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w szpitalU w łęczycy...
Dyrektor
szpitala ma
zdyscyplinować
lekarkę
Aleksandra Cz. nie
potraﬁ wytłumaczyć
zachowania okulistki

- Mój syn mógł stracić oko – mówi rozżalona
i zdenerwowana na zachowanie okulistki
pani Aleksandra, mama 13-latka. Lekarka
nie pomogła chłopcu, pomimo błagania
zrozpaczonej matki. Dyrektor szpitala nie
ma wątpliwości, że okulistka zachowała się
niewłaściwie.
- Pani doktor z Kutna powinna przyjąć więcej
nawyków z naszego łęczyckiego szpitala, gdzie
to szacunek do pacjenta jest najważniejszy –
mówi dyrektor Andrzej Pietruszka.
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prawie 70 km piecHoTĄ

Morderczy powrót
do domu

Roman Janiak nigdy
nie zapomni wycieńczającej drogi ze szpitala w Warcie
do domu w Leszczach. Mężczyzna
szedł na pieszo bez jedzenia i picia
prawie dwa dni. - Nie miałem przy
sobie pieniędzy ani telefonu. Byłem zdany tylko na siebie, nikt nie
zechciał mi pomóc – wspomina
R. Janiak.
To niewiarygodne, ale historia
jest prawdziwa. Pan Roman został zawieziony przez policję do
Warty na przymusowe leczenie
odwykowe. Paradoks tej sytuacji
jest taki, że w szpitalu zapytano
mężczyznę, czy zgadza się, żeby
w nim pozostać. Takiej zgody nie
wyraził, dlatego nie został przyjęty do placówki.
- Pani w rejestracji powiedziała,
że skoro nie zgadzam się na przyjęcie do szpitala, to mogę wracać
do domu. Nie miałem pieniędzy
na autobus, więc zacząłem iść –
mówi pan Roman. - Nie bardzo nawet wiedziałem, czy idę w dobrym
kierunku. Po około 3 godzinach
marszu zobaczyłem pierwszy
znak drogowy „Poddębice 28 km”.
Byłem załamany, ale szedłem dalej. Na okazję zatrzymał się tylko
jeden człowiek przez całą drogę.
Chciał mnie podrzucić, ale za
pieniądze. Gdy powiedziałem, że
nie mam grosza, odjechał.
Noc mężczyzna spędził na przystanku autobusowym w nieznanej
miejscowości. Było chłodno a miał
na sobie tylko podkoszulkę z krótkim rękawem i skórkową kurtkę.
Łęczyca
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Radni znów przeciwko

Kolejna propozycja
Tomasza Pietrzaka,
wójta gminy Grabów, nie zyskała
akceptacji samorządowej opozycji. Tym razem radni odrzucili pomysł połączenia dwóch gminnych
instytucji kultury w jedną.
Fuzja miała dotyczyć Gminnego
Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie.
Zawiadomienie o zamiarze połączenia jednostek zostało opublikowane w połowie ubiegłego roku.
Teraz jest już pewne, że Gminnego
Centrum Kultury nie będzie.
- Radni klubu radnych Inicjatywy Samorządowe (8/15 radnych:
p. I. Derkowska, p. Cz. Krawczyk,
Grabów

p. A. Starczyński, p. J. Drozdowski,
p. H. Wawrzyniak, p. H. Pabin, p.
M. Pijewski, p. L. Grobelny) odrzucili pomysł połączenia GOK-u
i biblioteki - informuje na swoim
internetowym profilu Tomasz
Pietrzak. - Można zadać sobie pytanie, czy cokolwiek da się zrobić
w gminie Grabów. Tyle się mówi o
oszczędzaniu i lepszej organizacji
pracy, a proste rozwiązania nie są
wdrażane w życie.
Pomysł połączenia instytucji tłumaczony był dążeniem do wzrostu
efektywności pracy oraz zmniejszeniem kosztów funkcjonowania
jednostek.
(zz)

komary już atakują
W łęczyckich drogeriach klienci poszukują środków odstraszających
komary. Choć to dopiero początek maja, nielubiane insekty
doskwierają nam coraz bardziej.
Produktów zarówno odstraszających jak i łagodzących po ukąszeniu
jest naprawdę sporo.
- Mamy środki w sprayu zarówno do
ciała, jak i do pomieszczeń. Popularne
są także wtyczki do kontaktu na tzw.
listki, które działają jedną dobę, lub na
wkłady w płynie – wymienia AlekŁęczyca

sandra Dośpiał, z jednej z łęczyckich
drogerii. Spraye do pomieszczeń są
najmocniejsze. Po ich użyciu należy
wyjść z pomieszczenia na co najmniej
15 minut. Do ochrony bezpośrednio
na skórze produkty są łagodniejsze. Te
dla dzieci można stosować powyżej
pierwszego roku życia. Wystarczy
spryskać nimi ciało i rozsmarować,
działają 3-4 godziny, niestety nie są
wodoodporne, więc po wejściu do
wody trzeba ich użyć jeszcze raz.
Ceny środków kształtują się od 10 zł.
(zz)

Roman Janiak z determinacja szedł przez 70 km, żeby wrócić do
domu
- Przed 6 rano ruszyłem dalej.
Dotarłem do Poddębic. Stamtąd
kolejny znak drogowy „Łęczyca 28 km” i dopiero połowa
drogi za mną. Pomyślałem, że
nie dam już rady. To, że przez
drogę nie potrącił mnie żaden
tir, to cud.

Pan Roman jednak dał radę i
dotarł do domu. Wycieńczony, z
pęcherzami na stopach i o 7 kg
lżejszy, ale szczęśliwy, że się udało.
Przez dwa dni nie był w stanie
wstać z łóżka a ból w nogach odczuwa do dziś.
(zz)

Sekretarz na chorobowym

Renata Brygier, sekretarz miasta, od
dłuższego czasu jest nieobecna
w urzędzie. Żeby nie dopuścić
do organizacyjnego chaosu,
część jej obowiązków powierzono Jakubowi Pietkiewiczowi,
doradcy burmistrza ds. komunikacji społecznej.
- Pani Renata Brygier od prawie
miesiąca przebywa na zwolnieniu
lekarskim. Jako sekretarzowi miasta podlegało jej wiele istotnych
dla sprawnego funkcjonowania
łęczyckiego samorządu obszarów.
W związku z pojawiającymi się
problemami spowodowanymi jej
absencją od połowy kwietnia powierzone mi zostało przez burmistrza
koordynowanie spraw, którymi do tej
pory zajmował się sekretarz miasta.
Chodzi tu o koordynację funkcjonowania samorządowych instytucji
kultury i placówek oświatowych oraz
innych jednostek organizacyjnych
na terenie gminy miasto Łęczyca w
zakresie, za jaki odpowiedzialna była
dotychczas pani sekretarz. Podjąłem

fot. Joanna Klimek

Łęczyca

Pani Aleksandra pokazuje dostępne w drogerii produkty
odstraszające komary

ruszyły wypłaty

się również tymczasowej koordynacji
prac wydziałów urzędu miejskiego w
Łęczycy, podległych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym urzędu
sekretarzowi miasta Łęczyca – wyjaśnia Jakub Pietkiewicz. - Nie mam
informacji na temat planów pani
Renaty Brygier i w związku z tym nie
jestem w stanie przewidzieć jak długo
trzeba będzie taki stan utrzymywać.

Mogę jednak zapewnić, że jest to
rozwiązanie tymczasowe.
J. Pietkiewicz od prawie dwóch
tygodni zajmuje pokój, w którym
do tej pory pracowała sekretarz
miasta. Jak tłumaczy chodzi o
usprawnienie pracy. Pokój sekretarza miasta znajduje się naprzeciwko gabinetu burmistrza.
(zz)

a do wnioskodawców
Łęczycanie złożyli już w które dostarcz miejskiego w Łęczysumie 658 wniosków o goniec z urzędudecyzji, świadczenia
Po odbiorze
świadczenie w ramach programu cy. ą wypłacane sukcesywnie na
będ
„Rodzina 500 plus”, z czego aż 120
to. Zgodnie z wolą wnioskow formie elek tronicznej. W ub. kon cy istnieje możliwość odbioru
poniedziałek zostały zrealizowane daw dczenia w kasie magistratu.
pierwsze wpłaty na konta wniosko- świa łaty w kasie będą realizowane
dawców. Pojawiające się błędy w Wypdnie z harmonogramem wywypełnieniu formularzy wydłużają zgo zonym na tablicy informacyjnej.
weryfikację wniosków. Obecnie na wies
(zz)
bieżąco drukowane są decyzje,
Łęczyca
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Lekarka odmówiła przyjęcia
13-letniego pacjenta

Aleksandra Cz. (nazwisko do wiadomości redakcji), mama nastolatka nie może
zrozumieć bezduszności okulistki,
która wykazała się wyjątkowym
brakiem zrozumienia. Nie zgodziła
się przyjąć 13-latka poza kolejką,
mimo że widać było mocne zaczerwienienie oka. Bez kolejki przyjęła
jednak inną pacjentkę, która również twierdziła, że jej przypadek
wymaga pilnej pomocy.
- Po trzech podejściach, które za każdym razem kończyły się wypraszaniem nas z gabinetu, zrezygnowałam
z dalszego czekania. Po ponad dwóch
godzinach razem z synem wyszliśmy.
Natychmiastową pomoc znalazłam
dopiero w prywatnym gabinecie –
relacjonuje pani Aleksandra. - Brak mi
słów na takie zachowanie. Błagałam lekarkę, mogłabym nawet klęczeć przed
panią doktor, żeby tylko przebadała
oko mojego dziecka. Ze wzrokiem
nie ma żartów, naprawdę byłam przestraszona. Na nic to się zdało. Lekarka
była niekulturalna. Gdy za pierwszym razem weszłam do gabinetu i
wyjaśniałam, że syn ma problem z
okiem, bardzo arogancko odparła, że
ze stopami czy kolanami przecież się
do okulisty nie przychodzi.
Należy zaznaczyć, że choć syn pani
Aleksandry nie miał umówionego
Łęczyca

terminu wizyty, bo sytuacja była nagła, to chłopak miał skierowanie do
specjalisty z izby przyjęć wydane tego
samego dnia rano. Mama nastolatka
zastanawia się nad złożeniem oficjalnej skargi na okulistkę.
O problemie poinformowaliśmy
dyrektora łęczyckiego szpitala.
- Nie mam wątpliwości, że pani
doktor zabrakło empatii i spokojnego
wytłumaczenia, choćby w jednym
zdaniu, że chłopiec na pewno zostanie
przyjęty, ale pod koniec kolejki, bo nie
dzieje się nic złego. Myślę, że gdyby natychmiastowa pomoc była konieczna,
to zostałaby udzielona od razu – zapewnia Andrzej Pietruszka, dyrektor
łęczyckiego ZOZ-u. - Z pewnością
przyjrzę się tej sprawie bez względu
na to, czy wpłynie oficjalna skarga
czy też nie. Szacunek dla pacjenta i
zrozumienie jego potrzeb powinny
być zawsze na pierwszym miejscu.
Z informacji, które zaczerpnęliśmy
od innych pacjentów wynika, że
okulistka ma na co dzień niegrzeczny
sposób bycia. Opinie na jej temat w
większości są nieprzychylne. Choć
dyrektor szpitala nie przypomina
sobie, aby wpływały skargi na okulistkę z Kutna, sposób bycia lekarki
komentuje krótko.
- Pani doktor powinna przyjąć
więcej nawyków z naszego łęczyc-

Pani Aleksandra czuła się
bezradna wobec postawy
okulistki
kiego szpitala, gdzie to szacunek
do pacjenta jest najważniejszy.
Misja ZOZ-u brzmi „Pacjent naszym pracodawcą” i z tego należy
wyciągnąć odpowiednie wnioski
– podsumowuje dyrektor A. Pietruszka.
Z okiem 13-latka na szczęście nie
stało się nic poważnego. Okazało
się, że zaczerwienienie i łzawienie
było spowodowane obecnością ciała
obcego, które mocno podrażniło oko.
Lekarz przepisał odpowiednie krople i wypłukał oko. Za wizytę pani
Aleksandra zapłaciła 100 zł. Trwała
około 5 minut. Z pewnością taki czas
mocno nie zaburzyłby pracy okulistki
w przyszpitalnej poradni. Zabrakło
dobrych chęci.
(zz)
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Od środy matury
Z a ra z p o d ł u g i m
weekendzie absolwenci łęczyckich szkół ponadgimnazjalnych przystąpią do
najważniejszych w dotychczasowej edukacji egzaminów. Matury
rozpoczynają się 4 maja, pisemna
sesja egzaminacyjna potrwa do
24 maja.
W środę o godzinie 9 rano młodzież przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka
polskiego. Po południu odbędzie
się część rozszerzona. Tegoroczni
absolwenci z liceów są drugim
rocznikiem, który uczył się według
nowej podstawy programowej.
Muszą oni, tak jak abiturienci z lat
poprzednich, zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka
obcego i z matematyki. Egzaminy
Łęczyca

te są przeprowadzane na poziomie
podstawowym. Maturzysta będzie
musiał również przystąpić do, co
najmniej, jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego,
który wybiera sam, oraz zdać dwa
egzaminy ustne. Jeden z języka
polskiego, drugi z języka obcego.
Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia oraz jak najlepszych wyników końcowych.
(zz)

Niebezpieczna reklama
Dopiero w ubiegłym
tygodniu naderwany przez wiatr ogromny baner
został usunięty z kamienicy
na rogu ul. Kaliskiej i Wojska
Polskiego. Wcześniej musieli
interweniować strażacy, którzy zabezpieczyli fragment
oderwanej od ściany płachty.
Wyrwane metalowe mocowania
uderzały w elewację powodując
kruszenie się cegieł.
(zz)
Łęczyca

reklama

Największy wybór mebli w regionie!

499zł
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Nowe wzory
Ceny producenta
• Kuchnie na każdy wymiar
• Galeria stołów i krzeseł
• Narożniki
• Kanapy i wypoczynki
• Sypialnie i szafy
STUDIO
• Meble systemowe
K

889zł

UCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

SUPER
OFERTA
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.
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Wysypisko śmieci na polu

Zniszczone znaki

Od lat walczy z sąsiadem
Gm. Łęczyca Stanisław Urbański mieszkający
w Garbalinie od lat bezskutecznie
walczy o to, żeby sąsiad usunął
z pobliskiego pola swoje śmieci.
Są wśród nich m.in. stare opony
i sterty gruzu. Choć nieczystości
znajdują się na prywatnym polu,
pobliże lasu z pewnością nie powinno wyglądać jak wysypisko
śmieci.
- Nikt nie potrafi rozwiązać problemu, który ciągnie się od 2010 r.
Sytuacja jest o tyle
ciekawa, że pole
sąsiada znajduje się na terenie
gminy Łęczyca a
on sam mieszka
w gminie Daszyna. Pisałem
już w tej sprawie
za rów no do
starostwa powiatowego, jak i
obu gmin. Interweniowało też
nadleśnictwo – wylicza Stanisław
Urbański. - Przyznaję, że przez ostatnie dwa lata już nigdzie w tej sprawie
nie pisałem. To dlatego, że straż leśna
miała się tym zająć. Myślałem, że
w końcu ktoś coś z tymi śmieciami
zrobi. Pomyliłem się.
Wójt gminy Łęczyca potwierdza,
że do urzędu w ostatnim czasie nie
dotarła żadna skarga od pana Urbań-

Łobuzy nie próżnują.
W ubiegłym tygodniu
wandale zniszczyli znaki przy jednym z placów zabaw na osiedlu
przy ul. Belwederskiej i ZMW. Czytelnik, który poinformował nas o
zdarzeniu, nie krył zdenerwowania.
- Nikt normalny nie wyrywa znaków
na osiedlu. Wandali jest coraz więcej. Ostatnio pod samym blokiem
przy ul. Belwederskiej stali w dużej
grupie i hałasowali – usłyszeliśmy.
Znaki zostały wyrwane i rzucone
Łęczyca

na placu zabaw w nocy z czwartku
na piątek.
(zz)

Osiągnęli porozumienie
Pomimo sprzeciwu
niektórych mieszkańców „Gargamela”, spółdzielnia
mieszkaniowa „Łęczycanka” zrealizuje termomodernizację budynków przy ul. Dominikańskiej.
Zgodziła się na nią większość
lokatorów.
- Po spotkaniach i rozmowach z
mieszkańcami bloków 8b i 8c przy ul.
Dominikańskiej, uzyskaliśmy zgodę
większości na przeprowadzenie termomodernizacji tych budynków. Będzie ona przeprowadzona na takich
samych zasadach, jak w przypadku
wszystkich bloków znajdujących się
w zasobach SM „Łęczycanka”, to
znaczy, że część kosztów zostanie pokrytych z funduszu remontowego,
część z uzyskanej przez spółdzielnie
tzw. premii termomodernizacyjnej
na te prace, a część bezpośrednio
przez mieszkańców tych bloków –
Łęczyca

Stanisław Urbański chciałby, żeby śmieci z
pobliskiego pola zostały usunięte
skiego.
- Pierwszy raz słyszę o tej sprawie – mówi
wójt Jacek
Rogoziński.
- Jeśli ktoś
rzeczywiście zwozi śmieci na pole, to
nawet jeśli jest to jego pole, nie powinien tego robić.
Takie samo zdanie ma wójt gminy
Daszyna.
- Pan, na którego jest ta skarga ma
podpisaną umowę na wywóz nieczystości, jak wszyscy mieszkańcy naszej
gminy. Pamiętam, że pan Urbański
był w urzędzie w podobnej sprawie,

ale dotyczyła innego pola, również
chodziło o zwożenie na nie śmieci.
Gmina podjęła działania i pole zostało
uporządkowane – wyjaśnia Zbigniew
Wojtera, wójt gminy Daszyna. - W tej
konkretnej sprawie nie przypominam
sobie, aby do gminy wpłynęło jakieś
pismo.
Mieszkaniec Garbalina mówi nie
tylko o zaśmiecaniu, ale i o dużym
zagrożeniu.
- Kiedyś ze starych opon rozpalono
sobie ognisko. Interweniowała straż
pożarna. Moje pola są bardzo blisko,
niedaleko również posesja a wiadomo
jak szybko rozprzestrzenia się ogień –
dodaje S. Urbański.
(zz)

fot. UM Łęczyca

Dalsza współpraca z Rillieux-la-Pape
Łęczyca W mieście Rillieux-la
-Pape (Francja), Mer
Alexandra Vincendeta i burmistrz
Krzysztof Lipiński podpisali umowę intencyjną dotyczącą dalszej
współpracy partnerskiej pomiędzy
Łęczycą i Rillieux-la-Pape. Główne
aspekty wypracowanej współpracy dotyczą wymiany doświadczeń związanych z organizacją
i funkcjonowaniem miast oraz
promocji kultury i gospodarki obu
regionów. Poruszona
została problematyka narzędzi wsparcia
partycypacji społecznej. Podczas wizyty w partnerskim
mieście, burmistrz
Krzysztof Lipiński
odbył cykl spotkań
z francuskimi urzędnikami, przedsiębiorcami, naukowcami, mieszkańcami Rillieux-la-Pape i Lyonu oraz
przedstawicielami Polonii.
W ramach umowy zaplanowano
również aktywności służące dalszemu pogłębieniu wzajemnego
poznania stron, w celu rozwinięcia
wzajemnych znajomości językowych, historii, kultury, gastronomii,
turystyki. Współpraca ma także
sprzyjać kontaktom pomiędzy
strukturami szkolnictwa i stowarzyszeniami. Strony zadeklarowały
wprowadzenie w życie inicjatyw
w kierunku rozwoju i współpracy
gospodarczej pomiędzy lokalnymi
przedsiębiorstwami. Ta współpra-
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ca realizowana
będzie poprzez
organizowanie
wymian projektów handlowych.
Wicekonsul RP w Lyonie Maria
Czechowicz podkreślała ogromną
rolę podtrzymywanego przez oba
miasta porozumienia. Ma ono tym
większą wartość, że w odróżnieniu od
wielu innych tego typu partnerstw, to
przynosi realne korzyści i obfituje w
działania podejmowane na rzecz obu
społeczności.
Do wejścia w życie umowy niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta Łęczyca uchwały zatwierdzającej podpisany dokument. W momencie podjęcia
i opublikowania uchwały przez Radę
Miasta Łęczyca umowa przestanie
mieć charakter umowy intencyjnej i
stanie się umową obowiązującą.

wyjaśnia Jarosław Pacholski, prezes
zarządu „Łęczycanki”.
Osoby niezdecydowane i wyraźnie negujące pomysł docieplenia
brały pod uwagę przede wszystkim
koszty. Nie każdego stać, by miesięcznie wydawać kolejne kilkadziesiąt złotych, w dodatku przez 13 lat.
- Dla lokatorów oznacza to koszt
miesięczny rzędu 1,35 zł brutto za 1
mkw. powierzchni mieszkania. Spłata będzie rozłożona na 156 miesięcy
– dodaje szef spółdzielni.
(zz)

Inkubator Przedsiębiorczości w Łęczycy
W ramach tej inicjatywy w powstałym na terenie Łęczycy Inkubatorze udostępniane będą
pomieszczenia i infrastruktura
biurowa oraz udzielane wsparcie
biznesowe i doradztwo. Usługi
wspierające biznes świadczone
będą nieodpłatnie, albo po stawkach preferencyjnych w stosunku
do rynkowych.
- To inicjatywa bardzo oczekiwana
przez łęczycan, zwłaszcza młodych,
którzy chcą się sprawdzić w biznesie – mówił burmistrz Krzysztof
Lipiński. – Liczę na powstawanie
firm zwłaszcza w branży nowych
technologii.
Porozumienie w sprawie utworzenia i uruchomienia w Łęczycy

Inkubatora Przedsiębiorczości zostało podpisane w siedzibie Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
pomiędzy burmistrzem Łęczycy
Krzysztofem Lipiński a Marszałkiem
Województwa – Witoldem Stępniem,
Członkiem Zarządu Województwa
- Joanną Skrzydlewską, Prezesem
Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego - Przemysławem Andrzejakiem, Wiceprezesem ŁARR
- Agnieszką First.

Mieszkania i lokale użytkowe na sprzedaż
19 maja 2016 roku w Urzędzie
Miejskim w Łęczycy przy ul. M.
Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej (parter) odbędą się przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż:
3 mieszkań i 2 lokali użytkowych.
Przetargi rozpoczną się o godzinie
10.00 i będą realizowane zgodnie z
poniższym wykazem i harmonogramem:
1. godzina 10.00 - lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Zachodniej 13
o powierzchni użytkowej 61,00 m2
(parter). cena wywoławcza: 160.400,00
zł wadium: 8.500,00 zł
2. godzina 10.30 - lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Ozorkowskiej 3/5 o
powierzchni użytkowej 35,83 m2 (II
piętro). cena wywoławcza: 74.000,00

zł wadium: 4.000,00 zł
3. godzina 11.00 – lokal mieszkalny
nr 14 przy ul. Aleje Jana Pawła II 3 o
powierzchni użytkowe 69,54 m2 (I
piętro). cena wywoławcza: 76.000,00
zł wadium: 4.000,00 zł
4. godzina 11.30 - lokal nr 29 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. M. Konopnickiej 10 o powierzchni użytkowej 106,40
m2 (kondygnacja podziemna). Cena
wywoławcza: 63.000,00 zł wadium:
4.000,00 zł
5. godzina 12.00 – lokal nr 19 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Ozorkowskiej
23 o powierzchni użytkowej 23,26 m2
(parter). cena wywoławcza: 29.700,00
zł wadium: 2.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium
w wyżej określonych wysokościach, które winny być wpłacone
w kasie Urzędu Miejskiego w
Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. nr: 90
1240 2539 1111 0010 6102 1434 w
terminie do dnia 11 maja 2016 r.
(włącznie).
Na dowodzie wpłaty wadium
winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających
nieruchomość lokalową.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej
14, (pokój nr 42, II piętro), tel. (024)
721-03-30.
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Konflikt w urzędzie

Karczemna awantura w magistracie!
Krzyki i wyzwiska.
Takiej atmosfer y
dawno nie było w miejskim
urzędzie. Co takiego się wydarzyło, że Arkadiusz Podawczyk,
dyrektor Zieleni Miejskiej, starł
się z Marcinem Zasadą, miejskim radnym?
Radny chciał skonfrontować
z dyrektorem informacje, które
do niego dotarły. Chodziło o zakazanie pracownikom jednostki
swobodnego wypowiadania się
o problemach zakładu. Miało
to mieć miejsce po ostatniej
komisji gospodarki i mienia, na
którą przyszli pracownicy ZM.
Samorządowiec zapytał również
o termin rozpoczęcia koszenia
trawników w mieście. Marcin
Zasada wyjątkowo negatywnie
ocenia dyrektora jednostki, który
po awanturze wyszedł za nim ze
swojego biura.
- Gdyby ta cała sytuacja zakończyła się w gabinecie, machnąłbym na wszystko ręką, ale
dyrektor wybiegł za mną, kazał
wzywać policję, bo rzekomo to
ja na niego napadłem, w dodatku wyzwał radnych opozycyjnych od psycholi. Czy to jest
normalne zachowanie? Prawda
jest taka, że to nie ja wszcząłem
awanturę i nie ja krzyczałem.
Wiele osób potwierdzi, że byłem w tej sytuacji wyjątkowo
spokojny – relacjonuje miejski
radny. - Co to ma znaczyć, żeby
dyrektor jednostki wybiegał z
biura za mieszkańcem, w dodatku radnym i kazał wzywać
na niego policję? W dodatku
obraził nie tylko mnie, ale też
innych radnych. Teraz należy
Łęczyca

- Dyrektor wyzwał mnie i
innych radnych od psycholi.
To jest nie do pomyślenia, co
dzieje się w tym urzędzie –
komentuje radny M. Zasada

- Radny Zasada wtargnął
do mojego biura. Musiałem
bronić się przed jego
agresją – mówi dyrektor A.
Podawczyk

się zastanowić, jak pracownicy
urzędu mogą być na co dzień
traktowani, jeżeli takie zachowania przełożonych są normą.
Radny zaznacza, że początek
rozmowy miał miejsce na urzędowym korytarzu, po czym
dyrektor zaprosił go do swojego
gabinetu. Arkadiusz Podawczyk
jest innego zdania. Oskarża
radnego o agresję i wtargnięcie
do biura.
- Syt uac ja była d la m n ie
ogromnym i nieprzyjemnym
zaskoczeniem. Radny wtargnął
z awanturą do mojego biura,
w godzinach mojej pracy, w
bardzo dziwnym stanie emocjonalnym… Zmuszony zostałem
do obrony przed jego agresją.
Powiem tak, jestem otwarty
na współpracę z radnymi i zawsze jestem do ich dyspozycji,
spotykam się i rozmawiam ze

wszystkimi radnymi, wielokrotnie także z radnym Zasadą,
więc czemu miało służyć tak
wulgarne i agresywne zachowanie radnego? Jaki jest cel
doprowadzania do takich konfliktowych sytuacji? Co chciał
osiągnąć radny? Po raz pierwszy
w swojej 28-letniej karierze zawodowej spotkałem się z taką
agresją ze strony człowieka a
tym bardziej radnego. Muszę
jeszcze ochłonąć i zastanowić
się nad tym, co zrobić dalej z
tym incydentem – komentuje
dyrektor A. Podawczyk. - Uważam, że tego typu zdarzenie nie
powinno mieć miejsca. Szkoda,
że agresja ze strony radnego zastąpiła merytoryczną dyskusję.
Rzeczywiście, do takich sytuacji nigdy nie powinno dojść w
urzędzie miasta.
(zz)

„Ziemia Łęczycka” bez pieniędzy
Z opublikowanego kilka dni temu
przez urząd marszałkowski dokumentu, jasno wynika, że Lokalna
Strategia Rozwoju zgłoszona
przez Lokalną Grupę Działana
„Ziemia Łęczycka” została oceniona najniżej. Na 19 zgłoszonych
projektów zajęła ostatnie miejsce.
Jest to jednoznaczne z brakiem
dotacji na realizację zgłoszonej
strategii.
LGD „Ziemia Łęczycka” tworzą
cztery gminy z terenu powiatu łęczyckiego – miasto Łęczyca, gmina
Łęczyca, gmina Daszyna i gmina
Grabów. Tak słaba ocena to niemały
cios dla gmin członkowskich. Strategia została bowiem opracowana w
oparciu m.in. o konsultacje społeczne.
Rozczarowania nie ukrywa Jacek
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca.
- Różnica między ostatnim a
przedostatnim miejscem wynosi
zaledwie jeden punkt. Gdyby było
to chociaż 10 punktów, to byłbym
w stanie zrozumieć nasze ostatnie
miejsce. Jesteśmy nową LGD, być
może z mniejszym doświadczeniem. Chciałbym jednak, aby nasz
projekt został ponownie oceniony,
dlatego najprawdopodobniej pójdę
do sądu – komentuje wójt.
Władze Łęczycy, która również
jest członkiem LGD, nie żałują
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Skrzyżowanie bez rozwiązania

Niebezpieczne łęczyckie skrzyżowanie
szybko nie doczeka się sygnalizacji świetlnej. Z pewnością
pomogłaby ona kierowcom skręcającym z krajówki w prawo w ul.
18 Stycznia lub w lewo w stronę
Kwiatkówka.
Zbigniew Pracownik, były kierownik wydziału komunikacji
starostwa, nie kryje zdziwienia
bierną postawą władz powiatu. Od
lat podkreśla, że sygnalizacja w tym
miejscu jest niezbędna.
- Nie wystarczy raz powiedzieć,
że coś jest potrzebne, trzeba o to
zabiegać, przypominać. Wydział
komunikacji powinien naciskać na
zarządcę drogi, bo jest to naprawdę
niebezpieczne skrzyżowanie. To, co
się na nim dzieje, to wielka granda
– uważa Z. Pracownik.
Z pytaniem o sygnalizację na
feralnym skrzyżowaniu starostwo
powiatowe w Łęczycy odsyła do
GDDKiA w oddział w Łodzi. Tam
usłyszeliśmy, że na sygnalizację
brakuje pieniędzy
- W planie przebudowy miasta
rzeczywiście było rozwiązanie
problemów z ruchem drogowym
na skrzyżowaniu DK91 z DW703
poprzez zastosowanie sygnalizacji
Łęczyca

Zbigniew Pracownik uważa,
że sygnalizacja świetlna jest
konieczna
świetlnej. Niestety nie ma pieniędzy
na zrealizowanie tego planu - mówi
Tomasz Janikowski, zastępca naczelnika wydziału BRD GDDKiA
w Łodzi. - Projekt wybudowania
sygnalizacji świetlnej został do nas
zgłoszony, jednak środki finansowe
przeznaczone na drogi krajowe są
mocno ograniczone ze względu
na liczne, duże inwestycje, które
prowadzimy.
(zz)

Jak długo jeszcze kierowcy będą czekać na światła w tym miejscu?

Szczeniak szuka domu

Łęczyca

Włodarze podpisali porozumienie ws. utworzenia LGD w
połowie ub. roku
przystąpienia do grupy z trzema
gminami.
- Decyzja o przystąpieniu do LGD
była słuszna. Tego typu formuła
działania realizowanego w ramach
porozumienia samorządowego, niezależnie od tej niekorzystnej dla nas
decyzji jest jak najbardziej uzasadniona – mówi Jakub Pietkiewicz,
doradca burmistrza ds. mediów. Dziś trzeba z pokorą przyjąć decyzję
komisji i jeżeli nie ma możliwości
odwołania się, poszukać pieniędzy
na realizację planowanych przez
LGD działań z innych źródeł.
(zz)
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Dwumies ięczn ego
szczeniaka znalazły
na łąkach za osiedlem Waliszew
dwie łęczycanki. Pies od razu
trafił do weterynarza, później
do łęczyckiego schroniska. Po
dwutygodniowej kwarantannie
będz ie mu potr zebny now y
dom. Oby szybko znalazła się
osoba, która przygarnie szczeniaka.
(zz)

Wznowili prace w parku
Do miejskiego parku
ponownie przyjeżdżają
pracownicy łódzkiej firmy w związku
z rozpoczętym drugim etapem rewaloryzacji. W ubiegłym tygodniu,
w pierwszej kolejności ruszyły nasadzenia drzew i krzewów. Przy okazji
robiono też porządki przygotowujące
zieleń do dalszych „zabiegów”. W planach jest też m.in. montaż urządzeń
fitness, utworzenie ścieżki edukacyjnej
oraz budowa boiska do gry w bule.
(zz)
Łęczyca
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po raz pierwszy w polsce
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sztuka ulotna w Uniejowie
z Włoch zrewanżowali się ułożeniem
obrazu z pyłu kwiatowego przy kościele w Wilamowie. W 2016 r. oprócz
kongresu, partnerzy włoscy uczestniczyć będą w 5 imprezach w ramach
Spycimierskiego Bożego Ciała 2016
Układanie dywanów kwiatowych
klasyﬁkowane jest jako rodzaj sztuki
ulotnej, czyli trwającej krótki czas. W
tym rodzaju sztuki oprócz kwiatów
wykorzystywane są też inne materiały:
sól, trociny czy pył wulkaniczny. W
Europie najbardziej spektakularne
wydarzenia związanym z układaniem
kwiatowych dywanów odbywają się
we Włoszech (Inﬁorate), a także w
Hiszpanii czy Flandrii. Poza naszym
kontynentem dywany układane są w
Ameryce Środkowej i Południowej, W
Azji Środkowo-Wschodniej i Tybecie.
Międzynarodowy kongres w
Uniejowie

materiał promocyjny

Ponad 50 delegatów z różnych
regionów Wło ch, a także ze
Stanów Zjednoczonych, Irlandii
i Niemiec, przyjechało po raz
pierwszy do Polski na międzynarodowy kongres poświęcony
artystycznemu układaniu obrazów kwiatowych, zorganizowany
przez samorząd i włoskie stowarzyszenie Infioritalia.
Nieprzypadkowo kongres zorganizowany został właśnie w Uniejowie.
Na terenie gminy, w Spycimierzu,
kwiatowe dywany układane są od 200
lat na uroczystość Bożego Ciała. Od
ubiegłego roku gmina współpracuje
z organizacją Inﬁoritalia. W czerwcu
2015 r. artyści ze Spycimierza ułożyli
obraz z kwiatów na placu Świętego
Piotra w Rzymie. Dzieło zwróciło
uwagę zarówno turystów, jak i organizatorów. W sierpniu 2015 r. goście

terMy uNiejÓW (rocznik 2005) rycerZaMi WiOSNy
Od czterech zwycięstw rozpoczęli rundę wiosenną młodzi piłkarze TERMY
Uniejów z rocznika 2005. 5 kwietnia
w Łęczycy zwyciężyli 5:2 miejscowego
Górnika, 10 kwietnia pokonali 5:3 silną
ekipę Boruty Zgierz, 16 kwietnia byli
bezkonkurencyjni w starciu z KS Kutno
zwyciężając na wyjeździe 6:0. 24 kwietnia wierni kibice drużyny byli świadkami
najbardziej okazałego zwycięstwa nad
Włókniarzem Zgierz 23:0. Wiosenny
bilans to 12 punktów w czterech meczach, 39 bramek strzelonych i tylko 5
straconych.

Pierwszy kongres odbył się w
2006 r. na Wyspach Kanaryjskich,
potem co dwa lata organizowany
był w innych miejscach. W 2012
r. do Barcelony przyjechało 29
delegacji z 500 artystami. Ostatni
kongres odbył się w Rzymie w 2014
r. Trzydniowa impreza obejmowała
prelekcje, warsztaty, seminaria (np.:
jak zdobywać pieniądze na sztukę
ulotną), konkurs układania dywanów i ceremonię wręczania nagród.
Ostatni dzień (29 czerwca) zbiegł
się z uroczystością odtworzenia
historycznej Inﬁoraty na placu Św.
Piotra (organizowanej od 1625 r.). W
kongresie wzięło udział 70 delegacji,
1500 artystów, ułożono 3000 m²
dywanów, na które zużyto 50 000
kwiatów, 2 tony soli, 100 worków
trocin słomianych.
Na kwietniowy kongres do Uniejowa przyjechali znani włoscy eksperci
zajmujący się historią, promocją i praktyką układania dywanów z żywych
kwiatów - prof. Domenica Boriello z
Uniwersytetu w Neapolu, która przybliżyła temat komunikacji poprzez
kwiaty, dr Andrea Melilli, prezes
Stowarzyszenia Infioritalia powiedział o znaczeniu sieci stowarzyszeń
artystycznego układania kwiatów we
Włoszech. Z kolei Oriana Montoneri,
prezes Stowarzyszenia Artystów Inﬁoratori w Noto wygłosiła prelekcję o
tym, jak Inﬁorata promuje turystykę i
otwiera granice. W ramach kongresu
odbyły się też panele dyskusyjne oraz

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Inﬁoritalia z Włoch opowiada
o inﬁoracie - tradycji świąt kwietnych kobierców, podobnych do
tych, które paraﬁanie w Spycimierzu usypują w Boże Ciało
warsztaty układania obrazów z żywych kwiatów.
Duże zainteresowanie turystów i
zaangażowanie miejscowych artystów
skłoniły władze Uniejowa do organizacji cyklu imprez kwiatowych w 2016
r. pod wspólną marką „Spycimierskie
Boże Ciało”:
30.04.-3.05.2016 r. – tulipany dla
Jana Pawła II oraz obraz Matki Boskiej Kasztelańskiej przed kościołem
w Spycimierzu, wykonany z pyłu
kwiatowego przez artystów z Włoch
14-15.05.2016 r. – obraz świętego
Bogumiła w uniejowskiej kolegiacie,

wykonany z pyłu kwiatowego przez
artystów z Włoch
26.05.2016 r. – kwietne dywany w
Spycimierzu – uroczystość z udziałem
delegacji z Włoch
2-3.07.2016 r. – VI Festiwal „Królestwo Lilii” w Uniejowie
24-25.07.2016 r. – obraz świętego
Jakuba Apostoła przed kościołem w
Wieleninie, ułożony z pyłu kwiatowego przez artystów z Włoch
27-28.08.2016 r. – obraz świętego
Wojciecha wykonany z pyłu kwiatowego przed kościołem w Wilamowie
przez artystów z Włoch.

spycimierz. Kwiatowe święto ku czci jana pawła ii
W Spycimierzu oglądać można kwiatowe dywany przy kościele, a także niezwykły obraz Matki Boskiej
Kasztelańskiej (Spycimierskiej) utkany z pyłu kwiatowego przez Włochów.

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
w bieżącym roku szkolnym gra w
zielone. Dużo czasu poświęca na
realizację zadań z dziedziny ekologii,
zaplanowanych między innymi w
projekcie z WFOŚiGW w Łodzi. Dzieci uczą się, co robić, by nasza ziemia
była piękna, by wszystkim żyło się
szczęśliwie w czystym środowisku.
W działania ekologiczne szkoły
wpisał się też Gminny Konkurs Recytatorski który zorganizowała polonistka Jolanta Kulej – Kwaśniewska, a
patronat sprawował jak co roku, burmistrz Uniejowa, Józef Karczmarek.
„Żyj na ziemi pełnej zieleni”- takie
hasło przyświecało XIII Gminnemu
Konkursowi Recytatorskiemu. Wiersze o tematyce ekologicznej prezentowało niemalże czterdziestu uczniów
z gminy Uniejów. W konkursie brały
udział dzieci w trzech kategoriach

wiekowych: przedszkole, klasy I-III
i klasy IV-VI.
W kategorii przedszkole:
I miejsce – Inga Olczyk – Uniejów
II miejsce – Oliwia Kwiatkowska –
Uniejów, Maja Perkowska – Uniejów
III miejsce – Maja Pawlak – Wielenin, Elżbieta Maruszak – Wilamów
W kategorii klas I-III:
I miejsce – Kacper Wójcik – Uniejów
II miejsce – Natalia Musiała –
Uniejów
III miejsce – Ilary Controllo – Wielenin, Marcin Zygmunt – Uniejów
W kategorii klas IV- VI:
I miejsce – Aleksandra Mirek –
Wilamów
II miejsce – Dominik Kolasa –
Wielenin, Vanessa Karcz – Wielenin
III miejsce – Natalia Izydorczyk
– Uniejów

fot. UM w Uniejowie

Xiii gminny konkurs recytatorski

ceny uderzajĄ po kieszeni
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dLaCZego tak drogo? - pytajĄ mieszKaŃcy

Jedno jest pewne.
Cena wody do niskich nie należy. Poddębiczanie
zastanawiają się, dlaczego tak
jest. Tym bardziej, że w wielu
ościennych miastach woda jest o
wiele tańsza.
- Praktycznie na każdym spotkaniu spółdzielczym lokatorzy
narzekają na wysokie ceny za
wodę – mówi Halina S. (nazwisko
do wiadomości red.). - Temat wody
jest na pierwszym miejscu. Nie ma
się co dziwić, że ta sprawa wzbudza tak ogromne zainteresowanie.
Ludziom się nie przelewa. Wielu
robi wydatki z ołówkiem w ręku.
Rachunki za wodę i ścieki znacznie
obciążają domowy budżet.
Słowa pani Haliny potwierdza
kolejny lokator jednego ze spółdzielczych bloków.
- Dokładnie wyliczam ile wydajemy na wodę – słyszymy od Krzysztofa K. - Cena rośnie z roku na rok.
W Poddębicach podgrzanie wody
waha się od 22 do 24 złotych od
metra sześciennego. To dużo. Koszt
ciepłej wody, to 30 – 33 złote. Jest o
wiele drożej niż w innych miastach.
Sławomir Gławęda, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Poddębicach, nie zamierza ukrywać, że w
sprawie drogiej wody otrzymał już
wiele pytań od spółdzielców.
- Za każdym razem odpowiadam, że podobne pytania należy
Poddębice

zadać panu burmistrzowi. Faktycznie, cena doprowadzenia
wody i odprowadzenia ścieków
tania nie jest.
Komentarz miasta w tej sprawie
opiera się na dokładnej statystyce.
„Zaopatrzenie w wodę na terenie
gminy Poddębice dla gospodarstw
domowych, jednostek oświaty,
publicznych jednostek ochrony
zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury: opłata 2,79 zł za 1 m3;
zaopatrzenie w wodę pozostałych
odbiorców (podmioty prowadzące

Czy w Poddębicach woda jest
droga? Wielu mieszkańców
twierdząco odpowiada na to
pytanie
działalność gospodarczą): opłata
3,29 zł za 1 m3.
Odprowadzanie ścieków dla
gospodarstw domowych, jednostek
oświaty, publicznych jednostek
ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury – wprowadzający ścieki do kanalizacji i

oczyszczalni Poddębice: opłata 5,08
zł za 1 m3.
Odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców usług: opłata
5,45 zł za 1 m3.
Jeśli chodzi o porównanie ceny
wody w Poddębicach i w regionie to
z danych ze strony www.cena-wody.pl wynika, iż np.
w Aleksandrowie Łódzkim cena
za wodę wynosi: 3,20 zł, za ścieki:
4,04 zł.
w Konstantynowie Łódzkim cena
za wodę wynosi: 3,41 zł, za ścieki:
7,07 zł.
w Zgierzu cena za wodę wynosi:
3,57 zł, za ścieki: 7,78 zł.
w Warcie cena za wodę wynosi:
3,38 zł, za ścieki: 6,71 zł.
w Sieradzu cena za wodę wynosi:
3,82 zł, za ścieki: 9,10 zł (teren miasta)
oraz cena za wodę wynosi: 4,85 zł,
za ścieki: 11,22 zł ( teren gminy).
W tym roku w Poddębicach nie
było podwyżki cen wody. Taryfikator obowiązuje do 31.05.2017 r.
Cena za podgrzanie wody:
- bloki spółdzielcze na osiedlu Północ w Poddębicach: 32,05 zł za 1 m3;
- bloki spółdzielcze na osiedlu
Łęczycka w Poddębicach: 31,05 zł
za 1 m3. (źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Poddębicach)” - czytamy w odpowiedzi urzędu miasta.
(stop)

Problem z psimi odchodami

Poddębice Na osiedlach nie
ma tzw. psich zestawów, dzięki którym można
posprzątać po swoim pupilu.
Trawniki i chodnik i straszą
swoim wyglądem. Psich kup
nie brakuje. Niestety, niewielka
liczba właścicieli czworonogów
przykłada wagę do utrzymania
czystości i porządku.
- To może denerwować. Rzeczywiście, spacer z psami po osiedlu
jest przez wielu traktowany bardzo
swobodnie. Psy załatwiają się tam,
gdzie popadnie – mówi Maria
Grubska. - Ja zawsze wychodzę
z foliową torebką. Jeśli zdarzy
się, że moje pieski narobią na
chodnik, to oczywiście sprzątam

po nich. Moim zdaniem zestawy
do sprzątania po psach powinny
zostać ustawione na poddębickich
osiedlach.
- Jeśli mieszkańcy będą sobie
życzyć, to takie pojemniki pojawią
się na osiedlach – mówi Magdalena Jaworska z poddębickiego
magistratu.
(stop)

Nauczyciele apelują o monitoring dymią z ul. dojazd
spoPoddębice Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół twotkali się z policjantami w ramach
rzenia lokalnej mapy zagrożeń. Pedagodzy wskazali
na potrzebę monitorowania terenów przyszkolnych,
w szczególności boisk sportowych, internatów, wiat
przystankowych. Mówiono też o kontynuacji działań
profilaktycznych skierowanych do uczniów w zakresie
patologii społecznych.
(stop)

każdy może wejść

Bez przeszkód do
sądu i prokuratury
Coraz częściej zdarza się, że pijani
delikwenci przychodzą zeznawać
w ważnych sprawach. Tak było w
ubiegłym tygodniu. Sędzia musiała wezwać policję do jegomościa na rauszu, który obciążony
został grzywną. Okazuje się, że
pomimo ochrony na parterze
budynku do sądu i prokuratury
Poddębice

Do sądu lub prokuratury
można wejść bez większych
problemów

wejść może
każdy – nawet
potencjalny
agresor.
Na zdjęciu prokurator Marek Wojtysiak
Praktycznie
sędziowie wraz
z prokuratorami nie mają żadnych okazanie legitymacji prasowej lub inpodstaw do tego, aby czuć się bez- nego dokumentu. Reporter nie został
piecznie. Wykonywana przez nich spisany. Dostał się do prokuratora bez
praca nie zawsze spotyka się z uzna- najmniejszych problemów.
- Powinien pan otrzymać plakietniem. Z całą pewnością niektórzy
mieszkańcy nie darzą sympatią kę gościa – dodaje prokurator M.
przedstawicieli wymiaru sprawiedli- Wojtysiak. - Moim zdaniem, na parwości. Być może chcieliby nawet sami terze ochroniarz powinien również
wymierzać sprawiedliwość. Gdyby dysponować książką wejść i wyjść.
coś takiego przyszło im do głowy, to No cóż, zapewnienie bezpieczeństwa sędziów, prokuratorów oraz
niestety mają ułatwione zadanie.
- Jestem zdziwiony, że tak łatwo innych osób w czasie, gdy wykonują
się pan tu dostał – powiedział oni czynności wynikające z zadań
naszemu reporterowi zastępca wymiaru sprawiedliwości, jest jakie
prokuratora rejonowego Marek jest. Całe szczęście, jak do tej pory,
nie miałem sytuacji, aby ktoś mi
Wojtysiak.
Faktycznie, na parterze nie zostali- groził. I oby tak zostało...
(stop)
śmy poproszeni przez ochroniarza o

Poddębice

Parterowe domki stoją między blokami
Wprawdzie sezon grzewczy już za
nami, ale przy chłodniejszej aurze spora liczba lokatorów wciąż
dorzuca do pieca. W tej sprawie mieliśmy telefon od
mieszkańca osiedla
Północ, który poskarżył się na
to, że z kominów part e r ow yc h
budynków,
przy ul.
Dojazd,
wprost na
bloki leci
czarny i gryzący dym.
- Kilka dni
temu, gdy zrobiło się chłodniej,
znów zaczęli palić.
Już myślałem, że po zimie
trochę odpocznę od tego smrodu.
Problem pojawia się co roku. Kominy parterowych budynków przy ul.
Dojazd są bardzo nisko położone.
Za każdym razem, gdy lokatorzy
palą w piecach, to dym spowija

osiedle. Nie można otworzyć okna.
Naprawdę nie wiem, co z tym zrobić
– usłyszeliśmy.
Lokatorzy, którzy palą w piecach,
bezradnie rozkładają ręce.
- Kominy są niskie,
ale nawet gdyby je
podwyższyć, to i
tak dym będzie
leciał na pobliskie bloki.
Staraliśmy
się kilka lat
temu o to,
aby nasze
domy z o stały podłączone do nitki gazociągu
biegnącego w ul.
Północnej. Takim
rozwiązaniem nie był
jednak zainteresowany
magistrat – twierdzą mieszkańcy
parterowych nieruchomości.
O komentarz poprosiliśmy w
urzędzie miasta. Czekamy na odpowiedź.
(stop)
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uŚMiecHNij Się

nie mów nigdy.

Oryginalne potrawy
i porady kulinarne
1,5 l wywaru z warzyw (lub
bulionu z kostki)
sól, pieprz
4 tosty pszenne

ZUPA POMIDOROWA Z
GRZANKAMI I BAZyLIĄ
Składniki:
Bez zupy pomidorowej nie ma polskiej
kuchni. Podaj ją oryginalnie - z bazylią
i grzankami.
łyżka masła
2 ząbki czosnku
2 cebule
2 marchewki
3 ziemniaki
puszka pomidorów
łyżeczka koncentratu z pomidorów
łyżka koncentratu z buraków
pęczek bazylii

Etapy przygotowania: Na maśle zeszklij posiekany czosnek i
cebule. Dodaj plastry marchewki
i pokrojone w kostkę ziemniaki,
podsmaż, mieszając. Włóż pomidory, koncentrat z pomidorów i
buraków oraz bazylię; przypraw
do smaku. Wlej wywar, wymieszaj i gotuj na małym ogniu pod
przykryciem 10 min. Tosty (bez
skórki) potnij w kostkę, podsmaż na
suchej patelni. Posyp zupę.
ZAPIEKANKA Z MIELONEJ
WOŁOWINy, PASTy SEZAMOWEJ,
BAKŁAŻANA I SERKA
Składniki:
500 g mielonej wołowiny
300 g ziemniaków
2 bakłażany, cebula
4 pomidory malinowe
4 ząbki czosnku
Szklanka bulionu wieprzowego
2 łyżki pasty sezamowej
300 g serka z papryczką chili i

bazylią
Łyżeczka kminku rzymskiego
3 łyżeczki papryki słodkiej
3 łyżki jogurtu
5 łyżek masła
Mięta i sok z jednej cytryny
Etapy przygotowania: Ziemniaki
ugotuj na półtwardo i pokrój w grubą
kostkę. W podobną kostkę pokrój
bakłażana, pomidora i cebulę. Na 3
łyżkach masła przesmaż bakłażana,
cebulę i ziemniaki. Dopraw kminkiem i
papryką. Gdy warzywa się zarumienią,
dodaj pomidora i wymieszaj. Dodaj
również pastę se-

zamową i jogurt, a następnie
dopraw. Wołowinę przesmaż
na pozostałym maśle i dodaj
bulion. Duś, aż zmniejszy swoją
objętość. Wołowinę posól, ale
delikatnie gdyż serek sam w sobie jest słony. Na dno brytfanki
wysyp warzywa, na nie mięso,
całość posmaruj warstwą serka i
wstaw do piekarnika. Piecz około 30 min. w temperaturze 160
stopni. Zapiekankę po wyjęciu
posyp posiekaną miętą i skrop
sokiem z cytryny.
SEROWE OPONKI
Składniki:
500 g chudego twarogu
100 g cukru
2 jajka
250 g mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
olej roślinny do smażenia (1-2
szklanki)
80 g cukru pudru do posypani
Etapy przygotowania: Twaróg
przełożyć do miski, wbić jajka i
dodać cukier. Całość dokładnie
wymieszać. Do osobnego naczynia

Źródło: bistro24.pl/gotowanie/przepisy/

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 184: Nigdy

* Po roku studiów przyjeżdża do
domu studentka i od progu woła:
- Mamo, mam chłopaka!
-Świetnie córeczko, a gdzie studiuje?
- Ależ mamo, on ma dopiero dwa
miesiące!
***
* - Wiesz kochanie - mówi mąż do żony - jesteśmy już
20 lat po ślubie, ale jeszcze nigdy nie zrobiłaś mi takiej
dobrej kawy!
- Zostaw, to moja!
***
* Wraca facet z delegacji. Otwiera szafę, a tam goły
gościu.
- Kuźwa, kolego, ile razy mam powtarzać? Nie ma jej tu,
rozwiodłem się!
***
* Jedzie pasażer taksówką i chwyta taksówkarza za ramię
żeby powiedzieć mu gdzie ma się zatrzymać. Nagle ten
wpada w poślizg, ledwo wyhamował, a pasażer go pyta:
- Panie co pan taki nerwowy?
- Bo ja robię jako taksówkarz dopiero pierwszy dzień...
wcześniej pracowałem w zakładzie pogrzebowym jako
kierowca karawanu.
***
* Jasio. Wstawaj, zaraz spóźnisz się do szkoły!
- Oj maamoo. Dzisiaj nie pójdę. Źle się czuję.
- Musisz iść syneczku. Nie wykręcaj się. Co się znowu
stało?
- Nie chcę iść, bo dzieci się ze mnie śmieją, a nauczycielki
mnie nie lubią.
- Daj spokój Jasio. Jesteś mądrym chłopcem. Na pewno
sobie poradzisz.
- Nie, no daj spokój mama. Podaj mi chociaż jeden ważny powód dla którego miałbym iść dzisiaj do szkoły...
- Jesteś jej dyrektorem.

przesiać mąkę wraz z proszkiem do
pieczenia i połączyć z masą serową
do uzyskania jednolitej konsystencji.
Ciasto przełożyć na lekko oprószoną mąką stolnicę i rozwałkować na
grubość 1 cm. Za pomocą szklanki
wyciąć koła o średnicy 6-7 cm następnie przy użyciu małego kieliszka
o średnicy ok. 2cm wyciąć mniejsze
koła w środku powstałych okręgów.
W rondlu rozgrzać olej do ok. 3-4cm
wysokości naczynia i smażyć oponki
na złoty brąz po ok. 5 minut z każdej
strony. Gotowe oponki przełożyć na
ręcznik papierowy, ostudzić i posypać
cukrem pudrem.
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i Komunia Święta w łęczycy
Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę maja u ojców Bernardynów odbyła się uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej. Dzieci i ich rodziców przed kościołem z radością przywitał ojciec Leszek Walkiewicz.
Rodzice pobłogosławili swoje pociechy i wszyscy razem przeszli do świątyni. Pierwsza Komunia Św.
była wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa do swego serca, jak
również dla ich rodziców i bliskich.
ło
Na twarzach widać by
skupienie

Mamy pobłogosławiły dzieci

Po błogosławieństwie dzieci
weszły do kościoła

Dumna mama
z córką

10

lokaTorzy bojĄ się sĄsiadów

Nowy
Tygodnik
Regionalny

List w sprawie „Brudnego HarrY`ego” i „Oczka”
Ozorków „Prosimy, pomóżcie
nam. Za sąsiadów
mamy bandytów, którzy terroryzują całą okolicę. Policja jest
bezradna. Obawiamy się o swoje
życie” - taki dramatyczny list
otrzymaliśmy od lokatorów jednego z prywatnych domów, przy
ul. Maszkowskiej.
Skrom ny budynek nie wyróżnia się niczym szczególnym
na tle pozostałych, podobnych
nieruchomości przy ulicy. Parterowe domy na pewno wymagają
remontu. Lokatorzy, którzy napisali do redakcji, skarżą się na
Lokatorzy napisali do redakcji list ws. - ich zdaniem –
kłopotliwych sąsiadów

Marcin A. pokazuje
wypowiedzenie

mieszkańców dobrze znanych w
Ozorkowie.
„Brudny Harry” i „Oczko” to
ksywki, które w półświatku są
głośne – usłyszeliśmy od jednego z
ozorkowian. Czy jest się kogo bać?
„Oczko” był bardziej rozmowny.
- Nie wiem dlaczego ludzie się
mnie boją. Naprawdę jestem spokojny – zapewnia Marcin A. (nazwisko
do wiadomości redakcji). - Mój
kumpel Dawid (Brudny Harry –
przyp. aut.) też nikomu nie zrobił
krzywdy. Przyznaję, że siedziałem
w więzieniu. Ale to już przeszłość.
Teraz mam inne problemy.
Marcin A. skrytykował właściciela domu.

2 MAJA 2016

budujĄ bOiSkO
Rozpoczęły się prace budowlane
w ramach II etapu przebudowy
boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Ozorkowie.
Nowa tartanowa bieżnia zastąpi
obecną – żwirową.
Zostaną zamontowane urządzenia sportowe i ławki oraz pozostałe
piłkochwyty wokół płyty boiska.
Do schodów prowadzących na
płytę boiska zostanie od strony sali
gimnastycznej ułożone dojście z
kostki brukowej.
W ramach I etapu budowy
boiska wielofunkcyjnego (do gry
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
ręczną) w ub. roku wykonano prace konstrukcyjne przy budowie
skarpy, przeprowadzono roboty

rozbiórkowe i usunięto pnie wyciętych drzew. Poza tym zbudowano schody betonowe z palisadami
i balustradami, zamontowano
piłkochwyty od strony budynku
szkoły, utwardzono teren poniżej
skarpy kostką brukową. Dodatkowo po zakończeniu prac ekipa
remontowa uporządkowała i zabezpieczyła teren wokół tablicy
upamiętniającej ofiary ozorkowskiego getta z czasów II wojny
światowej.
Nowe boisko ma być oddane do
użytku do końca maja, przed organizowaną corocznie na początku
czerwca Spartakiadą Lekkoatletyczną.
(stop)

- Wypowiedział mi umowę.
Dobrze, że przyjęła mnie pod dach
moja przyjaciółka. Inaczej wylądowałbym pod mostem. Nie wiem,
jak tak można było zrobić. Płaciłem
komorne. Nie zostawię tak tego.
Pójdę z problemem do burmistrza –
zapowiada pan Marcin vel „Oczko”.
Zadzwoniliśmy do właściciela
nieruchomości. Nie odbierał telefonu.
Lokatorzy budynku, którzy napisali do redakcji, mają nadzieję, że
z „Brudnym Harrym” i „Oczkiem”
nie będzie więcej problemów. Liczą
też na skuteczniejsze działania
policji.
(stop)

ogłoszenie płatne

10.00–18.00
Wystawy rękodzieła, degustacje pieczywa, produktów
mleczarskich, pszczelarskich, stoiska kulinarne kół
gospodyń wiejskich z pobliskich gmin, handel
wielobranżowy, dmuchańce dla dzieci

15.00-18.00 Występy zespołów śpiewaczych
17.00 Wręczenie nagrody „Przedsiębiorstwo
Przyjazne Miastu” oraz rozstrzygnięcie
Konkursu na Najlepszą Tradycyjną
Potrawę Ozorkowską

19.00 Koncert zespołu „FLIPPER BAND”

uczestnika telewizyjnego konkursu Discostar

na zgłoszenia czekamy do 9 maja 2016 r.
szczegóły dostępne w regulaminie na stronie
www.umozorkow.pl
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Kontrowersje w szkole
i modlitwa za pieniądze

niczki w redakcyjnym telefonie.
Sprawa jest niezwykle delikatna.
Nie tylko dlatego, że uczeń pierwszej klasy ma nowotwór. Zdaniem
niektórych duchowny nie powinien przyjmować pieniędzy, aby
pomodlić się za zdrowie
Igora B. (nazwisko do
wiadomości red.).
Nasza Czytelniczka,
mama ucznia SP nr 4, negatywnie oceniła formę
przeprowadzonej kwesty.
Pomimo tragedii, jaka dotknęła chłopca chorego na
raka, ozorkowianka nie może
pogodzić się z faktem, że wychowawczyni klasy narzuciła
kwotę składki na mszę za
zdrowie ucznia.
- Ja wszystko rozumiem.
Jestem jak najdalsza od krytykowania podobnych akcji.
Jednak nie zgadzam się z tym,
że pani pedagog z góry ustala
ile należy płacić. Usłyszałam,
że trzeba minimum zapłacić
8 złotych. Skąd akurat taka
kwota? A jeśli ktoś chciałby
zapłacić mniej? Poza tym łatwo
wyliczyć ile to jest pieniędzy,
jak zbiórka obejmie całą szkołę
W kościele pw. św. Józ
do
której uczęszcza ponad 400
mszę za zdrowie Igoraefa odprawiono uczniów. To już tyle bierze
Ozorków Na pewno nie tak
powinno wyglądać
zbieranie pieniędzy dla chorego
chłopca, ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 – usłyszeliśmy od Czytel-

ksiądz za mszę? Proszę, aby gazeta
wyjaśniła tę sprawę...
Pojechaliśmy do szkoły, aby porozmawiać z dyrektor i wychowawczynią. Okazało się, że w sprawie
przeprowadzonej zbiórki dyrektor
także odebrała wcześniej telefon od
jednego z rodziców ucznia „czwórki”.
- Pan, który zadzwonił do szkoły,
poinformował, że nie będzie płacił
na mszę. Wyraził swoje zdziwienie,
że zamawia się mszę za chłopca,
który przecież żyje – mówi Krystyna
Ewiak, dyrektor SP nr 4. - Nie dyskutowałam z tym panem. Jeśli ktoś nie
chce uczestniczyć w zbiórce pieniędzy,
to przecież nie musi tego robić. Do niczego nie zmuszamy. Zresztą to nie ja
zajmowałam się organizacją pomocy
dla chorego chłopca. Nie wiem, czy
nauczycielka faktycznie powiedziała,
że trzeba zapłacić minimum 8 złotych.
Pytanie o sposób poinformowania
rodziców o kwocie zadaliśmy organizatorce zbiórki.
- Rzeczywiście, powiedziałam, że
należy minimum zapłacić 8 złotych.
Nie widzę w tym niczego bulwersującego. Jeśli komuś taka kwota wydawałaby się za duża, to powinien od razu
powiedzieć, że może mniej zapłacić.
Nie byłoby żadnych problemów – zapewnia Elżbieta Mierkiewicz. - Nie
jest tak, że zbiórka została zorganizo-

Stypendia sportowe

W szkole przeprowadzona została zbiórka pien
iędzy dla
chorego ucznia

wana we wszystkich klasach. Zebraliśmy pieniądze tylko w jednej klasie,
liczącej niespełna 20 uczniów. Część
pieniędzy została przeznaczona na
zamówienie mszy za zdrowie Igora,
a część na prezent dla chłopca.
Dowiedzieliśmy się, że duchowny pobrał 40 złotych. Za resztę
zebranych pieniędzy kupione

Niestety, nie udało się. W dniu, w którym odwiedziliśmy plebanię, nie zastaliśmy w niej żadnego duchownego.
Warto wspomnieć, że księża za
swoją działalność duszpasterską w
parafiach zarabiają od 800 do 5,5 tys.
zł miesięcznie – wynika z raportu „Finanse Kościoła Katolickiego w Polsce”.
Do tego dochodzą jeszcze wynagro-

W szkole uczy się ponad 400 dzieci. Pieniądze zebrane zostały
tylko w jednej klasie
zostało krzesło obrotowe i lampka
biurowa.
Zarówno dyrektor szkoły, jak i
nauczycielka nie chciały komentować
pobrania przez kościół pieniędzy na
mszę. Nasza Czytelniczka negatywnie ocenia postawę księdza.
- Ja bym po prostu tych pieniędzy
nie wzięła. To powinność księdza, aby
się modlić za zdrowie chłopca. Tym
bardziej, że wie jaka jest sytuacja –
usłyszeliśmy od ozorkowianki.
Próbowaliśmy porozmawiać z
proboszczem parafii pw. św. Józefa.

dzenia za pracę m.in. w szkołach, na
uczelniach czy w kurii. Różnice między poszczególnymi kapłanami mogą
sięgać nawet kilku tysięcy złotych.
Dochody księży w Polsce budzą od
lat duże kontrowersje. Dyskusja na
ten temat ożywiła się tym bardziej po
słowach papieża Franciszka, który we
wrześniu 2013 roku podniósł temat
rezygnacji z opłat za sakramenty.
Papież cały czas wzywa duchownych, aby pamiętali o skromności w
codziennym życiu.
(stop)

ogłoszenie płatne

28 młodych sportowców z Ozorkowa uhonorowano za osiągnięcia podczas niedawnej sesji
miejskiej. Burmistrz Jacek Socha
i przewodniczący RM Roman
Kłopocki wręczyli 13 nagród
sportowych i 15 stypendiów
sportowych.
Sportowymi Nagrodami Miasta uhonorowano: Martę Walczak,
trenującą curling, młodych brydżystów: Mirosława Syncerka, Dariusza
Syncerka i Milana Chylińskiego,
siatkarzy z MKS Bzura: Jakuba Zawieruchę i Mateusza Nowaka, rugbystów z Klubu Sportowego „Marlin”:
Piotra Rogalskiego, Daniela Głaska
i Michała Kafarskiego. Nagrodę
wręczono także Natalii Bogdanowicz
trenującej siatkówkę, lekkoatletykę

i tenis stołowy oraz Sandrze Sobór
- siatkarce, lekkoatletce i pływaczce.
Najmłodszym zawodnikiem, uhonorowanym w tym roku Sportową
Nagroda Miasta jest 8-letni Mateusz
Olsiewicz, zawodnik Łódzkiego Klubu Hokejowego. Komisja ds. Nagród
i Odznaczeń zdecydowała także
o przyznaniu nagrody sportowej
Krzysztofowi Jurkowi, opiekunowi
siatkarzy z MKS Bzura Ozorków.
Na nagrody sportowe przeznaczono w tym roku w sumie 8,5
tys. zł.
Tegorocznymi stypendystami
zostali: Sara Michael - zawodniczka Ozorkowskiego Klubu Karate,
Anna Bartczak – pływaczka ze
Zgiersko – Łęczyckiego Wodnego
Pogotowia Ratunkowego, Łukasz

Zieliński – zawodnik Polskiego
Związku Sportowego Niepełnosprawnych „Start”, siatkarze z
MKS Bzura: Mateusz Wawrzyniak,
Kacper Gieraga, Jakub Kurowski, Kacper Kuropatwa, Seweryn
Sztekmiller i Damian Świątkiewicz,
rugbiści z Klubu Sportowego „Marlin”: Szymon Konwaluk, Hubert
Szmigiel, Jakub Szmajewski, Jakub
Głowacki, Hubert Lewandowski i
Tomasz Wyderka.
W tym roku na stypendia sportowe zabezpieczono w budżecie miasta 29 tys. zł, czyli o 5 tys. zł więcej
niż w roku ubiegłym. Zawodnicy
będą otrzymywać stypendia w wysokości od 200 do 250 zł miesięcznie
od maja do grudnia 2016 r.
(stop)

Zarząd Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zawiadamia, że zebranie grupy członkowskiej członków
oczekujących odbędzie się 13 maja 2016 r. o godz. 17:00
w świetlicy Spółdzielni przy ul. Staszica 1 w Ozorkowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2015.
5. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
- zmian do Statutu Spółdzielni,
- wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
- przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 i podziału
nadwyżki bilansowej,
- wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości
8. Przekazanie informacji w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych
9. Dyskusja
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Ziemia się zapada!
Ozorków O nietypowej sprawie poinformowała
nas Anna K. (nazwisko do wiadomości red.). Ozorkowianka
twierdzi, że pękająca elewacja
domów stojących między rzecznym wałem a ulicą Wyszyńskiego, jest efektem błędnych
działań ze strony miasta.
- Chodzi o zlikwidowaną studnię artezyjską, która kiedyś stała
przy słupie na ul. Wyszyńskiego.
Jestem pewna, że woda krąży pod
ziemią i powoduje zapadanie się
gruntu – usłyszeliśmy.
- Na ul. Wyszyńskiego nigdy
nie było samowypływu wód
gruntowych. W miejsce to doprowadzano wodę ze studni na
placu Jana Pawła II. Studnia przy
Wyszyńskiego została zlikwidowana w 2010 r. Mieszkańcy z
niej nie korzystali, poza tym była
uszkodzona. Ponieważ nigdy nie
był to naturalny samowypływ,
dlatego likwidacja tej studzienki
nie mogła mieć wpływu na stan
wód gruntowych w rejonie Wyszyńskiego/Starzyńskiego. Do
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie
nie wpłynęły pisma od mieszkańców kamienic w sprawie pro-

Czytelnicy alarmują

Przy słupie stała studnia.
Niektórzy lokatorzy
podejrzewają, że zapadająca się
ziemia, to wynik likwidacji studni
blemów ze stanem
gruntu na ich posesjach – odpowiada
Izabela Dobrynin,
rzecznik magistratu
w Ozorkowie.
(stop)
Na elewacjach
budynków i
posadzkach są
liczne pęknięcia

Patriotyczny mural w parku

Otrzymaliśmy zdjęcie bardzo
niebezpiecznego przejazdu kolejowego w Adamówku.
Stojąc przed wyznaczoną linią
“stopu” nie ma widoczności na
tory kolejowe, po prawej stronie
stoi stacja trafo. Kierowcy muszą
łamać przepisy. Stają za znakiem,
przed samymi torami.
(stop)

Mural upamiętnia bitwę nad Bzurą podczas wojny w 1939 r. Na pomysł
wpadła młodzież działająca w grupie FC Widzew Ozorków. Ścianę pod
malunek użyczył właściciel posesji przy ul. Listopadowej 4.
(stop)
reklama

2 MAJA 2016

cba pod Parzęczewem

W miejscowości Gołaszyny funkcjonariusze CBA wraz z policją odkryli
w stodole profesjonalną wytwórnię
papierosów. Można się domyślić,
że wcześniej w tej sprawie mundurowi otrzymali cynk. Trudno byłoby
komukolwiek zauważyć, że w pomieszczeniu znajduje się nielegalny
zakład. Mieścił się bowiem za jedną
ze ścian, przy której składowane było siano i sprzęt rolniczy. Gdy strażacy
zburzyli ścianę, ich oczom ukazała się nowoczesna linia produkcyjna. Lewe
papierosy produkowane były hurtowo. Trwa śledztwo. W proceder jest
uwikłanych kilka osób.
(stop)

Przyczepa
na drzewie

azbest na
przystanku

To oryginalny widok. Na jednym
z drzew w pobliżu krańcówki
tramwajowej zamocowana została przyczepa kempingowa.
- Zrobiłem to dla moich dzieci.
Mają świetną zabawę – mówi
Stefan Lenartowski, miejscowy
przedsiębiorca.
(stop)

Przy dworcu kolejowym pełno
jest śmieci. Jednak najbardziej
niepokoi, że podrzucane są szkodliwe dla zdrowia odpady – takie
jak azbest. Stare azbestowe pokrycia dachowe zostały pozostawione przy przystanku. Azbest
leży także przy rampie kolejowej.
(stop)
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MORINGA - drzewo długowieczności
i kora dostarczają wartościowego
surowca do leków, podobnie jak
korzenie, które w smaku przypominają chrzan. Z kolei z ziaren
pozyskuje się olej moringa, który
można wykorzystać w celach
spożywczych i do pielęgnacji
skóry. Ziarna - m.in. ze względu
na właściwości antybakteryjne znalazły zastosowanie także w
oczyszczaniu wody. Z kolei z kory
można wytwarzać liny i papier.
Moringa jest bombą witaminową, zawiera dwa razy więcej
białka niż soja, cztery razy więcej
witaminy E niż kiełki pszenicy,
cztery razy więcej witaminy A niż
marchew, siedem razy więcej witaminy C niż pomarańcze, 15 razy
więcej potasu niż banany, 17 razy

więcej białka niż mleko i 25 razy
więcej żelaza niż szpinak. Moringa
odznacza się także wysoką zawartością manganu, chromu i boru.
Mangan jest ważny dla zdrowia
kości i stawów, a chrom ma duże
znaczenie w przemianie materii i
przy obciążeniu stresem.
Moringa znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Owoce i młode
pędy spożywane są po ugotowaniu. Młode liście o smaku rzeżuchy
można spożywać podobnie jak
szpinak. Po ususzeniu i zmieleniu
stanowią dodatek do zup, sałatek,
koktajli, jogurtów czy szejków
mleczno-owocowych.
Sproszkowane liście moringi
należy spożywać max. 3 x dziennie
po 1 łyżeczce (1,5 g) z pokarmem

Jak dbać o stopy?
Domowy pedikiur nie jest trudny
Pielęgnacja stóp powinna być
regularnie wykonywana przez
cały rok. Stopy to bardzo wrażliwa część naszego ciała, ale na
szczęście ich pielęgnacja wcale
nie jest trudna ani czasochłonna, nie wymaga też drogich kosmetyków. Wystarczy poznać
kilka najważniejszych zasad,
by móc pochwalić się pięknymi
stopami.
Pielęgnacja stóp – kosmetyki
Codziennie podczas kąpieli
zetrzyjmy tarką zgrubiały naskórek na palcach, podeszwach
i piętach. Po wyjściu z wody
i wysuszeniu nasmarujmy je
gęstym, odżywczym, głęboko
nawilżającym albo natłuszczającym kremem. Jeśli skóra stóp
jest wysuszona, każdego ranka
najlepiej wklepać w nią lekki
krem nawilżający.
Pielęgnacja stóp: lekcja
domowego pedikiuru
Wymocz stopy przez 10-15
minut. Do miski z ciepłą wodą
wsyp garść zmiękczającej soli,
wrzuć odświeżające
pa-

lub w postaci herbaty czy koktajli.
Można ich użyć także do zaparzenia herbaty, która odznacza
się słodką nutą. W celach spożywczych można wykorzystać także
olej moringa.
W kosmetyce, olejek moringa
polecany jest do pielęgnacji skóry

i włosów. Dzięki niemu staną się
miękkie i intensywnie nawilżone.
Olej dość łatwo się wchłania, a
tłusty film nie pozostaje na skórze
długo. Można go zastosować również do wykonania relaksacyjnego
masażu.

Syrop z mniszka lekarskiego.
Przepis na leczniczy miód
z kwiatów mlecza
Syrop z mniszka
Przepis na syrop z mniszka lekarski
ego
lekarskiego ma
Składniki:
m.in. działanie 1 litr kwiatów mlecza,
przeciwwiruso- 2 cytryny,
we i przeciwza- 1 litr wody,
palne, dlatego 1 kg cukru.
najczęściej jest Kwiaty mlecza włóż do garnka,
stosowany w na małym ogniu przez ok. zalej zimną wodą i gotuj
leczeniu bólu odstaw na dobę w chłodne15 min. Następnie garnek
miejsce. Po 24 godzinach
gardła i kaszlu. wywar odcedź przez sito i dod
Dzięki zawar- oraz cukier. Całość wymiesz aj do niego sok z cytryn
aj i gotuj na małym ogniu
tości wielu cen- do czasu, aż uzyskasz konsyst
nych witamin (ok. 2 godzin). Tak powstały syroencję lejącego miodu
i m i n e ra ł ów Termin ważności domowego p przelej do słoiczków.
może być sto- kilku miesiącach od daty przysyropu z mniszka mija po
gotowania.
sowany także
w celu leczenia
dolegliwości żołądkowych czy
infekcji skórnych, ma także właściwości przeciwmiażdżycowe,
żółciopędne i odtruwające, dlatego powinien się znaleźć w wielu
domowych apteczkach.
Kiedy i gdzie zbierać kwiaty
mniszka lekarskiego?

stylki lub wlej specjalny płyn
do kąpieli stóp. Możesz też
dolać trochę mydła w płynie
lub szamponu. Chodzi o to,
by zmiękczyć naskórek. Jeśli użyjesz kosmetyków z
wyciągami z rumianku, nagietka lub lawendy, moczenie
b ęd z ie r el a ksem dla stóp
zmęczonych
i opuchniętych
po cał y m
dniu. Zrób
stopom
peeling.
To usunie
martwe
komórk i z
pow ierz chn i n a skórk a
i wygładzi go.
Najskuteczn iejszy będzie peeling

gruboziarnisty. Jeśli skóra na
stopach jest wyjątkowo zgrubiała, zetrzyj ją tarką i pumeksem. Nie używaj jednak
nożyków do ścinania naskórka, bo możesz się skaleczyć i
wywołać infekcję. Potem umyj
stopy i dokładnie wytrzyj. Jeśli
nie musisz, nie wycinaj skórek.
Obetnij paznokcie cążkami z
wygiętym ostrzem albo spiłuj
gruboziarnistym pilnikiem. Nie
używaj nożyczek, bo paznokcie
mogą potem pękać i rozdwajać
się. Skracaj je prosto, bez zaokrąglania i nie wycinaj za bardzo
z boku. Granicą powinna być
boczna linia wrastania paznokcia w naskórek.
Wygładź obcięte krawędzie paznokcia pilnikiem, nie zaokrąglając ich. Wetrzyj w stopy krem lub
balsam. W zależności od potrzeb
może to być krem nawilżający,
regenerujący, na pękające pięty,
zmiękczający lub maseczka.

Kwiaty mniszka lekarskiego
najlepiej zbierać w maju, ponieważ
wtedy są najbardziej dojrzałe i
nie mają charakterystycznego
posmaku goryczy. Należy zbierać
je w słoneczny dzień, koniecznie
przed południem, kiedy kwiat jest
najbardziej otwarty. Zebrane o tej
porze dnia płatki mają najwięcej
smaku i aromatu. Przed przygo-

towaniem syropu kwiaty mlecza
należy rozłożyć na białym papierze - dzięki temu łatwiej będzie
nam zobaczyć i usunąć wszystkie
owady.
Uwaga! Nie należy zbierać kwiatów mniszka rosnących przy
drogach oraz na polach. Najlepiej
zbierać kwiaty rosnące na łąkach.

źródło: poradnikzdrowie.pl

Moringa to roślina, która posiada wyjątkowe wartości odżywcze, a co za tym idzie - właściwości lecznicze. Moringa zawiera
cztery razy więcej witaminy A
niż marchew, siedem razy więcej
witaminy C niż pomarańcze, 17
razy więcej białka niż mleko i 25
razy więcej żelaza niż szpinak.
Nic dziwnego, że moringa jest
nazywana “cudownym drzewem”
lub “drzewem długiego życia” i należy do grupy super żywności, czyli
najzdrowszej żywności na świecie.
Ta pochodząca z Indii roślina
znalazła zastosowanie nie tylko w
medycynie naturalnej, lecz także w
kosmetyce i kuchni. Wszystkie części drzewa można wykorzystywać
na wiele sposobów. Kwiaty, liście
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OGŁOSZENIA DROBNE
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie,
tel. 888 460 461
Praca dla ekspedientki. Sklep
w Parzęczewie. Zarobki 1600 –
1800 zł. Tel.: 606-311-188
Sprzedam mieszkanie 49 m² w
Ozorkowie. Tel.: 609-604-409

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, IV
piętro, 36,1 m². Centralne ogrzewanie. Niski czynsz.
Tel.: 606-887-480, 512-021-022

dociąg, ok/ Ozorkowa.
Tel.: 511-509-716

Odstąpię plac na Starym
Cmentarzu. Tel.: 607-130-500

Sprzedam szafę 3-drzwiową
ciemny mahoń, wysoki połysk,
stan bdb. Cena 100 zł.
Tel.: 782-258-797

Sprzedam działkę budowlaną
2030 m² tanio – prąd, blisko wo-

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

Sprzedam Trabanta 1991r. Stan b.
dobry. Nowe części zapasowe.
Tel. 42-277-57-56

Hak holowniczy 1400 kg,
atest, homologacja – sprzedam.
Tel.: 500-336-322

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. –
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam słupki metalowe, przyczepę jednoosiową,
zbiornik metalowy 250 l,
pompę głębinową 50 m, wapno
lasowane, szyny budowlane.
Tel.: 511-997-458

„SINGER” szyjąca,
na pedał – sprzedam.
Tel.: 500-336-322

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78

Księgowa
Wykształcenie wyższe
(księgowość, rachunkowość).
Grupa Producentów
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Kierowca (kat. C+E, B,A)
Prawo jazdy kat. A, B, C+E,
świadectwo kwalifikacji.
Grupa Producentów
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę
gąsiennicową (II).
Grupa Producentów
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne,
prawo jazdy kat. B, książeczka
sanepid, doświadczenie w
gastronomii.
Grupa Producentów
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
Grupa Producentów
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna, tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub
wyższe, prawo jazdy kat. B,
komunikatywna znajomość języka
ukraińskiego.
Grupa Producentów
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy/
maszyn rolniczych
Wykształcenie zawodowe
mechaniczne, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Specjalista ds. programów (UE,
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe,
doświadczenie lub staż w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego lub AriMR.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Inżynier rolnictwa
Wyższe lub średnie rolnicze, osoby
po stażu w ARiMR, ODR lub po
technikum w Powierciu.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie
Prasowaczka
Wykształcenie minimum
podstawowe, umiejętność
prasowania, doświadczenie
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169
Pomoc krawiecka
Wykształcenie minimum
podstawowe, doświadczenie
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

tel. 500 106 370 lub 507 085 169

00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

Kierowca C+E
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe, prawo jazdy kat.
C+E, doświadczenie zawodowe
minimum 1 rok
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2, 99-100
Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w
pracy na magazynie.
ATP Personnel
Solutions Sp. z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Praca Stryków/Dobra

Masarz
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe – rzeźnik, wędliniarz,
aparatowy przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe –
lakiernictwo samochodowe,
umiejętność pracy w zespole,
prawo jazdy kat. B, doświadczenie
z lakierami ekologicznymi
(wodnymi), mile widziane kursy i
szkolenia.
A.MACHUDERA Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Kelner
Mile widziane doświadczenie.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211

Opiekunka osób starszych
Mile widziane doświadczenie
w opiece, znajomość języka
niemieckiego w stopniu
komunikatywnym.
S&S Business Consulting
Agnieszka Stasiak
Pl. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1, 99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211
Magazynier – sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC”
M. Ogłoszka,
J. Ogłoszka
Nędzerzew 12
99-335 Witonia, tel. 604 941 635

ogłoszenie

Redakcja poszukuje współpracowników
i do przyuczenia w zawodzie dziennikarza

Oferty prosimy wysyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe,
zaangażowanie, zdolności
manualne.
Fenix Poland
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
tel. 504 246 424
Praca – Łódź-Nowy Józefów
Kucharz
Mile widziane wykształcenie
gastronomiczne, książeczka
sanepidowska, wymagane
doświadczenie.
PPU „GAL”
Gal Włodzimierz
ul. Polna 8, 99-100 Łęczyca
tel. 607 935 903
Praca w Witaszewicach
Fryzjer damsko-męski
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe fryzjerskie lub kurs
fryzjerski, chęć do pracy.
Salon Fryzjerski
Tomasz Witczak
ul. Starzyńskiego 38
95-035 Ozorków
tel. 668 376 028

Poszukujemy pracownika
– mężczyzny
- do obsługi stacji Leszcze.
Mile widziane wykształcenie
średnie lub zawodowe.
KONTAKT:
(501-422-006
lub e-mail: stacjaleszcze@wp.pl

Magazynier/sortowacz
Wykształcenie podstawowe,
mile widziane doświadczenie
zawodowe
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ

Jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła,
• sprawy Łęczycy nie są Ci obojętne,
• pisanie nie sprawia Ci problemów,
Dołącz do nas!
Oczekujemy:
• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej,
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań,
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych tematów,
• umiejętności robienia zdjęć,
W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy,
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Pracownik liniowy
Mile widziane uprawnienia na
wózki (+wymiana butli)
S&S Business Consulting
Agnieszka Stasiak
Pl. Przedrynek 8, 99-100 Łęczyca
tel 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl
Praca w Ozorkowie

ogłoszenie

Kupon na bezpłatne ogłoszenie



Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe,
znajomość branży ochrony roślin
oraz handlu częściami do maszyn
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

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
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W parku nie jest bezpiecznie

W miejskim parku w ub.
tygodniu grupa pijanych
młodzieńców zaczepiała
spacerowiczów

Często można zobaczyć radiowóz przed marketem.
Policjanci karzą ozorkowian za przechodzenie przez ulicę w
niedozwolonym miejscu
Gdy policjanci wypisywali mandat dla
ozorkowianki, w parku grupa pijanej
młodzieży zaczepiała odpoczywających
na ławkach mieszkańców.
- Tak nie powinno być, aby nie można
było sobie spokojnie posiedzieć w parku – skarżyła się naszemu reporterowi
starsza pani, która do parku zabrała
wnuczkę.
Podchmieleni młodzieńcy byli wulgarni i agresywni. Pili alkohol. Zresztą
nie tylko oni. Z łatwością, praktycznie
o każdej porze dnia, można zauważyć
pijących alkohol w parku.
- Gdyby choć raz dziennie przez
park przeszedł patrol policji, to byłoby

Włamywacze w rękach policji
Nawet do 10 lat pozbawienia
wolności może grozić zatrzymanej przez policjantów parze za
włamania i kradzieże dokonywane na terenie powiatu łęczyckiego. Łącznie łupem złodziei padł
sprzęt elektroniczny wartości
blisko 12 tysięcy złotych.
Na początku tego roku policjanci
z komendy powiatowej w Łęczycy
przyjęli zawiadomienie o włamaniach do remontowanych i nieużytkowanych lokali na terenie powiatu
łęczyckiego. Kryminalni wytypowali
podejrzanych – 26-letnią kobietę i
31-letniego mężczyznę. Para wspólnie
prowadziła przestępczy proceder.
Pierwszego przestępstwa dokonali
reklama

w nocy z 4 na 5 stycznia. Wtedy to
31 – latek włamał się do remontowanego lokalu i skradł trzy telewizory.
Przyjaciółka pomogła w ukryciu i
zbyciu skradzionych rzeczy. Dwa
tygodnie później para już wspólnie
włamała się do tego samego budynku
skąd tym razem zabrała telewizor
oraz komputer. W międzyczasie
złodzieje nie próżnowali. Włamali się
do innego lokalu, skąd po uprzednim
wyrwaniu drzwi skradli beczkę na
piwo. 31 – latek niezadowolony jednak
z łupu wrócił w to miejsce skąd tym
razem ukradł butle gazowe, agregat
prądotwórczy oraz lodówkę. Oboje
zatrzymani usłyszeli już stosowne
zarzuty.

15

Przy autostradzie
handlowali podróbkami

Gdzie ta policja?
Ozorków Mieszkańcy z sarkazmem mówią o
policjantach, że jak ich potrzeba...
to ich nie ma. Coś w tym jest.
Szczególnie można to zauważyć w
miejskim parku. To jedno z ulubionych miejsc spożywania alkoholu.
Po procentach niektórzy zaczepiają spacerujących ozorkowian. Czasami dochodzi do przepychanek i
rękoczynów.
Gdzie w tym czasie są policjanci?
Na przykład przed marketem na ul.
Starzyńskiego, tropiąc przechodniów przechodzących przez jezdnię
w niedozwolonym miejscu. Tak
było na przykład w ubiegły wtorek.

Nowy
Tygodnik
Regionalny

zupełnie inaczej. To towarzystwo
amatorów picia pod chmurką jest
bezkarne. Wiedzą, że nic im nie grozi
– mówi kolejna mieszkanka.
(stop)

Zgierscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii,
którzy oferowali do sprzedaży
podrobione telefony komórkowe i perfumy. Grozi im kara
do dwóch lat pozbawienia wolności.
Policjanci z wydziału kryminalnego zgierskiej jednostki policji ustalili, że na terenie miejsca obsługi podróżnych przy
autostradzie A2 w miejscowości
Chrząstów Wielki (gmina Parzęczew) dwóch obcokrajowców proponuje parkującym tam ludziom
kupno podrobionych telefonów
komórkowych i kosmetyków.
Rankiem 22 kwietnia policjanci
pojawili się w tym miejscu. Z oddali dostrzegli dwóch chodzących
po parkingu od samochodu do
samochodu mężczyzn, próbują-

cych sprzedać oferowany przez
nich towar. Gdy „handlarze” w
końcu pojawili się przy swoich pojazdach, zostali zatrzymani przez
czekający na nich policjantów. W
ich autach funkcjonariusze znaleźli cztery podrobione telefony
komórkowe oraz podrobione perfumy znanych światowych marek.
Oferowane przez nich aparaty
były nieoryginalne o czym świadczyła niska jakość ich wykonania,
błędy w naniesionych znakach
towarowych. Obaj podejrzewani
są obywatelami Rumunii w wieku
27 i 29 lat. Po przewiezieniu ich
do komendy w Zgierzu usłyszeli
zarzuty współdziałania w obrocie
telefonami komórkowymi i kosmetykami opatrzonymi podrobionych znakami towarowymi
znanych światowych marek.

III Uniejowski Festiwal Smaków

Uniejowska nagroda kulinarna –
„Lilia Smakosza” wędruje do Restauracji Parkowej w Uzdrowisku
Uniejów Park.
Najbardziej Apetycznym Miejscem
III Uniejowskiego Festiwalu Smaków
2016 i Laureatem „Lilii Smakosza”
została Restauracja Parkowa w
Uzdrowisku Uniejów Park. Restauracja podbiła serca degustatorów
liczbą głosów 86 na potrawę festiwalową „Kozia wariacja w Uniejowskim Uzdrowisku”.
Podajemy oficjalne wyniki konkursu
dla Restauratorów na Najbardziej
Apetyczne Miejsce III Uniejowskiego
Festiwalu Smaków 2016:
Miejsce I – Restauracja Parkowa
w Uzdrowisku Uniejów Park – liczba
głosów 86
Miejsce II – Gościniec nad Wartą –
liczba głosów 56
Miejsce III – Restauracja LaRegina
w Hotelu**** Uniejów ecoActive&Spa
– liczba głosów 44
Miejsce IV – Restauracja Herbowa
na Zamku – liczba głosów 34
Miejsce V – Restauracja Wabik oraz
Karczma w Zagrodzie Młynarskiej
– liczba głosów 27
Miejsce VI – Restauracja Termalna
Bistro&Café oraz Pierogarnia Cynamon – liczba głosów 20
Miejsce VII – Pierogarnia Pod
30-stką oraz Klub Nautilus – liczba
głosów 12
Miejsce VIII – Browar Wiatr oraz
Arenka „Nasz Burger” – liczba
głosów 5

Miejsce IX – Pizzeria-Restauracja
Twister – liczba głosów 4
Trzecia edycja Uniejowskiego Festiwalu Smaków spotkała się ogromnym
zainteresowaniem Degustatorów.
Wszystkich 13 restauracji biorących
udział w festiwalu odwiedziło niemal
1000 gości – wielu mieszkańców
gminy oraz osób, które przybyły do
Uniejowa z różnych zakątków regionu
i Polski. Degustatorów, którzy wrzucili
Paszporty było łącznie 380. Ważnie
oddanych głosów zgodnie z regulaminem było 359.
Wśród Degustatorów zostały rozlosowane nagrody – dla 20 osób spośród
tych, które skosztowały minimum 6
potraw.
Zaproszenie na obiad w zwycięskiej
restauracji wylosowała Joanna Justa
z Łodzi. Sponsorem nagrody jest
Restauracja Parkowa w Uzdrowisku
Uniejów Park.
Vouchery na kręgle w Klubie Nautilus
ufundowało PGK „Termy Uniejów”
sp. z o.o. dla: Renaty Czubak z Turku,
Mirosława Leśniewskiego z Uniejowa
oraz Elżbiety Owsińskiej z Konina.

Voucher upominkowy na pakiet 10
zabiegów rehabilitacyjnych w Uzdrowisku Uniejów Park ufundowany
przez Instytut Zdrowia Człowieka trafi
do Anny Rafalskiej z Uniejowa.
Książki Adama Kozaneckiego pt.
„Gotowanie jest super!” ufundowane przez Urząd Miasta Uniejów
zostaną wysłane do: Angeliki
Piszczałkowskiej z Uniejowa, Woj-

ciecha Mana z Jaworowej, Patrycji
Jaśkiewicz z Uniejowa, Moniki
Kubiak z Łodzi i Anny Bartosik z
Jadwisina.
Karnety wstępu na „Termy Uniejów” trafią do: Agaty Glinkowskiej
z Konstantynowa Łódzkiego, Jana
Matusiaka z Uniejowa, Krzysztofa
Wojtasika z Konina, Jolanty Kazimierskiej ze Szczytnej, Teresy Krzesłowskiej
z Uniejowa, Łukasza Rajkowskiego z
Uniejowa, Ody Kantorskiej z Poddębic, Agnieszki Janiak z Uniejowa, Ilony
Balas z Kłomnic i Piotra Rudyszyna z
Łodzi.
Wśród dziesięciu osób, które odwiedziły wszystkie festiwalowe restauracje i oddały ważny głos wylosowano
nagrodę specjalną – trafi ona do Julii
Gamalczyk z Uniejowa.
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Mobilny wychodek

jak przepraszać?

Bardzo kobiece wnętrze

gorszy sen w nowym miejscu

Naukowcy znaleźli odpowiedź na pytanie, czemu czujemy się niewyspani po pierwszej nocy w nowym miejscu.
Okazuje się, że w czasie snu głębokiego jedna z półkul
pozostaje bardziej wybudzona, prawdopodobnie w razie
pojawienia się zagrożenia. Tzw. efekt pierwszej nocy stanowi problem nie tylko dla osób podróżujących biznesowo,
ale i dla badaczy snu. Wskutek tego naukowcy muszą
zazwyczaj uwzględnić w planie studium noc adaptacyjną.
Podczas eksperymentu, w czasie pierwszej nocy w laboratorium pewna sieć pozostawała bardziej aktywna w lewej
niż w prawej półkuli. Ochotnicy nie narzekali na związany
z badaniem dyskomfort ani na doznania lękowe. Przed
zakwalifikowaniem do eksperymentu badano ich ogólne
zdrowie psychiczne, tak by upewnić się, że śpią normalnie.

billboard na komary
Dwie brazylijskie agencje marketingowe zaprojektowały
billboard, który wabi i uśmierca roznoszące wirus Zika komary egipskie. Mosquito Killer Board rozpyla w powietrzu
roztwór zawierający kwas mlekowy i dwutlenek węgla, a
więc składniki ludzkiego potu i wydychanego powietrza.
Twórcy twierdzą, że wykorzystana mieszanina przyciąga
komary nawet z odległości 2,5 km. Pociąg do “pocącej
się” reklamy mają dodatkowo wzmagać fluorescencyjne
światła. Jeden z ekspertów słusznie jednak zauważa, że
takie billboardy mogą wabić komary w miejsca z dużymi
skupiskami ludzi. Ponieważ komary egipskie latają średnio
na wysokości 1,2 m, pułapkę zamontowano na dole panelu.
Schwytane owady umierają w środku billboardu z powodu
odwodnienia. Jak dotąd 2 egzemplarze Mosquito Killer
Board zainstalowano w Rio de Janeiro.

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

Psycholodzy zidentyfikowali 6 elementów przeprosin. Im
więcej ich się uwzględni, tym przeprosiny będą skuteczniejsze. Przeprosiny naprawdę działają, ale trzeba się upewnić,
że udaje się zrealizować tak dużo z 6 elementów, jak to
możliwe. W 2 oddzielnych eksperymentach oceniono,
jak 755 osób zareaguje na przeprosiny obejmujące różną
liczbę elementów. Wśród nich znalazły się 1)wyrażenie
żalu, 2)wyjaśnienie, co poszło nie tak, 3)przyznanie się do
odpowiedzialności, 4)zadeklarowanie skruchy, 5)propozycja
naprawy oraz 6)prośba o wybaczenie.
Choć najlepsze przeprosiny zawierają wszystkie wymienione elementy, poszczególne składowe wcale nie mają
takiego samego znaczenia. Okazało się że najważniejsze
jest przyznanie się do odpowiedzialności. Trzeba powiedzieć, że to nasza wina, że to my popełniliśmy błąd.
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