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Wjechał na wrotkach do kościołaMieszkańcy 
pojechali na 
przemówienie 
trumpa

Łęczycanka 
poszła na bruk

BESTIALSTWO! 
W ozorkowie wyrzucają 

psy z jadących aut

Co z tą pocztą? - pytają 
ozorkowianie. Awaria systemu 
przysporzyła wielu problemów

Czekają na 
wyrok 
sądu

ukradł księdzu mikrofonukradł księdzu mikrofon
Fatalny upadek 

na krzywym 
chodniku

- To się w głowie nie mieści – mówią para-
fi anie, którzy z niedowierzaniem wspomi-
nają niedzielne zajście. 58-letni mieszkaniec 
Łęczycy obraził uczucia religijne wielu osób. 
Do kościoła wjechał na wrotkach i jakby 
nigdy nic ukradł z ołtarza mikrofon.

więcej str. 3

Poseł Rzepecki 
pisze do CBa

Chaos na 
Zielonej w 

Poddębicach 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Straż miejska wciąż 
pracuje w okrojo-

nym składzie. Ogłoszony nie-
dawno konkurs miał wyłonić 
brakującego funkcjonariusza. 
Najprawdopodobniej zostanie 
unieważniony.

Dokumenty aplikacyjne złożyła 
tylko jedna osoba, która odbyła 
rozmowę kwalifikacyjną z ko-
misją.

- Ocena komisji była pozytyw-
na, ale kandydat uzyskał mało 

punktów. Konkurs najprawdopo-
dobniej zostanie unieważniony. 
Trudno wybierać spośród tylko 
jednego kandydata. Powinno być 
ich więcej. Myślę, że w sierpniu 
ponownie będziemy poszukiwać 
nowego funkcjonariusza – mówi 
Tomasz Olczyk, komendant stra-
ży miejskiej.

Póki co jednostka liczy zaledwie 
trzech strażników. W sezonie urlo-
powym to zdecydowanie za mało. 

(zz)

Nie lada atrakcją był dla mieszkańców koncert młodych 
muzyków z miejsko-strażackiej orkiestry dętej z Dąbia. 

Na placu T. Kościuszki w środę zabrzmiały dźwięki instrumentów 
dętych pod batutą Mariana Pięgota. Uzdolniona młodzież przyje-
chała do Łęczycy w ramach projektu „Poszukiwanie muzycznych 
pasji”. Odwiedzanie ciekawych miejscowości daje muzykom szansę 
na poznawanie Polski i rozwijanie swoich umiejętności muzycznych, 
m.in. poprzez grę w plenerze. Aurelia Baranowska 

na długo zapamięta 
niedawny spacer zdewastowanym 
chodnikiem przy ul. M. Konopnic-
kiej. Łęczycanka potknęła się na nie-
równościach i upadła przed siebie. 
Stłuczenia, sińce i obtarcia 
są duże, ale na szczęście 
obyło się bez złamań. 

Już niejednokrotnie re-
dakcja była informowana 
o fatalnym stanie chodnika 
przy ul. M. Konopnickiej. 
Mieszkańcy przewracają 
się lub potykają na krzywi-
znach. Płyty chodnikowe 
miejscami mocno wystają. 

- Chyba się za-
myśliłam i nie pa-
trzyłam pod nogi. 
Naprawdę nie 
wiem jak to się stało. 
Szłam chodnikiem 
i nagle nogą zaha-
czyłam o wystającą 
płytę. Wszystko po-
toczyło się bardzo 
szybko, nie mogłam 
złapać równowagi i padłam jak długa - 
mówi Aurelia Baranowska, pokazując 
posiniaczone ciało. - Całe szczęście, że 
nie złamałam nogi czy ręki, choć skutki 

Wtorkowy pożar w Szamowie (gm. Wito-
nia) zabrał dach nad głową dwuosobowej 

rodzinie. Doszczętnie spłonął cały dorobek życia. Obie 
osoby trafiły do łęczyckiego szpitala. Dwa dni później 
ogień zajął przechowalnię warzyw w Grabowie. Straty 
są ogromne. 

Kiedy strażacy przybyli do Szamowa stwierdzili, że 
pożarem objęty jest parterowy budynek mieszkalny. 
Od razu przystąpili do akcji ratowniczo-gaśniczej 
trwającej ponad dwie godziny. Poparzeń twarzy i rąk 
doznał mieszkający w budynku 37-letni mężczyzna. 
Udzielono mu pierwszej pomocy, po czym trafił do 
szpitala. Do łęczyckiego szpitala przewieziona została 
również 57-letnia lokatorka. 

- Straty wyceniliśmy na około 70 tys. zł, w tym 
50 tys. zł to budynek. Prawdopodobną przyczyną 
pożaru mogła być uszkodzona kuchenka gazowa – 
informuje Marek Mikołajczyk, oficer prasowy KP 
PSP w Łęczycy. - W działaniach w Szamowie wzięło 
udział łącznie 29 strażaków.

W czwartek wieczorem strażacy dostali kolejne zgło-
szenie dotyczące szalejącego żywiołu. Tym razem sześć 
zastępów skierowało się do Grabowa. W jednym z gospo-

darstw ogień objął pomieszczenie gospodarcze, w którym 
przechowywane były warzywa. Na szczęście w wyniku 
pożaru nikt nie ucierpiał. Spalił się natomiast niemal cały 
budynek, dach, wózek widłowy oraz maszyny chłodzące. 
Straty zostały wstępnie wycenione na około 120 tys. zł. 
Przyczyna pożaru do dziś nie jest znana.

(zz)

Dzieci będą miały okazję prze-
konać się, jak różne są oblicza 
kultury. Tydzień po tygodniu 
tematyka warsztatów będzie 
inna. Na pierwszy rzut pójdzie 
kultura fizyczna. Dzieci rozcią-
gną i rozruszają mięśnie podczas 
zabaw sportowych, wakacyjnej 
olimpiady i wycieczki na basen 

w Poddębicach. Kolejny tydzień to 
spotkanie z pop kulturą.

Zajęcia organizowane będą 
w każdy poniedziałek, środę i 
piątek.

Oprócz Domu Kultury, ofertę 
wakacyjną przygotowały środowi-
ska sportowe. W miesiącach letnich 
orliki przy szkołach podstawowych, 
miejskie korty tenisowe, oraz sta-
dion miejski są do dyspozycji dzieci 
i młodzieży, oczywiście nieodpłat-
nie. W tenisa za darmo młodzież 
może pograć w godzinach od 8 
do 15.

Wakacyjne przedpołudnia można 
też spędzić w bibliotece dla dzieci i 
młodzieży.

(zz)

Ryzykownie jest spacerować 
w centrum miasta 

Krzysztof  Urbański 
mówi o planowanym 
przyszłorocznym 
remoncie chodnika

W tym miejscu 
łęczycanka 
przewróciła się o 
wystające płyty 
chodnikowe

upadku jeszcze długo będę odczuwać. 
To skandal, żeby dochodziło do takich 
rzeczy. Ten chodnik już dawno powi-
nien być poprawiony.

Lista obrażeń pani Aurelii jest dość 

d ł ug a . 
Obrzęk ręki, stłuczenia 
piersi oraz okolic barku, 
sine kolana. Podobne 

sytuacje są  nie do przyjęcia. Niestety 
do przyszłego roku nie ma mowy o 
remoncie niebezpiecznego chodnika.

- W lipcu rozpoczniemy przebudowę 
łącznika między ulicą M. Konopnickiej 

a Dominikańską, nie ma w pla-
nach remontu chodnika przy 
ul. M. Konopnickiej – informuje 
Krzysztof Urbański, doradca 
burmistrza ds. inwestycji. - 
Natomiast w przyszłym roku 

zrealizujemy kompleksowy remont 
ulicy M. Konopnickiej.

Do czasu deklarowanego remontu 
mieszkańcy powinni uważać i pa-
trzeć pod nogi idąc chodnikiem, nie 
tylko przy ul. M. Konopnickiej, bo 
podobnych nierówności w mieście 
jest więcej.

(mku)

Nie chcieli polubownie, 
będzie kolejna rozprawa

Łęczyca Zwolniona po raz 
drugi z pracy Renata 

Brygier, sekretarz miasta, znów 
skierowała sprawę do Sądu Pracy 
w Kutnie. Najpierw jednak zapro-
ponowała pozasądowe rozwiąza-
nie sporu. Miasto z propozycji nie 
skorzystało.

Przypomnijmy, Renata Bry-
gier została przywrócona do pra-
cy decyzją sądu po pierwszym, 
dyscyplinarnym zwolnieniu. Po 
przepracowaniu kilku tygodni, 
z końcem maja po raz kolejny 
musiała pożegnać się z urzędem 
miasta. Zwolnienie, choć tym razem 
nie dyscyplinarne, wywołało chyba 
jeszcze większe emocje. Powodem 
była utrata zaufania do sekretarz 
przez zastępcę burmistrza Andrzeja 
Rokickiego (23 czerwca złożył rezy-
gnację z pełnionej funkcji). Termin 
rozprawy został już wyznaczony.

- Wniesienie pozwu do sądu jest 
wynikiem uchylania się przez panią 
sekretarz Ewę Lewińską od podjętej 
przeze mnie próby polubownego 
zakończenia sprawy. Skierowałam 
do urzędu miejskiego w Łęczycy 
pismo o pozasądowe załatwienie 
sporu. Pani sekretarz odpisała, że 
zastępca burmistrza Andrzej Ro-
kicki przebywa na urlopie, a ona 
nie ma umocowania do czynności z 
zakresu prawa pracy. Wobec tego, że  
na odwołanie przysługuje określony 
termin, który upływał 21 czerwca, 
zmuszona byłam do złożenia po-
zwu. Do tego dnia urząd miejski  
nie zareagował na pismo, a dzień  
później pan Andrzej Rokicki złożył 
rezygnację – wyjaśnia R. Brygier. - W 

mojej ocenie, ponowne zwolnienie 
mnie z pracy było bezpodstawne, 
a powody „utraty zaufania” za 
rzekome uchybienia dotyczyły 
okresu, kiedy funkcję burmistrza 
wykonywał jeszcze Krzysztof Li-
piński. Zupełnie nowego znaczenia 
nabrała ta „utrata zaufania”, kiedy 
zastępca burmistrza Andrzej Rokic-
ki zaraz po tym, złożył rezygnację 
z pełnionej funkcji. Walczę teraz o 
odszkodowanie, które przysługuje 
zgodnie z Kodeksem Pracy, od jed-
nej do trzech pensji, w przypadku 
niesłusznego zwolnienia. Praco-
dawca nie może być bezkarny w 
przypadku naruszania przepisów 
prawa pracy. 

W pozwie wysokość odszkodo-
wania dla sekretarz wskazana jest 
na 3-miesięczne wynagrodzenie 
brutto, czyli około 20 tys. zł. Dopiero 
sąd zadecyduje, jaka kwota odszko-
dowania zostanie przyznana w 
przypadku uznania zwolnienia za 
niesłuszne. Pierwsza rozprawa ma 
się odbyć w październiku.

(zz)

- Najpierw chciałam 
polubownie rozwiązać spór – 
mówi R. Brygier

NiebezpieczNy żywioł

Pożar domu i magazynu

W pożarze domu w Szamowie rodzina straciła 
cały dorobek swojego życia

Młodzi muzycy na placu Kościuszki

czwartego 
strażNika Nie będzie

Wakacje 
z kulturą

Dziś ruszają pierw-
sze wakacyjne zajęcia 

organizowane przez Dom Kultury 
w Łęczycy. W tym roku tematem 
przewodnim jest „kultura”.

fo
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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 Od poniedziałku plac 
T. Kościuszki wypeł-

niały dźwięki muzyki. Do piątku 
z punktu informacji turystycznej 
puszczano piosenki turystyczne. 
Czy w ten sposób postanowiono 
zaakcentować trwające wakacje i 
umilić czas odpoczywającym przy 
fontannie mieszkańcom? Nie do 
końca.

- Taki mieliśmy pomysł na pro-
mocję Nocnika, który odbędzie się 
na dziedzińcu zamku w piątek i 
sobotę – mówił w czwartek Jacek 
Ziółkowski, członek PTTK, jeden z 

pomysłodawców ogólnopolskiego 
przeglądu piosenki turystycznej. 
- Gramy muzykę typowo „nocniko-
wą” w godzinach otwarcia punk-
tu. Między piosenkami mamy 
nagrane wstawki z informacjami 
o weekendowej imprezie. Z moich 
obserwacji wynika, że mieszkań-
com podoba się nasz pomysł i na 
pewno przyciąga uwagę. Wiele 
osób przychodzi z pytaniami na 
temat Nocnika, inni podchodzą 
do plakatu z programem a dzieci 
tańczą wesoło przy fontannie. 
Dość głośna momentami muzyka 

wypełniała niemal cały plac T. 
Kościuszki. Przyciągała uwagę, to 
pewne, ale czy nie przeszkadzała?

- Nie miałem żadnych skarg. Ani 
od mieszkańców, ani od właścicieli 
pobliskich sklepów. Sam nawet by-
łem u niektórych, żeby zapytać, czy 
muzyka nie jest dla nich uciążliwa 
– zapewnia J. Ziółkowski.

W piątek i sobotę w murach łęczyc-
kiego zamku grała już muzyka na 
żywo. Po raz dwunasty do Łęczycy 
przyjechały zespoły wykonujące 
muzykę typowo turystyczną.

(zz)

Chętnych do 
ćwiczeń brakuje

Siłownia pod chmurką 
w miejskim parku nie 

cieszy się powodzeniem. Czyżby 
pięć urządzeń fitness, które zosta-
ły ustawione w ubiegłym roku w 
związku z  rewaloryzacją parku, 
już się znudziło mieszkańcom? 
Podczas wizyt w parku trudno 
spotkać osoby korzystające ze 
strefy fitness. Sprzęt bardzo czę-
sto stoi bezużyteczny.

(zz)

Muzyka grała cały tydzień

Przed punktem informacji 
turystycznej wystawiony był 
głośnik, z którego grała muzyka

Trudno wytłumaczyć tak skandalicz-
ne zachowanie 58-latka z Łęczycy. 
To tego typu zdarzeń doszło po raz 
pierwszy w regionie. Kradzież, wła-
manie i zniszczenie mienia. Grozi mu 
kara do 5 lat pozbawienia wolności. 
Mieszkańcy do dziś głośno komen-
tują wydarzenia z ub. tygodnia.

Mężczyzna najpierw mocno zra-
nił uczucia religijne czekających na 
mszę świętą parafian wjeżdżając na 
wrotkach do kościoła w Wartkowi-
cach. Chwilę później ukradł mikrofon 
księdzu, który miał odprawić liturgię.

- Czekaliśmy już na mszę siedząc w 
ciszy i zadumie. Nagle stało się coś, co 
nie mieści mi się w głowie. Zobaczyłam 
mężczyznę na wrotkach jadącego w 
stronę ołtarza. Nie zatrzymał się, nie 
przeżegnał. Byłam w szoku – wspo-
mina jedna z parafianek. - Za chwilę 

znalazł się już przy ołtarzu, zabrał 
mikrofon, przez który zawsze mówi 
ksiądz podczas mszy. Ludzie dzwonili 
na policję.

Policjanci szybko ujęli złodzieja.
- Mężczyzna został zatrzymany 

poza kościołem. W dalszym ciągu 
jechał na wrotkach i ciągnął za sobą 
wózek. Policjanci sprawdzili, czy 
przewożone przez niego przedmioty 
również nie pochodzą z kradzieży. 
Okazało się, że jest to jega prywatna 
własność – mówi st. asp. Elżbieta Tom-
czak, rzecznik poddębickiej policji. - 
Mężczyzna przyznał się do kradzieży 
mikrofonu z kościoła. Przyjął mandat 
w wysokości 500 zł. Naprawdę trudno 
jest mi podsumować to zdarzenie. Z 
czymś takim spotkałam się po raz 
pierwszy. Mężczyzna podczas przesłu-
chania nie potrafił wytłumaczyć, dla-

czego wjechał do kościoła na wrotkach 
i skradł księdzu mikrofon. 

Za dwa dni 58-latek postanowił 
rozgościć się w domu mieszkańca 
powiatu łęczyckiego. Nie dość, że 
zniszczył wyposażenie, to jeszcze w 
jednym z pokoi rozpalił sobie ognisko. 
Ponownie interweniowali wobec niego 
poddębiccy policjanci. Tym razem 
łęczycanin trafił do aresztu.

- Dyżurny otrzymał zgłoszenie o 
pożarze na terenie niezamieszkałego 
domu w miejscowości Starzyny (gm. 
Wartkowice). Policjanci, którzy przy-
byli na miejsce wstępnie ustalili, że 
kilkanaście minut wcześniej dwoje są-
siadów będących nieopodal zauważyli 
wydobywający się z wewnątrz budyn-
ku dym – kontynuuje rzeczniczka. - Po 
sprawdzeniu okazało się, że w środku 
budynku znajduje się mężczyzna, 

który pomimo ich próśb o opuszcze-
nie mieszkania nie chciał tego zrobić. 
Natychmiast powiadomiono służby 
ratownicze. Na miejsce przybyły załogi 
straży pożarnej i pogotowia. 58-latek 
został wyciągnięty z zadymionego 
pomieszczenia a lekarz pogotowia 
udzielił mu pomocy medycznej.

Policjanci wstępnie ustalili, że 58-la-
tek z Łęczycy po wybiciu szyby w 
oknie wdarł się do opuszczonego 
domu należącego do 64-letniego miesz-
kańca powiatu łęczyckiego. Zniszczył 
wyposażenie pomieszczeń a także 
na podłodze jednego z pokoi rozpalił 
ognisko. Przez chuligańskie wybry-
ki 58-latka z Łęczycy częściowemu 
spaleniu uległo wnętrze budynku. 
Właściciel posesji wycenił straty na 
około 2 tysiące zł. 

Łęczycanin zostanie z pewnością na 

Łęczycanin został osadzony w poddębickim areszcie

Na wrotkach do kościoła, później ognisko w salonie

długo zapamiętany nie tylko przez 
policję, ale także przez parafian z 
Wartkowic. 

(zz)
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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Grzegorz Góra, 
radny gminy Łę-

czyca nie zamierza składać broni. 
Jak mówi, czas skończyć zabawę w 
„kotka i myszkę”. Chodzi o „słynne” 
oczko wodne w Topoli Szlacheckiej 
znajdujące się w ciągu drogi powia-
towej. Po ulewach z ostatnich dni 
czerwca jeszcze się powiększyło. 
Dodatkowo uszkodzeniu uległ 
wówczas przepust.

Oczko wodne to nic innego jak 
wypłukane (od dawna) przez wodę 
brzegi rowu melioracyjnego. Z wą-
skiego rowu zrobiło się dość szerokie 
jezioro. Gminny samorządowiec 
uważa, że winę za powstanie zbior-
nika wodnego ponosi Zarząd Dróg 
Powiatowych, ponieważ jest właści-

cielem wadliwego przepustu. Od lat 
radny walczy o przyznanie mu racji 
i naprawę wymytego rowu. Ostatnio 
wysłał kolejne pisma. Tym razem do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Łęczycy.

- Już dosyć. Ta sprawa trwa około 8 
lat. Towarzystwo, które funkcjonuje w 
powiecie łęczyckim nic nie chce z tym 
tematem zrobić. Mam żal do starosty, 
że nie może wydać konkretnych po-
leceń podległym mu pracownikom. 
Osoby, które tylko bujają się w fote-
lach nie rozwiążą problemu. Swego 
czasu była tu komisja rewizyjna rady 
powiatu i stwierdzili, że wszystko 
jest w porządku. Ciekaw jestem ile 
będzie trwała ta zabawa. Jako radny 
gminy Łęczyca jestem bezsilny w tym 

starciu, ale 
nie pozwo-
lę się znów 
wykiwać. 
Złożyłem 
pismo do 
Pow iato -
wego In-
spektoratu 
Nad z or u 
Budowla-
nego, póź-
niej będę 
ich skarżył 
do woje-
wódzkiego 
– zapowia-
da radny 
G. Góra. 

- Oczko wodne zaczyna się przy 
samym przepuście, ZDP w Łęczycy 
powinien je naprawić, bo to ich urzą-
dzenie wyrządziło szkody. 

Co na to Zarząd Dróg Powiato-
wych?

- Ja naprawiam to, co jest nasze. Po 
ostatnich ulewach rozmyło przepust, 
jeden przyczółek był do naprawy. Wy-
konaliśmy niezbędne prace, które do 
nas należały. Tutaj nic się nie zmieniło. 
Radny oczywiście ma prawo wysyłać 
kolejne pisma – komentuje Paweł 
Wołoszyn, dyrektor ZDP w Łęczycy.

(zz)

Mógł być plac na pięć 
miejsc postojowych, a 

jest tylko na trzy. Temat niedawno 
utwardzonego terenu pod parking 
przy ul. M. Konopnickiej 6 wzbu-
dza kontrowersje. Mieszkańcy nie 
mogą pojąć dlaczego nie połączono 
działek, żeby więcej samochodów 
mogło zmieścić się na utwardzonej 
nawierzchni.

Jak się okazuje, miasto nie jest zain-
teresowane wspólnymi działaniami 
ze spółdzielnią mieszkaniową „Łę-
czycanka”, mimo że przyniosłyby 
wymierne korzyści dla mieszkańców. 
Sprawa może nie jest najwyższej wagi, 
ale pokazuje dość lekceważący stosu-
nek nawet w tak błahych sprawach. 
Problem dokładnie wyjaśnia prezes 
„Łęczycanki”

- Spółdzielnia mieszkaniowa 
„Łęczycanka” była zainteresowana 
podjęciem współpracy z miastem w 
zakresie budowy parkingu przy ul. 
M. Konopnickiej 6. Byliśmy nawet 
przygotowani do partycypacji w 
kosztach. Na działce należącej do 
spółdzielni można zrobić dwa miej-
sca postojowe, dzięki czemu parking 
byłby większy. Nie wpłynęło do nas 
żadne oficjalne pismo w tej spra-
wie, było jedynie pytanie jednego 
z radnych, czy zgodzilibyśmy się 
na połączenie działek pod parking. 
Zaproponowałem spotkanie w celu 
ustalenia szczegółów. Do spotkania 
jednak nie doszło a miasto rozpo-

częło inwestycję samodzielnie – 
mówi Jarosław Pacholski. - Szkoda, 
ponieważ teraz mamy sytuację, że 
parking został wykonany jedynie 
na trzy miejsca postojowe a obok jest 
nieutwardzony teren, na którym i 
tak parkują samochody.

Sytuacja wydaje się być absurdalna. 
Dla każdego jest chyba normalne, że 
w podobnych sytuacjach powinno 
dojść do porozumienia. Poprosiliśmy o 
komentarz również drugą stronę. Cze-
kamy na odpowiedź z urzędu miasta. 

(zz)

Nowy wóz dla osp
Druhowie z OSP 
w Topoli Królew-

skiej długo czekali na tę chwilę. 
Nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy to spełnienie marzeń 
strażaków ochotników. Nowiutki 
MAN w sobotę został poświęcony 
przez proboszcza parafii w Topoli 
Królewskiej ks. Kamila Leśniew-
skiego. Pewnie niebawem ruszy 
na pierwsze, inauguracyjne za-
danie.

(zz)
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Spółdzielnia z miastem 
się nie dogadała

Samochód zaparkowany jest 
częściowo na utwardzonym 
parkingu należącym do 
miasta a częściowo na 
nieutwardzonej działce 
„Łęczycanki”

spotkanie po 40 latach
Gm. Łęczyca Zjazd klasowy absolwentów ze Szkoły Pod-

stawowej w Leźnicy Małej był niezapomnianą 

imprezą do białego rana. Przy muzyce, tańcach i wspomnieniach 

koleżanki i koledzy ze szkolnych ławek bawili się w najlepsze. 

Spotkanie zorganizowali Grażyna Milczarek- Andrzejczak i Da-

riusz Łuczak.
radNy góra Nie odpuszcza

Radny Grzegorz Góra stracił 
cierpliwość. - Koniec tej 
zabawy – mówi

„Oczko wodne” przy większych opadach deszczu 
zamienia się w jezioro

Gm. Grabów Władze gminy 
Grabów podjęły 

decyzję, na którą z niecierpli-
wością czekali poszkodowani 
w wyniku nawałnicy rolnicy. 
Przypomnijmy, że wielu miesz-
kańców straciło niemal 100% 
upraw  przez silny wiatr, deszcz i 
gradobicie z ostatniego tygodnia 
czerwca. Jest deklaracja pomocy 
finansowej, pytanie tylko, czy nie 
za mała. 

W Sławęcinie (gm. Grabów) 
odbyło się spotkanie rolników 
szczególnie dotkniętych skutkami 
gradobicia z przedstawicielami 
władz gminnych. Mieszkańcy w 
dalszym ciągu w bardzo emocjo-
nujący sposób wspominali nawał-
nicę, która spustoszyła ich pola.

- Myślałem, że świat się kończy 
- wspomina Izydor Owczarzak, 
rolnik ze wsi Borucice. Niesamowi-
ty świst wiatru, ściana deszczu, po-
tężne wyładowania atmosferyczne 
a na koniec w jednej minucie zrobi-
ło się biało od zalegającego gradu. 
Nie myślałem wtedy o zasiewach, 
bałem się o zdrowie i życie mojej 
rodziny.

- Najgorsze w tym wszystkim 
było chyba takie ogromne poczu-
cie bez-

silności wobec żywiołu – dodaje 
Aleksandra Magolan z Budek. 
- Człowiek nie może w takiej sytu-
acji nic zrobić, tylko prosić Boga, 
żeby nie doszło do tragedii.

Najlepiej, gdyby rolnicy ubezpie-
czali swoje uprawy. Jest to jednak 
zbyt kosztowne i praktycznie nikt 
nie korzysta z takiego zabezpie-
czenia.

- Gdybym chciał ubezpieczyć 
kompleksowo całą plantację sa-
downiczą, to koszt takiego przed-
sięwzięcia wyniósłby ok. 25 000 
zł - mówi sadownik Hieronim 
Wawrzyniak.

Uczestnicy spotkania w Sławęci-
nie chcieli wiedzieć jakie kroki 
w tej sprawie podejmie gmina. 
Czy władze nie odwrócą się od 

m i e s z k a ń -
ców, którzy 
stracili nie-
mal cały swój 
rolniczy do-
robek?

- Powoła-
łem komisję 
do oszaco-
wania strat 
w terenie, 
p r o sz ę  o 
zgłaszanie 

wniosków do urzędu – mówił 
Tomasz Pietrzak, wójt gminy 
Grabów. 

Z ofertą pomocy dla gospo-
darstw hodujących bydło mleczne, 
będących członkami spółdzielni 
mleczarskiej w Kole, wyszedł obec-
ny na spotkaniu radny powiatowy, 
Jarosław Kołodziejczak.

Rolnicy opuszczający spotkanie 
przejawiali duży sceptycyzm wo-
bec usłyszanych zapewnień.

- Przyjechali, naobiecywali, a z 
tej całej pomocy zostaną pewnie 
tylko deklaracje – komentował 
Tomasz Kowalski, rolnik ze Szłap.

Na drugi dzień odbyła się sesja 
gminna. Radni dokonali zmian 
w budżecie. 100 tys. zł zostanie 
przekazanych na zasiłki celowe dla 
osób poszkodowanych. Informacja 
ta skierowana jest do mieszkań-
ców: Borowa, Borucic, Bowętowa, 
Budek, Jaworowa, Kurzjamy, Klin, 
Łyżek, Odechowa, Odechówka, 
Pociechy, Potrzaskowa, Sławęcina, 
Szłap oraz Żaczek. 

Oby na tej pomocy się nie skoń-
czyło, bowiem 100 tysięcy złotych 
to niewielka suma wobec strat po-
niesionych przez poszkodowanych 
mieszkańców gminy Grabów.

(mku)

100 tysięcy złotych dla rolników. Czy to wystarczy?

Na zebranie w OSP Sławęcin przyszło wielu rolników
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Radni większością głosów podjęli 
uchwałę o udzieleniu absolutorium 
wójtowi gminy Daszyna Zbigniewo-
wi Wojterze za ubiegły rok.
Decyzja rady nie była z góry wiadoma. 
Jeszcze nie tak dawno opozycja okre-
ślała sytuację fi nansową gminy jako 
katastrofalną. Te poglądy miały swoje 
odzwierciedlenie w uchwałach składu 
orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Łodzi  informujących o 
wydaniu negatywnej opinii do projektu 
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na lata 2017 – 2030 i nie wydaniu 
opinii o możliwości sfi nansowania defi -
cytu gminy.
Pomimo negatywnej opinii RIO, uchwa-
ły zostały podjęte a wójt tydzień temu 
otrzymał absolutorium.
Mieszkańców znacznie bardziej niż 
wskaźniki fi nansowe interesują rezultaty 
działań samorządu. Gmina Daszyna ma 
się czym pochwalić.
- W naszej gminie mamy naprawdę 
XXI wiek - mówi Dorota Kujawa, 
mieszkanka Starego Sławoszewa. - 
Jest nowoczesna rehabilitacja, system 
solarny, gaz ziemny, przeprowadzono 
wiele ważnych inwestycji, a teraz gmina 
rozpoczęła termomodernizacje budyn-
ków komunalnych. Naprawdę dużo się 
dzieje, mieszkańcy innych gmin mają 
nam czego zazdrościć. 

(mku)

Jeszcze tylko dwie 
pergole śmietniko-

we zostały do ustawienia przy 
spółdzielczych blokach. Powinny 
stanąć za około półtora miesiąca 
przy Belwederskiej 79/79a oraz 
przy Dominikańskiej. Zakończą 
temat zamkniętych śmietników 
w zasobach „Łęczycanki”.

Nie obyło się jednak bez zgrzy-
tów. Niektórzy lokatorzy bloków 
przy ul. Dominikańskiej nie godzili 
się z pierwszą koncepcją zapropo-
nowaną przez władze spółdzielni. 
Pergola, zdaniem mieszkańców, sta-
łaby zbyt blisko budynku. Podjęte 
rozmowy doprowadziły do zmiany 

pierwotnej koncepcji.
- Ustawienie drugiej pergoli przy 

ul. Dominikańskiej wzbudziło wąt-
pliwości niektórych mieszkańców. 
Wg przepisów pergola może być 
ustawiona minimum 10 metrów 
od okien na parterze. W zapropo-
nowanej lokalizacji odległość była 
większa, jednak pojawiły się głosy 
sprzeciwu – komentuje Jarosław 
Pacholski, szef „Łęczycanki”. - Po 
spotkaniu z lokatorami osiągnę-
liśmy kompromis. Po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń, pergola 
ustawiona będzie przy markecie na 
osiedlu Dominikańska.

(zz)

ogłoszenie

Stworzyliśmy dla Ciebie nieodpłatny program nowoczesnej fi zy-
koterapii indywidualnej. Walczysz ze stresem, żylakami, otyłością 
czy bólem? Teraz to zrobisz dzięki WIBROTERAPII
Rehabilitacja – masaż jest w całości refundowany w ramach NFI.

Zapisy telefonicznie pod numerem 575 989 200 lub osobiście 
w gabinecie w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 9. 

Pracujemy w godzinach 12.00 - 18.00
Gabinet nowoczesnej fi zykoterapii indywidualnej re-
alizuje zabiegi refundowane w zakresie redukcji bólu 

w okolicach: bioder, kolan, stóp, szyi i 
obręczy barkowej, kręgosłupa, 

kończyn górnych oraz innego bólu o 
przebiegu ostrym, przewlekłym, 
bólu pourazowego, reumatycz-
nego, związanego z niedokrwie-
niem kończyn dolnych, ze zmia-
nami zwyrodnieniowymi w 

obrębie kręgosłupa, kończyn 
dolnych i górnych. 

BEZPŁATNA FIZYKOTERAPIA

Gabinet nowoczesnej fi zykoterapii indywidualnej re-
alizuje zabiegi refundowane w zakresie redukcji bólu 

w okolicach: bioder, kolan, stóp, szyi 
obręczy barkowej, kręgosłupa, 

kończyn górnych oraz innego bólu o 
przebiegu ostrym, przewlekłym, 
bólu pourazowego, reumatycz-
nego, związanego z niedokrwie-
niem kończyn dolnych, ze zmia-
nami zwyrodnieniowymi w 

Moduł bazowy RAM 
Vitberg+ to aktywny wyrób 
medyczny. Jest stosowany 
m.in. w domach spokojnej 
starości, zakładach 
rehabilitacji ruchowej, 
szpitalach, sanatoriach, 
hospicjach.

Z terapii bezpiecznie mogą 

korzystać osoby po udarach, 

zawałach, w chorobie 
parkinsona i SM

Zmiana 
koncepcji

Pergola śmietnikowa zostanie ustawiona na tyłach marketu przy 
ul. Dominikańskiej

lokatorzy bez wody
Łęczyca To nie był łatwy 

czas. Nie obyło się 
bez nerwów i głośnych ko-
mentarzy. Mieszkańcy osiedla 
Medyk oraz bloków nr 25, 
27 i 29 przy ul. Zachodniej w 
poprzedni weekend musieli 
radzić sobie bez bieżącej wody. 
Sobotnia awaria została za-
żegnana dopiero w niedzielę 
wieczorem.

W sobotę późnym południem 
PGKiM dostał zgłoszenie, że na 
ulicy Zachodniej najprawdopo-
dobniej pękła rura. Woda lała się 
strumieniami. Mimo to nie od 
razu podjęto się zlokalizowania 
awarii, co wywołało zdenerwo-
wanie niektórych mieszkańców. 
W sobotę woda została częściowo 
zakręcona a specjaliści z wodo-
ciągów pojawili się na miejscu na 
drugi dzień wczesnym rankiem.

- Nie mogliśmy zacząć napra-
wy od razu z wielu powodów. 
Zgłoszenie było późnym popo-
łudniem, niedługo zaczynało 
się ściemniać. Tego typu prace 

wykonuje się raczej w dzień, bo 
jak w tym przypadku, blisko 
wykopów przechodziły kable 
energetyczne i gazociąg. Nocne 
prace byłyby niebezpieczne i 
na pewno przeszkadzalibyśmy 
mieszkańcom. Tym bardziej, 
że miejsce awarii było trudne 
do zlokalizowania. Rura pękła 
po jednej stronie ulicy, a woda 
lała się po drugiej. Musieliśmy 
się sporo nakopać, żeby znaleźć 
przeciek – usłyszeliśmy od 
pracownika PGKiM. - Zebra-
nie całej ekipy, która w tym 
przypadku była konieczna, też 
zabrałoby trochę czasu, bo w 
weekend są tylko pracownicy 
dyżurujący.

Mieszkańcy nie mieli wody 
do niedzielnego późnego popo-
łudnia. Było to niemałym pro-
blemem. Większość lokatorów 
nosiła butelki wody ze sklepu. 
Około południa natomiast miej-
ska spółka dowiozła wodę do 
celów sanitarnych.

(zz)

Głębokie wykopy były konieczne, żeby zlokalizować pękniętą 
rurę

Absolutorium dla 
wójta Daszyny

- teŚcIoWa WyrzucIŁa MnIe 
na Bruk – mówi pani danuta

Łęczyca 49-letnia Danuta S. 
(nazwisko znane re-

dakcji) od ponad miesiąca tuła 
się po Łęczycy nie mając własne-
go kąta. Teściowa eksmitowała 
ją z mieszkania wymieniając przy 
tym zamki w drzwiach.

49-latka od dawna razem ze 
zmarłym już mężem mieszkała 
przy ul. Ozorkowskiej w partero-
wym domu. Wrócić już do niego 
nie może. 

- Zaraz po śmierci mojego męża 
teściowa kazała mi się stamtąd 
wynosić. Fakt, że mieszkanie jest jej 
własnością, ale żyłam tam ponad 
20 lat i powiedziałam, że się nie 
wyprowadzę. W końcu przyszedł 
nakaz eksmisji, ale nie zastoso-
wałam się do niego – wspomina 
łęczycanka. - Pewnego dnia wra-
całam z zakupów, chciałam wejść 
do domu, ale nie mogłam. Teścio-
wa wymieniła zamki. Nawet nie 
mogłam zabrać żadnych swoich 
rzeczy. Zostałam z niczym, tak jak 
stałam. Nie wiedziałam co robić i 
gdzie iść. Poza tym miałam kilka 
kotów, nie mam pojęcia co się z 
nimi stało. Jest mi bardzo przykro, 
kiedy pomyślę, w jakiej sytuacji się 
znalazłam, to płaczę.

Jak dowiedzieliśmy się od lokato-
rów z domu przy ul. Ozorkowskiej, 
rzeczywiście teściowa 49-latki jest 
właścicielką mieszkania i miała 
prawo domagać się zwrotu swojej 
własności. Teraz w mieszkaniu 
będzie przeprowadzony remont. 
Dawni sąsiedzi nie żałują pani 
Danuty, wręcz przeciwnie. Cieszą 
się, że dłużej nie będzie mieszkać 
za ścianą.

- Z tą panią było naprawdę wiele 
problemów. Czasami baliśmy się, 
że dom wyleci w powietrze, albo 

się spali. Pani Danuta miała po-
ważny problem z alkoholem. Teraz 
przynajmniej jest spokojnie – usły-
szeliśmy w podwórzu domu, gdzie 
do niedawna mieszkała Danuta S. - 
Teraz trudno powiedzieć, gdzie się 
znajduje. Podobno była w ośrodku 
w Ozorkowie.

- Tam jej nie 
ma. Ostatnio spa-
ła na działkach 
nad zalewem – 
mówi inny lo-
kator.

- Nie. Teraz 
pomieszkuje ką-
tem na Poznań-
skiej – dodaje 
kolejny mężczy-
zna.

To prawda, 
że ostatnie tygo-
dnie były trudne dla Danuty S., 
która potwierdza słowa sąsiadów.

- Tak, nie miałam gdzie iść. 
Byłam to tu, to tam. Prawdą jest 
też, że miałam poważny problem 
z alkoholem. Może też dlatego 
teściowa usilnie chciała się mnie 
pozbyć. Ale już tak nie piję. Teraz 
też jestem trzeźwa. Zdarzy się 
tylko sporadycznie, ale w takiej sy-
tuacji jak moja, czasami trudno się 
nie napić – przyznaje pani Danuta.

49-latka nie korzysta z pomocy 
MOPS-u, bo jak mówi, nie chce. Jej 
trudna sytuacja z końcem sierpnia 
powinna się rozwiązać. Kobieta 
ma swoje mieszkanie. Nie może 
póki co do niego wrócić, bo obo-
wiązuje umowa najmu z lokatora-
mi. Pieniądze za wynajem jednak 
do niej nie trafi ają.

- Wszystko idzie na konto mojej 
córki. Ale ona nie mieszka w Łę-
czycy i w ogóle się mną nie intere-

suje – dodaje Danuta S.
Próbowaliśmy porozmawiać z 

teściową Danuty S. Poznać jej zda-
nie na temat synowej. Niestety nie 
zastaliśmy jej w domu. Ani przy 
ul. Ozorkowskiej, ani w miejscu 
zamieszkania.

(zz)
- Tam jej nie 

ła na działkach 

(zz)

Danutę S. ostatnio przygarnął 
jej znajomy. Razem śpią w 
jednopokojowym, maleńkim 
mieszkaniu socjalnym, w 
którym stoi jedna wersalka i 
nie ma się w nim jak ruszyć
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dzień dobry wakacje w uniejowie 
W pierwszy weekend lipca unie-
jowskie podzamcze po raz drugi 
już stało się sceną dla gości i 
prowadzących program TVN 
Dzień Dobry Wakacje. Wydarzenie 
objęło całe sobotnie i niedzielne 
przedpołudnie, a w roli gospoda-
rzy wystąpili Dorota Wellman 
oraz Marcin Prokop (który gościł 
w Uniejowie w podobnej roli rok 
temu).

Sobotnia ramówka zawierała te-
maty polityczne, muzyczne, kulinar-
ne oraz zdrowotne. O kontekście wi-
zyty Donalda Trumpa, który przybył 
do naszego kraju 5 lipca, opowiadał 
amerykanista Tomasz Płudowski. 
O swojej karierze z kolei – Beata 
Poźniak, która w młodym wieku, 
po zagraniu pod okiem samego 
Andrzeja Wajdy, opuściła Polskę dla 
Hollywood. Pani Beata opowiadała 
o nagrywanych przez siebie audio-
bookach oraz odcisku swojej dło-

ni w Alei 
Gwiazd w 
M i ę d z y-
zdrojach. 
Widzowie 
z g r o m a -
dzeni przed 
telewizora-
mi mogli 
mniej wię-
cej w tym 
czasie trafi ć 
na materiał 
o zamiłowa-
niu Daniela 
O l b r yc h -
skiego do 
koni i jego 
t e c h n i c e 
jeździeckiej. 
Kolejnym go-
ściem programu była Patrycja Mar-
kowska, która zapowiadała swoją 
nową „Krótką płytę o miłości”. Pani 

Patrycja wystąpiła na niej w 
duetach z innymi znanymi 
artystami: Leszkiem Moż-
dżerem, Markiem Dyjakiem, 
Grześkiem Sakwińskim i 
Ray’em Wilsonem. Artystka 
wykonała na żywo pod unie-
jowskim zamkiem, wraz z 
zespołem, utwór „Kochaina”. 
W tak zwanym międzycza-
sie na balkonie Term działała 
wyjazdowa kuchnia TVN 
– Ula Chincz, Adam Koza-
necki oraz Jędrzej Kałużny 
gotowali potrawy z regional-

nych produk-
tów. Były kwa-
szone pomido-
ry, piklowane 
rz o d k iewk i 
w zalewie so-
lankowej oraz 
g r i l l o w a n ą 
pierś drobiowa 
z zieloną kapu-
stą i agrestem.

Na scenie 
TVN zawi-
tała również 
tematyka ko-
smet yczna. 
Gośćmi byli 
pies Vaderek 
(który przy-
był wraz z 
L e s z k i e m 

Stankiem) oraz Marta Krześniak, 
technolog kosmetyczny. Pani Mar-
ta opowiadała o kosmetykach na 
bazie wody termalnej, zarówno dla 
zwierząt, jak i ludzi, natomiast Vader 
konwersował z Marcinem Prokopem 
w psim języku.

W niedzielę na planie DDW gości-
ły kolejne osobistości świata sportu, 
telewizji, muzyki oraz medycyny. 
Kuchnię polową prowadzili Filip 
Chajzer oraz Jan Kuroń. Na stole 
lądowały fi lety z dorsza w panierce 
jarmużowo-krakersowej z ryżem po 
arabsku, pasta z czerwonej fasoli z 
kuminem, chili i pestkami granatu 
oraz gazpacho. Gościem programu 
była Irena Santor, która niedawno 

została uhonorowana 
tytułem doktora ho-
noris causa Akademii 
Muzycznej w Łodzi. 
Pani Irena opowia-
dała o bakcylu pracy 
artystycznej, nowym 
pokoleniu piosenka-
rzy oraz swoim po-
dejściu do nowinek 
technicznych. A pro-
pos nowego pokolenia 
– kolejnym rozmówcą 
Doroty i Marcina był 
Patryk Kumór, wokali-
sta („śliczny-liryczny” 
zdaniem prowadzą-
cej), autor tekstów oraz 
idol polskich nasto-
latek. Patryk wraz ze-
społem dał na koniec programu 
koncert na żywo. Sportowym ak-
centem wydania była zapowiedź 
meczu drużyn Gwiazdy TVN vs. 
Wielkia Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, który odbędzie się 3 
września. Prowadzący rozmawiali 
z Radosławem Majdanem, aktorem 
Michałem Mikołajczykiem (obaj z 
drużyny TVN), oraz – jak zwykle 
bardzo skromnym i uprzejmym 
– Maciejem Orłosiem, reprezentują-
cym WOŚP.

Na wypadek, gdyby publiczność 
czuła niedosyt obecności znanych 
postaci, na wizji zagościły trzy osobi-
stości związane z programem „Pro-
jekt Lady” – Kasia Fik, uczestniczka, 
Tatiana Mindewicz-Puacz, jej men-
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był wraz z 
L e s z k i e m 
był wraz z torka, oraz prowadząca, Małgorza-

ta Rozenek. Panie dyskutowały o 
zemście zranionej kobiety, o tym, 
co kobiecie wypada, jak również 
o nowej książce pani Tatiany. W 
Dzień Dobry Wakacje nie zabrakło 
wzmianki o 5. edycji akcji T-Mobile 
Pomoc Mierzona Kilometrami. 
Publiczność lokalna i telewizyjna 
mogła poznać ambasadorkę akcji, 
Beatę Sadowską, oraz Małgorzatę 
Rybak–Dowżyk, reprezentującej 
sponsora akcji – T-Mobile. Panie 
zachęcały, aby jeżdżąc na deskorol-
ce, hulajnodze, biegając, spacerując, 
jeżdżąc na wózku inwalidzkim – 
zbierać kilometry, które – z pomocą 
aplikacji Endomondo – zostaną 
spieniężone i przekazane dzieciom 
niesprawnym ruchowo.

Go ście przybyli do Uniejowa z 
różnych stron Europy: Móraha-
lom (Węgry), Sonkajärvi (Finlan-
dia), Krāslavy (Łotwa), Truskawca 
(Ukraina), Tskaltubo (Gruzja) i 
Alatri (Włochy). Program ich 
pobytu był bogaty, a głównym 
celem wydarzenia była promocja 
walorów gospodarczych Uniejo-
wa i regionu łódzkiego.

Najważnie jszym pun ktem 
programu wizyty zakończonej 
wczoraj były prezentacje go-
spodarcze miast partnerskich, 
Uniejowa oraz partnerów gospo-
darczych gminy. Uniejów znany 
jest już z wykorzystania wody 
geotermalnej w balneoterapii 
i do celów rekreacyjnych oraz 
ciepłowniczych. Teraz przyszedł 
czas na kolejne kroki: udane 
próby zastosowania leczniczej 
wody geotermalnej w branży 
kosmetycznej i spożywczej.

Pierwsze efekty tych prac poznali 
uczestnicy międzynarodowych 
prezentacji gospodarczych podczas 
konferencji na zamku 7 lipca. Mia-
sto Uniejów, Geotermia Uniejów 
oraz fi rma OVER Group z Łasku 
zaprezentowały innowacyjną linię 
kosmetyków na bazie wody geoter-
malnej. To produkt, który ma szanse 
zdobyć nie tylko rynek krajowy, 
lecz także sprzedawać się w innych 
krajach. 

Następny z partnerów gminy – 
Firma Bracia Urbanek z Łowicza, 
zaprezentowała ostatnie przygo-
towania przed premierą kolejnego 

Powiat poddębicki rozpoczął prze-
budowę drogi Dalików - Huta Bar-
dzyńska o długości 7,5 km. Prace 
drogowe obejmować będą wykona-
nie nowej nawierzchni, przebudowę 
chodników, poszerzenie jezdni, 
budowę poboczy, udrożnienie ro-
wów, usunięcie zakrzaczeń i od-
tworzenie istniejących przejść dla 
pieszych oraz wyznaczenie nowych.
Na przebudowę przeznaczono 
kwotę 3 630 000 zł, w tym dofi -

nansowanie ze środków wojewody 
łódzkiego wyniesie 1 335 000 zł.
Zadanie dofinansowane będzie 
również: przez gminę Dalików w 
kwocie 605 000 zł.; gminę Parzęczew 
w wysokości 100 000 zł. Złożono 
również wniosek o wsparcie fi nan-
sowe do urzędu marszałkowskiego 
w Łodzi, natomiast pozostałą kwotę 
stanowi udział własny powiatu.
Zakończenie prac planowane jest w 
połowie września br.

Wspólna inwestycja powiatu i gmin 

uMowa z aLatri 
Podpisaniem listu intencyjnego z miastem i gminą Alatri gmina Uniejów 
przypieczętowała dwuletnią współpracę z Włochami. Ważnym akce n-
tem międzynarodowej wizyty studyjnej w Uniejowie, która odbywała 
się w dniach 6-10 lipca było podpisanie umowy o współpracy między 
Uniejowem a Alatri. Umowa przypieczętowała kilkuletnie kontakty po-
między gminami, zwłaszcza na polu promocji sztuki układania obrazów i 
dywanów kwiatowych i otworzy nowe możliwości współpracy. List inten-
cyjny podpisany podczas konferencji na zamku 7 lipca przez burmistrza 
Uniejowa Józefa Kaczmarka i burmistrza Alatri Giuseppe Morini dotyczy 
współpracy w zakresie promocji, kultury, turystyki i sportu.

Delegacje miast partnerskich w Uniejowie 

produktu regionalnego – ogórka 
termalnego z Uniejowa, na bazie 
oryginalnej receptury z wykorzy-

staniem wody geotermalnej przy-
gotowanej przez Instytut Ogrod-
nictwa w Skierniewicach.
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Poddębice 

Poddębice 

Władze spółdziel-
ni mieszkaniowej 

przymierzają się do realizacji pro-
jektu, z którego lokatorzy powinni 
być zadowoleni. Chodzi o wyposa-
żenie mieszkań w nowoczesne po-
dzielniki ciepła oraz wodomierze, 
których odczyt będzie możliwy 
drogą radiową. Jeśli inwestycja 
zostanie zrealizowana, nie trzeba 
będzie już czekać na inkasentów 
spisujących stan licznika. 

- Największym plusem dla loka-
torów jest to, że odczyt na przykład 
stanów zużycia wody odbywa 
się bez konieczności wejścia do 
pomieszczeń mieszkalnych, w do-
wolnym terminie, w krótkim cza-
sie – mówi Sławomir Gławęda, 
prezes spółdzielni mieszkaniowej 
w Poddębicach. - Zdalny odczyt 
liczników to nowoczesne i prak-
tyczne rozwiązanie, pozwalające na 
automatyczne pobieranie danych z 
liczników i szybkie przesyłanie ich 
do zarządcy budynku. Dzięki temu 
proces rozliczania mieszkańców i 
analizy dostarczonych danych staje 
się dużo szybszy i łatwiejszy.

Dla lokatorów dużym plusem jest 
fakt, że nie trzeba czekać na inkasen-
ta. Nawet, gdy nie będzie nikogo w 
domu, odczyty będą dokonywane. 
Jak się dowiedzieliśmy, prezes spół-
dzielni analizuje oferty przesłane 
przez firmy zajmujące się montażem 
liczników na fale radiowe. Decyzja w 
tej sprawie zapaść ma wkróce. 

- Jeżeli podejmiemy decyzję o mon-

Już kilka tygodni 
temu nasi czytel-

nicy informowali o porzuconym 
aucie na ul. Wodnej w pobliżu 
Warty. Mieszkańcy liczyli, że po-
licja szybko zainterweniuje w tej 
sprawie. Jednak nic takiego się nie 
stało. Wrak nadal stoi w tym sa-
mym miejscu, na dodatek cinqu-
ecento upodobali sobie amatorzy 
picia „białej damy”. Puste butelki 
po denaturacie są w bagażniku 
samochodu i na siedzeniach. 

- Dziwię się, że ten wrak stoi tu 
już od dawna i odpowiednie służby 
się tym nie interesują. Wygląda na 
to, że w naszym mieście można zo-
stawić auto gdzie się komu podoba 
– mówi jedna z mieszkanek, która 
przyznaje, że dość często spaceruje 
nad rzeką. - Na latarniach pozakła-
dane są kamery monitoringu, ale 

Piją denaturat 
w zdewastowanym cinquecento

W aucie pełno jest butelek po 
wypitym denaturacie

Wrak upodobali sobie 
bezdomni

co z tego. Pijaczki urządzili sobie 
w tym miejscu piknik a wokół auta 
przybywa śmieci. 

St. asp. Elżbieta Tomczak, rzecz-
nik policji w Poddębicach, zapew-
nia, że wrak powinien niedługo 
zniknąć z ul. Wodnej. 

- Ustaliliśmy już właściciela tego 
samochodu. Został poinformowany 
przez funkcjonariuszy o tym, że 
musi zabezpieczyć wrak i zabrać go 
z tego miejsca – mówi rzeczniczka. 

(ps)

inwestycja na osiedlu „łęczycka”

Inkasent nie zapuka już do drzwi?

Wkrótce okaże się, czy na osiedlu „Łęczycka” zamontowane 
zostaną zdalne podzielniki 

tażu takich urządzeń, to zaopatrzymy 
w nie ponad 120 mieszkań – informuje 
szef SM. - Oczywiście spółdzielcy 
zostaną wcześniej powiadomieni o 
tym fakcie. Z szacunkowych danych 
wynika, że od jednego podzielnika 
kwota do zapłaty dla rodziny będzie 
ok. 10 zł. Koszty zostaną rozliczone w 
ramach opłat za centralne ogrzewa-
nie. Gdybyśmy się zdecydowali na 
taką inwestycję, to prace ruszyłyby w 
czerwcu przyszłego roku. 

Jak pobiera się dane z licznika? 
Są na to dwa sposoby. Inkasencki 

sposób zbierania danych polega na 
tym, że inkasent wyposażony w 
przenośny komputer (PDA) z mo-
demem radiowym, przemieszcza się 

od posesji do posesji (od licznika do 
licznika). Odczyt nie wymaga obecno-
ści właściciela domu czy mieszkania, 
gdyż prowadzony jest na zewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych.

Drugi sposób to tzw. stacjonarny. 
Sygnały radiowe z nakładek wodo-
mierzy przechwytywane są przez 
odpowiednio rozmieszczone retrans-
mitery, skąd następnie przesyłane są 
do koncentratorów. Koncentratory 
wyposażone są w modemy komuni-
kacyjne : GSM/GPR S, ethernet bądź 
radiowe, które bezpośrednio przeka-
zują dane do serwera.

Zdalne podzielniki funkcjonują już 
na osiedlach „Północ” i „500-lecia”.

(ps)

chodnIkI rozkoPane, 
handloWcy narzekają
Poddębice W sklepach przy re-

montowanej wła-
śnie ulicy Zielonej jest o wiele mniej 
klientów. Piesi z trudem pokonują 
piaszczyste i wyboiste w tej chwili 
chodniki. Z kolei zmotoryzowani 
mieszkańcy na Zieloną – od ul. Prze-
jazd - wcale nie wjadą. Handlowcy 
nie kryją zdenerwowania i liczą 
straty. Z utęsknieniem czekają na 
koniec remontu.

Generalny remont ul. Zielonej 
jest w tej chwili główną inwesty-
cją drogową w mieście. Centrum 
Poddębic przypomina poligon. 
Największe problemy z pokona-
niem piaszczystych i nierównych 
traktów mają starsi mieszkańcy. 
Nie ma się co dziwić, że wielu 
rezygnuje z zakupów w sklepach 
przy rozkopanej ulicy. 

-  Wid ać wyraźnie, że liczba 
klientów zmalała 
– mówi Katarzyna 
Dzierbicka, właści-
cielka sklepu zoolo-
gicznego. - Jest jesz-
cze gorzej, gdy pada 
deszcz. Wówczas 
w zasadzie można 
zamykać interes, 
bo do sklepu i tak 
nikt nie przyjdzie. 
Nie ma szans, aby 
ktoś przeszedł 
przez błotnistą 
breję. Mieliśmy 
nadzieję, że szyb-
ciej położą chod-
nik. Ale te prace 
postępują bardzo 
powoli. Moim 
zdaniem powinni 

ten remont rozłożyć na odcinki a nie 
rozkopać ulicę wraz z chodnikiem na 
całej długości. 

Na remont narzekają również w 
piekarni. 

- Stary chodnik został zdjęty i 
teren przez to się obniżył. Starsi mają 
teraz problem, aby dostać się do 
sklepu. Wprawdzie robotnicy poło-
żyli kilka płyt chodnikowych, które 
mają zastąpić schody, ale całkowicie 
problemu to nie rozwiązało – mówi 
sprzedawczyni. 

Remont Zielonej zakończyć ma 
się pod koniec listopa-
da. Zbigniew Prawda, 
kierownik budowy, za-
pewnia, że robi wszyst-
ko, aby prace były jak 
najmniej uciążliwe dla 
mieszkańców. 

- Tak szybko nie dało 
się położyć nowego chod-
nika, bo musieliśmy naj-
pierw zabetonować starą 
kanalizację w ulicy. Poza 
tym niesprzyjająca pogo-
da również spowalnia pra-
ce. Wiem, że w sklepach 
narzekają. Ale tak szczerze 
mówiąc, to przy takich 
robotach nie da się uniknąć 

pewnych utrudnień – usłyszeliśmy. 
- Myślę, że w ciągu najbliższego ty-
godnia położymy już nowy chodnik.

W ramach 
zadania na 
całej długo-
ści ul. Zie-
lonej prze-
widziano 
nową na-
wierzchnię 
asfaltową, 
chodniki, 

ścieżki rowerowe oraz parkingi. 
Planowana jest również przebu-
dowa oświetlenia ulicznego oraz 
kanalizacji deszczowej. Prace po-
przedzone zostały modernizacją 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Przy ul. Zielonej pojawią się zatoki 
autobusowe, a na końcu trasy po-
wstanie przystanek krańcowy. Istot-
nym elementem realizowanej przez 
poddębicki samorząd inwestycji jest 
przedłużenie drogi do ul. Targowej. 

tekst i fot. (ps) 

W poniedziałek wjazd na Zieloną (od strony ronda) był 
utrudniony. Na tym odcinku pracowała ekipa z wodociągów 

W miejscu chodnika jest piaszczysty i wyboisty 
trakt. Problemy mają szczególnie starsi piesi

Kupujących jest mniej – mówi Katarzyna Dzierbicka 

- Robimy wszystko, aby 

uciążliwości były jak 

najmniejsze – zapewnia 

kierownik budowy
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 242: Co dobre, to zdrowe.

uŚMiecHNiJ się
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uŚMiecHNiJ się
* Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe 
leczenie.
- Ależ ja leczyłem pani męża, nie panią!
- Tak, tak, ale ja po nim wszystko dzie-
dziczę... 

* * *
* Mąż z żoną oglądają horror. Nagle 
na ekranie pojawia się przerażająca, kobieca postać. Żona 
wystraszona zawołała:
- O matko!
Mąż z sarkazmem:
- Poznałaś, co? 

* * *
* Do pokoju wchodzi strasznie pobity hrabia.
- Hrabio, co się panu stało?! - pyta Jan. 
- Dostałem w twarz od barona.
- Od barona? Przecież to chucherko! Musiał mieć coś w 
ręku!
- Miał. Łopatę.
- A pan, panie hrabio? Nie miał pan nic w ręku? 
- Miałem. Lewą pierś żony barona. Piękna rzecz, nie przeczę, 
ale do walki zupełnie się nie nadaje. 

* * *
* Kelner w restauracji podchodzi do jedzącego posiłek 
gościa:
- Przepraszam, ale czy mógłby pan tą rybkę, co panu wła-
śnie przyniosłem, konsumować nieco szybciej?
- Ale dlaczego mam się śpieszyć?!
- Sanepid mamy na zapleczu... 

* * *
* Sędzia na rozprawie rozwodowej:
- Postanowiłem przyznać pańskiej żonie 2 tys. zł miesięcznie.
- Świetnie, Wysoki Sądzie - odpowiada mąż. - Ja też od 
czasu do czasu dorzucę jej parę złotych od siebie. 

* * *
* Amerykański milioner na łożu śmierci dyktuje testament:
- Mojemu kuzynowi Johnowi zapisuję wszystkie akcje i 
posiadłość nad morzem, mojej wiernej kucharce - rezyden-
cję na Jamajce, a mojemu siostrzeńcowi Billowi, który zawsze 
twierdził, że najważniejsze jest zdrowie - moje buty sporto-
we, rakietę tenisową i kostium.

Zupa ze świeżych ogórków
Składniki:
3 średnie ogórki
1 por
litr bulionu warzywnego
3 średnie ziemniaki
łyżka masła
parę listków bazylii i mięty
sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Etapy przygotowania:
Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę i 
ugotować w bulionie. Ogórki obrać, 
usunąć nasiona, pokroić w kostkę. 
Por oczyścić, umyć a białą część 
pokroić w talarki. Ogórki i pory pod-
smażyć na maśle aż zmiękną. Wrzu-
cić do garnka z bulionem, dodać 
zioła, szczyptę gałki muszkatołowej, 
posolić i popieprzyć. Wszystko zmik-
sować i zagotować. Można podawać 
z kleksem śmietany i gałązką mięty. 
Zupa wyróżnia się pięknym kolorem 
i ziołowym aromatem.

Filet z kurczaka 
nadziewany serem

Składniki:
4 piersi kurze (pojedyncze)
50 g oscypka
125 g (1 kula) mozzarelli
2 łyżki ziarnistej musztardy
8 dużych plastrów boczku
8 liści szałwii
2 łyżki oleju
sól
pieprz

Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do temp. 200 
st. C. Małą brytfannę lub naczynie 
żaroodporne natłuść olejem. Mięso 
umyj, osusz, w każdym fi lecie natnij 
kieszonkę. Mięso posól, posyp pie-
przem. Oscypek zetrzyj na tarce o 
dużych oczkach, mozzarellę pokrój 
w kostkę. Oba rodzaje sera połącz i 
wymieszaj z musztardą, farsz nałóż 
do kieszonek. Każdy fi let owiń 2 pla-
strami boczku, zepnij wykałaczkami. 
Pod boczek wetknij po 2 liście szałwii. 
Piecz przez 20 min.

Słodka tarta bananowa
Składniki:
Forma do tarty ok. 24 cm.
250 g herbatników (najlepiej peł-
noziarnistych)
50 g miękkiego masła
4 banany
250 ml śmietanki kremówki (schło-
dzonej)
2 łyżki cukru pudru
1 puszka masy kajmakowej (ok. 
400 g)

Etapy przygotowania:
Herbatniki mielimy w mikserze na 
drobne okruchy, a następnie doda-
jemy masło i łączymy składniki. Tak 
przygotowane ciasto, przekładamy 
do wysmarowanej masłem formy 
do pieczenia tart, dociskając dna. 
Kruchy spód owijamy w folię i 
schładzamy w lodówce (ok. 4-5 
h). Śmietanę kremówkę ubijamy, 
dodając cukier puder. Masę kaj-
makową podgrzewamy w średnim 
rondlu. Na schłodzony spód ciasta 
przekładamy ostudzony kajmak, 

następnie pokrojone w plastry ba-
nany i przykrywamy ubitą śmietaną. 
Warto przed podaniem schłodzić 
ciasto w lodówce. 
Komentarz: Zamiast spodu z cia-
stek, możemy przygotować kruche 
ciasto.
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Dziedziniec łęczyckiego zamku ponownie zamienił się w wybieg 
dla modelek. Wszystko za sprawą  XXIII Spotkań z Modą, których 
organizatorem jest łęczycki dom kultury. W konkursie o Złoty 
Guzik Boruty wzięło udział 15 kolekcji zaprezentowanych przez 
modelki i modeli z Łęczycy. Po pokazie konkursowym odbył się 
koncert Justyny Tomczyńskiej, która wraz z łęczyckim muzykiem i 
kompozytorem, Jerzym Pawałowskim, przygotowała recital „Znane 
i lubiane przeboje”. Publiczność obejrzała również profesjonalną 
kolekcję Macieja Piłata. 

Moda W ŁĘczycy
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków Joanna Chmielew-
ska, prowadząca 

jedyny w mieście hotel 
dla psów, w okresie wa-
kacyjnym informowana 
jest o wielu zdarzeniach 
z udziałem właścicieli 
psów, którzy pozbywają 
się czworonożnych pupi-
li w bardzo bezduszny 
sposób. 

- Najczęściej psy są 
wyrzucane z jadących 
samochodów wprost na 
ulicę – mówi pani Joan-
na. - Domyślam się, że 
w ten sposób postępują 
osoby spoza Ozorkowa, 

które przyjeżdżają do naszego 
miasta z psem i pozbywając się 

go, chcą mieć 

pewność, że już 
do nich nie wróci. Później 
taki pies błąka się po niezna-
nym mu terenie. Jest przestraszo-
ny i wygłodniały. Pamiętam, że 
jeden z takich psów był skrajnie 
wychudzony. Można mu było 
policzyć wszystkie żebra. Jestem 
również powiadamiana o psach 
przywiązywanych do drzew w 
lesie. Niektórzy ludzie naprawdę 
nie mają serca. 

J. Chmielewska w wakacje nie 
przyjmuje do hotelu zabłąkanych 
psów. Po prostu nie ma dla nich 
miejsca. Informuje jednak odpo-
wiednie służby o problemie.

- W wakacje zgłaszają się do 
mnie właściciele psów, którzy 
jadąc na wakacje zostawiają w 

hotelu swojego pupila. Dlatego nie 
mam już warunków, aby przyjąć 
bezpańskie psy. Doceniam to, że 

osoby które nie mogą na 
wakacyjny wyjazd za-
brać psa, zostawiają go 
u mnie. W hotelu mogę 
maksymalnie pomieścić 
12 psów – słyszymy.

Ozorkowianka od kil-
ku już lat zajmuje się wa-
kacyjnymi psami. Spotka-
liśmy ją podczas spaceru z 
Hektorem. 

- To labrador, którego 
właściciele wyje-
chali za granicę. 
Jest już u mnie 
drugi raz. Wycho-
dzę z nim, zresztą 
jak z pozostały-

mi psami, na spacer, aby łatwiej 
zniósł rozłąkę. To, jak pies znosi 
rozstanie z właścicielami, zależy 
w głównej mierze od jego charak-
teru. Z reguły okres adaptacyjny 
trwa do trzech dni. Właściciele, 
którzy decydują się na oddanie 
psa do hotelu, powinni zatrosz-
czyć się o karmę dla niego i 
poinformować o ewentualnych 
chorobach zwierzęcia. Każdy pies 
ma u mnie oddzielny kojec.

J. Chmielewska powiedziała 
nam, że cena za dobę trzymania 
psa w hotelu kształtuje się od 30 
do 50 zł. 

tekst i fot. (stop) 

Adam Ślawski jest 
dumny z fiata 126p, 

którego kupił zaledwie kilka dni 
temu. - Takiego drugiego ma-
lucha nie ma w całej Polsce. Nie 
zamieniłbym go na żaden inny 
samochód – mówi.

Gdy rdzawy fia-
cik przemierza 
Ozorków, wie-
lu się za nim 
ogląda. Wzrok 
przyciąga nie 
tylko orygi-
nalny kolor 
karoserii, ale 
również kame-
ra zainstalowa-
na na przednim 
zderzaku.

- Takich ele-
mentów przy- kuwających uwagę jest 

więcej. Oczywiście na 
pierwszy rzut oka au-
tko sprawia wrażenie 
bardzo zardzewiałe-
go. A tak nie jest. Ka-
roseria została oblana 
specjalną solanką. To 
ona sprawiła efekt 
rdzy. Potem jest ka-
mera na zderzaku 
i wystająca z klapy 
wtyczka, którą pod-
łącza się do prądu, 
aby zadziałał kon-

wektor umieszczony z tyłu malu-
cha. Na karoserii są symbole ame-
rykańskiej armii a także znaczek 
„Indianmotorcycles”, który oznacza 
wolność – tłumaczy pan Adam.

Właściciel 26-letniego fiata 126p 
zdradza, że auto kupił od łodzia-
nina. Za ile? 

- Można powiedzieć, że ten eg-
zemplarz ma wartość bezcenną – 
mówi z uśmiechem A. Ślawski. - Nie 
ukrywam, że jestem pasjonatem 
starych pojazdów, nie tylko samo-
chodów, ale również motocykli. 

(stop)

Opisywana przez nas 
sprawa termomoder-

nizacji spółdzielczych bloków przy 
ul. Sikorskiego zainteresowała 
posła Łukasza Rzepeckiego. Poseł 
postanowił napisać do Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. 

W piśmie poseł chce się dowiedzieć 
o dalszych planach CBA dotyczących 
spółdzielni mieszkaniowej. Czy CBA 
zakończyła już w tej sprawie śledztwo, 
a jeśli tak to dlaczego? Czy na inwe-
stycję zostały przeznaczone środki 
unijne - pyta Ł. Rzepecki. 

Niewykluczone, że poseł będzie 
się domagał powtórzenia docho-
dzenia. 

Przypomnijmy, że na łamach ga-
zety opisaliśmy problem zgłoszony 
nam przez jednego z mieszkańców. 
Ozorkowianin twierdzi, że inwestycja 
związana z dociepleniem bloków była 
przez spółdzielnię wykonana nagan-
nie. Chodzi głównie o azbest pozo-
stawiony na niektórych elewacjach 
bloków. Mieszkaniec argumentuje, że 
cały rakotwórczy materiał powinien 
zostać usunięty. 

Spółdzielnia mieszkaniowa odnio-
sła się do zarzutów. Zdaniem władz 
spółdzielni mieszkaniowej prawo nie 
zostało złamane.

ogłoszenie

Poseł Rzepecki pisze do CBa

Łukasz Rzepecki, poseł RP, 
w sprawie dociepleń bloków 
napisał do CBA

Jak się dowiedzieliśmy CBA prze-
kazało sprawę prokuraturze w Zgie-
rzu. Prokuratura umorzyła postępo-
wanie. 

- Nie doszło do żadnych niepra-
widłowości. Azbest został usunięty 
tylko ze szczytów bloków, ponieważ 
akurat tam były największe i najcięż-
sze elementy. Zostawiliśmy azbest na 
frontach bloków i przykryliśmy go 
prawie 20-centymetrową warstwą 
styropianu. Z całą pewnością azbest 
nie stanowi zagrożenia. Na docieple-
nia został zaciągnięty kredyt – infor-
muje Zdzisław Ewiak, wiceprezes 
SM w Ozorkowie. 

(stop)

Jedyny taki... maluch ze sztuczną rdzą 

Pan Adam przy swoim wymarzonym fiacie 126p
W oczy rzuca się kamera 

a także wtyczka wystająca 
z przedniej klapy 

Rdza jest wynikiem 
działania solanki 

Jadą na wakacje, psa 
wyrzucają na ulicę

Hektor trafił do hotelu na 
okres 10 dni. Dobrze znosi 
rozłąkę z właścicielami 

Pani Joanna wyprowadza na 
spacer każdego przyjętego do 
siebie psa 

Psy trzymane są w pojedynczych kojcach 
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków Ozorków 

Ozorków 

Mało kto zwraca 
uwagę na znaki za-

kazujące wchodzenia na torowi-
sko tramwajowe na mostku na 
rzece Bzurze. Nie ma dnia, by 
piesi nie przechodzili w tym nie-
bezpiecznym miejscu skracając 
sobie w ten sposób drogę z Wy-
szyńskiego w kierunku Średniej i 
Unii Europejskiej. Torowisko na 
mostku jest również miejscem 
do spotkań zakochanych.

W rozpadającym się 
budynku położonym 

tuż obok urzędu gminy leży wiele 
urzędowych dokumentów. Nasz 
reporter natknął się na skoroszyty, 
pisma z kwotami przeznaczanymi na 
remonty, ofi cjalne plakietki z nazwi-
skami urzędników. Nie brakowało 
także informacji i druków z wybo-
rów samorządowych. Na podłodze 
znaleźliśmy też zdjęcia byłego wójta.

Na teren każdy może wejść. Brakuje 
furtki. Ruina kryje urzędowe „skarby”. 
Widać, że nikt nie zadbał o to, aby do-
kumenty nie dostały się w niepowołane 
ręce. Czy jednak urzędowe pisma mają 
charakter poufny? Zdaniem wójta 
Tomasza Komorowskiego dokumenty 
są jawne. 

- Dokumenty sygnowane przez 
urząd gminy Ozorków, a znajdujące się 
w części budynku należącego do urzę-
du miasta Ozorkowa pochodzą z tablic 

ogłoszeniowych. Większość dotyczy 
wyborów z 2011r. Nie znam kulisów 
w jaki sposób tablica a wraz z nią stare 
dokumenty znalazły się w budynku 
należącym do miasta Ozorkowa. Treść 
tych pojedynczych dokumentów jest 
jak najbardziej jawna: zidentyfikowa-
łem zarządzenie, informacje komisji 
wyborczej, ogłoszenie i plakat, a więc 
dokumenty jawne, publikowane na 
tablicach ogłoszeń w sposób jawny – 
mówi wójt. 

- Nieruchomość należąca do miasta 
została już gruntownie uprzątnię-
ta. Budynek ten zostanie rozebrany, 
najprawdopodobniej jeszcze w tym 
roku, obecnie jest opracowywana do-
kumentacja dotycząca rozbiórki. Stan 
techniczny budynku jest tak zły, że 
remont nie jest rozważany – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa.

(stop)

Na poczcie przy ul. Wyszyńskiego 
nie można pobrać pieniędzy (w tym 

również z emerytur) a także dokonać płatności 
za bieżące rachunki. W tej sprawie odebraliśmy 
dużo telefonów od poirytowanych mieszkań-
ców. 

- Jestem już na emeryturze i poszłam na pocztę 
po pieniądze w czwartek. Moje zaskoczenie było 
ogromne, gdy usłyszałam od pani z okienka, że 
pieniędzy nie otrzymam, bo jest jakaś poważna 
awaria systemu. Zapytałam o to za co mam teraz 
żyć i za co mam zapłacić za media. Odpowiedź była 
tylko taka, że robią wszystko, aby jak najszybciej 
usunąć awarię. Po raz pierwszy coś takiego się 
zdarzyło – mówi czytelniczka, która w sprawie 
zadzwoniła do redakcji. 

Nie był to jedyny telefon a mieszkańcy nie kryli 
emocji. 

- Chciałam pobrać na początku tygodnia z pocz-
towego konta pieniądze na opłaty. Niestety, pienię-
dzy nie otrzymałam. Bardzo się zdenerwowałam. 
No bo jak poczta może nie wypłacać pieniędzy, 
które wcześniej samemu się wpłaciło. Poszłam jesz-
cze na pocztę następnego dnia i znów usłyszałam, 
że jest jeszcze awaria. 

Poczta, gdy zadzwoniliśmy zapytać o problem, 
nie udzieliła konkretnej odpowiedzi. Usłyszeliśmy 
jedynie o awarii systemu, która ma być niedługo 
usunięta. Wysłaliśmy więc pytania do biura pra-
sowego Poczty Polskiej. 

„W urzędzie pocztowym Ozorków 1 nastąpiła 
awaria, która uniemożliwia pracę w pełnym 
zakresie. Placówka, mimo tej niedogodności, 
jest czynna dla klientów: przyjmuje przesył-
ki listowe nierejestrowane jeśli możliwe jest 
stwierdzenie, że waga przesyłki nie przekracza 
350 g, wydaje przesyłki awizowane, wypłaca 

Wiele drzew zosta-
ło uszkodzonych po 

silnych podmuchach wiatru. Na 
szczęście nikt nie ucierpiał od spa-
dających konarów. Dowiedzieliśmy 
się, że w najbliższym tygodniu zo-
stanie wykonany przegląd drzew w 
parku miejskim. Usunięte zostaną 
konary stwarzające zagrożenie. 
Konserwację drzewostanu zapla-
nowano na jesień.

(stop) 

Zakochani na torowisku tramwajowym 

Piesi na zakaz nie 
zwracają uwagi 

amory na torowisku 

Połamane drzewa 
w parku

Urzędowe dokumenty w ruinie

Na podłodze leżą urzędowe 
dokumenty 

Ruina znajduje się w 
sąsiedztwie urzędu gminy

Proekologicznie, ale nie ekonomicznie
Kolektory słoneczne 
ustawione przy jed-

nej ze stacji paliw świadczą o pro-
ekologicznym myśleniu właściciela 
punktu tankowania. Większość z 
pewnością myśli, że taka inwesty-
cja jest opłacalna. Okazuje się jed-
nak, że tak do końca wcale nie jest. 

Grzegorz Kwiatkowski nie ukry-
wa, że gdyby ponownie miał za-
inwestować w solary, to dobrze 
zastanowiłby się nad takim przed-
sięwzięciem. 

- Moi znajomi myślą, że mam 
duże zyski z tych kolektorów. No bo 
przecież podczas słonecznej pogody 
prawie nie płacę za prąd. A nadwyżki 
energii mogę odsprzedać po bardzo 
korzystnej cenie. Tak niestety nie jest. 
Odnawialne źródła energii faktycz-
nie były opłacalne, ale tylko do czasu 
zmiany ustawy. Rząd tak zmienił 
przepisy, że teraz nadprodukcję 

Grzegorz Kwiatkowski przy 
kolektorach słonecznych 

Przy słonecznej pogodzie 
kolektory są wstanie 
wyprodukować blisko 30 kW na 
godzinę

energii trzeba sprzedać, ale niestety 
po niskiej cenie. Po prostu zarobić się 
na tym nie da. A jeszcze nie dawno 
było tak, że nadwyżkę kilowatów 
można było sobie odebrać i odpisać od 
rachunku. Można więc powiedzieć, że 
na stacji jest proekologicznie, jednak 
nie ekonomicznie – mówi z uśmie-
chem pan Grzegorz. 

Dowiedzieliśmy się, że zestaw ko-
lektorów słonecznych jest w stanie w 
ciągu godziny wyprodukować około 
30 kW. To w zupełności wystarczy 
na potrzeby stacji paliw. Oczywiście 
sprawa się komplikuje podczas złej 
aury. Niestety, mało słonecznych dni 
ostatnio nie brakuje. 

G. Kwiatkowski nie chciał zdradzić 
ile kosztowały go solary. Powiedział 
jednak, że inwestycja zrównoważy 
mu się mniej więcej za 15-20 lat. 

(stop)

ludzIe zoStalI Bez 
PIenIĘdzy

awizowane przekazy pieniężne, sprzedaje 
znaczki pocztowe i artykuły handlowe (ko-
perty , opakowania). Przekazy emerytalne i 
pocztowe przekierowaliśmy do wydruku do 
UP Zgierz 1, a doręczane przez listonoszy do 
urzędu pocztowego Ozorków 1 są wypłacane 
w terminie. Klienci mogą realizować usługi w 
pełnym zakresie w Filii Urzędu Pocztowego, ul. 
Konstytucji 3 Maja 19 A, która czynna jest od 
poniedziałku do czwartku w godz.10:00-18:00, 
a w piątki w godz. 13:00-20:00 . Ponadto na 
terenie miasta funkcjonują 4 agencje pocztowe 
realizujące pełen zakres usług powszechnych:

AP Ozorków, Nowe Miasto 4 czynna pn-pt 07:00-
12:00, soboty 9:00-12:00

AP Ozorków , Łęczycka 21 pn-pt 08:00-17:00
AP Ozorków, Zachodnia 16 pn-pt 07:00-15:00, 

soboty 07:00-12:00
AP Ozorków, Starzyńskiego 11K pn-pt 10:00-16:00, 

soboty” - czytamy w informacji przekazanej przez 
biuro prasowe Poczty Polskiej. 

(stop) 

- Słyszymy jak nadjeżdża tram-
waj i schodzimy wtedy z torów 
– powiedzieli nam niedawno 
młodzi mieszkańcy, których spo-
tkaliśmy na mostku. 

Jak wiadomo, w momencie mi-
łosnych uniesień nie zawsze jest 
się czujnym. Warto, aby zakochani 
wybierali na randki bardziej bez-
pieczne miejsca. Dorośli łamiący 
zakaz i przechodzący torowiskiem 
na mostku także powinni się za-
stanowić. Pewność, że nic się nie 
stanie, może być zawodna. 

(stop)
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Od stycznia 2017 r. w Gimnazjum Nr 1 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie 
realizowany jest projekt pn. „Droga do sukcesu”, 
w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wsparciem w ramach projektu w bieżącym roku 
szkolnym objętych zostało 130 uczniów z klas I-III i 6 
nauczycieli Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie.
Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w zajęciach 
dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych (geo-
grafi i, chemii, fi zyki, biologii), z języka niemieckiego, 
języka angielskiego, matematyki i informatyki. Zajęcia 
te prowadzone są na dwóch poziomach: zajęcia roz-
wijające zainteresowania dla uczniów zdolnych oraz 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Dla efektywniejszej realizacji zajęć zakupiono pomoce 
dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli wspierające 
różne dysfunkcje uczniów tj.: dysortografi a, dysgrafi a, 
dysleksja itp. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne z 

przedmiotów przyrodniczych np: model anatomiczny 
budowy człowieka, modele serca, skóry, preparaty 
mikroskopowe, mikroskopy, mapy, globusy, modele 
astronomiczne, zestawy do doświadczeń z optyki 
geometrycznej, do elektrolizy, zasilacze prądu sta-
łego, maszyna elektrostatyczna, wagi elektroniczne, 
szpatułki, łyżeczki, kolby, palniki do doświadczeń z 
chemii i wiele innych, cennych pomocy dydaktycz-
nych. Zakupiono też laptopy i ekrany projekcyjne.
W zajęciach rozwijających zainteresowania uczest-
niczy 48 uczniów. Na tych dodatkowych lekcjach 
szczególnie z przedmiotach przyrodniczych na-
uczyciele często wykorzystują metody badawcze, 
doświadczenia, eksperymenty, przyczyniające się 
do kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów 
w zakresie m.in. umiejętności kreatywnego myślenia, 
wyszukiwania i selekcji informacji, wnioskowania na 
podstawie przebiegu i wyników eksperymentu, sa-
modzielności myślenia.
Na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych 70 
uczniów wyrównuje braki w opanowaniu podstawo-
wych wiadomości. Nauczyciele motywują też uczniów 
do samodzielnej pracy, kształcą szereg umiejętności 

niezbędnych do kontynuowania nauki.
Uczniowie przygotowują się też do sprawdzianów, 
egzaminów, konkursów. Uczniowie mają także moż-
liwość uczenia się poprzez  zabawę, korzystając z za-
kupionych gier planszowych, słowników obrazkowych, 
ćwiczeń, programów. 
12 uczniów z klas I i II realizują uczniowskie projekty 
edukacyjne: Co się dzieje w kosmosie? Kwasy nie takie 
straszne. Zanieczyszczenia powietrza.
2 nauczycielki w ramach projektu realizują studia 
podyplomowe podnoszące umiejętności i kompe-
tencje zawodowe w zakresie indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
4 nauczycielki odbyły szkolenie podnoszące umiejęt-
ności i kompetencje zawodowe w zakresie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych. Celem szkolenia było 
praktyczne przygotowanie nauczycielek przedmiotów 
przyrodniczych do przeprowadzania doświadczeń, 
eksperymentów, obserwacji ujętych w podstawie 
programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

W tym miesiącu miała rozpocząć się 
przebudowa ul. Południowej. Prace 
będą przełożone.
- Kilka miesięcy temu wykonawca 
zakładał, że uda mu się rozpocząć 
prace na przełomie lipca i sierpnia, 
jednak termin ten, uzależniony od 
uzyskania niezbędnych uzgodnień 
i decyzji administracyjnych, nieco 
się przesunął. Zgodnie z aktualnym 
- przedłożonym przez wykonawcę 
na początku lipca br. do Urzędu 

Miejskiego harmonogramem, prace 
budowlane mają rozpocząć się we 
wrześniu 2017 i zakończyć w czerwcu 
2018 r. - informuje magistrat. 

(stop)

Redakcja otrzymała odpowiedź z przedsiębiorstwa komunalnego dot. artykułu o pracach termomodernizacyjnych bloku przy ul. Bema 4. Przypomnijmy, że Andrzej W. oskarża komunalkę o szereg nieprawidłowości.
„Informujemy, że spółka nie posiada uprawnień na podstawie których mogłaby dokonać oceny docieplenia budynków jednorodzinnych czy wielorodzinnych na zlecenie właściciela.Proces termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Bema 4 w Ozorkowie był organizowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej jako właściwy organ reprezentujący wspólnotę zgodnie z ustawą o własności lokali.   Spółka OPK nie organizowała i nie wykonywała prac związanych z realizacja docieplenia. Jednocześnie  wyjaśniamy, że w umowie o administrowanie zawartej ze wspólnotą mieszkaniową Bema 4 obowiązującej na dzień dzisiejszy nie ma zapisów dotyczących zakresów czynności w ramach ad-ministrowania polegających na organizowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu inwestycji i remontów części wspólnych, o ile nie zostanie to określone dodatkowym dokumentem zawartym między stronami.Dokument taki na okoliczność docieplenia budynku wspólnoty mieszkanio-wej Bema 4 nie został zawarty między zarządem wspólnoty mieszkaniowej a OPK Sp. z o.o. w Ozorkowie co oznacza, że wszystkie czynności dotyczące przedmiotowego docieplenia były realizowane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej” - czytamy w przesłanym piśmie. 

ASFALTOWE 
PARKINGI 

Odpowiedź OPK

Inwestycja z poślizgiem 

Brat mówi o zazdrości. Siostra nie chce zmian 
Ozorków Przed nimi znów 

trudne dni. Rodzeń-
stwo ze Zgierskiej jeszcze nie tak 
dawno musiało zmierzyć się ze 
śmiercią matki. Teraz z niepew-
nością oczekują wyroku sądu. Czy 
brat i siostra zostaną rozdzieleni? 

Upośledzona umysłowo Iwona 
Wyderka jest pod opieką brata. 
Pomoc finansowa, jaką obecnie 
otrzymuje rodzina, wynosi ponad 
2 tysiące zł miesięcznie. Niektórzy 
twierdzą, że pieniądze są marno-
trawione. 

- Brat Iwonki prawie wszystko 
przepija. Już wcześniej miał problem 
z alkoholem a po śmierci matki 
rozpił się jeszcze bardziej. Biedna 
dziewczyna sama siedzi w domu. 
Jest zaniedbana i głodna – mówi 
jeden z sąsiadów. 

Pracownica PCK również scep-
tycznie wypowiada się o bracie pani 
Iwony. 

- Sytuacja upośledzonej umysłowo 
pani Iwony jest trudna, bo rzeczy-
wiście jej brat powinien bardziej 
przyłożyć się do opieki. Niekiedy 
muszę zrobić obiad i zawieźć posiłki 
do tej rodziny. Gdy brat sobie popije, 
to zapomina o bożym świecie – usły-
szeliśmy. 

Dariusz Wyderka ze zdziwieniem 

przyjmuje krytyczne informacje na 
swój temat. 

- Niektórzy ludzie po prostu mi 
zazdroszczą. Widzą, że nie pracuję a 
pieniądze mam. To nie jest prawda, 
że nie zajmuję się siostrą. Dbam o 
nią, daję jej jeść. Nie upijam się, bo 
pamiętam o swoich obowiązkach. 

Osoby, które negatywnie wy-
powiadają się o panu Dariuszu, 
twierdzą, że podczas jednej z libacji 
alkoholowych skradzione zostały 
pieniądze przeznaczone dla upo-
śledzonej umysłowo kobiety. Winę 
zrzucają na brata pani Iwony. To 
nie wszystko. Niektórzy dodają, że 
w mieszkaniu państwa Wyderka 
odcięty został prąd. 

- Potwierdzam, że zabrano mi 
pieniądze. Ale nie byłem wtedy pi-
jany. Po prostu zostałem napadnięty 
i ograbiony we własnym mieszkaniu. 
Wiedzieli, że w tym dniu listonosz 
przyniósł pieniądze. Dwóch opry-
chów pobiło mnie i zabrało ponad 
tysiąc złotych. Sprawę zgłosiłem 
policji. A jeśli chodzi o odcięcie prądu, 
to nie wiedziałem o jednej fakturze, 
którą mama schowała. Rachunek 
na pewno ureguluję – zapewnia D. 
Wyderka. 

W sierpniu zapadnie wyrok sądu 
i wówczas okaże się, czy pani Iwona 

zostanie umieszczona w Domu 
Pomocy Społecznej. 

- Moja siostra nie chce iść do 
DPS-u – mówi pan Dariusz.

- Tak, nie chcę tam iść. Chcę 
zostać z Darusiem – usłyszeliśmy.

Brat upośledzonej umysłowo 
kobiety nie dopuszcza myśli, że 
siostra trafi  do domu opieki. 

- Wiem, że dla niektórych 
byłoby to na rękę. Ale wierzę, że 
siostra zostanie w domu. Tu jest 
jej miejsce. 

(stop)

Pan Dariusz twierdzi, że 
opiekuje się siostrą 

Ozorków Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

kontynuuje prace związane 
z modernizacją parkingów. 
Na początku lipca drogowcy 
pojawili się przy ul. 
Sucharskiego – asfaltowa 
nawierzchnia na miejscach 
postojowych pojawi się przy 
budynkach pod numerami 
od 2 do 8 i 12. Następnie 
ekipa przeniesie się na 
Maszkowską. Koniec prac 
zaplanowano na połowę 
lipca. 

15 lipca w godz. 10.00 - 12.30 odbędzie się akcja promo-cyjna honorowego krwiodawstwa PCK na placu przed Intermarche w Ozorkowie przy ul. Lotniczej 5. PCK zapewnia gadżety i wiele atrakcji.

pck zaprasza 
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Bieganie po plaży to kusząca al-
ternatywa dla miłośników aktyw-
ności fizycznej przebywających 
na wakacjach. Bieganie po piasku 
umożliwia bowiem wprowadze-
nie urozmaicenia do swoich tre-
ningów i obcowania z pięknymi 
okolicznościami przyrody. Czy 
jednak bieganie po plaży jest 
zdrowe: jakie ma wady i zalety i 
czy tak naprawdę warto się na nie 
zdecydować?

Bieganie po plaży - zalety 
i korzyści dla zdrowia

1. Angażowanie rzadko używa-
nych mięśni - bieganie po piasku 
ma swoje zalety, zwłaszcza jeśli 
biegasz boso (z tego faktu wynikają 
też wady, ale o tym niżej). Biegnąc 
boso po piasku angażujemy mięśnie 
poprzeczne i podłużne stóp, mięśnie 
podudzia, wzmacniamy też mięśnie 
odpowiadające za stabilizację sta-
wów skokowych i stopy. 

2. Piasek – naturalna amortyzacja 
- im twardsza nawierzchnia, z którą 
styka się stopa, tym gorsza amor-
tyzacja i tym mocniejszych butów 
potrzebujemy. Piasek, zwłaszcza 
suchy, jest jak wiadomo miękki, 
stanowi więc dla stopy naturalną i 

bardzo dobrą amortyzację. Po plaży 
możemy więc, przynajmniej pod 
tym względem, śmiało biegać boso.

3. Peeling dla stóp - podczas bie-
gania po piasku „gratis” otrzymu-
jemy peeling stóp i usuwanie zrogo-
waciałego naskórka, a nasze tkanki 
miękkie stają się lepiej ukrwione.

5. Równowaga i prawidłowa po-
stawa - kiedy biegniemy po piasku, 
chcąc nie chcąc, zachowujemy wy-
prostowaną – a więc prawidłową – 
postawę. Piaskowe podłoże niejako 
wymusza jej przyjęcie. Podobnie z 
treningiem równowagi, zwłaszcza 
w miejscu tuż przy brzegu, które 
podmywają fale.

Bieganie po plaży – wady

1. Kontuzjogenność - bieganie 
po plaży aktywuje mięśnie, które 
zazwyczaj tak intensywnie nie pra-
cują, ma ono też jednak swoje wady. 
Przede wszystkim, jeśli biegamy tuż 
przy brzegu, na mokrym piasku 
podmywanym przez fale, jedna na-
sza noga znajduje się wyżej, druga 
niżej. To z kolei może powodować 
ból ud i pośladków, które pracują, 
by tę nierówność ustabilizować. 
Odczuwają to również biodra, krę-
gosłup, miednica, ścięgno Achillesa. 

Czerwone porzeczki posiadają nie tylko właściwości 
zdrowotne, lecz także pielęgnacyjne. Dzięki dużej zwar-
tości pektyn kontrolują poziom cukru i cholesterolu we 
krwi, a dzięki obecności polifenoli łagodzą bóle men-
struacyjne. Z kolei zawarte w czerwonych porzeczkach 
witamina C, PP, żelazo i garbniki działają ściągająco, 
tonizująco i antybakteryjnie, dlatego szczególnie poleca 
się je osobom zmagającym się z cerą tłustą i trądzikową. 

Porzeczki pomagają w leczeniu chorób układu krążenia 
- dzięki dużej ilości potasu (275 mg w 100 g), są pomocne w 
leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia tętniczego. Ponadto w 
ich skład wchodzi witamina PP, odpowiedzialna za regulację 
poziomu cholesterolu we krwi i zapobieganie miażdżycy 
naczyń. Podobnie jak czarne porzeczki są źródłem anty-
oksydantów, które „wymiatają” z naczyń wolne rodniki 
odpowiedzialne za ich mechaniczne uszkodzenia.

Łagodzą objawy zaburzeń żołądkowo-jelitowych - są 
bogate w pektyny (rozpuszczalny błonnik), które wspoma-
gają funkcjonowanie jelit i dbają o rozwój zdrowej mikroflory 
jelitowej. Poprawiają też ich perystaltykę, a co za tym idzie - 
regulują proces wypróżniania się. Ponadto oczyszczają jelita 
z toksycznych substancji.

Czerwone porzeczki zwiększają odporność organizmu 
- są bogate w witaminę C, która ma istotne właściwości 
ochronne i przeciwutleniające. Dzięki niej porzeczki są “ma-
gazynem” aktywnych przeciwutleniaczy, które pomagają 
zwalczać wolne rodniki niszczące komórki naszego ciała. 
Ponadto zapobiegają namnażaniu się komórek nowotworo-
wych i wspomagają pracę układu odpornościowego.

Porzeczki wspomagają pracę układu moczowego - 
czerwone porzeczki mają właściwości moczopędne, dlatego 
mogą być stosowane pomocniczo w leczeniu zapalenia dróg 
moczowych.

Stopy są naszą podporą. Noszą 
ciężary, męczą się, gniotą w nie-
wygodnych butach, pocą w skar-
petach i puchną od upałów. Są też 
niebywale wrażliwe na zmienne 
warunki atmosferyczne. Stopy są 
wymagające, bo zbyt często się 
przesuszają, a ich delikatna skóra 
łuszczy się i pęka. Z pomocą przy-
chodzą domowe peelingi, które 
trzeba wykonywać regularnie, 
nie zapominając o porządnym 
natłuszczaniu.

Przepis na kawowy peeling 
do stóp

Składniki:
2 łyżki zmielonej kawy, 
1 łyżka oliwy z oliwek, 
1 łyżeczka soku z cytryny. 
Przygotowanie: dobrze zmieloną 
kawę wsyp do miseczki. Dodaj oliwę 
i sok z cytryny, a następnie wymieszaj 
do uzyskania jednolitej masy. Peeling 
nakładaj na wilgotną skórę stóp, najle-
piej po ciepłej kąpieli. Masuj delikatnie 
skórę, mocniej pocieraj pięty. Po kilku 
minutach opłucz stopy wodą.

Przepis na orzechowy peeling 
do stóp

Składniki:
1 łyżka euceryny, 
3 łyżeczki zmielonych łupinek orze-
chów włoskich. 
Przygotowanie: łupiny orzechów 
dobrze zmiel, najlepiej w młynku do 
kawy. Następnie wsyp do miseczki, 
dodaj eucerynę i dokładnie wymie-
szaj. Nakładaj na umyte i osuszone 
stopy, masuj okrężnymi ruchami. Na 
koniec spłucz stopy letnią wodą.

Przepis na cukrowy peeling 
do stóp

Składniki:
2 łyżki rozgotowanej papki z siemienia 

Gdyby wierzyć reklamom, guma 
do żucia może skutecznie chro-
nić zęby przed próchnicą. Czy 
tak jest w rzeczywistości? Produ-
cenci gum, oprócz efektu prze-
czyszczającego, nie informują 
o innych, możliwych skutkach 
ubocznych. Mało kto zastanawia 
się nad ich składem, a zdecydo-
wanie warto mu się przyjrzeć.

Z czego zrobiona jest 
guma do żucia?

Guma do żucia składa się z kilku pod-
stawowych elementów, które muszą 
być sklasyfikowane jako bezpieczne 
do spożycia. Gumy do żucia różnych 
marek nieco się różnią ze względu na 
odmienne receptury, jednak każda 
zawiera:
gumę – nietrawioną substancję bazo-
wą, która nadaje właściwości niezbęd-
ne do żucia; 
żywicę – dodawaną, aby guma była 
twardsza i bardziej zwarta; 
wypełniacze, np. talk i węglan wapnia 
– nadają gumie teksturę; 
konserwanty – zapewniające długą 
datę przydatności do spożycia; 
środki zmiękczające, np. woski, oleje 
roślinne, parafina – utrzymują wilgoć 
i zapobiegają nadmiernemu tward-
nieniu gum; 
substancje słodzące – cukry lub 
bezcukrowe słodziki, np. ksylitol, 
aspartam; 
aromaty (naturalne lub syntetyczne) 
– nadają pożądany smak.

Wpływ żucia gumy na organizm

Zęby i dziąsła: żucie gum (bez cukru) 
pomaga zachować zdrowie zębów 
i jamy ustnej oraz przywraca prawi-
dłowe pH po posiłku. Najbardziej 
skuteczne są te słodzone ksylitolem, 
który hamuje wzrost bakterii powodu-
jących uszkodzenia szkliwa i nieświeży 

oddech. Żucie gumy z ksylitolem 
zmniejsza ilość bakterii w jamie ustnej 
nawet o 75%. Jednocześnie gumy żute 
powyżej 20 minut mogą przyczyniać 
się do remineralizacji zębów.
Jelita: sztuczne słodziki obecne w 
gumach oddziałują niekorzystnie 
na stan mikroflory jelitowej. Ponadto 
gumy do żucia zawierają składniki 
przeczyszczające i FODMAP czyli 
węglowodany wywołujące objawy 
zespołu jelita drażliwego obejmują-
ce wzdęcia, gazy, silne bóle brzucha 
i biegunki lub zaparcia. Według 
różnych analiz żucie gumy przyspie-
sza regenerację jelit po zabiegach 
chirurgicznych.
Bóle głowy i migreny: stwierdzono 
związek między regularnym żuciem 
gumy a występowaniem bólu głowy 
i napadów migreny u osób podatnych 
na te dolegliwości. Małe badanie 
przeprowadzone na grupie 30 nasto-
latków pokazało, że rezygnacja z żucia 
gumy jest bardzo skuteczną metodą 
na pozbycie się nawracających bólów 
głowy.
Pamięć i koncentracja: żucie gumy 
wpływa pozytywnie na różne aspekty 
funkcji poznawczych, w tym pamięć, 
koncentrację, zdolności intelektualne 
i wykonawcze, jednak brakuje jedno-
znacznego stanowiska naukowego w 
tej kwestii. Jednocześnie żucie gumy 
podczas zadań poznawczych zmniej-
sza wydajność ich wykonania. 

Peeling do StóP 
- wygładza twardą skórę

lnianego, 
1 łyżka białego cukru. 
Przygotowanie: zmieszaj ze sobą 
składniki i masuj skórę stóp. Jeśli 
peeling jest zbyt delikatny, możesz 
zamienić cukier na gruboziarnisty (np. 
brązowy) lub dodać mniej siemienia 
lnianego. Papkę z siemienia możesz 
także stosować oddzielnie jako maskę 
nawilżającą - posmaruj nią stopy, owiń 
folią, załóż skarpetki i zostaw na ok. 
30 minut. Następnie opłucz stopy 
letnią wodą.

Idealny peeling do stóp powinien 
wygładzać twardą skórę i 
nawilżać ją. Szczególnie skóra pięt 
wymaga regularnego złuszczania, 
ponieważ najczęściej się wysusza 
i pęka

Peeling cukrowy nie tylko złuszcza, 
ale też nawilża skórę stóp

CZERWONE PORZECZKI dobre dla zdrowia i urody

Wino z czerwonych porzeczek (12%) - przepis
Przebrane i odszypułkowane owoce (4,5 kg dojrzałych 
i niezbyt kwaśnych czerwonych porzeczek) delikatnie 
zmiksuj. Powstałą masę wrzuć do dużego naczynia, zalej 
ciepłą wodą (3 l), dodaj pożywkę drożdżową (3 g) wymie-
szaj, naczynie przykryj i odstaw w zaciemnione miejsce. 
Po 3-4 dniach dodaj syrop cukrowy (sporządzony z 1,8 kg 
cukru i 3 l zimnej wody). Napój powinien fermentować 
przez kolejne 10 dni. Po tym okresie wino odcedź przez 
sitko, przelej do specjalnego baniaka i odstaw do dalszej 
fermentacji. Po 2-3 miesiącach leżakowania można do-
konać obciągu wina znad osadu.

Czy GUMA DO ŻUCIA jest zdrowa?

Bieganie po plaży – czy jest zdrowe?

2. Groźne kamienie i muszelki 
- biegając boso po plaży możemy 
sobie zafundować peeling stóp, ale 
niestety również i groźne skale-
czenia. Uważaj na muszelki, szkło, 
większe kamienie, psie (a czasem 
niestety i ludzkie) odchody. Choć 
bieganie nad morzem aż kusi, by 
rozglądać się naokoło, lepiej skupiać 
wzrok przed sobą.

3. Podrażnienia spowodowane 
piaskiem - zarówno bieganie po 
plaży boso, jak i w butach może pro-
wadzić do podrażnień. Bieganie bez 
obuwia powoduje tarcia, a w konse-
kwencji i ból, podobnie jak stąpanie 
po gorącym piasku. Z drugiej strony, 
biegając w butach musimy liczyć 
się z tym, że wleci do nich piasek, a 
czasem nawet jedno ziarenko może 
bardzo przeszkadzać i powodować 
obtarcia.
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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 
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

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 
Office, praca w przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 
Office, praca w przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Ozorkowie

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie średnie.
KATMAR Sp. z o.o.
Sierpów 1A
95-035 Ozorków
tel. 42 718 05 55

Kierowca kat. C
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, prawo jazdy kat. 
C, uprawnienia na przewóz rzeczy, 
min 3-5 lat doświadczenia. 
PH Dorota Wasiak
Podgórzyce 6

99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 321 549

Elektryk
Wykształcenie średnie,  min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia SEP 
do 1 kV, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, mile 
widziana obsługa komputera.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Mechanik
Wykształcenie średnie, min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera, badania do pracy na 
wysokości powyżej 3 m.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Kosmetyczka 
Wykształcenie średnie, kierunek 
kosmetyczny, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
Studio Urody „MONIKA”
Monika Witczak
ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
tel. 603 650 657

Technolog – konstruktor
Wykształcenie średnie – mechanika 
(budowa maszyn), znajomość 
AutoCad lub Creo (Pro Engineer), 
mile widziana znajomość języka 
angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy.

Magazynier – pracownik 
magazynu-pakowni
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, umiejętność 
pracy w zespole, uprawnienia na 
wózki widłowe, mile widziane 
doświadczenie, obsługa komputera.
Snowman Foods Solution Sp. z o.o.
Walew 29
99-107 Daszyna
e-mail: ew@snsfoods.pl 

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
elektryczne do 1kV. mile wdziane 
doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Technik doświadczalny
Wykształcenie średnie zawodowe 
rolnicze, ogrodnictwo i pokrewne, 
znajomość tematyki rolniczej, 
uczciwość, dokładność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie rolnicze i 
ogrodnicze, podstawowa 
znajomość języka angielskiego.
ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz
tel. 42 231 70 21 lub 507 890 250
Miejsce pracy: Moraków

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanika samochodowa, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, 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

Elektromechanik 
samochodowy
Wykształcenie zawodowe lub 
techniczne – mechanik – elektronik 
samochodowy, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
zawodowe, 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

OGŁOSZENIA DROBNE

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora kruszarki, 
koparki, sortowni.
PHU JAWIS
Góry Małe 32
09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
PKS Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542

Monter stolarki PCV
Doświadczenie w montażu stolarki 
PCV oraz pracach budowlanych, 
prawo jazdy kat. B.
REDECOR
Grzegorz Skobel
Mikołajew 9
99-100 Łęczyca
tel. 606 336 097

Sprzedawca
Książeczka sanepidowska, chęć do 
pracy, uczciwość.
PPHU „ROŻEK”
Góra Sw. Małgorzaty 37
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 502 164 962

Handlowiec
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo jazdy 
kat. B.
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411

Mechanik samochodowy
Wykształcenie średnie zawodowe 
– mechaniczne, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 

zawodowe
„WAG-POL” Łęczyca
Pl. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel. 500 288 411
Praca Kutno/ Łęczyca

Operator maszyny (Dział 
Wtryskarek)
Chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków. HTL-STREFA oferuje 
przyuczenie pracownika, zapewnia 
bezpłatne szkolenia ułatwiające 
rozpoczęcie pracy. Staranne 
wykonywanie obowiązków oraz 
podstawowa obsługa komputera.
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Miejsce pracy: Łęczyca
Tel. (0-24) 721-92-88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl

Pracownik obszaru 
produkcyjnego
Chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków. HTL-STREFA oferuje 
przyuczenie pracownika, zapewnia 
bezpłatne szkolenia ułatwiające 
rozpoczęcie pracy.
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Miejsce pracy: Łęczyca
Tel. (0-24) 721-92-88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania, 
doświadczenie zawodowe min. 
1 rok
P.P.H.U. „ELIZABETH” Export – 
Import M. Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

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, przytulne mieszkanko 
po remoncie, umeblowane,  

52 m², II piętro Ozorków 
– sprzedam. 

Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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

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

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech; tapczan 
jednoosobowy, witrynę, barek 
firmy Forte – jasny buk. Tel.: 42-
277-25-94

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

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

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

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

Hak holowniczy, atest, 
homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię,
dojarkę + 2 konwie. 

Tel.: 507-330-281

Sprzedam 1 silnik 5,5 kW + pod-
stawki i szajby z przewodami, nowy 
wózek do wożenia woreczków oraz 
2 rowerki dziecinne w dobrym 
stanie. Tel.: 507-330-281
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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/
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Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

REPERTUAR
  07.07-13.07.2017

www.kinogornik.pl
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Policjanci zatrzymali 50 – latka i 
zabezpieczyli amfetaminę, któ-
rą znaleźli w jego domu. 
Kryminalni zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej 
ustalili, że pod wytypowanym 
wcześniej adresem przechowywa-
ne są substancję psychotropowe. 
Przeszukując pomieszczenia zaj-
mowane przez 50 – latka ujawnili 
biały proszek. Badanie wykazało, 
że zabezpieczona substancja to 
amfetamina. Mężczyzna został 
zatrzymany. Jeszcze tego samego 

W ciągu dwóch dni policjanci z Łęczycy interweniowali w związku ze zda-
rzeniami drogowymi które spowodowali nietrzeźwi kierujący.
3 lipca około godziny 12.30 przy ulicy Belwederskiej kierujący audi A6 włączając 
się do ruchu nie zachował należnej ostrożności i uderzył w jadący pojazd. Jak się 
okazało, 25 – letni kierowca, który spowodował kolizję był nietrzeźwy. Podczas ba-
dania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu osiągnął wynik 3,4 promila 
alkoholu. Dzień wcześniej, około 14.35 na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty 
46 – latek prowadząc fi ata sienę nie dostosował prędkości do warunków panują-
cych na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu. 
Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

- To było niesamowite przeży-
cie zobaczyć na własne oczy 
prezydenta największego na 
świecie mocarstwa - mówi jeden 
z uczestników wyjazdu zorga-
nizowanego przez lokalnych 
parlamentarzystów Prawa i 
Sprawiedliwości. - Przemówie-
nie było wspaniałe. Odwoływało 
się do wyznawanych przez nas 
wartości i do naszej historii. 
Poczuliśmy dumę z tego, że 
jesteśmy Polakami. 

Amerykań-
ski przywód-
ca odwiedził 
Polskę w dro-
dze na szczyt 
państw G20, 
który odbył się 
w Niemczech. 
W Wa r sz a-
wie prezydent 
Trump wraz z 
żoną wylądował 
w środę 

wieczorem, w 
czwartek w Polsce 
spędził zaledwie 
kilka godzin, ale 
w napiętym gra-
fiku znalazło się 
też spotkanie z 
Polakami na pla-
cu Krasińskich, 
gdzie wygłosi 
pierwsze od wy-

Mieszkańcy z naszego regionu 
pojechali na trumpa

borów publiczne wystąpienie poza 
granicami Stanów Zjednoczonych. 

Na to historyczne wydarzenie 
do stolicy pojechali również miesz-
kańcy naszego regionu - w różnym 
wieku. Osoby młode i starsze, a 
nawet całe rodziny.

Po przemówieniu Donalda Trum-
pa na Stadionie Narodowym odbył 
się piknik patriotyczny oraz pokaz 
uzbrojenia armii polskiej i amery-
kańskiej. 

Zatrzymany za posiadanie amfetaminy

dnia usłyszał zarzut posiadania 
substancji psychotropowej. Prze-
stępstwo jest zagrożone karą do 
3 lat pozbawienia wolności.

uratowaLi desperata
Policjanci z Łęczycy uratowali mężczyznę, który chciał popełnić samo-

bójstwo. 40 – latek był agresywny. Wymachując potłuczoną butelką 

wykrzykiwał, że odbierze sobie życie.
Tuż przed północą policjanci z łęczyckiej komendy zostali skierowani 

przez dyżurnego na interwencję po zgłoszeniu próby samobójczej. Mun-

durowi na miejscu zastali mężczyznę, który trzymając w ręku potłuczoną 

butelkę wykrzykiwał, że odbierze sobie życie a na szyi miał już ranę ciętą. 

Desperat nie reagował na prośby odłożenia szkła. Policjanci wykorzystu-

jąc jego chwilową nieuwagę obezwładnili mężczyznę powstrzymując tym 

samym przed dalszym okaleczeniem. Czekając na przyjazd karetki opa-

trzyli ranę 40 - latka. Z uwagi na agresywne zachowanie funkcjonariusze 

towarzyszyli załodze pogotowania w przewiezieniu desperata do szpitala.

Pijani na drogach

Radny gm. Łęczyca Andrzej 

Krzyżaniak udziela wywiadu telewizji

Delegacja z Ozorkowa

Mieszkańcy powiatu łęczyckiego
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winyle wracająpiwo na zdrowiesalvadore dali będzie ekshumowany

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Madrycki Sąd Najwyższy zarządził ekshumację Salvadora 
Dalego. Chodzi o pobranie próbek w celu potwierdzenia 
lub wykluczenia ojcostwa. Urodzona w 1956 r. w Figu-
eres Maria Pilar Abel Martínez twierdzi bowiem, że jej 
matka, pokojówka, miała w 1955 r. potajemny romans 
z malarzem. Zarządzając ekshumację, sąd podkreślił, że 
jest ona podyktowana brakiem innych biologicznych czy 
osobistych szczątków, do których Instytut Toksykologii 
mógłby porównać DNA Marii. Dali zmarł 23 stycznia 1989 
r. w rodzinnym Figueres. Rodzina Martínezów od 2007 
r. próbuje wykazać, że Maria jest córką Dalego (test na 
ojcostwo wykonany na podstawie próbek skóry i włosów 
z maski pośmiertnej dał niejednoznaczne rezultaty, zaś 
wyników przeprowadzonego 5 miesięcy później w Paryżu 
drugiego testu, przy którym pomagał przyjaciel i biograf 
Dalego kobieta nigdy ponoć nie poznała).

W Narodowym Uniwersytecie Singapuru powstało 
probiotyczne piwo w stylu sour (kwaśne), które zwiększa 
odporność i sprzyja zdrowiu przewodu pokarmowego. 
Znajduje się w nim probiotyczny szczep Lactobacillus 
paracasei L26, który kiedyś wyizolowano z ludzkich jelit. 
Co ważne, potrafi  on neutralizować toksyny i wirusy, 
a także regulować układ odpornościowy. Znalezienie 
idealnej receptury, dzięki której zawartość żywych pro-
biotyków w piwie jest optymalna trwało ok. 9 miesięcy. 
Bakterie wykorzystują cukry z brzeczki i wytwarzają 
kwas mlekowy (stąd bierze się wyrazisty, kwaśny smak). 
Warzenie trwa mniej więcej miesiąc. Zawartość alkoholu 
w końcowym produkcie wynosi ok. 3,5%. Zespół z NUS 
złożył już wniosek patentowy na przepis.

Po niemal 30 latach przerwy fi rma Sony znowu będzie 
tłoczyła winylowe płyty z muzyką. To najlepszy dowód 
na zapotrzebowanie na tego typu towar. Produkcja płyt 
rozpocznie się do marca 2018 roku. Już w lutym bieżącego 
roku w studio w Tokio Sony zainstalowało najnowocze-
śniejszy sprzęt nagraniowy. Winyle już dawno zostały 
wyparte przez muzykę w formie cyfrowej. Od kilku lat 
jednak wracają i jest to powrót tryumfalny. W ubiegłym 
roku w Wielkiej Brytanii w pewnym momencie sprzedaż 
czarnych płyt była większa niż muzyki cyfrowej. W sa-
mych Stanach Zjednoczonych sprzedano w 2016 roku aż 
17,2 miliona winylowych krążków, a kupowali je głównie 
ludzie młodzi. Osoby, które nie ukończyły 35. roku życia 
stanowiły aż 70% nabywców muzyki na winylach.

winyle wracają

Złota myśl

Biwak bez 
strachu

Nawet po śmierci 
mu spieszno

A miał pływać Na plaży jak 
w salonie

Prysznic prosto z trąby

Jasne przesłanieCzy to aby 
bezpieczne


