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Dziki Zachód w Łęczycy!
skatowali klienta sklepu

21-letni Wojciech M. (nazwisko 
do wiadomości red.) został 
pobity do nieprzytomności w 
centrum miasta przez pięciu 
chuliganów. Do zaczepki doszło 
w sklepie, później kopano 
chłopaka przed sklepem. Jeden 
z bandytów zadzwonił po 
pogotowie, bo przestraszył się, 
że 21-latek nie żyje.

Wakacyjne rozpasanie na dzikiej plażyW Poddębicach walka 
o pasażerów 

Czy 
zjedzą nas 
szczury?

„Śmieciowa 
afera” 
w ozorkowie

str. 10

Horror przy przystanku na Wyszyńskiego! 
CHCIAŁ RZUCIĆ SIĘ POD TRAMWAJ

Co z chodnikiem 
do Sokolnik?
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Artyści z Polski, Czech i Niemiec przyjechali do Łęczycy, żeby w mu-
rach byłego zakładu karnego dać upust swojej twórczości. W ramach 
Festiwalu Artystycznego Projektowego Myślenia „Szaleństwa wolno-
ści” powstały oryginalne prace zaprezentowane w piątek wszystkim 
zainteresowanym. Przy tej okazji w byłym więzieniu przy ul. Pocztowej 
zorganizowano również spotkanie z mieszkańcami i koncert. 
Rozległe graffi ti pokryły więzienny mur od strony drogi krajowej, w celach 
zawisły plakaty a ściany pokryły oryginalne malunki. 
Działania artystów nie ograniczyły się jedynie do Łęczycy. Odwiedzili także 
Świnice Warckie, Kwiatkówek, Tum, Solcę Małą i Uniejów.

(zz)

Ta apteka to duża wy-
goda – mówią klienci 

całodobowej apteki funkcjo-
nującej od niedawna na terenie 
łęczyckiego ZOZ-u.

O zagospodarowaniu pomiesz-
czenia po starej pralni władze 
powiatu łęczyckiego jak i dyrekcja 
szpitala myślały od dawna. Pomysł 
dyrektora Andrzeja Pietruszki i 
starosty Wojciecha Zdziarskiego 
sprzed roku, o tym aby tam właśnie 
powstała apteka udało się zreali-
zować.

- Teraz już można kupić leki o 
każdej porze i nie trzeba ich szukać 
po całym mieście, co było szczegól-
nie dużym utrudnieniem w porze 
nocnej. Dla nas, rodziców dwójki 
małych dzieci jest to bardzo istot-
ne - mówi Sylwia Kolasik miesz-
kanka jednej z podłęczyckich wsi. 

- Z naszymi kochanymi urwisami 
jesteśmy, niestety dość często w 
szpitalnym oddziale ratunkowym 
więc bliskość apteki jest ważna, 
wreszcie pomyślano o pacjencie.

Starosta również jest zadowo-
lony, że na pomieszczenia po 
dawnej pralni udało się znaleźć 
najemcę. 

- Prawdą jest, że głównym po-
wodem utworzenia apteki w tym 
miejscu jest wykorzystanie pustych 
pomieszczeń szpitalnych, ale nie 
mniej ważnymi są duże ułatwienia 
dla pacjentów, szczególnie tych 
spoza Łęczycy - podkreśla starosta 
Wojciech Zdziarski.

Przy okazji szpital zarobi. Umowę 
podpisano na 12 lat, a za wynajem 
szpital otrzyma co roku około 240 
tys. zł brutto.

(mku)

Położona blisko głów-
nego skrzyżowania ko-

munalna kamienica od lat fatalnie 
wygląda. Na początku tego roku – 
jak twierdzą lokatorzy – budynek 
miał być remontowany. Żadnych 
prac jednak nie było. 

Na dole kamienicy pomieszcze-
nia wynajmowane są pod sklepy. 
Właścicielka drogerii straciła już 
nadzieję na jakiekolwiek prace 
remontowe.

- Sklep prowadzę od prawie 25 lat. 
Nie pamiętam, aby kamienica była 
remontowana. Wszystko się sypie. 
Tynk odpada z elewacji. Nie mamy 
centralnego ogrzewania. W sklepie 
mam piecyk i gdy jest chłodniej 
muszę w nim palić. Szkoda, że to 
tak wygląda. Kamienica już dawno 
powinna zostać odnowiona, aby nie 
przynosiła miastu wstydu – mówi 
Barbara Gorczyczewska.

Narzeka też Julita Jedyńska, 
właścicielka sklepu odzieżowego.

Dzika plaża nad 
miejskim zalewem 

wieczorami cieszy się dużym 

Szaleństwa wolności w ŁęczycyTA KAMIENICA TO WIELKI WSTYD

- Ta kamienica z zewnątrz jest 
ruiną. Dlatego postarałam się, żeby 
chociaż w środku sklep prezento-
wał się dobrze. Mam nadzieję, że 
mi się udało.

W ponad stuletniej kamienicy 
mieszka pięć rodzin. Lokatorzy – 
jak łatwo się domyślić – źle oceniają 

lokalne władze.
- Ja wiem, że teraz nie rządzi 

burmistrz tylko radni. I to jest 
problem. Bo radni są w opozycji 
do burmistrza i torpedują inwe-
stycje – usłyszeliśmy od jednej z 
lokatorek.

(zz)

Pacjenci są zadowoleni

wakacyjne 
rozpasanie na 
dzikiej plaży 

zainteresowaniem. Młodzież 
urządza w tym miejscu alkoholo-
we zabawy, które nierzadko koń-
czą się erotycznymi igraszkami. 

Nie brakuje na plaży butelek 
po alkoholu. Jeśli ktoś chciałby 

pochodzić po piasku boso, to 
musi uważać. Wokół pełno 

jest rozbitego szkła. Zwę-
glone polana świadczą 
o nocnych zabawach 
przy ogniskach. Cało-
ści dopełniają śmieci i 
zużyte prezerwatywy.

- Tu mają spokój – 
mówi Monika Kuba-
sińska. - Nie jestem z 

Łęczycy, ale dość często 
odpoczywam nad zale-

wem. Plaża jest schowana 
przed widokiem gapiów. 

A po zmroku, to już w ogóle 

można się tu poczuć bardzo 
swobodnie. 

O ogniskach i nocnych hulan-
kach mówią też lokatorzy bloków, 
przy ul. Bitwy nad Bzurą, którzy 
z okien mogą obserwować to, co 
dzieje się nad zalewem. 

- Głównie w okresie letnim 
rozpalane są na plaży ogniska. 
Wiadomo, młodzież, która nie 
wyjechała z miasta na wakacje, się 
nudzi. Szkoda jednak, że bardzo 
często takie zabawy to po prostu 
zwykłe rozpasanie. Bez żadnej 
kontroli i hamulców. Palą nie tyl-
ko ogniska, ale ostatnio podpalili 
również pień ściętego drzewa. Nie 
mówię już nawet o alkoholu i sek-
sie. Bo to też norma – usłyszeliśmy 
od starszej lokatorki z bloku przy 
zalewie. 

(zz)

Rozpoczęło się 
wyrównywanie 

dróg gruntowych w gminie 
Grabów. W pierwszej kolejno-
ści tłuczniowania doczekała się 
droga w Żaczkach. 

- Podobnie jak w ubiegłym 
roku akcja potrwa miesiąc. W 
tym roku przetarg wygrała fi r-
ma, której technologia podoba 
mi się. Najpierw jedzie równiar-
ka, następnie koryto jest walco-

wane, sypany i rozgarniany jest 
tłuczeń i na koniec walcowanie 
tłucznia. Porządna robota – in-
formuje Tomasz Pietrzak, wójt 
gminy Grabów.

(zz) 

Gm. Grabów
Równają drogi
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reklama

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

Największy wybór mebli w regionie!

[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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Łęczyca 

Łęczyca 
Gm. Łęczyca

Już widać efek t y 
drugiego etapu pro-

wadzonej obecnie rewitalizacji 
miejskiego parku. Nowością są 
fontanny, które przyciągają spa-
cerowiczów.

- Fontanny robią wrażenie, szcze-
gólnie kiedy zaczyna się ściemniać. 
Kolorowe iluminacje w tryskającej 
w górę wodzie działają na zmysły 
estetyczne obserwatora - podkreśla 
wiceburmistrz Krzysztof Urbański. 
- Inwestycja kosztowała około 91 tys. 
zł i jest dalszym etapem rewitalizacji 

Jolanta Kuropa-
twa, dyrektor 

Gimnazjum w Topoli Królewskiej 
złożyła rezygnację z funkcji. Zo-
stała dyrektorem w 2012 roku a 
do końca kadencji miała jeszcze 
rok pracy. Co się stało, że podjęła 
taka decyzję?

- Powodem rezygnacji pani dy-
rektor jest spór z kierownikiem 
wydziału oświaty w urzędzie gmi-
ny Łęczyca, panem Andrzejem 
Piłacikiem - słyszymy od Jacka 
Rogozińskiego, wójta gminy Łę-
czyca. - Kiedy rodzice i uczniowie 
dowiedzieli się o decyzji dyrektorki, 
przybyli do mnie z prośbą o inter-
wencję. Zorganizowałem spotkanie, 
podczas którego pan kierownik 
przeprosił dyrektorkę. Ona jednak 
nie zmieniła swojej decyzji.

Spór okazał się nie do zażegnania. 
Kierownik wydziału oświaty nie 
widzi w tym swojej winy.

- Nigdy nie szkalowałem szko-
ły, wręcz przeciwnie, zawsze 
podkreślałem efekty kształcenia 
osiągane przez uczniów gimna-

zjum w Topoli Królewskiej, jak 
również wskazywałem na do-

bry poziom przygotowania 
widowisk czy sukcesy wy-
chowawcze - tłumaczy kie-
rownik Piłacik i wyjaśnia 
jednocześnie, że „konflikt” 
był wynikiem nieścisłości, 
które powstały m.in. w 
związku z planowaniem 
arkusza organizacyjnego 
przez dyrektorkę gimna-
zjum. - Moim obowiązkiem 

było wyjaśnić zaistniałą niepra-
widłowość, ale pani Kuropatwa 
skomentowała ten fakt jako atmos-
ferę, w której nie da się pracować 
i złożyła rezygnację, podobnie jak 
wicedyrektor Agnieszka Modliń-
ska. Obie panie będą pełniły swoje 
funkcje do 1 października 2016 w 
związku z tym, że są zobowiązane 
do trzymiesięcznego okresu wy-
powiedzenia. 

Niestety, nie udało nam się 
porozmawiać z dyrektorką, po-
nieważ przebywa na urlopie wy-
poczynkowym. Na  drzwiach 
wejściowych do gimnazjum rów-
nież przeczytaliśmy informację, że 
sekretariat nie funkcjonuje z uwagi 
na sezon urlopowy.

(mku)

Uśmiech na twarzy 
wywołuje rozkład jaz-

dy przy ul. Ozorkowskiej. Niektó-
re tabliczki znajdują się bowiem 
tuż przy chodniku. Czyżby były 
przygotowane dla liliputów?

(zz) 

Rozkład dla 
krasnali

Fontanny w parku miejskim

Niektórych mieszkańców razi 
brak porządku

parku miejskiego.
Trudno nie zgodzić się z taką 

oceną, zwłaszcza, że przy wodotry-
skach nie brakuje odpoczywających 
mieszkańców. Nie wszystko jest 
jednak tak kolorowe jak świecące 
w nocy fontanny. 

- Cały urok tych wszystkich za-
biegów zostaje nieco przyćmiony 
przez takie obrazki jak wysoka 
trawa, krzaki czy kompostownik 
usytuowany przy głównej alejce – 
zauważa pan Paweł. - Jak to mówią, 
diabeł zawsze tkwi w szczegółach. 

(mku)

Na zdjęciu Andrzej Piłacik, kierownik wydziału oświaty w UG Łęczyca

Zarówno dyrektorka 
jak i wicedyrektorka 
złożyły rezygnacje z 
pełnionych funkcji

Dyrektorki złożyły wypowiedzenia 
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materiał promocyjny

W dniach 20 i 21 sierpnia odbędzie się XVIII Międzynarodowy 
Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy. Impreza ta na-
leży do czołowych wizytówek turystyki kulturalnej województwa 
łódzkiego i przyciąga do Łęczycy rzesze miłośników średniowiecza 
oklaskujących znakomite grupy rekonstrukcji historycznej z Polski i 
zagranicy. Tłumy turystów odwiedzają również licznie rozstawione 
wokół zamku stoiska rzemieślnicze, handlowe i gastronomiczne.

W tym roku program turnieju ma za zadanie uhonorować 
550 rocznicę podpisania „II pokoju toruńskiego”, kończącego 
wojnę trzynastoletnią (1454 – 1466) z państwem krzyżackim i 
złamania potęgi militarnej tego zakonu. Łęczycki zamek miał w 
tym okresie duże znaczenie polityczne. Wielokrotnie gościł króla 
Polski Kazimierza Jagiellończyka i królową Elżbietę oraz kwiat 
rycerstwa polskiego, a jednym z sygnatariuszy traktatu pokojo-
wego był wojewoda łęczycki Piotr z Oporowa. Z tego względu 
na dziedzińcu zamkowym, zostaną przypomniane publiczności 
tamte czasy poprzez niezwykle widowiskowy turniej konny,  
w którym będziemy podziwiać rycerzy w zbrojach typowych dla 
drugiej połowy XV wieku. Huk armat i bogaty arsenał broni palnej 
oraz brawurowe walki zaciężnych wojsk pieszych czeskich i pol-
skich przeniosą widzów na dawne pola bitewne. Podziwiać będzie 
można polską czołówkę łuczników historycznych rywalizujących z 
gośćmi z zagranicy oraz znakomitą wrocławską „Gwardię Gryfa”, 
która zaprezentuje średniowieczną sztukę żonglowania chorągwia-
mi. Nie zabraknie także spotkania z przesympatycznymi czeskimi 
sokolnikami i ich skrzydlatymi przyjaciółmi. 

Należy podkreślić, że łęczycki turniej rycerski ma charakter 
familijny i adresowany jest do szerokiego, wielopokoleniowego 
grona odbiorców. Stąd też do wspólnej zabawy zapraszana będzie 
również publiczność, czy to w „zabawach plebejskich”, zabawnych 
konkursach, a nawet do bezpiecznego i z humorem traktowanego 
udziału w pokazach walk. Na dziedzińcu zamkowym znajdą się 
także warsztaty dawnego rzemiosła i stanowiska eksponujące kopie 
oręża z czasów „wojny trzynastoletniej”. Wokół zamku i na rynku 
starego miasta będą stoiska z pamiątkami „średniowiecznymi”, 
punkty gastronomiczne oferujące tradycyjne „staropolskie” po-
trawy i wiele innych atrakcji dla turystów. Będzie można również 
uczestniczyć w warsztatach szermierki historycznej, postrzelać z 
łuków i odbyć krótką konną przejażdżkę. 

Przed nami kolejny wielki turniej

Ponad rok temu cztery samorządy powiatu łęczyckiego – gminy Da-szyna, Grabów, Łęczyca i miasto Łęczyca podpisały porozumienie o współpracy powołując do życia stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”.Celem tego przedsięwzięcia było pozyskanie pieniędzy z funduszy eu-ropejskich na działalność organizacji pozarządowych, osób fizycznych. Sto-warzyszenie przystąpiło do konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego. W kwietniu, po rozstrzygnięciu konkur-su okazało się, że wniosek nie zdobył wymaganej liczby punktów, a szkoda, bo dla województwa łódzkiego prze-znaczono kwotę 38.722573,33 euro. Wybrane do działania grupy otrzymają od kilku do kilkudziesięciu milionów. Najmniejsze dofinansowanie, jakie można było otrzymać to 5 mln zł.

Jak teraz działa stowarzyszenie? 
- LGD składało wnioski na dwa do-finansowania. Pierwsze na Wsparcie Przygotowawcze w kwocie 110 tys. zł i to dofinansowanie LGD otrzymało. Drugiego dofinansowania, na reali-zację Strategii Lokalnego Rozwoju Kierowanego przez Społeczność, LGD nie już otrzymało. Występo-waliśmy o kwotę 5 mln, zajęliśmy ostatnie,19 miejsce – informuje pre-zes Anna Krajewska. - Odwołaliśmy się od decyzji Zarządu Województwa Marszałkowskiego i kilka dni temu złożyliśmy w tej sprawie pismo do Wojewódzkiego Sądu Administra-cyjnego.

Bez odpowiedniego dofinansowania istnienie LGD „Ziemia Łęczycka” będzie chyba tylko działalnością na papierze.
(mku)

Miały być miliony... a jest spór w sądzie

W księgarniach co-
raz więcej osób za-

interesowanych jest kupnem 
podręczników szkolnych. Jed-
na z nich wyszła z niecodzien-
ną ofertą. Wystarczy wpłacić 
zaliczkę, aby zamówić dane 
podręczniki przy aktualnych, 
często promocyjnych cenach. 
Przy odbiorze podręczników 
dopłaca się brakującą kwotę. 
Z takiej opcji korzysta wielu. 

Pomimo wakacji, niektórzy 
już teraz myślą o szkole. I nie 
ma się co dziwić, bo załatwianie 
niezbędnych spraw w ostatniej 
chwili nie jest dobrym rozwią-
zaniem. Ceny podręczników 
w porównaniu z ub. rokiem są 
podobne. Najwięcej zapłacimy 
za podręczniki do nauki języ-
ków obcych i książki do szkół 
zawodowych.

- W tej chwili do niektórych 
klas kupuje się tzw. pakiety, czyli 
wszystkie podręczniki wraz z 
ćwiczeniami. Na przykład dla 
ucznia pierwszej klasy szkoły 
podstawowej trzeba się liczyć z 
wydatkiem na pakiet od 100 do 

150 zł – mówi Ewa Karpińska, 
sprzedawczyni z księgarni przy 
ul. Belwederskiej. - Do starszych 
klas takie pakiety to koszt 300 – 
350 zł. Oczywiście do wydatków 
trzeba jeszcze doliczyć koszty 
zakupu szkolnych artykułów: ze-
szytów, długopisów, piórników 
czy plecaków. 

W zeszłym roku darmowe 
książki do nauki otrzymały 
dzieci w klasach I, II i IV oraz I 
klasy gimnazjum. W tym roku 
z ulgą odetchną także rodzice 
uczniów klas III i V klas podsta-
wowych i II gimnazjum, którzy 
także będą mieli zapewnione 
podręczniki z dotacji. Dopiero 
w przyszłym roku komplet 
da r mow yc h  p od rę c z n i ków 
otrzymają także uczniowie klas 
VI szkoły podstawowej i  III 
gimnazjum. 

Uczniowie wszystkich klas 
ob jęt ych dotac ją  ot rzy mają 
komplet książek do nauki w 
poszczególnych klasach w tym 
w klasach I-III podręcznik i 
ćwiczenia do nauczania zin-
tegrowanego oraz podręcznik 

i ćwiczenia do nauki języka 
obcego. Jedyny koszt,  który 
obciąży rodziców będzie do-
tyczył zakupu podręczników 
do nauki przedmiotów nieobo-
wiązkowych, takich jak etyka 
czy religia. 

Ministerstwo planuje wpro-
wadzenie zmian dotyczących 
s topn iowego  w ycof y wa n i a 
podręcznika MEN „Nasz Ele-
mentarz” i podręcznika „Nasza 
szkoła”, który był wydawany 
przez ministerstwo na rzecz 
t rz e c h  now yc h t y t u łów do 
wyboru. Jednak dla rodziców 
najważniejszy pozostaje fakt, 
że ten podręcznik nadal będzie 
bezpłatny. 

Rod z ice  ucz n iów k la s  VI 
szkoły podstawowej i III gimna-
zjum będą z pewnością niepo-
cieszeni, ponieważ ich dzieci w 
tym roku jeszcze nie otrzymają 
podręczników szkolnych za 
darmo. Dotacja obejmie wszyst-
kich uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych dopiero 
od września 2017/18. 

(zz)

Wakacje trwają, ale wielu już teraz myśli o podręcznikach szkolnych – mówi Ewa Karpińska.Wciąż modne są plecaki z motywami Frozen dla dziewczynek i Star Wars dla chłopców 

wystarczy zaliczka. 
klientów nie brakuje
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Kostka brukowa wokół 
łęczyckiego ratusza 

prezentuje się estetycznie, ale 
monotonnie. W ocenie niektó-
rych mieszkańców kilka drzew to 
zdecydowanie za mało. Zwłaszcza 
latem plac T. Kościuszki powinien 
cieszyć oko licznym ukwieceniem.

- Rynek to wizytówka miasta, przy-
jeżdżają turyści. Teraz jest młodzież z 
Włoch a przy ratuszu szaro i smutno 
- zauważa Danuta Kaczmarek. - Kie-
dyś  było tam pełno kwiatów, było 
kolorowo i radośnie. Teraz nie ma 
nic. Pytałam jednego z radnych, czy 
można to zmienić. Niestety, niczego 
się nie dowiedziałam.

Miasto miało ciekawe plany 
związane z ukwieceniem rynku. 
Ciekawe, ale bardzo kosztowne.

- Planowaliśmy urządzić dy-
wany kwiatowe. Zwróciliśmy 
się z tym projektem do radnych, 
ale pomysł został odrzucony - 
wyjaśnia wiceburmistrz Krzysz-
tof Urbański. - Realizacja tego 
przedsięwzięcia szacowana była 
na ok. 70 tys. złotych, najdroższe 
byłoby przygotowanie podłoża. 
Jednak wobec braku akceptacji 
rady projekt ukwiecenia terenu 
wokół ratusza pozostaje tylko 
projektem.

(mku)

Zgodnie z wcześniej-
szymi planami mia-

sto Łęczyca wraz z okolicznymi 
miejscowościami gościło grupę 
młodych emisariuszy, którzy 
przyjechali do Polski na Świa-
towe Dni Młodzieży. W środę 
na placu T. Kościuszki władze 
miasta i powiatu łęczyckiego 
powitały gości z Włoch. Niestety 
nie obyło się bez nieprzyjemne-
go incydentu.

Jak mówi Tomasz Olczyk, ko-
mendant straży miejskiej, mło-
dzież po opuszczeniu autobusu  
udała się na plac przed ratuszem, 
aby poodbijać piłkę. 

- Goście zostawili swoje ple-
caki przy figurce Matki Boskiej. 
Niestety ktoś wykorzystał ten 
moment i przywłaszczył sobie 
jeden z plecaków - relacjonuje  

komendant SM. - Dzięki szyb-
kiej reakcji i miejskiemu moni-
toringowi udało się odzyskać 
skradziony przedmiot. Policja 
ujęła sprawcę, amatora cudzej 
własności.

Niewątpliwie ta sytuacja będzie 
zapamiętana na długo przez okra-
dzionego Włocha. Z pewnością 
będzie wspominał jak został okra-
dziony w królewskim mieście.

Pielgrzymi zostali zakwate-
rowani u rodzin z łęczyckiej 
parafii św. Andrzeja Aposto-
ła. Uczestnicy wzięli udział w 
mszach św. oraz pielgrzymkach 
wyjazdowych i pieszych jak np. 
z Głogowca do sanktuarium św. 
Faustyny, która jest patronką 
tegorocznych Światowych Dni 
Młodzieży.

(mku)

W Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” 
kolorowo nie jest. Długi, ko-
mornik, opóźnienia w wypłacie 
wynagrodzeń. Z bieżącej działal-
ności nie wystarcza pieniędzy na 
pokrycie wszystkich kosztów a na 
powodzenie w biznesie się nie za-
nosi. Zainteresowanych kupnem 
nieruchomości też nie ma.

Znaleźliśmy ogłoszenie dotyczące 
sprzedaży budynku „Tęczy”: „Spół-
dzielnia Inwalidów Tęcza w Łęczycy 
oferuje do sprzedaży trzypiętrowy 
budynek o powierzchni użytkowej 
1227 mkw wraz z gruntami. Obec-
nie w budynku na dwóch piętrach, 
prowadzona jest działalność - Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy (możliwość 
rozszerzenia działalności na trzecim 
piętrze). Jest to jedyna działalność 
tego typu w powiecie. Jeżeli nie 
interesuje kogoś prowadzenie takiej 
działalności, budynek nadaje się do 
innego rodzaju biznesu. W ofercie 
dodatkowo działka o powierzchni ok. 
1000 mkw z możliwością zagospoda-
rowania na parking.”

Póki co ZOL działa dalej, ale 
zarząd nie ukrywa, że pieniędzy 
brakuje.

- Rzeczywiście, ze względu na 
trudności finansowe, zarząd spół-
dzielni postanowił zaoferować 
obiekt do sprzedaży, tym bardziej, 
że ciążą na nas roszczenia komor-
nicze. Nie udało się jednak, jak do 

tej pory sfinalizować sprzedaży. W 
związku z tym dalej prowadzimy 
działalność opiekuńczo-leczniczą, 
której głównym celem jest objęcie 
całodobową opieką i leczeniem 
osób, które przebywały w szpitalu, 
mają ukończony proces diagnozo-
wania i nie wymagają dalszej ho-
spitalizacji - mówi członek zarządu 
spółdzielni Edyta Węgorzewska.

W skład firmy wchodzą jesz-
cze: zakład odzieżowy realizują-
cy zamówienia na specjalistyczną 
odzież zawodową i warsztat terapii 

zajęciowej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej przygotowujący 
do samodzielnego życia, w całości fi-
nansowany przez samorząd powiatu 
łęczyckiego.

- Niestety, te działalności nie 
przynoszą oczekiwanych efektów 
finansowych, toteż zaoferowaliśmy 
dalszą sprzedaż obiektów magazy-
nowych - wyjaśnia Węgorzewska.

Problemy finansowe spółdzielni 
ciągną się od dawna a jej przyszłość 
stoi pod dużym znakiem zapytania.

(mku)

Łęczycka „Tęcza” ciągle na sprzedaż
Gdzie są kwiaty? – pytają mieszkańcy

- Wokół ratusza brakuje kwiatów – mówią mieszkańcy

Okradli Włocha skatowali klienta sklepu!
Łęczyca Wojciech M. (nazwi-

sko do wiadomości 
redakcji) ma 21 lat. Nie wiado-
mo dlaczego został dotkliwie 
pobity. Do zdarzenia doszło 
w sobotę. Najpierw w sklepie 
ogólnospożywczym przy ul. 
Kaliskiej a następnie na ulicy. 
Nieprzytomnemu 21-latkowi 
pomocy udzielało pogotowie. 
Po karetkę zadzwonił... jeden z 
napastników.

Młodociani bandyci są nie-
przewidywalni i coraz bardziej 
groźni. Niedawno upatrzyli so-
bie 21-letniego Wojciecha. Nie 
krępowali się obecnością innych 
klientów sklepu. 

- Byli agresywni i wulgarni 
– mówi jedna z ekspedientek. - 
Chłopak nic im nie zrobił. Nie 
uraził, nawet się nie odezwał. Już 
w sklepie go zaczepili. Po chwili 
wywlekli go na ulicę i zaczęli bić. 
Kopali po całym ciele. Przestali 
dopiero wtedy, gdy chłopak się 
nie ruszał. 

Jeden z napastników chwycił 
za telefon.

- Najprawdopodobniej prze-
straszyli się, że zabili chłopaka. 
Dlatego wezwali pogotowie. Gdy 
przyjechała karetka i policja, to 
oczywiście tych bandytów już nie 
było. Zdążyli uciec – słyszymy od 
innej sprzedawczyni.

Pobity chłopak ma chore serce. 
Mogło dojść do jeszcze większej 
tragedii.

- Za co go pobili? Nie mogę tego 
zrozumieć – mówi zapłakana 
babcia Wojtka. - Całe szczęście 
pomału dochodzi już do zdrowia. 

Ekspedientki w sklepie przy 

Kaliskiej obawiają się o swoje 
bezpieczeństwo.

- Po raz pierwszy doszło do 
czegoś takiego. Najgorsze jest to, 
że zaraz po tym pobiciu jeden 
z tych chuliganów mi groził. 
Powiedział, że mnie też załatwi. 
Zwrócił się do mnie po nazwisku. 
Skąd wiedział jak się nazywam? 
Boję się.

W sklepie jest monitoring. 
Policja zabezpieczyła nagranie. 
Przesłuchała sprzedawczynie.

- Nie wiem, jak mam to oceniać. 
Policjanci zapytali się mnie, czy 
znam tych chuliganów – mówi 
zdziwiona ekspedientka. - Może 
powinnam im jeszcze podać 
adresy i numery telefonów ban-
dytów. Moim zdaniem takie 
prowadzenie śledztwa, to jakieś 
kpiny. Powinni już ich dawno 
zamknąć. 

O komentarz poprosiliśmy 
łęcz yck ą  pol ic ję.  Pod kom. 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji w Łęczycy, potwierdziła 
jedynie, że doszło do takiego 
zdarzenia. Nic więcej nie po-
wiedziała.

Udało nam się jednak dowie-
dzieć, że jeden z napastników 
niedawno wyszedł z więzienia. 
Powinien być dobrze znany stró-
żom prawa. 

- Czas najwyższy, aby policja 
wzięła się do roboty. To skandal, 
że dochodzi do takich sytuacji – 
skarżą się mieszkańcy.

Do pani rzecznik zadzwonimy 
jeszcze w tym tygodniu. Oby 
przekazała dobre informacje o 
schwytaniu przestępców. Łę-
czycanie czują się bowiem coraz 
mniej bezpiecznie. 

(zz)

21-latka bandyci skopali przed sklepem na Kaliskiej
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Od  23 lipca w Uniejowie po-
nownie spotkać można india-
nistów. Obozowisko zostało 
rozbite na uniejowskich łąkach 
znajdujących się za mostem. 
Na  terenie obozu jest około stu 
namiotów tipi. Zlot to niesamo-
wite wydarzenie dla wszystkich 
indianistów. 

- Raz do roku – latem, spotykamy 
się na  tydzień, co roku w innym 
miejscu po to,  by zobaczyć się z 
ludźmi o takiej samej pasji i zbliżyć 
się jeszcze bardziej do kultury 
Indian mieszkając przez ten czas 
w tipi i poszerzyć wiedzę na temat 
kultur indiańskich. Dla indianistów  

to czas na „ naładowanie akumula-
torów” na cały rok. Czterdziestka to 
niezwykła liczba. Przez 40 lat Polski 
Ruch Przyjaciół Indian połączył 
pasją całe rodziny. Cieszymy się, 
że dzięki Zdzisławowi Ranoresowi 
Wszołkowi oraz  pomocy Term 
Uniejów i Urzędu Miasta w Unie-
jowie, zorganizowaliśmy ten zlot 
właśnie w Uniejowie. To już szósty 
raz od 1993 roku, kiedy na te kilka 
dni Uniejów stał się stolicą polskich 
indianistów  – mówią organizato-
rzy imprezy.

Podczas zlotu na arenie tańca 
odbył się m.in. pokaz tańców 
Pow Wow.

40-sty Jubileuszowy 
Zlot Polskiego Ruchu 

Przyjaciół Indian

materiał sponsorowany

Ostatnio pogoda nie 
rozpieszczała. - To 

nie jest jednak powód do smut-
ku – usłyszeliśmy w miejscowej 
bibliotece.

- W mniej upalne dni do naszej 
biblioteki zagląda spora liczba czy-
telników – mówi Dariusz Ścibior, 
dyrektor MiGBP. - Tak za bardzo to nie 
odczuliśmy, aby w wakacje było mniej 
chętnych na lekturę dobrej książki. To 
cieszy. 

Dziennie bibliotekę przy ul. Zielonej 
odwiedza średnio 30 osób. W ub. mie-
siącu z działu dziecięcego skorzystało 
prawie 800 młodych czytelników. O 
tysiąc więcej było dorosłych miłośni-
ków książki. 

W wakacje – jak usłyszeliśmy – po-
wodzeniem cieszą się „lżejsze” lektury. 

Po ponad 20 latach znów można 
popływać kajakiem na stawie w 
Byczynie. 
- Do Centrum Turystyki i Rekre-
acji w Byczynie gmina zakupiła 
kajaki, z których można korzy-
stać bezpłatnie - informuje Grze-
gorz Bienias, gospodarz obiektu.
Kajaki są dostępne codziennie w go-
dzinach 12.00 - 18.00. Wypożyczyć 
je może osoba pełnoletnia, która z 
dowodem tożsamości zgłosi się do 
obsługi obiektu. Dzieci muszą być 
pod opieką dorosłych.
- Każdy kto kiedyś pływał kajakami 
na stawach w Byczynie będzie mógł 
powrócić do przeszłości i zrelak-
sować się nad wodą. A ponieważ 
zaczęły się wakacje to serdecznie 
zapraszamy do Byczyny. Oprócz 
pływania kajakami można tu pograć 
w piłkę nożną, tenisa ziemnego, 
koszykówkę, czy siatkówkę plażową. 
Obiekt cieszy się dużym zaintereso-
waniem - mówi G. Bienias. Kolejne inwe-

stycje w po-
prawę infrastruktury wodociągo-
wej na terenie gminy rozpoczyna 
poddębicki samorząd. Dzięki środ-
kom z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w wysokości do 
327 tys. zł wybudowanych zosta-
nie pięć odcinków sieci wodocią-
gowej o długości 10 kilometrów.
- Zainteresowanie mieszkańców 
wpłynęło na decyzję o przeprowa-
dzeniu zadania, polegającego na 
budowie odcinków sieci wodocią-
gowych wraz z przyłączami w pasie 
drogowym na terenie gminy Poddę-
bice. Na obszarze objętym inwestycją 
nie ma sieci wodociągowej, przez co 

niemożliwy jest rozwój tego terenu - 
wyjaśnia burmistrz Piotr Sęczkowski. 
Inwestycja ma być gotowa do połowy 
grudnia 2017 roku. Co w jej ramach 
zostanie wykonane?
Powstanie sieć wodociągowa z An-
toniny do Niemysłowa o długości 
1,4 km, która połączy wodociąg 
Porczyny i Niemysłów. Sieć będzie 
obsługiwana przez stację uzdatniania 
w Porczynach.
Na liczącym 1,1 km odcinku z Lipnicy 
do Ksawercina pojawi się sieć, która 
połączy wodociąg w Niewieszu i 
Porczynach. 
W Dominikowicach wybudowana 
zostanie sieć o długości1,3 km, w 
Ksawercinie  o długości 2 km, a w 
Pustkowiu o długości 3,9 km.

Bezpłatne kajaki aura nam sprzyja...

Panie gustują w romansach, panowie 
w kryminałach. Natomiast od wrze-
śnia biblioteka rusza z kiermaszem.

- Chcemy zorganizować po wa-
kacjach kiermasz książki używanej. 
Myślę, że jednorazowo wystawimy na 
sprzedaż ok. 500 książek. Wszystkich 
jest 2 tysiące. Cena książki, to tylko 1 
zł – informuje dyrektor Ścibior. 

(ps)

Kolejne inwestycje w infrastrukturę wodociągową

Poddębice N o w y  z a r z ą d 
Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Poddębicach za-
stanawia się nad pójściem do 
prokuratury i poinformowaniu o 
nieprawidłowościach związanych 
z nieważnym już wyborem Piotra 
Bindera na prezesa jednostki. - 
Doszło do fałszerstwa i  coś należy 
z tym zrobić – twierdzi Waldemar 
Krajewski.

Konfl ikt w straży jest coraz więk-
szy. Wyraźnie widać podział na 
dwie grupy strażaków ochotników: 
popierających i przeciwstawiających 
się nowemu zarządowi i prezesowi 
Tomaszowi Kapitule. 

- Nigdy bym nie 
przypuszczał, że w 
naszej OSP dojdzie 
do czegoś takiego. 
Szkoda, bo kiedyś 
stanowiliśmy jed-
ność. Jest mi przy-
kro podwójnie, 
ponieważ z wice-
starostą Piotrem 
Binderem znamy 
się praktycznie od 
dzieciństwa – słyszymy od W. 
Krajewskiego, członka nowego za-
rządu. - Jestem jednak na sto procent 
pewny tego, że podczas wyborów 
poprzedniego prezesa doszło do 

Na zdjęciu wicestarosta Piotr Binder 

wicestarosta do Prokuratury?

Waldemar Krajewski nie wyklucza, że sprawa 
wyląduje na biurku prokuratora 

- Nigdy bym nie 
przypuszczał, że w 

- Nigdy bym nie 
przypuszczał, że w 

- Nigdy bym nie 

naszej OSP dojdzie 
przypuszczał, że w 
naszej OSP dojdzie 
przypuszczał, że w 

do czegoś takiego. 
naszej OSP dojdzie 
do czegoś takiego. 
naszej OSP dojdzie 

dzieciństwa – słyszymy od W. W. W
, członka nowego za-

dzieciństwa – słyszymy od 
, członka nowego za-

dzieciństwa – słyszymy od 

wicestarosta do Prokuratury?wicestarosta do Prokuratury?

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Jak się dowiedzieliśmy 

KRS oddalił skargę 
wicestarosty Piotra 
Bindera związaną z 
wyborem Tomasza 
Kapituły na prezesa 
OSP w Poddębicach .

fałszerstwa. Na wal-
nym głosowały dzieci. Najmłodsze 
miało 10 lat.

Czy do prokuratury złożony zosta-
nie wniosek dot. nieprawidłowości 
przy wyborze poprzedniego prezesa?

- Mocno nad tym myślimy i  naj-
prawdopodobniej powiadomimy 
prokuraturę. Przecież ktoś mógłby 
nam później zarzucić, że jeśli twier-
dzimy, iż doszło do nieprawidłowo-
ści, to powinniśmy zawiadomić o 
tym odpowiednie instytucje. Nasze 
zdanie jest w tej kwestii jasne. Ponadto 
ta opinia o nie-
prawidłowo-
ściach została 
potwierdzona 
ostatnio przez 
Krajowy Re-
jestr Sądowy. 
Jest decyzja, że 
zarząd wraz z 
prezesem Ka-

pitułą został wybrany 
prawidłowo – mówi Wal-
demar Krajewski.

Przypomnijmy, że 
wicestarosta Binder od-
wołał się od tej decyzji 
do KRS. Chcieliśmy po-

rozmawiać z wicestarostą o ewen-
tualnej sprawie w prokuraturze. 
Pomimo wielokrotnych prób nie 
udało nam się niestety dodzwonić 
do P. Bindery. Poprzedni prezes OSP 
nie odbierał telefonu.

(ps)
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Na zaproszenie miasta partner-
skiego Mórahalom przedstawi-
ciele gminy Uniejów – członkowie 
stowarzyszenia „Spycimierskie 
Boże Ciało” gościli na Węgrzech.

Co roku w Mórahalom organizo-
wany jest Festiwal Muzyki i Tańca, 
w którym uczestniczą partnerskie 
miasta Samorządu Mórahalom, w 
tym reprezentanci gminy Unie-
jów. Uczestnicy mają okazję po-
znać funkcjonowanie miejscowości 
uzdrowiskowej z długoletnią trady-
cją. Niewielkie miasteczko posiada 
bowiem imponujące kąpielisko 
Saint Elizabeth Spa z około 30 base-
nami oraz ośrodki agroturystyczne.

Celem spotkań jest wymiana 
doświadczeń w dziedzinach zwią-

P o l i c j a n c i 
z Poddębic 

wspólnie z funkcjonariuszami 
CBŚP i Straży Granicznej zlikwi-
dowali nielegalną uprawę kono-
pi indyjskich na terenie gminy 
Poddębice. Zabezpieczono 137 
roślin ziela konopi.

- 21 lipca policjanci wraz z funk-
cjonariuszami Straży Granicznej 
pojawili się na jednej z posesji 
w gminie Poddębice. Z wcze-
śniejszych ustaleń policjantów 
wynikało, że może znajdować się 
tam uprawa konopi indyjskich. Na 

działce należącej do 59-letniego 
mieszkańca Łodzi kryminalni 
znaleźli 137 krzaków konopi in-
dyjskich. Były to krzaki w różnej 
fazie wzrostu, z których można 
było uzyskać około 815 gramów 
marihuany – mówi st. asp. Elż-
bieta Tomczak, rzecznik policji 
w Poddębicach. 

Czarnorynkowa wartość środ-
ków odurzających, które można 
było uzyskać z zabezpieczonych 
roślin, wynosi około 25 tysięcy 
złotych. Podejrzanemu grozi kara 
do10 lat pozbawienia wolności.

Odkąd sieradzkie 
PKS obsługuje linię 

Poddębice  - Łódź zaostrzyła się 
walka o pasażerów z prywatnym 
przewoźnikiem, busami Wicher. 

- Zajeżdżają nam drogę na przy-
stanku i zabierają pasażerów – 
skarży się kierowca autobusu PKS. 
- Wszystko dlatego, że staliśmy się 
bardziej konkurencyjni cenowo. 
Jesteśmy tańsi od busów. Zresztą 
chyba Wicher nie spodziewał się, 
że będziemy obsługiwali również 
linię łódzką. 

Kierowcy busów, z którymi roz-
mawialiśmy, skarżą się z kolei na 
PKS.

- To oni zajeżdżają drogę i działają 
nie fair – usłyszeliśmy od jednego z 
kierowców busa. - Faktycznie, moż-
na mówić o pewnej walce o pasaże-

rów. Jednak my 
postępujemy 
profesjonalnie 
i nie łamiemy 
pewnych stan-
dardów. Nie 
powiem, żeby 
PKS było bar-
dziej atrakcyj-
ne. Wprowa-
dziliśmy nie-
dawno promo-
cję na trasę do 
Łodzi i nasze 
ceny wcale nie 
są wyższe.

Na walce po-
między prze-
woźnikami mogą skorzystać pa-
sażerowie. Ceny być może jeszcze 
spadną. Póki co, mieszkańcy narze-
kają na niewystarczającą – ich zda-
niem – liczbę wiat przystankowych.

- Zadaszeń jest za mało – uważa 
Urszula Spikowska. - Przecież jest 
to dworzec powiatowy. Zrobili 
pięć stanowisk, ale tylko dwa 
posiadają zadaszenia.

Na przystanki skarży 
się też Teresa Urbań-
ska. 

- Niestety, podczas 
opadów deszczu mok-
niemy w oczekiwaniu na 
autobus lub busa. Powinni 

Na odcinku autostrady A-2 w 
miejscowości Rożniatów, kierują-
ca peugeotem straciła panowanie 
nad pojazdem, zjechała na prawą 
stronę drogi i uderzając w barier-
ki ochronne dachowała. Kierująca 
w wyniku doznanych obrażeń 
została umieszczona w szpitalu 
na obserwacji. Podróżujący z nią 
25-letni pasażer po udzieleniu 
pomocy ambulatoryjnej został 
zwolniony do domu.

- 17 lipca o godzinie 17.00 na auto-
stradzie A-2 w kierunku Poznania do-
szło do wypadku drogowego. Kieru-
jąca samochodem osobowym marki 

peugeot 24-letnia mieszkanka Piły, na 
skutek pęknięcia tylnej opony, straciła 
panowanie nad pojazdem, zjechała 
na prawą stronę drogi a następnie 
uderzyła w barierki ochronne gdzie 
pojazd uległ dachowaniu. W wyniku 
zdarzenia 24-latka doznała urazu 
kręgosłupa i została przetranspor-
towana do szpitala w Poddębicach. 
Kierująca była trzeźwa. Podróżujący z 
nią 25-letni pasażer doznał ogólnych 
potłuczeń i po udzieleniu pomocy 
ambulatoryjnej został zwolniony do 
domu – informuje st. asp. Elżbieta 
Tomczak, rzecznik policji w Poddę-
bicach.

Złote gody w Wartkowicach 

W Zespole Szkół w Wartkowicach medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” otrzymali:
Państwo Bronisława i Stefan Czaczkowscy z miejscowości 
Nowa Wieś, Krystyna i Roman Gapińscy z miejscowości 
Biała Góra, Halina i Zygmunt Grabarczyk z miejscowości 
Powodów Trzeci, Bronisława i Stefan Graczyk z miejscowości 
Łążki, Honorata i Antoni Jabłońscy z miejscowości Nasale, 
Helena i Kazimierz Kaczmarek z miejscowości Nowa 
Wieś, Genowefa i Jerzy Kęska z miejscowości Wartkowice, 
Jadwiga i Józef Nowak z miejscowości Wartkowice, Teresa 
i Kazimierz Pietrusiak z miejscowości Wierzbowa, Janina i 
Jerzy Szopa z miejscowości Stary Gostków, Zofia i Wojciech 
Tutak z miejscowości Orzeszków oraz Kazimiera i Lucjan 
Witczak z miejscowości Ner.

Wypadek na A2

Plantacja konopi

Z wizytą na Węgrzech 

zanych z wodami geotermalnymi, 
ekologią, rolnictwem itp. W tym 
roku, w ramach XIII Festiwalu, zor-
ganizowano konferencję poświęconą 
aktualnemu i trudnemu problemowi 

jakim jest migracja ph. „Razem na 
drodze wyzwań migracji”. Prezen-
tację dot. problemu migracji w Polsce 
przedstawiła Karolina Szelągowska 
– pracownik Urzędu Miasta.

Przeprowadzka posła

Po linii partyjnej?
Poseł Piotr Polak zmienił siedzibę. 
Przeniósł się do pobliskiej kamieni-

cy, która również znajduje się na placu Kościuszki. 
Niektórzy twierdzą, że zmiana miejsca na biuro to 
wynik partyjnych znajomości.

- Właścicielka kamienicy, w której teraz jest biuro 
posła też jest 
z PiS – usły-
szeliśmy od 
poddębiczan. 

Poprzednio 
biuro posła 
mieściło się w 
kamienicy Ja-
dwigi Kluski.

- Czy pan 
poseł wybrał 
nową siedzi-

bę z powodu 
pa r t y jnyc h 
znajomości? 
Tego nie będę 
komentować 
– odpowiada 
wymijająco pani Jadwiga. 

O komentarz poprosiliśmy Elwirę Maniak, wła-
ścicielkę kamienicy w której jest nowe biuro posła 
Polaka. 

- Pan poseł przeprowadził się do nas, bo po prostu 
płaci teraz dużo mniej za wynajem. Nie jestem w PiS. 
Jestem zaskoczona, że niektórzy upatrują tutaj jakichś 
partyjnych układów. Wynajmuję też pomieszczenia 
bratowej pana starosty. Gdyby były jakieś zależności 
partyjne, to w tym przypadku trzeba by mówić, że 
należę do PSL. A tak nie jest – zapewnia E. Maniak. 

(ps)

Pomieszczenia po zwolnionym 
biurze poselskim są znów na 
wynajem 

Poseł przeniósł się do tej 
kamienicy 

Przewoźnicy walczą o pasażerów 

- To kierowcy PKS działają nieuczciwie – 
usłyszeliśmy od kierowcy busa 

Od niedawna PKS obsługuje 
trasę do Łodzi 

zrobić w końcu remont tego miejsca. 
To wstyd, żeby tak to wyglądało. 
Ludzie się denerwują i mają rację. 

Jak widać, emocji nie brakuje. 
Zarówno wśród pasażerów, jak i 
przewoźników. 

(ps)

Kiedy wszystkie przystanki 

zostaną zadaszone? - pytają 

mieszkańcy
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 196: Łatwiej chybić niż trafi ć.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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UŚMIECHNIJ SIĘ

ZUPA CZOSNKOWA
Składniki:
3 duże główki czosnku
2 łyżeczki suszonego tymianku
3 liście laurowe
pieprz
200 g sera feta
szklanka jogurtu naturalnego
1 łyżka mąki
posiekana natka pietruszki (do 
dekoracji)

Etapy przygotowania: Czosnek 
obrać. Można go zmiażdżyć 
wtedy łatwiej się go obiera. Do 
garnka wlać ok. 1,5 litra wody. 
Wrzucić czosnek, tymianek, liście 
laurowe, pieprz i sól (do smaku). 

Gotować ok 1/2 godziny. Odcedzić 
wywar i składniki przetrzeć przez 
sito. Przetarty czosnek z przypra-
wami wrzucamy ponownie do 
garnka. W kubku wymieszać jogurt 
z łyżką mąki. Dolać do niego kilka 
łyżek gorącej zupy i wymieszać. 
Wlać jogurt z mąka do garnka mie-
szając. Gotować na małym ogniu i 
nie doprowadzać do wrzenia, żeby 
jogurt się nie zważył. Następnie 
dodać kawałki pokruszonej fety 
i doprawiać do smaku pieprzem. 
Zupę podajemy ze świeżym chle-
bem lub grzankami. Dekorujemy 
natką pietruszki. 

KARP W SOSIE PIWNYM
Składniki:
800g fi letów z karpia
Świeżo zmielony pieprz
2-3 łyżki mąki pszennej
Olej roślinny
½ l słodkiego piwa
2 ząbki czosnku
1 łyżka majeranku
2 łyżki ciemnego sosu sojowego

1 łyżeczka curry
Pół szklanki rodzynek
Garść migdałów
0,5kg ziemniaków

Etapy przygotowania: Oprószyć fi lety 
solą, pieprzem i mąką. Rozgrzać olej 
na patelni i usmażyć rybę z obu stron. 
Rozgrzać piekarnik do 150C i przełożyć 
karpia do żaroodpornego naczynia. 
Wymieszać piwo z obranymi ząbkami 
czosnku, majerankiem, sosem sojo-
wym, curry, rodzynkami i migdałami. 
Zalać rybę powstałym sosem i wstawić 
do piekarnika na godzinę. W między-
czasie obrać ziemniaki i ugotować w 
osolonej wodzie. Upieczonego karpia 

podawać polanego sosem piwnym 
z dodatkiem ziemniaków.

KLERYŻKI CIASTECZKA Z KLEIKU 
RYŻOWEGO

Składniki:
160g kleiku ryżowego
200 g margaryny 
szklanka cukru 200ml
3 całe jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
4 łyżeczki wiórków kokosowych
dżem, owoce lub powidła do na-
dziewani

Etapy przygotowania: Na stolnicę 
wysyp kleik ryżowy dodaj proszek 
do pieczenia, cukier, wiórki koko-
sowe, zrób na środku dołek, wbij 
jajka. Na całość pokrój nożem masło 
lub margarynę. Całość ciasta siekaj 
nożem do połączenia składników. 
Następnie ręcznie dokładnie zagnieć 
ciasto, będzie ono miało lepką i tłustą 
konsystencję. Z ciasta rwij takie ka-
wałki by po uformowaniu kulki nie 
były większe od orzecha włoskiego. 

Kulki lekko zgnieć na płask na krążki, 
układaj na wyłożonej papierem do 
pieczenia blaszce. W środku każ-
dego krążka zrób kciukiem równy 
dołek. Do dołka możesz teraz wy-
łożyć niewielką ilość dżemu, powideł 
lub owoców. Nadzienie może być 
dowolne, możesz też użyć masy z 
serka mascarpone (wymieszany se-
rek mascarpone z cukrem pudrem 
i dowolnym aromatem). Wstaw cia-
steczka do nagrzanego piekarnika 
i piecz przez 20 -25 minut w temp 
180C. Po upieczeniu ciasteczka 
będą jeszcze miękkie. Pozwól im 
ostygnąć, ostygnięte stwardnieją. 
Wyłóż na paterę podawaj na zimno.

* Żona krzyczy na męża:
- Codziennie wracasz pijany! A co ze 
mną, z dziećmi?
- Kochanie, miejże rozum. Przecież nie 
będziemy pić wszyscy! 

* * *
* - Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież taki sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie 
rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depre-
syjnego pijaństwa? 

* * * 
* Do baru, rzeźniczej speluny wchodzi mały wystraszony 
człowieczek i nieśmiało pyta: 
- Panowie, bardzo przepraszam, czyj to rottweiler jest 
uwiązany na zewnątrz? 
Podnosi się olbrzymi, zarośnięty dresiarz i rzuca: 
- Mój, bo co? 
Na to przestraszony człowieczek: 
- Bardzo mi przykro, ale mój ratlerek go zabił. 
- A jak to niby miał zrobić?!! 
- No, stanął mu w gardle.  

* * * 
* Przewodnik tatrzański mówi do grupy turystów: - 
Zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego miejsca. Wiele 
osób poślizgnęło się tu i spadło w przepaść. Gdyby ko-
muś z państwa to się przytrafi ło, proszę zwrócić głowę 
w lewą stronę. Z lotu ptaka rozciąga się piękny widok na 
dolinę. 

* * *
* Turysta ogląda w Sopocie pokoik do wynajęcia.
- Miał być pokój z widokiem na morze.
- A ten obraz przedstawiający statek podczas sztormu, 
który wisi na ścianie to co?! 

* * *
* Grupa turystów zwiedza ruiny średniowiecznego 
zamku. Mały chłopiec przygląda się tym resztkom muru 
i pyta:
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć naszym 
samochodem?
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Pielgrzymów widać było dosłownie wszędzie. Na ulicach, w sklepach i w miejscach atrakcyjnych tury-
stycznie. Na zwiedzaniu minął trzeci dzień pobytu młodzieży z Citta Di Castello w Łęczycy. Pielgrzymi 
zwiedzili kościół św. Andrzeja Apostoła, w którym zmówili wspólną modlitwę, poznali rys historyczny i 
ciekawostki na temat kościoła. Następnym przystankiem podczas zwiedzania miasta był pomnik ku czci 
żołnierzy Wojska Polskiego - obrońców ziemi łęczyckiej w czasie bitwy nad Bzurą. Ostatnim elementem 
zwiedzania było Muzeum na Zamku w Łęczycy, gdzie młodzież wzięła udział w żywej lekcji historii. 

Włosi w Łęczycy
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ogłoszenie płatne

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków W tym tygodniu roz-
począć ma się prze-

budowa ulic Staszica i Sikorskie-
go. Na ul. Sikorskiego na odcinku 
od skrzyżowania Lipowa/Ada-
mówek/Nowe Miasto do Armii 
Krajowej zostanie wymieniona 
nawierzchnia jezdni. Pojawią się 
nowe krawężniki, chodniki z kost-
ki brukowej, wjazdy do posesji, 
przejścia dla pieszych z wysepka-
mi między pasami jezdni, zostanie 
też zbudowana ścieżka rowerowa. 
Przebudowa  ulic Sikorskiego i 
Staszica kosztować będzie blisko 
1 mln 900 tys. zł.

(stop) 

Do tej pory nie wia-
domo, co kierowa-

ło 29-latkiem, który próbował 
popełnić samobójstwo w oko-
licach przystanku tramwajo-
wego przy ul. Wyszyńskiego. 
Chłopak chciał rzucić się pod 
nadjeżdżający tramwaj. Na 
szczęście zrobił to tak nie-
udacznie, że jedynie odbił się 
od boku pojazdu i wylądował 
tuż przy torowisku. 

- Akurat jechałem tym tramwa-
jem – usłyszeliśmy od naszego 
czytelnika, który powiadomił 
nas o zdarzeniu. - Pierwszy raz 
coś takiego przeżyłem. To był 
moment. Nikt w tramwaju tego 
się nie spodziewał. Dosłownie 
kątem oka zauważyłem chłopa-
ka, który rzucił się w kierunku 
jadącego tramwaju. W pierw-
szym momencie pomyślałem, że 
już po nim. Dopiero po chwili 

zauważyłem, że leży obok torów. 
Pasażerowie jadący tramwa-

jem nie wiedzieli co się stało. 
Niektórzy faktycznie myśleli, że 
desperat nie żyje. W tramwaju 
emocje sięgnęły zenitu. Szybko 
wezwano policję. 

-  Prowadzimy śledztwo w 
związku z przestępstwem prze-
ciwko życiu i zdrowiu z art. 151 
kk. Ponadto toczy się też postę-
powanie z art. 86 kw w związku 
z zagrożeniem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym – informu-
je sierżant sztab. Magdalena 
Czarnacka, rzecznik policji w 
Zgierzu. - Na tym etapie nie 
mogę powiedzieć, jakie były po-
wody tego desperackiego kroku 
29-latka. 

Policja nie chce mówić, czy 
chłopak był pod wpływem alko-
holu lub też narkotyków. 

(stop)

Krótko po wybu-
chu gazu w jednym 

z bloków na ul. Sikorskiego 
uaktywnili się oszuści, którzy 
próbują nieuczciwie zarobić 
pieniądze. 

- Byliśmy zmuszeni powy-
wieszać na klatkach schodo-
wych ogłoszenia, aby lokatorzy 
uważali na oszustów – mówi 
Piotr Piętka, prezes spółdziel-

ni mieszkaniowej. - Oszuści 
wmawiają ludziom, że współ-
pracują ze spółdzielnią. Propo-
nują m.in. zakup specjalistycz-
nych czujników gazowych a 
także płatną kontrolę instalacji 
gazowej. W tej sprawie ode-
braliśmy już sporo telefonów. 
Mam nadzieję, że lokatorzy nie 
dadzą się oszukać. 

(stop)

Dużo pracy mają 
służby komunalne 

ze sprzątaniem w miejskim parku 
konarów drzew. Niedawne wi-
chury zrobiły swoje i starsze lub 
spróchniałe drzewa nie wytrzy-
mały naporu silnego wiatru. W 
wielu miejscach przy parkowych 
alejkach leżą połamane gałęzie, 
niektóre wpadły do Bzury. 

(stop)

Połamane drzewa 

Czas na remont

Oszuści żerują na 
ludzkim nieszczęściu

Horror na przystanku! chciał rzucić się pod tramwaj
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Władze spółdzielni 
mieszkaniowej pod-

jęły niedawno decyzję o przesta-
wieniu pojemników na odpady z 
ul. Pogodnej na ul. Miłą. Swoje 
niezadowolenie z takiego obrotu 
sprawy wyrażają głównie starsi 
lokatorzy z Pogodnej, którzy 
mają ogromne problemy z doj-
ściem do oddalonych kubłów 
na śmieci. 

- Cholera by ich wzięła – w takich 
dosadnych słowach opisuje swoje 
niezadowolenie Henryk Zdziarski. 
- Poruszam się o lasce. Jak mam 
teraz dojść do tych pojemników 
na Miłej? Chyba będę wyrzucał 

„ŚMIECIOWA AFERA” NA OSIEDLU
Ozorków 

śmieci tam, gdzie do tej pory. Mam 
to w nosie. 

Warto dodać, że pojemniki na 
śmieci przy ul. Pogodnej stały w 
tym miejscu od kilku lat. Poza tym 
były przeznaczone do selektywnej 
zbiórki odpadów. Teraz zamiast 
kubłów na utwardzonym terenie 
stoją samochody zmotoryzowanych 
lokatorów. Powstał mini – parking. 
Jednak teren miał zupełnie inne 
przeznaczenie.

- Współczuję starszym miesz-
kańcom – słyszymy od Iwony 
Kawczyńskiej, lokatorki jednego z 
bloków przy ul. Pogodnej. - Pojem-
niki na śmieci stoją teraz w znacznej 
odległości. 

Swoje niezadowolenie z tego 

- Nie mam siły iść wyrzucać 
śmieci na Miłą – mówi H. 
Zdziarski 

Lokatorzy rozmawiają o przestawieniu pojemników na śmieci 

powodu wyraża sporo miesz-
kańców.

- Nie rozumiem dlaczego władze 
spółdzielni wpadły na taki pomysł 
– mówi Janina Kacprowicz. - Czy 
chciały nam zrobić na złość?

Także Marek Rosiński zastanawia 
się nad celowością niedawnych zmian.

- I po co to było? Ludzie z Pogod-
nej są wnerwieni. Mówią, że będą 
wysypywać śmieci, pomimo że nie 
ma pojemników. A jak teraz segre-
gować odpady? 

Zdzisław Ewiak, wiceprezes 
spółdzielni mieszkaniowej, zapew-
nia, że przestawienie pojemników 
nie było samowolką.

- Przyszedł do nas przedsta-
wiciel osiedla, pan Wankie-
wicz, który poprosił o ustawie-
nie pojemników przy ul. Miłej. 
Tam też mieszkają starsi loka-
torzy. Nowe pojemniki przy ul. 
Pogodnej zostaną ustawione w 
ciągu jednego – dwóch tygodni. 
W tej sprawie rozmawialiśmy 
już w urzędzie miasta – usły-
szeliśmy od zastępcy prezesa 
SM w Ozorkowie.

(stop)

śmieci tam, gdzie do tej pory. Mam 

Pojemniki stoją 
teraz przy ul. 
Miłej 

Zamiast pojemników 
na śmieci jest mini-
parking
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gryzonie wChodzą do mieszkań 

materiał promocyjny

Jak co roku, dzien-
nik „Rzeczpospoli-

ta” opublikował ranking najlep-
szych samorządów. Samorządy 
są wyróżniane w trzech kate-
goriach – miasta na prawach 
powiatu, gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

W kategorii ,,gminy wiejskie” 
wśród 100 najlepszych, a dokładnie 
na 31 miejscu sklasyfikowano 
Gminę Parzęczew.

Dodatkowo Parzęczew to je-
dyny w tej kategorii w powiecie 
zgierskim i jeden z czterech samo-
rządów z województwa łódzkiego 
ujęty w rankingu.

Dziennik „Rzeczpospolita” pu-
blikuje ranking najlepszych samo-
rządów od 12 lat. Na najwyższych 
pozycjach w zestawieniu znajdują 
się te gminy, które uzyskują najlep-
sze wyniki finansowe i najlepiej 
zarządzają swoim rozwojem.

Samorządy były oceniane w 
dwóch etapach. W pierwszym 
wzięte zostały pod uwagę gminy, 
które najlepiej zarządzały swoimi 

finansami w latach 2012-2015 i jed-
nocześnie najwięcej inwestowały. 
Dodatkowo wszystkie gminy, które 
przeszły przez pierwszy etap oceny 
otrzymały ankiety składające się z 
22 pytań.

W drugim etapie między inny-
mi brano pod uwagę dynamikę 
wzrostu wydatków majątkowych, 
wartość środków unijnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca, 
wskaźnik zadłużenia, dynamikę 
wzrostu dochodów własnych.

W ankietach pytano m.in. o:
• udział wydatków na realizację 

kontraktów z organizacjami poza-
rządowymi w latach 2012-2015,

• liczbę złożonych wniosków o 
dofinansowanie organizacji poza-
rządowych w latach 2012-2015,

• wydatki mieszkaniowe w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca w 
latach 2012-2015,

• wyniki testu szóstoklasistów 
oraz gimnazjalistów w roku szkol-
nym 2015/2016,

• liczbę nowych podmiotów 
gospodarczych działających na 

terenie gminy w latach 2012-2015 w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców,

• czy urząd funkcjonuje na 
podstawie jednej z metod/narzę-
dzi wsparcia zarządzania: CEF, 
EGQM, ISO, PRI,

• jaka jest ocena wiarygodności 
kredytowej,

• czy sprawozdanie finansowe 
było badane przez niezależnego 
biegłego rewidenta,

• udział wydatków na promocję 
gminy w wydatkach ogółem w 
latach 2014-2015,

• współpraca z jednostkami 
pomocniczymi,

• wspieranie rozwoju przedsię-
biorczości,

• inicjatywy w ramach partner-
stwa publicznego,

• czy gmina ma plan zagospo-
darowania przestrzennego, czy 
pozwolenia na budowę wydawane 
są na podstawie decyzji admini-
stracyjnej o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu,

• sposoby zapobiegania bezro-
bociu w gminie,

• liczbę miejsc w przedszkolach 
w stosunku do liczby dzieci w 
wieku przedszkolnym,

• budżet partycypacyjny,
• czy do 30 maja 2015 r. zostały 

uruchomione wypłaty z programu 
Rodzina 500+.

O łącznej klasyfikacji decydowa-
ła suma punktów z obu etapów.

- Pozytywnie oceniam pozycję 
naszej gminy w ogólnopolskim 
rankingu – mówi wójt Ryszard 
Nowakowski. - Mam nadzieję, że 
w przyszłości będzie jeszcze lepiej 
i w rankingach gmina zajmować 
będzie jeszcze wyższe miejsca. 
Jednak najważniejsze jest dla mnie 
zadowolenie mieszkańców gminy. 

Gmina dobrze zarządzana 
Parzęczew

Gm. Ozorków 

Ozorków 

Gm. Ozorków 

Na zdjęciu 
wójt Ryszard 
Nowakowski

Władzom gmi-
ny udało s ię 

doprowadzić do ostatecznego 
i najbardziej korzystnego roz-
wiązania problemu chodnika 
wybudowanego w 2014 r. prowa-
dzącego wzdłuż drogi gminnej od 
Helenowa do Sokolnik Lasu. 

Chodzi o inwestycję, która zreali-
zowana została jeszcze w poprzed-
niej kadencji, kiedy wójtem gminy 
Ozorków był Władysław Sobolew-
ski. Ówczesne władze zdecydowały 
się poszerzyć drogę z Sokolnik Lasu 
do sąsiedniego Helenowa o metro-
wy pas z kostki brukowej. Koszt 
tej inwestycji wyniósł blisko 300 
tys. złotych. Pas o długości prawie 
dwóch kilometrów miał zwiększyć 
bezpieczeństwo podróżujących 
tamtędy pieszych i rowerzystów. 
Inwestycja została zgłoszona do 
Starostwa Powiatowego w Zgierzu, 
a urzędnicy wydali zgodę na jej 
użytkowanie.

Problem polega jednak na tym, 
że inwestycja została zgłoszona jako 
poszerzenie jezdni. Tymczasem 
zgodnie z przepisami jezdnia po-
winna być wykonana z tego samego 
materiału, a tu położono kostkę. Na 
domiar złego szerokość chodnika 
przy jezdni powinna mieć co naj-
mniej dwa metry, a ścieżka rowe-

rowa co najmniej półtora metra. Nie 
jest to więc ani chodnik, ani ścieżka 
rowerowa, ani też poszerzenie dro-
gi. Przybyli na kontrolę inspektorzy 
nadzoru budowlanego uznali więc, 
że chodnik trzeba rozebrać.

- Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Zgierzu wydał de-
cyzję, zgodnie z którą należy prze-
prowadzić prace, które dostosują 
wybudowany obiekt do zgodności 
z przepisami prawa, poprzez jego 
poszerzenie do odpowiedniej sze-
rokości. Takie rozwiązanie pozwala 
uniknąć konieczności rozbiórki 
drogi. Realizacja tej inwestycji znaj-
dzie się w projekcie budżetu gminy 
Ozorków na kolejny rok – mówi 
wójt Tomasz Komorowski.

(stop)

Blisko trzy mie-
siące zamknięty 

dla ruchu był most w Muchówce, 
który na początku maju br. uległ 
poważnemu uszkodzeniu. 

Most został warunkowo dopusz-
czony do użytku i mogą nim jeździć 
pojazdy z obciążeniem do 5 ton. 
Mimo, że usterka została usunięta, 
to jego drewniana konstrukcja wy-
maga gruntownego remontu. Jego 
koszt szacowany jest na ponad 100 
tys. złotych plus dodatkowe 16 tys. 

na projekt remontu uwzględniają-
cy konieczny zakres prac. Całość 
przedsięwzięcia musi zostać wyko-
nana do połowy przyszłego roku. 
Pieniądze na ten cel pochodzić będą 
najprawdopodobniej ze środków 
gminnej kasy, ponieważ w chwili 
obecnej tego typu przedsięwzięcia 
realizowane przez samorządy nie 
kwalifikują się do otrzymania dofi-
nansowania z dostępnych progra-
mów pomocowych.

(stop)

Są wielkie jak koty, 
ohydne i coraz bar-

dziej natarczywe. O pladze 
szczurów mówią lokatorzy ka-
mienicy przy ul. Listopadowej. 

- Widok szczura przemykają-
cego po podłodze w mieszkaniu 
nie należy do przyjemnych. Kilka 
dni temu niestety przeżyłam taką 
sytuację – mówi Maria Baryl-
ska, jedna z lokatorek. - Szczury 
są w mieszkaniach, na klatce i 
podwórku. Niedługo nas zjedzą.

Pani Maria twierdzi, że gry-
zonie upodobały sobie komu-
na l ną k a m ien icę  z  powodu 
zaniedbań administratora. 

- Po prostu o nas zapomnieli. 
Kratki od szamba już nie widać. 
Pełno jest na niej nieczystości. 
Nie można obok przejść, bo aż 
zatyka nos. Taki jest smród. To 
miejsce jest główną wylęgarnią 
szczurów – twierdzi mieszkan-
ka zaszczurzonego budynku. 

Czy chodnik zostanie rozebrany?

Most w Muchówce ponownie otwarty 

Zjedzą nas szczury...

Szczury są w całej kamienicy – mówi pani Maria 

Przy zrujnowanym szambie nie da się wytrzymać. Taki jest 
smród 

Lokatorka skarży się również 
na sąsiada, który – jak usłyszeli-
śmy – zaśmieca podwórko.

- Znosi tu różne rzeczy. Nie 
można tego posprzątać. Tak 
dalej nie da się mieszkać.

M. Barylska zamierza pójść 
do magistratu i zgłosić problem. 
Przydałaby się skuteczna dera-
tyzacja.

(stop)
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Kurka, czyli pieprznik jadalny, 
to gatunek grzybów, 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 robaczywe.
Kurki składają się głównie z 
wody. Jak wszystkie grzyby, 
pieprzniki jadalne nie są je-
dzone ze względu za swoje 
walory odżywcze, bo zawierają 
niewielkie ilości wartościowych 
składników. Dlaczego więc tak 
bardzo je lubimy? Zachwycamy 
się ich wyrazistym, ale delikat-
nym smakiem.

Wartości odżywcze w kurkach

W kurkach znajdują się tylko 
śladowe ilości witamin (B1, C, PP 
i E) oraz składników odżywczych 
(cynk, wapń, fluor, jod, potas). 
Kumulują się głównie w kapelu-
szach, w trzonkach znajduje się 
ich znacznie mniej.

Kurki w kuchni - 
jak przyrządzić grzyby, aby 

nie straciły aromatu?

Kurki świetnie nadają się do du-
szenia, smażenia i marynowania. 
Można je też mrozić, ale wcześniej 
warto grzyby zblanszować, dzięki 
temu po rozmrożeniu nie będą gorz-
kie. Nie poleca się suszenia kurek, 
gdyż stracą aromat. Jeśli jednak zde-
cydujemy się na ten sposób przecho-
wywania, przed przygotowaniem 
warto moczyć je w wodzie przez 30 
min., że nabrały objętości.

Zaletą kurek jest ich delikatny 
aromat, to dzięki temu stały się 
jednymi z najpopularniejszych w 
Polsce grzybów. Lubimy je także 
dlatego, że nie robaczywieją i 
są trwałe - te zalety sprawiają, 
że kurki bywają porównywane 
nawet do borowików.

Czy można je polecić osobom 
odchudzającym się? Tak, bo te 
grzyby są niskokaloryczne, a 100 
g surowych kurek zawiera tylko 
32 kcal.

Ciężkostrawnych grzybów nie 
poleca się dzieciom

Kurki, podobnie jak inne grzy-
by są ciężkostrawne. Jest to spo-
wodowane dużą zawartością chi-
tyny - odmiany błonnika, który 
sprawia, że grzyb jest sztywny i 
trudny do strawienia przez układ 
pokarmowy. Dlatego nie poleca 
się jedzenia kurek na krótko 
przed snem. Warto też po zje-
dzeniu potrawy z kurkami napić 
się naparu z dziurawca lub mię-
ty – 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.

Odciski to problem nie tylko este-
tyczny. Nieleczone niepotrzebnie 
przysparzają bólu, a czasem także 
powodują stan zapalny. 

Chcesz uniknąć odcisków? Noś 
wygodne buty

Zazwyczaj winowajcą są niewygod-
ne buty – za ciasne albo zbyt luźne, 
często na wysokich obcasach, dlatego z 
ich powodu najczęściej cierpią kobiety. 
Na modzele i nagniotki narażone są 
też osoby z dużą nadwagą. Odciski 
mogą być również związane z inny-
mi schorzeniami stóp, ich budową, z 
nierównościami kostnymi, a nawet z 
niewłaściwym chodzeniem. Najlepiej 
zadbać, by odciski nigdy nie pojawiły 
się na twoich stopach. Kluczową spra-
wą jest odpowiednie, wygodne obuwie, 
unikanie obcisłych skarpet i rajstop 
oraz właściwa pielęgnacja stóp.

Stosuj krem nawilżający na odciski

Codziennie na noc stosuj krem, który 
nawilży, natłuści i zapobiegnie nara-
staniu stwardniałej skóry. Powinien 
zawierać składniki natłuszczające. Wy-
próbuj np. krem złuszczająco-zmięk-
czający na zniszczone pięty, krem 
wygładzający pięty, krem na pękające 
pięty, krem redukujący zgrubienia i 
zrogowacenia skóry.

Złuszczaj zrogowaciały naskórek

Zrogowaciały naskórek systematycz-
nie usuwaj pilnikiem albo tarką do stóp. 
Przedtem jednak kilka minut wymocz 
stopy w wodzie z solą (leczniczą albo 

zwykłą) lub olejkiem aromatycznym, 
np. lawendowym. Wprawdzie sam 
w sobie zrogowaciały naskórek nie 
jest problemem zdrowotnym, ale nie-
usunięty może narastać i powodować 
modzele.

Zadbaj o stopy, bo odcisk sam nie 
zniknie

Jeśli zgrubienie zaczęło się już 
pojawiać, osłaniaj je przed dalszym 
tarciem i naciskiem specjalnie wy-
modelowanymi poduszeczkami. 
Wykonane są z silikonu, który nie 
wywołuje uczuleń, nie odparza skóry 
i umożliwia jej oddychanie. Na rynku 
jest ich spory wybór.

Kiedy potrzebna jest pomoc spe-
cjalisty?

Jeśli ciągle nie możesz sobie poradzić 
z odciskami, udaj się do lekarza ortope-
dy. Może on ustalić przyczynę proble-
mów, zalecić odpowiednie wkładki. 
Pomocy szukaj też u podologa – czyli 
specjalisty zajmującego się zdrowiem 
stóp (m.in. odciskami, wrastającymi 
paznokciami, grzybicą, haluksami).

Opryszczka to choroba skóry 
wywoływana przez wirus Her-
pes simplex. Jedną z przyczyn 
pojawienia się opryszczki jest 
nadmierna ekspozycja na słońce 
i przegrzanie organizmu - dla-
tego choroba często atakuje 
latem. Żeby zminimalizować 
ryzyko pojawienia się opryszcz-
ki, ogranicz opalanie i wzmocnij 
odporność organizmu.

 
Opryszczka: wirusa uaktywnia 

obniżona odporność

Stając się nosicielami wirusa 
możemy mieć pewność, że nie da 
on o sobie zapomnieć już nigdy. 
Herpes simplex po wniknięciu 
do organizmu zagnieżdża się 
bowiem w układzie nerwowym 
i tam może pozostać „uśpiony” 
nawet przez wiele lat. W sprzyjają-
cych dla niego warunkach „budzi 
się” i powoduje chorobę. Za uak-
tywnienie się wirusa odpowiada 
obniżona odporność organizmu, 
związana z występowaniem cho-
rób przebiegających z podwyższo-
ną temperaturą ciała, miesiączki, 
przemęczenia, niedożywienia, 
stresu etc. Do schorzenia niezwy-
kle często dochodzi w wyniku 

przegrzania - powstaniu 
opryszczki sprzyja inten-
sywne opalanie!

Opryszczka war-
gowa objawia się w 
pierwszej fazie nie-
przyjemnym uczu-
ciem kłucia, swę-
dzenia i pieczenia w 
zakażonym miejscu. 
Następnie pojawia-
ją się liczne, bolesne i 
wypełnione płynem su-
rowiczym pęcherzyki. Po 
kilku dniach zaczynają one 
pękać i tworzą nieestetycznie 
wyglądające strupki, których pod 
żadnym pozorem nie powinno się 
dotykać i zdrapywać.

Opryszczka: unikaj słońca 
i kontaktu z zarażonymi

Niewiele potrzeba, by zarazić 
się opryszczką. Przede wszyst-
kim należy unikać kontaktu z 
osobą, u której pojawiły się już 
pierwsze objawy. Aby doszło do 
infekcji, wystarczą pocałunki 
czy korzystanie z tych samych 
przedmiotów codziennego użyt-
ku (sztućce, naczynia, przybory 
higieniczne etc). Profilaktyka 

jest nieskuteczna, chociażby ze 
względu na łatwość przenoszenia 
choroby. Nie istnieje też szcze-
pionka, która chroniłaby przed 
nawrotami opryszczki.

Wystrzegaj się nadmiernej eks-
pozycji na słońce. Promienie UV 
padające na wargę powodują 
upośledzenie odporności i w 
rezultacie mogą doprowadzić 
do ujawnienia się opryszczki. W 
słoneczne dni często smaruj usta 
pomadkami lub balsamami z 
filtrem UV.

Soda oczyszczona ma wiele wła-
ściwości, dlatego znalazła szero-
kie zastosowanie w lecznictwie, 
kuchni, kosmetyce i nie tylko. Naj-
bardziej znana jest jako zastępnik 
proszku do pieczenia, a także jako 
domowy sposób na wybielanie 
zębów. Jakie są inne właściwości 
leczniczych sody oczyszczonej:

Oczyszcza organizm z toksyn

Terapię sodą oczyszczoną (w 
formie płynu, roztworu) należy 
stosować regularnie i nie dłużej niż 
przez okres trzech tygodni. Terapia 
ta zobowiązuje także do zachowania 
umiaru w diecie, która nie powinna 
zawierać m.in. tłustych produktów.

Odświeża oddech i nie tylko

Soda oczyszczona pomaga pozbyć 
się porannego nieświeżego oddechu, 
zapachu cebuli czy czosnku i innych 
nieprzyjemnych zapachów z ust. 
Aby się o tym przekonać, należy 
wsypać około łyżeczki sody oczysz-
czonej do szklanki wody i wypłukać 
tą mieszanką usta.

Złagodzi ból gardła i katar

W medycynie naturalnej sodę 
oczyszczona od dawna stosuje się, 
aby złagodzić ból gardła i katar. W 
tym celu można ją wykorzystać na 
kilka sposobów: do inhalacji, jako 

Dlaczego warto jeść kurki?

Opryszczka a słOńce: opalanie Może 
WyWołać oprysZcZkę!

ODCISKI - kłopotliwa przypadłość

Leczenie sodą oczyszczoną
płynny preparat do nosa, płu-
kanka do gardła. 

Na zgagę i niestrawność

Soda oczyszczona jest znana 
jako środek zobojętniający 
kwas. Zdaniem niektórych, 
rozpuszczona w wodzie, w 
połączeniu z sokiem z cytry-
ny lub octem, to sprawdzony 
sposób na zgagę. Niestety, takie 
rozwiązanie nie leczy zgagi, a 
jedynie chwilowo ją „usypia”. 

Na infekcje dróg moczowych

Dodanie sody oczyszczonej do wan-
ny podczas kąpieli może przynieść ulgę 
w przypadku pieczenia skóry związa-
nego z infekcjami dróg moczowych.

Łagodzi ukąszenia owadów

Soda oczyszczona pomoże złagodzić 
ukąszenia owadów. Przygotuj pastę 
z sody oczyszczonej (dodaj do sody 
oczyszczonej tyle wody, aby otrzymać 
konsystencję pasty) i smaruj nią miejsca 
ukąszeń pszczół i innych owadów, 
dzięki czemu odczujesz natychmia-
stową ulgę.

Na oparzenia

W medycynie naturalnej sodę 
oczyszczoną wykorzystuje się także 
w celu łagodzenia oparzeń słonecz-

nych. Aby poradzić sobie z nieprzy-
jemnymi skutkami kąpieli słonecz-
nych, wymieszaj 1/4 szklanki sody 
oczyszczonej z 1/2 szklanki mąki 
kukurydzianej w wannie z letnią 
wodą i zanurz się w tej miksturze 
na tyle czasu, ile będziesz w stanie 
wytrzymać. Możesz także nałożyć na 
skórę szmatkę zanurzoną w lodowa-
tej wodzie z sodą oczyszczoną. 

Na pieluszkowe zapalenie skóry

Możesz zwalczyć pieluszkowe 
zapalenie skóry, myjąc pupę dziecka 
sodą oczyszczoną rozpuszczoną w 
ciepłej wodzie (pod żadnym pozorem 
NIE używaj sody w postaci suchego 
proszku!). Soda oczyszczona łagodzi 
podrażnienia i neutralizuje kwas 
zawarty w moczu.

Na afty

Skutecznym lekiem na aftę lub 
pękającą skórę w kącikach ust jest 
ciepła woda z dodatkiem sody 
oczyszczonej. Przemywaj roztwo-
rem chore miejsca 4 lub 5 razy dzien-
nie przy pomocy sterylnej gazy. 
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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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 
Szwaczka
Umiejętność szycia stębnówką 
i overlockiem – ewentualnie do 
przyuczenia.
ALEX Szycie Odzieży Damskiej
Aleksandra Cieślak
ul. Pojezierska 26/15
91-328 Łódź
tel. 607 321 521
Praca w Łęczycy, 
ul. Belwederska 85

Szwaczka
Umiejętność szycia, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca, tel. 500 106 370

Magazynier/sortowacz
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ
00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław 
tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.

Szwaczka
Umiejętność szycia, chęć do pracy, 
min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz 
Pawłowski 
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005

Ciastowy
Książeczka zdrowia, doświadczenie 
na danym stanowisku.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. z 
o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Obsługa wesołego miasteczka
Chęć do pracy, mile widziane prawo 
jazdy kat. B.
Działalność Kulturalno-Rozrywkowa 
„WESOŁE MIASTECZKO” Mirosław 
Jabłoński
ul. Fiołkowa 2
91-601 Łódź
tel. 665 150 147

Kierowca autobusu 
Prawo jazdy kat. D, aktualny kurs 
na przewóz osób, mile widziane 
doświadczenie zawodowe.
DYNAMIC Travel
Kurzawa i Kurzawa Sp. j.
ul. klonowa 43
99-200 Poddębice
tel. 603 960 871
Praca w Łęczycy 

Pomoc lakiernika
Wykształcenie podstawowe.
KMPERFORMANCE MARIANNA 
KMIECIAK
Zagaj 10
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 514 195 642

Murarz
Systematyczność, 
odpowiedzialność, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
murarza.
DAR-BUD Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30
99-100 Łęczyca
tel. 519 056 415

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

Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie 
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Ogrodnik
Wykształcenie średnie, wymagane 
doświadczenie min. 3 lata poparte 
świadectwami pracy.
Jednostka Budżetowa „Zieleń 
Miejska”
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 47

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
84-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin-Kolonia
CV drogą e-mail: praca@k-flex.pl 

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHPU MIRATRANS
Mirosław Stasiak
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 383 850
Praca na terenie Europy.

Magazynier-sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

OGŁOSZENIA DROBNE

Brukarz
Chęć do pracy, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, wymagane 
doświadczenie.
Zakład Remontowo-Budowlany 
„AGATEK” Krzysztof Kopka
Dzierzbiętów Mały16
99-100 Łęczyca
tel. 502 587 017

Szwaczka (stębnówka, overlock)
Umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 121 155
Praca w Łęczycy na ulicy 
Poznańskiej.

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
„VENEZIA”
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca 
tel. 512 208 211

Magazynier
Umiejętność pracy w zespole, mile 
widziane doświadczenie w pracy 
na magazynie.
DPD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15,
02-274 Warszawa
tel. 660 777 097
e-mail: Cs-praca@dpd.com.pl
Praca w Dobrej k. Strykowa

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomi.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Społem PSS „Mazur” 
w Łęczycy wydzierżawi 

lub odda na zasadzie franczyzy 
sklep wolnostojący o pow. 129,3 

m² przy ul. Belwederskiej 9 w 
Łęczycy. Tel.: 505-266-210 lub 506-

856-382

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, 
ok/ Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam Matiza na części – rocznik 
2003. Tel.: 507-330-281

Sprzedam pielnik w dobrym stanie. 
Tel.: 507-330-281

Sprzedam 2 felgi do Ursusa 330  
w b. dobrym stanie. Tel.: 507-330-281

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

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

Hak holowniczy 1400 kg, 
atest, homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

„BAMBINO” 
+ stare płyty winylowe 

– sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Widziałeś 
coś 

ciekawego? 
Daj znać!

tel. 24 257 63 87

reklama

reklama
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Mundurowi z łęczyc-
kiego ruchu drogowe-

go zatrzymali poszukiwanego, 
który przed wymiarem sprawie-
dliwości przez ostatnich kilka lat 
ukrywał się w Holandii. Wpadł w 
ręce stróżów prawa bo przeszedł 
przez jezdnię przy zapalonym 
czerwonym świetle.

Zanosiło się na rutynową inter-
wencję w centrum miasta. Policjanci 
z wydziału ruchu drogowego pod-
jęli czynności wobec mężczyzny, 
który przeszedł przez jezdnię przy 
zapalonym czerwonym świetle. 

Kiedy zorientował się, że w jego 
kierunku podchodzą mundurowi 
przyspieszył, próbował wmieszać 
się w tłum i wsiąść do autobusu. 
Funkcjonariusze obserwując nie-
typowe zachowanie mężczyzny 
postanowili sprawdzić, czym tak 
naprawdę było spowodowane. Po 
chwili, podczas sprawdzenia w 
bazie okazało się, że 28 – latek jest 
poszukiwany przez sąd w celu 
osadzenia w areszcie. Skazany za 
włamanie, przed wymiarem spra-
wiedliwości w ciągu ostatnich kilku 
lat ukrywał się w Holandii.

Dom Kultury w 
Łęczycy zaprasza 

twórców ludowych, amatorów 
i hobbystów do wzięcia udziału 
w konkursie „Koronka i Rzeźba” 
W kategorii koronkarstwo 
zainteresowani muszą 
dostarczyć serwetkę wykonaną 
dowolną metodą, natomiast 
w rzeźbie trzeba dostarczyć 
postać wykonaną w tematyce 
- między piekłem a niebem. 
Prace konkursowe należy 
dostarczyć do 5 września br. 
a rozstrzygniecie nastąpi 18 
września podczas tegorocznej 
imprezy „Łęczyca w barwach 
jesieni”.

W ciągu trzech dni wzmożonych kontroli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy wyeliminowali z dróg powiatu 
łęczyckiego trzech nietrzeźwych kierujących. Odnotowali pięć 
kolizji drogowych w tym jedną z udziałem nietrzeźwej kierującej.

15 lipca policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 60 – letniego 
rowerzystę. Mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. 
Na drugi dzień około godziny 20.00 dyżurny łęczyckiej policji odebrał 
zgłoszenie od kierowcy peugeota, który oświadczył, że uczestniczył 
w kolizji drogowej do której miało dojść na odcinku drogi na terenie 
gminy Góra Świętej Małgorzaty. Policjanci potwierdzili zgłoszenie 
ustalając tym samym, że podczas wymijania się pojazdów uszkodzono 
lusterka. Kierowcą drugiego samochodu biorącego udział w kolizji była 
32 – latka. Badanie stanu trzeźwości uczestników zdarzenia wykazało, 
że kobieta była nietrzeźwa miała w organizmie 1,8 promila alkoholu. 
W miejscowej komendzie usłyszała zarzut kierowania pojazdem me-
chanicznym będąc pod wpływem alkoholu. Zgodnie z literą prawa za 
ten czyn grozi: grzywna, kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz 
prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, obowiązkowa nawiązka 
na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 
wysokości co najmniej 5 tys. zł. 17 lipca w trakcie kontroli mundurowi 
ujawnili kolejnego amatora mocnych trunków. Badanie 33 – latka kie-
rującego autem wykazało, że miał w organizmie 2,4 promile alkoholu.

Policjanci zatrzymali 26 – latka, 
który okradał swojego praco-
dawcę z drutu spawalniczego. 
Straty wyceniono na ponad 1200 
złotych. 

18 lipca dyżurny łęczyckiej komen-
dy został powiadomiony o kradzieży, 
do której miało dojść w zakładzie 
pracy na terenie powiatu. Policjanci 
na miejscu potwierdzili zdarzenie 
wyjaśniając jednocześnie okoliczno-
ści. Okazało się, że w samochodzie 
jednego z pracowników ujawniono 

szpule z drutem spawalniczym sta-
nowiące własność pracodawcy. W 
związku z powyższym zatrzymano 
podejrzewanego 26 – latka. Podczas 
pracy z mężczyzną śledczy ustalili, że 
w okresie zatrudnienia sukcesywnie 
okradał swojego pracodawcę. W su-
mie nieuczciwy pracownik ukradł 
między innymi sześć szpul drutu 
spawalniczego oraz tarcze do szli-
fowania. 19 lipca 2016 roku usłyszał 
zarzut kradzieży. Grozi mu kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

Obecnie trwają prace 
remontowe na ulicy 

Władysława Broniewskiego, po-
legające na ułożeniu kostki bru-
kowej. 

Prace rozpoczęto na początku 
czerwca bieżącego roku, od strony 
ulicy Juliusza Słowackiego. Dodat-
kowo, przy ulicy Marii Konopnic-
kiej 4 ukończono prace związane 
z ustawieniem nowych zabawek 
na placu zabaw, natomiast przy 
ulicy Wrzosowej, trwa montaż ele-
mentów placów zabaw. Przy nowo 
powstałym placu zabaw dla dzieci 
przy ulicy Marii Konopnickiej 8-8a, 
pracownicy Jednostki Budżetowej 
„Zieleń Miejska” w Łęczycy utwar-
dzili teren płytami ażurowymi. Na 
stadionie miejskim płyta boiska 
przechodzi metamorfozę. Znisz-
czona trwa w polach bramkowych 
została wymieniona na nową. 

Ukrywał się w Holandii, 
wpadł na pasach

Nietrzeźwi kierowcy

Konkurs „Koronka 
i Rzeźba”

nieuczciwy pracownik

Remonty na terenie miasta
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Rekordowo ciepłe 6 miesięcyChili najlepiej popijać mlekiemSzczęście to zdrowie

Telewizor dla 
przechodniów

Przeładowali

Skórzane 
wdzianko

Amerykanie twierdzą, że od krowiego szczęścia zależy 
ilość wapnia. W ludzkim ciele jest więcej wapnia niż jakie-
gokolwiek innego minerału. W diecie zachodniej głównymi 
jego źródłami są mleko, sery i jogurty. Wzmożone ludzkie 
zapotrzebowanie na Ca wpływa jednak negatywnie na 
bydło: ok. 5-10% populacji krów północnoamerykańskich 
cierpi bowiem na hipokalcemię. Ryzyko obniżonego 
poziomu wapnia we krwi jest szczególnie wysokie bez-
pośrednio przed i po porodzie. 
Chcąc zastopować to zjawisko uczeni przeprowadzili eks-
peryment, który dowiódł, że szczęścliwe krowy dają mleko 
bogatsze w wapń. Codzienne kroplówki z prekursorem 
serotoniny prowadziły do wzrostu poziomu wapnia we 
krwi krów rasy holsztyno-fryzyjskiej oraz w mleku krów 
rasy Jersey.

By ugasić pieczenie po zjedzeniu papryczek chili, najlepiej wypić 
mleko. Okazuje się, że w mleku występuje białko, które może 
wypierać uczucie silnego pieczenia z receptorów na języku. 
Gdy kapsaicyna, czyli piekąca substancja przyłączy się do recep-
torów w jamie ustnej, do mózgu wysyłany jest taki sam sygnał, 
jak po dotknięciu czegoś gorącego. To dlatego niektórzy ludzie 
pocą się po zjedzeniu pikantnych papryczek. W takiej sytuacji 
pomogą mleko i produkty mleczne, np. śmietana czy lody. Wę-
glowodany również zastępują kapsaicynę w receptorach, ale nie 
tak skutecznie jak mleko. Ani alkohol, ani woda nie pomogą tak 
jak mleko, bo nie zablokują uczucia pieczenia, tylko rozprowadzą 
je po całej jamie ustnej. Które papryczki są bardziej pikantne: 
czerwone czy zielone? To oczywiście zależy od odmiany, ale 
generalnie czerwone będą łagodniejsze, bo zawierają więcej 
pomagających zneutralizować pieczenie cukrów. W czasie pierwszej połowy bieżącego roku padło wiele 

rekordów temperatury. Wszystko wskazuje na to, że rok 
2016 będzie najgorętszym w historii pomiarów. Częściowo 
za wysokie temperatury odpowiada wyjątkowo silne te-
goroczne El Niño. Po jego zakończeniu temperatury nieco 
spadły, nadal jednak utrzymują się na rekordowo wysokich 
poziomach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest globalne 
ocieplenie. Bieżący rok, łącznie z czerwcem, jest dotychczas 
- według NOAA - o 1,05 stopnia Celsjusza cieplejszy od śred-
niej z XX wieku. Jeśli nawet bieżący rok nie będzie cieplejszy 
od roku ubiegłego, to trendy globalne są jasne. Spośród 15 
najgorętszych lat w historii pomiarów aż 14 miało miejsce 
w XXI wieku. W Polsce, rekordowo wysokich temperatur w 
tym roku i w długim czasie nie odnotowaliśmy. Wyjątkiem 
były kilkudniowe upały.


