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Centralne Biuro Antykorupcyjne, policja 

i prokuratura zajęły się doniesieniem Seba-

stiana W. w związku z pracami docieplenio-

wymi bloków na Sikorskiego w Ozorkowie. 

Dlaczego azbest nie został zdjęty z elewacji 

budynków i jaki ma wpływ na zdrowie 

mieszkańców osiedla?
więcej str. 10

Azbestowa afera 
w spółdzielni 

mieszkaniowej 

Pasażerowie 
negatywnie 
o zmianach 
w komunikacji 

kolejne 
proBlemy 

krZysZToFa 
lipiŃskiego
krZysZToFa 
lipiŃskiego

Mirosław 
Pietrucha 

nie żyje

łĘcZycA MA teRAZ DWócH 
SekRetARZy. RenAtA bRyGieR 
WyGRAłA SPRAWĘ i WRAcA DO PRAcy

Radny 
Koperkiewicz 

krytykuje 
burmistrza

str. 3
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Radny miejski Zenon 
Koperkiewicz znany 

jest ze swojego zaangażowania w 
sprawy miasta. Tym razem samo-
rządowiec wystosował pismo do 
Andrzeja Rokickiego, p.o. burmi-
strza Łęczycy z prośbą o udzielenie 
informacji dotyczących najważniej-
szych inwestycji w mieście. Radny 
mocno się rozczarował, bo mimo 
upływu ponad dwóch tygodni, 
odpowiedzi nie dostał.
- Chciałbym poznać konkrety do-
tyczące zaplanowanych inwestycji. 

Natalia Wróblewska, 
Marta Ciołek i Pau-

lina Organiściak są zadowolone 
z pytań dotyczących języka 
polskiego. Rozprawka nie spra-
wiła im najmniejszego proble-
mu. Krzysztof Kapłan mówi z 
kolei, że zadania z matematyki 
to pestka. 

Gimnazjaliści z niecierpliwością 
czekają na wyniki ubiegłotygo-
dniowych testów. 

Z kolei uczniowie ostatnich klas 
szkół ponadgimnazjalnych  przy-
stąpią do rozwiązywania zadań 
maturalnych 4 maja. Czy w tym 
roku maturzyści mogą spodziewać 
się jakichś zmian?

- Nie, tak jak w roku ubiegłym 
uczniowie będą rozwiązywali obo-
wiązkowe zadania z języka polskiego, 

Wielu mieszkańców 
już zastanawia się, 

gdzie spędzić tegoroczne wczasy. 
Najwyższy czas na kupno oferty, 
tylko dokąd? Które miejsca należy 
omijać szerokim łukiem?

- Najtańsze i najbezpieczniejsze 
obecnie kierunki podróży to Gre-
cja, Bułgaria, Chorwacja, rzadziej 
Albania. Cały czas popularne są 
wycieczki objazdowe po Europie, 
np. do Paryża, Włoch i Niemiec – 
wylicza Wadim Jatczak, właściciel 
biura podróży w Łęczycy. - Na 
pewno klienci są bardzo ostrożni 
jeśli chodzi o Turcję, Egipt czy Tu-
nezję. Wczasy są tam stosunkowo 
tanie, ale nie są to teraz spokojne i 
bezpieczne regiony. Niewiele osób 
się na nie decyduje.

Najtańszy tygodniowy pobyt w 
Grecji kosztuje od 1650 zł/os. Z wy-
kupem wycieczek nie należy zwle-
kać. Im później, tym będzie drożej. 

Wiele osób uważa oczywiście, że 
najbezpieczniej jest nad Bałtykiem. 
Teraz jednak jest już nikła szansa 
na znalezienie wolnej kwatery w 
nadmorskich, polskich kurortach. 

(zz)

Artur Grabowski
Nie mam szczególnie konkretnych  
planów na nadchodzącą majówkę. 
Pewnie wszystko będzie zależało 
od pogody, która może być bardzo 
zmienna. Na pewno, jeżeli będzie 
ciepło będę wypoczywał aktywnie 
na świeżym powietrzu. W sytuacji 
odwrotnej więcej czasu spędzę w 
domu.

Katarzyna Ignatowicz
Mam plany aktywnie spędzić czas. 
Zamierzam chodzić na treningi i 
korzystać z wiosennej aury. Lubię 
wypoczywać aktywnie, a pięć dni 
wolnych od nauki daje takie moż-
liwości. Na pewno nie będę się 
nudzić, a wręcz przeciwnie, mam 
dużo pomysłów na spędzenie 
wolnego czasu.

Jakub Nikodemski
Nie planuję wyjazdów, te zosta-
wiam na wakacje. W domu mam 
zawsze jakieś zajęcie, a ponadto 
będę miał wreszcie trochę czasu 
na spotkania ze znajomymi. Jestem 
daleki od tego, aby się nudzić. Liczę 
na ładną pogodę. Świecące słońce 
sprzyja dobremu nastrojowi i po-
budza do aktywności.

Góral Maria 
i Natalia Modlińska

My nastawiamy się na zwiedzanie 
w tym wolnym od nauki czasie. 
Planujemy wyjazd do Poznania, no 
i zobaczymy co jeszcze wymyślimy. 
Nie zamierzamy siedzieć i mar-
notrawić  czasu  na bezczynność. 
Mamy nadzieję, że trafi my na sło-
neczną aurę.

reporTer pyTa: - jakie plany na majówkę?

gdzie 
na wakacje?

Radny pisze do burmistrza

Radny Zenon Koperkiewicz zadał burmistrzowi na piśmie 
kilka pytań. Odpowiedzi nie dostał

Gimnazjaliści po testach, 
licealiści przed maturą

Testy gimnazjalne w tym roku, jak mówią uczniowie z Łęczycy, były dość proste. Najprostszy był egzamin środowy z części humanistycznej. Nieco więcej problemów przysporzyły gim-nazjalistom zadania z części matematyczno-przyrodniczej, w szczególności z fi zyki.

Gimnazjaliści z Łęczycy 
nie mieli trudności w 
rozwiązywaniu zadań 
egzaminacyjnych

Przed licealistami matura 

matematyki, języka angielskiego oraz 
przystąpią do ustnego egzaminu z 
języka polskiego i obcego. Ponadto 
mają obowiązek przystąpić do egza-

minu z dowolnie wybranego przed-
miotu – mówi Andrzej Saganiak, 
dyrektor ZSS im. Jadwigi Grodzkiej. 

Maturzyści są już przygotowani 
do matury. Ufają, że wszystko 

pójdzie tak, jak sobie zapla-
nowali.

- Najlepiej czuję się w mate-
matyce a obawy mam przed 
egzaminem ustnym z języka 
polskiego. Nigdy nie wiadomo 
na jakie pytanie się trafi  - mówi 
Jakub Domałonżek. 

- Ja z kolei jestem humanistką. 
Lubię język polski, dodatkowo 
też wybrałam wiedzę o społe-
czeństwie. Obawiam się mate-
matyki, nie przepadam za tym 
przedmiotem - dodaje Martyna 
Wdowiak. 

Maturzystom życzymy powo-
dzenia.

(mku)

Są to istotne kwestie dla rozwoju 
miasta oraz dla samych mieszkań-
ców. Wielokrotnie jestem pytany 
np. o projekt odnowy łęczyckiego 
zamku, budowę łącznika ulic M. 
Konopnickiej z ul. Dominikańską, czy 
przeniesienie siedziby Zieleni Miej-
skiej na ul. Staromiejską. Chciałbym 
udzielać mieszkańcom wyczerpu-
jących odpowiedzi, dlatego wystą-
piłem do burmistrza z pytaniami 
ofi cjalnie, na piśmie. Od 6 kwietnia 
nie mam odpowiedzi – mówi radny 
miasta Zenon Koperkiewicz. - Jest 
mi przykro, że burmistrz mimo tak 
długiego terminu nie zdążył udzielić 
mi odpowiedzi. Jest to w mojej oce-
nie żenujące, żeby nie informować 
o najważniejszych zadaniach do 
realizacji w mieście. 

(zz)



324 KWIETNIA 2017
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyNadzwyczajNa sesja miejska

życzenia

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

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Renata Brygier, zwol-niona dyscyplinarnie w maju ubiegłego roku sekretarz miasta, w piątek usłyszała pra-womocny wyrok sądu. Po prawie roku sądowej batalii może ode-tchnąć z ulgą. Orzeczenie sądu jest dla sekretarz korzystne. - Jestem usatysfakcjonowana. Walczyłam o swój honor i dobre imię, które zostało bezpodstawnie zszargane. Wnosiłam o przywró-cenie mnie do pracy i sąd wydał taki wyrok, jest prawomocny i w tym tygodniu stawię się gotowa 

do pracy. Chcę pracować w tym urzędzie i cieszę się z takiego ob-rotu sprawy – mówi Renata Bry-gier. - Sąd uchylił także naganę, którą jeszcze przed zwolnieniem dostałam od pracodawcy.W dość niekomfortowej sytuacji jest teraz burmistrz miasta. Renata Brygier wyrokiem sądu wraca do pracy, ale jej stanowisko jest już od dawna zajęte. Dwóch sekretarzy miasta nie może być.- Zorganizuję spotkanie z panią Brygier. Wspólnie z prawnikiem zastanowimy się jak wykonać wyrok 

Oskarżany przez siostry 
o agresywne zachowa-

nie i szarpaniny w centrum miasta 
były wojskowy (pisaliśmy o sprawie 
w ostatnim numerze Reportera), 
zupełnie inaczej przedstawia swoje 
zatargi z rodziną. Mężczyzna mówi 
o zemście, nieuzasadnionych pre-
tensjach i ciągłych wyzwiskach pod 
adresem swoim i swojej żony.

- Nikogo nie biję. Moje siostry cio-
teczne rzeczywiście rozpowiadają 
każdemu, że dochodzi z mojej strony 
do rękoczynów, ale to nie jest prawda. 
To ja i moja żona jesteśmy ofiarami cią-
głych ataków z ich strony. Za każdym 
razem, gdy spotkamy się przypadkiem 
na ulicy czy w sklepie jesteśmy obra-

żani. Konflikt i bezustanna nagonka 
na nas ciągnie się od 2012 roku, kiedy 
po naszym zgłoszeniu na policję o 
zdewastowanie samochodu jedna z 
sióstr trafiła do zakładu poprawczego. 
Teraz mszczą się na nas za to – mówi 
łęczycanin. - Na policji miałem mieć 
sprawę nie o pobicie, a o groźby karalne, 
ale dostałem informację, że zostanie 
umorzona z braku dowodów. Siostry 
mają poważne problemy, są po próbach 
samobójczych, jedna z nich została zła-
pana na kradzieży, w ich rodzinie była 
niebieska karta. Chcielibyśmy z żoną, 
żeby dały nam spokój i skończyły z 
tymi kłamstwami, głównie ze względu 
na nasze dzieci.

(zz)

Nad wyja-
ś n i e n i e m 

przyczyn i okoliczności 
związanych ze stłuczką 
służbowej skody, którą 
miał podróżować Krzysz-
tof Lipiński, debatowali 
radni podczas nadzwy-
czajnej sesji. Do stłuczki 
doszło na skrzyżowaniu 
ul. Belwederskiej i Ozor-
kowskiej. Skoda zderzyła 
się z audi. 

- Trudna i zarazem dziw-
na sytuacja ma miejsce już od grud-
nia ubiegłego roku - mówił Paweł 
Kulesza. - Zawieszenie burmistrza 
Lipińskiego rozpoczęło marazm 
trwający do dziś. Kolejna rozprawa 
przed łęczyckim sądem nie doszła 
do skutku z powodu złego stanu 
zdrowia głównego bohatera tych 
wydarzeń. Wystarczy przypo-
mnieć, 6 kwietnia kiedy doszło do 
stłuczki, w służbowej skodzie był 
Lipiński, przy czym do sądu się nie 
stawił z uwagi na zły stan zdrowia. 
Dzisiaj, znalazł się w szpitalu, ale 
jeszcze wczoraj rozdawał bilety w 
szkole. W mojej ocenie to jest kpina 
z powagi sądu. Jak tak dalej pójdzie 
to sprawa nie zostanie wyjaśniona 
do końca naszej kadencji. Mam 
wrażenie, że poruszamy się w jakiś 
oparach absurdu. Dlatego propo-
nuję abyśmy, koleżanki i koledzy 

Były żołnierz komentuje

Zapadł wyrok
Wygrała z pracodawcą

sądu i nie złamać prawa. Sytuacja jest w tym momencie rzeczywiście nieco skomplikowana – komentuje Andrzej Rokicki, p.o. burmistrza Łęczycy.
(zz)

- Dzieją się dziwne rzeczy – mówi 
przewodniczący RM

radni, skierowali list otwarty do sądu, 
przedstawiający sytuację. 

W łęczyckim samorządzie przy-
biera na sile konflikt między radą a 
Andrzejem Rokickim, zastępcą bur-
mistrza. W ocenie radnych udzielane 
przez włodarza odpowiedzi na liczne 
pytania dotyczące sprawy nie tylko 
stłuczki służbowego samochodu, ale 
także funkcjonowania urzędu, były 
niezadowalające. 

Ostatecznie, komisja rewizyjna 
otrzymała na podstawie jednogłośnie 
podjętej uchwały zielone światło do 
zbadania przebiegu i okoliczności 
wydarzeń związanych ze stłuczką 
służbowego samochodu. 

Ponadto, radni znacznie zwiększyli 
środki finansowe na doposażenie 
czterech placów zabaw dla dzieci, 
m.in. przy ul. Zachodniej, Grodzkiej, 
Belwederskiej oraz przy SP4.

(mku)
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Łęczyca

Grabów

Świnice Warckie

Gm. Grabów

Gm. Grabów Zbiory czereśni, 
śliwek czy gru-

szek w tym roku nie będą obfite. 
Co za tym idzie, ceny owoców po-
szybują w górę. To konsekwencja 
bardzo niskich temperatur i noc-
nych przymrozków. Tegoroczna 
wiosna płata figle sadownikom, 
którzy już spodziewają się strat.

- Kwiaty na drzewach pięknie 
wyglądają, szkoda tylko, że tak mało 
pszczół się wokół nich kręci. Kiedy 
jest tak zimno, nie wylatują z uli i nie 
zapylają kwiatów - przyznaje pani 
Aurelia, właścicielka niewielkiego 

sadu we wsi Szła-
py. - W tym roku 
nie ma co liczyć na 
większe plony. Po-
goda jest kapryśna, 
zimno w dzień, a 
w nocy przy-
mrozki. Drzewa 
owocowe nie lubią 
takiego zimna.

Tegor o c z ny 
kwiecień jest istną przeplatanką 
wiosny i zimy. Dla roślin nie wróży 
to nic dobrego.

(mku)

Co roku, we wtorek 
po świętach wielka-

nocnych odbywa się w Grabowie 
Święto Palanta. Festyn rozpoczęła 
msza święta, po której drużyny i 
zaproszeni gości przemaszerowali 
przy akompaniamencie orkiestry 
dętej. Przed urzędem gminy Adam 
Rapacki, król palanta, odebrał 
symboliczny klucz z rąk wójta To-
masza Pietrzaka. Następnie rozpo-
częły się występy uczniów ze szkół 

podstawowych z gminy Grabów i 
koncert w wykonaniu Jarosława 
Trzeciaka. Najważniejszym ele-
mentem był  mecz w palanta, naj-
pierw w wykonaniu zawodników 
z ligi szkolnej a potem seniorów – 
rzemieślników. Tradycja gry w pa-
lanta w Grabowie sięga ponoć XIV 
wieku. Według przekazów święto 
wymyślili i promowali członkowie 
cechu rzeźników.

(mku)

Do 2 maja podatnicy 
mogą rozliczyć się z 

urzędem skarbowym. To już ostat-
ni dzwonek na złożenie zeznań 
podatkowych, nie ma więc już co 
zwlekać.

Zapominalskich i tych, którzy cze-
kają na ostatnią chwilę ze złożeniem 
PIT-u, jak co roku nie brakuje. 

- Na ten moment wpłynęło do 
nas około 10900 sztuk PIT-ów-37, 
czekamy jeszcze na prawie 3 tys. 
sztuk PIT-37 oraz około 1000 zeznań 
z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Łącznie około 4 ty-
siące, to duża liczba jak na ostatnich 
kilka dni przyjmowania deklaracji 
– przyznaje Mariola Palczewska, 
kierownik działu obsługi bezpo-
średniej. - Na sali póki co kolejek 

nie ma. Coraz więcej osób korzysta 
z internetu. W tym roku o 5% więcej 
deklaracji zostało złożonych właśnie 
za pośrednictwem internetu. To 
duże ułatwienie dla podatników i 
urzędników.

W tym roku po raz pierwszy po-
datnicy mogli do 18 kwietnia skorzy-
stać z PIT-u WZ. Podatnik składał do 
urzędu skarbowego wniosek o spo-
rządzenie zeznania podatkowego 
w jego imieniu. Z takiej możliwości 
skorzystało zaledwie 38 osób.  

Jak do tej pory z urzędem rozliczył 
się tylko jeden milioner. W roku 
ubiegłym było ich aż dziewięciu. 
Czyżby najbogatsi mieszkańcy 
czekali ze złożeniem zeznania do 
ostatniej chwili?

(zz)

Szesnaście za-
stępów stra-

ży pożarnej z trzech powiatów 
walczyło we wtorek z pożarem 
hali magazynowo-produkcyjnej 
w Świnicach Warckich. Działania 
gaśnicze trwały 9,5 godz. W ak-
cji ucierpiał jeden ze strażaków 
ochotników.

Gdy st rażacy 
przybyli na miejsce, 
okazało się, że pali 
się dach hali ma-
gazynowo-produk-
cyjnej. Wszystkie 
osoby przebywają-
ce w hali w czasie 
powstania pożaru 
opuściły budynek 
przed przybyciem 
zastępów straży pożarnej. Na miej-
scu zdecydowano o wezwaniu ko-

lejnych zastępów. 
Do Świnic Warckich 
przyjechali strażacy 
z powiatów: łęczyc-
kiego, poddębickie-
go i zgierskiego. 

W wyniku poża-
ru spaleniu uległ 

dach bu-
dynku, 40 
m a s z y n 
oraz pozo-
stałe wy-
posażenie 
hali i biu-

ra. Nie są jeszcze znane przyczyny 
pożaru, ani wartość strat.

Podczas akcji gaśniczej jeden ze 
strażaków z OSP upadł z wysokości 
ok. 3 metrów i doznał lekkich ob-
rażeń. Po udzieleniu mu pierwszej 
pomocy poszkodowanym zajął się 
zespół ratownictwa medycznego, a 
następnie strażak został przewiezio-
ny do szpitala w Łęczycy. 

(zz)

M i e s z k a ń c y 
wsi Golbice nie 

mogą zrozumieć, jak można było 
wydać zezwolenia na budowę do-
mów na działkach, do których nie 
ma drogi dojazdowej. Właściciele 
czterech posesji, jak się okazało, 
dojeżdżają do domów po... polu 
sąsiada, które do niedawna trak-
towane było jako leśny dukt.

Sprawa drogi – widmo zaczęła 
się kilka lat temu, kiedy okazało 
się, że na gminnych mapach nie 
ma drogi dojazdowej do czterech 
posesji w miejscowości Golbice. 
Władze gminy w wyniku inter-
wencji podjętej przez mieszkań-
ców, wysłały do nich jedynie pismo 
z dnia 8 sierpnia 2013 roku, w 
którym wskazują na konieczność 
przedłużenia terminu załatwienia 
sprawy z uwagi na szczegółową 
analizę dokumentów. Analiza 
musiała być bardzo szczegółowa, 
bo do chwili obecnej o żadnych 
rozstrzygnięciach mieszkańców 
nie powiadomiono i może byłoby 
tak dalej, gdyby nie dociekliwość 
jednego z nich.

- Postanowiłem sprawdzić jaki do-
kładnie teren zajmuje moja działka 
dokonując pomiarów geodezyjnych 

- mówi Arkadiusz Borowski. - Efek-
ty pomiarów okazały się zaskakują-
ce dla wszystkich. Teren uznawany 
do tej pory za leśną drogę jest moją 
prywatną własnością. Tak napraw-
dę, to mogę postawić tu szlaban. 
Tylko, że wtedy sąsiedzi nijak nie 
dojadą do domów.

- To prawda - potwierdza Ewa 
Pałasz. - I co my mamy robić? 
Zwracaliśmy się do gminy, ale nic z 
tego nie wynika, władze pozostają 
obojętne na nasz problem. Pozostaje 
nam liczyć na dobrą wolę sąsiada.

W urzędzie gminy na pytanie 
o drogę w Golbicach chętnych do 
udzielenia odpowiedzi nie ma.

- Sprawami dróg zajmuje się 
inspektor Jerzy Soja - słyszymy od 
Krzysztofa Ogórka, zastępcy wójta 
gminy Grabów.

- Tematem tym zajmowała się 
koleżanka, niestety nie ma jej do 
poniedziałku - wyjaśnia z kolei 
inspektor J. Soja.

Gmina musi znaleźć rozwiązanie 
problemu, mieszkańcy nie mogą zo-
stać pozbawieni dojazdu do swoich 
domów.

(mku)

To już Tradycja. 
Zagrali w palanTa

Zimna wiosna, owoców będzie mniej

pożar hali produkcyjnej

Ponad 9 godzin walki z żywiołem

Fiskus cZeka
Naczelnik urzędu skarbowego w Łęczycy informuje, że:- w dniach 27 i 28 kwietnia 2017 roku urząd skarbowy w Łęczycy będzie pracował w godzinach od 7.30 do 18.00,

- oraz w dniu 2 maja 2017 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 pra-cownicy będą pełnili dyżur w celu przyjmowania wyłącznie zeznań podatkowych PIT za 2016 r.

Kierownik Mariola Palczewska 
przypomina, że termin 
składania zeznań podatkowych 
upływa 2 maja

Absurdalna sytuacja. Działki bez dojazdu

Sędziowie w całym kraju 
w czwartek punktualnie o 

12 zdjęli togi. Przez pół 
godziny uczestniczyli w 
zebraniach na znak pro-
testu przeciwko reformie 
sądownictwa, którą pla-
nuje władza. Sędziowie z 
sądu rejonowego w Łęczycy 
przyłączyli się do akcji.

Oficjalnie nie mówi się o prote-
ście, ponieważ sędziowie prawa 
do protestu nie mają. W czasie 
półgodzinnej przerwy zorgani-
zowano więc nie protest, a ze-

branie, podczas którego sędziowie 
zajmowali się „utworzeniem forum 

współpracy 
przedstawicieli samorządu sę-
dziowskiego”. Sędziowie dali 
tym samym wyraz, że nie godzą 
się na projekt uchwały autorstwa 
Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem 
sędziów uchwała uderza w sądow-
nictwo poprzez upolitycznienie go 
i naruszenie niezależności sądów. 

(zz)

łęcZycki 
sąd również 
proTesTował
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Miejskie budynki 
wielorodzinne już niedługo zostaną wyremonto-wane. Wśród nieruchomości przeznaczonych do odnowienia są m.in. łęczyckie baraki. Budyn-ki przy ul. Kopalnianej w końcu przestaną wyglądać jak slumsy.

Jak informuje magistrat, w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa termomoderni-zacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zaso-bach miasta Łęczyca”, termomo-

dernizacji zostanie poddanych 9 budynków: przy ul. Kopalnianej 8, 10, 12, Sienkiewicza 29, Belweder-skiej 38, Kaliskiej 32, Ozorkowskie Przedmieście 61, Kaliskiej 63b, Poznańska 31.
Przetargi na wykonanie remon-tów mają zostać ogłoszone w kwiet-niu. Szacunkowy koszt inwestycji to 1 842 188,69 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania wynosi 74,3%. 

(zz)

Niejednego mieszkańca 
przechodzącego przez 

plac Przyjaźni spotkała przykra 
niespodzianka. Gapy, które upodo-
bały sobie to miejsce paskudzą na 
chodniki, ławki i często – na głowy 
przechodniów. Idąc w eleganckim 
płaszczu lepiej patrzeć do góry niż 
pod nogi.

Inne miasta podejmują próby walki 
z gapami. Zatrudnia się np. alpinistów 
drzewnych, którzy usuwają ptasie 
gniazda, wynajmuje się sokolników, 
których drapieżne ptaki płoszą gapy z 
parków i skwerów, można też nagrać 
straszące ptactwo dźwięki. Łęczyca 
ponownie przegapiła termin, do kiedy 
można zgodnie z prawem usuwać 
gniazda. Można też odnieść wrażenie, 
że zdaniem magistratu walka z gapami 
nie ma większego sensu.

- Kolonie gawronów, które są plagą 
wszystkich miast, są w gruncie rzeczy 

nie do zlikwidowania. 
Działania, które możemy podjąć w 

celu usunięcia stada, nie będą satys-
fakcjonujące dla wszystkich miesz-
kańców Łęczycy. Logicznym jest, że 
„przeniesione” stado będzie budować 
swe gniazda w kolejnym miejscu, a co 
za tym idzie, inna część miasta będzie 
narażona na obecność ptactwa. 

Okres od 1 marca do 15 października 
jest okresem lęgowym ptaków. Zgod-
nie z prawem, w tym czasie miejsca 
gniazdowania ptaków oraz te, które 
stanowią ich ostoję lub są miejscem 
żerowania, nie mogą być niszczone 
– informuje Wioletta Stefaniak, kie-
rownik wydziału promocji, oświaty, 
kultury i sportu. - Jednym ze sposobów 
walki z gawronami jest systematyczne 
strącanie gniazd, co w tym czasie jest 
niemożliwe, i niestety ta metoda nie 
zawsze przynosi oczekiwane rezultaty.

(zz)

Strażacka war-
ta przy Grobie 

Pańskim to już wieloletnia 
tradycja, nawiązująca do 
straży rzymskiej stojącej 
przy Grobie Chrystusa. W 
tym roku po raz pierwszy 
w grabowskim kościele na 
warcie stanęli członkowie 
MDP ze Sławęcina. Jak 
sami przyznali, pełnienie 

Jeden z dwóch 
gejzerów wodnych 

w parku miejskim od początku 
obecnego sezonu nie działa. 
Mieszkańcy pytają, dlaczego 
zakupiony w ubiegłym roku 
sprzęt już jest niesprawny.

Z uzyskanych przez nas in-
formacji wynika, że fontanna 
została zabrana do naprawy. 
Podczas próby uruchomienia 
po wiosennym montażu uszko-
dzeniu uległy elektrozawory. 
Wodotryski po zimowej prze-
rwie, na koniec marca zakładali 
pracownicy Zieleni Miejskiej. 
Póki co nie mamy informacji, 
kiedy niesprawna fontanna 
wróci z naprawy.

(zz)

Radni z komisji planu 
i budżetu spotkali się 

z przedstawicielem zakładu Mar-
ma, który planuje zainwestować 
duże pieniądze w zakład produk-
cyjny na terenie Łęczycy. Rozmo-
wy dotyczyły planów włączenia 
terenów zakładowych do Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Nie ukrywam, że bardzo zale-
ży nam na czasie, ponieważ do 30 
kwietnia br. powinniśmy złożyć do 
wojewody łódzkiego komplet ma-
teriałów zawierający  m.in. najważ-
niejszy dokument w postaci uchwa-

ły rady miejskiej wyrażającej zgodę 
na włączenie 2,64 ha należących 
do Marmy w skład ŁSSE – mówi 
Daniel Jaworski, przedstawiciel 
firmy. - O korzyściach wynikających 
z faktu uruchomienia produkcji a 
tym samym utworzenia nowych 
miejsc pracy, chyba nie muszę ni-
kogo przekonywać.

Samorządowcy wydali  pozy-
tywną opinię o projekcie uchwały. 
Niedługo powinna zostać zwołana 
sesja miejska, aby podjąć stosowną 
uchwałę.

(mku)

radni podjęli decyzję 
Łęczyca

Grabów

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca
Baraki doczekają się remontu

Mali strażacy czuwali w kościele

Jeszcze w kwietniu będą 
ogłoszone przetargi na 
remont m.in. baraków

warty to dla nich wielkie przeżycie 
i zaszczyt.

(mku)

Fontanna 
zepsuta

W parku działa tylko jeden 
wodotrysk, drugi jest w 
naprawie

gapy proBlemem 
nie do roZwiąZania?

Chodniki przebiegające przez 
plac Przyjaźni są mocno 
upstrzone

Ławka również ubrudzona jest 
ptasimi odchodami

W MOPS kOntROWeRSje 
WOkół uMóW

Łęczyca Mariusz Mieczyński, 
zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśnia wątpliwości dotyczące sposobu zatrudnie-nia opiekunek osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Chodzi o rzekome zabranie przez ośrodek umów o pracę trzem zatrudnionym pracownicom i zastąpienie ich tzw. umowami śmieciowymi. 

W chwili przejęcia przez MOPS w Łęczycy zatrudnienia opiekunek (wcześniej panie były zatrudnio-ne przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na umowy-zlecenia za nieludzko niską stawkę godzino-wą), wszystkie 14 pracownic dostało umowy o pracę, o które zabiegały od lat. Czy podpisane ponad rok remu umowy zostały anulowane?
- Nie jest prawdą, że ośrodek zmienił sposób zatrudnienia któ-rejkolwiek z opiekunek. Panie zatrudnione na umowy-zlecenia, mają taką formę zatrudnienia od początku, od kiedy dołączyły do zespołu opiekunek. Niestety środ-ków z budżetu miasta jest za mało, żeby sfinansować zatrudnienie na umowy o pracę wszystkim 22 opiekunkom. Na chwilę obecną na umowę o pracę zatrudnionych jest nie 14, jak wcześniej, a już 17 osób, dodatkowo są 4 pracownice na umowy-zlecenia oraz jedna zatrudniona na stażu – wyjaśnia 

M. Mieczyński, zastępca kierow-nika ośrodka. - Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łęczycy możemy korzystać ze sta-ży i robót publicznych. Zyskujemy więc dodatkowe ręce do pracy nie obciążając budżetu miasta a potrze-bujących stale przybywa.
Na chwilę obecną MOPS reali-zuje zadania opiekuńcze dla 83 podopiecznych. Dla porównania, na początku ubiegłego roku obję-

tych pomocą było 67 osób. Mimo systematycznie zwiększanej liczbie opiekunek, jest ich wciąż za mało.
- Liczba opiekunek jest niewystar-czająca względem potrzeb schoro-wanych mieszkańców. Osób star-szych systematycznie przybywa. Myślę, że niedługo znów będziemy musieli zwiększyć zatrudnienie, a chętnych do pracy zbyt wielu nie ma – dodaje M. Mieczyński.

(zz)

Na zdjęciu Mariusz Mieczyński
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Z akcją “Drzewo dla Polski” 
w Poddębicach pojawili się 
przedstawiciele Forum Mło-
dych Ludowców. Przygotowali 
ponad kilkaset sadzonek dębów 
i buków, które rozdawali miesz-
kańcom.

W kontekście ostatnio maso-
wo wycinanych drzew, powstał 
pomysł wśród samorządowców 
i parlamentarzystów PSL, aby w 
całym kraju bezpłatnie rozdawać 
sadzonki drzew, które przecież 
tworzą zielone płuca Polski.

- Wspólnie z  kolegami z zarządu 
FML stwierdziliśmy, że to dobry 
czas na posadzenie drzewa. Rozda-

liśmy kilkaset drzew lecz zachęca-
my wszystkich, którzy chcieliby się 
do nas przyłączyć, 
żeby w tym roku 
posadzili przynaj-
mniej jedno drze-
wo - mówi Prze-
mysław Jaszczak,  
prezes powiatowy 
młodych ludow-
ców.  - Drzewa to 
nie tylko krajobraz, 
ale także życiodaj-
ny tlen, dlatego 
promujemy akcję 
sadzenia drzew. 
Chcemy, aby dla 

przyszłych pokoleń zasadzono ich 
jak najwięcej.

Drzewo dla Polski ludowców

Uniejów po raz pięt-
nasty był gospoda-
rzem Festiwalu Mu-
zyki i Tańca Indian 
Ameryki Północnej 
o nazwie Pow Wow, 
który odbył się w 
hali sportowej Ze-
społu Szkół.

Niezwykle barwn a 
impreza kulturalna 
na stałe wpisała się do 
kalendarza wydarzeń 
gminy Uniejów i do-
czekała się już licznego 
grona wiernych fanów. Impreza 
dedykowana wszystkim miłośnikom 
kultury indiańskiej obejmowała po-
kazy i konkursy tańców, prezentację 
tradycyjnych i współczesnych pieśni 
indiańskich, kiermasz wyrobów in-
diańskich oraz liczne niespodzianki 
i konkursy. Na tegoroczny Pow Wow 
zjechali indianiści nie tylko z Polski, 
ale także Czech, Niemiec, Anglii i 
Szwecji. Nie zabrakło też prawdzi-
wych Indian. Gościem specjalnym 
był Robert Soto, Indianin z plemienia 
Apaczów, który zaprezentował taniec 
Hoop Dance. Do Uniejowa przyje-
chał także Amancio Chiari Wago 

z plemienia Kuna, który urodził się 
na wyspie Ustupu leżącej na Archi-
pelagu San Blas Comarca Kuna Yala 
w Republice Panamy. 

Według organizatorów z roku na 
rok impreza zyskuje na popularno-
ści. jest coraz więcej widzów, ale też 
i tancerzy prezentujących coraz to 
nowe stroje. Można zakupić pamiąt-
ki i podziwiać konkursy taneczne.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Szina Sarnecka, Masandro Wszołek 
z Zespołu Ranores i Dariusz Lipec-
ki, a współorganizatorami PGK 
Termy Uniejów i Urząd Miasta w 
Uniejowie.

Adam Kozanecki – uniejowia-
nin, znakomity kucharz i fi nalista 
programu MasterChef był gościem 
spotkania w ramach cyklu „Ze 
zdrowiem mi do twarzy” w Zespole 
Szkół w Uniejowie. Gość poprowa-
 dził warsztaty, w których dzieci z 
klas usportowionych zdobyły cenne 
informacje dotyczące prawidłowe-
go odżywiania. Spotkanie z Ada-
mem Kozaneckim było ogromnym 
wydarzeniem i niezapomnianym 
przeżyciem dla młodych, usporto-
wionych mieszkańców gminy. Gość 
w wyjątkowo sympatyczny i intere-
sujący sposób opowiedział młodym 
sportowcom o tym, co warto jeść, 
która żywność jest zdrowa, a która 
nie; jak przygotować prosty, energe-

Policjanci wyjaśniają okoliczności 
wypadku drogowego, do którego 
doszło na terenie gminy Wart-
kowice na drodze wojewódzkiej 
W-469. W wyniku zdarzenia 
kierujący 29-letni mieszkaniec 
gm. Dalików poniósł śmierć na 
miejscu.

Do tragicznego wypadku doszło 
w miejscowości Powodów Trzeci. 
29 – letni kierowca samochodu da-
ewoo lanos na łuku jezdni zjechał 
z drogi do przydrożnego rowu i 
uderzył w drzewo. Nie udało się go 
uratować. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń policji prawdopodobnie kie-
rowca zasnął za kierownicą. 

ranny Bocian 
Dyżurny poddębickiej komendy 
otrzymał informację, że w re-
jonie miejscowości Podgórcze 
znajduje się ranny bocian. Po-
licjanci udali się we wskazane 
przez zgłaszającego miejsce i 
przy pomocy specjalnej siatki 
wraz z pracownikami Fundacji 

Dom dla Kundelka złapali bo-
ciana. Ptak na lewym skrzydle 
miał widoczne ślady zranienia. 
Następnie w klatce przetrans-
portowano bociana i przekaza-
no pracownikom Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Łodzi. 

Do Uniejowa zjechali Indianie 

Śmierć 
29-latka

Znany kucharz w szkole 

tyczny i przede wszystkim zdrowy 
posiłek; jak powinny odżywiać się 
osoby aktywne fi zycznie, jakie są 
skutki złego odżywiania. 

Wstyd w centrum miasta 
Poddębice Teren znajdują-

cy się pomiędzy 
parkiem a placem targowym 
jest kompletnie zaśmiecony. 
Zastanawia fakt, dlaczego nikt 
nie sprząta nieczystości – tym 
bardziej, że taki widok jest an-
tywizytówką miasta. 

Działkę upodobali sobie bez-
domni. W ubiegłym roku właśnie 
w tym miejscu rozłożone zostały 
kołdry i koce. Bezdomni spali pod 
chmurką, 

często nad-
używali alkoholu. Jeden z bezdom-
nych zmarł, jednak nadal leżące 
na ziemi rzeczy przypominają o 
koczowisku.

- To jest naprawdę dziwne, że 
przez rok nie posprzątano tego 
terenu. Śmieciowisko jest blisko 
parku, który odwiedzany jest 

często nad-

przecież przez wielu 
mieszkańców. Poza 
tym na pobliskich 
latarniach zamonto-
wane są kamery mo-
nitoringu. Czy nikt w 
tym mieście nie dba o 
porządek? - pyta pani 
A n n a , 

która jest 
zdegustowana widokiem 
walających się śmieci. 

Teren od strony rzeki 
nie jest ogrodzony. Każdy 
może wejść, nieczystości 
przybywa. Pełno jest bu-
telek po alkoholu.

Do urzędu miasta wy-
słaliśmy maila z pytaniem, 

kto jest właścicielem działki. Wyżej 
wymieniony teren jest prywatny. 

„Władze miasta nie prowadziły 
rozmów z właścicielem działki ws. 
uprzątnięcia terenu” - czytamy w 
odpowiedzi.

(ps) 
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Odszedł pO ciężkiej chOrObie

Ona to skromna, uśmiechnięta, 
20-letnia Ania, była mistrzyni 
karate, która po wypadku od 
niespełna 2 lat porusza się 
na wózku inwalidzkim. On to 
27-letni Patryk – pełen energii, 
miłośnik gotowania, tatuowa-
nia się i imprezowania w noc-
nych klubach. Czy spotkanie tej 
dwójki młodych, uparcie dążą-
cych do swoich, ale jakże róż-
nych celów, zaowocuje przy-
jaźnią między nimi? Czy te dwa 
światy da się połączyć? - pytają 
autorzy nowego programu tv 
zatytułowanego „Przyjaciel do 
zadań specjalnych”. 

Dlaczego niepełnosprawna 
dziewczyna zdecydowała się na 
udział w programie?

„Wciąż próbuję przełamywać 
stereotypy na temat osób niepeł-
nosprawnych – pisze na portalu 
niepelnosprawni.pl 20-latka. 

„Osoba niepełnosprawna czę-
sto kojarzona jest z taką, która 
zamyka się w czterech ścianach, 
nie pokazuje się ludziom, jest 
zamknięta w sobie. Wiem, że 
rzeczywiście są takie osoby, ale 
jednak wielu z nas jest zupełnie 
innych. Trudne wydarzenia 
w życiu często zmieniają nasz 
pogląd na świat i zaczynamy 
czerpać z życia jeszcze bardziej. 
Czasami osoby po wypadkach 
mobilizują się i zaczynają speł-

Kilka dni temu pod 
blokiem przy ul. 

Zielonej 2 rozstawione zostało 
rusztowanie. Lokatorzy nie kryją 
zadowolenia z powodu właśnie 
rozpoczętego remontu balkonów, 
który potrwać ma przez ok. miesiąc. 

- Prace planowaliśmy już od 
dawna. Blok został wytypowany ze 
względu na bardzo zły stan balko-

nów. Koszt robót to prawie 150 ty-
sięcy zł – mówi Sławomir Gławęda, 
prezes spółdzielni mieszkaniowej.

Lokatorzy nie poniosą dodatko-
wych wydatków w związku z pra-
cami remontowymi. Jak się dowie-
dzieliśmy, w tym roku spółdzielnia 
wyremontować ma również balko-
ny bloku przy ul. Krasickiego 1. 

(ps)

W wielu miejscach brakuje 
na ulicach (zarówno miej-

skich, jak i powiatowych) wymalowanych 
przejść dla pieszych. Niestety, zdarzają 
się też przypadki, że nie ma nie tylko 
pasów, ale też odpowiednich znaków 
informujących o takim przejściu. Pasy na 
przejściach dla pieszych w mieście są od-
nawiane systematycznie co roku w okresie 
wakacyjnym” - informuje urząd miasta.

(ps)

Radny powiatowy z Poddębic 
obecnej i pierwszej kadencji zmarł 
po ciężkiej chorobie. Miał 57 lat.

Był nauczycielem historii w szkole 
podstawowej w Bałdrzychowie. 
Współtworzył i przez początkowy 
okres był prezesem Poddębickiej 
Telewizji Kablowej. Pracował rów-
nież jako specjalista do spraw ISO w 
Zgierzu. Przez krótki okres zajmo-
wał się sprawami niepełnospraw-
nych kierując WTZ-em. Przez wiele 
lat zajmował się rynkiem konferen-
cyjno-targowym w Polsce będąc 
prezesem Międzynarodowych Tar-
gów Łódzkich, prezesem Centrum 
Konferencyjno- Wystawienniczego 
w Łodzi, oraz prezesem Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowego w 
Opolu. W tym okresie zrealizował i 
oddał do użytku obiekty targowe na 
kwotę kilkuset milionów zł.

Był członkiem Polskiej Izby Prze-
mysłu Targowego w Polsce na 
wniosek której otrzymał w 2013 
roku Krzyż Zasługi. Z środowiska 
biznesu łódzkiego został członkiem 
Rady Konsultacyjnej Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego przy 
Uniwersytecie Łódzkim. 

Do redakcji zadzwoniła czy-
telniczka, która twierdzi, że na 
terenie jednej ze stacji paliw w 
gminie Wartkowice urządzane 
są pijackie libacje. 

- Alkohol leje się tam strumie-
niami. Kupowany jest na miejscu 
a właściciele stacji paliw pozwala-
ją na takie alkoholowe zabawy. To 
mała stacja w małej miejscowości i 
może dlatego dochodzi do takich 
sytuacji. Niektórym się wydaje, 
że można wszystko. Proszę o 
interwencję w tej sprawie – usły-
szeliśmy. 

Nasz reporter pojechał na miej-
sce. 

- Jestem zaskoczona takimi 
oskarżeniami – mówi córka wła-
ścicieli stacji. - Mogę potwierdzić, 
że można u nas kupić alkohol, ale 
nie ma zezwolenia, aby był tutaj 
spożywany. Oczywiście nie sprze-
dajemy alkoholu nieletnim. Poza 

Balkony do remontu 

Tankują nie tylko paliwo?

tym stacja nie jest czynna przez 
całą dobę. Pracujemy do godz. 20.

Warto dodać, że sprzedać procen-
tów na stacjach paliw to kontrower-
syjny temat. Od kilku lat politycy 
próbują przygotować ustawę, która 
zabraniałaby sprzedaży alkoholu 
na stacji paliw. Autorzy tego po-
mysłu twierdzą, że umożliwienie 
zakupu wódki czy piwa kierow-
com tankującym benzynę w takim 
miejscu zwiększa liczbę pijanych 
użytkowników dróg. Zdania na ten 
temat są podzielone. 

(ps)

gdzie te zebry?

Ania Płoszyńska w telewizji 

A. Płoszyńska w programie tv „Przyjaciel do zadań specjalnych”

niać swoje marzenia, żyć z dnia na 
dzień. Powodem jest to, że dopiero 
po ciężkich doświadczeniach są w 
stanie dostrzec kruchość swojego 
życia. I to, jak łatwo jest stracić 
wszystko w ciągu zaledwie jednej 
sekundy. Żeby szczęśliwie przejść 
przez życie, trzeba pokonywać 
bariery. Ja po wypadku chciałam 
pokazać całemu światu, że można 
być kobiecą i atrakcyjną, pomimo 
niepełnosprawności. Dlatego też 
między innymi wzięłam udział 
w wyborach Miss. Bo naprawdę, 
wózek nic nie zmienia”. 

Anna Płoszyńska podczas obozu 
sportowego karate uległa wypadko-
wi, w wyniku którego porusza się 

na wózku. Jest znana z tytułu II 
Wicemiss Polski na Wózku 2016.

Na terenie Poddębic prowadził 
działalność samorządową od lat 
osiemdziesiątych, współtworząc 
Regionalny Komitet Obywatelski i 
będąc jego wiceprzewodniczącym 
przez cały okres jego istnienia. Był 
inicjatorem i współtworzył Poro-

zumienie Samorządowe Powiatu 
Poddębickiego z którego ramienia 
pełnił funkcję radnego powiatowe-
go I kadencji.

Mirosław Pietrucha w ostatnich 
wyborach ubiegał się o fotel burmi-
strza Poddębic. 

Zmarł Mirosław 
Pietrucha

fo
t. 

TV
P1
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 232: Pisanki wielkanocne

uŚmiechnij się
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uŚmiechnij się
* - Kochanie, jesteś jak magnes.
- Nie możesz się ode mnie oderwać? 
- Nie. Stale cię ciągnie do lodówki. 

***
* Policjanci z drogówki są jak małe 
dzieci. Przejeżdżając obok nich zawsze 
należy zwolnić, bo nigdy nie wiado-
mo, kiedy jeden z nich wybiegnie na ulicę, trzymając w 
ręku lizaka. 

***
* Wychodzi matka z synkiem na balkon i mówi:
- Popatrz synku. A tam na tej budowie naprzeciwko 
pracuje twój tata.
- A on nas stamtąd widzi?
Matka spogląda na zegarek.
- No już po 13-tej. Zapewne widzi. I pewnie już podwój-
nie. 

***
* Pani pyta Jasia: 
- Czemu ściągałeś od kolegi?
- A skąd pani wie?
- Bo tak się rozpędziłeś, że ściągnąłeś imię i nazwisko! 

***
* Przychodzi lekarz do pacjenta i mówi:
- Wszystko jest dobrze, operacja się udała. Tylko nie 
rozumiem dlaczego przed operacją bił pan, kopał i wy-
zywał pielęgniarki.
A pacjent na to:
- Panie, ja tu miałem tylko okna umyć... 

***
* Gdy żona wszczęła kolejna awanturę, doprowadzony 
do ostateczności mąż krzyczy:
- Nooo, teraz powiem ci całą prawdę....... dziesięć lat 
temu zagwizdałem na taksówkę, nie na ciebie! 

***
* Policjant zatrzymał blondynkę jadącą motorem w weł-
nianej czapce i się pyta:
- Dlaczego pani nie ma kasku?
- Bo ja, proszę pana, zrobiłam wczoraj eksperyment. Z 3 
piętra zrzuciłam czapkę i kask. Kask pękł, a czapka nie. 

Krem pomidorowy z gruszką
Składniki:
2 puszki pomidorów (bez skórki)
1 duża, czerwona cebula
1 łyżeczka suszonego tymianku
2-3 ząbki czosnku
2 średnie gruszki
garść świeżych listków bazylii
2-3 łyżki jogurtu greckiego 
świeżo zmielony pieprz
sól

Etapy przygotowania:
W średnim garnku rozgrzewamy 
oliwę z oliwek, dodajemy posieka-
ną cebulę, rozgnieciony czosnek i 
suszony tymianek. Podsmażamy, 

aż się zarumieni. Zmniejszamy ogień 
i dodajemy puszki pomidorów. Go-
tujemy na małym ogniu ok. 10-12 
min. Gruszki obieramy ze skórki, 
kroimy w plasterki i dorzucamy do 
zupy. Garnek odstawiamy z ognia. 
Całość miksujemy za pomocą blen-
dera dodając jogurtu greckiego. Do-
prawiamy solą i pieprzem. Podajemy 
ze świeżymi listkami bazylii.

Wiosenna tarta
Składniki:
500 g mąki
300 g piersi z kurczaka
kostka masła
sól, pieprz, 
jajka 
10 pomidorków koktajlowych
brokuł
1 opakowanie mozarelli
1 opakowanie śmietanki kremówki
listki świeżej bazylii
szczypiorek
ryż

Etapy przygotowania:

SPÓD: Składniki na spód zagnieść. 
Ciasto rozwałkować, wyłożyć nim 
tartaletki, ponakłuwać widelcem. 
Tartaletki wyłożyć papierem do pie-
czenia i wysypać na nie ryż. Podpiec 
w temp. 180 stopni przez 15 minut. 
Potem zdjąć papier i piec dalej przez 
ok. 10 minut. 
NADZIENIE: Kurczaka podsma-
żyć na patelni. Brokuł podgoto-
wać. Pomidorki obrać ze skórki 
Mozarellę zetrzeć na tarce. W misce 
połączyć ją z kremówką, jajkiem i 
przyprawami. Warzywa wyłożyć na 
podpieczony spody, zalać przygoto-
wanym sosem oraz listkami bazylii. 
Piec przez 30 minut w temp. 180 

stopni.  Upieczoną tartę obsypać 
szczypiorkiem. 

Szybka szarlotka 
“Zielone Jabłuszko”

Składniki:
1 opakowanie gotowego ciasta 
francuskiego (słodkiego)
2-3 zielone jabłka
sok z 1/2 cytryny
1 łyżeczka mielonego cynamonu
4-5 łyżek cukru brązowego
2-3 łyżki masła
garść migdałów
2-3 łyżki cukru pudru
1-2 łyżki masła

Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzewamy do 220 
stopni C. Jabłka dokładnie myjemy, 
kroimy na połówki, a następnie w 
plasterki. Umieszczamy je w naczy-
niu i skrapiamy sokiem z cytryny. 
Rozwałkowane ciasto wykładamy 
na blasze z rozwiniętym papierem 
do pieczenia i posypujemy deli-
katnie wierzch brązowym cukrem. 

Plasterki jabłek układamy na cie-
ście, tak aby na siebie zachodziły. 
W małym garnku, podgrzewamy 
masło z cukrem brązowym i cy-
namonem. Płynną mieszankę 
delikatnie przelewamy na ułożone 
jabłka. Pieczemy ok. 20 minut. W 
między czasie na rozgrzanej pa-
telni z masłem, prażymy kawałki 
rozdrobnionych migdałów (max. 
1,5 minuty). Odstawiamy patelnię 
z ognia i posypujemy migdały 
cukrem pudrem. Gorącą szarlotkę 
ostrożnie wyjmujemy z piekarnika i 
posypujemy prażonymi migdałami. 
Idealnie smakuje z gałką lodów 
waniliowych lub z kwaśną śmietaną.
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W hali sportowej CSiR „Wodnik” w Ozorkowie odbył się VI Turniej Tańców Narodowych w Formie To-
warzyskiej. Organizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, a patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Miasta Ozorkowa – Jacek Socha. W Turnieju zaprezentowało się 81 par tanecznych, które 
rywalizowały ze sobą w sześciu kategoriach wiekowych. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Ozorkowia-
nie” pełnił rolę gospodarza imprezy. 

turniej tańców 
narodowych w Ozorkowie

rywalizowały ze sobą w sześciu kategoriach wiekowych. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Ozorkowia-
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Ozorków Trwa remont kilku 
pomieszczeń na par-

terze Miejskiej Przychodni Zdro-
wia przy ul. Wigury 1. W ramach 
prac wymieniane są podłogi i 
podwieszane sufity w gabinetach 
fizykoterapii i masażu, poczekalni 
i rejestracji dla dzieci i pacjentów 
wymagających rehabilitacji. 

We wszystkich pomieszczeniach 
zostaną pomalowane ściany i sufity, 
pojawi się nowa terakota, wymienio-
na zostanie glazura. Remont obejmu-
je też toaletę, szatnię i pomieszczenia 

porządkowe. Przy okazji prac budow-
lanych wymieniana jest instalacja 
elektryczna, wodna i wentylacyjna. 
Po remoncie mali pacjenci poradni 
D i osoby skierowane na rehabilitację 
będą korzystać z jednej rejestracji. Pra-
ce remontowe, których koszt wynosi 
76 tys. zł, obejmą także pracownię 
RTG, gdzie zostanie wymieniona 
wykładzina, glazura, wentylacja, a 
całe pomieszczenie zostanie poma-
lowane. Środki na remont pochodzą 
z budżetu miasta. Prace powinny się 
zakończyć na początku czerwca.

20 maja od godziny 9.00 na bo-
isku Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Ozorkowie przy ul. Średniej 30 
odbędzie się piknik rodzinny z 
wieloma konkursami i atrakcjami 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Podczas pikniku rozegrany zo-
stanie turniej piłki nożnej pod 
hasłem „Tylko słabi gracze biorą 
dopalacze” pod patronatem 
burmistrza Ozorkowa. Połącze-
nie zabawy z edukacją zapewnią 
dzielnicowi z komisariatu policji 
w Ozorkowie. 

Wśród licznych atrakcji: konkursy 
dla dzieci i dorosłych z nagrodami, 
pokaz sprzętu policji, straży pożar-
nej i agencji ochrony osób i mienia 
Gunners Security, występy cheerle-
aderek Pink Girl, zabawa z Komisa-
rzem Błyskiem, pokaz zumby.

Wśród zaproszonych gości na 
turnieju będą znani byli piłkarze 
ŁKS-u oraz Widzewa, którzy wrę-
czą nagrody zwycięzcom turnieju.

Dla uczestników przewidziano 
zaplecze gastronomiczne.

Przychodnia jest remontowana Policjanci 
organizują piknik 

Ozorków Takiej sprawy jesz-
cze nie było! Jeden 

z mieszkańców powiadomił CBA 
o – jego zdaniem – nieprawidło-
wościach w spółdzielni mieszka-
niowej. Chodziło o docieplenia 
bloków przy ul. Sikorskiego, a 
konkretnie azbest, który pozostał 
na elewacjach budynków. Tema-
tem zainteresowała się również 
policja wraz z prokuraturą. 

Usuwanie wyrobów zawiera-

jących rakotwórczy azbest od lat 
wzbudza wiele emocji. Wyeli-
minowanie zagrożenia pyłami 
azbestu w obrębie budynków 
spółdzielni jest priorytetem dla 
Sebastiana W. (nazwisko do wia-

domości red.), który powiadomił 
nas o problemie. 

- Zdecydowałem się napisać w 
tej sprawie do CBA, bo uważam, 
że spółdzielnia działa niezgodnie 
z przepisami. Prace docieplenio-
we bloków przy ul. Sikorskie-
go zostały wykonane w sposób 
nieprofesjonalny. Spółdzielnia 
nie usunęła całego azbestu. Całe 
połacie azbestu zostały pokryte 
styropianem a nieświadomi loka-

torzy nie zdają sobie nawet sprawy 
w jakich szkodliwych warunkach 
żyją – mówi pan Sebastian. 

Docieplenia bloków miały miej-
sce kilka lat temu. Jednak zda-
niem mieszkańca skutki tamtej 

Azbestowa afera 

Spółdzielnia dementuje sugestie jakoby azbest został zakopany pod placem zabaw 

Fronty bloków wciąż obłożone są azbestem. Rakotwórcze 
płyty zostały usunięte ze szczytów 

modernizacji mogą mieć bardzo 
negatywny wpływ dla wszystkich 
spółdzielców. Sebastian W. podej-
rzewa, że spółdzielnia pozyskała 
środki unijne na usunięcie azbestu.

- Jeżeli spółdzielnia otrzymała 
środki z zewnątrz na takie prace 
z których nie do końca się wywią-
zała, to można mówić o przestęp-
stwie. Dlatego chciałem, żeby CBA 
przyjrzała się sprawie. Przecież nie 
może być tak, że znikoma część 
azbestu jest z bloków usuwana a 
na frontach azbest wciąż jest. Czy 
spółdzielcy wiedzą, że mieszkają 
na osiedlach azbestowych? - pyta 
mężczyzna. 

Jak się dowiedzieliśmy CBA 
przekazała sprawę prokuraturze 
w Zgierzu. Prokuratura umorzyła 
jednak postępowanie. Taki finał 
nie jest zaskoczeniem dla Zdzisława 
Ewiaka, wiceprezesa spółdzielni 
mieszkaniowej. 

- Całe to postępowanie mieszkań-
ca nie wynika z troski o zdrowie 

Policja, ale również CBA i prokuratura po doniesieniu 

zainteresowały się spółdzielnią 

spółdzielców, a jedynie jest zwykłą 
zemstą – uważa zastępca szefa SM 
w Ozorkowie. - Mieszkanie tego lo-
katora zostało zlicytowane za długi. 
Najważniejsze jest jednak to, że nie 
doszło do żadnych nieprawidłowo-
ści. Azbest został usunięty tylko ze 
szczytów bloków, ponieważ akurat 
tam były największe i najcięższe 
elementy. Zostawiliśmy azbest na 
frontach bloków i przykryliśmy go 
prawie 20-centymetrową warstwą 

styropianu. Z całą pewnością 
azbest nie stanowi zagrożenia. 
Na docieplenia został zaciągnięty 
kredyt. 

Z. Ewiak dodaje, że azbest ze 
szczytów usunęli fachowcy.

- Nie jest prawdą, że te prace zo-
stały wykonane przez amatorów. 
Lokator, który powiadomił CBA, 
sugerował też, że azbest został 
zakopany w ziemi, pod placem za-
baw Nivea. To kompletna bzdura 
– słyszymy od wiceprezesa spół-
dzielni. - Azbest został zabrany i 
zutylizowany. 

Cementowo-azbestowe mate-
riały były powszechnie stosowane 
przy budowie bloków w latach 70- 
i 80-tych. Niewielka cena eternitu 
i jego wytrzymałość powodowały, 
że azbest był kiedyś obiektem 
pożądania. Fabryki produkowały 
go na potęgę. Dziś wiemy, że jest 
bardzo groźny dla zdrowia i tru-
jące elewacje oraz dachy z azbestu 
muszą zniknąć w całym mieście 
do 2032 r. Tak mówią przepisy. 
Usuwanie azbestu do najtańszych 
wcale nie należy. Demontaż i 
wykonanie ocieplenia w nowej 
technologii to koszt kilkuset zło-
tych za metr kwadratowy.  

(stop) 

Rastafarianin w Ozorkowie
Wyznawcy tego ruchu religijnego ubierają 
się w charakterystyczne stroje, noszą dredy, 
głoszą hasła miłości, braterstwa i powrotu 
do natury. Do rozpowszechnienia na całym 
świecie zasad tej ideologii przyczynił się 
muzyk, jeden z najważniejszych artystów 
XX wieku – Bob Marley. 
Wśród kontrowersyjnych kwestii dot. ruchu 
Rastafari wymienia się stosowanie marihu-
any oraz pojawiające się niektóre opinie, że 
ruch Rasta promuje ten środek odurzający. 

(stop)

ogłoszenie

INFORMACJA  
o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  

przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), sporządzono 
i podano do publicznej wiadomości wykazy następujących 
nieruchomości:
1. Nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki Las, oznaczonej 
nr ew. 824 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w 
drodze bezprzetargowej;
2. Części nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki Las, ozna-
czonej nr ew. 2593/1 przeznaczonej  do wydzierżawienia na okres do 
3 lat  w drodze bezprzetargowej;
Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
Ozorków w Ozorkowie, ul. Wigury 14, na tablicy ogłoszeń w miejsco-
wości Sokolniki Las, a także na stronach internetowych Gminy Ozorków 
w dniach od 10.04.2017 r. do 1.05.2017 r. 
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Parzęczew 

Ozorków 

Zofia Bugała nie 
szczędzi słów kry-

tyki pod adresem wójta Ryszarda 
Nowakowskiego i gminnej insty-
tucji kultury pod nazwą Forum 
Inicjatyw Twórczych. Negatywna 
ocena związana jest z działalno-
ścią zespołu „Parzęczewiacy”. 
Zdaniem pani Zofii zespół jest w 
fatalnej kondycji i zapomniany 
przez lokalne władze najpraw-
dopodobniej niedługo może 
zakończyć działalność. 

- Postanowiłam, że oddam ludowe 
stroje i podziękuję za współpracę. Nie 
mam już siły na to wszystko. Tylko się 
denerwuję i odbija się to na moim zdro-
wiu – mówi Z. Bugała, która w zespole 
śpiewa od wielu lat. - Zarówno wójt, jak 
i FIT nie interesują się losem zespołu, 
który z roku na rok podupada. Docho-
dzi do sytuacji, że sama muszę kupo-
wać pewne elementy stroju i dodatki. 
Kiedyś stroje i buty ufundował nam 
miejscowy przedsiębiorca. Instrumenty 
są stare. Leciwy bęben pożyczamy od 
druhów. Na nic nie ma pieniędzy, choć 
wójt wraz z szefową FIT mają przecież 
bardzo wysokie pensje. 

Jak się dowiedzieliśmy, w zespole jest 
obecnie sześć pań i trzech panów. 

- Gdy moja żona odejdzie z zespołu, 
to wszystko się posypie – uważa Wa-
cław Bugała, który kilka lat temu grał 
w zespole na trąbce. - Małżonka ma 
silny głos, jest profesjonalistką. Zresztą 
niektóre osoby z zespołu również za-
stanawiają się nad odejściem. 

Państwo Bugałowie twierdzą, że 
atmosfera w Zespole Śpiewaczym 
Parzęczewiacy nie jest najlepsza. 

- Jak rozmawiamy tak prywatnie, to 
każdy narzeka. Wyjazdów jest coraz 
mniej. Co najgorsze, muzycy z ościen-

- Jeśli ktoś chce 
sprzedać samocho-

dy, to dlaczego zostawia je na 
parkingu? Wiadomo, że miejsc 
parkingowych w mieście brakuje. 
Takie zachowanie tylko denerwu-
je – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce od oburzanego czy-
telnika. 

R z e c z y w i ś c ie, 
dwa auta na łęczyc-
kich i pabianickich 
numerach rejestra-
cy jnych zostały 
zaparkowane przy 
ul. Sucharskiego na 
ogólnodostępnym 
parkingu. Co mó-
wią przepisy?

To trudna spra-
wa. Gdyby samo-
chody z kartkami 
należały do jednej 
osoby, to można 

by ich pozostawianie na parkingu 
traktować jak prowadzenie działal-
ności. Tak jednak nie jest. Prostych 
wyjść w tej sytuacji nie ma. Temat 
aut przeznaczonych na sprzedaż na 
publicznych parkingach powraca 
jak bumerang a sąsiedzkie wojny 
parkingowe trwają. 

(stop)

Zofia Bugała zdecydowała się 
odejść z zespołu.
- Oddam strój, który i tak 
pozostawia wiele do życzenia – 
usłyszeliśmy.
nych miejscowości pytają się nas dlacze-
go nie przyjeżdżamy na konkursy lub 
przeglądy. A my po prostu nie wiemy, 
że jesteśmy zapraszani. Podejrzewam, 
że zaproszenia są po prostu niszczone. 
Wszystko z powodu oszczędności – 
słyszymy od pani Zofii. 

Co na to urząd gminy?
„Zespół ludowy Parzęczewiacy dzia-

ła nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, 
co jest możliwe dzięki niezmiennemu 
wsparciu, także finansowemu władz 
gminnych. Odbywają się regularne 
próby z dwoma muzykami, opłaca-
nymi przez Forum Inicjatyw Twór-
czych, ponadto z gminnych funduszy 
finansowane są zakupy instrumentów, 
strojów ludowych, opłacane są usługi 
transportowe, związane z występami 
zespołu. Parzęczewiacy biorą udział 
w przeglądach i festiwalach, zajmując 
czołowe miejsca, występują podczas lo-
kalnych, regionalnych i ogólnopolskich 
imprez. Pani Zofia Bugała ze względu, 
jak sama twierdzi, na stan zdrowia 
od kilku miesięcy nie uczestniczy w 
zajęciach z zespołem” - czytamy w 
odpowiedzi urzędu.

Auta na sprzedaż zajmują parkingniezadowoleni pasażerowie
Ozorków Do Zarządu Dróg i 

Transportu w Łodzi 
wpływają skargi od pasażerów ne-
gatywnie oceniających nową siatkę 
połączeń i rozkłady jazdy MPK. 
Wśród niezadowolonych są także 
mieszkańcy Ozorkowa korzystający 
z tramwajowej linii 46. 

- Główna korekta, nad którą pracu-
jemy, dotyczy kursów wczesnoporan-
nych. Podróżni narzekali na kłopoty 
z dojechaniem do pracy. Tych kursów 
będzie więcej – zapowiedział Michał 
Chylak, zastępca dyrektora ZDiT. - 
Pierwszy pakiet zmian chcemy wpro-
wadzić na przełomie kwietnia i maja. 

Grażyna Oborzyńska dojeżdża 
z Ozorkowa do pracy w szpitalu w 
Łagiewnikach. 

- Przed zmianami nie było aż tylu 
problemów. Tramwaje jeżdżą jeszcze 
wolniej. Nie są punktualne. W Łodzi 
nie zawsze udaje mi się zdążyć na 
autobus. Linia tramwajowa nie 
jest dopasowana z przyjazdami 
autobusów. Linie nie zbiegają się w 
tym samym czasie. Teraz wracam 
do domu z pracy o prawie dwie 
godziny później. Wszystko przez te 
problematyczne połączenia. Z tego 
co wiem, to pracownicy szpitala 
łącznie z dyrekcją mają w sprawie 
tych niekorzystnych zmian w ko-
munikacji napisać do prezydent 
Łodzi. 

- To jest komunikacyjny bubel – 
dodaje Maria Chmielecka, starsza 

ozorkowianka z którą również rozma-
wialiśmy na przystanku przy Wyszyń-
skiego. - Starsi ludzie nie oczekiwali 
takich zmian. Już od dawna czekamy 
na modernizację wagonów lub przy-
stanków, aby można było wsiąść do 
tramwajów posiadających wysokie 
stopnie. Ale w tej sprawie nic się nie robi. 
A przecież społeczeństwo się starzeje. 
Wielu emerytów ma problemy ze sta-
wami i wsiadanie do takich tramwajów 
jest ogromnym problemem. 

Pasażerowi krytykują też podwyżkę 
cen biletów.

- Płacimy teraz 20 groszy więcej. 
Można było się więc spodziewać popra-
wy jakości. Niestety, jest gorzej – słyszy-
my od pana Jerzego, który codziennie 
dojeżdża tramwajem do Łodzi. 

(stop)

Pasażerowie krytykują 
zmiany. Tramwaje jeżdżą 
rzadziej i wolniej 

krytyka wójta i FiT



12 24 KWIETNIA 2017
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny trzeba zatykać NOs 

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY OZORKÓW

z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie odwołania
II I przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych  

w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów 
oznaczonych numerami działek: nr 14/6 i 14/7

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.2147, 
poz.2260), Wójt Gminy Ozorków podaje do publicznej wia-
domości, że odwołuje I I I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 
i miejscowości Helenów oznaczonych numerami działek:  
14/6  i 14/7. I I I Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony 
został na dzień 12 maja 2017 roku o godz. 10.00  w siedzibie 
Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1.

Przyczyna odwołania I I I  przetargu ustnego nieograni-
czonego na sprzedaż w/w nieruchomości: w ogłoszeniu 
o I I I przetargu ustnym nieograniczonym podano błędną 
informację dotyczącą wysokości ceny wywoławczej netto  
podanej słownie.

Tekst ogłoszenia opublikowano na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy Ozorków, na stronach internetowych 
urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miej-
scowości.

Pomiary geodezyjne 
to pierwszy etap prac 

związanych z przebudową ul. Połu-
dniowej wraz z mostem na Bzurze 
i budową ronda u zbiegu   Wy-
szyńskiego/Południowej/Średniej/
Maszkowskiej/Zgierskiej.

Pierwsze prace budowlane, zwią-
zane z budową nowego mostu, zapla-
nowano na lipiec tego roku. Umowa 
dotyczy realizacji jednego z etapów 
zadania pn. „Przebudowa układu 
komunikacyjnego w Ozorkowie 
w celu zapewnienia bezpo-
średniego połączenia ze 
strategicznymi centrami 
logistycznymi”. Inwe-
stycja pozwoli m.in. na 
przejazd tirów ul. Połu-
dniową.

Kolejne zadania w 
ramach inwestycji to za-
planowana także na ten 
rok przebudowa ul. Masz-
kowskiej oraz przewidziana do 
realizacji w 2018 r. przebudowa ciągu 
ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypuł-
kowskiego, Łęczyckiej.

Całkowita wartość inwestycji 
(wszystkich etapów) to 17 mln 

160 tys. zł. Projekt 
realizowany jest w 

partnerstwie z po-
wiatem zgierskim i jest 

dofinansowany w 85% z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020.

(stop)

Ama-
torzy 

nielegalnych trunków 
nie kryją się już ze 
swoimi upodobaniami. 
W ub. tygodniu jeden 
z bywalców melin na 
placu Jana Pawła II 
idąc popijał procenty 
z plastikowej butelki. 
Chwiejnym krokiem 
poszedł w kierunku ul. 
Wyszyńskiego. 
Nie jest tajemnicą, 
że przy tej ulicy melin 
nie brakuje. 

oBraZ nędZy i roZpacZy 
Parzęczew 

Ozorków

Ozorków

Z takiego mostku lepiej nie 
korzystać 

Wypoczynek na takiej ławce? - 
raczej odpada...

Spacer starym chodnikiem 
może zakończyć się upadkiem 

Skrzynka energetyczna nie jest zabezpieczona

geodeci na południowej

W biały dzień z lewym alkoholem 

ŚMieRDZący PRObleM 
Ozorków Mieszkańcy spa-

cerujący nad rzeką 
narzekają na fetor, który szcze-
gólnie w cieplejsze dni jest nie do 
wytrzymania. Jeden z większych 
wycieków nieczystości znajduje się 
naprzeciwko przędzalni. Czy wła-
śnie ten zakład jest odpowiedzialny 
za śmierdzący problem?

- Dość często spaceruję z psem nad 
Bzurą. Faktycznie, wygląda na to, że te 
ścieki płyną do rzeki z terenu na któ-
rym jest przędzalnia – mówi Janusz 
Rajski. - Niekiedy jest tak, że nie da 
się wytrzymać. Trzeba zatykać nos. 

O wycieku rozmawialiśmy w 
przędzalni. 

- Zakład jest podłączony do kana-
lizacji, a więc nie może być mowy 
o żadnym nielegalnym zrzucie 
nieczystości. Przędzalnia nie ma 
też ścieków przemysłowych – mówi 
Marian Przywara, kierownik przę-
dzalni. 

Teren przemysłowy przy ul. Wy-
szyńskiego zajmuje nie tylko przę-
dzalnia. Jest tam również warsztat 
samochodowy.

- My również jesteśmy podłączeni 
do kanalizacji – usłyszeliśmy w 
warsztacie.

Skąd więc wyciek?
- Jeśli zakłady są skanalizowane, 

to nieczystości muszą wypływać 
ze starego szamba – podejrzewa J. 
Rajski. - Tym bardziej, że jest w tym 
pewna prawidłowość. Nasilenie wy-
cieku jest zawsze po opadach deszczu. 
Najprawdopodobniej szambo jest 
nieszczelne.

Niestety, nie jest to jedyny wyciek. 
Ścieki wpływają do rzeki także w 
innych miejscach. Najbardziej wi-
doczne jest to w pobliżu miejskiego 
targowiska. W tym miejscu od lat jest 
problem nie tylko z nieczystościami, 
ale też ze szczurami. 

(stop) 

Mieszkańcy muszą zatykać nos, gdy przechodzą obok ścieków

Przędzalnia i inne budynki są skanalizowane

Teren nad zalewem 
wygląda źle. Wiele 

ławek nie nadaje się do użytku, 
chodniki są krzywe. Drewniany 
mostek się zapadł a skrzynka 
energetyczna ustawiona w pobli-
żu sceny została zdewastowana. 
Można zadać pytanie, czy gmina 
dba o swój majątek.

Teren rekreacyjny w takim stanie 
nie spełnia swojej funkcji. To zaska-
kujące, że tuż przed letnim sezonem 
zalew jest aż tak zaniedbany. Problem dotyczy nie tylko sfery 

wizualnej, jest również kwestia 
bezpieczeństwa. 

Rozbebeszona skrzynka energe-
tyczna to spore zagrożenie, szcze-
gólnie dla małolatów. 

Dlaczego to miejsce straszy swoim 
wyglądem? - pytamy urząd gminy. 

„Uszkodzenie mostku nad zale-
wem w Parzęczewie, spowodowane 
zostało dużym spiętrzeniem wody 
w zbiorniku. Urząd wie o takim 
stanie rzeczy i zlecił jego naprawę, 
lecz nastąpić to może dopiero w 
momencie kiedy woda opadnie. Zaś 
jeżeli chodzi o zniszczoną skrzynkę 
energetyczną - nad zalewem w Pa-
rzęczewie niejednokrotnie dochodzi 
do takich aktów wandalizmu. Gmi-
na stara się na bieżąco monitorować 

stan znajdujących się tam obiektów 
oraz instalacji i systematycznie na-
prawiać uszkodzenia. O aktualnym 
stanie skrzynki urząd nie wiedział, 
została zlecona instalacja nowej 
skrzynki. Zlecono też naprawę 
uszkodzonych ławek”.

(stop)
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Koktajle energetyczne błyska-
wicznie dodadzą ci sił przed 
treningiem lub przed wyjściem 
do pracy. Można pić je zamiast 
kawy, ponieważ naturalnie usu-
wają senność, zmęczenie oraz 
poprawiają koncentrację. Wa-
rzywno-owocowe szejki są też 
skarbnicą łatwo przyswajalnych 
witamin, minerałów, błonni-
ka i antyoksydantów. Poznaj 
przepisy trenerki na koktajle 
energetyczne dla sportowców, 
na śniadanie oraz zamiast kawy.

Piperyna to składnik pieprzu, 
który nadaje mu ostry, piekący 
smak. Ma także inne właściwo-
ści, dzięki którym może znaleźć 
zastosowanie w medycynie. Z 
badań wynika, że piperyna ma 
właściwości odchudzające, prze-
ciwnowotworowe i antybakte-
ryjne. Ponadto może uchronić 
przez alzheimerem i pomóc w 

namnażaniu komórek barwniko-
wych skóry u osób cierpiących na 
bielactwo. 

Piperyna na odchudzanie

Piperyna wzmaga proces ter-
mogenezy - czyli proces wytwa-
rzania ciepła, podczas którego 
organizm spala kalorie - a także 

proces lipolizy, czyli spa-
lanie tkanki tłuszczowej. 
Piperyna zakłóca aktyw-
ność genów, które kontro-
lują powstawanie komórek 
tłuszczowych, a co za tym 
idzie - może przyczynić 
się do blokowania komó-
rek tłuszczowych. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że 
wyłączne przyjmowanie 
piperyny nie spowoduje 
chudnięcia. 

Właściwości antynowotworowe 
piperyny

Piperyna oraz występująca w kur-
kumie kurkumina mogą pomóc 
w zapobieganiu rakowi piersi, a 
być może także w jego leczeniu. 
Zawartość piperyny zależy od 
rodzaju pieprzu. Najwięcej można 
jej znaleźć w pieprzu czarnym. Na 
drugim miejscu pod względem 
zawartości piperyny znajduje się 
pieprz biały, a dalej zielony i ko-
lorowy.

Piperyna na bielactwo

Piperyna i jej pochodne mogą po-
móc w namnażaniu melanocytów 
(komórek barwnikowych skóry) u 
osób z wykrytym bielactwem na-
bytym. Do takiego wniosku doszli 
naukowcy z King’s College w Lon-

dynie po przeprowadzeniu ekspe-
rymentu na myszach z użyciem pi-
peryny i jej pochodnych. Piperynę 
stosowano miejscowo samą lub w 
połączeniu z nadfi oletem. Pipe-
ryna oraz dwie z jej pochodnych 
stosowane samodzielnie nadawały 
odbarwionej skórze równomier-
ny, jasnobrązowy kolor w ciągu 
sześciu tygodni. Natomiast gdy 
substancję tę łączono z naświetla-
niem ultrafi oletem, kolor stawał się 
ciemniejszy, leczenie trwało krócej 
i dawało trwalszy efekt.

Piperyna na lepszą pamięć i 
depresję

Częste przyjmowanie piperyny 
znacząco poprawia stan zdrowia w 
przypadku upośledzenia zdolności 
zapamiętywania. Tym samym może 
zapobiec m.in. chorobie Alzheimera. 

Wykazano także, że piperyna łago-
dzi objawy depresji.

Piperyna na trawienie i lepsze 
przyswajanie witamin

Piperyna pobudza zakończenia 
czuciowe w przewodzie pokar-
mowym, zwiększając tym samym 
wydzielanie soku żołądkowego, 
a co za tym idzie tym - polep-
sza trawienie. Piperyna wzmaga 
wchłanianie niektórych witamin i 
składników mineralnych - selenu, 
witaminy B i beta-karotenu.

Woda brzozowa to używany w 
kosmetyce roztwór soku z brzozy 
i alkoholu etylowego. Znana jest 
od dawna ze swoich właściwości 
pobudzających porost włosów. 
Dowiedz się, jakie właściwości 
kosmetyczne ma woda brzozowa 
i jak stosować ją na skórę i włosy.

Właściwości wody brzozowej - stosowanie na włosy i skórę

Prawie każdy ze składników soku brzozowego oprócz właściwości 
wspomagających pracę organizmu od wewnątrz, ma też zastosowanie 
kosmetyczne, poprawiające kondycję skóry i włosów. Woda brzozowa 
znana jest głównie ze swojego wpływu na porost włosów – wzmacnia 
cebulki, stymuluje porost nowych włosów – tzw. baby hair, pomaga też 
w walce z łupieżem i przetłuszczaniem się włosów.

Za tym działaniem stoją przede wszystkim witaminy z grupy B, które 
wpływają na przyspieszenie porostu włosów, poprawiają ich grubość, 
wspomagają ich odbudowę oraz zapobiegają ich wypadaniu. Kwas 
salicylowy z kolei odpowiada za odświeżenie skóry i zmniejszenie prze-
tłuszczania się włosów.

Woda brzozowa może mieć też zbawienny wpływ na cerę, szczególnie 
cerę trądzikową. Zawarta w niej betulina łagodzi i zmniejsza podrażnie-
nia skórne, reguluje wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie i prze-
ciwgrzybicznie. Dodatkowo stymuluje syntezę kolagenu i elastyny oraz 
reguluje proces powstawania melaniny, dzięki czemu pomaga w walce 
z przebarwieniami, rozjaśniając cerę, a nawet wybielając piegi.

Efekty stosowania wody brzozowej to przede wszystkim:

- poprawa kondycji włosów, zapobieganie wypadaniu włosów, sty-
mulowanie porostu nowych włosów, pielęgnacja cery trądzikowej, ło-
jotokowej i tłustej, łagodzenie podrażnień i zmian skórnych, łagodzenie 
stanów zapalnych skóry, oczyszczenie i nawilżenie cery, rozjaśnienie 
przebarwień i piegów.

Woda brzozowa na włosy 
i skórę. Zastosowanie wody 

brzozowej w kosmetyce

Przepisy na domowe kosmetyki z wody brzozowej
Napary i toniki z liści i pączków brzozy stosowane są w domowej 

kosmetyce od wielu lat. W szczególności pączki przepełnione są 

składnikami odżywczymi. Należy zbierać je wiosną – od końca marca 

do połowy kwietnia. Jeśli chcesz używać ich jako bazy naturalnych 

kosmetyków przez cały rok, ususz je, a następnie rozdrobnione, 

ususzone pączki wykorzystaj do zrobienia naparu. Sam napar nie jest 

trwały i możesz przechowywać go najwyżej przez 3 dni.

Przepis na tonik z liści lub pączków brzozy 
Garść liści lub pączków brzozy zalej 250 ml gorącej wody. Parz pod 

przykryciem przez 30 min, następnie odcedź i przelej do szklanej 

butelki.

Przepis na płukankę do włosów z liści lub pączków brzozy 
Do wykonania płukanki będziesz potrzebować dwa razy więcej 

składników, niż w przypadku toniku. Postępuj z nimi tak samo – parz 

przez 30 minut, następnie odcedź. Płucz włosy naparem po umyciu 

i dokładnym spłukaniu szamponu.

piperyna: właŚciwoŚci i ZasTosowanie

Piperyna - gdzie kupić? Jaka jest cena?
Tabletki z piperyną są dostępne w aptekach, 
sklepach zielarskich i tych ze zdrową żywno-
ścią. Ich cena zależy od procentowej zawar-
tości piperyny, ilości tabletek w opakowaniu i 
producenta. Standardowe stężenie piperyny 
to 60-90 proc. Najskuteczniejsze są jednak 
ekstrakty z 95-procentową zawartością pipe-
ryny. Rzadziej można znaleźć czystą piperynę, 
chociaż i takie suplementy są dostępne na 
rynku. Za 30 sztuk tabletek zawierających 
95 proc. piperyny trzeba zapłacić ok. 30 zł.

kOktAjle eneRGetycZne 
- przepisy na koktajle przed treningiem, na śniadanie, zamiast kawy

Energetyczny koktajl “Poranek w tropikach”
2 mango 
1 limonka 
1 papaja 
1 pomarańcza 
10 listków świeżej mięty 
Mango zawiera bardzo dużo potasu, który pomaga 
utrzymać właściwe ciśnienie krwi i daje poczucie syto-
ści. Ma też w sobie sporo enzymów odpowiedzialnych 
za rozkład białek, dzięki czemu znakomicie poprawia 
trawienie. Świeża mięta ma silny aromat, który sty-
muluje ślinianki, co także pozytywnie wpływa na 
funkcjonowanie układu trawiennego.

2 pomarańcze 
1 grejpfrut 
1 kiwi 
1 awokado 
3 gałązki selera naciowego 
Awokado ma wyjątkowy, lekko orzechowy smak i 
nadaje koktajlom kremową konsystencję. Zawiera 
bardzo dużo wartościowych jednonienasyconych 

kwasów tłuszczowych, które pomagają przyswa-
jać substancje o działaniu przeciwutleniającym, a 
także chronią serce i stawy. Pamiętaj, aby spożywać 
awokado z umiarem, ponieważ ze względu na wy-
soką zwartość tłuszczu 1 owoc ma aż 430 kcal. Jest 
to jednak tłuszcz dobry dla zdrowia, który pomaga 
obniżać poziom złego cholesterolu oraz przeciw-
działa nowotworom prostaty i piersi.

Koktajl energetyczny 
“Zielono mi”

(przepis na około 2 szklanki soku – 500 ml)
3 kiwi 
3 zielone jabłka 
1 ogórek 
10 listków świeżej mięty 
Jabłka pomagają utrzymać właściwy poziom cukru we krwi dzięki dużej zawartości 

kwercetyny - fl awonoidu, który spowalnia proces trawienia węglowodanów. Dzięki 

temu pozwalają na dłużej zachować energię. Kiwi to bardzo bogate źródło witami-

ny C, która daje ogromnego kopa energetycznego. Należy do produktów o niskim 

indeksie glikemicznym, zatem pomaga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi 

oraz daje poczucie sytości.

Energetyzujący tonik z awokado, kiwi i cytrusów

Cera sucha. Stworzone są dla niej toniki odżywcze i nawilżające, zawierające 
w sobie glicerynę, alantoinę, mocznik, pantenol, kwas hialuronowy, olejek 
arganowy, lawendę, mleko, witaminę C. 
Cera wrażliwa. Dla takiej skóry dobry będzie tonik kojący zawierający: wyciąg 
z aloesu, wodę różaną, nostrzyk lekarski, rumianek, kozie mleko, alantoinę, 
pantenol, wyciąg z alg morskich. 
Cera tłusta. Może być to dowolny tonik oczyszczający lub matujący. Najpopu-
larniejsze składniki: biała wierzba, kwas salicylowy, ogórek, babka lancetowata. 
Cera trądzikowa. Tutaj najlepiej sprawdzą się toniki złuszczające i antybakteryj-
ne. W ich składzie powinny znaleźć się kwas glikolowy, siarka, szałwia, melisa, 
nagietek, cynk, zielona glinka, kwas mlekowy. 
Cera dojrzała. Polecane są toniki złuszczające i nawilżające oraz wygładzające, 
np. z kwasami AHA i kwasami owocowymi.

jak dobrać tonik do rodzaju skóry?

źr
ód

ło
: p

or
ad

ni
kz

dr
ow

ie
.p

l



14 24 KWIETNIA 2017
Nowy
Tygodnik
Regionalny OFerty pracy

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 
Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fi skalnej.
GRAM Łęczyca
ul. Dominikańska 8D
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 14

Piekarz
Umiejętność ważenia, formowania, 
wymagane doświadczenie. 
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 lub 667 461 520

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy. Kat. C+E, świadectwo 
kwalifi kacji, karta kierowcy, 
badania lekarskie, kurs na przewóz 
rzeczy.
„MARKO-TRANSPORT”
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

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

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, wysoka 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym, dobra 
pamięć, podzielność uwagi, 
spostrzegawczość.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: m.lukasik@k-fl ex.pl 
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B

Agent-sprzedawca
Wykształcenie zawodowe 
– sprzedawca, obsługa kasy 
fi skalnej, praca na komputerze, 
mile widziane doświadczenie.
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane badania 
sanitarno-epidemiologiczne.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Pracownik produkcji
Uczciwość, dokładność, 
sumienność, gotowość do podjęcia 
pracy na dłuższy okres, uprawnienia 
na wózki widłowe, mile widziane 
doświadczenie w pracy na 
produkcji.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27 

Elektryk-automatyk
Uprawnienia elektryczne, praca na 
podobnym stanowisku.
IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Elektryk
Mile widziane wykształcenie 
elektryczne, uprawnienia 
elektryczne, wymagane 
doświadczenie.
IMP POLOWAT
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Kucharz
Książeczka sanepid.
„AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 798
e-mail: anna.jablonska@amrest.eu
Miejsce pracy: Chrząstów Stary

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz rzeczy.
Miratrans Transport Sp. z o.o.
Sierpów 33
95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 

doświadczenie.
Salon Kosmetyczny
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie.
„POL-TYNK
Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, 
książeczka sanepid, wymagane 
doświadczenie.
P.P.H. GAL
Witaszewice
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 935 903

Szwaczka
3 lata doświadczenia.
IW-ONA Iwona Kucharska
ul. Kaliska 63
99-100 Łęczyca
tel. 502 225 012

Manikiurzystka
Umiejętności w zawodzie, 
wymagane doświadczenie.
PPHU ELIZABETH EXPORT-
IMPORT
Marzena Gradowska
ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 507 085 169
Praca w Łodzi

Specjalista ds. sprzedaży 
maszyn rolniczych
Wykształcenie średnie, 
obsługa komputera, program 
magazynowy, znajomość branży 
rolniczej, prawo jazdy kat. B, 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego.
PHU „ZIMEX” Halina Zimoch
Leszcze 29
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 43 83

Szwaczka
Umiejętność szycia, możliwość 
przyuczenia do zawodu szwaczki
P.P.H.U. Aneta Filipiak

SPRZEDAM działki 
budowlane o powierzchni 

1200 m² - BOCZKI. Nr 
tel.693-437-660

Społem PSS „Mazur” w 
Łęczycy wydzierżawi lokal 

o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 (przy 

sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w 
Łęczycy wynajmie 5 pokoi 

biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal 

o pow. 91,40 m² przy 
ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-

210 lub 506-856-382

Ładne mieszkanko po 
remoncie, umeblowane,  

52 m², II piętro Ozorków – 
sprzedam. Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe M-4 o 

pow. 60,67 m², parter w 
Ozorkowie lub zamienię na 

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

Sprzedam działkę o pow. 535 
m² z domkiem piętrowym - 

Leźnica Wielka nad zalewem. 
Tel.: 790-388-867

Sprzedam kredens pokojowy 
z Cepelii – jasny orzech; 
tapczan jednoosobowy, 

witrynę, barek fi rmy Forte – 
jasny buk. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam kanapę + 2 fotele, 
wersalkę z poduszkami – 

stan bdb oraz wiertarkę 
stołową, piłę tarczową �350 

do cięcia metalu. 
Tel.: 501-856-269

Sprzedam rurę stalową 
dł. 3,2 mb,  22 cm, rury 

cienkościenne 1/2”, 3/4” – ok. 
200 mb po cenie złomu oraz 
pompę opryskiwacza AK-52. 

Tel.: 501-856-269

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

Kafl e 19,3 x 13,3 cm po 1zł/
szt. – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

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

Hak holowniczy 1400 
kg, atest, homologacja – 

sprzedam. Tel.: 500-336-322

Maglownica domowa na 
korbę – sprzedam. 
Tel: 500-336-322

Sprzedam wialnię z silnikiem 
+ sieczkarnię, , dojarkę 
+ 2 konwie, ziemniaki 
przemysłowe 2 tony, 

siewnik kutnowski, dziecięcy 
segment i piętrowe łóżko - 
niedrogo. Tel.: 507-330-281

Sprzedam 2 obręcze do 
wąskich kół 330, 1 silnik 5,5 
kW + podstawki i szajby z 

przewodami, nowy wózek do 
wożenia woreczków oraz 2 

rowerki dziecinne w dobrym 
stanie. Tel.: 507-330-281

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenieogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

Elektryk
Wykształcenie średnie – min. 
3 lata stażu pracy, uprawnienia 
eksploatacji urządzeń pod 
napięciem – gr. SEP – do 1 kV, 
uprawnienia na obsługę urządzeń 
transportu bliskiego np. suwnice 
bramowe, umiejętność pracy 
w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Mechanik
Wykształcenie średnie – min. 3 lata 
stażu pracy, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego np. 
suwnice bramowe, wózki widłowe, 
mile widziana obsługa komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność doskonałej organizacji 
własnej pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie
Zakład Krawiecki
Andrzej Sieradzki
Błonie 104

Praca na produkcji – Ozorków
Praca w systemie zmianowym

informacje pod 
nr tel.: 503-675-696

reklama reklama
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Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, że 

zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), w środę, między 

godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 
kupon w kasie kina będziecie mogli 

odebrać darmowy bilet. 
Uwaga, liczba darmowych 

zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z REPORTEREM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/Numer 233/2017

24.04 - 27.04.2017 r.

W ubiegły kwietniowy week-
end kilkanaście uniejowskich 
restauracji gościło rzesze sma-
koszy, którzy odwiedzali lokale 
z okazji IV Uniejowskiego Festi-
walu Smaków. Miłośnicy dobrej 
kuchni mieli okazję spróbować 
kilkunastu różnorodnych po-
traw z rybą słodkowodną w roli 
głównej oraz kilku wiosennych 
deserów z owocami i warzy-
wami. 

To już kolejna edycja akcji 
degustacyjnej pt. „Smakowite 
spacery po Uniejowie” podczas 
kulinarnej imprezy organizowa-
nej przez Urząd Miasta w Uniejo-
wie. We wrześniu 2015 r. można 
było odwie-
dzić 10 festi-
w a l o w y c h 
r e s t au rac j i , 
w kwiet n iu 
2016 r. zgło-
szonych lo -
kali oferują-
cych potrawy 
z mot ywem 
przewodnim, 
jakim był kozi 
ser było już 
13, zaś w tym 
roku restau-
r a c j i  o c z e -
kujących na 
degustatorów 
było 16 i to w 
dwóch kate-
goriach: danie główne i deser. 
Serwowane potrawy festiwalowe 
były w porcjach degustacyjnych 
(100-120 g) w cenie od 5-6 zł.

W tym roku na restauracyj-
nym szlaku można było spotkać 
znanego kucharza, urodzonego 
na Dominikanie, od wielu lat 
mieszkającego w Polsce – Car-
losa Gonzáleza Tejerę. Gość 
Festiwalu, ekspert kulinarny 

był przewodniczącym Jury, które 
poddało ocenie wszystkie pro-
pozycje restauracji. Przed nami 
jeszcze poznanie wyników kon-
kursu na najsmaczniejsze potra-
wy festiwalowe oraz ogłoszenie 

werdyktu Ko-
misji Konkur-
sowej które z 
r e s t a u r a c j i 
serwujących 
dania głów-
ne i  deser y 
o t r z y m a j ą 
nagrody „Li-
l i a  S m a k o -
s z a  2 0 1 7 ” 
ora z  t y t u ły 
„Najbardziej 
Apetycznego 
M ie j s c a”  w 
Te r m a l ny m 
Uzdrowisku.

Jednak nie 
tylko człon-
kowie komisji 

oceniali potrawy. Każda osoba 
biorąca udział w zabawie zaopa-
trzona w Paszport Degustatora 
po zdegustowaniu kilku dań i 
zdobyciu pieczątek mogła wy-
brać najsmaczniejsze potrawy. 
Degustatorzy mieli tym samym 
możliwość wzięcia udziału w 
konkursie z nagrodami. Loso-
wanie upominków zaplanowane 
jest na ostatni tydzień kwietnia. 

Smakowite spacery po Uniejowie 
z rybą i owocami w rolach głównych

Restauracja LaRegina w Hotelu Uniejów oferowała deser o 
nazwie „Biała Dama wiosennie przybrana”

Restauracja Zorbas 
(Laureat „Lilii Smakosza 
2015”) przygotowała deser 
„Nadwarciański przysmak 
truskawkowy”

Restauracja Parkowa w 
Uzdrowisku Uniejów Park (Laureat 
„Lilii Smakosza 2016”) oferowała 
danie z jesiotrem pt. „Uniejowskie 
palce lizać”

Celem konku rsu 
dla restauratorów 
jest integracja przed-
stawicieli lokalnej 
gastronomii, wypro-
mowanie obiektów 
gastronomicznych 
gminy Uniejów oraz 
stworzenie atmos-
fery kreatywnej i 
zdrowej rywalizacji 
na polu oferty ku-
linarnej. Laureata-
mi „Lilii Smakosza” 
poprzednich edycji 
Uniejowskiego Festi-
walu Smaków były 
restauracje: Zorbas 
(2015 r.) i Parkowa w 
Uzdrowisku Uniejów 
Park (2016 r.).

Restauracja w Hotelu Lawendowe Termy częstowała potrawą „Warciański pstrąg przygotowany na puree z kalafi ora z kremem buraczano-chrzanowym”
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100-letnie piwoTestują okrętTańcząca z małpami

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Profesjonalista

Policja z północnych Indii przeszukuje listy zaginionych 
dzieci, by zidentyfi kować ok. 8-10-letnią dziewczynkę, 
która najprawdopodobniej żyła w dżungli w stanie Uttar 
Pradesh z małpami. Jak opowiadają lekarze, dziecko było 
niedożywione, miało długie włosy i paznokcie oraz rany na 
ciele. Choć nauczono je chodzić w pozycji wyprostowanej, 
nadal od czasu do czasu przemieszcza się na czworakach. Z 
czasem dziewczynka trafi  do agencji zajmujących się dzieć-
mi. Nad stopniowym wprowadzeniem w realia ludzkiego 
świata mają zaś czuwać inni lekarze. Na razie dziecko nie 
umie mówić, tylko piszczy i pokrzykuje. Wg specjalistów, 
nie czuje się dobrze w towarzystwie ludzi i często wpada 
wtedy w złość.

Najdroższy okręt wojenny w historii ruszył w swą dziewi-
czą podróż. U wybrzeży Wirginii pojawił się USS Gerald 
R. Ford (CVN-78), pierwszy lotniskowiec klasy Gerald R. 
Ford. Sama budowa okrętu kosztowała 12,9 miliarda USD 
i opóźniła się o ponad rok. Stępkę położono w listopa-
dzie 2009 roku, a zakończenie budowy zaplanowano na 
wrzesień 2015. Koszt okrętu szacowano na 10,5 miliarda 
dolarów. Pojawiły się jednak problemy z zaawansowanymi 
systemami i technologiami, w tym z systemami produkcji 
energii i katapultami elektromagnetycznymi, które zastą-
piły dotychczas wykorzystywane katapulty parowe. Stąd 
opóźnienie budowy i zwiększone koszty. Obecnie okręt 
przechodzi testy prowadzone przez stocznię Huntington 
Ingalls Industries-Newport News Shipbuilding, która go 
wybudowała. Po powrocie do portu wyruszy w kolejne 
testy, tym razem prowadzone przez inspektorów strony 
zamawiającej, czyli US Navy.

Odkryte dwa lata temu w Czechach 3 butelki ok. 100-let-
niego piwa pozwolą naukowcom lepiej zrozumieć praktyki 
browarnicze z początku XX w., a także zmiany zachodzące 
w trunku na przestrzeni dłuższego czasu. Jana Olšovská i 
jej zespół uważają, że dwa piwa zepsuły się wskutek zanie-
czyszczenia mikroorganizmami, zaś trzecie zestarzało się 
naturalnie. Piwo - najprawdopodobniej 3 lagery - znale-
ziono podczas odbudowy starego browaru w Záhlinicach 
na Morawach. Wyprodukowano je mniej więcej w czasie I 
wojny światowej i przechowywano w piwnicy. Gotowy pro-
dukt rozlano do ciemnych butelek i dobrze zamknięto. Za 
pomocą różnych technik, m.in. wysokosprawnej chromato-
grafi i cieczowej, porównano cechy starych i współczesnych 
piw. Okazało się, że piwa sprzed 100 lat zawierały więcej 
alkoholu i były mniej gorzkie. Ich zawartość żelaza, miedzi, 
manganu i cynku także okazała się wyższa.

Tańcząca z małpami

Wszystko 
obliczyłem, nie stać 
nas na psa!

To się nie pokręci


