu. Jego zdaniem oburzenie 
sąsiadów nie jest słuszne.

- Musieliśmy odnowić rów, bo nasze 
pola były notorycznie zalewane. Moi 
sąsiedzi wszyscy wyrazili na to zgodę, 
tylko kilka osób z dalszej części wsi 
teraz jest niezadowolonych. Prawda 
jest taka, że w tym miejscu był rów, 
ale przez lata zaniedbany. Na własny 
koszt go pogłębiliśmy. Wszyscy się na to 
zgodzili, więc nie wiem, dlaczego teraz 
jest problem. Fakt, że nie były to zgody 
pisemne, ale ustne ustalenia – wyjaśnia 
mieszkaniec. - A jeśli chodzi o zjazd na 

pole, to będzie on zrobiony, ale w póź-
niejszym czasie, bo teraz na tym polu 
jest kukurydza, przecież nie będziemy 
nikomu niszczyć upraw.

Konflikt jest o tyle skomplikowany, 
że każda ze stron ma swoje racje. Jedni 
nie chcą mieć wciąż zalewanych upraw, 
inny nie chcą tracić własnych gruntów 
na rzecz rowu odwadniającego. Wójt 
gminy Góra św. Małgorzaty również 
jest w kropce.

- Rozmawiałem z rolnikami, zarów-
no z jedną stroną konfliktu, jak i z dru-
gą. W tym miejscu rów rzeczywiście 
istnieje i łączy się z właściwym rowem 
melioracyjnym. Przez wiele lat nikt go 
nie czyścił, dlatego z biegiem czasu 
uległ wypłyceniu. W takich przypad-
kach rolnicy maja obowiązek sami taki 
rów czyścić. Tutaj jeden z mieszkańców 
wykonał tę pracę za pozostałych, więc 
trudno mi zrozumieć dlaczego inni 
rolnicy mają o to pretensje – mówi wójt 
Włodzimierz Frankowski. - Gmina 
nie może ingerować w tę sprawę i 
uczestniczyć w sporze, bo dotyczy ona 
prywatnych gruntów. 

Rolnicy, którzy są niezadowoleni 
z wykonanego poszerzenia rowu 
zapowiadają, że sprawy nie zostawią 
bez echa. Jest dla nich zbyt poważna, i 
uważają, że za - ich zdaniem - bezpraw-
ne działania na cudzych polach należy 
ponieść odpowiednie konsekwencje.

(zz)

Spór o rów

Kleszcze budzą się do życia wcze-
sną wiosną, gdy temperatura w 
ciągu doby przekroczy 5–7 stopni 
C, i pozostają aktywne aż do póź-
nej jesieni. Zamieszkują obszary 
roślinne, zwłaszcza lasy liściaste 
i mieszane, łąki, polany oraz 
zarośla w pobliżu jezior i rzek. 
Pojawiają się także w parkach i na 
działkach. Poszukując żywicieli, 
wspinają się na rośliny, ale nie po-
wyżej wysokości 1–1,5 m. Niewi-
doczne wiszą często na źdźbłach 
trawy i spodzie liści. Spadają na 
obuwie lub nieosłonięte nogi, a 
potem przemieszczają się tam, 

gdzie skóra jest cieńsza i lepiej 
ukrwiona.

Żywią się krwią zwierząt i ludzi. 
Miejsca ciała najbardziej narażone 
na ich ukąszenia to głowa, uszy i 
zgięcia stawów. Ślina tych pajęcza-
ków posiada właściwości znieczula-
jące i dlatego też często nie jesteśmy 
świadomi ukąszenia.

Kleszcze są nosicielami bakterii 
i wirusów, które mogą wywołać 
wiele groźnych chorób. Najczęściej 
rejestrowane to borelioza i kleszczo-
we zapalenie mózgu(KZM). Według 
danych Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego – Państwowego 

Zakładu Higieny, w całej Polsce w 
2017 r. stwierdzono 21516 przypad-
ków zachorowań na boreliozę (w 
2016 r. – 20200) oraz 282 przypadki 
zachorowań na kleszczowe zapalenie 
mózgu (w 2016 r. – 283). W woj. łódz-
kim liczba zachorowań na boreliozę 
kształtuje się następująco: 2017 r. – 637 
przypadków; 2016 r. – 802. W 2017 r. 
odnotowano w woj. łódzkim 6 za-
chorowań na kleszczowe zapalenie 
mózgu, natomiast w 2016 r. – 4. Warto 
też zauważyć, że w woj. łódzkim 
dominującą chorobą zawodową jest 
właśnie borelioza, rozpoznawana u 
leśników i rolników.

uWaga na kleszcze
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ogłoszenie

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Łęczycanka” posiada 
do wynajmu lokal użytkowy 
o powierzchni ok. 130 m² 
znajdujący się na parterze 

budynku biurowego
w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 11a
Bliższe informacje można uzyskać:

Sekretariat: 24 721 94 30, 
Administrator: 607 909 762

Punkt informacji 
dla osób niepeł-

nosprawnych w urzędzie 
miejskim znów działa. Po 
kilkumiesięcznym braku po-
łączenia telefonicznego w 
punkcie z urzędnikiem, który 
miał zajmować się pomocą 
niepełnosprawnemu peten-
towi, problem rozwiązano 
inaczej.

Telefon z parteru urzędu 
miejskiego zabrano po tym, 
jak się okazało, że możliwe 
jest wykonywanie z niego nie 
tylko połączeń wewnątrz urzę-
du, ale także zewnętrznych a 
nawet zagranicznych. Niektó-

D l a c z e g o 
48-letni  Ma-

rek Ch. założył sobie pę-
tlę na szyję? Czy tragedii 
można było uniknąć? Takie 

Urządzenia na placu 
zabaw dla dzieci przy 

ulicy Zachodniej 29 zostały prze-
stawione. Zarówno zjeżdżalnia, 
jak i równoważnia stały zdecy-
dowanie zbyt blisko ulicy, co 
mogło być bardzo niebezpieczne. 
Ześlizgując się ze zjeżdżalni dzie-
ci lądowały niemalże tuż przy 
zaparkowanych samochodach. 
W połowie ubiegłego tygodnia 
urządzenia zostały wkopane w 
bezpieczniejszej odległości. 

(zz)

W czwartek policja 
interweniowała przy 

ulicy Poznańskiej gdzie doszło do 
stłuczki dwóch volkswagenów. 
Przechodnie z zainteresowaniem 
spoglądali na zaparkowany ra-
diowóz.

Jak informuje Mariusz Kowalski, 
oficer prasowy łęczyckiej policji, 
interwencja dotyczyła obsługi zda-
rzenia drogowego. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący samochodem vw polo 
(nr rej. pow. zgierskiego), podczas 
wykonywania manewru cofania 
nie zachował należytej ostrożno-
ści, w wyniku czego uderzył w 
zaparkowany pojazd vw golf (nr 
rej. woj. mazowieckiego). Kierujący 

Przemeblowanie 
na placu zabaw

Sprzęt został odsunięty od 
osiedlowej uliczki

dziura na środku ulicy
Kierowcy jadący ulicą Kilińskiego 
napotykają nie lada przeszkodę. 
Niemalże na środku jezdni przez 
intensywne opady deszczu powstała 
duża dziura. W dodatku uszkodze-
niu uległa studzienka kanalizacji 
deszczowej.

Dziura zostanie doraźnie załatana, 
żeby kierowcy nie musieli jej omijać. Na 

większe prace inwestycyjne trzeba pocze-
kać. Miasto złożyło wniosek o dofinanso-
wanie remontu ulicy Kilińskiego, który 
obejmuje również naprawę studzienek. 
Do końca maja będzie wiadomo, czy 
Łęczyca otrzyma środki na wspomniane 
prace. Na ulicy Kilińskiego są niezbędne. 
Jezdnia jest w kiepskim stanie. 

(zz)

stłuczka na poznańskiej

byli trzeźwi, osób rannych nie było. 
Interwencja została zakończona 
nałożeniem mandatu karnego na 
kierującego vw polo – relacjonuje 
asp. M. Kowalski.

(zz)

Dzwonek zamiast telefonu
rzy mieszkańcy odwiedzający 
urząd wykorzystywali darmowy 
telefon. Teraz założenie jest iden-
tyczne, tylko forma inna. Nie ma 
już telefonu, jest za to dzwonek, 
którym osoba niepełnosprawna 
(lub starsza mająca problem z 
wejściem po schodach na wyższe 
piętra urzędu) może zasygna-
lizować, że potrzebuje pomocy 
urzędnika.

- Dzwonek dzwoni w kan-
celarii, urzędniczki przyjmują 
zgłoszenie i udzielają pomocy 
w załatwieniu sprawy – infor-
muje Renata Brygier, sekretarz 
urzędu miasta. - Dzwonek był 
już używany przez petentów, 

choć tych sytuacji nie było do 
tej pory wiele. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu załatwienie spra-
wy w urzędzie jest znacznie 
prostsze.

(mku)

Zabił się z miłości?
pytania zadają sobie znajomi 
mężczyzny, którego w piątek 
rano znaleziono martwego w 
domu w miejscowości Borki 
pod Łęczycą.

Jak udało nam się nieofi cjalnie 
ustalić mężczyzna prawdopodob-
nie nie poradził sobie z osobistymi 
problemami. 48-latek pracował w 
Zieleni Miejskiej w Łęczycy. Był 
lubiany, postrzegano go też jako 
sumiennego pracownika. Koledzy 
wiedzieli o wielu problemach, 
jakie trapiły Marka Ch.

- Po prostu się załamał, od dłuż-
szego czasu był struty. Chodziło 
o miłość jego życia. Zakochał 
się po uszy, świata poza nią nie 
widział. Spędzili ze sobą kilka 
lat. Dla tej miłości zostawił żonę 
i dwójkę dzieci. Z jego strony to 
było naprawdę ogromne uczucie, 
ale coś zaczęło się między nimi 
psuć. Marek trochę zaglądał 
do kieliszka, jego ukochana się 
wyprowadziła, a gdyby tego 
było mało, miesiąc temu stracił 
prawo jazdy, bo jechał po pijaku. 
Ostatnio przebywał na choro-Koledzy 48-latka są zszokowani. Nie spodziewali się takiej tragedii 

K. Niewiadomski, szef ZM, rozmawiał już z bliskimi samobójcy

bowym – usłyszeliśmy 
od pracowników Zieleni 
Miejskiej, którzy pracowa-
li z 48-latkiem. - Znalazł 
go sąsiad w piątek rano. 
Poszedł, żeby pożyczyć 
stół na komunię dziecka. 
Wszystko było pozamy-
kane, zaniepokoił się i 
zajrzał przez okno. Wtedy 
zobaczył Marka. 

Kol e d z y  t r ag i c z n i e 
zm a r łego m ają  o  n i m 
dobre zdanie. Zauważyli 
jednak, że problemy, z 
których się zwierzał źle 
wpłynęły na kondyc ję 
psychiczną mężczyzny. 

- Myśleliśmy, że sobie z 
tym poradzi, ale okazało 
się, że nie potrafił. Mó-
wił, że nie mógłby znieść, żeby 
jego ukochana znalazła sobie 
innego mężczyzną, pocieszali-
śmy go. Nikt nawet nie przy-
puszczał, że zrobi coś takiego, 
przecież zawody miłosne się 
zdarzają i ludzie żyją dalej. Nie 
można nikogo winić. Szkoda, 
że jego życie skończyło się w 

taki sposób – dodają koledzy 
samobójcy.

Karol Niewiadomski, dyrek-
tor Zieleni Miejskiej powie-
dział nam, że w tych trudnych 
chwilach postara się pomóc 
najbliższym tragicznie zmar-
łego 48-latka. 

(zz)
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Reprezentacyjna 
część rynku (ta bez 

drzew) wygląda jak z reklamowej 
pocztówki. Jest schludnie, róż-
norodna roślinność cieszy oko. 
Niestety, po drugiej stronie tak 
dobrze już nie jest. Rażą upstrzo-
ne ptasimi odchodami chodniki 
i ławki. 
- Urząd nie planuje akcji przepędza-
nia gawronów. Ławki i chodniki są 
systematycznie sprzątane – zapew-

dysharmonia na rynku

Ta część rynku jest reprezentacyjna 

W części zadrzewionej są 
zanieczyszczone ławki

nia Maciej Bartosiak z uniejowskiego 
magistratu. 

(ps)

Festiwal sztuki ulotnej
200 lat tradycji układania kwiet-
nych kobierców w Spycimierzu 
stało się inspiracją do zorgani-
zowania Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Ulotnej. 
Jego pierwsza edycja odbędzie 
się w najbliższy weekend (26-27 
maja), poprzedzający obchody 
uroczystości Bożego Ciała. Licząca 
około 600 wiernych parafia Spy-
cimierz, położona w sąsiedztwie 
najmłodszego polskiego uzdro-
wiska w gminie Uniejów, aspiruje, 
by ponad dwustuletnia tradycja 
kwietnych dywanów, tworzących 
trasę eucharystycznej procesji w 
Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, została wpisana 
na światową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Spycimierskie Boże Ciało już wid-
nieje na liście krajowej, ale dzięki 
pomocy zaprzyjaźnionego wło-
skiego stowarzyszenia ma szanse, 
by stać się pierwszym polskim 
projektem na liście światowej. 

W pierwszym Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki Ulotnej wezmą 
udział przedstawiciele Akademic-
kiego Centrum Designu z Wydziału 
Wzornictwa i Architektury Wnętrz 
łódzkiej ASP, a także pedagodzy i 
studenci z Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu, Narodowej 
Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w 
Wilnie. Podczas gdy parafianie w 
Spycimierzu oraz goście z Sardynii 
będą przygotowywać się a następ-
nie układać swoje tradycyjne kom-
pozycje kwiatowe, artyści stworzą 
w Uniejowie instalacje tymczasowe, 
zainspirowane otoczeniem (odwo-
łując się do historii, architektury, 
roślinności czy społeczności tego 
miejsca). Nie tylko efekt końcowy, 
ale przede wszystkim proces po-
wstawania, trwania oraz zanikania 
stanie się nierozłącznym elementem 
dzieł Pierwszego Festiwalu Sztuki 
Ulotnej. 

Czy doszło do nieprawidłowości?
Anonim o rzekomych niepra-
widłowościach w poddębickim 
biurze powiatowym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z siedzibą w Bałdrzy-
chowie trafił do CBA, proku-
ratury i policji. W piśmie jest 
informacja o prawdopodob-
nym fałszowaniu dokumentów 
przez obecne kierownictwo 
biura. Postępowanie ma być 
prowadzone po zawiadomieniu 
złożonym przez pracowników. 

O komentarz poprosiliśmy 
poddębicką prokuraturę.

- Mogę potwierdzić, że taki 
anonim trafił do prokuratury 
– mówi Marek Wojtysiak, za-
stępca prokuratora rejonowego. 
- Oczywiście, nawet w przypad-
ku anonimowych informacji, 
prokuratura zajmuje się zawia-
domieniem. Na obecnym etapie 
prowadzonego postępowania 
nie można jednak stwierdzić, 
że w ARiMR doszło do jakichś 
nieprawidłowości. 

Warto wspomnieć, że Biu-
ro Kontroli i Bezpieczeństwa 
Łódzkiego Oddziału Regional-
nego ARiMR przeprowadziło w 
dniach 13 kwietnia – 8 lipca 2016 
r. kontrolę doraźną w biurze 
powiatowym w Bałdrzychowie. 
Kontrola miała na celu spraw-
dzenie informacji o ewentu-
alnych nieprawidłowościach 
w zakresie wykorzystywania 
informacji zawartych w sys-
temie informatycznym przez 
niektórych pracowników biu-
ra powiatowego, dotyczących 
wniosków o przyznanie dopłat 
bezpośrednich składanych w 
latach 2012–2015. Z wniosków 
pokontrolnych, przygotowa-
nych przez Biuro Kontroli i 
Bezpieczeństwa (BKiB) wyni-

ka, że obsługa kontrolowanych 
wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich była niezgodna z 
obowiązującymi procedurami. 
Kontrola została zakończona 8 
lipca 2016 r. Żaden z beneficjentów, 
których wnioski o przyznanie do-
płat bezpośrednich zostały objęte 
kontrolą BKiB, nie był pracowni-
kiem ARiMR. Wnioskodawcami  
były osoby blisko spokrewnione z 
pracownikami biura powiatowego 
w Bałdrzychowie. 

– Podjęliśmy czynności w związ-
ku z zawiadomieniem o możliwo-
ści popełnienia przestępstw lub 
nadużyć, złożonym przez łódzki 
oddział regionalny ARiMR – mówił 
wówczas prokurator M. Wojtysiak. 
- W trakcie przeprowadzonej kon-
troli wewnętrznej wyszło na jaw, 
iż osoby blisko spokrewnione z 
pracownikami biura w Bałdrzycho-
wie pobierały dopłaty obszarowe za 
grunty, do których nie miały tytułu 
prawnego. 

Sprawa dotyczyła okresu sprzed 
2015 r., kiedy przepisy nie zabra-
niały bezumownego uprawiania 
gruntów należących do Skarbu 
Państwa i pobierania z tego tytułu 
dopłat obszarowych. Zbadać jednak 

należało, czy pracownicy agencji 
nie nadużywali stanowisk i nie 
wykorzystywali posiadanych 
informacji w celu osiągnięcia pry-
watnych korzyści, np. wskazując 
określone grunty bliskim, weryfi-
kując ich wnioski czy kontrolując 
uprawy. 

(ps)

Prokurator Wojtysiak 
potwierdza, że trwa 
sprawdzanie anonimowej 
informacji ws. rzekomych 
nieprawidłowości w ARiMR 
w Bałdrzychowie
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Uniejów

Uniejów

Ireneusz Jurszewicz negatyw-
nie ocenia burmistrza Piotra 
Sęczkowskiego za – jak usłysze-
liśmy – brak działań w związku 
z koniecznymi inwestycjami na 
ul. Rzemieślniczej. - Jak długo 
można czekać na podjęcie przez 
urząd interwencji? Burmistrz 

Rozpoczęty właśnie 
remont głównej uli-

cy w mieście – Bł. Bogumiła, 
oznacza poważne utrudnienia w 
ruchu. Kierowcy muszą nastawić 
się na objazdy. W ub. tygodniu 
drogowcy zamknęli dla ruchu 
odcinek modernizowanej drogi, 
od ul. Kilińskiego do ul. Rzecznej. 

- Uzgodniliśmy z miejscowymi 
władzami, że remontowana droga 
będzie właśnie w ten sposób czaso-
wo zamykana. W ten sposób skróci 
się czas remontu, który mniej więcej 
powinien potrwać miesiąc – mówi 
Zbigniew Prawda, kierownik 
budowy. 

Robotnicy rozpoczęli remont od 
sfrezowania asfaltu. Choć ul. Bł 
Bogumiła nie przypominała jeszcze 
szwajcarskiego sera, to z pewnością 
gładka i pozbawiona dziur nowa 
nawierzchnia będzie z radością 
przyjęta przez zmotoryzowanych. 

Jedni się cieszą, jednak drudzy 
martwią. Rozpoczęte prace nie są 
bowiem korzystne dla handlu. 

Burmistrz Józef Kacz-
marek musiał niedaw-

no wysłuchać przed urzędem 
miasta wielu gorzkich słów na 
temat warunków, w jakich przy-
chodzi żyć na osiedlu 700-lecia. 
Ewa Piszczałkowska w imieniu 
mieszkańców przekazała wło-
darzowi informację o podtopie-
niach piwnic domów, do których 
dochodzi zawsze po większych 
opadach deszczu. To poważny 
problem, bowiem wylewają się 
ścieki z kanalizacji sanitarnej. 

Pani Ewa pokazała burmistrzowi 
dokumentację z zalanych piwnic. 
Zdjęć i opisów było sporo. 

- Niestety, do takich zalań 
dochodzi po gwałtow-
nych ulewach. Po ostat-
nich zalaniach ścieków 
w piwnicy mojego 
domu było za kostki. 
Najgorsze, że te nie-
czystości zalały mi 
firmowe papiery. Nie 
muszę chyba mówić, 
jaki był fetor – mówiła 
J. Kaczmarkowi miesz-
kanka osiedla.

E. Piszczałkow-
ska twierdzi, że 
kłopoty z kanali-
zacją zaczęły się 
jakieś 2 lata temu. 
Według niej, pro-
blem pojawił się 
z chwilą oddania 
kolejnych bloków 
termalnych. 

- Na pewno w 
którymś miejscu 
kanalizacja jest nie-

prawidłowo podłączona. Dochodzi 
do zatkania i ścieki wylewają – usły-
szał włodarz Uniejowa. 

Burmistrz wykazał się cierpliwo-
ścią, pomimo że rozmowa przebie-
gała na ulicy.

- Mam umówione spotkanie, dla-
tego nie mogę pani poświęcić zbyt 
dużo czasu. Zapewniam jednak, że 
znam sprawę. W końcu też miesz-
kam na tym osiedlu. Proszę o tym 
problemie porozmawiać w termach. 
Na pewno znajdzie się rozwiązanie, 
bo faktycznie jest to uciążliwe. 

Mieszkanka, zgodnie z suge-
stią, udała się tego samego dnia 
do term. 

- Uzyskałam informację, 
że najprawdopodobniej w ul. 
Prusa coś jest nie tak z kana-
lizacją. Zobaczymy, wszyscy 
mamy nadzieję, że szybko uda 

się zapobiec podtopieniom. 
O problemach mówią również 

inni mieszkańcy osiedla 700-lecia. 
- Do dziś sprzątam w piwnicy po 

ostatnich ulewach – mówi Halina 
Tańska. - Trzeba w końcu podjąć ja-
kieś konkretne działania, bo ludzie 
mają już dość. 

Podobną opinię ma Jarosław 
Gralka.

- Brudy z kanalizacji wybiły 
wanną. Szybko wylewaliśmy nie-
czystości, aby nie podtopiło całej 
piwnicy. To jest jakiś koszmar. Czy 
faktycznie po każdych gwałtow-
nych ulewach musimy wciąż zma-
gać się z takimi kłopotami? - pyta 
pan Jarosław. 

O komentarz poprosiliśmy w 
urzędzie miasta. Czekamy na od-
powiedź. 

(ps)

duże utrudnienia 

Kierownik Z. Prawda - „prace 
potrwają ok. miesiąca”

- Klientów jest znacznie mniej. 
Teraz nie można do nas dojechać 
samochodem i  niestety przedkłada 
się to na obroty. Wydaje nam się, że 
przez ten okres remontu stracimy 
mniej więcej połowę kupujących – 
usłyszeliśmy w piekarni przy ul. 
Bł. Bogumiła. 

(ps)

Śmierdzący problem na osiedlu 

H. Tańska sprząta zalaną piwnicę 

E. Piszczałkowska 
rozmawiała o problemie 
z burmistrzem 

O problemie z 
kanalizacją mówi też J. 
Gralka 

tylko obiecuje, a potem nic nie 
robi – uważa pan Ireneusz. 

Skąd tak ostra ocena włodarza? 
Mieszkaniec twierdzi, że od kilku 
lat odwiedza urząd i rozmawia z 
burmistrzem. Mówi o wadliwej 
kanalizacji deszczowej na Rzemieśl-
niczej oraz chwastach, krzakach i 

bujnej trawie, rosnącej na krańcu 
ul. Dębowej.

- Właściwie w tym miejscu to już 
nie jest ulica Dębowa, tylko afry-
kański busz – mówi z przekąsem 
I. Jurszewicz. - O tych chwastach 
mówiłem burmistrzowi wielokrot-

nie. Tak samo jest z brakiem kratek 
burzowych na Rzemieślniczej, przy 
Dębowej. To wszystko skutkuje 

I. Jurszewicz pokazuje zaniedbany teren na... ulicy 

tym, że przy opadach 
deszczu zalewany jest 
nasz dom. Niedawno też 
poszedłem do urzędu i 
ponownie przypomnia-
łem burmistrzowi o po-

trzebie inwestycji. Burmistrz mnie 
wysłuchał, pokiwał głową i to 
wszystko. Prosiłem o to, aby wysłał 
tu urzędników, którzy mogliby 
ocenić zakres prac. Obiecał, że tak 
zrobi. Ale jak to mówią, obiecanki 
cacanki a głupiemu radość.

Do rozmowy o koniecznych 
pracach przyłącza się syn pana 
Ireneusza.

- Planuję budowę drugiego domu 
na naszej działce i wjazd na posesję 
od strony ul. Dębowej. Niestety, 
akurat rosną tam potężne krzaki, 
chwasty i w żaden sposób nie da 
się z tego odcinka pseudodrogi 
korzystać. Przecież jest to wciąż 
formalnie ulica. Dlaczego miasto 
tego nie uporządkuje? - pyta Jacek 
Jurszewicz. 

- Na części drogi ul. Dębowej 
- działce nr 50, którą wskazuje 
mieszkaniec Poddębic, prace po-
rządkowe zostały już rozpoczęte. 
Kwestia zalewania nieruchomości 
pana Jurszewicza prawdopodobnie 
wynika z niedostosowania wybu-
dowanego budynku do warun-
ków terenowych, tj. naturalnego 
spływu wody, bądź braku wy-
budowania budynku zgodnie ze 
sztuką budowlaną w postaci braku 
właściwej izolacji pionowej budyn-
ku. W celu odprowadzenia wody 
z przedmiotowego terenu będzie 
konieczne wyłonienie projektanta 
w trybie zamówień publicznych 
oraz wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, na 
podstawie której zostanie ustalony 
koszt inwestycji i zaplanowany 
w wieloletnim planie inwestycji 
– informuje Cezary Makowski, 
kierownik referatu IGKM Urzędu 
Miejskiego w Poddębicach.

(ps)

Poddębiczanin 
twierdzi, że brakuje 

kratek burzowych Pan Jacek nie może 
na razie rozpocząć 

budowy domu 

Mieszkańcy Mają już dość

Afrykański busz w Poddębicach
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rozmaitoŚci

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 284: Głowa głowie nierówna.
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uśMiechnij się
* Rozmowa lekarza z pacjentem w 
przychodni:
- Dzień dobry.
- Dzień dobry, jak się pan czuje?
- A dobrze, dziękuję.
- To po co pan przyszedł?! 

* * *
* Stoją dwa dziadki przed burdelem i jeden mówi do 
drugiego:
- Stachu... A co, jeśli nas wpuszczą? 
- Ty się lepiej martw, co się stanie, jak nas wpuszczą! 

* * *
* Komisja wojskowa. 
- Do jakiej formacji chcielibyście wstąpić? 
- Do marynarki. 
- A pływać umiecie? 
- Co, okrętów nie macie?! 

* * *
* Do baru wchodzi niepozorny mężczyzna 
- Przepraszam... czyj był ten rottweiler przed barem... 
- Mój! - podnosi się potężny brodacz - Ale jak to “był”? 
- Bo mój jamnik go zabił... 
- Co ty gadasz!? Jamnik mojego rottweilera? Jak!!? 
- No... W gardle mu stanął... 

* * *
* Mały żółwik wchodzi na wysokie drzewo. Gdy już jest 
na szczycie rozkłada łapki i skacze po czym z głośnym 
hukiem spada na ziemię. Kilka razy ponawia próbę, ale 
za każdym razem kończy tak samo. W tym momencie 
jeden z ptaków obserwujących żółwika z sąsiedniego 
drzewa zwraca się do drugiego: 
- Wiesz, chyba czas, abyśmy mu powiedzieli, że jest 
adoptowany... 

* * *
* Głos z radia:
- Czas na poranną gimnastykę. Jesteście gotowi? No, to 
zaczynamy! Góra-dół, góra-dół... A teraz druga powie-
ka!!! 

Zupa ziemniaczana z serem
Składniki:
2 plasterki chudego wędzonego 
boczku
1/2 szklanki posiekanego selera nacio-
wego
1/2 szklanki pokrojonej w kostkę 
marchewki
1/2 szklanki pokrojonej w kostkę cebuli
1/2 szklanki pokrojonej w kostkę szynki
350 g ziemniaków, obranych i pokrojo-
nych w kostkę
3 łyżki maki
2 szklanki rosołu z kurczaka
2 szklanki mleka
100 g drobno startego ostrego sera 
cheddar (lub innego, dość wyraźnego 
w smaku)
sos Tabasco
posiekana zielona pietruszka
majeranek 
Etapy przygotowania:
Plasterki boczku zrumienić w całości w 
sporym rondlu i wyjąc, a nadmiar tłusz-
czu odlać, zostawiając trochę więcej niż 
1 łyżkę. Dodać pokrojona szynkę, seler, 
marchewkę, cebule i majeranek i sauté, aż 

warzywa zmiękną około 5 minut. Oprószyć 
maka i mieszając smażyć jeszcze około 2 mi-
nut. Stopniowo dodawać rosół, ciągle mie-
szając, dodać mleko i ziemniaki, zagotować.
Zmniejszyć ogień i gotować, aż ziemniaki 
będą miękkie około 20 minut. Dodać stop-
niowo ser, mieszając aż się rozpuści i zupa 
będzie gładka. Przyprawić do smaku sola, 
pieprzem i Tabasco. Podawać posypana 
pietruszka i pokruszonym, przyrumienio-
nym boczkiem. 

Soczysta karkówka z grilla
Składniki:
500g karkówki
100 – 125 ml oliwy z oliwek
1 łyżka czerwonego octu balsamicznego 
1 duża łyżka octu ryżowego
1 łyżeczka Tabasco
3 ząbki czosnku
2 łyżeczki ziołowej mieszanki grill’owej
1,5 łyżeczki przyprawy Delikat (czerwonej)
około 10 listków świeżej bazylii
kilka listków świeżej mięty, oregano, 
tymianku, macierzanki i innych ziół 
Etapy przygotowania:
Karkówkę umyć, pokroić na steki, delikatnie 
rozbić tłuczkiem. Każdy ze steków posolić 
i popieprzyć. Oliwę wymieszać z octem 
balsamicznym i ryżowym. Dodać Tabasco, 

zioła suszone oraz drobniutko posiekane 
świeże zioła. Dodać przyprawę Delikat, 
czosnek przeciśnięty przez praskę i wszystko 
wymieszać . Steki dokładnie obtoczyć w 
marynacie. Ułożyć w misce, zalać pozostałą 
marynata i umieścić w lodówce na kilka 
godzin. Następnie grill’ować do momentu, 
aż mięso będzie odpowiednio upieczone. 
Tak przyrządzone mięso, może leżakować w 
marynacie do 48 godzin. Marynatę można 
wykorzystać również do przygotowania 
innego rodzaju mięs. 

Ciasto drożdżowe 
z truskawkami

Składniki:
2 i 1/2 szklanki pszennej mąki 480 (40 dag)
3 dag świeżych drożdży
10 dag masła
3/4 szklanki mleka
5 czubatych łyżek cukru (lub 7, jeśli lubisz 

słodkie ciasta)
3 żółtka
1 łyżka pasty waniliowej (można zastąpić 
łyżką ekstraktu lub 2 łyżkami cukru z 
prawdziwą wanilią)
1 płaska łyżeczka soli
nadzienie:
1/2 kg truskawek
kruszonka:
9 dag mąki
5 dag cukru
1 łyżeczka pasty waniliowej (można za-
stąpić łyżeczką ekstraktu lub łyżką cukru 
z prawdziwą wanilią)
5 dag mocno rozgrzanego, roztopione-
go masła 
Etapy przygotowania:
Wszystkie składniki powinny mieć tempe-
raturę pokojową. Drożdże rozetrzyj z łyżką 
cukru, dodaj 4 łyżki mleka, odstaw w ciepłe 
miejsce na około 10 minut. Pozostałe mle-
ko wlej do rondelka, dodaj masło i cukier, 
postaw na małym ogniu i doprowadź do 
rozpuszczenia masła i cukru. Odstaw do 
przestudzenia. Do miski przesiej mąkę 
z solą, dodaj mleko z masłem i cukrem, 
wyrośnięte drożdże, żółtka, pastę wani-
liową, dokładnie wymieszaj dużą łyżką. 
Masa powinna być dość gęsta. Przykryj 
ściereczką, odstaw na 15 minut. Przełóż 

ciasto do formy wyłożonej papierem 
do pieczenia (użyj papieru do pieczenia, 
nawet jeśli używasz nieprzywieralnej 
formy - truskawki podczas pieczenia 
wypuszczą dużo, dzięki papierowi ciasto 
nie przyklei się do formy). Powierzchnię 
wyrównaj szpatułką lub dłońmi opró-
szonymi mąką. Przykryj ściereczką, 
odstaw w ciepłe miejsce do ponownego 
wyrośnięcia na 25-30 minut. Kiedy ciasto 
wyrasta przygotuj kruszonkę: mąkę 
wymieszaj z cukrem i pastą waniliową. 
Wlej gorące masło i dokładnie wymie-
szaj. Umyte, osuszone i pozbawione 
szypułek truskawki przekrój na połówki. 
Na wyrośniętym cieście układaj połówki 
truskawek, przekrojoną stroną do góry. 
Ciasto posyp równomiernie kruszonką. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piecz przez 40-45 minut, aż 
kruszonka będzie złocista, a ciasto będzie 
odstawać od brzegów. 
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Tegoroczna noc muzeów zorganizowana przez muzeum na zamku w Łęczycy przeniosła miesz-
kańców w klimat lat 20-tych i 30-tych. W programie znalazł się m.in. koncert zespołu Sonan-
to pt. “Szlagiery dwudziestolecia międzywojennego” oraz utrzymana w klimacie tego okresu
wystawa fotografi czna w wieży zamkowej. Można było zrobić sobie zdjęcie w specjalnie  zaaranżowa-
nym atelier we wnętrzach muzealnych. Na najmłodszych na dziedzińcu zamkowym, czekały dawne, 
zapomniane już gry i zabawy podwórkowe. Na koniec zorganizowano dancing przy starych, lubianych 
przebojach.

Noc muzeów w Łęczycy
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Panią 
do przeszywania 

wzorów. 
Praca 

w Grotnikach. 
600 978 252 

Trwająca budowa 
rond wywołuje 

mieszane uczucia. Niektórzy 
kierowcy twierdzą, że ronda są 
zbyt ciasne. W czasie opadów 
deszczu zalega w nich woda. 
Burmistrz Jacek Socha, który w 
ub. tygodniu przyjechał przyjrzeć 
się z bliska pracom, rozmawiał o 
inwestycji z naszym reporterem. 

Sygnały o zbyt ciasnych rondach 
dotarły też do urzędu miasta. Nie 
tylko zmotoryzowani mieszkańcy 
są zaskoczeni tym, że jezdnie są aż 
tak wąskie. W mieście temat rond 
stał się gorący.

- Niektórzy uważają, że przez 
ronda można przejechać z taką 
samą prędkością, jak jechało się 
wcześniej. A to nie na tym polega. 
Chodzi przede wszystkim o to, 
aby spowolnić ruch na rondach. 
Wówczas jest bezpieczniej – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

Włodarzowi w „roboczej wizy-
cie” na rondach towarzyszyli Ma-
riusz Ostrowski, sekretarz miasta 
oraz Dominik Gabrysiak, radny 

Sezon jeszcze się nie 
rozpoczął a już na 

miejskim kąpielisku niszczony 
jest sprzęt. Z jednej z ustawionych 
niedawno parasolek wyciągnięta 
została słoma, która posłużyła do 
rozpalenia 
ogniska na 
plaży. 

- Trudno 
jest komen-
tować takie 
rzeczy. Nie 
rozumiem, 
d l a c z e g o 
n iektórzy 
nie szanu-
ją mienia, 
które ma służyć wszystkim miesz-
kańcom – mówi Mariusz Lewan-
dowski, dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji „Wodnik”. - Przy takim 
nastawieniu wszelkie zabezpiecze-
nia i tak będą zbędne. Bo po co na 
przykład planować ogrodzenie?  
I tak można płot przeskoczyć. Tak 
samo jest z monitoringiem. Znisz-
czony może zostać sprzęt, który 

Pojemniki z nieczy-
stościami ustawione 

blisko okien to niewątpliwie spory 
kłopot dla lokatorów. W ciepłe 
dni fetor bijący ze śmieci spra-
wia, że okna należałoby uchylać 
zatykając jednocześnie nos. Anna 
Adamczyk poprosiła w tej sprawie 
o interwencję.

- Przecież tak nie można. Śmieci 
powinny być jak najdalej okien. 
To każdy zrozumie. Dlaczego 
więc kubły ustawiane są blisko 
domu? - pyta pani Anna, lokatorka 
drewniaka przy ul. Wigury. - Gdy 
jest ciepło, z powodu smrodu nie 
mogę otworzyć okna. Poza tym 
do tych pojemników przylatuje 
pełno much. Jestem schorowana, a 
komunalka zafundowała mi takie 
„atrakcje”. 

O komentarz poprosiliśmy w 
Ozorkowskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym. 

- Lokatorka nie informowała 
wcześniej przedsiębiorstwa o pro-
blemie - mówi Tomasz Wydrzyń-
ski, dyrektor operacyjny. - Pragnę 
podkreślić, że pojemniki stoją w 
tym miejscu od lat. Trudno jest mi 
powiedzieć, co się stało, że lokatorce 
teraz te kubły zaczęły przeszkadzać. 

deWastacja na plaży

Ognisko i zniszczony parasol 

Na plaży do 
rozpalenia ogniska 
użyto słomy z 
parasola
znajduje się poza ob-
szarem obserwacji 
kamery. Trzeba po 
prostu mieć więcej 

kultury.
Kąpielisko miejskie rusza wraz 

z zakończeniem roku szkolnego. 
Niedawno wyremontowane zostały 
pomosty. Dowieziony jeszcze bę-
dzie nowy piasek na plażę. 

- O ratowników się już nie mar-
twię. Są chętni do pracy. Oby tylko 
pogoda dopisała – dodaje szef CSiR. 

(stop)

Zobaczymy, co da się zrobić. Być 
może uda się przestawić pojemniki 
dalej od budynku. 

Dyrektor nie ukrywa jednak, że 
aktualne miejsce jest najbardziej 
optymalne. Tym bardziej, że zgod-
nie z przepisami kubły powinny być 
ustawiane wzdłuż ulicy. 

- Można by pojemniki stawiać z 
lewej strony, ale wówczas będzie 
utrudniony wjazd na posesję. Zo-
baczymy. Warto dodać, że nie jest 
to problem jedynie na ul. Wigury. 
Przecież inni lokatorzy też ustawiają 
pojemniki na śmieci blisko domów 
i okien. Zawsze jednak, gdy jest 
jakiś kłopot, można porozmawiać 
z naszymi pracownikami. I do tego 

zachęcam, bo jesteśmy otwarci na 
sugestie. Zależy nam, żeby miesz-
kańcy byli zadowoleni z usług OPK 
- usłyszeliśmy. 

(stop)

lokatoRka MóWi o pRoBleMie

Śmieci pod oknami. 
Gdzie stawiać kubły?

A. Adamczyk uważa, że pojemniki z nieczystościami powinny stać dalej od 
domu

Zamieszanie z rondami 
i mostem 

powiatowy. Panowie wy-
razili taką samą opinię o 
wąskich ulicach.

A co do powiedzenia 
miał Krzysztof Rżanek, 
kierownik budowy?

- Teraz jest tendencja, 
aby budować właśnie 
takie ronda – usłysze-
liśmy. - Rzeczywiście 
droga jest zwężona, ale 
bez przesady. Nie można 
twierdzić, że jest zbyt 
wąsko. Bez większych 
problemów rondami 
przejedzie kierowca tira, 
czy też autobusu. 

P o s t a n o w i l i ś m y 
sprawdzić jaka jest fak-
tycznie szerokość ulic 
na rondach. Reporter 
dokładnie wymierzył 
drogi. Okazało się, że 
w niektórych miejscach 
szerokość ulicy była mniejsza niż 
3,5 metra. Kierownik Rżanek nie był 
zaskoczony naszymi pomiarami, 
pomimo tego, że wcześniej mówił 

o szerokości jezdni przekraczającej 
na rondach 4,5 metra. 

- Szerokość jezdni na rondach się 
zmienia. Wszystko zależy od tego, 
czy jest to wjazd, wyjazd lub łuk dro-
gi – tłumaczy K. Rżanek. - Kierowcy 
powinni na rondach zwalniać i za-
chować szczególną uwagę. Być może 
niektórzy chcieliby przemknąć przez 
ronda stówką na godzinę. Tak się nie 
da. Zwężenie jezdni ma zapobiec 
takim właśnie pomysłom. 

Od szefa robót dowiadujemy się 
również, że po nałożeniu kolejnej 

Burmistrz nie ukrywa, że z inwestycji jest zadowolony 

Kierownik robót mówi o celowym zwężeniu rond 

W niektórych miejscach szerokość ulic jest mniejsza niż 3,5 metra

warstwy asfaltu woda po opadach 
deszczu nie będzie już stać na ron-
dach. W związku z tymi pracami 
urząd wyznaczył niedawno termin 
zamknięcia ruchu na rondzie przy 
Zgierskiej. Pierwotnie Ozorków miał 
być nieprzejezdny wczoraj, 20 maja. 
Urząd przełożył jednak termin za-
mknięcia ronda na 10 czerwca. 

- Poprosili mnie o to rodzice dzieci 
przystępujących do komunii – mówi 
burmistrz. - Rzeczywiście zamknię-
cie ruchu w tym dniu byłoby nie-
zmiernie uciążliwe. 

J. Socha podziwiał także nowy 
most na Południowej. Czy konstruk-

cja nie jest zbyt wysoka? – pytają 
mieszkańcy.

Władze tłumaczą, że budowa-
ny most jest większy i wyższy 
od poprzedniego, ponieważ jego 
wysokość uwzględnia przewi-
dywany maksymalny poziom 
rzeki po wezbraniach w wyniku 
intensywnych opadów deszczu. 
Ma to zapobiec zalewaniu mo-
stu i terenów przyległych przy 
podwyższonym stanie wody w 
Bzurze. Przebudowa ulicy Połu-
dniowej uwzględnia wysokość 
nowo budowanego mostu. 

(stop)
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reklama

W zgierskiej hali MOSiR odbyły 
się powiatowe eliminacje dla 
uczniów szkół średnich o puchar 
komendanta wojewódzkiego 
policji. 

Do rywalizacji stanęły ZS 
nr 1 W Bratoszewicach, 

ZS nr 1 w Zgierzu 
„Cezak”, I LO 

i m .  S t .  Ż e -
romskiego w 
Ozorkowie, 
Szkoła Mi-
strzostwa 
Sportowe-
go LO im. 
M i k o ł a j a 
K o p e r n i -

ka w Alek-
s a n d r o w i e 

Do wypadku doszło 
na Bema. 68-letnia 

rowerzystka twierdzi, że została 
potrącona przez dostawcze auto, 
którego kierowca nie udzielił 
pomocy i pojechał dalej. 

- To była chwila. Zostałam uderzo-
na przez bok samochodu. Upadłam 
z rowerem na chodnik – powiedzia-
ła nam poszkodowana, której udzie-
lano pomocy w karetce pogotowia.

- Potrzebna będzie diagnostyka. 
Pojedziemy do szpitala – usłysze-
liśmy od ratownika medycznego. 

potRącił i odjechał

Rowerzystka oskarża kierowcę

Rowerzystka twierdzi, że została 
potrącona przez samochód. 
Została przewieziona do szpitala

Na miejsce przyjechał brat 68-lat-
ki wraz z żoną. 

- Oby tylko siostra nie miała 
pękniętego obojczyka – martwił się 
mężczyzna. - Szkoda, że siostra od 
razu nie wezwała policji. Ale była 
w szoku. Zresztą nie wiadomo, czy 
potrafiłaby dokładnie opisać samo-
chód. Na pewno nie zapamiętała 
tablicy rejestracyjnej. 

(stop)

Łódzkim. Czteroosobowe gru-
py miały za zadnie rozwiązać 
test wiedzy na który składa-
ły się pytania o polic ji  oraz 
administracji publicznej. Test 
z wiedzy był pierwszym kro-
kiem w eliminacjach, następnie 
rozpoczęły się zmagania na torze 
sprawnościowym. I miejsce i moż-
liwość reprezentowania powiatu 
zgierskiego przypadło uczniom 

Młodzież z Ozorkowa najlepsza

z I LO im. St. Żeromskiego w 
Ozorkowie, kolejne II miejsce zajęli 
uczniowie z ZS nr 1 w Zgierzu 
„Cezak”, III miejsce przypadło 
Szkole Mistrzostwa Sportowego 
LO im. Mikołaja Kopernika w 
Aleksandrowie Łódzkim. Zwy-
cięska drużyna zaprezentuje 
w najbliższym czasie powiat w 
finale wojewódzkim, który odbę-
dzie się 29 maja w Łodzi. 

Postrzelone koty trafiły do Ozorkowa
Od kilku miesięcy ktoś w Zgierzu 
- prawdopodobnie z wiatrówki 
- strzela do zwierząt. Kobieta opie-
kująca się bezdomnymi kotami 
znalazła cztery martwe zwierzęta 
i dwa inne, które były ciężko ran-
ne. Zawiadomiła straż miejską i 
policję. Funkcjonariusze prowadzą 
postępowanie ws. znęcania się nad 
zwierzętami, poszukują sprawcy i 
sprawdzają, czy nie doszło do nara-
żenia zdrowia i życia ludzi. Sprawcy 
grozi do 2 lat więzienia. 

Postrzelone koty zostały w połowie 
ub. tygodnia przewiezione do ozor-
kowskiej lecznicy.

- Przywiozłem koty na prześwietle-
nie, które wykazało, że w ciele tkwi śrut. 
Postępowanie w tej sprawie prowa-
dzone jest przez policję i prokuraturę 

– usłyszeliśmy od weterynarza. 
W lecznicy dowiedzieliśmy się, że w 

Ozorkowie w tym roku nie odnotowa-
no przypadków strzelania do zwierząt 
z wiatrówki. Natomiast w ub. roku gło-
śna była sprawa postrzelenia bezdom-
nych kotów na terenie Ozorko-
wa. Jedna z mieszkanek, 
która skontaktowała 
się z „Reporterem”, 
zaopiekowała się 
kotami. Zrobione 
zostały zdjęcia 
rentgenowskie 
na których – tak 
jak w przypadku 
kotów ze Zgierza 
– wykryty został 
w ciele śrut.

(stop)

Ozorków Policyjny radiowóz 
przed urzędem 

miasta wcale nie oznacza kło-
potów. Wręcz przeciwnie. Kilka 
dni temu przedstawiciele poli-
cji, spółdzielni mieszkaniowej i 
miejscowych władz rozmawiali 
o planach związanych z rozbu-
dową monitoringu. 

Kamer ma być więcej. W komisariacie podgląd

Podczas spotkania zapadły kon-
kretne decyzje.

- Nasze plany są spójne. Sieć 
miejskiego monitoringu musi zostać 
rozbudowana i unowocześniona 
– mówi Mariusz Ostrowski, sekre-
tarz miasta. - Spółdzielnia mieszka-
niowa wyraziła chęć podpięcia się z 
kamerami osiedlowymi do naszej 
sieci światłowodowej. Oczywiście 
musi być podgląd obrazu i dlatego 
stanowisko w komisariacie policji 

zostanie doposażone o nowe 
monitory. Wzrośnie liczba kamer 
w mieście. Niektóre z nich będą 
obrotowe i umożliwią bardzo 
dokładną rejestrację. Na pewno 
monitorowane będzie nowe rondo 
przy Zgierskiej. Myślę, że prace 
nad rozszerzeniem monitoringu 
ruszą już wkrótce, a do września 
powinniśmy zakończyć inwe-
stycję. 

(stop)

Pod magistrat 
podjechał radiowóz. W spotkaniu na 
temat monitoringu 
wziął udział 
komendant 
miejscowej policji 

Monitoring będzie 
unowocześniony – zapewnia 
sekretarz miasta 
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Ozorkowski magistrat w tym roku 
skupia się na remontach dachów. 
Na ten cel z budżetu miejskiego 
zostanie wydane kilkaset tysięcy 
złotych. Gdzie remonty są zaplano-
wane, a które już przeprowadzone? 
Dach budynku przy Maszkowskiej 
31, obecnie prowadzony jest przy 
Stypułkowskiego 32 (od 8 maja do 
połowy czerwca), plac Jana Pawła II 
13 (dach zostanie wyremontowany 
do końca czerwca), a także 4 budynki 
przy Listopadowej 25 i 25a (dwa 
budynki frontowe i dwie oficyny). 
Tu prace rozpoczną się na przełomie 
maja i czerwca. 

Dodatkowo na bieżąco przeprowa-
dzane są częściowe naprawy dachów 
oraz wymiana instalacji elektrycznej 
w lokalach i budynkach, gdzie proto-
koły badań instalacji wskazywały na 
taką konieczność. Na początku roku 
przeprowadzono częściowy remont 
w dwóch lokalach do zasiedlenia, 
a także wyremontowano i przysto-
sowano jeden lokal na parterze dla 
osoby niepełnosprawnej ruchowo na 
wózku inwalidzkim. Co roku miasto 

wymienia także drzwi i okna w loka-
lach komunalnych. W tym roku dotąd 
wymieniono okna w 30 lokalach. Na 
ten rok w budżecie zaplanowano także 
ocieplenie ściany frontowej budynku 
przy ul. Łęczyckiej 10 oraz naprawę 
tynków i klamrowanie budynku przy 
Górnej 10. Przez cały rok, w wyniku 
zgłoszeń, prowadzone są także napra-
wy pieców oraz roboty awaryjne, wy-
konywane przez OPK na zlecenie UM.

Mieszkaniowy zasób komunalny 
Ozorkowa, ze względu na wiek i stan 
techniczny budynków, wymaga wielu 
prac i nakładów. Kompleksowy remont 
całego budynku jest na tyle kosztowny, 
że inwestycje tego typu są możliwe 
jedynie przy pozyskaniu środków ze-
wnętrznych. Z budżetu miasta środki 
przeznaczane są natomiast przede 
wszystkim na bieżące remonty i przy-
stosowanie lokali do zasiedlenia. 

Komenda Hufca ZHP Ozorków ob-
chodzi w tym roku 50-lecie Nadania 
Sztandaru. Jubileusz ozorkowskich 
druhów zbiega się ze 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, a ponadto Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej ogłosił „2018 Ro-
kiem Harcerstwa”. W tak doniosłych 
okolicznościach przebiegał harcerski 
apel połączony z „Marszobiegiem na 
stulecie”. Harcerstwo gminy Ozorków 
reprezentowali „Wędrowcy” z Solcy 
Wielkiej pod opieką dh Anny Sitarz, 
którzy zmierzyli się w tym dniu z 

Harcerze na placu

urząd stawia na dachy

dystansem 6,5 km. Gminę Ozorków 
reprezentowali samorządowcy – wójt 
Tomasz Komorowski i przewodniczący 
Rady Gminy Waldemar Szcześniak. 

Do Ozorkowa przyjechał cyrk 
Symboliczna nazwa ulicy Unii 
i rozstawienie w tym miejscu 
cyrku idealnie pasują do na-
strojów w Unii Europejskiej. 
Także w Polsce nie brakuje 
przeciwników wykorzysty-
wania zwierząt w cyrkowych 
występach. 

Warto wspomnieć, że europosło-
wie chcą, żeby przepisy przeciwko 
nielegalnemu handlowi dziką fau-
ną i florą poszerzyć o ochronę dzi-
kich zwierząt wykorzystywanych 
w cyrkach. Parlamentarzyści po-
wołują się na badania, które wyka-
zują, że prowadzenie kontroli doty-
czących zdrowia, handlu dzikimi 
zwierzętami lub ich posiadania 
stanowi problem, ponieważ cyrki 
nie tylko przemieszczają się przez 
większość czasu, ale też zmieniają 
nazwy zwierząt i prezentowane 
numery. Ponadto wykorzystywa-
nie dzikich zwierząt w cyrkach 
często prowadzi do wypadków z 
udziałem treserów, pracowników 
cyrku i widzów.

16 państw członkowskich UE 
przyjęło już całkowity lub czę-
ściowy zakaz wykorzystywania 

dzikich zwierząt w cyrkach. Całko-
wity zakaz obowiązuje np. w Ho-
landii, Belgii czy Austrii. W Polsce 
cyrków do miast nie wpuścili m.in. 
Słupsk, Wrocław czy Warszawa.

W Ozorkowie również coraz czę-
ściej słyszy się o planach dot. zakazu 
wjazdu dla cyrkowców. Dyskusja na 
ten temat póki co jest w internecie i 
na różnych forach internetowych. 

- Do urzędu miasta nie wpłynęła 
żadna petycja od mieszkańców, 
którzy sprzeciwiają się występom 
zwierząt w cyrkach i żądają zakazu 
wjazdu dla cyrkowców – mówi 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa. 

Kwestię wykorzystywania do 
celów rozrywkowych, widowi-
skowych, filmowych, sportowych 
i specjalnych, w tym traktowania 
zwierząt w cyrkach, reguluje w tej 
chwili ustawa o ochronie zwierząt 
oraz rozporządzenie ministra śro-
dowiska do tejże ustawy.

Mówią one m.in. o tym, że wa-
runki występów, treningów i tre-
sury oraz metody postępowania ze 
zwierzętami wykorzystywanymi 
do celów rozrywkowych nie mogą 

zagrażać ich życiu i zdrowiu ani 
powodować cierpienia. Przewi-
dują, że zwierzęta “stosownie do 
potrzeb biologii” powinny być 
utrzymywane “w warunkach 
uwzględniających ich zachowa-
nia”, “zapewniających swobodę 
ruchu” czy “wypoczynek w cza-
sie zgodnym z ich aktywnością 
życiową”.

Zdaniem obrońców zwierząt 
zalecenia te pozostają w dużej 
mierze fikcją. 

Cyrk rozbił namiot przy ul. Unii 
Europejskiej
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Olej arganowy to najpopularniej-
szy z olejów, ma jasno-żółty kolor 
i zapach właściwy dla orzechów 
arganowych. Może być stosowa-
ny do pielęgnacji twarzy, dłoni i 
paznokci oraz jako dodatek do 
kosmetyków. Wchłania się zaraz 
po aplikacji. Zawiera nienasycone 
kwasy tłuszczowe, takie jak ome-
ga-6, omega-9. Dzięki wysokiej 
zawartości witaminy E i związków 
fenolowych ma silne właściwości 
antyoksydacyjne.

Przyspiesza gojenie, ma działa-
nie przeciwzapalne i łagodzące. 
Odbudowuje barierę hydrolipi-
dową naskórka i stanowi źródło 
cennych ceramidów. Reguluje 
również pracę gruczołów łojo-
wych. Olej może być stosowany 
do każdego rodzaju skóry, ale 
jest polecany do pielęgnacji skóry 
dojrzałej (poprawia nawilżenie 
i elastyczność skóry, zwalcza 
wolne rodniki), suchej i podraż-
nionej.

Botwina, czyli młode listki i 
korzenie buraka ćwikłowego, 
zawiera dużo witamin, żelaza i 
wapnia. Zupa z botwinki pobu-
dza apetyt, odkwasza i odtruwa 
organizm. Według naukowców 
liście botwiny zawierają sub-
stancje o działaniu podobnym 
do estrogenów, czyli hormo-
nów młodości, piękna i seksu. 
Botwina zawiera sporo wita-
miny A oraz K. Oprócz tego 
można w niej znaleźć witaminę 
D, E, C oraz witaminy z grupy B 
(B1, B2, PP, B6, kwas foliowy i 
B12). Obfituje także w żelazo, 
magnez i potas. Ma też całkiem 
sporo fosforu i sodu.

Botwina dobra na apetyt 
i nerwy

Burak ćwikłowy, w większym 
stopniu niż korzeniowy, zawiera 
dużo witamin, zwłaszcza A i C, 
żelaza, wapnia. Ze względu na 
zawartość żelaza jest wskazany 
szczególnie dla wegetarian.

Botwina pobudza apetyt, koi 
nerwy. Jest łatwostrawna i od-
świeżająca, dlatego warto ją jeść 
podczas infekcji, przeziębień, 
podwyższonej temperatury.

Masz nadwagę lub już chorujesz na 
otyłość? Jesteś na diecie odchudza-
jącej? W ogrodzie, sadzie, na targu 
i półkach w sklepie znajdziesz wiele 
produktów, które przyspieszają 
przemianę materii i spalanie tkan-
ki tłuszczowej. Poznaj produkty, 
które sprzyjają redukcji masy ciała.

 
Arbuz. Aż 90 proc. masy tego owocu 
to woda! Ale arbuz zawiera także 
dużą ilość likopenu (przeciwutle-
niacz) oraz witamin A i C. Arbuz 
zjedzony przed posiłkiem skutecz-
nie wypełnia żołądek i dzięki temu 
zapobiega przejadaniu się innymi, 
kalorycznymi potrawami.

Chrupki chleb. Według badań 
naukowych u osób, które unikają 
produktów z białej mąki pszennej, a 
wzbogacają dietę o produkty razowe 
jest mniejsza tendencja do groma-
dzenia się tkanki tłuszczowej na 
brzuchu i wewnątrz niego. To tzw. 
tłuszcz wisceralny, bardzo obciąża-
jący serce i układ krążenia. Zamień 
więc białe pieczywo, białe makarony 
i przetworzone płatki śniadaniowe 
na ich pełnoziarniste odpowiedniki. 
Pełnoziarniste, chrupiące kawałki 
pieczywa są dobrą alternatywą dla 
np. krakersów.

Chude mięso. Najlepsze do diety 
redukcyjnej jest drobiowe bez skóry 
lub chuda wołowina. Mięsa te zawie-
rają dużo białka przez co przyspiesza-
ją metabolizm. A dzięki niewielkiej 
ilości tłuszczu są mniej kaloryczne. 
Porcja wysokiej jakości mięsa woło-
wego o wadze 100 g zawiera tylko 4 g 
niepożądanego tłuszczu nasyconego.

Cynamon. Badania naukowe po-
kazują, że cynamon może pomóc w 
stabilizacji poziomu cukru we krwi, a 
tym samym w opanowaniu nadmier-

nego apetytu. Zwłaszcza u osób cho-
rych na cukrzycę typu II. Cynamon 
świetnie zastąpi cukier w kawie lub 
herbacie. To prosty i smaczny sposób, 
aby wykluczyć mnóstwo cukrowych 
kalorii z napojów.

Fasola. Ziarna fasoli zawierają 
dużo białka i błonnika, a niewiele 
tłuszczu. Fasola ma więc mało kalorii 
i doskonale syci. Można ją dodawać 
do zup, sałatek, lub w postaci prze-
tartej do past i dipów. Zwróć uwagę 
zwłaszcza na białą fasolę, która 
poprawia przemianę materii, działa 
moczopędnie i rozkurczająco. Dzięki 
niej pozbędziesz się z organizmu 
nadmiaru wody, a więc będziesz 
wyglądać szczuplej.

Herbata. Czerwona herbata blo-
kuje wchłanianie tłuszczów, które 
przyjmujesz z pożywieniem, a także 
przyspiesza przemianę materii. 
Natomiast napar z listków zielonej 
herbaty sprzyja trawieniu i sprawia, 
że po pełnym i ciężkostrawnym po-
siłku nie czujesz, że twój żołądek jest 
przepełniony.

Grejpfrut. Owoc ten nie ma ma-
gicznego wpływu na metabolizm, 
ale pozwala nasycić się mniejszą ilo-
ścią kalorii, niż inne owoce. W białej 
powłoce grejpfruta, tuż pod skórką 
oraz w błonkach w poszczególnych 
cząstkach znajduje się sporo błon-
nika. Grejpfrut skutecznie hamuje 
apetyt, a także pomaga usunąć z 
organizmu tłuszcz, który gromadzi 
się na biodrach, pośladkach i nogach 
oraz zapobiega wnikaniu nowego 
tłuszczu do komórek.

Gruszki i jabłka. Z gruszek i jabłek 
korzystaj z umiarem, bo zawierają 
dużo cukru. Ale też mają w sobie 
sporo wody, a ich skórka dostarcza 

błonnik, który wypełnia żołądek i 
przyśpiesza pracę jelit. Z tego wzglę-
du, mając do wyboru owoc lub sok z 
niego zrobiony, zdecydowanie lepiej 
wybrać owoc.

Jagody. Zawierają dużo wody i 
błonnika, a więc sycą na długo. Jago-
dy są słodkie, ale pozwalają zaspokoić 
ochotę na słodki przysmak o wiele 
mniejszym kalorycznym kosztem 
niż np. ciastka czy czekolada. Jagody 
są też wyjątkowo bogate w przeci-
wutleniacze!

Jaja. Badania naukowe dowiodły, 
że zjedzenie śniadania bogatego w 
białko pozwala na dłużej zaspokoić 
głód i zrezygnować lub ograniczyć 
rozmiarowo i kalorycznie przekąskę 
przed obiadem. Warto więc włączyć 
do śniadania jajko. Jedno jajo to tylko 
75 kcal i aż 7 g wysokiej jakości białka. 
Wysokobiałkowe śniadanie przyspie-
sza metabolizm bardziej niż posiłek z 
dużą ilością węglowodanów.

Pestki z dyni. Są naturalnym 
źródłem błonnika, składników 
mineralnych i witamin, wspo-
magają prawidłową pracę jelit. 

Ryby. To jedno z najlepszych źró-
deł białka. Badania dowodzą też, że 
ryby sycą lepiej, niż mięso drobiowe 
i wołowina. Mięso większości ryb 
zawiera niewiele tłuszczu, a gatunki 
z natury tłuste zawierają korzyst-
ne dla zdrowia kwasy tłuszczowe 
omega-3. Za najlepsze dla zdrowia 
ryby uznaje się śledzia atlantyckiego, 
łososia i inne ryby morskie. zdrowiu. 

Suszone śliwki. Są bogate w 
błonnik, ułatwiają spalanie tłuszczu. 
Dodatkowo, na zawarte w śliwkach 
pektyny organizm bardzo szybko 
reaguje uczuciem sytości.

Woda z kwiatów czarnego bzu używana jest do oczyszczania twarzy z 

trądzikiem. Kosmetyk działa antywirusowo i antybakteryjnie - doskonale 

dezynfekuje skórę. Woda z czarnego bzu łagodzi stany zapalne skóry, 

tonizuje, ściąga skórę. Ten naturalny tonik może być używany jedynie 

jako uzupełnienie kuracji zaleconej przez lekarza.

Składniki:
400g świeżo zerwanych kwiatów czarnego bzu, 

litr niegazowanej wody mineralnej, 
sok z 2 cytryn. 
Sposób przygotowania: otrząśnij silnie kwiatostany, spłucz je ostroż-

nie wodą i oberwij kwiaty. Następnie zalej wodą mineralną i gotuj na 

wolnym ogniu przez ok. 3 minuty. Zdejmij garnek z ognia i pozostaw do 

wystygnięcia na całą noc. następnego dnia odcedź wywar i przelej do 

szklanej butelki z ciemnego szkła. Po każdym użyciu szczelnie zamykaj 

butelkę i przechowuj w lodówce.

Płukanka idealna dla blon-
dynek. Rozjaśnia, rozświe-
tla i podkreśla blond kolor 
włosów, wydobywając z nich 
refleksy. 

Cztery garści suszonego ziela 
rumianku zalej 1 litrem gorącej 
wody, a następnie przykryj na-
czynie, w którym przyrządzasz 
płukankę. Po upływie 30 minut 

odcedź fusy, a następnie odcze-
kaj aż płyn będzie wystudzony 
i wypłucz nim włosy. Jeśli nie 
masz dostępu do rumianku użyj 
4 torebek herbaty rumiankowej. 
Rumiankowa płukanka do wło-
sów pozytywnie na nie wpływa, 
nie trzeba spłukiwać jej wodą i na-
daje się do stosowania po każdym 
myciu włosów.

Przepis na wodę z kwiatów 
z czarnego bzu na trądzik

Olej arganowy 
nie tylko do 

twarzy

Płukanka rumiankowa 
do włosów

BOTWINA - pobudza apetyt, odkwasza organizm i koi nerwy

Botwina na ładną skórę

Naukowcy doszukali się w bo-
twinie substancji o działaniu po-
dobnym do kobiecych hormonów 
płciowych, estrogenów. A to są 
hormony piękna, młodości i seksu. 
Zupa albo sałatka z buraczanych 
liści znakomicie odkwasza i odtru-
wa organizm, warto więc sięgnąć 
po botwinkę, gdy czuje się ciężar 
na wątrobie.

Botwina była wykorzystywana jako warzywo już w IV w. p.n.e. 

Botwina - przeciwwskazania

Botwiny powinny unikać oso-
by chore na kamicę nerkową. 
W roślinie zawarte są bowiem 
szczawiany, które mogą po-
gorszyć sytuację. Botwinka ma 
wysoki indeks glikemiczny (aż 
70), w związku z tym nie jest 
wskazana także dla osób chorych 
na cukrzycę.

Produkty, które przyśpieszają odchudzanie 
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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

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

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

Mechanik – magazynier
Wykształcenie: zasadnicze 
zawodowe,
Umiejętności: diagnozowanie i 
usuwanie awarii, 
Mile widziane doświadczenie 
zawodowe
Extreme Ride 
Andrzej Szczypiński
Ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
Tel: 600-892-831

Pracownik ogólnobudowlany
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku.
„TAD – BUD” 
TADEUSZ AJNZYHART
Daszyna 52 m. 8,  
99-107 Daszyna
Tel. 663-243-668

Pizzerman
Chęć do pracy, aktualna 
książeczka zdrowia
Mała Gastronomia 
Ireneusz Rosolak
Ul. Sienkiewicza 31 
99-100 Łęczyca
Tel : 506-170-859

Operator maszyn (młyn)
Chęć do pracy
„Eko – Kossa”
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Góra Św. Małgorzaty
Tel: 576-128-349

Operator maszyn (zagęszczarka)
Chęć do pracy
„Eko – Kossa”
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73

99-122 Góra Św. Małgorzaty
Tel: 576-128-349

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynach 
szwalniczych
PPHU „Karola”
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 502-734-261

Pielęgniarka środowiskowa
Wykształcenie średnie lub wyższe 
o specjalizacji pielęgniarstwo, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Salmed”
Stara Sobótka 18
99-150 Grabów
Tel: 503-028-096

Referent ds. kredytów i 
windykacji
Wykształcenie wyższe, prawo 
jazdy kat. B, komunikatywność, 
rzetelność, dyspozycyjność, 
gotowość podnoszenia 
kwalifikacji, mile widziane 
doświadczenie w sprzedaży 
produktów finansowych.
Bank Spółdzielczy Poddębicach
Poddębice 33
99-200 Poddębice 
E – mail: kadry@bspoddebice.pl
Praca: Góra Św. Małgorzaty 43
99-122 Góra  Św. Małgorzaty

Murarz
Umiejętność wykonywania prac 
budowlanych
FUHP „Dekor”
Marcin Pachliński
Ul. Mickiewicza 2
99-100 Łęczyca
Tel: 609-160-106

Pomoc magazynowa 
Wykształcenie średnie, 
mile widziana książeczka 
sanepidowska.
MK Interim   
ul. Ludwika Rydygiera 11 m.220  
01-793 Warszawa 
Tel: 720-800-206
Praca w Łęczycy

Operator maszyny
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków 
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Łęczycy
Tel: (24) 721 92 88

Elektryk
Wykształcenie średnie 
techniczne, doświadczenie 
w naprawie mile widziane, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność organizacji własnej 
pracy
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Łęczycy i Ozorkowie 
Tel: (24) 721 92 88

Operator maszyny 
zaawansowanej
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy 
oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Ozorkowie
Tel: (24) 721 92 88

Ustawiacz
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy 
oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA SA
Adamówek 7, 95-035 Ozorków 
Praca w  Ozorkowie
Tel: (24) 721 92 88

Mechanik 
Wykształcenie średnie 
techniczne, doświadczenie 
w naprawie mile widziane, 
uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, umiejętność 
organizacji pracy własnej.
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 , 95-035 Ozorków 
Praca w  Ozorkowie i Łęczycy
Tel: (24) 721 92 88

Inżynier rolnictwa 
Wykształcenie wyższe rolnicze
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Kierowca kat. B, C, C+E
Prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz 
świadectwo kwalifikacji
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Specjalista ds. programów 
(UE,AB, MR)
Wykształcenie średnie lub 
wyższe 
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy 
kat.B
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Kucharz/kucharka 
Wykształcenie gastronomiczne, 

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



prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepidowska oraz 
doświadczenie w gastronomii
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Pracownik administracyjny 
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
komunikatywność, prawo jazdy 
kat. B,  język ukraiński 
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Pracownik budowlany 
Doświadczenie zawodowe w 
budownictwie 
Grupa Producentów „Kasztelan” 

Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Operator koparki 
gąsiennicowej 
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową 
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

Księgowa
Wykształcenie wyższe 
księgowość/ rachunkowość
Grupa Producentów „Kasztelan” 
Sp.zo.o.
Łubno 63b 99-107 Daszyna
Prezes Wojtera Marek 
Tel: 601 235 171

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

Sprzedam M-3 , 48,40 m², 2 piętro, 
bloki, Ozorków. Słoneczne miesz-
kanko, duży balkon. Tel.: 513-273-
272 po godz. 17.00.

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

Wynajmę warsztat samochodowy 
w Łęczycy. 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

Sprzedam tanio skuter „Junak” w 
dobrym stanie. Tel.: 502-851-180

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, uciąg 
1400 kg - atest, homologacja. Tel.: 
500-336-322

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

Sprzedam heblarkę grubościówkę 
krajzeg - tanio . Tel.: 792-047-999

Sprzedam smołę dachową na 
gorąco. Wiaderka po 22 kg. Tel.: 
603-252-459

Mleko kozie – sprzedaż, ok. Grabo-
wa. Tel.: 601-329-679

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

Sprzedam sieczkarnię, dojarkę z 
konwią. Tel.: 507-330-281

Sprzedam leję – żmijkę oraz kuch-
nię polską z wężownicą. Te.: 507-
330-281  

Sprzedam nowy wózek do wożenia 
woreczków, maszynę do obcinania 
cebuli lub 3 silniki do niej osobno 
oraz 2 rowerki dziecinne w dobrym 
stanie w tym jeden to BMX Puma 
mały. Tel.: 507-330-281.
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26 maja na terenie Oddziału 
Prewencji Policji w Łodzi przy ul. 
Pienistej 71 odbędzie się Mundu-
rowy Dzień Dziecka. Organizato-
rzy imprezy przygotowali szereg 
atrakcji dla najmłodszych oraz 
ich rodzin.
Wzorem lat ubiegłych odbędą się 
m.in. pokazy sprzętu służb mun-
durowych, gry zespołowe, zaba-
wy edukacyjne i konkursy z na-
grodami. Młodzi uczestnicy będą 
mogli również sprawdzić swoje 
umiejętności jazdy na rowerze na 
specjalnie przygotowanym torze. 
Nowością jest organizowany w 
tym roku bieg dla dzieci „Run 
Kids”. Na każdego uczestnika 
na mecie czekać będzie medal. 
Przewidziane są dwie kategorie 
wiekowe: 7-10 lat (ok. 550 m) i 
11-13 lat (ok. 1100 m). Zgłoszenia 
uczestników należy przesyłać do 
23 maja na adres mailowy: wks@
ld.policja.gov.pl (decyduje kolej-
ność zgłoszeń, obowiązuje limit 
uczestników – 100).
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Działania „Alkohol i Narkotyki”
15 maja na terenie powiatu poli-
cjanci wydziału ruchu drogowego 
łęczyckiej komendy prowadzili 
działania „ALKOHOL I NARKO-
TYKI”. Akcja miała na celu wyeli-
minowanie z ruchu drogowego, 
jak największej liczby kierujących 
prowadzących pojazdy pod wpły-
wem alkoholu lub po zażyciu nar-
kotyków. Funkcjonariusze skon-
trolowali ponad 100 kierujących

Kierowanie pod wpływem alko-
holu lub środków odurzających czy 
substancji psychotropowych jest 
jednym z najistotniejszych czyn-
ników zwiększających zagrożenie 
bezpieczeństwa na drogach. Błędy 
i brawura towarzysząca kierującym 
znajdującym się pod działaniem 
alkoholu czy narkotyków skutkuje 
tragicznymi konsekwencjami.

Podczas działań policjanci ruchu 
drogowego skontrolowali stan 
trzeźwości ponad 100 kierujących 
wśród, których czterech wsiadło 
za kierownice pomimo spożytego 
alkoholu. Pierwszym ujawnionym 
nietrzeźwym kierującym był 69 
– latek. Motorowerzysta o godz. 
8:30 miał w organizmie pół promil 
alkoholu. Kolejni to dwaj rowerzy-
ści, których mundurowi ukarali 
mandatami. Ostatnim tego dnia 
nietrzeźwym kierowcą okazał się 

52 – latek, który w miejscowości 
Błonie kierował vw passatem. W 
jego organizmie było blisko dwa 
promile alkoholu.

Policja apeluje, widzisz nietrzeź-
wego kierującego - reaguj!

Pamiętajmy, alkohol, narkotyki 
zmniejszą szybkość reakcji. Powo-
dują problemy z ostrością widze-
nia jak i wyczuciem odległości od 
potencjalnej przeszkody. Kierowca 
będący pod działaniem różnych 
środków odurzających błędnie oce-
nia sytuację i własne umiejętności. 
Prowadzenie pojazdów przez osoby 
odurzone takimi substancjami to 
częsta przyczyna wielu tragedii 
oraz niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych.

kolejna kontrabanda 
przechwycona

Blisko 1200 sztuk papierosów 
zabezpieczyli policjanci z Łęczycy. 
Nielegalny towar funkcjonariusze 
znaleźli w pojeździe zaparkowa-
nym przed jednym ze sklepów na 
terenie gm. Daszyna. 48 – letnia 
kobieta za posiadanie kontraban-
dy odpowie przed sądem.

15 maja policjanci wydziału kry-
minalnego udali się na teren gmi-
ny Daszyna, gdzie w jednym ze 
sklepów mogły być sprzedawane 
papierosy bez polskich znaków 
akcyzy. Policjanci podejrzewali, że 
nielegalny towar może być ukryty 
w zapakowanym przed sklepem 
samochodzie. Przeszukując auto 
funkcjonariusze potwierdzili swoje 
informację znajdując blisko 1200 
sztuk nielegalnych papierosów. 
Wartość uszczuplenia podatkowe-
go to 798 złotych. Właścicielką niele-
galnego towaru okazała się 48-letnia 
mieszkanka pow. łęczyckiego. Za 
posiadanie kontrabandy odpowie 
teraz przed sądem.

Dzień wcześniej policjanci rów-
nież zabezpieczyli nielegalne pa-
pierosy. Dzielnicowi zatrzymali 
58-letnią kobietę, która na zapleczu 

sklepu ukrywała wyroby tyto-
niowe bez polskich znaków akcy-
zy. Mieszkanka gminy Góra św. 
Małgorzaty usłyszała już zarzuty 
paserstwa akcyzowego.

14 maja dzielnicowi z łęczyckiej 
komendy przeszukali jedną z placó-
wek handlowych na terenie gminy 
Góra św. Małgorzaty. Policjanci 
podejrzewali, że znajdują się tam 
nielegalne wyroby tytoniowe. Po-
dejrzenia potwierdziły się, na zaple-
czu sklepu ujawnili i zabezpieczyli 
blisko 300 sztuk papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. 58-letnia 
właścicielka nielegalnego towaru 
jeszcze tego samego dnia usłyszała 
zarzuty paserstwa akcyzowego. Za 
taki czyn grozi wysoka grzywna.

W niedzielę 6 maja odbyły 
się gminne uroczystości Dnia 
Strażaka połączone z jubile-
uszem dziewięćdziesięciolecia 
jednostki OSP w Górze św. Mał-
gorzaty. Odprawiona została 
uroczysta msza święta, wrę-
czono odznaczenia, odbyło się 
ślubowanie kandydatów MDP. 
Zorganizowana została także 
część artystyczna z występem 
kapeli Witaszewiacy. Gośćmi 
byli strażacy z całej gminy i 
zaprzyjaźnionych jednostek z 
terenu powiatu. Uroczystość 
uświetniło Stowarzyszenie 
Gminna Orkiestra w Górze Św. 
Małgorzaty, a poczęstunek 
przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich. Przygotowana zo-
stała również wystawa fotogra-
fii pt. “Dawniej i dziś”.

Był pot, łzy, rany i wal-
ka ze słabościami. Był to 

czas, w którym sytuacje zmuszały 
do wspólnego działania. Uczniowie 
klasy mundurowej z „Grodzkiej” 
wzięli udział w pięciodniowym eks-
tremalnym obozie. Nie było taryfy 
ulgowej dla nikogo.

Każdy dzień był pełen wrażeń i 
niesamowitych wyzwań. Ucznio-
wie zaliczyli m.in. kąpiel w mule, 
wojskową wartę w nocy, jazdę woj-
skowym starem, zajęcia na strzel-
nicy, ściance wspinaczkowej oraz z 
przygotowania spadochronów do 
skoku. Młodzi mundurowi przeżyli 
ogromną przygodę podczas latania 
w tunelu aerodynamicznym. Ostat-
niej nocy w obozowisku wybuchł 
alarm. Wszyscy zerwali się na 
równe nogi, kiedy doszło do napadu 

Gm. Góra św. Małgorzaty
Łęczyca

Łęczyca

Obóz wojskowy klasy mundurowej 
w Leźnicy Wielkiej

wroga, oczywiście zorganizowa-
nego przez żołnierzy z jednostki. 
Uczestnicy obozu każdego dnia 
padali z sił, wykończeni i bogatsi 
w nowe, wspaniałe doświadczenia 
wrócili do domów cało i zdrowo.

Uczniowie zrobią remont w komendzie
W Komendzie Powia-
towej Policji w Łęczy-

cy została podpisana umowa 
między Dyrektorem Centrum 
Kształcenia Praktycznego w 
Łęczycy Kamilem Cieślińskim a 
Komendantem Komendy Powia-
towej Policji w Łęczycy podinsp. 
Zbigniewem Gruszczyńskim. 
Dotyczy ona wykonania remon-
tu pomieszczeń w ramach zajęć 
praktycznych. 

W remont pomieszczeń zaanga-
żowani zostali uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

1 w Łęczycy, realizujący zajęcia 
praktyczne w Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Łęczycy, 
którzy kształcą się w zawodzie 
monter zabudowy i robót wykoń-
czeniowych w budownictwie. 
W ramach zajęć praktycznych 
wykonane zostaną remonty 
ki lku pomieszczeń (przygo-
towanie podłoża, malowanie, 
układanie płytek podłogowych). 
Remont z ramienia Centrum 
będą nadzorowali nauczyciele: 
Andrzej Pawelczyk i Dariusz 
Tomczyński.Fo
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

ciekawie i na wesoło

czekolada na wzrok skąd ta energia? Rekord w Manufakturze

Kilka kawałków gorzkiej czekolady może czasowo popra-
wiać jakość widzenia, sugerują autorzy nowych badań. 
Naukowcy zauważyli, że obecne w czekoladzie fl awanole 
zwiększyły ostrość widzenia u 30 zdrowych dorosłych, 
którzy brali udział w badaniach. Zmiana była niewielka, 
ale znacząca. Już wcześniej pojawiały się wskazówki, że 
fl awanole zawarte w gorzkiej czekoladzie mogą zwięk-
szać przepływ krwi do układu nerwowego, poprawiać 
pracę serca i zapobiegać starzeniu się mózgu. Do badań 
zaangażowano 30 zdrowych osób, których średni wiek 
wynosił 26 lat. Części badanych podano czekoladę z 
72-procentową zawartością kakao, części zaś czekoladę 
mleczną. Po 2 godzinach uczestników poddano bada-
niom okulistycznym. W porównaniu z osobami, które 
zjadły czekoladę mleczną, te, którym podano ciemną 
czekoladę wykazały niewielkie polepszenie ostrości 
widzenia i kontrastu w dużych literach. 

Rodzice zastanawiający się, skąd ich pociechy mają siłę 
i energię na całodzienne szaleństwa, wreszcie uzyskali 
odpowiedź. Okazuje się, że mięśnie dzieci są nie tylko wy-
jątkowo odporne na zmęczenie, ale regenerują się szybciej 
niż u dobrze wytrenowanych dorosłych sportowców.
W czasie wielu ćwiczeń fi zycznych dzieci mogą męczyć 
się szybciej niż dorośli, gdyż mają ograniczone możliwości 
układu krążenia, mają tendencję do wykonywania mniej 
efektywnych ruchów i muszą wykonać więcej kroków 
by przejść taki sam dystans. Badania wykazały, że dzieci 
mogą przezwyciężyć część z tych ograniczeń dzięki posia-
daniu mięśni odpornych na zmęczenie oraz zdolności do 
bardzo szybkiej regeneracji po intensywnych ćwiczeniach 
– wnioskują uczeni.
Dzieci lepiej wykorzystują metabolizm aerobowy, dzięki 
czemu mniej męczą się w czasie ćwiczeń o wysokiej 
intensywności. Szybko się też regenerują, szybciej nawet 
niż dobrze wytrenowani sportowcy wytrzymałościowy.

Cóż to były za emocje, gdy w Łodzi zagrała największa w 
Polsce orkiestra złożona z dzwonków rowerowych. Wy-
darzenie odbyło się w niedzielę 13 maja przed Centrum 
Handlowym Manufaktura. Mieszkańcy Łodzi przystąpili 
tam do pobicia Rekordu Polski w graniu znanej melodii 
na dzwonkach rowerowych. Utworem, który zagrała 
rekordowa orkiestra dzwonków rowerowych pod dy-
rygenturą Tomasza Gołębiewskiego był fragment „Eine 
Kleine Nachtmusik” Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
Rekordowe granie utworu na dzwonkach rowerowych 
trwało dokładnie pięć minut. Żaden z uczestników nie 
musiał się obawiać o stan wyposażenia swojego roweru,  
o to zadbała Manufaktura, która każdemu z uczestników 
wręczyła nowy dzwonek rowerowy. Do pobicia rekordu 
potrzebne było przynajmniej 116 osób, ponieważ tyle 
wynosił poprzedni wynik. Frekwencja przeszła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Na rynku Manufaktury, w 
upalną i słoneczną niedzielę rekord pobiło aż 215 osób 

ciekawie i na wesołociekawie i na wesołociekawie i na wesoło

czekolada na wzrok

Polak na wycieczce

Ognista kobieta

Ryba zjadła parówkę i 
wylądowała w bułce

Dosyć ciasno


