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Grabów

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca 35-letni pan Łukasz i 
47-letni pan Janusz zu-

pełnie nie przejmują się swoją bez-
domnością. Choć nie mają mieszka-
nia i dachu nad głową, znaleźli swój 
kąt w Łęczycy.

Na jednym z podwórek należących 
do PKP mężczyźni urządzili sobie 
„mieszkanie”. Kawałek podwórka od-
dzielony od sąsiedniej nieruchomości 
oraz ulicy zaroślami jest cichym i 
spokojnym miejscem. Bezdomni teren 
sobie ogrodzili płotkiem. Pod gołym 
niebem mają pokój dzienny, sypialnię, i 
przedpokój. Z uśmiechem i dużym dy-
stansem opowiadają o swoim lokum.

- A czy my tu mamy źle? Z desek i 

W piątek na placu T. 
Kościuszki stanął cam-

per Regio Strefy, czyli mobilne 
centrum doradcze projektu Strefa 
RozwoYou. Pracownicy ŁSSE w 
plenerze, na plażowych leżakach, 
wyjaśniali przedsiębiorcom, jak 
mogą skorzystać z dofinanso-
wania do rozwoju zawodowego 
swoich pracowników.

Łódzka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna podjęła inicjatywę uła-
twienia przedsiębiorcom w całym 
województwie udziału w projekcie, 
w którym właściciele firm mogą 
pozyskać pieniądze na szkolenia 
dla swoich pracowników.

Jak powiedziała nam załoga 
campera, będąc tu, na miejscu, mają 

Zdecydowana więk-
szość grabowskich 

chodników nadaje się do remon-
tu. Samorząd gminny postanowił 
o ich gruntownej przebudowie.

W trakcie remontu jest chodnik 
przy ulicy Krośniewickiej.

- Orientacyjny koszt zadania to 
50 zł za 1 metr kwadratowy - mówi 
Jerzy Soja, gminny inspektor ds. 
drogownictwa. - Jest to praktycznie 
koszt materiałów, ponieważ wszyst-
kie prace są wykonywane przez na-
szych pracowników komunalnych. 
Niestety, ma to też gorsze strony, 
ponieważ prace trwają dłużej.

Mieszkańcy są zadowoleni z re-
montu, bez względu na to, czy czas 

XV edycja wręczenia 
statuetek Nagrody Go-

spodarczej Wojewody Łódzkiego w 
tym roku odbyła się na dziedzińcu 
zamku w Łęczycy. Do miasta przy-
jechali przedstawiciele firm, które 
przyczyniły się do rozwoju i unowo-
cześnienia gospodarki regionu. 

Nagroda Gospodarcza Wojewody 
Łódzkiego ma charakter honorowy. Jej 
celem jest prezentacja, promocja i upo-
wszechnianie działań podmiotów go-
spodarczych oraz dróg prowadzących 
do osiągania sukcesów gospodarczych 
na rynku polskim i rynkach zagranicz-
nych. Podczas gali wręczone zostały 
statuetki w czterech kategoriach:

- Ład organizacyjny i społeczna 
odpowiedzialność biznesu (otrzymała 
firma Polfarmex S.A.)

- Mikro i małe przedsiębiorstwo 
(otrzymała firma Hart-Tech Sp. z o. o. 
z Łodzi.)

- Gospodarstwo rolne (otrzymało 
gospodarstwo rolne Cezarego Kowal-
skiego z Chochołowa)

- Innowacyjność (otrzymała firma 
Tubądzin Management Group Sp. z 
o. o.)

(zz)

W nocy z środy na 
czwartek w całym 

mieście nie było wody. Popłynęła 
z kranów dopiero w czwartek po 
godzinie 8 rano. Wielu mieszkań-
ców, z którymi rozmawialiśmy, nie 
kryło zdenerwowania, głównie z 
powodu braku informacji o prze-
rwie w dostawie wody.

- Jak można wyszykować się rano 
do pracy nie mając wody? Dlaczego 
nie powiadomiono mieszkańców 
wcześniej? Mój mąż z samego rana 
musiał biec do sklepu po wodę w 
baniakach, żeby dzieciom zrobić her-
batę – usłyszeliśmy od czytelniczki z 
ulicy Zachodniej.

- Ja gdybym nie miała odlanej 
wody do podlewania kwiatów, 
to nawet nie napiłabym się kawy 
– mówi kolejna mieszkanka z ul. 
Zachodniej. - Dowiedziałam się, że 
PGKiM prowadził jakieś zaplanowa-
ne prace, więc dlaczego wcześniej nie 
powiadomił mieszkańców, że odetną 
wodę? To jest skandal.

Wzburzenie mieszkańców jest 
zrozumiałe. W nocy, kiedy nie było 
wody w całym mieście, rzeczywiście 
przeprowadzano prace zaplano-
wane już wcześniej. Przełączano 

Nagroda gospodarcza 
wręczona

Remontują chodnik

Pracownicy na ulicy Krośniewickiej

robót będzie nieco dłuższy.
- Ważne, że będzie się lepiej 

chodzić – uważa starsza kobieta, 
mieszkanka Grabowa. - Ten chod-
nik już dawno powinien być wyre-
montowany.

(mku)

na leżakach o biznesie

możliwość bezpośredniego kontak-
tu z przedsiębiorcą. Łatwiej jest za-
poznać się z potrzebami i wypełnić 
wniosek, co wcale nie jest proste.

Pracownicy ŁSSE, którzy w piątek 
odwiedzili Łęczycę, mówili, że miej-
scowi przedsiębiorcy byli zaintere-
sowani ich obecnością. Przez ponad 
dwie godziny do campera przyszło 
6 osób. Jak się okazuje, taki wynik 
jest całkiem niezły.

Camper Strefy RozwoYou odwie-
dzi też inne miasta naszego woje-
wództwa. Do Poddębic przyjedzie 
we wtorek 19 czerwca i zaparkuje na 
placu Tadeusza Kościuszki, z kolei 
w Ozorkowie ekipa ŁSSE zaprasza 
pod magistrat w środę 20 czerwca.

(mku)

W mieście nie było wody 
starą sieć zasi-
lania do nowej, 
w nowej stacji 
uzdatniania 
wody przy ulicy 
Staromiejskiej. 
Dlaczego więc 
nie wywieszo-
no informacji da 
mieszkańców, 
że wody nie 
będzie? Janusz 
Muszyński , 
prezes PGKiM 
-  tłumaczy.

- To prawda, 
że nie było takiej 
informacji, ale to 
dlatego, że nie było planowane odcięcie 
wody. Przełączenie zasilania do nowej 
sieci miało odbywać się przy zasilaniu 
awaryjnym, które daje niższe ciśnienie 
wody, ale jej nie wyłącza. Innymi słowy, 
podczas prac woda cały czas miała 
płynąć w kranach. Około 3 w nocy 
doszło do awarii starego rurociągu, 
na którym działa zasilanie awaryjne. 
Uszkodzeniu uległy dwie zasuwy. 
Nie było wyjścia i podjęliśmy decyzję 
o zamknięciu wody dla całego miasta. 
Naprawa miała potrwać do godziny 6 

Suche krany 
wyprowadziły 
z równowagi 
wielu 
mieszkańców

rano, żeby nie sprawiać mieszkańcom 
problemu z brakiem wody, niestety 
nie udało się – usłyszeliśmy od pre-
zesa PGKiM-u w Łęczycy. - Takie 
prace, jakie wykonaliśmy z środy 
na czwartek w nocy jeszcze będą 
prowadzone, ale teraz już nauczeni 
doświadczeniem, wcześniej będzie-
my o nich informować mieszkańców. 
Nigdy nie wiadomo czy tak jak teraz 
nie dojdzie do awarii na starych 
rurociągach.

(zz)

„Apartamenty” pod chmurką
starych mebli, które ludzie wyrzucają 
zbudowaliśmy sobie ściany, jeszcze 
uzbieramy materiał na dach. Na 
ścianach mamy tapetę ze starego 
kalendarza. Jest naprawdę ładnie. 
Mamy nawet osobną sypialnię. PKP 
ostatnio robiło porządki na podwó-
rzu, przy budynku, ale nam odpuścili, 
nie kazali się wynosić. Wciąż jednak 
boimy się, że tak tu się fajnie zrobi, 
a ktoś nas usunie. Tego byśmy nie 
chcieli. Jesteśmy spokojni, całe dnie 
nas praktycznie nie ma. Lokatorzy z 
pobliskiego budynku się na nas nie 
skarżą, dają nam wodę, pozwalają 
ładować telefon – mówią mężczyźni. 
- Niczego nam nie brakuje.

Bezdomni żyją ze zbierania puszek. 
Jak usłyszeliśmy, w Łęczycy jest duża 
konkurencja i trzeba wstawać nieraz 
nawet w środku nocy, żeby przejrzeć 
śmietniki zanim śmieci zostaną 
zabrane. Wiele osób się dziwi, że 
taki sposób życia może odpowiadać. 
Mężczyźni nie korzystają z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, nie 
chcą tez trafić do ośrodka dla osób 
bezdomnych w Ozorkowie. Teraz 
czują się wolni i są kowalami wła-
snego losu. 

Mężczyźni mają osobne pomieszczenie do spania

- Niczego nam nie brakuje - usłyszeliśmy

- Życie tak się poukładało, trzeba się 
z tym pogodzić i nie narzekać – dodaje 
pan Janusz. - Tylko wszystko tu trzeba 
chować, bo przychodzą i kradną. Ale 
z tym też sobie poradzimy, założymy 
kłódkę na furtce.

Problem może pojawić się zimą, kie-
dy przyjdą mrozy. Pan Janusz minioną 
zimę też spędził w tym miejscu, jednak 
kiedy było naprawdę zimno, spał w 
pustym mieszkaniu w budynku PKP. 
O kolejnej zimie na razie nie myśli. 

(zz)

Policjanci z łęczyckiej 
komendy zatrzyma-

li 40-latka, który poruszał się 
skradzionym pojazdem. Polska 
ciężarówka wraz z przewożonym 
ładunkiem została skradziona 
na terenie Czech. Mienie warte 
ponad pół miliona złotych zo-
stało zwrócone właścicielowi. 
Prokuratora Rejonowa w Łęczycy 
wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Tablice rejestracyjne zamonto-

wane na ciężarówce nie należały 
do tego pojazdu, a w stacyjce auta 
był tzw. łamak. Okazało się też, że 
mężczyzna nie posiadał upraw-
nień do kierowania pojazdami i 
był poszukiwany listem gończym 
celem odbycia zasądzonej wcześniej 
kary aresztu. 40-letni mieszkaniec 
województwa pomorskiego został 
zatrzymany, a pojazd wraz z ładun-
kiem zabezpieczony na policyjnym 
parkingu.

Policjanci odzyskali tira
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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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Łęczyca Włodzimierz Kowalski z 
Łęczycy od lat porusza 

się na wózku inwalidzkim. Męż-
czyzna nie daje sobie sam rady z 
remontem zniszczonego mieszkania. 
Dzięki pomocy wielu osób i instytucji 
ponad dwa lata temu w mieszkaniu 
urządzono łazienkę, teraz ogrom-
nym problemem jest zarywająca się 
podłoga. 

- Nie jestem w stanie przeprowadzić 
remontu ze względu na stan zdrowia 
i finanse, a podłoga się zarywa. Boję 
się, że kiedyś załamie się pod ciężarem 
wózka i wpadnę do piwnicy. Segment 
stojący w pokoju już mocno się opuścił. 
Obawiam się , że może dojść do tra-
gedii – powiedział nam W. Kowalski. 
- Sygnalizowałem wielokrotnie mój 
problem w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Łęczycy. Pracownicy 
wiedzą, co się tutaj dzieje. Czekam na 
decyzję już dość długo. Nie wiem, czy 
MOPS będzie mógł mi pomóc, ale liczę 
na to bardzo.

Na drugi dzień po naszej rozmowie, 
pojechaliśmy do mieszkania pana Wło-
dzimierza. Na miejscu zastaliśmy sporą 
ekipę fachowców oraz kierowniczkę i 
pracownicę MOPS-u.

- Mieszkanie jest w fatalnym stanie - 
komentuje Iwona Porczyńska, kierow-
niczka MOPS. - Ale my jako jednostka 
budżetowa nie posiadamy środków 
na przeprowadzenie kapitalnego re-
montu, tym bardziej, że mieszkanie jest 
własnością prywatną. Proponowaliśmy 
naszemu podopiecznemu przeniesie-
nie się do Domu Pomocy Społecznej, 
ale stanowczo odmawia.

Obecni na miejscu pracownicy z 

Prawie wpadł do piwnicy

Pracownice MOPS-u oraz fachowcy 
z PGKiM-u i ZM sprawdzili stan 
mieszkania

Podłoga pod segmentem zarwała 
się

Spięcie między samorządowcami
Łęczyca Sławomir Biniewicz, 

przewodniczący rady 
powiatu łęczyckiego, odpowie-
dział radnemu miejskiemu Zeno-
nowi Koperkiewiczowi. Pismo ma 
związek z postulatami miejskiego 
samorządowca, aby zredukować 
zatrudnienie w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Łęczycy. - Aż 
trudno uwierzyć w taką opo-
wiedź. To jest kpina – komentuje 
Z. Koperkiewicz.

Przypomnijmy, radny miasta 
Łęczyca miesiąc temu złożył pismo 
do przewodniczącego rady powiatu 
łęczyckiego oraz radnych. Postulaty 
przedstawione przez miejskiego sa-
morządowca to: redukcja o połowę 
etatów, szczególnie kierowniczych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Łęczycy oraz rezygnacja z czę-
ści wynajmowanej przez urząd 
powierzchni. Zaoszczędzone w 
ten sposób pieniądze radny pro-
ponował przeznaczyć na szpital 
w Łęczycy. Pod koniec ubiegłego 
tygodnia Z. Koperkiewicz otrzymał 
w tej sprawie odpowiedź. W piśmie 
oprócz informacji, że żadna reduk-
cja etatów nie jest planowana, ani 
w powiecie łęczyckim, ani w PUP 
w Łęczycy, nie zabrakło osobistych, 
kąśliwych uwag w stronę radnego 
Z. Koperkiewicza.

„Trudno pogodzić mi się z faktem, 
że refleksja nad możliwością zmniej-
szenia zatrudnienia w administracji 
naszła Pana dopiero na koniec swo-
jej kadencji. W trakcie jej trwania nie 

potrafił Pan zaproponować, aby setki 
tysięcy złotych wydawane na zatrud-
nienie pełnomocników burmistrza i 
podobnych im etatów przekazać na 
wsparcie funkcjonowania szpitala w 
Łęczycy” - czytamy w odpowiedzi 
Sławomira Biniewicza.

Z. Koperkiewicz negatywne uwagi 
pod swoim adresem ripostuje.

- Czy to są jakieś żarty? To prze-
wodniczący rady powiatu nie wie, że 
bezrobocie znacząco spadło dopiero 
w tym roku? To nie wie, że dopiero 
miesiąc temu weszło RODO i cały 
parter w urzędzie pracy jest teraz bez-
użyteczny, bo do pomieszczenia może 
wchodzić tylko jedna osoba? Zarzuca 
mi, że nie postulowałem o redukcję 
zatrudnienia wcześniej, ale gdybym 
to zrobił, to by mi odpowiedział, że 
jest duże bezrobocie więc urzędnicy są 

potrzebni. Ja zdania nie zmieniam. 
Uważam, że skoro bezrobocie jest 
minimalne, to w PUP powinno 
być mniej urzędników. Poza tym ja 
pisałem tylko o likwidacji stanowisk 
kierowniczych w PUP, nie wspo-
mniałem nic o powiecie łęczyckim, 
więc nie wiem skąd to wtrącenie 
– mówi Z. Koperkiewicz. - Jest mi 
przykro, że moje pismo nie zostało 
poddane pod dyskusję podczas 
sesji rady powiatu. Nie zostało 
nawet przedstawione wszystkim 
radnym. Przecież to ja z dużą gru-
pą mieszkańców zablokowaliśmy 
przekształcenie szpitala. A w urzę-
dzie miejskim zatrudniona jest teraz 
podobna liczba pracowników, co za 
K. Lipińskiego, ale na tzw. ukrytych 
stanowiskach.

(zz)

PGKiM i Zieleni Miejskiej ocenili stan 
lokalu.

- Podłoga jest tragiczna, w każdej 
chwili grozi zarwaniem. Nie dużo 
lepiej wygląda sufit i ściany, najpraw-
dopodobniej przecieka dach – usły-
szeliśmy.

Najpilniejszą sprawa jest zabezpie-
czenie zarywającej się podłogi. Jeszcze 
tego samego dnia w mieszaniu pojawi-
ła się ekipa remontowa, aby ją naprawić.

- Mam nadzieję, że teraz już będzie 
dobrze. Że nie będę bał się przejechać 
do kuchni albo łazienki – mówi W. 
Kowalski.

(mku)
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Słoneczne i ciepłe dni sprzyjają spożywaniu alkoholu na 
świeżym powietrzu. Niestety, często wiąże się to również 

z późniejszym odpoczynkiem na ławkach. Widok pijanych, śpiących 
mężczyzn jest coraz częstszy. W czwartek przed południem zamroczony 
procentami mężczyzna spał na ławce na placu T. Kościuszki. Nikt się nim 
nie zainteresował, a przy pobliskiej lodziarni była duża grupa dzieci. Naj-
młodsi mieszkańcy z pewnością nie powinni być narażeni na taki widok.

(zz)

W najbliższą sobotę w 
Łęczycy zostaną prze-

prowadzone trzy edycje projektu 
fundacji Pamałka – Pomagamy. W 
programie „Łódzkie ma pomysł na 
zdrowie – Utrzymaj równowagę. 
60+” mogą wziąć udział mieszkańcy 
w wieku 60 lat i więcej. 

Projekt składa się z dwóch etapów: 
teoretycznego (uczestnicy dowiedzą 
się, jak aktywność fizyczna wpływa 
na układ krążenia, układ oddechowy, 
siłę i elastyczność mięśni, jak również 
poznają techniki chodzenia z kijkami 
do Nordic Walking) oraz praktycznego 
(spacer z kijkami). Zajęcia będą prowa-
dzone przez fizjoterapeutę i instruktora 
Nordic Walking. Czas trwania zajęć 
to 120 minut. W Łęczycy bezpłatne 
zajęcia odbędą się w godzinach: 10.00, 
13.00 oraz 16.00. Zbiórka odbędzie się 
w ratuszu miejskim na placu Tade-
usza Kościuszki. Zapisy i szczegółowe 
informacje dostępne są pod numerem 
telefonu 781-315-059. 

info: UM Łęczyca

Jeszcze w tym roku 
w yremontowane 

mają zostać ulice: Krótka, Jana 
Kilińskiego oraz 57 Pułku Pie-
choty Wielkopolskiej. Miasto 
otrzyma 1 317 179 zł dotacji z 
województwa łódzkiego.

Złożony przez władze miasta 
wniosek o finansowe wsparcie 
remontu trzech ulic uzyskał 80% 
dofinansowanie. Całkowita war-
tość zadania zamknie się w kwocie 
1 646 475,46 zł. Remonty mają za-
kończyć się do końca listopada br.

(zz)

W piątek przed połu-
dniem atmosfera w 

Zieleni Miejskiej zrobiła się cięż-
ka. Jeden z pracowników podczas 
pracy gorzej się poczuł i stracił 
przytomność. Został zabrany do 
szpitala. Urząd miejski milczy w 
tej sprawie.

Kilkanaście minut po tym, jak 
młody mężczyzna trafił szpitala 
otrzymaliśmy telefon od jednego z 
jego kolegów.

- Chłopakowi słabo się zrobiło i 
stracił przytomność, bo robota jest 
ciężka. To jeden z brukarzy pracują-
cych teraz przy remoncie podwórka 
na tyłach Domu Kultury. Tam nie 
wszędzie wjedzie koparka i chłopaki 
muszą kopać szpadlami a teren jest 
bardzo mocno ubity. Chłopak nie pije 
alkoholu i jest jeszcze przed 30-tką. 
Pewnie niskie ciśnienie powietrza i 
zmęczenie swoje zrobiło. Przed przy-
jazdem pogotowia kolega odzyskał 

przytomność, ale został w szpitalu 
na obserwacji – usłyszeliśmy od jed-
nego z pracowników jednostki. - Do 
szpitala od razu pojechało szefostwo 
jednostki, pewnie mocno się przestra-
szyli. Gdyby koledze w pracy stało 
się coś poważnego, to byłby problem. 
Na szczęście to była tylko chwilowa 
utrata przytomności. 

Od razu po tym sygnale popro-
siliśmy o dokładne informacje o 
zdarzeniu urząd miejski w Łęczycy. 
Chcieliśmy wiedzieć czy taka nie-
dyspozycja zdarzyła się pracowni-
kowi pierwszy raz i przede wszyst-
kim jak się czuł już po zabraniu go 
do szpitala. Monika Nejman z wy-
działu promocji, oświaty, kultury i 
sportu odpowiedziała jedynie, że w 
związku z RODO urząd nie udzieli 
żadnych informacji o stanie zdro-
wia pracownika. Urzędniczka do 
samego zdarzenia się nie odniosła. 

(zz)

Wstyd W centRum Seniorzy z kijkami

Wyremontują ulice

W ramach zadania zostanie 
wyremontowana m.in. ulica 57 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 
Mieszkańcy od lat czekali na tę 
inwestycję

Zemdlał W PRacy

Pracownik źle się poczuł podczas prac przy ul. Kaliskiej 10, gdzie podwórko 
utwardzane jest kostką brukową

Śmierć W drodze na działKĘ 
W miniony poniedziałek tra-
giczna wiadomość obiegła 
region. W przydrożnym rowie 
w miejscowości Bugaj (gm. 
Grabów) znaleziono zwłoki 
mężczyzny. 

- 11 czerwca około godz. 14.00 
dyżurny łęczyckiej jednostki skie-
rował parol policji na teren gminy 
Grabów, gdzie znaleziono nieprzy-
tomnego mężczyznę. Zgłoszenie 
wpłynęło od dyspozytora pogo-
towia. Przed przyjazdem policji 
na miejscu znajdowała się Straż 
Pożarna oraz Zespół Ratownic-
twa Medycznego, którego lekarz 
stwierdził zgon. Mężczyzna nie 
był osobą poszukiwaną przez 
policję jako zaginiony. Tożsamość 
mężczyzny była znana. Kierując 
się dobrem rodziny zmarłego nie 
ujawniamy dalszych szczegółów 
tego postępowania. W tej sprawie 
przez Prokuraturę Rejonową w 
Łęczycy prowadzone jest śledztwo 
– informuje asp. Mariusz Kowal-
ski, oficer prasowy komendanta 
powiatowego policji w Łęczycy.

Dotarliśmy do znajomych męż-
czyzny, sąsiedzi do dziś nie mogą 
uwierzyć w to, co się stało. Z du-
żym smutkiem mówią o śmierci 
starszego mężczyzny.

- Sąsiad miał około 60 lat i 
był pełen życia. Znaliśmy się. Z 

tego co wiem, tego dnia pojechał 
na swoja działkę. Miał tam staw 
i planował zrobić jakąś zaporę, 
chyba na bobry. Bardzo możliwe, 
że w drodze miał zawał. Mówił, że 
niedługo czeka go operacja, jeśli 
dobrze pamiętam to miał mieć 
założone bajpasy – usłyszeliśmy 
od jednego z sąsiadów. - Do tej 
pory jakoś nie mogę przyjąć, że 
ten człowiek nie żyje. To naprawdę 
przykra wiadomość. 

W Bugaju doszło do dramatu. W przydrożnym rowie znaleziono ciało 
mężczyzny

- Prawda jest taka, że w po-
niedziałek było bardzo gorąco, 
szczególnie w godzinach połu-
dniowych - wtrąca inny znajomy 
zmarłego. - Przy takiej pogodzie 
każdemu może zrobić się słabo. 
Wtedy, niestety jak nie ma szybkiej 
pomocy to dochodzi do tragedii, 
takiej jak ta. A sąsiad odwiedzał 
lekarzy, więc nie był zdrów jak 
ryba. Współczucie dla rodziny.

(mku)

Na łęczyckim targu 
można już usłyszeć 

narzekania rolników. To za sprawą 
tegorocznej aury. Nie jest łaskawa 
dla gospodarzy.

Całkiem niedawno mówiło się 
o zbyt częstych i obfitych opadach 
deszczu, zalanych polach, podto-
pieniach i niszczejących uprawach. 
Nie minęło dużo czasu. Wyjątkowo 
ciepły, a wręcz upalny początek 
czerwca spowodował, że na polach 
zrobiło się sucho.

Czy rzeczywiście można mó-
wić, że jest już susza i czy będzie 
ona miała wpływ na jakość i ilość 
plonów?

- Tak, można już określać, że jest 
susza. Co za chwilę będzie doskona-
le widać po kondycji roślin upraw-

nych i warzyw. Dziwna jest ta aura 
w tym roku, zasięg chmur jest tak 
niewielki, że nieraz w jednej wsi jest 
ulewa czasami z gradem a za kilo-
metr nie spadnie nawet kropla desz-
czu - mówi Mariusz Winczkowski 
sprzedający warzywa na targu w 
Łęczycy. - Skutki już występującego 
deficytu wody widać po owocach, 
szczególnie tych miękkich takich 
jak truskawka czy malina. Owoc jest 
drobny, słabo wykształcony, często 
kwaśny. Jedyna rada to podlewać 
plantacje.

Najnowsze prognozy pogody 
zapowiadają nieznaczne ochłodze-
nie oraz przelotne opady. Póki co, 
meteorolodzy nie przewidują w 
naszym regionie ulewnych deszczy.

(mku)

Rolnicy narzekają na suszę

dwa medale jedynki
Dwa medale w Finale 
Wojewódzkiej Ligi Lek-

koatletycznej zdobyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. 
Dziewczęta zajęły w rywalizacji naj-
lepszych zespołów województwa 
trzecie miejsce a chłopcy drugie. 

Najlepszą zawodniczką wśród 
dziewcząt była Julia Kołdrzak, która 
w rzucie dyskiem uzyskała świetny 
wynik (39.48 m). Rezultatem tym 
utalentowana miotaczka zajmuje 
pierwsze miejsce w tabeli Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. Trzecie 
miejsce w biegu na 80 m przez płotki 

zajęła Martyna Rydczak (13.30 s) oraz 
Anna Bednarek i Małgorzata Kocoń 
w skoku wzwyż. Obie skoczyły na 
wysokość 135 cm.

Chłopcy zdobyli indywidualnie 
trzy złote medale. Na najwyższym 
podium w biegu na 110 m przez płotki 
stanął Jakub Florczak (15.15 s), Krystian 
Nowakowski w skoku wzwyż (180 
cm) i Dominik Nowakowski w skoku 
w dal (6.13 m). Na trzecim miejscu 
uplasował się Igor Szenfeld i Krystian 
Kaźmierczak. Obaj uzyskali w skoku 
wzwyż 175 cm.

(and)
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Łęczyca

Dwie fi gury znajdujące się na bocz-
nych wieżach kościoła pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP przy 
klasztorze oo. Bernardynów w Łęczy-
cy zostaną odnowione. 
Rusztowania już zostały 
ustawione, pierwsze 
prace rozpoczną się dzi-
siaj (18.06).

Figura Jezusa Chrystu-
sa (z prawej strony sto-
jąc przed kościołem) oraz 
Marki Bożej (z lewej strony) 
od dawna wymagały grun-
townego odnowienia. 

- Figury rzeczywiście są 
bardzo zniszczone. Popę-
kane, miejscami brakuje ele-
mentów, dlatego tym bardziej 
cieszę się, że w tym roku nam się udało 
rozpocząć remont. Nie było to takie 
proste, z uwagi na duże koszty – całość 
prac razem z kosztami dodatkowymi, 
np. za wynajem rusztowań wyniesie 
około 100 tys. zł, ale także na problem 
ze znalezieniem wykonawcy. Trudno 
było wyszukać firmę, która zgodzi 
się dokonać naprawy tu na miejscu, 

Nosze typu deska, 
agregat prądotwór-

czy, przenośny zestaw oświe-
tleniowy, pilarka do drewna, 
latarka akumulatorowa, bosak 
dielektryczny, detektor napięcia, 
sprzęt do oznakowania terenu 
akcji oraz defi brylator trafi ą do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Łęczycy. Wyposażenie niezbęd-
ne do ratowania życia i zdrowia 
ludzi o wartości blisko 30 tys. 
zł zostanie zakupione w ramach 
dotacji, jaką pozyskało miasto 
Łęczyca ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości.

– Strażacy to grupa zawodowa  
ciesząca się największym, bo pra-
wie 100-procentowym zaufaniem 
wśród Polaków. Cieszę się, że na-
szemu samorządowi udało się 

pozyskać środki w kwocie 29 467,35 
zł w ramach Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej na nabycie wy-
posażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa 
– informuje Monika Kilar-Błasz-
czyk, wykonująca zadania i kompe-
tencje burmistrza Łęczycy.

Otrzymany sprzęt pozwoli 
Ochotniczej Straży Pożarnej realizo-
wać zadania związane z zapobiega-
niem pożarom, udziałem w akcjach 
ratowniczych przeprowadzanych w 
czasie pożarów, zagrożeń ekologicz-
nych oraz innych zdarzeń. Wypo-
sażenie trafi  do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łęczyc do 7 sierpnia br.

źródło: UM Łęczyca

W Łęczycy doszło do tragicz-
nych wydarzeń. Najpierw z okna 
na drugim piętrze łęczyckiego 
szpitala wyskoczyła 41-letnia 
pacjentka. Kilka dni później z 
balkonu, również na drugim 
piętrze, w jednym z bloków 
przy ulicy Zachodniej, wypadła 
86-letnia kobieta. Obie kobie-
ty z poważnymi obrażeniami 
zostały przetransportowane 
do szpitala im. M. Kopernika 
w Łodzi.

W sobotę 9 czerwca, tuż przed 

Na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu w Kutnie odbył się fi nał 
Orlikowej Ligi Mistrzów w sko-
ku wzwyż. W zawodach wzięła 
udział wyłoniona w rundzie elimi-
nacyjnej (Topola Królewska) re-
prezentacja powiatu łęczyckiego. 
Patronem rywalizacji młodych 
skoczków był rekordzista Polski 
w tej konkurencji Artur Partyka.

W konfrontacji najlepszych zawod-
ników województwa reprezentacja 
Łęczycy zaprezentowała się bardzo 
dobrze. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Łęczycy rywalizujący 
w grupie starszej. Zajmując cztery 
pierwsze miejsca całkowicie zdo-
minowali ten konkurs. Zwyciężył 
Krystian Kaźmierczak 160 cm, drugie 

miejsce zajął Mateusz Sas 149 cm, 
trzecie Michał Jercha 146 cm, czwarty 
był Piotr Stasiak 143 cm. W tej samej 
kategorii wśród dziewcząt na trzeciej 
pozycji uplasowała się Małgorzata 
Kocoń 143 cm. Czwartą pozycję zajęła 
Sara Darmach 139 cm. Obie Szkoła 
Podstawowa nr 1 Łęczyca. W zma-
ganiach chłopców w grupie młodszej 
trzecie miejsce zajął Szymon Paw-
łowski 130 cm SP 1 Łęczyca, czwarty 
był Krzysztof Lewiński SP 3 Łęczyca 
125 cm. W konkursie dziewcząt (gr. 
młodsza) brązowy medal zdobyła 
uczennica z Topoli Królewskiej We-
ronika Stolarczyk 125 cm, czwarta 
była jej szkolna koleżanka Katarzyna 
Biniek 120 cm, oraz reprezentantka SP 
4 Łęczyca Nikola Pałczyńska także 
120 cm.

Młodzi skoczkowie z Łęczycy 

nowy sprzęt dla osPRada podzieliła 
się obowiązkami
Łęczyca Nowo wybrana rada 

nadzorcza spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka” jest 
już po pierwszym posiedzeniu. 
Dokonano na nim podziału obo-
wiązków. Przewodniczącym rady 
został Marek Majewski.
Podczas odbywających się w pierw-
szym tygodniu czerwca spotkaniach 
w ramach walnego zgromadzenia 
spółdzielcy „Łęczycanki” zdecydowali 
o zmianach w radzie nadzorczej. Przy-
pomnijmy, w jej skład weszli: Grzegorz 
Dymecki, Marcin Witczak, Marek 
Gdula, Katarzyna Jeleńska, Marek 
Majewski oraz Agnieszka Tus  zyńska.
Radni nowej kadencji podzielili się 
funkcjami. Marek Majewski został 
przewodniczącym rady, jego zastęp-
cą jest Agnieszka Tuszyńska, sekre-
tarzem Katarzyna Jeleńska. Funkcja 
przewodniczącej komisji rewizyjnej 
przypadła Annie Ostrowskiej, a 
przewodniczącym komisji gospoda-
rowania zasobami mieszkaniowymi 
został Grzegorz Dymecki.

(zz)

Wycięli suche drzewo
Łęczyca W ubiegłym tygodniu 

strażacy obcinali ko-
nary z uschniętego drzewa przy 
ulicy Belwederskiej. Drzewo było 
stare a jego suche gałęzie stwarza-
ły duże zagrożenie. Przy większym 
wietrze mogły spaść na chodnik 
lub zaparkowane samochody. 
Podczas cięcia gałęzie rozsypywały 
się na drobny mak. Dobrze, że 
zawczasu zostały wycięte.

(zz)

odnowią fi gurki

od dawna wymagały grun-

- Figury rzeczywiście są 
bardzo zniszczone. Popę-

- Figury rzeczywiście są 
bardzo zniszczone. Popę-

- Figury rzeczywiście są 

kane, miejscami brakuje ele-
mentów, dlatego tym bardziej 
kane, miejscami brakuje ele-
mentów, dlatego tym bardziej 
kane, miejscami brakuje ele-

z rusztowania. Tak musimy 
zrobić, bo zdejmowanie figur 
jest zbyt ryzykowne, mogłyby 
się rozsypać – wyjaśnia ojciec 
Leszek Walkiewicz, gwardian 
zakonu ojców Bernardynów 
w Łęczycy. - Na szczęście do-
staliśmy finansowe wsparcie 
z Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi na kwotę 38,500 zł. To ponad 
1/3 kosztów inwestycji. Prace potrwają 
do jesieni.

Odnowione figury zostaną także 
odpowiednio zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. 

(zz)

Pechowe drugie piętro
północą, policja odebrała zgłoszenie 
od lekarza dyżurującego z Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. 
41-letnia pacjentka wyskoczyła z 
okna na drugim piętrze. Przeżyła 
upadek, natychmiast udzielono jej 
pomocy.

- Potwierdzam, że takie zdarzenie 
miało miejsce w naszym szpitalu. 
Pacjentka wyskoczyła z okna na 
drugim piętrze. Po podjęciu na-
tychmiastowych działań i zrobieniu 
szeregu badań, kobieta została prze-
wieziona na oddział intensywnej 

terapii. Udało nam się osiągnąć stan 
stabilizacji krążeniowo-oddechowej. 
Po kilku dniach, w wyniku prze-
prowadzonych konsultacji neuro-
chirurgicznej oraz ortopedycznej 
ze względu na obrażenia, pacjentka 
została przewieziona do szpitala im. 
M. Kopernika w Łodzi. Obecnie 
wiem, że jest po zabiegu stabilizacji 
stawu biodrowego. Jej stan, jak na 
tak poważne obrażenia jest już w 
miarę stabilny – informuje Andrzej 
Pietruszka, dyrektor szpitala w Łę-
czycy. - Pacjentka była odpowiednio 
zabezpieczona, co bada policja i 
prokuratura. To zdarzenie to duża 
tragedia dla rodziny tej kobiety 
Gdyby wysokość była wyższa, jej 
szanse znacznie by spadły. Nasz 
personel również przeżywa to, co 
się stało.

Kilka dni później, w piątek przed 
godziną 13, służby ratunkowe 
zostały powiadomione o kolejnym 
nieszczęściu. Z balkonu na drugim 
piętrze wypadła starsza kobieta. 
86-latkę leżącą na trawniku zauwa-
żył przypadkowy przechodzień, 
który zawiadomił pogotowie. Policja 
bada okoliczności zdarzenia. 86-let-
nia kobieta została zabrana karetką 
na teren łęczyckiego szpitala, skąd 
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego przetransportowano W sobotę 41-latka wyskoczyła ze szpitalnego okna

86-latka w piątek wypadła z balkonu na drugim piętrze

ją do łódzkiej placówki. Okoliczni 
mieszkańcy nie mogą uwierzyć, jak 
staruszka mogła wypaść z balkonu. 

- To straszne. Sąsiadka jest miłą 
starszą panią, a spotkało ją coś takie-
go. Razem z mężem wiodą spokojne 
życie, są bardzo uprzejmi. Myślę, że 
tej pani mogło zakręcić się w głowie, 
albo po prostu zrobiło jej się słabo. 
W piątek była koszmarna pogoda. 
Ciśnienie powietrza było niskie i od-
czuwało się uciążliwą duchotę. Mam 

nadzieję, że specjaliści jej pomogą 
i szybko wróci do domu. Choć 
upadek z drugiego piętra to bar-
dzo poważna sprawa, zwłaszcza 
dla starszej osoby – usłyszeliśmy 
na osiedlu.

Policja sprawdza okoliczności 
zdarzenia. Niedługo będzie wia-
domo jak doszło do tego nieszczę-
śliwego wypadku.

(zz)
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Niektórzy mieszkańcy prze-
cierali oczy ze zdumienia, gdy 
zobaczyli dużą ciężarówkę za-
parkowaną na pl. Kościuszki z 
napisem „Mobilne kino”. 

- Muszę przyznać, że jeszcze 
nigdy czegoś takiego nie widzia-
łem – powiedział nam pan Jerzy, 
który z ciekawością przyglądał 
się pojazdowi. - To w czymś ta-

Można już podziwiać 
odnowioną kaplicę św. 

Bogumiła wraz z relikwiami świętego. 
Zabytkowy ołtarz przez wiele lat był na 

strychu starej plebanii. Od listopada ubie-
głego roku trwały prace nad jego wiernym 
odtworzeniem. Wszystkie elementy zo-
stały włączone do ołtarza i konfesji, czyli 
okazałego baldachimu znajdującego się 
nad sarkofagiem św. Bogumiła. Konfesja, 
która została dawniej zniszczona i roze-
brana, została odtworzona z elementów, 
które pozostały. 

Drewniany, polichromowany i złocony 
ołtarz datowany na koniec XVII w. przez 
szereg lat znajdował się na strychu starej 
plebanii. Relikwie świętego są ekspono-
wane na ołtarzu.

(ps)

Wielu mieszkańców 
krytycznie ocenia roz-

wieszanie reklam pozabanko-
wych pożyczek. 

- Moja babcia skusiła się na po-
dobną ofertę. Później okazało się, 
że oprocentowanie jest bardzo 
wysokie. Musimy jej teraz pomagać 
w spłacie pożyczki. Uważam, że 
tego typu reklamy nie powinny 
być umieszczane. Parabanki wyko-
rzystują naiwność niektórych ludzi 
– usłyszeliśmy od pani Ewy.

(ps)

Na autostradzie A2, w pobliżu 
węzła Wartkowice, doszło do 
wypadku drogowego. Zginął 
23-letni kierowca lawety. Poli-
cjanci pod nadzorem prokurato-
ra wyjaśniają okoliczności tego 
zdarzenia.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów, 23-latek kierujący autolawetą 
uderzył w tył naczepy ciężarówki marki 
Iveco. Pomimo akcji reanimacyjnej, 
prowadzonej przez załogę pogotowia 
ratunkowego, młodego mężczyzny nie 
udało się uratować. Na miejsce przybyło 
pięć zastępów straży pożarnej, aby 
podjąć działania ratownicze oraz za-
bezpieczyć miejsce zdarzenia. Droga w 
kierunku Warszawy była zablokowana 
przez kilka godzin, wyznaczono objazd 
w miejscowości Dąbie. Policjanci pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej w 
Poddębicach ustalają okoliczności tego 
tragicznego zdarzenia.
Policja apeluje o ostrożność!
Niedostosowanie prędkości do warun-
ków drogowych, nadmierna prędkość, 
prowadzenie samochodu pod wpły-
wem alkoholu, a także lekkomyślność 
kierowców, to wciąż najczęstsze przy-
czyny zdarzeń drogowych. Policjanci 
apelują – zwolnijmy, zachowajmy 
maksimum ostrożności, aby na naszych 
drogach nie dochodziło do niepotrzeb-
nych tragedii.

Pozabankowa okazja?

Tragedia na drodze. 
Zginął 23-latek

odnowiona kaplica

uniejów hotelami stoi 
Turyści nie zejdą już na plażę 
od strony mostku – w kierunku 
term. Powodem utrudnień jest 
rozbudowa jednej z restauracji 
nad brzegiem Warty. Właściciel 
jadłodajni postanowił zainwe-
stować w hotel.

- Wiem, że Uniejów hotelami 
stoi, ale jestem pewien, że na brak 
gości nie będziemy narzekać – 
mówi z uśmiechem Zbigniew 
Szafarz. - Pochodzę z tych tere-
nów i dlatego zdecydowałem się 
na inwestycję. Mam jeszcze hotel 
w Szklarskiej Porębie na ponad 
150 łóżek. W Uniejowie nasz hotel 
będzie na 55 miejsc. Nad restaura-
cją dobudowane zostanie piętro, 
oczywiście przy budynku będzie 
parking. Dużym plusem jest fakt, 

że hotel znajdować się będzie 
bardzo blisko rzeki Warty. Budo-
wa zakończyć ma się w kwietniu 
przyszłego roku. 

(ps)

Z. Szafarz buduje kolejny hotel

kim jest kino? Czego to ludzie nie 
wymyślą. 

Kino na kółkach pojawiło się w 
Poddębicach po raz pierwszy. 

- W całej Polsce są tylko 4 ta-
kie mobilne kina. My jeździmy 
od kilku lat. Kino w ciężarówce 
cieszy się dużym powodzeniem – 
uśmiecha się menadżer projektu, 
Wojciech Polak. - Przygotowali-

do Poddębic przyjechało kino

śmy dla poddębiczan specjalny 
fi lm z mocnymi efektami kolejki 
górskiej. Projekcja trwa 5 minut 
a widz siedzi na dynamicznych 
fotelach, które się poruszają i 
emitują jazdę taką kolejką. Ma się 
wrażenie, jakby naprawdę uczest-

niczyło się w szybkiej jeździe 
górską kolejką. 

Ile trzeba było zapłacić za taki 
mega mocny show? Równo 10 zł. 
Mobilne kino gościło w Poddębi-
cach przez 3 dni. 

(ps)
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Uniejów

Uniejów

Warto skorzystać! Pierwotnie czysta woda 
sprzed 27 tys. lat!
Z uroków basenów wypełnionych gorącą wodą można korzystać w Poddębicach – przy ul. Mickiewi-
cza 19 - od 2011 roku. Złoża gorącej wody znajdują się na głębokości 2 km pod ziemią. Temperatura tego 
podziemnego płynnego poddębickiego „złota” wynosi 71 stopni, jednak dla potrzeb zdrowotnych i rekreacyj-
nych jest schładzana do temp. 28 - 35 st. C. Obiekt składa się z trzech niecek basenowych znajdujących się na 
świeżym powietrzu. Jest to doskonałe miejsce na wielogodzinne, aktywne i rodzinne spędzenie czasu. Można 
tu pograć w siatkówkę, popływać lub korzystać z kąpieli słonecznych.
Atrakcje
• Baseny termalne - 3 niecki basenowe 
• Zajęcia Aquaaerobic, Aquazumba 
• Zajęcia Zumba 
• Nauka pływania dla dorosłych i dzieci
- Plac zabaw i boisko do siatkówki plażowej

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek-Czwartek 1000-1900

Piątek 1000-2000

Sobota-Niedziela i święta 1000-2000

C
E

N
N

IK PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
CAŁODNIOWY

BILET NORMALNY

BILET DLA OSÓB NIEKĄPIĄCYCH SIĘ       3 zł

KARNET ULGOWY 
(10-cio wejściowy)      50 zł

KARNET NORMALNY 
(10-cio wejściowy)    100 zł

12 zł 6 zł

6 zł 3 złBILET ULGOWY

OD GODZ. 1700

WEEKEND I ŚWIĘTA
CAŁODNIOWY

15 zł 10 zł

6 zł

OD GODZ. 1500

BILET/KARNET ULGOWY PRZYSŁUGUJE - MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, STUDENTOM DO 26 ROKU ŻYCIA, EMERYTOM, RENCISTOM,
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI UPRAWNIAJĄCEJ DO W/W ULG
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W Byczynie można za darmo po-
pływać kajakiem po stawie znaj-
dującym się na terenie Centrum 
Turystyki i Rekreacji. W pierw-
szym dniu udostępnienia kajaków 
było wielu amatorów aktywnego 
spędzania czasu nad wodą. Warto 
wspomnieć, że popływać kaja-
kiem można w tym miejscu po 
ponad 20 latach przerwy. 

- Do dyspozycji jest sześć ka-
jaków. Za darmo można pływać 
kajakiem przez godzinę, a jeśli 
nie ma chętnych to dłużej. Jednak 
z reguły takiej sytuacji nie ma, 
bowiem chętnych na darmo-

Tr wający remont 
głównej ulicy w mie-

ście – Bł. Bogumiła – nie prze-
szkadza kierowcom w swobodnej 
jeździe. Pomimo ustawionego 
na początku ub. tygodnia znaku 
zakazującego wjazdu, praktycznie 
większość zmotoryzowanych i tak 
wjeżdżała na remontowaną drogę. 
Trzeba jednak przyznać, że innego 
sposobu dosta-
nia się do cen-
trum nie było. 
Za znakiem za-
kazu trzeba było 
skręcić w pro-
stopadłą ulicz-
kę, aby ominąć 
ciężki sprzęt.

(ps)

Uschnięte drzewo na 
rynku w centrum mia-

sta jest zmorą przechodniów. 
Wszystko za sprawą kory, która 
spada wprost na chodnik. Piesi, 
przechodząc obok, muszą być 
ostrożni. Najlepiej, jakby drzewo 
zostało w porę wycięte. Niedługo 
może być zagrożeniem nie tylko 
dla pieszych, ale i dla kierowców. 

(ps)

Boom na kajaki

we kajaki nie brakuje – mówi z 
uśmiechem Magdalena Jaworska 
z poddębickiego magistratu. - Ka-
jaki można wypożyczać codzien-
nie od godziny 13. Wypożyczyć 
je może osoba pełnoletnia, która 
z dowodem tożsamości zgłosi się 
do obsługi obiektu. Dzieci muszą 
być pod opieką dorosłych.

W Byczynie, oprócz pływania 
kajakami, można pograć w piłkę 
nożną, tenisa ziemnego, koszy-
kówkę, czy siatkówkę plażową. 
Obiekt cieszy się dużym zainte-
resowaniem.

(ps)

Kierowcy nie patrzą na zakaz  Kora leci na głowę

ile zarobiła władza miejska i powiatowa?

Piotr Sęczkowski, 
burmistrz Poddębic 

Zgromadził na koncie 330 tysięcy zł
Posiada dom o pow. 222 mkw. o 
wartości 420 tysięcy zł, gospodar-
stwo rolne – pow. 9,3 ha, wycenione 
na 262 tys. zł. Z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa osiągnął dochód 5 tys. 
zł. Działka o pow. prawie 1000 mkw. 
wartości 50 tys. zł
Z tytułu zatrudnienia burmistrz zaro-
bił w ub. roku 158.772,58 zł

Elżbieta Król, sekretarz miasta 
Na koncie odłożyła 224 tys. zł
W oświadczeniu majątkowym wy-
kazała 1/2 domu o pow. 58 mkw. o 
wartości 65 tys. zł, mieszkanie o pow. 
68,78 mkw. wycenione na 150 tys. 
zł, garaż o pow. 43 mkw. wartości 
14 tys. zł 
Ze stosunku pracy uzyskała dochód 
w kwocie 96.883,14 zł
Auto – skoda octavia (brak wyceny) 
z 2012 roku

Elżbieta Kaźmierczak, 
skarbnik miasta

Zgromadziła na koncie 660 tys. zł
Dom o pow. 338,5 mkw. wyceniony 
na ok. 500 tys. zł, mieszkanie o pow. 
35,30 mkw. o wartości ok. 96 tys. zł, 
ponadto – 5/16 udział w nieruchomo-
ści (las) o pow. 15 tys. mkw. (wartość 9 
375 zł), 1/2 udziału w nieruchomości 
częściowo zabudowanej o pow. 27 
400 mkw. (wartość 54 400 zł), 5/8 

udział w nieruchomości gruntowej o 
pow. 812 mkw. (wartość 33 tys. zł), 5/8 
udział w nieruchomości gruntowej o 
pow. 804 mkw. (wartość 32 tys. zł), 5/8 
udział w nieruchomości (las) o pow. 10 
tys. mkw. (wartość 12 500 zł)
Posiada udziały w spółkach handlo-
wych (49 udziałów w Larix Sp. z o.o. - z 
tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym 
dochód w wysokości 31 276 zł
Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód 
w kwocie 92.728,92 zł
z tytułu najmu części nieruchomości 
30 tys. zł
środki z umowy ubezpieczenia „III filar” 
30.069,86 zł
z tytułu wypłaty polisy ubezpieczenio-
wej po śmierci męża 20.681,44
z tytułu sprzedaży samochodu osobo-
wego audi A6 z 2003 r. 5.937,50 zł
Posiada auto – citroen C3 z 2013 r. 

Ryszard Rytter, starosta poddębicki
Na koncie odłożył 496 tys. zł 
Dom o pow. 186 mkw. o wartości 370 
tys. zł, gospodarstwo rolne o pow. 2,99 
ha wycenione na 110 tys. zł, ponadto – 
działka zabudowana o pow. 652 mkw. 
(wartość 40 tys. zł), garaż z działką 
(wartość 10 tys. zł)
Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód 
w kwocie 155 750,40 zł, świadczenie z 
ZUS 31 731,46 zł
Samochody – vw passat z 2000 r. - 
8 tys. zł, honda CR-V z 2012 r. - 50 
tys. zł 

Piotr Binder, wicestarosta 
Zgromadził 1887,74 zł
Dom o pow. 220 mkw. wyceniony na 
250 tys. zł, mieszkania o pow. 30 mkw. 
(wartość 120 tys. zł), 30 mkw. (wartość 
120 tys. zł), mieszkanie 24 mkw. o 
wartości 105 tys. zł – użyczenie 
Działka rekreacyjna – 960 mkw. - z dom-
kiem letniskowym o wartości 30 tys. zł 
Ze stosunku pracy osiągnął dochód 
w kwocie 123 133,47 zł, z najmu lokali 
28 800 zł
Samochody – nissan xTrail z 2009 r., 
volvo S80 z 2002 r. (brak wyceny)

Roman Morawski, członek zarzą-
du powiatu poddębickiego 

Na koncie odłożył 16 080 zł
Mieszkanie o pow. 52,14 mkw. o 
wartości 150 tys. zł 
Z tytułu zatrudnienia osiągnął do-
chód w kwocie 56 900,86 zł, dieta rad-
nego – 17 400 zł, spadek – 7 134,02 zł 
Samochody – ford fiesta z 2010 r., 
honda jazz z 2006 r. (brak wyceny)
Zaciągnięte kredyty konsumpcyjne – 
do spłaty 80 878 zł

Marek Długosz, członek zarządu 
powiatu poddębickiego 

Zgromadził na koncie 20 tys. zł
Dom o pow. 194 mkw. o wartości 225 
tys. zł, posiada gospodarstwo rolne 
o wartości 200 tys. zł z rozpoczętą 
budową domu
Z tytułu zatrudnienia uzyskał dochód 
w kwocie 86 207 zł
Samochód – toyota corolla z 2003 r. 
wyceniona na 10 tys. zł 

Leszek Chmielecki, członek 
zarządu powiatu poddębickiego

Domy o pow. 102 mkw. (wartość 91 
tys. zł), 156 mkw. (wartość 374 tys. zł)
Gospodarstwo rolne 8,7993 ha wy-
cenione na 190 tys. zł 
Z tytułu zatrudnienia w urzędzie gminy 
w Dalikowie osiągnął dochód w kwocie 
52 734,70 zł, dieta radnego powiatowe-
go 17 400 zł, dieta delegata IRWŁ 500 zł
Zaciągnięty kredyt mieszkaniowy – 
do spłaty 63 497 zł  

Starosta Ryszard Rytter otrzymał 
wynagrodzenie ok. 156 tys. zł 

Burmistrz Piotr Sęczkowski 
zarobił prawie 159 tys. zł 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 288: Jaka głowa, taka mowa.

uŚmiechnij siĘ
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* Młody człowiek wchodzi do sklepu 
i pyta:
- Czy są widokówki z napisem “Dla 
jedynej”
- Są!
- To proszę 12 sztuk.

* * *
* W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala naj-
nowszy towar:
- Ten komputer wykona za pana połowę pracy.
- W takim razie biorę dwa. 

* * *
* Czy macie kawior? -pyta gość w restauracji. -Tyle się o 
nim słyszy i czyta, a ja go nigdy nie próbowałem.
- Co pan powie? - zdziwił się kelner. -Nigdy? W takim 
razie mamy kawior!

* * *
* Babcia do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba, a jak 
będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła...
- Babciu! A jakim trzeba być, aby pójść do kina?!

* * *
* Na pokład okrętu weszło trzech pasażerów na gapę i 
ukryli się w workach. Podczas kontroli ładunku marynarz 
po kolei szturcha worki.
- Hau, hau - zaszczekał pierwszy pasażer.
- Miau...- zamiauczał drugi pasażer.
- Kartofl e, kartofl e - zawołał trzeci pasażer.             

* * *
* Przychodzi pani do wróżki, a ta, patrząc w karty, mówi:
- Będzie miała pani pecha. Ukradną pani samochód!
- Ale ja nie mam samochodu!
-  Aha... to zgubi pani parasol.

* * *
* Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki: 
- “Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! Bo to sła-
be, dobre, biedne dziecko. My sami nigdy go nie bijemy. 
Chyba, że w obronie własnej...” 

SZYBKA ZUPA KREM Z BROKUŁÓW
Składniki:
3 marchewki średniej wielkości (około 
30 dag)
kawałek selera (około 15 dag)
2 korzenie pietruszki (około 20 dag)
biała część pora
1/2 brokuła średniej wielkości
1 cebula
2 ząbki czosnku
mała szczypta zmielonego kminu 
rzymskiego
do podania
4 łyżki kwaśnej śmietany
drobno posiekana natka pietruszki 
Etapy przygotowania:
Wszystkie warzywa obierz, opłucz, na-
stępnie drobno poszatkuj w malakserze, 
lub zetrzyj na tarce o grubych oczkach. 
Pora i czosnek pokrój na cienkie plaster-
ki. Zagotuj wodę w czajniku (możesz też 
użyć bulionu - ale nie z kostki). Brokuła 
podziel na małe kawałki. W dużym ron-
dlu rozgrzej olej, wrzuć warzywa i cały 
czas mieszając smaż przez 4 minuty, aż 
staną się lekko szkliste. Wlej 4 szklanki 
wrzątku. Doprowadź do wrzenia i gotuj 
na średnim ogniu, aż warzywa będą na 
wpół miękkie. Dodaj brokuła i gotuj do 

jego miękkości. Dopraw solą, pieprzem 
i szczyptą kminu (ale nie za dużo, bo 
duża ilość tej przyprawy może zepsuć 
danie). Zupę zmiksuj na gładki krem. Po-
dawaj udekorowaną kleksem śmietany i 
natką pietruszki. Smakuje wyśmienicie z 
czosnkowymi grzankami lub groszkiem 
ptysiowym. 

PIECZONE WARZYWA Z OSCYPKIEM
Składniki:
5 małych oscypków
3 papryki czerwone
2 cukinie
2 pietruszki
1 papryka żółta
1 duży bakłażan
1 duża marchewka
5 szalotek
1/4 szklanki oleju + 2 łyżki do wysmaro-
wania formy
garść pomidorków koktajlowych
1 pęczek natki pietruszki
1/2 łyżeczki bazylii
1/2 łyżeczki oregano
Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 220 stopni. Szalotki 
obierz. Natkę pietruszki drobno posiekaj. 
Bakłażana pokrój w dużą kostkę. Cukinie 
pokrój w grube półplasterki. Marchewkę i 
pietruszki obierz i pokrój w grube plastry. 
Wszystkie papryki pokrój dużą kostkę 

(wcześniej usuń gniazda nasienne). Oscypki 
pokrój w kostkę. Formę do zapiekania lub 
naczynie żaroodporne wysmaruj 2 łyżkami 
oleju. Przełóż do niej warzywa. Dopraw 
bazylią i oregano oraz solą i pieprzem. 
Skrop połową oleju. Wymieszaj. Wstaw do 
piekarnika i piecz 20 minut. Wyjmij formę 
i odstaw ją na 10 minut, aby odparowała. 
Dodaj oscypki i natkę pietruszki. Skrop po-
zostałym olejem i wymieszaj. Na wierzchu 
ułóż pomidorki koktajlowe. Temperaturę w 
piekarniku zmniejsz do 180 stopni. Wstaw 
ponownie do piekarnika. Piecz ok. 40 mi-
nut. Formę wyjmij z piekarnika. Podawaj od 
razu z kolorową sałatą. 

TARTA Z TRUSKAWKAMI, BUDYNIEM 
I GALARETKĄ

Składniki:
kruche ciasto (forma prostokątna 21 x 29 
cm lub o średnicy 24 cm):

1 i 1/4 szklanki pszennej mąki (20 dag)
10 dag zimnego masła
1 żółtko
1 łyżka kwaśnej śmietany (18%)
1 czubata łyżka cukru
1 łyżka pasty waniliowej (można zastą-
pić ekstraktem waniliowym lub cukrem 
z prawdziwą wanilią)
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
nadzienie:
3/4 kg truskawek
budyń śmietankowy (na 1/2 litra mleka)
1 i 1/2 szklanki mleka
galaretka truskawkowa (na 1/2 litra 
wody) 
Etapy przygotowania:
Truskawki opłucz, osusz, usuń szypułki. 
Mąkę przesiej do miski. Dodaj masło 
pokrojone na kawałki. Posiekaj masło 
z mąką i wymieszaj.. Dodaj żółtko, 
śmietanę, proszek do pieczenia, cukier 
i sól, wymieszaj. Szybko zagnieć ciasto 
i uformuj w kulę. Ciasto rozwałkuj na 
stolnicy wysypanej mąką, nawiń na 
wałek, przenieś do formy na tartę. Wy-
równaj ciasto, dociśnij do dna i brzegów, 
następnie obetnij niepotrzebne kawałki. 
Nakłuj kilkanaście razy widelcem. Wstaw 
do zamrażalnika na 15 minut. Piekarnik 
rozgrzej do 200 stopni. Na cieście połóż 
papier do pieczenia, na niego wysyp 

ceramiczne kulki (możesz też użyć fa-
soli lub kamyków). Wstaw do gorącego 
piekarnika i piecz przez 8 minut, wyjmij z 
piekarnika, usuń kulki, wstaw ponownie 
na 4-6 minut, aż ładnie się zarumieni. 
Wyjmij, odstaw do przestudzenia. 
Budyń przygotuj według przepisu na 
opakowaniu, ale użyj 1 i 1/2 szklanki 
mleka. Żeby nie utworzył się kożuch, 
często mieszaj po ugotowaniu (mo-
żesz też położyć na budyniu kawałek 
pergaminu). Galaretkę rozpuść w 1 i 
1/4 szklanki gorącej wody. Ostudź i 
wstaw do lodówki. Truskawki pokrój 
na cienkie plasterki. Na zimny spód 
tarty wyłóż równą warstwę budyniu. 
Na budyniu rozłóż truskawki, polej je 
tężejącą galaretką. Wstaw do lodówki 
do całkowitego stężenia galaretki. 



918 CZERWCA 2018
Nowy
Tygodnik
Regionalny

 

foTorePorTaŻ

fo
t. 

M
iro

sł
aw

a K
up

is 
– 

Ur
ba

ni
ak

 

Na scenie czarował Maciej Pol. Przed publicznością pojawili się też 
Bracia Kaczmarek, śpiewający muzykę operową. Występowali rów-
nież lokalni artyści – dzieci z Przedszkola nr 1, zespół Pierożki, Ewa 
Olczak, a po niej zespół Neo Dance.
Poza sceną dzieci mogły pomalować buzię, pozjeżdżać na zjeżdżalni 
czy wziąć udział w grach i zabawach. Odbył się także pokaz milita-
riów.
Organizatorzy zadbali również, aby nikt nie wyszedł głodny ani 
spragniony.

Festyn rodzinny u Bernardynów 
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Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
95-035 Ozorków ul. Żwirki 30, tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01

 www.opkspzoo.eu     e-mail: opk@opkspzoo.eu

Dlaczego warto nabywać butle z gazem propan-butan w OPK Sp. z o.o.
Butle z gazem propan-butan, które sprzedaje OPK,  są w kolorze niebieskim. Dostawcą tych  butli jest 
fi rma Gaspol. Informujemy, że butle te spełniają wysokie wymagania techniczne określone Dyrektywą 
2010/35/UE oraz jakość gazu jest zgodna z PN-C-96008:1998.  

Każda butla posiada:
Tabliczkę znamionową z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu 
w butli oraz datą ważnej legalizacji.

Instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji bezpieczeństwa znajdują się 
podstawowe informacje o gazie, fi rmie, która napełniła tę butlę i telefon kontaktowy. Należy pamiętać, 
że nazwa fi rmy napełniającej na naklejce butli musi być zgodna z nazwą namalowaną na butli.

Zaślepkę na zawór, zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie pr zypadkowego odkręcenia 
zaworu butli.

Folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna, a także 
identyfi kuje fi rmę napełniającą. Nazwa fi rmy napełniającej na folii powinna być zgodna z nazwą 
namalowaną na butli.

Dokonując zakupu butli z gazem propan-butan 11 kg, 3 kg, 2 kg w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym Sp. z o.o.  macie Państwo pewność, że korzystacie  z produktu bezpiecznego, o najwyższej 
jakości i kaloryczności oraz czystości. Niebieskie butle z OPK gwarantują niższe koszty wykorzystania 
gazu w nich zawartego dla celów bytowych.
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi sprzedaż butli z gazem propan-butan 
fi rmy Gaspol.

oPK – PrzYJazna Firma!
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne to fi rma 

profesjonalna, świadcząca usługi na najwyższym poziomie. 
Korzystaj z najlepszych usług, czyli usług OPK!

W naszej ofercie można znaleźć:
Butle 11 kg w cenie 48 zł (z kołnierzem i bez kołnierza)

Butle 3 kg w cenie 35 zł
Butle z gazem propan-butan 2 kg w cenie 25 zł

Oferujemy legalizację butli w kwocie 15 zł

Prowadzimy dwa punkty sprzedaży:
Punkt przy ul. Żwirki 30 (siedziba Spółki) 

czynny całą dobę 
Punkt przy ul. Sikorskiego 26/28  (Stacja Uzdatniania Wody) 

czynny w godzinach 7:00-21:00

oPK – PrzYJazna Firma! Grzegorz Stasiak, prezes OPK, 
zachęca do 

korzystania 
z usług przedsiębiorstwa 

Oferujemy również usługę dowozu butli z gazem 
propan-butan 11 kg  

w cenie 58 zł od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Usługa dowozu wykonywana jest przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifi kacje i uprawnienia SEP. 

W ramach usługi wykonujemy także przeglądy szczelność 
instalacji.

Kupując butlę w OPK masz pewność najwyższej jakości produktu 
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Ozorków

Ozorków Do redakcji przesła-
ła maila czytelnicz-

ka krytykująca ułożenie chodnika 
wyżej niż krawężnik. Pyta, czemu 
ma to służyć? Ponadto mieszkan-
ka zwraca uwagę na inne sprawy, 
które – jej zdaniem – świadczą 
o nieudolnie wykonanej 
pracy. Czy ozorko-
wianka ma rację?

W przesłanej in-
formacji można 
m.in. przeczy-
tać:

„Na pierw-
szy rzut oka jest 
wszystko ok., 
ale po dokład-
nym przyjrze-
niu się i przejściu 
nowym kawałkiem 
chodnika z każdej stro-
ny można stwierdzić, że to co 
zostało tam wykonane to jest totalna 
amatorszczyzna. Cała Maszkowska 
miała robione ładne chodniki, ta “sta-
ra” część zrobiona w zeszłym roku 
nie miała na podjazdach krawęż-
ników, tzn. krawężnikiem nie była 
oddzielona kostka szara od kostki 
czerwonej, która wyznacza podjazd 
do danej posesji. Wystarczy wyjść 
na chodnik idąc od Wyszyńskiego 
Maszkowską w górkę, aby zobaczyć 
jak jest to zrobione. Nie chodzi tylko 

INFORMACJA 
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości 
przeznaczonych do użyczenia na  czas nieoznaczony.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 650, poz. 
1000)  sporządzono i podano do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości zabudowanych położonych 
w miejscowości Skromnica 22 część działki nr 20 i w 
Sierpowie 87a działka nr 161/2, przeznaczonych do 
oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu na czas nieoznaczony. Wykaz wywieszony 
został na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, 
ul.Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu w 
dniach od 11.06.2018 r. do 02.07.2018 r. 

W sobotę rusza sezon 
Na ten moment cze-
kali amatorzy spę-

dzania wolnego czasu nad wodą. 
Kąpielisko miejskie rozpoczyna 
letni sezon 23 czerwca. Ceny za 
wypożyczenie kajaków i rowerów 
wodnych nie uległy zmianie. Nad 
bezpieczeństwem kąpiących się 
będą czuwać zawodowi ratow-
nicy. Przy zalewie postawiono 
nowe kosze na śmieci a także 
ławki. Plaża została wzbogacona 
o czysty piasek. Wyremontowane 
zostały pomosty.

(stop)
Nowe pomosty to najważniejsza w 
tym roku inwestycja nad zalewem 

Pytania Ws. masZkoWskiej 

Dlaczego chodnik ponad krawężnikiem?

o krawężniki, 
których brak 
wyżej na ulicy, 

tylko o ich spo-
sób położenia. 

Krawężniki są niżej 
niż kostka... może dojść 

do potknięcia się jak się 
tamtędy idzie, jest prostu nierówno. 

Można też zauważyć w niektórych 
miejscach, że krawężniki zostały chyba 
położone z resztek, w niektórych miej-
scach idzie ładny szeroki krawężnik a 
nagle jest kawałek węższego i dołożone 
docinki kostki, żeby zachować odle-
głość. Jeszcze jedna kwestia, po remon-
cie ulicy posiano na wiosnę trawę, są 
same chwasty i nikomu nie przyszło do 
głowy żeby to nawet skosić, my miesz-
kańcy mamy to robić? No i stanowczo 

za mało na ulicy jest koszy na śmieci.”
Inni mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy, zwracają również uwagę 
na nierówną przycinkę drzew. Pa-
dają też pytania o ścieżkę rowerową, 
która - zdaniem niektórych – powin-
na być przy ul. Maszkowskiej. 

Jak urząd miasta tłumaczy obni-
żenie krawężników?

„Do urzędu nie wpłynęły skargi 
i uwagi ze strony mieszkańców na 
temat wykonanej w 2017 r. przebu-
dowy ul. Maszkowskiej. Zaniżenie 
krawężnika może być spowodowane 
najechaniem ciężkim pojazdem 
po odbiorze robót. Trawniki przy 
Maszkowskiej zostaną w najbliż-
szych dniach skoszone” - czytamy 
w odpowiedzi. 

(stop)

Ozorków Widok robotnika 
pijącego piwo w 

biały dzień w centrum miasta 
na pewno należy do rzadkości. 
Jednak w Ozorkowie – sztan-
darowa inwestycja, jaką jest 
m.in. budowa rond i remont ulic 
wraz z chodnikami, odbywa się 
w oparach alkoholu. Po liczbie 
butelek i puszek zalegających na 
remontowanym terenie, można 

założyć, że ubiegłotygodniowe 
zdarzenie z pijącym robotnikiem, 
to nie był marginalny incydent. 

Pogoda nie rozpieszcza robotni-
ków. Żar lejący się z nieba sprawia, 
że niektórzy robotnicy zapominają, 
że są w pracy. Sięgają po piwo, a na-
stępnie powracają do swoich zadań. 
Ciekawe tylko z jakim skutkiem. 
Czy wypity alkohol i upał nie mogą 
sprawić, że jakość wykonanej pracy 

jest dużo gorsza?
Starszy robotnik, 

który co kilka minut 
przerywał pracę, aby 
napić się piwa, nie 
miał zbyt skompliko-
wanego zajęcia. Kopał 
doły pod nasadzenia 
drzew. Pomimo tego, 
męczył się z robotą 
okrutnie. 

Piwo miał schowa-
ne pod żółtą, roboczą 
kamizelką. Pił kilka 
metrów od remonto-
wanego terenu. W pra-

cy po-
m a g a ł 
mu naj-
p i e r w 
m ł o d -
s z y 
kolega. 
Później 
p r z y -
s z ł a 
pomoc, 

bowiem cztery niezbyt 
głębokie doły kopane 
były przez ponad go-
dzinę. 

Amator chmielowego, złocistego 
trunku po opróżnieniu puszki 
wyrzucił ją niedaleko swojego 
miejsca pracy. Puszka wylądowała 
na trawniku, tuż przy chodniku. 

Na miejscu kopanych pod drzewa 
dołków zjawił się w końcu nadzo-
rujący prace. Widząc mizerny efekt, 
sam wziął łopatę i zaczął kopać doły. 
Czy kierownik ekipy nie wyczuł w 
rozmowie z podpitym robotnikiem 
woni alkoholu? 

Być może wypite piwo nie wpły-
wa aż tak destrukcyjnie na kopanie 
dołków. Jednak leżące puszki i bu-
telki po piwie w innych miejscach 
robót, świadczą, że alkohol mógł 

Puszki i butelki po piwie leżą przy 
znakach i tablicach drogowych 

Robotnik co jakiś czas przerywał 
pracę na picie piwa. Puszkę wyrzucił niedaleko 
miejsca, gdzie niezbyt sumiennie wykonywał 
swoje obowiązki 

być również pity przez robotników 
wykonujących bardziej odpowie-
dzialne zadania. 

Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy, przyznali, że są zasko-
czeni dużym bałaganem na placu 
budowy. Chodniki są rozkopane, 
doły niezabezpieczone. Picie alko-
holu w miejscu pracy oceniane jest 
negatywnie. 

- Ja też lubię piwo. Ale praca, 
to praca. Mogę sobie pozwolić na 
relaks po robocie. Widać, że niektó-
rzy robotnicy mają bardzo luźny 
stosunek. Też zauważyłem te puszki 
po piwie. Niektóre są pochowane 
pod przewróconymi znakami dro-
gowymi, czy tablicami. Sporo tego 
jest. Oby tylko ten wypity alkohol 
nie sprawił, że w jakichś miejscach 
jest fuszerka – martwi się jeden z 
mieszkańców. 

O robotniku spożywającym alko-
hol w miejscu pracy powiadomili-
śmy urząd miasta. 

- W czasie wielu kontroli na 
terenie budowy nie stwierdzono, 
by pracownicy spożywali alkohol 

remonT W oParaCH aLKoHoLU Kierownik ekipy sam 
zaczął kopać doły 

4 dołki pod drzewa kopane były 
ponad godzinę 

bądź znajdowali się w stanie nie-
trzeźwości. Jeśli ktoś zauważy, że 
na terenie budowy spożywany 
jest alkohol przez pracowników, 
proszę zgłosić ten fakt do Urzędu 
Miejskiego lub do kierownika bu-
dowy. Dotąd takiego zgłoszenia 
nie było ani do urzędu, ani do 
kierownika budowy – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik bur-
mistrza Ozorkowa. 

(stop)
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Gm. Parzęczew 

reklama

Ozorków otrzymał dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki na budowę Otwartej Strefy 
Aktywności na skwerze u zbiegu 
ulic Sienkiewicza/Zgierska.

W ramach OSA jeszcze w tym 
roku powstanie siłowania  plenero-
wa (kilka urządzeń), ogrodzony plac 
zabaw z urządzeniami sprawno-
ściowymi oraz strefa relaksu: ławki, 
urządzenia do gier edukacyjnych, 
nasadzenia. 

Całkowity koszt realizacji zada-
nia szacowany jest na ok. 94 tys. zł. 
Miasto wnioskowało o dotację z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
kwocie niemal 47 tys. zł, czyli  50 % 
kosztów kwalifikowanych, i dotacje 
w takiej kwocie udało się otrzymać 
(46 900 zł) m.in. dzięki zaangażowa-
niu posła Marka Matuszewskiego, 
wiceprzewodniczącego sejmowej 

komisji ds. sportu. 
Wyniki pierwszej edycji progra-

mu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Stre-
fy Aktywności (OSA) ministerstwo 
ogłosiło w pierwszych dniach czerw-
ca. Wniosek złożony przez Ozorków 
znalazł się na liście pozytywnie 
ocenionych (wśród 792 projektów). O 
dofinansowanie ubiegało się ponad 
1400 samorządów.

Na miejsce realizacji projektu wy-
brano skwer usytuowany pomiędzy 
ulicą Zgierską a Sienkiewicza. Reali-
zacja tego przedsięwzięcia sprzyja 
międzypokoleniowej integracji spo-
łecznej oraz pozwala na aktywne 
spędzanie czasu rodziców z dziećmi 
ze względu na umiejscowienie obok 
siebie siłowni plenerowej i placu 
zabaw.

Miasto inwestuje w aktywny wypoczynek 

Strefa do aktywnego spędzania czasu powstanie na tym skwerze 

Na dziś (18 czerwca) zaplanowano spotkanie na ul. Kochanowskiego - przy 
ul. Unii - z udziałem posła Marka Matuszewskiego, wojewody łódzkie-
go Zbigniewa Rau i burmistrza Ozorkowa Jacka Sochy ws. tegorocznej 
przebudowy ul. Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej. Koszt inwestycji to 1 720 587 zł, z czego 80% kosztów (1 376 
469,60 zł) pokrywa dotacja z budżetu państwa. Wkład własny Ozorkowa, 
tj. 20 % kosztów inwestycji, wynosi 344 117,40 zł.

Wojewoda w Ozorkowie Zadanie obejmuje przebudowę ul. 

Kochanowskiego na dł. 0,81 km, 
w tym na odcinku o dł. 0,3 9km 
(od skrzyżowania z ul. Lipową do 
skrzyżowania z ul. Wodną) - wraz z 

budową kanalizacji deszczowej. W 

ramach inwestycji przebudowane 

zostanie również skrzyżowanie ul. 

Kochanowskiego z ul. Lipową.

- To nie po-
winno s ię 

zdarzyć. Gdyby gmina wyre-
montowała ten odcinek drogi, 
to nie doszłoby do tego zdarze-
nia – mówi nasza czytelniczka, 
która o sprawie poinformowała 
redakcję. 

Na odcinku drogi pomiędzy 
Mariampolem a Florentynowem 
autobus przewożący dzieci do 

„Doliny Skrzatów” niespodziewa-
nie zjechał na pobocze i zatrzymał 
się w rowie. Zdaniem naocznego 
świadka tej sytuacji, do wypadku 
doszło z powodu fatalnej jakości 
drogi. 

- Już od lat prosimy urząd gmi-
ny w Parzęczewie, aby ta droga 
została wyremontowana. Aż 
strach nią jechać. Lokalni kierow-
cy wiedzą, gdzie są niebezpieczne 

autobus z dziećmi wypadł z drogi!

Autobus zjechał w głęboki rów. Na szczęście 
dzieciom nic się nie stało 

miejsca. 
Ale prze-
j e z d n i 
b a r d z o 
c z ę s t o 
l ą d u j ą 
w rowie. 

Autobus z dziećmi nagle zjechał z 
wąskiej drogi i wylądował w prawie 
półtorametrowym dole. Kierowca 
nie mógł wyjechać z tej pułapki – 
usłyszeliśmy. 

Całe szczęście dzieci, które na-
jadły się sporo strachu, nie ucier-
piały. 

- Przejeżdżałam tamtędy akurat 
w tym samym czasie, w którym 
doszło do wypadku – dodaje 

mieszkanka Florentynowa. - 
Wycieczka zorganizowana była 
na 2 autobusy. Do „Doliny Skrza-
tów” pojechał autobus na 2 razy. 
Jestem zbulwersowana tym, że 
od dawna nie można dopro-
sić się od urzędu remontu tej 
drogi. Czy wójt czeka na trage-
dię? Moim zdaniem krytycznie 
można także oceniać fakt, że 
po telefonie do urzędu, nikt nie 
zainteresował się dziećmi i tym, 
co się stało. 

Wysłaliśmy do wójta Ryszarda 
Nowakowskiego maila z pyta-
niami. Odpowiedzi, póki co, nie 
otrzymaliśmy. 

(stop)
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Przygotowanie maseczki na ba-
zie zielonej glinki jest dziecinnie 
proste. Ważne jednak, aby prze-
strzegać podstawowej zasady: 
do sporządzania maseczki nie 
używamy metalowych naczyń, 
sztućców, mieszadełek itp. Metal 
w kontakcie z glinką powoduje, 
że traci ona swoje lecznicze wła-
ściwości.

Oto instrukcja:
Do czystego naczynia wsyp por-

cję zielonej glinki (czubata łyżka 
stołowa powinna wystarczyć na 
pokrycie całej twarzy i szyi). 

Dodaj niewielką ilość wody (najle-
piej destylowanej lub butelkowanej) 
cały czas mieszając – tak, aby uzy-
skać konsystencję gęstej śmietany. 

Palcami, za pomocą szpatułki lub 
pędzelka nałóż maseczkę na twarz 
i szyję (ew. dekolt). 

Odczekaj 10-15 minut. Nie do-
puszczaj do całkowitego zaschnię-
cia glinki – w tym celu co jakiś czas 
spryskuj ją wodą, np. termalną lub 
hydrolatem. 

Zmyj maseczkę letnią wodą. 

Dlaczego warto jeść kurki? 
Kurka, czyli pieprznik jadalny, 
to grzyb, który pojawia się w 
naszych lasach już w czerwcu. 
Do zalet kurek należy zaliczyć 
żywą barwę, dzięki której łatwo 
je znaleźć w ściółce oraz to, że 
raczej nie zdarzają się okazy roba-
czywe. Dlaczego warto jeść kurki? 
Sprawdź wartość odżywczą tych 
grzybów.

Właściwości zdrowotne

Owocniki pieprznika jadalnego, 
podobnie jak jego bracia i siostry 
z rodziny pieprznikowatych, są 
bogate w witaminę C. A do tego 
zawierają także dużo potasu i wi-
taminy D. W kurkach znajdują się 
też śladowe ilości witamin z grupy 
B i niektórych minerałów. Kumulu-
ją się głównie w kapeluszach, w 
trzonkach znajduje się ich znacznie 
mniej. Ciekawe jest również to, że 
zawierają taką formę ergosterolu, 
która w badaniach wykazuje właści-
wości grzybobójcze i owadobójcze. 
Może dlatego owocniki kurki zwy-
kle okazują się „zdrowe”, tzn. są bez 
larw owadów.

Do pielęgnacji stóp przydadzą się kremy, które powinno nakładać 
się każdego dnia, zwłaszcza po wykonanych wcześniej zabiegach 
kąpieli czy peelingu. Krem możesz wykonać w domu, jeśli tylko 
masz odpowiednie składniki. Najlepiej przygotować niewielką ilość 
kosmetyku, aby nie było konieczności jego przechowywania – bez 
środków konserwujących może to być trudne.

Krem odżywczy

6 łyżek masła shea zmieszaj z 5 łyżkami oliwy i 5 łyżkami oleju koko-
sowego. Dodaj kilka kropli olejku zapachowego, aby kosmetyk miał 
ładny aromat. Wymieszaj mikserem i wstaw masę do lodówki na pół 
godziny. Potem nasmaruj nim stopy.

Krem nawilżający

Masło shea, maść z witaminą A i olej kokosowy w równych proporcjach 
zmieszaj ze sobą i nakładaj nas skórę – najlepiej na noc, chroniąc stopy 
w skarpetach.

Domowe kosmetyki do stóp: kremy

Kurki - czy te grzyby są zdrowe? 

Wartość energetyczna - 32 kcal 
Białko ogółem - 1.49 g 

Tłuszcz - 0.53 g 
Węglowodany - 6.86 g (w tym 

cukry proste 1.16 g) 
Błonnik - 3.8 g 

 
Witaminy: 

Tiamina – 0.015 mg 
Ryboflawina – 0.215 mg 

aWitamina B6 - 0.044 mg 

Kwas foliowy - 2 µg 
Witamina D – 212 IU 

 
Minerały: 

Wapń – 15 mg 
Żelazo - 3.47 mg  
Magnez - 13 mg 
Fosfor - 57 mg  
Potas - 506 mg 

Sód – 9 mg  
Cynk - 0.71 mg

Kurki nie dla dzieci

Kurki, podobnie jak inne grzyby 
są ciężkostrawne. Jest to spowodo-
wane dużą zawartością chityny - 
odmiany błonnika, który sprawia, 
że grzyb jest sztywny i trudny do 
strawienia przez układ pokarmo-
wy. Dlatego nie poleca się jedzenia 
kurek na krótko przed snem. Warto 
też po zjedzeniu potrawy z kurkami 
napić się naparu z dziurawca lub 
mięty – wspomoże on wydzielanie 
żółci i przyspieszy trawienie. Z 
tych samych powodów kurek nie 
powinny jeść dzieci, osoby starsze i 
mające problemy z trawieniem oraz 
uczuleni na grzyby.

Kurki - wartości odżywcze (w 100 g): 
Maseczka z zieloną glinką – jak przygotować?

Działanie maseczki 
z glinką zieloną możesz 

nieco „podkręcić”:
Do rozrobienia maseczki, zamiast 

zwykłej wody, użyj hydrolatu dopa-
sowanego do potrzeb swojej skóry. 
Kliknij TUTAJ, aby sprawdzić, który 
rodzaj hydrolatu będzie dla ciebie 
najlepszy. 

Do rozrobionej maseczki dodaj 
kilka kropel lekkiego olejku i do-
kładnie wymieszaj. Taki dodatek 
zapobiegnie szybkiemu wysycha-
niu maski i odżywi skórę. Jeśli 
jednak masz skórę ze skłonnością do 
zatkanych porów i niedoskonałości 
pamiętaj, aby wybrać olejek nie-
komadogenny – np. jojoba, lniany, 
olej z wiesiołka, z pestek malin, z 
czarnuszki. Unikaj za to oleju koko-
sowego, migdałowego, palmowego i 
oliwy z oliwek – są zbyt ciężkie dla 
tłustej skóry. 

Jeśli masz cerę wrażliwą, zamiast 
stosować czystą glinkę zieloną, wy-
mieszaj ją pół na pół z glinką białą 
i z takiej mieszanki zrób maseczkę. 
Zielona glinka ma najsilniejsze 

Maseczkę z zieloną glinką 
zostawiamy na ok. 10-15 minut 
pilnując w międzyczasie, aby nie 
wyschła na twarzy 

działanie i może wysuszać, biała na-
tomiast ma właściwości łagodzące i 
obkurczające naczynia krwionośne. 
Przy czym także świetnie działa na 
cerę tłustą i trądzikową.

akcesoria do stóp: przegląd najważniejszych
Akcesoria do stóp przydadzą 
się każdemu, kto chce zadbać 
o swoje nogi. A warto to ro-
bić, ponieważ stopy to część 
ciała, o którą troszczymy się 
najmniej. Jakie akcesoria do 
stóp warto mieć w domu, aby 
zapewnić im prawidłową pie-
lęgnację?

 
Akcesoria do stóp: usuwanie 

zrogowaciałego naskórka

Największym problemem na-
szych stóp jest zrogowaciały 
naskórek i twarde, nieraz pę-
kające pięty. Przyczyną tych 
dolegliwości jest wspomniany 
już brak troski, ciągłe noszenie 
obuwia, które utrudnia dostęp 
powietrza, ale również anato-
mia. Nadmierna suchość skóry 
na stopach spowodowana jest 
stosunkowo niewielką liczbą 
gruczołów tłuszczowych.

Aby mieć miękkie i gładkie sto-
py warto stosować kąpiele, maski 
czy peelingi. Przydatne są również 
specjalne akcesoria, które pomogą 
usunąć martwy naskórek.

Pumeks

To znane od lat narzędzie do 
wygładzania skóry na stopach, 
obecnie jednak odradzane ze 
względów higienicznych. Pu-
meks naturalny lub syntetyczny 
ma porowatą powierzchnię, w 
której mogą rozwijać się drob-
noustroje.

Jeżeli jesteśmy przyzwycza-
jenie do usuwania martwego 
naskórka pumeksem, dbajmy o 
jego czystość i dezynfekujmy go 
regularnie. Podstawową zasadą 
używania pumeksu jest stosowa-
nie go nie częściej niż raz w tygo-
dniu. Inaczej usuwany naskórek 
będzie narastał i rogowaciał 
intensywniej, co zwiększy, a nie 
usunie problem.

Tarka

To przyrząd, który podobnie jak 
pumeks służy do usuwania zro-
gowaciałego i twardego naskórka 
np. na piętach u paluchach. Tarki 
mogą być wykonane z metalu lub 
papieru ściernego. Tarki metalowe 
są trwalsze, ale i agresywniejsze 
wobec skóry.

Te pokryte papierem są delikat-
niejsze i służą nie tylko usuwaniu 
martwego naskórka, ale i wygła-
dzaniu skóry. Dlatego są zwykle 
dwustronne – grubo i drobno ziar-
niste. Częstotliwość ich stosowania 
jest podobna jak w przypadku 
pumeksu.

Gąbka-tarka

Działa podobnie jak zwykła tarki, 
jest jednak łatwiejsza w użyciu. 
Ponieważ jest elastyczna, łatwo 
ściera naskórek w miejscach trud-
no dostępnych, np. pod palcami. 
Nie podrażnia skóry i można ją 
stosować zarówno na suchą, jak i 
mokrą skórę.

Ścinak do pięt

To akcesorium do stóp wyposa-
żone w niewielką żyletkę. Służy 
do ścinania twardego naskórka, 
głównie z pięt. Korzystanie z tego 
urządzenia wymaga wprawy, 
łatwo bowiem uszkodzić skórę. 
Najlepiej używać ścinaka po do-
kładnym wymoczeniu stóp. Na-
rzędzie trzeba często dezynfeko-
wać, konieczne jest też regularna 
wymiana żyletek.

Pilnik elektryczny

Nowoczesne akcesorium uła-
twiające ścieranie i wygładzanie 
stóp. Pilnik dzięki bateriom wy-
konuje pracę za nas – obrotowe 
części akcesoria dokładnie ścierają 
zrogowaciałe miejsca na stopach 
w tempie wybranym przez ciebie. 
Elektryczne pilniki mają zazwy-
czaj dwie-trzy prędkości, dzięki 
czemu są skuteczne zarówno w 
trakcie wygładzania mniejszych, 
jak i usuwania większych stward-
nień.

Jednym z najpopularniejszych akcesoriów do stóp jest pumeks, jednak 
może on przenosić drobnoustroje 
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Kasza manna to drobniutka kasza 
pszenna. Zawiera niewiele błon-
nika, witamin i minerałów, 
natomiast wśród innych 
kasz wyróżnia ją wy-
soka zawartość jodu. 
Jest lekko strawna i ma 
dużo skrobi. Warto ją 
polecić przy chorobach 
pęcherzyka żółciowego i 
dróg żółciowych, schorze-
niach wątroby i trzustki oraz 

stanach zapalnych przewodu po-
karmowego. Wskazana jest również 

w chorobach przebiegających z 
gorączką, schorzeniach nerek 

i dróg moczowych.
Najsmaczniejsza jest goto-

wana na gęsto (rozklejona). 
Można z niej przygotować 
zupy mleczne, kremy i budy-

nie, a także stosować zamiast 
makaronu do rosołu lub zupy 

grzybowej.

Kasza manna (grysik) dobra na nerki
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

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

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

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, 
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

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

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania, chęć do 
pracy
Firma „KO-MAR”
Ul. Dobiegniewska 21
 87-820 Kowal
Tel. 572 765 716

Pracownik fizyczny 
Wykształcenie podstawowe, 
prawo jazdy kat.T mile widziane
Gospodarstwo Rolno-
Hodowlane „Słowianin” 
Goszczynno 14 
99-107 Daszyna
Tel:602  191 243

Pracownik fizyczny
Wykształcenie zawodowe
AGRO- FACTORY 
Lubień
99-100 Łęczyca 
Bogdan Denarski
Tel: 601 27 90 71

Prasowaczka 
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania,  1 rok 
doświadczenia zawodowego
PPHU „ELIZABETH” Export –
Import
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Gradowska Marzena 
Tel: 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, 1 rok 
doświadczenia zawodowego
PPHU „ELIZABETH” Export –
Import

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



Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Gradowska Marzena 
Tel: 507 085 169

Pracownik budowlany
Umiejętność wykonywania 
zawodu, doświadczenie 
zawodowe 
Usługi Remontowo 
– Budowlane
 Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Przeczyca
Tel: 602-584-680

Piekarz ciastowy
Książeczka zdrowia, 
doświadczenie zawodowe
Piekarnia 
Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-18-21

Magazynier – operator wózka 
widłowego

Wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia na wózki – operator 
wózka widłowego
Ceva Logistics sp. zo.o.
Ul. Sukiennicza 7
43-300 Bielsko Biała
Tel: 690-191-953
Praca w Piątku i Strykowie

Specjalista
Wykształcenie wyższe 
magisterskie o specjalizacji prawo, 
obsługa komputera
Jednostka Wojskowa nr 4393
95-043 Leźnica Wielka
Tel: 261-168-227

Kierowca ciągnika siodłowego 
(C+E)
Prawo jazdy kat. C + E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy
Miratrans sp. zo.o
Sierpów 33
95-035 Ozorków
Tel: 601-383-850
Praca na terenie Europy

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

Kupię mieszkanie własnościowe w 
Ozorkowie do 40 m² na osiedlu Po-
godnej Starości. Tel.: 513-918-135

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam  skuter „Junak”, pojem. 
49 cm, rok prod. 2015. 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 nową łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

Sprzedam deszczownię z pompą i 
zraszacze. Tel.: 530-316-006

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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W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w 
Łęczycy odbyły się uroczystości jubileuszowe 50- lecia 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 35-lecia Bursy 
Szkolnej. Z tej okazji, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę, zespołowi nadano imię Orła Białego i poświęcono sztandar. 
Do wydarzenia społeczność szkolna przygotowywała się przez cały 
rok szkolny.

tekst i fot. (just)

Nadano imię Orła Białego 
Łęczyca

Poniedziałek, 18 czerwca
14:00 Szwecja - Korea Południowa (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

17:00 Belgia - Panama (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)
20:00 Tunezja - Anglia (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

Wtorek, 19 czerwca 2018
14:00 Kolumbia - Japonia (TVP 1, TVP 4K, Canal+ 4K)
17:00 Polska - Senegal (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

20:00 Rosja - Egipt (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)
Środa, 20 czerwca 2018

14:00 Portugalia - Maroko (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
17:00 Urugwaj - Arabia Saudyjska (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

20:00 Iran - Hiszpania (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
Czwartek, 21 czerwca 2018

14:00 Dania - Australia (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
17:00 Francja - Peru (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

20:00 Argentyna - Chorwacja (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, Canal+ 4K)
Piątek, 22 czerwca 2018

14:00 Brazylia - Kostaryka (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
17:00 Nigeria - Islandia (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

20:00 Serbia - Szwajcaria (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
Sobota, 23 czerwca 2018

14:00 Belgia - Tunezja (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
17:00 Korea Płd. - Meksyk (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

20:00 Niemcy - Szwecja (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, Canal+ 4K)
Niedziela, 24 czerwca 2018

14:00 Anglia - Panama (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
17:00 Japonia - Senegal (TVP 1, TVP 4K)

20:00 Polska - Kolumbia (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

mUndiaL!!!

Poniedziałek, 25 czerwca 2018
16:00 Urugwaj - Rosja (TVP 1, TVP Sport, Canal+ 4K)
16:00 Arabia Saudyjska - Egipt (TVP 2, TVP Sport, TVP 

4K)
20:00 Iran - Portugalia (TVP 2, TVP Sport)

20:00 Hiszpania - Maroko (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
Wtorek, 26 czerwca 2018

16:00 Dania - Francja (TVP 1, TVP Sport, Canal+ 4K)
16:00 Australia - Peru (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

20:00 Islandia - Chorwacja (TVP 2, TVP Sport)
20:00 Nigeria - Argentyna (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

Środa, 27 czerwca 2018
16:00 Meksyk - Szwecja (TVP 2, TVP Sport)

16:00 Korea Płd. - Niemcy (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
20:00 Serbia - Brazylia (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
20:00 Szwajcaria - Kostaryka (TVP 2, TVP Sport)

Czwartek, 28 czerwca 2018
16:00 Japonia - Polska (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

16:00 Senegal - Kolumbia (TVP 2)
20:00 Anglia - Belgia (TVP 1, TVP Sport, Canal+ 4K)
20:00 Panama - Tunezja (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

30 czerwca mecz 1/8 fi nału, godz. 16 
mecz 1/8 fi nału, godz. 20

1. lipca mecz 1/8 fi nału, godz. 16 
mecz 1/8 fi nału, godz. 20 

2. lipca mecz 1/8 fi nału, godz. 16 
mecz 1/8 fi nału, godz. 20 

3. lipca mecz 1/8 fi nału, godz. 16 
mecz 1/8 fi nału, godz. 20 

6. lipca ćwierćfi nał, godz. 16 
ćwierćfi nał, godz. 20

7. lipca ćwierćfi nał, godz. 16 
ćwierćfi nał, godz. 20 

10. lipca półfi nał, godz. 20 
11. lipca półfi nał, godz. 20 

14. lipca mecz o 3. miejsce, godz. 16 
15. lipca wielki fi nał, godz. 17 

Jubileusz ośrodka i bursy 

16:00 Japonia - Polska (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)16:00 Japonia - Polska (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

15. lipca wielki fi nał, godz. 17 
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źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniawiedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

cieKawie i na weSoło

tak widzą Boga Przebrani za motyle krótko źle, długo też niedobrze 

A mówią, 
że od piwa 
rośnie 
brzuch

Grupa psycholo-
gów z Uniwersytetu 
Karoliny Północnej 
postanowiła spraw-
dzić, jak amerykań-
scy chrześcijanie 
wyobrażają sobie 
Boga. W badaniu 
wzięło udział 511 
osób, a na pod-
stawie udzielo-
nych odpowiedzi 
naukowcy zrekon-
struowali twarz 
Stwórcy. Osobom 
badanym pokazywano setki przypadkowo zestawionych 
ze sobą par zdjęć twarzy, a ich zadaniem było wskazanie, 
która z twarzy z każdej pary jest bardziej podobna do 
twarzy Boga. Naukowcy połączyli następnie wybrane 
przez uczestników obrazy, tworząc w ten sposób „twarz 
Boga”, która odzwierciedlała odpowiedzi badanych. 
Uzyskane wyniki są zaskakujące. Chrześcijanie od se-
tek lat przedstawiają wizerunek Boga. Niezależnie czy 
widzimy go w dziełach Michała Anioła, czy w skeczach 
Monty Pythona, Bóg jest starszym, białym mężczyzną z 
siwą brodą. Tymczasem Bóg zrekonstruowany podczas 
opisywanych badań był młodszy, miał bardziej kobiecy 
wygląd i rysy twarzy mniej typowe dla rasy kaukaskiej.

5 czerwca Wejherowo zostało opanowane przez motyle. 
Mieszkańcy zebrali się na placu Wejhera w strojach motyli 
by wspólnie pobić Rekord Polski. W upalny czerwcowy 
dzień uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Wejherowie pobili Rekord Polski na najwięcej osób prze-
branych za motyle jednocześnie. W ten sposób inicjatorzy 
akcji pragnęli zintegrować uczniów i grono pedagogiczne 
szkoły. Aby rekord został uznany w wydarzeniu musiało 
wziąć udział co najmniej 100 osób. Koniecznym warun-
kiem było pojawienie się w stroju motyla, który składałby 
się z czułek, skrzydełek oraz gładkiej koszulki lub bluzy. 
Pod pomnikiem Jakuba Wejhera na Rynku w Wejherowie 
zebrało się nie 100 i nie 200 a 1009 motyli. Wśród uczest-
ników można było dostrzec nie tylko uczniów i pracowni-
ków szkoły, ale także mieszkańców Wejherowa, zarówno 
dorosłych, jak i tych najmłodszych. 

Spanie mniej niż 6 godzin dziennie i ponad 10 godzin 
dziennie wiąże się z zespołem metabolicznym i jego 
składowymi. Naukowcy z College’u Medycyny Uniwer-
sytetu Narodowego w Seulu zbadali przypadki 133 608 
Koreańczyków w wieku 40-69 lat. Naukowcy stwierdzili, 
że w porównaniu do osób śpiących 6-7 godzin na dobę, 
mężczyźni przesypiający mniej niż 6 godzin częściej mieli 
zespół metaboliczny i większy obwód w pasie. Kobiety, 
które przesypiały mniej niż 6 godzin, z większym praw-
dopodobieństwem miały więcej centymetrów w pasie. U 
mężczyzn spanie powyżej 10 godzin dziennie oznaczało 
zespół metaboliczny i wyższy poziom trójglicerydów. 
U kobiet wiązało się zaś z zespołem metabolicznym, 
większym obwodem w pasie, wyższym stężeniem trój-
glicerydów i cukru we krwi, a także niższym poziomem 
dobrego cholesterolu.
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Mała księżniczka albo 
brzydkie kaczątko

Szuka 
jelenia

Mistrz 
logistyki

Skup się 
człowiek, 
bo nie będę 
powtarzał...


