
11 SIERPNIA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny

Nowy
Tygodnik
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 1 SIERPNIA • NUMER 198/16 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

Korzystny 
wyrok dla byłej 
sekretarz

230

wyrok dla byłej wyrok dla byłej 

str. 6

str. 3str. 5

str. 11str. 7

Tygodnik

str. 2

Gwiazdy 
w Uniejowie

str. 9

Zaskoczenie 
na Morelowej

Żniwa 
w powiecie 

poddębickim

Burmistrz Łęczycy mówi o skandalu. 
Zrujnowany chodnik na Konopnickiej

ludzie nie śpią 
przez karetki

Zrujnowany chodnik na Konopnickiej

GOLASY NA 
dziaŁkaCH

Na terenie ogródków 
działkowych przy ul. 

Konstytucji 3 Maja 
w ozorkowie doszło 

do niecodziennej sytuacji. Między 
altankami biegali rozebrani ludzie: 
dwóch mężczyzn i kobieta. jak udało 

nam się ustalić, towarzystwo 
najpierw piło a później 

rozochocone dało upust swoim 
erotycznym fantazjom 

> więcej na str. 10
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krzyczał? 
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Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

Miniony miesiąc był kapryśny. 
Porywiste podmuchy wiatru i 
gwałtowne opady deszczu (jak 
chociażby ten z ub. piątku) nie 
nastrajały wakacyjnie. jednak 
zdaniem synoptyków sierpień ma 
być bardziej słoneczny i suchy. 
już za tydzień lato ma się usta-
bilizować. Ciepło i słonecznie ma 
być nawet do pierwszej dekady 
września. 

(zz)

Po naszym ubie-
głotygodniowym 

tekście o pobitym 23-letnim 
kliencie sklepu, jest odpowiedź 
policji. 

- Policjanci z ogniwa patro-
lowo – interwencyjnego zosta-
li skierowani na interwencję 
na ulicę Kaliską w Łęczycy w 
związku ze zgłoszeniem dyspo-
zytorki pogotowia. Na miejscu 
zastali mężczyznę siedzącego 
na chodniku. Mężczyzna został 
wylegitymowany. Funkcjona-
riusze zauważyli na jego czole 
otarcie naskórka. 23 – latek w 
rozmowie z funkcjonariuszami 
oświadczył, że po wyjściu ze 
sklepu został uderzony przez 
nieznaną mu osobę, upadł i 
otarł czoło. Mężczyzna został 
pouczony o prawnych możliwo-
ściach dalszego postępowania w 
związku ze zdarzeniem, którego 
był uczestnikiem. Może docho-
dzić swoich roszczeń w trybie 
postępowania prywatno – skar-
gowego. Stanowczo stwierdził, 
że nie żąda żadnej pomocy z 
naszej strony – poinformowała 
podkom. Agnieszka Ciniewicz, 
rzecznik łęczyckiej policji. 

Zupełnie inaczej opisały zda-
rzenie sprzedawczynie ze skle-
pu. Według nich na 23-latka 
napadło kilku napastników. 
Chłopak został pobity do nie-
przytomności. 

Warto dodać, że rzeczniczka 
nie odpowiedziała na pytanie 
czy sprawca (lub sprawcy) zo-
stali ujęci. 

(zz)

Dość często dochodzi 
ostatnio do kolizji w 

rejonie miejskiego targowiska. 
Trwające remonty ul. Poznań-
skiej i terenu przed stacją 
benzynową mocno zdezorgani-
zowały ruch w tej części miasta. 
Na domiar złego niektóre znaki 
drogowe powinny zostać zdję-
te, bo wprowadzają kierowców 
w błąd. 

- No pięknie nas Łęczyca przy-
witała – denerwował się kierowca z 
Malborka, który miał stłuczkę na ul. 
Plac Przedrynek. - Nie wiadomo jak 
tu jechać. Znaki informują o nakazie 
skrętu w prawo, a po prawo stoją 
kamienice. 

Po naszej interwencji 
burmistrz Krzysztof 

Lipiński wysłał ostrego maila 
do inwestora, który prawie dwa 
tygodnie temu rozbebeszył chod-
niki przy ul. Konopnickiej. 

Mieszkańcy zachodzą w głowę, 
co dzieje się w centrum Łęczycy. 
Chodniki w wielu miejscach są 
zniszczone do tego stopnia, że nie 
jest możliwe korzystanie z trotu-
arów. Brakuje płyt, szerokie łachy 
piachu uniemożliwiają spacer.

- Kto jest za to odpowiedzialny? - 
pyta Krystyna Marciniak. - Chyba 
nie spółdzielnia mieszkaniowa, bo 
na klatkach nie ma żadnych infor-
macji o tych pracach. 

Na zrujnowane chodniki skarży 
się też Stanisława Jabłońska.

- Można nogi połamać – mówi 
zdenerwowana mieszkanka.

Jarosław Pacholski, prezes „Łę-
czycanki”, widział w jakim stanie są 
chodniki przy Konopnickiej.

- To nie jest nasza inwestycja. 
Gdybyśmy my byli inwestorem, to 
na pewno informacje o takich pra-
cach dotarłyby do lokatorów spół-
dzielczych bloków – usłyszeliśmy. 

Dzwonimy do burmistrza.
- Nie ma mnie w Łęczycy. Poroz-

mawiam z urzędniczką, aby spraw-
dziła co to za problem. Oddzwonię 
za chwilę.

Burmistrz Krzysztof Lipiński w 
następnej rozmowie z dziennika-
rzem nie ukrywał irytacji.

- To skandal, aby tak w centrum 
miasta zniszczyć chodniki. Inwe-
storem jest Zakład Gazownictwa 
w Łodzi. Tłumaczą się, że musieli 
w ten sposób pozostawić robotę, 
bo niektóre płyty chodnikowe były 
popękane. Poleciłem Zieleni Miej-
skiej, aby puste miejsca uzupełnić 
płytami. Mam nadzieję, że po na-
szym mailu gazownicy przyspieszą 
inwestycję i uporządkują teren.

tekst i fot. (zz)

Jaka pogoda 
w sierpniu?

W ub. piątek w południe nad 
Łęczycą przeszła gwałtowna 
burza. Na zdjęciu mieszkaniec 
z... parasolem plażowym, 
który chronił się przed 
deszczem na ul. Zachodniej

chłopak 
nie chciał 
pomocy. 

Czy się bał?

Stłuczka za stłuczką

Kolizja przy miejskim targowisku

Znak został przekręcony
- Ten znak został przekręcony 

– usłyszeliśmy od jednego z han-
dlowców na miejskim targowisku. 

- Faktycznie, teraz lepiej nie przy-
jeżdżać w to miejsce samochodem. 

(zz)

to jest skandal! - mówi burmistrz to jest skandal! - mówi burmistrz 

Na zrujnowane chodniki skarżą się mieszkańcy osiedla przy ul. 

Konopnickiej

Po naszej interwencji - To nie jest nasza inwestycja. 

to jest skandal! - mówi burmistrz to jest skandal! - mówi burmistrz 
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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

Gm. Grabów

Gm. Grabów

Łukasz Zduńczyk, 
młody sołtys z Bo-

rucic, negatywnie ocenia wójta 
Tomasza Pietrzaka w zakresie pro-
wadzonych inwestycji drogowych 
w gminie.

- Dwa lata temu miałem wrażenie, 
że naprawa dróg to tylko kwestia roku, 
no może dwóch. Dziś już nie mam 
złudzeń, nie są one nawet umieszczone 
w planach naprawy ani w tym roku, 
ani chyba w przyszłym, skoro wójt 
nie może dogadać się z radą w kwestii 
budżetu – usłyszeliśmy.

Nie jest to odosobniona opinia. Gło-
sów niezadowolenia jest więcej.

- Podobnie jak kolega, też jestem 
rozczarowany. Sołtysem także 
jestem pierwszy raz i wydawało 
mi się, że po tych wszystkich po-
czątkowych deklaracjach ze strony 
wójta, współpraca będzie wyglą-
dała zupełnie inaczej - mówi sołtys 
Bartłomiej Sochacki. - Ja nawet 
nie wiem, co miałbym w tej chwili 

powiedzieć mieszkańcom mojego 
sołectwa w kwestii określenia czasu 
podjęcia jakichkolwiek działań w 
obszarze naprawy dróg.

Tomasz Pietrzak jest zaskoczony.
- Jestem otwarty na współpracę, po-

wtarzam to za każdym razem. Kiedy 
tylko jestem obecny w urzędzie zawsze 
znajdę czas dla każdego. Dla sołtysów 
tym bardziej, bo są oni swego rodzaju 
łącznikami między gminą a mieszkań-
cami. Poza tym zawsze są zapraszani 
na sesje i mogą zadawać pytania, nie 
bardzo rozumiem dlaczego uważają, 
że nie ma współpracy – komentuje 
wójt. - Co się zaś tyczy dróg, to sytuacja 
w tym roku jest trudna, radni dokonali 
diametralnych zmian w budżecie w 
rozdziale – naprawa dróg, i tak napraw-
dę możliwości są bardzo ograniczone. 
Odcinek drogi we wsi Borucice był 
niedawno robiony, dlatego w tym 
roku nie planujemy tam uzupełniania 
kruszywa.

(mku)

Anzelm Florian, 
prezes spółk i 

wodnej, straszy rolników windy-
katorem. Gospodarze są oburzeni.

- Nie będę płacił składki członkow-
skiej, bo ja do spółki nie należę - sły-
szymy od Andrzeja Starczyńskiego, 
rolnika z Grabowa.

Podobną opinię wypowiada Gra-
żyna Stolarczyk prowadząca wspól-

nie z mężem gospodarstwo na terenie 
sołectwa Borucice.

- Mąż już dawno wypowiedział 
członkostwo w spółce, głównie dla-
tego, że oprócz tego, że płaciliśmy 
składki, to żadnej korzyści z tego 
płacenia nie było. Teraz sami konser-
wujemy urządzenia melioracyjne.

Co na to prezes gminnej spółki 
wodnej w Grabowie?

- Rolnicy niechętnie płacą składki a 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
nie wystarcza na wszystko - mówi 
A. Florian.

Rolnicy nie chcą płacić, bo spółka 
- w ich ocenie - nie wykonuje swoich 
zadań. Spółka z kolei nie jest w stanie 
zaspokoić wszystkich potrzeb, bo nie 
ma pieniędzy. Koło się zamyka. 

(mku)

Sołtysi krytykują wójta

Na zdjęciu prezes 
spółki wodnej 

Łęczyca Renata Brygier, zwol-
niona dyscyplinarnie 

z urzędu miasta była sekretarz, 
może mówić o satysfakcji. Sąd 
pracy orzekł, że zwolnionej 
urzędniczce magistrat powi-
nien wypłacić równowartość 
jej dwóch pensji. To jednak nie 
koniec, bowiem burmistrz już 
teraz zapowiada odwołanie od 
tej decyzji. 

- Nie zmienię swojego zdania i 
nadal uważam, że zwolnienie dys-
cyplinarne byłej sekretarz miasta 
było słuszne – twierdzi burmistrz 
Krzysztof Lipiński. - Dlatego od 
wyroku sądu pracy odwołamy się 
do wyższej instancji. 

Jak można się domyślić, R. Bry-
gier, cieszy się z orzeczenia sądu. 

- 25 lipca br. zakończyła się  
rozprawa w pierwszej instancji, 
którą wygrałam, bowiem Sąd 
Rejonowy w Kutnie orzekł o przy-
wróceniu mnie do pracy, zasądził 
dwumiesięczne wynagrodzenie 
oraz zwrot kosztów postępo-
wania – mówi Renata Brygier. 
- Oznacza to, że moje zwolnienie 
dyscyplinarne nie miało żadnych 
podstaw. Wyrok nie był dla mnie 
zaskoczeniem, bowiem w piśmie 
o rozwiązaniu umowy o pracę nie 
była wskazana przyczyna dyscy-
plinarnego zwolnienia. Jestem za-
dowolona z wyroku. Sąd uwzględ-
nił wszystko, o co wnosiłam.

Przypomnijmy, że urzędniczka 
była pracownikiem łęczyckiego 
magistratu od kwietnia 2004 roku. 
Sześć lat później została sekreta-
rzem miasta. W ostatnim czasie do-
stała karę nagany za „brak nadzoru 
nad podległym pracownikiem”, 

z którą się nie zgadza. Od końca 
marca przebywała na zwolnieniu 
lekarskim. Później okazało się, że po 
chorobie nie ma już gdzie pracować. 
Umowa o pracę została rozwiązana 
bez wypowiedzenia 18 maja.

(zz)

Renata Brygier wygrała z magistratem w pierwszej instancji. Burmistrz nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie od orzeczenia sądu pracy

Burmistrz: „Zwolnienie było słuszne”
Była sekretarz: „Zostałam skrzywdzona”

Straszą windykacją 
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Grabów

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

W a k a c j e  t o  d l a 
uczniów pora odpo-

czynku. Wielu młodych ludzi w 
tym czasie chętnie sięgnęłoby 
po ulubioną lekturę. Niestety w 
Grabowie biblioteka od dwóch 
tygodni jest nieczynna.

- W domowych zasobach nie 
posiadamy wszystkich lektur - 
mówi Henryka Łopacińska, matka 
uczennicy rozpoczynającej w tym 
roku szkolnym naukę w ogólnia-
ku. -  Córka chciałaby trochę się 
przygotować, przeczytać kilka po-
zycji. Poszła do gminnej biblioteki 
publicznej w Grabowie. Niestety, 
na drzwiach zastała kartkę infor-
mującą o urlopie. Jestem zdziwio-
na, bo przecież szczególnie teraz, 
w tym wolnym od nauki czasie, 
biblioteka powinna być czynna, 
żeby młodzież mogła skorzystać z 
księgozbioru.

Trudno nie przyznać racji naszej 
rozmówczyni. Pytamy wójta To-
masza Pietrzaka, dlaczego akurat 
teraz biblioteka jest nieczynna.

Marianna Ciach – Ko-
lińska, lokatorka bloku 

przy dworcu PKS, nie szczędzi 
słów krytyki pod adresem prze-
woźnika. Twierdzi, że przedsię-
biorstwo nie liczy się z ludźmi i 
na swoim terenie robi co chce. O 
co chodzi?

- Wszelkie granice zostały już 
przekroczone – słyszymy. - Jak długo 
jeszcze mamy wdychać smród z rur 
spalinowych autobusów? Kierow-
cy zatrzymują się przed naszym 
blokiem a mają przecież taki duży 
plac. Poza tym też przed blokiem 
naprawiają nierzadko pojazdy. To 
karygodne. 

Oburzona lokatorka powiedziała 
nam, że kierowcy PKS nie liczą się 
ze zdaniem lokatorów.

- Mają wszystko w nosie. Zacho-
wują się tak, jakby mieli tu swoje 
państewko. Robią co chcą...

O krytyce firmy rozmawiamy na 
dworcu.

- To niemożliwe, aby kierowcy 
specjalnie parkowali autobusy 
przed blokiem. Faktycznie, teren 
mamy duży i pojazdy stawiane są 
w znacznej odległości od bloku. 
Poza tym wszelkie naprawy robione 
są w bazie w Sierpowie – twierdzi 
pracownik PKS. - Oczywiście, jeśli 

są skargi, to należy zwrócić uwa-
gę na problem i nie będziemy go 
bagatelizować. Porozmawiamy z 
kierowcami. 

O sprawie próbowaliśmy poroz-
mawiać również z prezesem. Nie 
zastaliśmy go jednak w biurze.

(zz)

W wakacje się nie poczyta

Czytelnicy grabowskiej 
biblioteki w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni mogli jedynie 
„pocałować klamkę”

-  To jest decyzja pani dyrektor 
Danuty Łukomskiej i to ją należy 
zapytać - słyszymy od wójta.

Oczywiście, że można zapytać, ale 
problem polega na tym, że przecież 
biblioteka teraz nie pracuje i pani dy-
rektor przebywa na urlopie. Szkoda, 
że w tym czasie nie zorganizowano 
żadnego zastępstwa. Dobra wiado-
mość jest taka, że urlop w bibliotece 
w Grabowie trwa do 2 sierpnia. 

(mku)

Wstyd na pl. Kościuszki
Łęczyca

Łęczyca

Pomnik żołnierzy po-
ległych w walkach 

nad Bzurą w 1939 roku, który 
stoi na pl. T. Kościuszki, nie do 
końca dobrze się prezentuje. 
Niestety na obelisku, szczególnie 
od strony tylnej nie widać żadnej 
dbałości o jego dobry stan tech-
niczny i wizualny. 

Mieszkańcy nie szczędzą słów 
krytyki. Pomnik upamiętniający 
bohaterów powinien błyszczeć.

- Miejsce pamięci narodowej, w 
centrum miasta musi być zadbane 
przez cały rok, a nie tylko wtedy, 
kiedy jest kolejna rocznica obcho-
dów upamiętniających wrześniową 
kampanię - mówi Feliks Baranow-

ski. - Ja słabo pamiętam tamten czas 
trwogi, kiedy nikt nie był pewien co 
wydarzy się za minutę, czy godzi-
nę, byłem małym chłopcem. Ale 
dobrze pamiętam strach, rannych 
żołnierzy, krew, cierpienie i ból. 
Współcześni, młodzi ludzie nawet 
sobie nie są w stanie tego wszyst-
kiego wyobrazić, nie jest to jednak 
powód, aby nie szanować takich 
miejsc pamięci. Myślę, że wła-

dze też powinny 
bardziej się zain-
teresować i oczy-
ścić pomnik, bo 
to miejsce to świę-
tość. Nie wiadomo 
jakby wyglądała 
dziś Łęczyca, gdy-
by nie poświęcenie 
tamtych żołnierzy.

(mku)

PkS stworzyło sobie państewko?
Pani Marianna 
skarży się na 
kierowców PKS 
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Łęczyca 

Gm. Łęczyca

materiał płatny

We wtorek kiedy to w Krakowie rozpoczynały się Światowe Dni Młodzieży, na jednej z tras 
przejazdu pielgrzymów tj. na autostradzie A2 przy węźle Dąbie i Uniejów, zostały zamontowane 
znaki turystyczne informujące o Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Faustyny w Świnicach 
Warckich. jest to nie lada wydarzenie, tym bardziej, że starania o znaki rozpoczęto w 2006 r. 

Ścieżka formalna, którą trzeba było pokonać okazała się niezwykle zawiła. Jednak dzięki przychyl-
ności wielu osób, cel został osiągnięty.  Zaangażowaniem wykazali się: Ks. Janusz Kowalski - Kustosz 
Sanktuarium Św. Faustyny, Radna Powiatu Łęczyckiego Sylwia Prażnowska, parlamentarzyści: Senator 
RP Przemysław Błaszczyk i Poseł na Sejm Marek Matuszewski, którzy rok temu postanowili podjąć 
kolejne starania o znaki kategorii E-22b ze względu na rozpoczynające się w 2016 roku, w Polsce - Świa-
towe Dni Młodzieży. Podziękowanie za zrozumienie problemu i istoty sprawy należą się Ministrowi 
Infrastruktury i Budownictwa Andrzejowi Adamczykowi i Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa Jerzemu Szmitowi, oraz Dyrektorom  GDDKiA Oddziałów w Łodzi i 
w Poznaniu.

Przemieszczający się podróżni w kierunku Łodzi, jak i Poznania będą mogli z łatwością dojechać do 
Sanktuarium Św. Faustyny. Dobre oznakowanie wzmocni znaczenie turystyczne powiatu łęczyckiego, 
ale przede wszystkim samych Świnic Warckich. Senator RP Przemysław Błaszczyk przyznaje, iż „Takie 
oznakowanie powinno być już od dawna. Tym bardziej cieszę się z sukcesu, który może bezpośrednio 
wpłynąć na poprawę atrakcyjności naszego regionu, szczególnie w tak ważnym okresie rozpoczęcia 
się Światowych Dni Młodzieży, gdzie do Świnic Warckich przyjeżdżają pielgrzymi z całego Świata.” 

Sanktuarium widoczne z autostrady

Gminny samorzą-
dowiec Grzegorz 

Góra ma już dosyć, jego zdaniem, 
bezczynności dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy. Po-
stanowił złożyć na niego skargę w 
związku z niewyciętymi suchymi 
konarami drzew przy drodze 
powiatowej.

Droga z Topoli Królewskiej do Kozub 
jest, jak większość dróg, obsadzona 
drzewami. Zwłaszcza wtedy, kiedy 
znaczna liczba konarów jest uschnięta, 
grozi złamaniem.

- W tej sprawie wypowiadam 
się już od około dwóch lat - mówi 
Grzegorz Góra. - Ale jak do tej pory 
bez skutku. W związku z tym zło-
żyłem do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego skargę na 
bezczynność dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy w 
zakresie należytego utrzymania 
obiektu budowlanego – drogi po-
wiatowej 2505E. 

Z dyrektorem ZDP Pawłem 
Wołoszynem nie udało nam 

się skontaktować. O komentarz 
poprosiliśmy więc pracownika 
Zarządu Dróg Powiatowych w 
Łęczycy.

- Byliśmy na tej drodze. Rzeczy-
wiście są do usunięcia uschnięte 
konary, ale tak szybko tego wszyst-
kiego nie da się zrobić. Aby wyciąć 
suche gałęzie, trzeba sprowadzić 
podnośnik, w tym roku co prawda 
już przeprowadzaliśmy taką akcję 
na drodze koło Grabowa, tam też 
było bardzo niebezpiecznie, ale 
o drodze do Kozub wówczas nie 
było mowy - tłumaczy Jarosław 
Krajewski.

Radny czeka na odpowiedź In-
spektora Nadzoru Budowlanego. 
Bez względu na jej treść, gałęzie 
powinny zostać usunięte jak naj-
szybciej.

(mku)

Od  1 września w czterech zespo-
łach szkół  prowadzonych przez 
powiat łęczycki będzie więcej 
oddziałów klas pierwszych. To 
dobra informacja, zważywszy na 
niż demografi czny.

- Jest więcej młodzieży, niż na 
początku zakładaliśmy - powiedział 
podczas sesji starosta Wojciech 
Zdziarski. - W I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Kazimierza Wiel-
kiego powstaną 3 oddziały, w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. Ja-
dwigi Grodzkiej, 2 oddziały. Ponad-
to łącznie 7 oddziałów technikum, 
2 w Zespole w Piątku, 2 w zespole 
szkół im. Kardynała Wyszyńskiego 

w Łęczycy, 3 w zespole szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej, i 3 oddziały 
szkoły zasadniczej w zespole nr 
1 w Łęczycy. Mimo, że niż demo-
graficzny wchodzi nieubłaganie 
do szkół ponadgimnazjalnych, to 
w naszym powiecie nie jest wcale 
tak źle. Istniejąca baza dydaktyczna 
będzie wykorzystana.

Starosta poinformował również, 
że od 1 września inauguruje swoją 
działalność Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii, który będzie funkcjo-
nował w strukturze organizacyjnej 
Specjalnego Ośrodka Wychowaw-
czego w Stemplewie.

(mku)

Na nietypowy pro-
blem zwrócił uwagę 

nasz Czytelnik, który poskarżył 
się na sygnały dźwiękowe kare-
tek pogotowia. - W nocy nie ma 
ruchu. Dlaczego więc karetki tak 
wyją? - pyta lokator jednego z 
bloków przy ul. Zachodniej. 

Używanie sygnałów dźwięko-
wych podczas dziennej jazdy to 
norma. Czy w nocy karetki również 
muszą uruchamiać syreny? Takie 
pytanie zadaje łęczycanin, który 
twierdzi, że przez nocne wycie ka-
retek nie może spać. 

- Szału można dostać. Już wiele 
razy byłem budzony w nocy przez 
karetkę jadącą na sygnale do szpita-
la. Zawsze wtedy spoglądam przez 
okno i widzę, że na ulicy nie ma 
żadnego ruchu. Moim zdaniem wy-
starczyłoby, aby zamiast tego wycia 
włączyć jedynie koguty na dachu. 
Karetka też byłaby zauważalna i 
byłoby chociaż cicho – usłyszeliśmy.

Dwie karetki pogotowia ratunko-
wego (podstawowa i specjalistycz-
na) stacjonują przy ul. Ozorkowskiej. 
Blisko są budynki mieszkalne. Z całą 
pewnością wyjazdy karetek na do-
nośnym sygnale są dla okolicznych 
mieszkańców pewną uciążliwością. 

Uczniów nie brakuje

Radny składa skargę

Radny Góra ze skargą na 
dyrektora ZDP w Łęczycy

ludzie nie mogą spać
wszystko przez pogotowie

Niektórzy lokatorzy z bloków na Zachodniej skarżą się na głośne 
karetki, które... zakłócają ciszę nocną 

Karetki, przy ul. Ozorkowskiej, stoją tuż przy kamienicy 

Co na uwagi mieszkańców dot. 
sygnałów dźwiękowych mówią w 
punkcie Falcka?

- Niestety, nic na to nie pora-
dzimy. Te 
s p r aw y 
regulują 
przepisy. 
K a r e t -
ka jako 
p o j a z d 
uprzywi-
lejowany 

musi używać sygnałów dźwięko-
wych i świetlnych. Także w nocy 
– twierdzą ratownicy. - Nie możemy 
wyłączyć syren i jechać jedynie na 

błyskach.
Z a g l ą -

d a m y  d o 
przepisów 
prawa o ru-
chu drogo-
wym. Mó-
wią jasno: 
„ p o j a z d 
uprzywile-
jowany to 
t a k i ,  k t ó -
r y w ysyła 
s y g n a ł y 
ś w i e t l n e 
w po st ac i 
niebieskich 

świateł błyskowych i jedno-
cześnie sygnały dźwiękowe o 
zmiennym tonie, jadący z włą-
czonymi światłami mijania lub 
drogowymi”.

A co z ciszą nocną, po godz. 22? 
Warto dodać, że to, czy wyjazd 
wymaga użycia sygnałów, zależy 
od dyspozytora i sposobu w jaki 
zakwalifi kował zdarzenie, a więc 
czy jest to tryb alarmowy czy nie-
alarmowy. 

(zz)

błyskach.

d a m y  d o 
przepisów 
prawa o ru-
chu drogo-
wym. Mó-
wią jasno: 
„ p o j a z d 
wią jasno: 
„ p o j a z d 
wią jasno: 

uprzywile-
„ p o j a z d 
uprzywile-
„ p o j a z d 

jowany to 
t a k i ,  k t ó -
jowany to 
t a k i ,  k t ó -
jowany to 

r y w ysyła 
s y g n a ł y 
r y w ysyła 
s y g n a ł y 
r y w ysyła 

ś w i e t l n e 
s y g n a ł y 
ś w i e t l n e 
s y g n a ł y 

w po st ac i 
niebieskich 
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To jedyny klub lo-
katorski w mieście. 

Powstał po tym, jak samorząd 
zlikwidował niektóre filie biblio-
teczne. Do klubu zaglądają całe 
rodziny.

- Można powiedzieć, że była to 
inicjatywa oddolna. Lokatorzy za-
sugerowali, że w pomieszczeniu po 
bibliotece mógłby powstać taki klub. 
Zgodziliśmy się – mówi Tomasz Ta-
baczyński, księgowy w spółdzielni 
mieszkaniowej i jeden z organizatorów 
klubu lokatorskiego. 

Spółdzielnia nie zarabia na klubie. 
Mieszkańcy nie ukrywają radości, że 
mogą ciekawie spędzić czas. 

- Mam już swoje lata i samotne spę-
dzanie czasu w czterech ścianach po 
prostu by mnie załamało. A tak mogę 
przyjść do klubu i poczytać książki, 
gazety. Poza tym można też kogoś po-
znać – mówi z uśmiechem pani Wanda.

Rola biura matrymonialnego odpa-
da, ale faktycznie samotni spółdzielcy 
chętnie zaglądają do klubu. - Podobne 
akcje społeczne były modne za PRL-u. 
Przypominam sobie serial Alterna-
tywy 4, gdzie lokatorzy spotykali się 
w piwnicy, też w klubie – żartuje T. 
Tabaczyński. - Jednak u nas jest taka 
różnica, że nikt nikogo nie przymusza 
do podobnych działań. 

(ps) 

12-letnia suczka 
Wiki rasy york naj-

prawdopodobniej już by nie żyła, 
gdyby nie Anna Sobczyk. 

- Wiki odkąd się urodziła przeby-
wała w łódzkiej hodowli. Przynosiła 
właścicielce zyski, gdy tylko mogła 
zostać dopuszczona do psa. Jednak 
ze względu na podeszły wiek Wiki 
od jakiegoś czasu nie zachodziła 
już w ciążę. A więc dla hodowli 
stała się bezużyteczna. Właścicielka 
postanowiła ją uśpić – mówi pani 
Anna. - Dowiedziałam się o tym. 
Pojechałam do właścicielki hodowli i 
odkupiłam suczkę. Była w okropnym 
stanie. Wychudzona, ledwo chodziła. 
Domyślam się, że właścicielka prze-
znaczyła już ją na straty i nie dawała 
jej jedzenia. To straszne. 

A. Sobczyk twierdzi, że Wiki – 
chodź wciąż porusza się z problema-
mi – dochodzi pomału do zdrowia. 

- Mam nadzieję, że będzie jeszcze 
żyła kilka lat. Teraz w końcu odpo-

Pani Anna uratowała suczkę
Poddębice

czywa i nie jest traktowana przed-
miotowo. Szkoda, że dla niektórych 
pseudohodowców psy są jedynie 
towarem do zarabiania pieniędzy 
– usłyszeliśmy od miłośniczki zwie-
rząt. 

(ps)

Nie ma biblioteki, ale jest klub

Żniwa w minorowych nastrojach 
Gm. Poddębice -  Z  r o k u 

na rok jest 
coraz gorzej – mówią rolnicy 
uskarżający się na niskie ceny w 
skupach.

Stawki na wszystkie gatunki 
zbóż spadły niedawno średnio o 
20-30 zł/t netto. Tradycyjnie już 
handlowcy obniżają cenniki, gdy 
praca w polu rusza pełną parą. 

- W porównaniu z rokiem ubie-
głym ceny znacznie spadły. Teraz 
za tonę żyta otrzymam w skupie 
440 zł. Kto wie, może niedługo 
będzie jeszcze mniej – usłyszeliśmy 
od Mirosława Bugajnego ze wsi 
Józefka.

Rolnicy za niskie ceny skupu 
zbóż w kraju obwiniają import 
zboża do Polski, przede wszystkim 
zza wschodniej granicy. Nieoficjal-
nie mówi się o milionach ton zboża 
wjeżdżającego do Polski szerokimi 
torami ze wschodu. Eksperci pod-

Na zdjęciu Mirosław Bugajny 

kreślają jednak, że wpływ na ceny 
mają krajowe zbiory zbóż, ale też 
zbiory w pozostałych krajach UE, 
USA, Rosji i na Ukrainie, które należą 
do czołowych eksporterów ziarna.

Młynarze i przetwórnie pasz wstrzy-
mują się z zakupami, korzystają ze 
starych zapasów, licząc na niższe ceny 
podczas żniw. Wielu rolników nie ma 
bowiem możliwości przechowywania 
plonów i będzie zmuszonych sprzeda-
wać ziarno bezpośrednio z pól. 

– Jeśli chodzi o ziarno z tegorocz-
nych żniw, to rolnicy, którzy mogą 
przechować w dobrym stanie zboże, 
powinni to zrobić, ponieważ wraz z 
upływem czasu będą mieli szanse 
otrzymać wyższe ceny. Sprzeda-
wanie zboża, gdy jest go dużo na 
rynku, jest niekorzystne dla rolników, 
ponieważ zwykle otrzymają niższe 
ceny. W momencie, gdy podaż spada, 
notowania zbóż rosną – podkreślają 
analitycy. 

tekst i fot. (ps)

ŚReDNIA CeNA 

ZA ZBOże W WOj. ŁóDZKIM:
żyto – 440 zł/t

pszenżyto – 475 zł/t
pszenica – 575 zł/t
jęczmień – 450 zł/t
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- Nie tak wyobra-
żałem sobie spo-

tkanie ze starostą – mówi Tomasz 
Kapituła, który wraz z innym 
druhem z miejscowej OSP odwie-
dził niedawno gabinet Ryszarda 
Ryttera.

O konflikcie pomiędzy druhami 
a wicestarostą Binderą i najpraw-
dopodobniej popierającym go sta-
rostą poddębickim mówi się już od 
jakiegoś czasu. Ostatnie spotkanie 
w gmachu starostwa na długo 
pozostanie w pamięci T. Kapituły, 
prezesa OSP. Szef strażackiej 
jednostki twierdzi, że został 
obrażony przez starostę, 
który – jak usłyszeliśmy 
– miał zachowywać się 
w sposób arogancki.

- Poszedłem do sta-
rosty razem z druhem 
Bieniasem, gospodarzem 
OSP. Byliśmy pełni nadziei 

na rzeczową rozmowę. Zachowywa-
liśmy się spokojnie, nie podnosiliśmy 
głosu. Ale to, co zaprezentował staro-
sta przeszło moje najśmielsze ocze-
kiwania – usłyszeliśmy od Tomasza 
Kapituły. - Ci, którzy mnie znają, 
wiedzą, że jestem daleki od kłótni. 
Nie można jednak udawać, że nic 
się nie stało, kiedy starosta odzywa 
się na przykład słowami „zamknij 
się...”. Tego typu sformułowania co 
jakiś czas padały z ust starosty, gdy 

próbowaliśmy przedstawić nasze 
argumenty. 

T. Kapituła wraz z druhem Bie-
niasem poszli do starosty, aby po-
rozmawiać o ostatniej decyzji KRS, 
orzekającej, że wicestarosta Binder 
niezgodnie z przepisami został 
wybrany szefem OSP (pisaliśmy o 
sprawie). Podczas spotkania rozma-
wiano także o orkiestrze strażackiej.

- Usłyszeliśmy od starosty, że 
chcemy rozwalić orkiestrę. Pan 

Rytter dodał jeszcze, że nie-
długo obudzimy się z ręką 
w nocniku. Nie wiem, co to 
miało oznaczać i do jakiej 
sprawy starosta nawiązał 
takim sformułowaniem. W 

każdym razie jestem pewien, 
że na takim stanowisku pan 

starosta powinien pohamować 
swoje emocje. Tym bardziej, że roz-
mawiał z nami w urzędzie. Byliśmy 
petentami, których zlekceważył i 
obraził – mówi T. Kapituła. 

Kilkakrotnie dzwoniliśmy do 
starosty Ryszarda Ryttera. Nie 
odbierał telefonu komórkowego. 
Zadzwoniliśmy więc bezpośrednio 
do sekretariatu. Przedstawiliśmy 
sekretarce sprawę, w odpowiedzi 
usłyszeliśmy jednak, że pan starosta 
jest zajęty. Poprosiliśmy, aby w wol-
nej chwili starosta Rytter oddzwonił 
do naszego dziennikarza. Starosta – 
jak do tej pory – tego nie zrobił. 

tekst i fot. (ps)

po rozmowie wyszLi zdegustowani

fo
t. 

PO
LI

CJ
A

Gm. Zadzim

Poddębice 

Poddębice 

Zoo Safari Borysew ponownie odwiedził znany i uwielbiany przez tłumy artysta - Rafał Brzozowski z partnerką Anną Tarnowską. Podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym piosenkarz, ku uciesze gości, przeprowadził kilka pokazowych karmień zwierząt, m.in. tygrysów bengalskich i żyrafy Tim. 

W sali konferencyjnej starostwa 
powiatowego w związku ze świętem 
Policji na wyższe stopnie służbowe 
awansowano 25 funkcjonariuszy. W 
uroczystości uczestniczył I zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji 
w Łodzi podinsp. Tomasz Olczyk, 
kierownictwo, policjanci i pracow-
nicy służby cywilnej poddębickiej 
komendy oraz przedstawiciele 
władz samorządowych, Państwowej 
Straży Pożarnej, Stowarzyszenia 
emerytów i Rencistów Policyjnych i 
zaproszeni goście.

Po złożeniu meldunku przez po-
dinsp. T. Olczyka, odczytano życze-
nia komendanta głównego policji. 
Szczególne gratulacje spłynęły dla 
policjantów, którzy otrzymali odzna-
czenia i nominacje na wyższe stopnie 
służbowe. Dyrektor biura poselskiego 
Dorota Więckowska w imieniu posła 

na Sejm RP Piotr Polaka odczytała list 
z życzeniami dla wszystkich funkcjo-
nariuszy poddębickiej policji. Życzenia 
oraz podziękowania za codzienną 
służbę padły również ze strony 
komendanta powiatowego policji 
w Poddębicach mł. insp. Krzysztofa 
Kotkowskiego, który podziękował 
wszystkim funkcjonariuszom oraz 
pracownikom cywilnym za wkład 
i zaangażowanie w dotychczasowa 
służbę i pracę, życząc dalszych suk-
cesów zawodowych i zadowolenia 
w życiu osobistym. Postanowieniem 
prezydenta RP srebrnym medalem 
za „ Długoletnia służbę” odznaczony 
został podinsp. Jarosław Zieliński. 
Decyzją ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji brązową odznaką 
„Zasłużony policjant” został odzna-
czony mł. insp. Krzysztof Kotkowski i 
st. asp. Dariusz Kejnich.

W ub. czwartek miał ruszyć proces byłego wójta 
gm. Zadzim, Włodzimierza O. Rozprawa została 

jednak przełożona na 25 października. Przypomnijmy, że proces 
to efekt nieprawidłowości finansowych, wykazanych podczas 
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Były wójt oraz była 
skarbniczka podejrzani są o przekroczenie uprawnień, niedopeł-
nienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego. 
Inspektorzy RIO wytknęli nadmierne zadłużenie gminy, które 
groziło utratą płynności finansowej. W sprawozdaniach budżeto-
wych przesłanych do instytucji kontrolnej celowo nie wykazano 
deficytu wynoszącego 1 mln zł, który został pokryty kredytem. 
Zaciąganie dalszych zobowiązań zagrażało funkcjonowaniu 
samorządu gminnego. 

(ps)

Lokatorzy bloków 
przy ul. Przyszłość 

skarżą się na kutnowski eko – Serwis. 
Zdaniem mieszkańców spółka nie 
wywiązuje się należycie ze swoich 
obowiązków. - Śmieci jest pełno. 
To dlatego, że wybierane są z po-
jemników zbyt rzadko – twierdzą 
poddębiczanie. 

Znalezienie miejsca w którym po-
jemniki są przepełnione wcale nie jest 
trudną sprawą w Poddębicach. Często 
zdarza się również, że przy pojemni-
kach zalegają nieczystości. 

- Tak to jest, gdy pojemniki opróż-
niane są zaledwie raz w tygodniu. Jeśli 
chodzi o odpady segregowane w wor-
kach, to Eko – Serwis zabiera je tylko 
co drugi miesiąc. Niedługo Poddębice 

Rafał Brzozowski karmił 
tygrysy i żyrafy

Gratulacje dla policjantów 

Przełożona rozprawa 
byłego wójta

Śmieci walają się na osiedlu 

utoną w śmieciach – skarży się lokator 
z bloku, przy ul. Przyszłość. - Na na-
szym osiedlu papierzyska, plastikowe 
worki, kartony leżą przy pojemnikach 
już od kilku tygodni. Nikt się tym nie 
interesuje. 

O komentarz poprosiliśmy w Eko 
– Serwisie. 

- Nie znam tego problemu, bo w tej 
sprawie jeszcze żaden z mieszkańców 
do nas nie dzwonił. Mogę potwierdzić, 
że faktycznie wybieramy śmieci raz w 
tygodniu. Działamy zgodnie z podpi-
saną umową z urzędem miasta – mówi 
Luiza Smorawska. - Pragnę jednak 
zwrócić uwagę, że odpady wielkoga-
barytowe powinny trafiać do GPSZOK.

(ps)

Starosta krzyczał na petentów?

Czy starosta Rytter obraził 
druhów?

Prezes OSP krytykuje 
zachowanie starosty 

Do rozmowy doszło w 
gmachu starostwa 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 197: Chytry dwa razy traci.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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UŚMIECHNIJ SIĘ
- Chodź, spędzimy urlop tak, jak 20 lat 
temu!
- Ale my jesteśmy małżeństwem od 
18 lat.
- No, właśnie. 

* * * 
Syn zwraca się do ojca:
- Co wy robiliście jak nie było internetu?
- Masz dziesięcioro rodzeństwa i dalej jesteś niekumaty? 

* * *
- Co trzeba zrobić, by iść do nieba? - pyta ksiądz na religii. 
Dzieci kolejno odpowiadają:
- Trzeba pomagać rodzicom!
- Trzeba być dobrym!
- Trzeba chodzić do kościoła!
Jasiu przekrzykuje wszystkich:
- Trzeba umrzeć! 

* * *
Facet spóźnił się do pracy o dwie godziny. Szef bardzo się 
zdenerwował i pyta pracownika:
- Czemu przyszedłeś tak późno do pracy?
- A, no, wie pan... dzisiaj rano zostałem ojcem.
- Ooo - mówi zdziwiony szef - chłopczyk czy dziewczyn-
ka?
- Dowiem się dopiero za jakieś 9 miesięcy... 

* * * 
* Rozmawia dziennikarz ze znanym rabusiem:
- Jakie jest pana największe marzenie?
- Obrobić bank i zostawić odciski palców teściowej... 

* * * 
* Wnuczka pyta babcię: 
- Co to jest kochanek? 
Babcia zrywa się na równe nogi, otwiera szafę, a z niej 
wypada szkielet. 
- Popatrz, na śmierć zapomniałam 

* * * 
* Sierżant do żołnierzy: 
- Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu 
siostry generała? 
Zgłosiło się dwóch. 
- Dobra, pozostali pójdą na piechotą. 

KUKURYDZIANKA 
Ze SŁONeCZNIKIeM
Składniki:
1,5 litra bulionu drobiowego lub 
warzywnego (może być z kostki)
szklanka mleka
pół szklanki słodkiej śmietany
łyżka mąki
4 ziemniaki
por
cebula
puszka kukurydzy
2 - 4 łyżki ziaren słonecznika
łyżeczka curry, sól, pieprz
2 - 4 łyżki masła lub oliwy
natka pietruszki lub szczypiorek 

do posypania
etapy przygotowania: 
Ziemniaki obieramy i po 
umyciu kroimy w kostecz-
kę. Bulion zagotowujemy i 
wrzucamy do niego ziem-
niaki, gotujemy do miękko-
ści. W tym czasie obieramy 
i czyścimy pora i cebulę. 
Cebulę kroimy w kosteczkę 
lub cienkie “piórka”, pora w 
półtalarki. Na patelni rozgrze-

wamy tłuszcz, dodajemy cebulę, pora 
i słonecznik. Dusimy wszystko przez 
kilka minut. Dodajemy do bulionu z 
gotującymi się ziemniakami, wrzuca-
my też kukurydzę. Gotujemy wszystko 
jeszcze 2 minuty. Dolewamy zimne 
mleko rozmieszane z mąką, zagoto-
wujemy. Podbijamy zupę śmietaną. 
Doprawiamy curry, solą i pieprzem. 
Rozlewamy na talerze i posypujemy 
natką pietruszki lub szczypiorkiem.

ZAPIeKANKA PIeCZARKOWA
Składniki:
10 łyżek mąki

4 łyżki masła
25 dag pieczarek
3 prawdziwki
po 10 dag żółtego sera i wędzonego 
boczku
5 jajek
1/2 szklanki śmietany
szczypiorek
gałka muszkatołowa

etapy przygotowania:
Z mąki, masła, jajka, soli zagnieć 
kruche ciasto,schłodź w lodówce. 
Grzyby pokrój na plastry. Boczek po-
krój w kostkę, szczypiorek posiekaj. 

4 jajka roztrzep ze śmietaną, 
wymieszaj ze startym serem, 
przypraw solą, pieprzem i 
gałką. Ciasto rozwałkuj, wy-
łóż nim natłuszczoną formę, 
ponakuwaj ją, ułóż grzyby i 
boczek, zalej roztrzepanymi 
jajkami, posyp szczypiorem. 
Piecz 50 min w temp. 220 C.

DROżDżOWe BeZ 
WYSIŁKU
Składniki:
2szt drożdży instant (suszone)
1szkl cukru

1szt cukier waniliowy
4szt jaja
1szkl. olej z pestek winogrona
3/4 szkl mleka
4szkl. mąki
szczypta soli

etapy przygotowania:
Mąkę przesiać do miseczki, 
dosypać do niej drożdże i 
sól, wymieszać dokładnie. Na 
druga miseczkę wybić jaja i 

zmiksować je z cukrem i cukrem 
waniliowym. Dodać podgrzane 
mleko i olej. Cały czas miksując 
dodajemy mąkę. Wyrabiamy 
mikserem jeszcze chwile. Ciasto 
przekładamy na dużą blachę lub 
na dwie keksówki wysmarowane 
tłuszczem i posypane bułka tartą 
( jak ktoś woli wersje “lajt” niech 
wyłoży blachę papierem). Odsta-
wić w ciepłe miejsce, żeby ciasto 
odpoczęło i urosło. Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 200 
stopni i piec 1 godzinę lub do 
suchego patyczka.
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 Podczas koncertu Przebojowe Lato Radia Zet i Polsatu w Uniejowie 
na scenie przed „Termami” wystąpili: Kombii, Blue Cafe, Rafał Brzo-
zowski, Feel, Sidney Polak, Natalia Szroeder, Varius Manx, Big Day, 
zespół Sami oraz Formacja Nieżywych Schabuff. Z ogromnej sceny 
popłynęły zarówno najnowsze przeboje radiowe jak również znane 
wszystkim hity: „Lato”, „Orła cień”, „Tak blisko”, „Słodkiego miłego 
życia”, czy taneczna „Lambada”. Tłumnie zgromadzona publiczność 
bawiła się podgrzewając swoją energią gorącą atmosferę uzdrowiska. 

GoRące pRZeBoje 
w gorącej atmosferze 
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Szok i niedowierza-
nie... tak w skrócie 

można opisać reakcję działkowi-
czów, którzy niedawno widzieli 
golasów biegających między 
altankami na terenie ogródków 
działkowych przy ul. Konstytucji 
3 Maja. 

Jak nam powiedział jeden z 
działkowców, bez ubrań było 
dwóch mężczyzn i kobieta. Wcze-
śniej towarzystwo raczyło się alko-
holem u właściciela działki.

- Łukasz (nazwisko do wiadomo-
ści red.) dość często zapraszał na 
swoją działkę amatorów procen-
tów – mówi działkowicz. - Jednak 
przed tym incydentem z golasami, 

na działce odbywały się jedynie 
imprezy zakrapiane alkoholem a 
nie żadne rozbieranki. Popili sobie 
i poszli spać. W sobotę było inaczej. 
Najpierw pijani biegali bez ubrań, 
a potem na dodatek się bili. Najwi-
doczniej poszło o kobietę. 

Ozorkowianka, o której mówi 
działkowicz, jest dość dobrze 
znana w środowisku ludzi nie 
stroniących od kieliszka. 

- Ta pani wyprowadziła się z 
domu i z tego co wiem już od 
dawna mieszka na działkach. 
Jej niby przyjaciel załatwia do 
zabawy różnych panów. Upijają 
się a potem pani pełni rolę pro-
stytutki. Wiem o tym, bo sama 

mi kiedyś powiedziała o tych 
sprawach i dziwnych układach. 
Boi się odejść od tego faceta. Tak 
szczerze mówiąc, to nie wiem 
jak jej pomóc – usłyszeliśmy od 
mieszkanki, która wolała pozo-
stać anonimowa. 

Działkowcy, którzy zobaczyli 
rozebranych ludzi, nie wezwali 
policji. Porozmawiali jednak z 
właścicielem działki, aby już nie 
zapraszał na pijackie hulanki swo-
ich znajomych.

- Na razie jest spokój. Mamy na-
dzieję, że tak już zostanie – mówi 
działkowicz z ul. Konstytucji 3 
Maja. 

(stop) 

Po raz pierwszy 
nad miejskim za-

lewem zorganizowany został 
konkurs w budowaniu z piasku. 
Uczestniczyli w nim nie tylko 
ozorkowianie, ale też goście z 
zagranicy. 

- Akurat w tym dniu nad zale-
wem wypoczywali goście z Belgii. 
Można więc powiedzieć, że nasz 
konkurs był konkursem między-
narodowym – mówi z uśmiechem 
Mariusz Lewandowski, dyrektor 
CSiR w Ozorkowie. 

Wśród zbudowanych z pia-
sku rzeźb dominowały motywy 
zwierzęce: krokodyle i żółwie. 
Nie zabrakło oczywiście tradycyj-
nych zamków i najprostszych w 
konstrukcji babek, wykonanych 
przez najmłodszych uczestników 
zabawy. 

Już niedługo kolejna wakacyjna 
impreza nad wodą. Tym razem 
Wodnik zaplanował konkurs w 
rzutach do celu. Oby tylko dopi-
sała pogoda. 

(stop)

Krokodyle nad zalewem 

Ozorków 

Ozorków 

na golasa biegali po działkach 

- Póki co na działce jest spokój – mówi działkowicz 
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

WYCIĄG Z OGŁOSZeNIA
o I przetargu ustnym nieograniczonym

WójT GMINY OZORKóW
Informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy 
Ozorków położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów.

1.  Oznaczenie nieruchomości: działki nr 14/6 o pow. 0,1007 ha, 14/7  
o pow.0,1007 ha, zapisane w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00058785/5

2.  Cena wywoławcza: dla działki 14/6 – 35 000,00 PLN (netto) plus 23% 
VAT dla działki 14/7 – 35 000,00 PLN (netto) plus 23% VAT

3.  Wysokość wadium : dla działki 14/6 – 3 500,00 PLN dla działki 14/7 –  
3 500,00 PLN 

4.  Termin i miejsce I przetargu: I Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 
2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1   
od godz. 10.00 – odrębnie dla każdej nieruchomości. 
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto 
Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 
0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki 
pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia 9 września 
2016 roku - włącznie).

5.  Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o I przetargu: 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14   
w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów.

6.  Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach 
przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami pok. Nr 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii 
zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.

ogłoszenie

reklama

Nowy parking przy 
ul. Sikorskiego bu-

dowany jest blisko bloku. Czy 
lokatorzy narzekają, że będą mieli 
pod swoimi oknami samochody?

- Wcześniej też kierowcy parko-
wali auta tuż pod oknami – usły-
szeliśmy. - Niestety, parkingów 

brakuje i samochody stawiane 
są tam, gdzie jest miejsce. Często 
auta były parkowane na trawniku, 
a nawet przy krzakach rosnących 
przed blokiem. Tak więc, zmieni 
się tylko to, że teraz w tym miejscu 
będzie legalny parking a nie dziki.

(stop)

- Im cieplej, tym le-
piej – usłyszeliśmy w 

składzie węgla GS. jeśli chodzi o 
ceny, to raczej nie ma już co liczyć 
na super okazje. Węgiel tańszy już 
nie będzie. 

Im bliżej do zimowego sezonu, 
tym więcej klientów. 

- Węgiel, szczególnie eko-groszek, 
najlepiej sprzedaje się podczas 

upałów – mówi Jarosław Eljasik. 
- Wiadomo, że wówczas towar nie 
ma wilgoci i pali się dobrze. Sprze-
daż spada nam w deszczowe dni. 
Ci, którzy chcieli kupić węgiel po 
naprawdę korzystnych cenach, już 
to zrobili. Tuż po sezonie grzew-
czym, czyli w miesiącach marzec 
– kwiecień, cena węgla jest najko-
rzystniejsza. 

W składzie GS usłyszeliśmy, że w 
porównaniu z rokiem ubiegłym ceny 
są na podobnym poziomie. W tej chwili 
kostka kosztuje 830 zł za tonę. Eko-gro-
szek jest w cenie od 705 do 890 zł. 

- W Ozorkowie wciąż najlepiej 
sprzedaje się kostka. Zauważamy 
natomiast, że rośnie moda na węgiel 
workowany – dodaje J. Eljasik. 

(stop) 

Parking tuż pod oknami

Pomimo wcześniej-
szych zapowiedzi 

w tym roku nie będzie remontu 
ulicy Morelowej. jak się dowie-
dzieliśmy mniej więcej za ok. 
dwa tygodnie na tzw. „osiedlu 
owocowym” rozpoczną się prace 
modernizacyjne dwóch ulic: Cze-
reśniowej i Wiśniowej.

Mieszkańcy Morelowej są roz-
żaleni decyzją urzędu miasta. Li-
czyli na to, że to właśnie ich ulica 
będzie niedługo remontowana. 
Tym bardziej, że znajduje się w 
centrum osiedla.

- Cóż mogę powiedzieć. Szko-
da. Pamiętam, że mieliśmy wcze-
śniej informacje z magistratu, iż to 
właśnie Morelowa będzie robiona. 
Co się stało? Tego nie wiem. Mam 
tylko nadzieję, że remont More-
lowej nie zostanie odłożony na 
kolejnych kilka lat – mówi Jacek 
Wierzbiński.

O planowanym remoncie 
rozmawialiśmy też z kolejnym 

Sprzedaż węgla zależy od pogody

J. Eljasik mówi o dobrej sprzedaży węgla, szczególnie w słoneczne dni

morelowa dopiero 
w przyszłym roku

mieszkańcem osiedla. Łatwo się 
domyślić, że odroczenie prac na Mo-
relowej nie spotyka się z aprobatą.

- Ta ulica podczas opadów deszczu 
wygląda fatalnie. Po prostu zamienia 
się w błotnistą breję. Z kolei w czasie 
upałów niesamowicie się kurzy. Naj-
gorsze jest to, że na remont czekamy 
już ponad 40 lat. Jak długo jeszcze? 
– pyta Tomasz Wojtkiewicz. 

Jan Ławniczak jest także zasko-
czony decyzją, że droga nie będzie 
remontowana.

- Byłem przekonany, że w tym 
roku wyremontują nam ulicę – 
usłyszeliśmy. - Wprawdzie urząd 
przekazywał jakieś informacje o 
planowanej inwestycji gazowej, ale 
czy to zaważyło? Mariusz Ostrowski, sekretarz 

miasta, potwierdza, że remont Mo-
relowej został odłożony z powodu 
przyszłorocznego planowanego 
układania sieci gazowej w drodze. 

- Taką mieliśmy umowę z miesz-
kańcami, że jak będzie inwestycja 
gazowa, to wstrzymujemy się na 
rok z remontem Morelowej. Cho-
dzi o to, aby później nie zrywać 
nowego asfaltu. Na pewno ul. 
Morelowa będzie remontowana 
w przyszłym roku – zapewnia se-
kretarz. - Natomiast już niedługo 
ruszamy z remontem ulic Czere-
śniowej i Wiśniowej. Przeznacza-
my na ten cel ponad 300 tysięcy 
zł. Ułożona zostanie kanalizacja 
deszczowa, położone chodniki a 
ulice zostaną wyasfaltowane.

tekst i fot. (stop) Jan Ławniczak jest zaskoczony decyzją, że w tym roku droga 
nie będzie remontowana. 

Jacek Wierzbiński mieszka na 
ul. Morelowej od niedawna. 
Jednak podobnie jak pozostali 
mieszkańcy z utęsknieniem 
czeka na remont drogi
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1 sierpnia rozpoczy-
na się remont toro-

wiska na rzece Bzurze. Z związku 
z tym tramwaje linii 46 będą 
jeździły krótszą trasą. Dojeżdżać 
będą do przystanku Wyszyń-
skiego i zawracać na trójkącie 
manewrowym.

Jednocześnie zostanie urucho-
miona autobusowa komunikacja 
zastępcza - linia Z46 

Autobusy linii Z46 będą kurso-
wać od ul. Wyszyńskiego 43 (przy 
trójkącie manewrowym) ulicami: 
Wyszyńskiego, Starzyńskiego, 
Konstytucji 3 Maja do ronda Ka-

zimierza Pułaskiego, gdzie będą 
zawracać.
Linia Z46 kursować będzie tylko za 
kursy dzienne linii 46. 
Przystanki dla linii Z46 :
-  Wyszyńskiego 43 – w kierunku 

południowym (przystanek dla 
wysiadających) 

-  Wyszyńskiego 30 – w kierunku 
północnym 

-  Konstytucji 3 Maja 37 - w kierunku 
zachodnim 

-  Konstytucji 3 Maja – Starzyńskiego 
- w kierunku zachodnim 

-  Konstytucji 3 Maja – Nowe Miasto 
- w kierunku wschodnim 

Od sierpnia do czerw-
ca 2018 r. w Szkole 

Podstawowej nr 4 realizowany 
będzie projekt pn. „Na tropie 
naukowych przygód - program 
poprawy jakości kształcenia w 
Szkole Podstawowej nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Ozorkowie”, 
dofi nansowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. W ramach projektu 
przewidziano zajęcia dydaktyczno 
- wyrównawcze, kółka zaintereso-
wań oraz zajęcia specjalistyczne. 
Dodatkowo doposażone zostaną 
pracownie: przyrodnicza, matema-
tyczna oraz integracji sensorycznej.
Całkowita wartość projektu to 
488 004,45 zł. Dofi nansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego stanowi kwotę 453 
844,14 zł. Wkład własny niepieniężny 
wnoszony przez miasto Ozorków 
wynosi 34 160,31 zł.

3 miesiące potrwać 
mają prace remon-

towe związane z przebudową ulic 
Staszica i Sikorskiego. Rozpoczęto 
od rozbiórki starego chodnika 
po jednej stronie ul. Staszica. W 
ramach remontu zostaną ułożo-
ne chodniki, ścieżka rowerowa i 
wjazdy do posesji z kostki bruko-
wej, pojawią się nowe krawężniki, 
przejścia dla pieszych z azylami, a 
jezdnia i miejsca postojowe zyskają 
nową nawierzchnię. Przebudowa 

Projekt w „czwórce”
Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Od dziś remont torowiska

prace na 
Staszica

dotyczy całej ul. Staszica: od ul. 
Konstytucji 3-go Maja do ogrodzeń 
zakładów podstrefy ŁSSE. Inwesty-
cja, której koszt to blisko 1 mln 200 
tys. zł, obejmuje także przebudo-
wę ul. Sikorskiego na odcinku od 
skrzyżowania Sikorskiego/Lipowa/
Adamówek/Nowe Miasto do Armii 
Krajowej. 

leŻaŁ na CHodniku. wCzeŚniej ByŁ w melinie...
Ozorków Pan Paweł przez po-

nad godzinę leżał 
na chodniku przy ul. Łęczyckiej. 
Mieszkańcy nie zwracali na nie-
go uwagi. Losem mężczyzny 
zainteresowali się przyjezdni. 
Czy świadczy to o znieczulicy 
ozorkowian?

- Proszę pana, my już 
przyzwyczailiśmy się do wi-
doku nieprzytomnych pi-
janych, którzy leżą na 
chodnikach, traw-
nikach czy ław-
kach. To smut-
ne, ale taka jest 
rzeczywistość. 
Niestet y,  w 
m ieśc ie  n ie 
brakuje punk-
tów w których 
można kupić 
lewy alkohol – 
usłyszeliśmy od 
pani Marii. 

O tym, że w Ozorko-
wie, melin jest sporo, powie-
dział nam mężczyzna, który nie był 
w stanie podnieść się z chodnika. 

- Przyznaję, że byłem w melinie 
na Listopadowej – wybełkotał ozor-
kowianin. - Ten Royal jest jeszcze 
gorszy od dętki (denaturat – przyp. 
aut.). Raz już trafi łem do szpitala po 
wypiciu spirytu. Brzuch mi spuchł, 
było ciężko.

Losem pana Pawła nie zainte-
resował się żaden z mieszkańców. 
Przechodnie przechodzili obok 
obojętnie, kierowcy na zgierskich 
numerach przejeżdżali. Zatrzyma-
ły się jedynie 2 samochody na nie-
mieckich i francuskich numerach 
rejestracyjnych a także kierowca 

tira, który 
zadzwonił 
na policję. 
Nasz repor-
ter również 

poinformo-
wał policjan-

tów o półprzy-
tomnym mężczyź-

nie. Funkcjonariusze 
przyjechali na miejsce, ale 

kilka minut wcześniej pijany – po 
tym jak z nieba spadł rzęsisty 
deszcz – wstał o dziwo o własnych 
siłach i slalomem poszedł do domu.

W Ozorkowie problem z meli-
nami jest duży. Ile takich punktów 
udało się w tym roku zlikwidować?

- Funkcjonariusze komisariatu 
policji w Ozorkowie dokonali 
kontroli 6 punktów (tzw. “me-
lin”), gdzie miało dochodzić do 
sprzedaży alkoholu i papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. We 
wszystkich 6 punktach zostało 
zabezpieczonych łącznie 56 litrów 
alkoholu, ponad 850 paczek pa-

przyzwyczailiśmy się do wi-
doku nieprzytomnych pi-
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kach. To smut-
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nikach czy ław-
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lewy alkohol – 
usłyszeliśmy od 
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O tym, że w Ozorko-
wie, melin jest sporo, powie-

O tym, że w Ozorko-
wie, melin jest sporo, powie-

O tym, że w Ozorko-

tira, który tira, który 
zadzwonił 
tira, który 
zadzwonił 
tira, który 

na policję. 
Nasz repor-
ter również 

poinformo-
wał policjan-

tów o półprzy-
wał policjan-

tów o półprzy-
wał policjan-

tomnym mężczyź-
nie. Funkcjonariusze 

tomnym mężczyź-
nie. Funkcjonariusze 

tomnym mężczyź-

pierosów oraz ponad 8 kg suszu 
tytoniowego bez polskich znaków 
akcyzy – informuje mł. asp. Mag-
dalena Czarnacka, rzecznik policji 
w Zgierzu. 

Dowiedzieliśmy się również, że śred-
nio 3 razy w ciągu tygodnia policjanci 
muszą interweniować w związku z 
pijanymi leżącymi na chodnikach.

tekst i fot. (stop)

Pijanym 
zainteresowała 

się kierująca 
audi na 

niemieckich 
numerach

Na policję 
zadzwonił 
kierowca 

tira 
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zdrowie i uroda

Olej babassu to wszechstronny, 
naturalny kosmetyk do włosów, 
twarzy i ciała. Doskonale nawilża, 
ujędrnia skórę oraz zapobiega 
procesom starzenia. Sprawdzi 
się w masażu, walce z cellulitem, 
a także w pielęgnacji suchych, 
łamliwych włosów.

Właściwości oleju babassu

Olej babassu charakteryzuje się 
działaniem nawilżającym oraz 
zmiękczającym i poprawia 

elastyczność skóry. Jako emolient 
przeciwdziała utracie wilgoci w 
skórze i wzmacnia jej płaszcz lipi-
dowy. Ze względu na właściwości 
ujędrniające sprawdza się w walce 
z cellulitem oraz rozstępami. Jako 
naturalna, hipoalergiczna substan-
cja może z powodzeniem być sto-
sowany przez kobiety w ciąży oraz 
osoby borykające się z problemami 
skórnymi takimi jak łuszczyca oraz 
AZS.

Podobnie jak olej kokosowy, 

babassu zawiera dużo nasyconego 
kwasu laurynowego, odpowiedzial-
nego za działanie przeciwbakte-
ryjne i antyseptyczne. Jest także 
bogaty w nienasycone kwasy tłusz-
czowe takie jak linolowy, oleinowy 
oraz monoenowy, które gwarantują 
odporność na utlenianie, dzięki 
czemu olejek może pełnić rolę do-
datkowego, naturalnego fi ltra UV 
w preparatach do opalania. Zawiera 
także fi tosterole, które mają działa-
nie antyoksydacyjne oraz stymulują 
odnowę komórkową i regenerację 
skóry. Zawarta w nim witamina 
E zwalcza wolne rodniki, działa 
przeciwstarzeniowo oraz reguluje 
gospodarkę wodną skóry. Olej 
babassu sprawdza się również w 
pielęgnacji suchych, zniszczonych 
i matowych włosów. Reguluje ich 
nawilżenie, ułatwia rozczesywanie 
oraz tworzy na włosach naturalny 
fi ltr chroniący je przed łamaniem 
się i rozdwajaniem. Za sprawą kwa-
su laurynowego wspomoże także 
walkę z łupieżem i podrażnioną 
skórą głowy.

Zanurzyć się chociaż na chwilę w 
lodowatej wodzie – to marzenie 
każdego z nas, gdy robi się napraw-
dę gorąco. Podczas upałów z pomo-
cą przychodzą chłodzące kosmetyki, 
które niczym zimny prysznic przy-
noszą ulgę i orzeźwienie rozgrzanej 
słońcem skórze.

Kosmetyki chłodzące można stoso-
wać przez cały rok, ale tak naprawdę 
zaczynamy je w pełni doceniać w le-
cie. Jak to się dzieje, że po posmarowa-
niu skóry chłodzącym kosmetykiem 
odczuwamy przyjemne orzeźwienie, 
chociaż słupek rtęci nie opadł ani 
trochę? Mentol i jego sprzymierzeńcy 
pobudzają receptory zimna podobnie 
jak czyni to niska temperatura. Te 
szybko wysyłają sygnał do mózgu, 
że ma być zimno. I rzeczywiście 
czujemy ochłodzenie, jakbyśmy do 
rozpalonej skóry przykładali kostki 
lodu. A gdy jeszcze wokół roznosi 
się miętowo-eukaliptusowy odświe-
żający zapach.

W kosmetykach stosowane są 
związki, które nadają jedynie uczucie 
chłodu - nie obniżają faktycznej tem-
peratury ciała, która utrzymywana 
jest na stałym poziomie. Kosmetyki 
mają na celu jedynie odświeżać i 
orzeźwiać skórę, nie całkowicie ją 
wychładzać. 

Co chłodzi w kosmetykach chło-
dzących?

Mentol, olejek z mięty pieprzowej, 
eukaliptus – to główne składniki chło-
dzących preparatów. Im jest ich więcej, 
tym większy chłód czujemy w miejscu, 
gdzie styka się ze skórą. Znajdziemy 
je w żelach pod prysznic, balsamach 
do ciała, szamponach do włosów, 
maskach i kremach do pielęgnacji 
twarzy. Najwięcej mają ich preparaty 
do pielęgnacji nóg i stóp oraz balsamy 
wyszczuplające i antycellulitowe. W 
niektórych kosmetykach silny mentol 
zastępuje się łagodniejszym aloesem 
czy wyciągiem z alg. 

Uwaga! Umycie twarzy żelem z mię-
tą lub chłodzącym mydłem może być 
mocno drażniące. Uczucie pieczenia i 
podrażnienia okolic oczu może utrzy-
mywać się nawet kilkanaście minut. 
Najlepiej do tego celu używać kosme-
tyków przeznaczonych wyłącznie do 
pielęgnacji twarzy.

Pragnienie najlepiej gasić wodą mi-
neralną. Od tego, co i ile wypijamy, 
zależy nasze zdrowie, stan skóry, 
włosów i utrzymanie szczupłej syl-
wetki. Sprawdź, dlaczego najlepiej 
gasić pragnienie wodą mineralną i 
to nie tylko w upały.

Rodzaje wód butelkowanych: 
mineralna - z głębokich złóż pod-
ziemnych, o tym samym składzie 
chemicznym, 
źródlana - z płytszych źródeł, o 
zmiennym składzie minerałów, 
stołowa - sztucznie mineralizowana. 

Najchętniej wybieramy te pierw-
sze, a ponad 70% z nas kupuje wodę 
niegazowaną. Co prawda pragnie-
nie skuteczniej gasi woda gazowa-
na, pomaga też przy niestrawności, 
jednak nie powinni jej pić cierpiący 
na schorzenia układu krążenia i 
górnego odcinka przewodu pokar-
mowego. Najbardziej szkodzi im 
bowiem znajdujący się w niej CO2, 
bo podnosi ciśnienie tętnicze. Może 
powodować drętwienie palców rąk 
i ucisk w klatce piersiowej, a także 
wzdęcia i nadmierne wydzielanie 
soków żołądkowych.

Nie przesadzaj z napojami 
gazowanymi i energetycznymi

Pijemy coraz więcej kolorowych, 
słodzonych napojów gazowanych. 
Tymczasem ich nadmiar powoduje 
wzdęcia, a cukier w nich zawarty 
sprzyja rozwojowi próchnicy i oty-
łości. Napoje tego typu zawierają 
sztuczne barwniki, konserwanty i 
substancje, które nie są wskazane 
zwłaszcza dla chorych na cukrzycę 
czy schorzenia układu pokarmo-

wego.Coraz popularniejsze stają 
się napoje energetyczne i napoje 
izotoniczne. Napoje energetyzujące 
dodają energii i poprawiają kon-
centrację, izotoniczne natomiast 
uzupełniają witaminy i składniki 
mineralne, które tracimy pocąc się. 
Ale wiele z tych napojów zawiera 
kofeinę, cukier, słodziki, dwutlenek 
węgla, a także konserwanty, sztucz-
ne barwniki i aromaty. Lepiej więc 
nie pić ich zbyt często. 

Soki owocowe i warzywne

Poza wodą mineralną należy 
pić soki owocowe i warzywne. 
To nie tylko smaczne napoje, ale 
i źródło witamin i składników 
odżywczych. Większość soków 
zawiera witaminy (zazwyczaj C, 
A i E) oraz błonnik poprawiający 
pracę przewodu pokarmowego i ob-
niżający poziom cholesterolu. Soki 
marchwiowe i marchwiowo-owo-
cowe są ponadto dobrym źródłem 
beta-karotenu (czyli prowitaminy 
A). Soki marchwiowe są źródłem 
wielu wartościowych składników 
odżywczych potrzebnych do utrzy-
mania organizmu w dobrej kondycji 
fi zycznej i psychicznej. Wzbogacone 
dodatkowo porcją witamin, w spo-
sób naturalny stają się doskonałym 
„paliwem” energetycznym dla 
każdego.

Zatrucie pokarmowe często 
dopada w czasie upałów. Bie-
gunka, bóle brzucha, wymioty i 
nudności to charakterystyczne 
objawy zatrucia salmonellą, 
gronkowcem czy bakteriami e. 
coli, które lubią ciepło i latem w 
szybkim tempie namnażają się 
w źle przechowywanej żywno-
ści. W wyniku zatrucia w ciągu 
kilku godzin (ok. 6) od spożycia 
zatrutego produktu występują: 
biegunka, bóle brzucha, wymio-
ty i nudności. W takim wypadku 
należy jak najszybciej podjąć 
odpowiednie leczenie.

Gdzie czają się groźne 
dla naszego żołądka toksyny 

i bakterie?

Lista produktów niewskaza-
nych do spożycia w czasie upal-
nych, letnich dni:

lody, ciastka z kremem, które nie 
były dobrze schłodzone. 

produkty rozmrożone i ponow-
nie zamrożone (dotyczy to lodów, 
mrożonych warzyw, ryb i innych); 

tatar - surowe mięso i surowe 
żółtko jaja zwiększają ryzyko 
zatrucia; 

potrawy niedopieczone, niedo-
gotowane (szybko rozmnażają się 
w nich bakterie E. coli); 

podroby, które nawet po usma-
żeniu w upalne dni bardzo szybko 
się psują; 

owoce morza, zwłaszcza podane 
na surowo; 

niepasteryzowane mleko, 
potrawy, które są zbyt obfi cie do-

prawione przyprawami, zwłasz-
cza ostrymi. W ten sposób często 

“kamufluje” się nieświeże pro-
dukty. Pamiętaj, że zakażone 
produkty często podejrzanie 
pachną (np. te skażone ja-
dem kiełbasianym czę-
sto pachną zjełczałym 
tłuszczem).

Zatrucia pokar-
mowe w czasie 
upałów - jak ich 

uniknąć?

Zatruć pokarmo-
wych latem można 
uniknąć, przestrze-
gając kilku podstawo-
wych zasad:

1.  Myj ręce przed przygo-
towaniem posiłku, przed 
spożywaniem każdego posił-
ku, a także po każdorazowym 
korzystaniu z toalety.

2.  Staranne myj sprzęt kuchen-
ny i naczynia, a do krojenia 
produktów surowych nie 
używaj tych samych desek 
drewnianych/plastikowych, 
na których umieszczasz ar-
tykuły gotowe do spożycia.

3.  Rób zakupy w sklepach, które 
gwarantują właściwe prze-
chowywanie żywności.

4.  Sprawdzaj terminy przydat-
ności do spożycia produktów.

5.  Spożywaj posiłki bezpośred-
nio po przygotowaniu. Naj-
lepiej spożywaj tylko dania 
poddane wcześniej obróbce 
termicznej, ponieważ wy-
sokie temperatury zabijają 
większość zarazków.

6.  Surowe produkty - mięso, 
ryby i jaja - umieść w lodów-

ce lub w 
za m ra ża l-

niku zaraz po powrocie z 
zakupów. Przechowuj je pod 
przykryciem w dolnej części 
lodówki tak, aby były z dala 
od produktów gotowych do 
spożycia.

7.  Jeżeli nie zamierzasz poddać 
obróbce termicznej (gotować 
lub smażyć) jajek, tylko chcesz 
użyć ich w surowej postaci np. 
do ciasta, pamiętaj, że przed 
wybiciem należy wyparzać 
je przez 10 sekund we wrzącej 
wodzie. Wyroby sporządzane 
na bazie surowych jaj należy 
schładzać, przechowywać 
w niskiej temperaturze i jak 
najszybciej spożyć.

8.  Myj dokładnie owoce i warzy-
wa pod bieżącą wodą (gorącą 
- powyżej 60 st.). Najlepiej 
obieraj je cienko ze skórki.

KoSMeTYKI chłodzące na 
UpAŁ - chłodzą i orzeźwiają
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przeciwstarzeniowo oraz reguluje 
gospodarkę wodną skóry. Olej 
przeciwstarzeniowo oraz reguluje 

babassu sprawdza się również w 
gospodarkę wodną skóry. Olej 
babassu sprawdza się również w 
gospodarkę wodną skóry. Olej 

pielęgnacji suchych, zniszczonych 
i matowych włosów. Reguluje ich 
pielęgnacji suchych, zniszczonych 
i matowych włosów. Reguluje ich 
pielęgnacji suchych, zniszczonych 

nawilżenie, ułatwia rozczesywanie 
i matowych włosów. Reguluje ich 
nawilżenie, ułatwia rozczesywanie 
i matowych włosów. Reguluje ich 

oraz tworzy na włosach naturalny 
nawilżenie, ułatwia rozczesywanie 
oraz tworzy na włosach naturalny 
nawilżenie, ułatwia rozczesywanie 

fi ltr chroniący je przed łamaniem 
oraz tworzy na włosach naturalny 
fi ltr chroniący je przed łamaniem 
oraz tworzy na włosach naturalny 

się i rozdwajaniem. Za sprawą kwa-
fi ltr chroniący je przed łamaniem 
się i rozdwajaniem. Za sprawą kwa-
fi ltr chroniący je przed łamaniem 

su laurynowego wspomoże także 
się i rozdwajaniem. Za sprawą kwa-
su laurynowego wspomoże także 
się i rozdwajaniem. Za sprawą kwa-

walkę z łupieżem i podrażnioną 
su laurynowego wspomoże także 
walkę z łupieżem i podrażnioną 
su laurynowego wspomoże także 

skórą głowy.

DoMoWA pIeLĘGNAcjA oLejeM I MASŁeM BABASSU 

Przeciwstarzeniowa pielęgnacja twarzy – dwa razy w tygodniu posmaruj wie-

czorem twarz niewielką ilością masła babassu, aby zapobiec starzeniu skóry 

spowodowanemu działaniem wolnych rodników. 
Nawilżanie ciała – po kąpieli weź niewielką ilość oleju, ogrzej w dłoniach a 

następnie wetrzyj w wilgotną skórę. Grubszą warstwą posmaruj miejsca, które 

częściej się przesuszają - kolana, pięty i łokcie. Możesz także dodać olejku do 

kąpieli – dwie łyżki stołowe oleju rozpuść w wannie z ciepłą wodą. Po kąpieli 

wmasuj pozostałości olejku w ciało. 
Masaż – stwórz własną mieszankę na bazie oleju babassu dodając do niego 

olejek eteryczny, a następnie wykonaj masaż wybranych partii ciała. Jeśli 

chcesz się zrelaksować wybierz olejek eteryczny o kwiatowym zapachu, np. 

różany. Gdy wykonujesz masaż antycellulitowy dodaj olejku cynamonowego 

lub grejpfrutowego. 
Olejowanie włosów – nałóż olejek na suche włosy i pozostaw na godzinę, a 

następnie umyj je dokładnie szamponem i wysusz. Jeśli włosy są bardzo suche, 

trzymaj olej przez całą noc. Po umyciu będą tak miękkie i błyszczące, że nie będzie 

konieczne użycie odżywki. 
Pielęgnacja problematycznej skóry głowy – wmasuj dokładnie olejek w skalp, 

pozostaw na godzinę, a następnie zmyj delikatnym szamponem. 

Regeneracja skóry rąk i dłoni – grubszą warstwę masła babassu nałóż na dłonie 

i stopy i pozostaw na całą noc. Możesz użyć specjalnych skarpetek i rękawiczek 

pielęgnacyjnych, które wzmocnią efekt działania olejku.

olej babassu - właściwości i zastosowanie w kosmetyce

Zatrucia pokarmowe w czasie upałów. Jak ich uniknąć?
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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

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

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

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

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

Ślusarz/monter
Dobra znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia Mag 
135-mile widziane, uprawnienia 
do obsługi suwnic – mile widziane, 
zdolności manualne.
Sanpro Job Service BPO Sp. z o.o. 
Sp. k.
ul. A. Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 510 015 157
e-mail: k.szafraniec@impel.pl
Praca w Górze Św. Małgorzaty

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Specjalista ds. programów (Ue 
i ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa
Wykształcenie wyższe – 
księgowość, rachunkowość.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Handlowiec
Wykształcenie  średnie lub wyższe, 

znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
G.P. 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).
G.P. 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, znajomość 
języka ukraińskiego.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

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 mieszkanie własnościowe 
w Ozorkowie o pow. 60,84 m² na II 

piętrze. Tel.: 604-869-985

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 36,1 m². 

IV piętro. Niski czynsz. Tel.: 606-887-
480

Sprzedam ciągnik T-25 Władimirec z 
kabiną. Tel.: 24-722-34-39

Sprzedam szyny budowlane do-
godne do cięcia, pompę głębinową 

zasięg 50 m, wapno lasowane w 
workach, przyczepę jedoosiową, 

butlę tlenową do spawania, cienkie 
rurki na szklarnię foliową,  dużą spa-
warkę, słupki ogrodzeniowe, bramę 
metalową 2 m dł. x 1,5 m szer. Tel: 

511-997-458

Wynajmę wysoką tablicę 
reklamową, szer. 2m na ul. Kaliskiej 

naprzeciwko supermarketu. 
Tel.: 511-997-458

Widziałeś 
coś 

ciekawego? 
Daj znać!

tel. 24 257 63 87

reklama

reklama
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Kryminalni z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją 
zatrzymali 25 – latka i ujawnili 3440 sztuk papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. Przestępstwo jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
26 lipca policjanci z KPP w Łęczycy na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty 
zrealizowali działania skierowane przeciwko przestępczości gospodarczej. W 
wytypowanym wcześniej miejscu zatrzymali 25 – latka podejrzewanego o 
przewożenie nielegalnego towaru. Po przeszukaniu samochodu, którym po-
dróżował policjanci zabezpieczyli 550 sztuk papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. W ramach dalszych czynności funkcjonariusze w miejscu zamieszkania 
mężczyzny ujawnili kolejną partię wyrobów bez akcyzy. 25-latek tego samego 
dnia usłyszał zarzut posiadania papierosów bez polskich znaków akcyzy w ilości 
3440 sztuk różnych marek. 

27 lipca śledczy łęczyckiej policji przedstawili zarzut 24 – latkowi za uszkodzenie 
samochodu. Mężczyźnie grozi wyższy wymiar kary niż przewidziane za to prze-
stępstwo 5 lat pozbawienia wolności, ponieważ działał w warunkach recydywy.
Na początku maja bieżącego roku policjanci przyjęli zawiadomienie o 
zniszczeniu samochodu zaparkowanego przy ulicy Belwederskiej w Łęczycy. 
Według relacji świadków do zniszczenia doszło, kiedy jeden z grupy czterech 
mężczyzn stojących w pobliżu auta kopnął w niego rysując tym samym 
powłokę lakierniczą przednich i tylnych drzwi oraz uszkadzając lusterko, 
po czym odszedł. Do działań włączyli się kryminalni. Odtwarzając krok po 
kroku przebieg zdarzenia zdołali wytypować wandala podejrzewanego o 
zniszczenie. Zgromadzony w sprawie materiał dowody pozwolił mundu-
rowym zatrzymać i przedstawić zarzut uszkodzenia mienia 24 – latkowi z 
powiatu łęczyckiego.

To już kolejne w ostatnim czasie 
uderzenie w przestępczość go-
spodarczą. Policjanci z komendy 
powiatowej policji w Łęczycy 
zatrzymali 47 – latka i wspólnie 
ze służbą celną z Kutna zabez-
pieczyli ponad 17 tysięcy sztuk 
papierosów oraz 7 kg tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy. Łączna 
wartość uszczuplenia podatku 
akcyzowego wyniosła blisko 20 
tysięcy złotych.

28 lipca kryminalni z łęczyckiego 
wydziału do walki z przestęp-
czością gospodarczą i korupcją 
przeprowadzili wspólne działania 
z funkcjonariuszami służby celnej 
z Kutna. W jednym ze sklepów na 
terenie gminy Grabów zabezpie-
czyli 17 020 sztuk papierosów oraz 

Dwaj policjanci z ogniwa patrolo-
wo – interwencyjnego komendy 
powiatowej policji w Łęczycy 
uratowali kobietę, która pró-
bowała popełnić samobójstwo. 
Funkcjonariusze zdjęli pętlę z szyi 
38 – latki.
25 lipca około godziny 23.05 ofi cer 
dyżurny łęczyckiej komendy ode-
brał informację, z której wynikało, 
że kobieta mieszkająca razem ze 
zgłaszającym chce odebrać sobie 
życie. Na miejsce natychmiast zo-
stał skierowany patrol. Policjanci 
potwierdzając zgłoszenie w jednym 
z pomieszczeń zauważyli kobietę z 
zaciśniętą na szyi pętlą. Mundurowi 
bez wahania chwycili desperatkę i 
oswobodzili. Na szczęście nie straciła 
jeszcze świadomości. Funkcjona-
riusze ułożyli 38 – latkę w pozycji 
bezpiecznej i monitorowali jej stan 
do czasu przekazania załodze po-
gotowia.

Kryminalni z łęczyckiej komendy zatrzymali 17 – latka, który 
włamał się do sklepu na terenie gminy Grabów. Straty wycenio-
no na blisko 1000 zł. Przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat 
pozbawienia wolności. 
13 lipca śledczy przyjęli zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do 
sklepu ogólnospożywczego do której doszło na terenie gminy Grabów. 
Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia po przeprowadzeniu oględzin 
ustalili, że sprawca dostał się do środka wyważając okno. Właścicielka 
wyceniła straty na kwotę około 1000 złotych. Łupem złodzieja padły 
przede wszystkim wyroby tytoniowe i alkoholowe. Kryminalni analizując 
wszystkie okoliczności zdarzenia jako sprawcę przestępstwa wytypo-
wali 17 – latka zamieszkałego na terenie tej samej gminy. Zatrzymany 
mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Policjanci przeszu-
kując posesję wskazaną przez podejrzanego jako miejsce ukrycia łupu, 
odzyskali znaczną część skradzionego mienia. 17 -latek nie wchodził 
wcześniej w konfl ikt z prawem. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Witoni odbyło się 
spotkanie podopiecznych Klu-
bu Samopomocy „Stara Szko-
ła” z policjantami z komendy 
powiatowej policji w Łęczycy.

Edukacja dla bezpieczeństwa to 
bardzo ważny element profi lak-
tyki. O bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym, przeciwdziałaniu 
zjawiskom patologii oraz o bez-
pieczeństwie dzieci i młodzieży 
policjanci tym razem rozmawiali 
z osobami dorosłymi. Uczestnicy 
spotkania byli zainteresowani 
przede wszystkim zagadnie-
niami związanymi z ruchem 
drogowym. Dopytywali między 
innymi o konsekwencje prawne 
różnych niewłaściwych zachowań 
na drodze oraz o przepisy mó-
wiące o stosowaniu odblasków. 
W trakcie spotkania słuchacze 
opowiadali o swoich doświadcze-
niach na drodze, przytaczali wiele 
sytuacji, w których uczestniczyli 
bądź byli świadkami, a które to 

Spotkanie z podopiecznymi „Starej Szkoły”

stwarzały zagrożenie dla życia 
bądź zdrowia. Dzieląc się swoimi 
spostrzeżeniami wypracowywali 
sposoby radzenia sobie w róż-
nych sytuacjach zagrożenia. Obok 
zagadnień związanych z bezpie-
czeństwem na drodze policjanci 
mówili również o bezpieczeństwie 

dzieci podczas prac polowych, 
przestrzegali przed angażowaniem 
najmłodszych do różnego typu za-
dań w wyniku których może dojść 
do tragedii. Na koniec spotkania 
każdy z uczestników otrzymał z 
rąk funkcjonariuszy kamizelkę 
odblaskową.

Nieletni złodziej

Nielegalne papierosy z gminy Grabów

7 kg tytoniu bez polskich znaków 
akcyzy. Właściciel nielegalnego 
towaru został zatrzymany tego 
samego dnia. Śledczy przedstawili 
47 – latkowi zarzut posiadania wy-
robów tytoniowych bez polskich 
znaków akcyzy. Łączna wartość 
uszczuplenia podatku akcyzowego 
wyniosła 19 541 złotych.

Kobieta próbowała 
się powiesić Handlował 

papierosami

odpowie za uszkodzenie samochodu
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Na zdrowie i na szczęście Makaron nie tuczy, wręcz przeciwnie... Działo z Gdańska

Zabierzcie 
tego pająka

Fryzura na 
butelkę

Tego w planie 
nie było

Truskawka do 
zamieszkania

Higieniczny 
pocałunek

Nawet 
podobna

Mamo, widać 
ci pośladki

W czwartek (21 lipca) na gdańskiej Wyspie Spichrzów 
znaleziono armatę sprzed kilkuset lat. Poinformował o 
tym rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków Marcin Tymiński. Do odkrycia doszło podczas 
nadzoru archeologicznego, prowadzonego z powodu 
przebudowy ulicy Mołtawskiej. Żeliwna armata z XVIII 
bądź XIX w. znajdowała się 150 cm pod poziomem gruntu. 
Działo waży tonę i brakuje mu kawałka lufy. Najpopular-
niejsze kiedyś żeliwne armaty często się psuły. Na tym ich 
żywot się jednak nie kończył, bo zaczynały wtedy pełnić 
rolę balastu na statkach. Wydaje się, że tak właśnie było 
lub miało być w opisywanym przypadku (potwierdza to 
lokalizacja w pobliżu nabrzeża).

Włoscy naukowcy ustalili, że jedzenie makaronu nie tylko 
nie tuczy, ale i zmniejsza prawdopodobieństwo ogólnej 
otyłości i otyłości brzusznej. Zespół przeanalizował dane 
ponad 23 tys. ludzi, zgromadzone w ramach 2 badań. 
Analizując dane badanych i ich zwyczaje żywieniowe, 
zauważyli, że wbrew temu, co myśli wiele osób, spożycie 
makaronu nie wiąże się ze wzrostem wagi. Prawdą jest 
raczej odwrotne twierdzenie. Dane pokazały, że cieszenie 
się makaronem wg indywidualnych potrzeb przyczynia 
się do zdrowego wskaźnika masy ciała [BMI], mniejszego 
obwodu talii i lepszego stosunku obwodu talii do bioder. 
W obiegowej opinii makaron jest często uznawany za 
produkt nieodpowiedni dla odchudzających się. Niektó-
rzy ludzie całkowicie eliminują go ze swoich posiłków. 

Psycholodzy z Wielkiej Brytanii i Australii wykazali, że 
jedzenie większych ilości warzyw i owoców znacząco 
zwiększa poziom szczęśliwości.
Korzyści wykrywano dla każdej dodatkowej porcji owo-
ców i warzyw do 8 porcji dziennie. Brytyjczycy ustalili, 
że osoby, które przeszły od niemal niejedzenia owoców 
i warzyw do spożywania 8 porcji dziennie doświadczały 
takiego wzrostu satysfakcji jak przy przejściu od bezrobo-
cia do zatrudnienia. Do poprawy dobrostanu dochodziło 
w ciągu 24 miesięcy utrzymywania lepszej diety. Psycho-
lodzy odkryli, że zmiany w spożyciu owoców i warzyw 
pozwalają przewidzieć późniejsze zmiany w szczęściu i 
satysfakcji życiowej. 


