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Ciało zmarłego lokatora mieszkania na 
parterze kamienicy przy ul. Wyszyńskiego w 
Ozorkowie leżało na tapczanie przez kilka dni. 
Upalna pogoda zrobiła swoje. Z nabrzmiałych 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

29- i 31-latek z Łęczycy w 
środę wieczorem wdarli 

się do sklepu spożywczego, powalili 
na podłogę ekspedientkę i zaczęli 
dusić, kiedy kobieta próbowała się 
bronić. Bandyci ukradli z kasy 150 zł.

Policjanci zawnioskowali w prokura-
turze o tymczasowy areszt dla zatrzy-
manego, który działał w warunkach 
recydywy. Napastnikom grozi kara 
nawet do 12 lat więzienia.

W godzinach wieczornych w sklepie 
spożywczym w Łęczycy doszło do na-
padu na ekspedientkę. Powiadomieni 
funkcjonariusze rozpoczęli poszuki-
wania napastników. 

- Na ulicy Poznańskiej kryminalni 
w grupie osób rozpoznali mężczyzn 
odpowiadających rysopisowi podej-

rzewanych o rozbój. Przy wsparciu 
dzielnicowych zatrzymali dwie 
osoby. 29- i 31-latek zostali osadzeni 
w policyjnym areszcie. Analiza ze-
branego materiału pozwoliła przed-
stawić mężczyznom zarzut rozboju 
– informuje podkom. Agnieszka 
Ciniewicz, oficer prasowy KPP w 
Łęczycy. - Okazało się, że zatrzymani 
działali wspólnie i w porozumieniu. 
Napadnięta kobieta broniła się, lecz 
została przewrócona i duszona a ban-
dyci zabrali z kasy sklepowej 150 zł. 

Młodszy z zatrzymanych będzie 
odpowiadał w warunkach recydywy, 
za co grozi wyższy wymiar kary niż 
przewidziane za to przestępstwo 12 lat 
pozbawienia wolności.

(zz)

Od kiedy pełniąca 
obowiązki burmistrza 

Monika Kilar-Błaszczyk zapowie-
działa likwidację straży miejskiej, 
temat ten wraca jak bumerang. 
Podczas czwartkowej komisji 
planu i budżetu rady miasta część 
radnych miała okazję wypowie-
dzieć się w tej sprawie. 

Dyskusję nad istotą funkcjo-
nowania straży miejskiej oraz jej 
problemach zainicjował obecny 
podczas komisji Tomasz Olczyk, 
komendant łęczyckich strażników.

 - Jednostka istnieje już 25 lat i 
zgodnie z obowiązującym prawem 
została powołana do pełnienia 
służebnej roli na rzecz społeczno-
ści lokalnej.  Nasze najważniejsze 
zadania to ochrona spokoju i po-
rządku w miejscach publicznych, 
współdziałanie z innymi służbami 
w zakresie ratowania zdrowia i 
życia, pomoc w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych i innych zagro-
żeń, udział w ochronie porządku 
podczas imprez publicznych, zapo-
bieganie popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń, współdziałanie w tym 
zakresie z innymi organami. W 
praktyce zajmujemy się rzeczami 
drobnymi, ale za to uciążliwymi 
dla mieszkańców – mówił szef SM. 
- Największym naszym problemem 
w tej chwili jest zbyt mała obsada 
kadrowa. Jednostka liczy 3 osoby, 
to za mało, aby wywiązać się ze 
wszystkich zadań, do których straż 
została powołana.

Liczbą funkcjonariuszy zainte-
resował się radny Tomasz Bara-
nowski.

- Ilu osób potrzeba, aby praca 
strażników miejskich zabezpiecza-
ła ład i porządek w mieście? Aby 
wreszcie został rozwiązany pro-
blem nie tylko bezpańskich, ale też 

brudzących trawniki i place zabaw 
psów – dopytywał radny.

T. Olczyk poinformował, że mi-
nimalna liczba strażników, jaka 
powinna być w jednostce wynosi 
pięć osób.

Przewodniczący komisji  Woj-
ciech Wojciechowski przyznał, 
że w takiej postaci jak jest obecnie, 
nie ma sensu utrzymywać straży. 
Chociażby z tego powodu, że nie ma 
fizycznie kto obserwować na bieżą-
co miejskiego monitoringu. Radny 
zauważył, że zdecydowanie należy 
zastanowić się nad zaplanowaniem 
w budżecie miasta na przyszły rok 
większej kwoty na funkcjonowanie 
jednostki.

- Straż miejska to nieco inna for-
macja niż policja. Do strażników 
ludzie mają zaufanie – zauważył 
radny T. Baranowski.

Podobną opinię w sprawie wyra-
ził Paweł Kulesza, przewodniczący 
rady miasta.

- Trzeba wrócić do większej ob-
sady strażników miejskich, bo bez-
pieczeństwo mieszkańców nie ma 
ceny – podkreślił przewodniczący. 
- Pragnę zauważyć, że w mieście nie 

dzieje się najlepiej. Świadczy o tym 
chociażby ostatni przykład zdewa-
stowanej tablicy na skrzyżowaniu 
ulic Ozorkowskiej i Belwederskiej.

Wiele wskazuje na to, że straż 
miejska w Łęczycy dalej będzie 
funkcjonować. Radni opowiadają 
się raczej za zwiększeniem zatrud-
nienia w jednostce, aniżeli za jej 
likwidacją. Ostateczną decyzję rada 
podejmie podczas głosowania nad 
uchwałą. 

A jak mieszkańcy podchodzą do 
pomysłu likwidacji straży miejskiej? 
(poniżej nasza sonda w tej sprawie).

(mku)

Sławomir Tański
- Ze względu na zajęcie, jakie wy-
konuję, doskonale znane mi są za-
dania i obowiązki straży miejskiej. 
Uważam, że jeżeli funkcjonariusze 
będą wykonywali wszystkie zada-
nia określone przepisami, to obie-
ma rękami głosuję za utrzymaniem 
tej służby. Nie zawsze jednak są 
tam, gdzie powinni - podam przy-
kład. Zaczynam pracę o 6.30 rano i 
był przypadek, że potrzebowałem 
ich pomocy, niestety dowiedziałem 
się, że straż rozpoczyna pracę o 
7.30. Powinny zostać poczynione 
pewne zmiany, żeby strażnicy byli 
bardziej dla mieszkańców.

Reporter pyta: Czy straż miejska powinna zostać zlikwidowana?

Józef Jabłoński
- Ja mam negatywne zdanie o 
straży miejskiej. Po wielu moich 
zajściach ze strażnikami nie mogę 
powiedzieć o nich nic dobrego. Na 
targu wielokrotnie się mnie czepiają. 
Uważam że ich zadaniem nie jest 
zabieranie cudzej własności (kiedyś 
strażnik odebrał mi psa na targu 
tylko dlatego, że jakaś pani stwier-
dziła, że psiakowi jest za gorąco). 
Jak się ma władzę, to wypadałby się 
bardziej zastanowić nad tym, jak z 
niej korzystać, żeby pomagać a nie 
szkodzić ludziom. 

Anna Marciniak
- Uważam, że każda służba czu-
wająca nad bezpieczeństwem jest 
potrzebna. Policja ma inne zadania 
niż straż miejska. Szkoda tylko, że 
funkcjonariusze SM nie pracują 
wieczorami i w nocy, bo o tej porze 
dzieje się najwięcej złego. Znisz-
czone ławki, pomalowane różnymi 
napisami nowe elewacje budynków 
czy zdewastowane kosze na śmieci 
to częsty „efekt pracy” chuliganów, 
którzy czują się coraz bardziej bez-
karnie. Z tych powodów uważam, 
że nie wolno likwidować tej służby a 
wręcz przeciwnie – zwiększyć liczbę 
strażników.

Kazimierz Bagrowski
- O pomyśle nowej pani burmistrz 
słyszałem, ale powiem szczerze, że 
nie mam zdania. Jestem starszym 
człowiekiem i żyję spokojnie. Nie 
korzystam z pomocy straży miej-
skiej. Chcę natomiast podkreślić, że 
oczywiście w każdym mieście po-
winien być ład i porządek a władza 
lokalna za to odpowiada. Nie wiem, 
czy likwidacja straży to dobry, czy 
zły pomysł, ale o takich rzeczach nie 
decyduje się pochopnie. 

Zenon Koperkiewicz
- Zawsze uważałem, że straż 
miejska jest potrzebna i zdania 
nie zmieniam. Jest szereg zadań, 
którymi policja nie będzie się 
zajmowała. Strażnicy codziennie 
patrolują miasto i zwracają uwagę 
na wiele istotnych kwestii, pilnują 
porządku publicznego. Jestem 
zdania, że należy zwiększyć za-
trudnienie w straży miejskiej do 
5 funkcjonariuszy. Wtedy będą 
mogli lepiej wypełniać ustawowe 
obowiązki. 

Mogli zabić za 150 złKomendant broni jednostki

zostały tylko cztery mieszkania
Dużym zainteresowa-
niem cieszy się plano-

wana budowa nowego bloku 
spółdzielni mieszkaniowej „Łę-
czycanka”. Większość mieszkań i 
wszystkie lokale usługowe już zo-
stały zarezerwowane. Kiedy spół-
dzielnia znajdzie 100% nabywców, 
ruszą procedury formalno-prawne 
związane z rozpoczęciem budowy.

Już tylko cztery mieszkania  
(z 35) o najmniejszym metrażu – ok. 
32 mkw. – można kupić w bloku, 
który będzie zbudowany przy ul. 
Kaliskiej. Większe lokale rozeszły 
się na pniu, podobnie jak pięć lokali 
użytkowych. W kilku przypadkach, 
są nawet listy rezerwowe, gdyby 
ktoś jednak z kupna mieszkania 
zrezygnował.

Następnym krokiem, po skomple-
towaniu listy chętnych będzie zorga-
nizowanie spotkania z nabywcami, 
podpisanie wstępnych umów oraz 
przygotowanie dokumentacji.

Koszt jednego metra kwadratowe-
go w nowym bloku wynosi 3 400 zł. 
Budowa najprawdopodobniej ruszy 
w pierwszej połowie przyszłego roku.

(zz)
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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

Gm. Daszyna

Łęczyca Łęczycka podstrefa 
ekonomiczna miała 

zostać powiększona o ponad 4 ha. 
Działki zostały kupione, ale strefy 
nie poszerzą, bo są to grunty rolne. 
Procedura odrolnienia jest czaso-
chłonna. 

W listopadzie 2015 roku miasto 

kupiło 3 działki o łącznej powierzchni 
ponad 4 ha z przeznaczeniem na po-
szerzenie inwestycyjnych terenów. Co 
się stało, że po upływie prawie dwóch 
lat tereny strefy są wciąż takie same?

Jak poinformowała na czwartko-
wej komisji planu i budżetu Maria 
Gruszczelak, kierownik wydziału 

15 sierpnia ob-
chodziliśmy jed-

no z ważniejszych świąt kościel-
nych znane jako święto Matki 
Boskiej Zielnej. 

W Dzień Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny wierni, 
zarówno starsi, jak i młodsi, skła-
dają w ofierze symboliczne dary 
w postaci warzyw, ziół i kwiatów. 
Nie inaczej było i w tym roku w 
Starym Sławoszewie. Tradycyjnie 
też, w miejscowym kościele odbył 
się odpust, który zgromadził wielu 
wiernych. Najważniejsza tego dnia 

Uroczystość w Starym Sławoszewie

była oczywiście msza święta, ale nie 
zabrakło też charakterystycznych 
dla odpustu atrakcji, z których naj-
bardziej cieszyły się dzieci. Można 
było np. odwiedzać liczne stragany, 
skakać na gigantycznych dmu-
chanych zjeżdżalniach, czy zjeść 
pyszne lody. 

(mku) 

Miasto strefy nie powiększy gospodarki nieruchomościami i pla-
nowania przestrzennego, w 2016 roku 
weszła zmiana w obowiązujących 
przepisach prawa w odniesieniu do 
działek nieodrolnionych.

- Zakupu dokonywano w oparciu o 
przepis stanowiący, że działki położo-
ne na terenie i w obrębie aglomeracji 
miejskiej nie wymagają odrolnienia. 
Po zmianie przepisów wszystkie 
działki  oznaczone jako grunty rolne 

podlegają temu obowiązkowi – tłu-
maczyła kierowniczka.

- W praktyce oznacza to, że nie 
ma poszerzenia strefy, bo procedura 
odrolnienia zajmie przynajmniej 2 ka-
dencje - komentował Paweł Kulesza, 
przewodniczący rady miasta.

Miały być nowe zakłady pracy i 
nowi inwestorzy a zamiast większej 
strefy, są pola.

(mku)

Mają Medal dla łęczycanina
Po 25 latach od zakończenia poko-
jowej misji w Kambodży, koledzy 
– żołnierze wyszli z niecodzienna 
inicjatywą. Zebrali między sobą 
pieniądze i kupili medale dla swo-
ich kolegów z egzotycznej misji. 
Jeden z nich ma trafić do Łęczycy.

Z naszą redakcją skontaktowali 
się byli żołnierze, którzy poszukują 
kontaktu do rodziny swojego kolegi. 
Żołnierz pochodzący z Łęczycy, Ma-
rek J., zginął tragicznie 17 lat temu w 
wypadku samochodowym. Jego ro-
dzice mają dostać należny mu medal.

- W Kambodży byliśmy w latach 
1992-1993. Na zmianie stacjonowało 
około 700 osób. Po zakończeniu misji 
pokojowej wszyscy dostaliśmy me-
dale przyznane przez ONZ. Do dziś 
nie wiemy dlaczego dwóm naszym 
kolegom zaraz po uroczystości me-
dale zabrano. Do kraju wrócili bez 
nich – powiedział nam Mirosław 
Łajdych, uczestnik misji UNTAC w 
Kambodży . - Postanowiliśmy wraz 
z kolegami złożyć się na medale dla 
naszych dwóch kolegów. Jeden już 
wręczyliśmy.

Z drugim medalem może być 
więcej problemów, ponieważ kolega 
z misji nie żyje, a żołnierze nie mają 
kontaktu z rodziną.

- Marka już nie ma, ale chcemy 
żeby jego rodzice mieli ten medal. 
Już jest zrobiony i tylko czeka, żeby 
ofiarować go najbliższym naszego 
nieżyjącego kolegi – dodaje Piotr Ol-
ler, jeden z inicjatorów akcji. - Zależy 
nam na dotarciu do rodziców na-

szego kolegi, chcielibyśmy im zrobić 
niespodziankę. Myślę, że ucieszyłby 
ich taki gest. Dla nas to bardzo wiele 
znaczy.

Panowie chcieliby zorganizować 

oficjalne przekazanie medalu rodzi-
nie. Skontaktowaliśmy się z matką 
zmarłego żołnierza i opowiedzieliśmy 
o szlachetnej inicjatywie. 

(zz)

Na zdjęciu Piotr Oller, który mieszka w Anglii  
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Łęczyca
brak chętnych na tenisa

W wakacje dzieci i mło-
dzież szkolna z kortów 

tenisowych mogła korzystać za 
darmo, podobnie jak z orlików i 
stadionu miejskiego. O ile na orliku 
przy SP 3 jeszcze od czasu do czasu 
można było zobaczyć grające w pił-
kę dzieci, korty tenisowe w wakacje 
świeciły pustkami.

Mogłoby się wydawać, że bezpłat-
ne korzystanie z kortów tenisowych 
będzie nie lada frajdą. Okazuje się, że 
w Łęczycy chyba większą atrakcją dla 
młodzieży jest przesiadywanie przed 
komputerem. 

- Na palcach jednej ręki mogę po-
liczyć dzieci, które przyszły do nas 
pograć w tenisa. Z kortów w wakacje 
można było korzystać bezpłatnie, da-
waliśmy też sprzęt. Brak zainteresowa-
nia aktywnością fizyczną w Łęczycy 
nie jest niczym nowym. Pustki są nie 

tylko na kortach, ale też na innych 
obiektach sportowych w mieście– 
komentuje Grzegorz Jasiński, prezes 
MMKT w Łęczycy. - Szkoda też, że 
sami rodzice nie przychodzą na tenisa 
ze swoimi dziećmi. Przecież ktoś musi 
pokazać najmłodszym, jak można 
aktywnie spędzić wolny czas.

Faktem jest, że w dzisiejszych cza-
sach sport nie jest już dla dzieci i 
młodzieży żadną atrakcją. W przeci-
wieństwie do gier komputerowych 
czy internetu.

(zz)

zmienią nazwy ulic
Łęczyca W związku z ustawą 

dekomunizacyjną, 
z polskich miast mają zniknąć 
m.in. nazwy ulic upamięt-
niające osoby, organizacje, 
wydarzenia lub daty związane 
z komunizmem. W Łęczycy 
zmienione zostaną nazwy ulic: 
Hanki Sawickiej i Związku Walki 
Młodych. 

Radni po przeanalizowaniu 
wyników ankiet przeprowadzo-
nych w tej sprawie przez urząd 
miejski zdecydowali, że ul. Han-
ki Sawickiej zmieni nazwę na 

ul. Józefa Szczepańskiego a ul. 
ZWM będzie ul. Związku Walki 
Zbrojnej. (zz)

Ul. Hanki Sawickiej 
zostanie zmieniona na ul. 
Józefa Szczepańskiego

Łęczyca - Nie mogę zrozu-
mieć, jak można 
okraść dziecko. Jest 

to dla mnie niepojęte – mówi 
Anna Grabowska. Jej 5,5-letniej 
córce ukradziono tablet. 

Urządzenie było niemalże nowe. 
Dziewczynka dostała je w pre-
zencie od dziadka dwa miesiące 
temu. Chętnie robiła nim zdjęcia, 
nagrywała filmy i grała w gry. Pre-
zentem nie nacieszyła się długo.

- Julka zazwyczaj bawiła się ta-
bletem w domu. Tego dnia też tak 
było. Wyszła z nim przed budynek 
tylko na kilka minut, zaraz wróciła 
do mieszkania, żeby skorzystać 
z toalety. Zapytałam ją gdzie ma 
tablet, odpowiedziała, że jest w 
koszyczku od hulajnogi przed 
drzwiami. Poszłam po niego, ale 
już tabletu nie było – relacjonuje 
A. Grabowska. - Obszukaliśmy 
całe podwórko. Bezskutecznie. 
Wezwałam policję. Nikogo nie 
podejrzewam, z sąsiadami żyjemy 
dobrze, wszyscy się znamy. Nigdy 
nie było tu żadnych kradzieży. 
Wszystko jednak wskazuje na to, 
że był to ktoś stąd. Przecież ten 
tablet był przy samych naszych 
drzwiach, dosłownie przez chwilę.

Matka dziewczynki jest wstrzą-
śnięta postępowaniem złodzieja. 
Jak można zabierać cokolwiek 
małemu dziecku, które jeszcze 
kilka minut wcześniej bawiło się 

łzy julKi 

Julia zostawiła tablet przy wejściu do mieszkania tylko na chwilę. Złodziej 
wykorzystał ten moment

urządzeniem. Musiał zrobić to czło-
wiek bez jakichkolwiek skrupułów. 
Szokujące jest to, że w budynkach 
socjalnych przy ul. Wrzosowej 
mieszkają ludzie, którzy dobrze 
się znają. W ciepłe dni drzwi do 
mieszkań zazwyczaj są otwarte, 
sąsiedzi mieli do siebie zaufanie. Być 
może tablet ukradł ktoś z zewnątrz, 
kto akurat przyszedł do kogoś w 
odwiedziny. 

- Byłam we wszystkich lom-
bardach, ale nigdzie tego tabletu 

nie było. Jestem nawet gotowa go 
wykupić, bo Julka miała tam swoje 
zdjęcia i filmy z przyjęcia u rodziny. 
Zależy nam na tym – przyznaje A. 
Grabowska. 

Ukradziony tablet był czarny, 
marki Samsung. Jeśli ktoś z naszych 
czytelników ma informacje w tej 
sprawie, może się z nami skontakto-
wać. Jeżeli tablet wróci do 5,5-letniej 
właścicielki, jej matka zapowiada, 
że w podzięce przekaże nagrodę.

(zz)
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Na długo wyczekiwany 
remont najstarszej ulicy 

na Waliszewie w budżecie Zieleni 
Miejskiej zostało 50 tys. zł. To zde-
cydowanie za mało, żeby myśleć o 
przeprowadzeniu inwestycji. Jeśli 
rada miasta nie dołoży 144 tys. zł, 
prośby i oczekiwania mieszkańców 
o ulicy bez dziur, kurzu i błota speł-
zną na niczym.

Takiego scenariusza można było się 
spodziewać. W harmonogramie re-
montów dróg i chodników na terenie 
miasta, ul. Dworzaczka znalazła się 
na szarym końcu. Po przeprowadze-
niu przez Zieleń Miejską wskazanych 
przez radę zadań, pieniędzy dużo nie 
zostało. 

Karol Niewiadomski, dyrektor 
ZM, wystąpił z pismem do burmistrz 
o przesunięcie brakujących 144 tys. 
zł dla jednostki na remont ul. Dwo-
rzaczka. O tym, czy kwota zostanie 
wyasygnowana, czy nie zde-

Wybór imienia to jedna 
z ważniejszych decyzji, 

jaką muszą podjąć rodzice noworod-
ka. Sprawdziliśmy w łęczyckim urzę-
dzie stanu cywilnego, które imiona 
dla dziewczynek i dla chłopców są w 
tym roku najpopularniejsze.

W przypadku chłopców, od po-
czątku roku najwięcej urodziło się 
Antonich. Takie imię dostało 13 mal-
ców. Na drugim miejscu uplasowali 
się Kacprowie, do tej pory jest ich 11. 
Szymon to trzecie w kolejności naj-
chętniej wybierane imię (10 chłopców), 
następnie jest Jakub (7 chłopców) oraz 
Krzysztof (6 chłopców).

Z dziewczynkami podział jest bar-
dziej sprawiedliwy a kilka imion 
równie popularnych. Od początku 
roku z łęczyckiego USC akty urodzenia 
dostało 9 Lenek, 9 Amelek, 9 Hani, 9 
Mai oraz 9 Nikoli. W naszym regionie 
pojawiło się też 8 Julii, 8 Oliwii i 8 Alicji. 
7 dziewczynek dostało natomiast imię 
Zofia. 

(zz)

- To już nie są żarty, 
budynek się sypie 

– mówią lokatorzy kamienicy 
przy ul. Poznańskiej. Ostatnio 
spod dachu zaczęły odpadać 
fragmenty gzymsu. Dobrze, że 
nie spadły nikomu na głowę.

Lokatorzy z którymi rozma-
wialiśmy przyznają, że budynek 
jest w fatalnym stanie. Elewacja 
jest mocno zniszczona, w nie-
których mieszkaniach są stare, 
nieszczelne okna, Drewniane 
schody są bardzo strome a na 
dodatek kawałki gzymsu lecą 
na trawnik.

- Teraz miejsce  jest zabezpie-
czone taśmą, żeby nie chodzić 
blisko elewacji, ale wcześniej 
każdy tu chodził. To cud, że nikt 
nie dostał w głowę kawałkiem 
betonu lecącego spod dachu – 
usłyszeliśmy od jednego z miesz-
kańców. - Ta kamienica to rudera. 

NiebezpieCzNie 
pRzy poznańSkiej

Dawno nie było tu żadnych prac 
remontowych. A by się przydały.

Przydałyby się i będą. W ra-
mach rozpoczętej już w mieście 
termomodernizacji dziewięciu 
budynków komunalnych, prace 
remontowe obejmą także budynek 
przy ul. Poznańskiej 31. 

(zz)

najpopularniejsze 
imiona

Bocian został 
uśpiony
Do jednostki straży 
miejskiej w Łęczycy 

trafił kilka dni temu poturbowa-
ny bocian. Został znaleziony na 
łąkach, prawdopodobnie zahaczył 
o linię energetyczną.
Pomimo wizyty u dwóch lekarzy 
weterynarii bociana trzeba było 
uśpić. Był słaby i miał niemalże 
oderwaną nogę. 

(zz)

Bocian nie miał szans na przeżycie

Wyrwa przy studzience
Wykruszony asfalt 
przy studzience ka-nalizacyjnej na ulicy Przedry-nek dawał się mocno we znaki kierowcom. Koła wpadały w dziurę i nie tylko mogły się przez to uszkodzić samochody, ale też uciążliwy był dźwięk hałasującego żeliwnego wieka. Dziura została tymczasowo za-bezpieczona. Docelowo będzie wypełniona masą bitumiczną.

(zz)

Remont pod znakiem 
zapytania

Na remont ul. Dworzaczka potrzeba jeszcze 144 tys. zł

Krzysztof Figiel, podobnie jak 
wszyscy mieszkańcy, czeka na 
remont ulicy

Mieszkańcy wiele lat temu 
sami robili chodniki, bo 
po błocie nie sposób było 
chodzić

cyduje rada miasta. 
Po styczniowej sesji w magistracie, 

na którą przyszła większość miesz-
kańców gruntowej, dziurawej ulicy 
z Waliszewa, nastroje były zdecydo-
wanie bardziej pozytywne niż teraz. 
To właśnie na początku roku radni 
włączyli remont ul. Dworzaczka 
do harmonogramu zadań Zieleni 
Miejskiej. 

- Remont naszej ulicy jest naprawdę 
konieczny. Jest to najstarsza ulica na 
osiedlu Waliszew. Była zrobiona jako 

pierwsza, a 
do tej pory 
nie docze-
kaliśmy się 
r e mont u . 
Wszędzie 
dookoła uli-

ce są utwardzone, 
tylko tutaj wciąż zma-
gamy się z dziurami i 
tumanami kurzu – mówi 
Krzysztof Figiel. - Wy-
starczy raz przejechać 
samochodem, żeby był 
cały siwy od piachu. 
Zawieszenia w samo-
chodach też szybciej się 
psują.

- Mieszkańcy sami 
dbają o tę ulicę. Nawet 
chodniki przy płotach 
my robiliśmy, pamię-
tam jeszcze jak nosiło 
się płyty chodnikowe, 
żeby nie tonąć w błocie. 
Przy domach staramy 
się zasypywać dziury, 
grabić nierówności, ale 
jak długo tak można? - 

pyta Mirosław Figiel. - Dworzaczek 
był lekarzem, powstańcem, wybitną 
osobowością, a ulica nazwana jego 
imieniem jest w tak fatalnym stanie.

O potrzebie remontu mówi kolejna 
mieszkanka. 

- Tak długo już czekamy, żeby ulica 
została zrobiona. Latem piach unosi 
się za każdym przejeżdżającym sa-
mochodem, ale najgorzej jest jesienią 
i podczas wiosennych roztopów. Lato 
już się kończy, a ulica jaka była taka 
jest – zauważa Danuta Wdowiak. 
- Mamy nadzieję, że pieniądze na 
remont się znajdą.

Oby się znalazły, wszystko w rę-
kach rady miasta.

(zz)

pKp robi 
rozeznanie

Do Łęczycy przyjechał 
przedstawiciel Pol-

skich Kolei Państwowych. Chodziło 
o zaniedbane tereny wzdłuż torów 
nieczynnej kolejki wąskotorowej 
na terenie miasta. Koleje nie dbają 
regularnie o utrzymanie porządku 
na swoich działkach, czego efek-
tem są wysokie chwasty, trawa 

sięgająca do pasa oraz sterty 
śmieci. 

Wizyta pracownika PKP była 
odpowiedzią na pismo wysłane 
w lipcu przez komendanta straży 
miejskiej w Łęczycy.

- Oczekujemy, że właściciel tere-
nów wzdłuż torów wąskotorówki 
będzie podejmował regularne 
prace porządkowe. Nie może 
być tak, że PKP zleca wyko-
szenie chwastów jedynie raz w 
roku. Ostatnio tereny należące 
do kolei sprzątane były wiosną. 

Od tego czasu mocno zarosły. 
Mieszkańcy niejednokrotnie 
zgłaszają nam ten problem. 
W piśmie zaznaczyłem, że 
sprawa jest pilna, a brak ja-
kichkolwiek prac porządko-
wych negatywnie wpływa 
na wizerunek miasta – mówi 
Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej. - Pokazali-
śmy przedstawicielowi PKP 
stan ich działek przy torach. 

Jedyną metodą na należyte utrzyma-
nie terenów jest ich systematyczne 
wykaszanie. Akcje raz do roku mijają 
się z celem.

Pracownik Polskich Kolei Pań-
stwowych zadeklarował, że działki 
przy torach wąskotorówki zostaną 
uporządkowane, jednak najwcze-
śniej we wrześniu, z uwagi na 
konieczność wyboru firmy porząd-
kującej.

(zz)

Pracownik PKP 
oglądał na terenie 
miasta stan działek 
należących do spółki 

M.in. wzdłuż torów 
wąskotorówki 
przy zalewie rosną 
wysokie chwasty
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Dzień Wojska Polskiego to 
ważne święto w historii Polski, 
dlatego też uczestniczyli w 
nim samorządowcy, a wśród 
nich Starosta Poddębicki – 
Ryszard Rytter, Wicestarosta 
– Piotr Binder wraz z radny-
mi, kombatantami, służbami 
mundurowymi oraz miesz-
kańcami. 

W tym dniu obchodzimy rów-
nież rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej i święto kościelne Matki 
Boskiej Zielnej. Tegoroczne 
uroczystości, których organiza-
torem był Burmistrz Poddębic 
– Piotr Sęczkowski odbyły się w 

Święto Wojska Polskiego na Ziemi Poddębickiej
Bałdrzychowie i rozpoczęły mszą 
św. celebrowaną przez proboszcza 
ks. Tomasza Promińskiego. Eucha-
rystię uświetnił Chór Parafialny z 
Poddębic.

Zgromadzone na obchodach 
Święta Wojska Polskiego delegacje 
oddały honory składając wiązanki 
okolicznościowe pod tablicą pa-
miątkową ppor. Leona Wilmań-
skiego – lotnika urodzonego w 
Bałdrzychowie, który zginął tra-
gicznie w czasie II wojny świato-
wej. Krzyż Kombatancki za zasługi 
dla Związku Kombatantów nada-
ny przez Prezesa Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych 

otrzymał Pan Porucznik Henryk 
Lewicki i Kombatant Bronisław 
Prusaczyk. Pamiątkowymi lista-
mi gratulacyjnymi wyróżnione 
zostały osoby: ppułk. Aleksander 
Soroka, por. Henryk Lewicki, 
ppor. Stanisław Kucharski, Pan Jan 
Łuczak, Pan Bronisław Prusaczyk, 
Pani Janina Trojanowska, Pani 
Teresa Nowak. Tegoroczne Święto 
Wojska Polskiego uatrakcyjniły: 
koncert w wykonaniu Orkiestry 
Dętej w Poddębicach pod batutą 
kapelmistrza Krzysztofa Koziń-
skiego oraz pokazy artyleryjskie 
w wykonaniu grupy rekonstruk-
cyjnej Łuczników św. Jerzego. 

Dla wszystkich uczestników wy-
darzenia Panie ze Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Chropy „Stokrot-
ka” przygotowały grochówkę.

materiał płatny

- Wciąż mamy w pla-
nach przekształcenie 

starej komendy powiatowej policji 
w budynek socjalny z mieszkaniami 
dla oczekujących w kolejce rodzin. 
Ale wszystko zależeć będzie od 
końcowych wyników inwentaryzacji 
– mówi burmistrz Piotr Sęczkowski. 

Władza odniosła się do pytań gazety, 
choć wcześniej odpowiedzi były wymi-
jające. Można było odnieść wrażenie, że 
magistrat unika zajęcia konkretnego 
stanowiska ws. przekształcenia byłych 
policyjnych pomieszczeń. Dlatego 
mieszkańcy byli zaniepokojeni.

- Absolutnie nie ma 
tu mowy o tym, że nie 
chcemy rozmawiać o 
mieszkaniach socjalnych 
w budynku po byłej ko-
mendzie. Chodzi jedynie 
o to, aby zbyt wcześnie 
pewnych rzeczy nie obie-
cywać i nie mówić tak 
wprost o konkretach. Tym 
bardziej, że użyczenie po-
licji tego budynku kończy 
się w tym miesiącu a po-
tem dwa – trzy miesiące 
potrwa inwentaryzacja. 

Dopiero póź-
niej już z całą 
pewnością 
i odpowie-
dzialnością 
będę mógł 
wypowiedzieć się o prze-
znaczeniu nieruchomości 
po KPP. Pragnę jednak 
podkreślić, że planów 
nie zmieniłem. Nadal 
chciałbym, aby w tym 
budynku stworzyć miesz-

Gmina Uniejów po raz 16. gościła uczestników i publiczność na 
pikniku sołtysów. Bezpośrednią areną zmagań było – tradycyjnie 
już – urokliwie położone boisko w Ostrowsku. Drużyn w tym roku 
stawiło się na stracie 9 – z Pęgowa, Woli Przedmiejskiej, Wilamowa, 
Felicjanowa, Wielenina, Wielenina Kolonii, Lekaszyna, Uniejowa 
i Ostrowska. Rywalizowano w oryginalnych konkurencjach. Na 
przykład na najbardziej oryginalny pojazd we wsi, rzucie kostką 
siana i podkową, siatkówce z użyciem worków, biegu z pustakami 
lub oponą od traktora. Na podium stanęły drużyny:
Wielenin (podobnie, jak rok wcześniej),
2. Wielenin Kolonia,
3. Felicjanów.

Na ul .  Wodnej 
wciąż stoi wrak 

cinquecento w którym zmarł 
48-letni bezdomny. Jako pierwsi 
opisaliśmy problem z porzu-
conym autem. Na długo przed 
tragedią informowaliśmy o samo-
chodzie w którym pity jest dena-
turat. Krótko po dramatycznym 
zgonie bezdomnego (również 
pisaliśmy o sprawie) ponownie 
zadzwoniliśmy na policję. Oka-
zuje się, że policji nie udało się 
ustalić właściciela cinquecento – 
pomimo, że wrak posiada tablice 
rejestracyjne. 

- Sprawa związana z wrakiem 
została przekazana gminie. Auto 
stoi bowiem na gminnym terenie – 

informuje sierżant 

Sylwia Kaźmierczak, która nie 
chciała odnosić się do pytania, cze-
mu policja nie dotarła do właściciela 
pojazdu. 

Czy wrak samochodu zniknie 
wkrótce z ul. Wodnej?

- Gmina Poddębice wystąpiła 
do komendanta powiatowego 
policji w Poddębicach z pismem 
ws. ustalenia właściciela pojazdu 
pozostawionego na ul. Wodnej 
w Poddębicach. Czekamy na 
odpowiedź. Jednocześnie gmina 
Poddębice wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie informacji publicznej 
w celu zweryfikowania właści-
ciela pojazdu do urzędu miasta 
Łodzi. Posesja, na której znajduje 
się pojazd należy do parafii św. 
Katarzyny w Poddębicach – in-
formuje Magdalena Jaworska z 
poddębickiego magistratu.

(ps)

Problemem zajmie się gmina?

Junior Media w Uniejowie
W niedzielę ruszył finał czwar-
tej edycji warsztatów Junior 
Media. Patronem akcji jest 
Uniejów Uzdrowisko Termal-
ne i spółka PGK Termy Unie-
jów, która zaprosiła młodych 
adeptów dziennikarstwa w 
progi średniowiecznego Zam-
ku Arcybiskupów Gnieźnień-
skich. 

W projekcie wystartowało ponad 
2500 szkół z całej Polski – w trakcie 
ubiegłego roku szkolnego ucznio-
wie brali udział w warsztatach i 
konkursach, redagowali swoje 
gazetki, a przez to zbierali punkty, 
dzięki którym wyłoniono 10 zwy-
cięskich redakcji. Nagrodą jest pe-
łen atrakcji pobyt w Uniejowie oraz 
pakiet warsztatów dziennikarskich. 

Piknik sołtysóW

PolicJa nie dała rady

BuRMistRz planów nie zMienia, ale...

Burmistrz Piotr Sęczkowski zapewnia, że nie 
zrezygnował z planów przekształcenia byłej 
KPP pod potrzeby mieszkań socjalnych 

kania socjalne.
Burmistrz zapewnia, że rozumie 

potrzebę realizacji takiej inwestycji. W 
Poddębicach, podobnie jak w innych 
miastach, lokali zastępczych i socjal-
nych brakuje. 

(ps)

Bujaki... 
z podpórkami 

Niedawno podjęta została decy-
zja o zamontowaniu podpórek 
pod ogrodowe bujaki w miejskim 
parku. Wiszące fotele cieszyły się 
sporym zainteresowaniem, ale nie-
stety dość często były niszczone. 

- Szkoda – słyszymy od Adama, 
młodego poddębiczanina. - Z kum-
plami lubiliśmy tu przychodzić i 

pobujać się na tych fotelach. Teraz 
jak się usiądzie i stabilnie siedzi, to 
już nie to co wcześniej. 

Trudno nie przyznać racji na-
stolatkowi. Szczególnie młodzież 
miała frajdę z bujaków. Nadal 
można oczywiście korzystać z fo-
teli, tyle tylko, że o bujaniu należy 
zapomnieć. 

Decyzja o podpórkach wynika z 
racjonalnego podejścia do sprawy. 
Miasto zamiast wydawać kolejne 
pieniądze na remont zerwanych 
siedzisk postanowiło nieco zmody-
fikować fotele. 

- Znajdujące się w parku bujaki 
często były uszkadzane, dlatego 

w celu uniknięcia kolejnych takich 
zdarzeń zostały zamontowanie 
podpórki – potwierdza Magdalena 
Binder, dyrektor PDKiS w Poddę-
bicach.

(ps)
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Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski serdecznie zaprasza 
na Dni Poddębic. Impreza odbędzie się 

przy ul. Mickiewicza 19 w dniu 27 sierpnia. Start 
o godz. 14.00.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół PECTUS, który wystąpi 
o godz. 20.00 – próba zespołu o godz. 17.00.

Ponadto w programie:

14.10 – Zespół Ludowy Bałdrzychowianie 
i Kapela Bałdrzychowiacy

15.05 – występ artystów PDKiS
16.05 – występ artystów Szyk Poddębice
19.00 – występ Orkiestry Dętej Poddębice

Wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne
 i wystawiennicze oraz dyskoteka z DJ-em.

dni PoddĘbic

W Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

skończyły się środki na orga-
nizowanie kursów w ramach 
Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego. Pracodawcy zaintereso-
wani programem są odprawiani 
z kwitkiem. 

- Zgłosiłem się do pośredniaka, 
bo chciałem skorzystać z tego 
programu. Słyszałem, że można 
wysłać pracownika na takie kursy 
za które zapłaci urząd pracy. Ale 
usłyszałem, że nie mają już pienię-
dzy. Przecież jest dopiero sierpień. 
Czyżby było aż tylu chętnych? Nie 
chcę mi się w to wierzyć – usły-
szeliśmy od jednego z lokalnych 
przedsiębiorców. 

Urszula Patora, kierownik Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej, 
potwierdza, że w tym roku program 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 

- Przedsiębiorcy wciąż się do nas 
zgłaszają, ale póki co realizacja tego 
przedsięwzięcia musiała zostać 
wstrzymana. Po prostu skończyły 
się pieniądze przyznane z funduszu 
pracy w ramach Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego. Wystąpiliśmy 
już o nową transzę, jednak naprawdę 
trudno mi powiedzieć, czy te pienią-
dze otrzymamy.

PUP stara się o kwotę powyżej 100 
tysięcy zł. W tym roku pośredniak 
na zadanie związane ze szkoleniami 
otrzymał 300 tysięcy zł. Pracodawcy 
chwalą program. Mogą szkolić pra-
cowników i nie martwić się o koszty. 

Pracodawca może otrzymać środ-
ki z Krajowego Funduszu Szkole-
niowego na sfinansowanie kursów, 
studiów podyplomowych podejmo-
wanych przez siebie i swoich pracow-

n i k ó w . 
Pracodaw-
cy oraz 
pracowni-
cy, którym 
zależy na 
szkoleniu 
lub innej 
f o r m i e 
podnosze-
nia kom-
petencji, 
m o g ą 
zgłosić się 
do urzę-
du pracy 
o pomoc 
w finan-
sowaniu. 
Urząd w 
r a m a c h 
środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego może sfinansować 
koszty kursów, studiów podyplo-
mowych oraz egzaminów umożli-
wiających uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabycie umiejęt-
ności, kwalifikacji lub uprawnień 
zawodowych. Dodatkowo finanso-
wane są również koszty badań lekar-
skich i psychologicznych wymagane 
do podjęcia kształcenia oraz ubezpie-
czenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Maksymalna wysokość 
przyznanych środków na pokrycie 
kosztów podnoszenia kwalifika-
cji uzależniona jest od wielkości 
przedsiębiorstwa. W przypadku 
mikroprzedsiębiorstw – mniej niż 10 
pracowników, można sfinansować 
aż 100 proc. poniesionych kosztów. 
Nie ma znaczenia rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu. 

(ps)

PracodaWcy siĘ denerWUJĄ

nie Ma szKOleŃ, 
BO nie Ma pieniędzy 

Kierownik Urszula 
Patora mówi o 
braku pieniędzy na 
szkolenia 

Prawie pół miliona na zbiornik  

A. Peraj przekonuje, że geotermia dobrze wykorzysta pozwolenie na 
zwiększone wydobycie wody 

Na pr ze łomie 
sierpnia i września 

zakończyć ma się budowa dru-
giego zbiornika przy budynku 
geotermii. To efekt zwiększonej 
koncesji na wydobycie wody o 
ponad 60 metrów sześciennych 
na godzinę. 

W tej chwili geotermia pobiera 
190 metrów sześciennych wody 
na godzinę. Nadwyżki wody 
trafi ają do zbiornika, gdzie woda 
jest schładzana a następnie wy-
puszczana do pobliskiej rzeki. 
Drugi zbiornik – jak przekonuje 

wiceprezes Andrzej Peraj – jest 
niezbędny. 

- Pozwolenie na zwiększone wy-
dobycie wody uzyskaliśmy w ub. 
roku. Już wówczas było wiadomo, 
że budowa drugiego zbiornika na 
wodę będzie koniecznością. W 
takich zbiornikach woda jest schła-
dzana do temperatury poniżej 35 
st. C a następnie wypuszczana do 
rzeki – tłumaczy A. Peraj. - Koszt 
inwestycji to ponad 450 tysięcy 
zł. Większość pieniędzy na ten 
cel pochodzi z WFOŚiGW. Ponad 
180 tysięcy zł, to pieniądze z umo-

rzenia pożyczki na zakup pompy 
głębinowej. Prawie 22 tysiące zł, to 
środki własne. 

Więcej wody dla geotermii ozna-
cza zwiększenie mocy. To ważne 
szczególnie przed nadchodzącym 
sezonem grzewczym. Przypomnij-
my, że pod koniec września miej-
scowa komunalka nie będzie już 
pośredniczyć w dostawach ciepła 
dla mieszkańców.

- Mogę zapewnić, że mieszkańcy 
nie odczują negatywnej różnicy, jeśli 
chodzi o dostawy ciepła – słyszymy 
od wiceprezesa. 

(ps)

Niedługo zakończyć się mają prace przy budowie drugiego zbiornika 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 248: Dobry dobremu sprzyja.

UŚMiecHniJ siĘ
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UŚMiecHniJ siĘ
* W wojsku generał pyta.
- Kto zna się na muzyce?
Pięć osób podnosi rękę.
Na co generał.
-I bardzo dobrze! Mam fortepian do 
wniesienia na 10 piętro. 

* * * 
* - Pana pies szczekał przez całą noc - mówi rozwście-
czony sąsiad. 
- To nic, odeśpi w dzień - odpowiada właściciel psa. 

* * *
* Mama do Jasia: 
- Wiesz, ta dziewczyna, którą przyprowadziłeś, jest 
bardzo ładna i miła, ale wysyłając cię po osiemnastkę 
miałam na myśli śmietanę. 

* * *
* Ośmiolatek przychodzi do ojca z pracą domową z 
przyrody: 
- Tatusiu, skąd bierze się burza? 
Ojciec wzdycha i odpowiada: 
- Synku, czasami z jednej skarpetki... 

* * *
* Sędzia do oskarżonego: 
- Czy przyznaje się pan do winy? 
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania 
świadków przekonały mnie, że jestem niewinny! 

* * *
* Blondynka rozpoczęła prace jako szkolny psycholog. 
Zaraz pierwszego dnia zauważyła chłopca, który nie 
biegał po boisku 
razem z innymi chłopcami tylko stal samotnie. 
Podeszła do niego i pyta: 
- Dobrze się czujesz? 
- Dobrze. 
- To dlaczego nie biegasz razem z innymi chłopcami? 
- Bo jestem bramkarzem. 

ZUPA KALAFIOROWA
Składniki:
1 mały kalafi or
1 cebula
1 pietruszka
100 g selera
2 ziemniaki
2 marchewki
2 ząbki czosnku
1 łyżka masła
1,25 l bulionu drobiowego
½ łyżeczki mielonej gałki musz-
katołowej
150 ml śmietany 22%
3-4 łyżki posiekanego koperku

Etapy przygotowania:
Warzywa obrać, opłukać. 
Marchewkę, pietruszkę, seler 
i ziemniaki pokroić na ka-
wałeczki. Cebulę i czosnek 
drobno posiekać. Kalafio-
ra podzielić na różyczki. W 
garnku rozgrzać masło, ze-
szklić na nim cebulę z czosn-
kiem. Dolać bulion. Dołożyć 
marchewkę, pietruszkę, seler 

i kalafi or. Doprowadzić do wrzenia, 
następnie zmniejszyć płomień i 
gotować jeszcze 15-20 minut, aż 
wszystkie warzywa będą miękkie. 
W połowie czasu gotowania do-
dać ziemniaki. Zupę wymieszać ze 
śmietaną. Przyprawić gałką musz-
katołową, solą, pieprzem. Przelać na 
talerze, posypać koperkiem.

ŁOSOŚ ZE SZPINAKIEM
Składniki:
150 g fi letów z łososia
200 g szpinaku
2 szalotki
2 łyżki oliwy

wiórki skórki pomarańczowej (do 
dekoracji)
sól i kolorowy pieprz 

Etapy przygotowania:
Filet z łososia, czy to pieczony, czy 
smażony, czy gotowany znakomicie 
smakuje podany na szpinaku.
Filet opłukać i ugotować na parze 
(ok. 20 minut). Szpinak opłukać. 
Szalotki posiekać. W rondlu roz-
grzać oliwę, wrzucić szalotki i 
zeszklić. Dodać szpinak. Poddusić 
aż opadnie. Doprawić solą i świeżo 
mielonym kolorowym pieprzem. 

Ułożyć fi let na szpinaku, po-
sypać solą i pieprzem.

ITALIANA PANNA COTTA
Składniki:
250 ml śmietanki kremówki 
36%
200 ml świeżego mleka 3,2 %
60 g cukru
1 laska wanilii lub 2 łyżeczki 
ekstraktu z wanilii 
2 łyżki żelatyny w proszku
do dekoracji: mus malinowy, świeże 
maliny, listki świeżej mięty

Etapy przygotowania:
Żelatynę zalewamy 2 łyżkami 
zimnej wody i odstawiamy na 5 
minut. Laskę wanilii kroimy wzdłuż 
na pół i łyżeczką wyłuskujemy 
ziarenka. Do rondelka wlewamy 
śmietankę kremową i mleko. Do-
dajemy cukier i ziarenka wanilii. 
Stale mieszając podgrzewamy, 
aż rozpuści się cukier. Następnie 
dodajemy namoczoną żelatynę i 
zdecydowanymi ruchami miesza-

my ok. 1 minuty, do momentu 
aż cała żelatyna się rozpuści. 
Mieszankę wlewamy do wcze-
śniej przygotowanych kokilek/ 
fi liżanek (kokilki zanurzamy w 
zimnej wodzie), przykrywamy 
folią spożywczą i umieszczamy 
w lodówce na min 5-6 godzin. 
Dla ułatwienia podania deseru, 
kokilki/ fi liżanki możemy umie-
ścić na sekundę do gorącej wody. 
Deser wykładamy na talerzyk i 
podajemy ze świeżymi owocami 
lub musem malinowym. Możemy 
posypać białą czekoladą i ozdo-
bić listkami świeżej mięty.
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Na koniach także 
kobiety jeżdzą 
doskonale

na dziedzińcu łęczyckiego zamku zadebiutowali  rycerze z polskiej Rewii 
konnej biorący udział w XiX turnieju rycerskim. Gościli także szermierze, 
którzy zaprezentowali się  w pokazach inspirowanych średniowiecznymi 
technikami walki mieczem. W pokazach łucznictwa konnego udział 
wzięli łucznicy z aMM archery z anną Sokólską - najwyżej sklasyfikowa-
ną łuczniczką konną na świecie. nie zabrakło też  pokazów sokolniczych 
i chorągwiarskich. zainteresowani średniowiecznym rzemiosłem, mogli 
z bliska przyjrzeć się, jak wyglądał zawód garncarza oraz dowiedzieć się, 
czy skomplikowane było bicie średniowiecznych monet. nie brakowało 
dawnych smakołyków i pamiątek z epoki. atrakcji było bez liku.

atrakcyjny turniej 
rycerski w łęczycy     

W mieście zrobiło 
się kolorowo dzięki 
Gwardii Gryfa

Smakołyki z epoki

Prezentacja 
dzikiego 
ptactwa

Do Łęczycy 
przyjechało wielu 
rycerzy

Przybyli z dawnej 
Mennicy

Turniej rycerski 
zakończył się 
remisem

Wspólne 
przejście na 
dziedziniec 
zamku
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Odór, jaki wydobywał się z jednego z mieszkań, 
zaniepokoił lokatorów. Mieszkańcy zadzwonili na policję. 
Drzwi musieli z pomocą łomu otworzyć strażacy. Widok 
jaki zastali w lokalu był przerażający. Na wersalce znajdo-
wało się ciało mężczyzny, które było w stanie rozkładu. 

Ozorków

zwłOKi 
W KAMIENICY 

Strażacy przy pomocy 
łomu otworzyli drzwi 
do mieszkania denata 

Ciało 58-letniego 
mężczyzny leżało 

w lokalu na parterze 
przez kilka dni 

58-letni lokator od kilku dni 
nie opuszczał mieszkania. 
Jego sąsiedzi twierdzą, że 
mężczyzna rzadko wychodził 
na zewnątrz. Dlatego nie byli 
zdziwieni, gdy nie widzieli go 
przez pewien czas. Do lokalu 
zaglądał za to brat denata. W 
dniu, w którym odkryto zwło-
ki, również przyszedł brat nie-
boszczyka. Jak usłyszeliśmy, 
nie zareagował, gdy ludzie 
powiedzieli mu o odorze.

- Powiedzieliśmy, że bardzo 
śmierdzi. A on odparł, że 
faktycznie śmierdzi i nic nie 
zrobił. Jego zachowanie było 
dziwne. Jego wizyta zbiegła 
się z naszym 

telefonem na policję. Akurat pod 
kamienicę zajechał radiowóz. 
Brat mężczyzny, gdy zobaczył 
policjantów, uciekł – relacjonują 
lokatorzy kamienicy przy ul. 
Wyszyńskiego. 

Charakterystyczna woń szyb-
ko rozeszła się po korytarzu 
domu. Otwarte drzwi do lokalu 
w którym leżało ciało sprawiły, 
że fetor wyczuwalny był nawet 
na podwórku. Większość miesz-
kańców miała przy nosach 
chusteczki.

- Tego nie da się wytrzymać. 
Jak wiatr zawieje w naszą 
stronę, to aż robi się 
n iedobrze 

–  mów i-
li ludzie. 
-  Są s i ad 
m u s i a ł 
leże ć  co 
najm n ie j 
kilka dni. 
Wcześniej 
t e ż  w y-
czuwali-
śmy jakiś 
s m r ó d , 

ale nie aż taki. 
To był spokojny 
człowiek, choć ra-
czej za kołnierz nie 
wylewał. Ostatnio 
brat mieszkał ra-
zem z nim. Podobno się 
pokłócili.

O kłótni między braćmi 
mówi też kolejny lokator. 

- To prawda. Była kłót-
nia. Sąsiad zabrał klucze 
bratu, aby nie mógł wejść 
do jego mieszkania. Nie 
wiem o co poszło.

Po l i c j a przywiozła 
brata denata 
mniej więcej 
godzinę po 
zgłoszeniu 
od zaniepo-
kojonych lokato-

rów. Wyglądał na 
przejętego, gdy razem 
z funkcjonariuszami 
szedł do mieszkania. 
Naszemu reportero-
wi powiedział jedy-
nie, że brat chorował 
na serce. Nie wy-
tłumaczył, dlaczego 
nie zareagował na 
słowa mieszkańców 
o odorze. 

- Ludzie odcho-
dzą tu w takich 
makabrycznych 
okolicznościach – 
dodają lokatorzy 
kamienicy. - Kil-
ka miesięcy temu 

Brata denata 
przywieźli do 

kamienicy policjanci 

również w mieszkaniu 
znaleziono ciało kobie-
ty. Jednak było dużo 
chłodniej i dlatego tak 
szybko zwłoki nie ule-
gły rozkładowi. 

Na miejscu policjanci 
nie chcieli rozmawiać 
o zdarzeniu. Czy była 
to naturalna śmierć, a 
może przyczyna zgonu 

była inna?

- Zle-
c o n a 
zost a ła 
s e k c j a 
zwłok – 
informu-
je mł. asp. 
A n n a 
S ę k  z 
K P P  w 
Zgierzu. 
- Na ten 
mom e nt 
nic więcej 
w tej spra-
w i e  n i e 
mogę po-
wiedzieć. 

(stop)

Odór rozkładającego 
się ciała czuć było 

nawet na podwórku

mogę po-

(stop)
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skargi na klientóW keBaBu 

Ozorków
Ozorków

Ozorków

Ozorków

reklama

Mieszkańcy nie kryją 
oburzenia, że na mu-

ralu w miejskim parku znalazły się 
bohomazy. 

- Jak tak można? - denerwuje się 
jedna z mieszkanek spacerujących 
w parku. - I to przed świętem Woj-
ska Polskiego. Przecież ten malunek 
wyraża nasz patriotyzm.

Mural został pokryty niewielkim 
bohomazem, jednak – jak widać 

Lokatorzy kamienicy 
w której działa ke-

bab narzekają na klientów lokalu 
gastronomicznego, którzy mają 
przesiadywać w autach zaparko-
wanych tuż pod budynkiem.

-  W  t e j 
s p r a w i e 
dzwoniłam 
na policję. 
F u n k c j o -
n a r i u s z e 
przyjechali 
r ad iowo -
zem za 15 
minut, ale 
nie podjęli 
żadnej in-
terwencji. 
Po prostu 
przejechali 
obok. 

K e b a b 

jest dość popularnym 
miejscem. Jest spora 
grupa klientów spra-
gnionych egzotycz-
nych smaków. Także 
w nocy nie brakuje 
smakoszy.

- Nasz lokal w dni 
robocze otwarty jest od godz. 10 
do 24. Natomiast w piątki i soboty 
pracujemy do godz. 2, w niedziele 
do 22. Przyznaję, że czasami klienci 
zachowują się głośno, gdy wyjdą z 
lokalu. Ale przecież nie mamy na to 
wpływu – mówi pan Jarosław, który 
pomaga w kuchni. 

Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy, nie mają pretensji do 
pracowników kebabu. 

- My wiemy, że przecież nie wyj-
dą z lokalu i nie zaczną się kłócić 
z tymi głośnymi młokosami. Nie 
ma co ryzykować. Tym bardziej, że 

Młody zgierzanin 
został zatrzymany 

przez patrol policji, gdy szedł 
boso w nocy z Ozorkowa do 
Zgierza. Policjanci zauważyli 
nietypowego pieszego w Słowi-
ku. Ich uwagę zwróciło nie tylko 
to, że chłopak nie miał obuwia. 
Zgierzanin miał liczne ślady krwi. 

- Na miejscu policjanci usłyszeli 
od zgierzanina, że został pobity na 
placu Jana Pawła II w Ozorkowie – 
informuje mł. asp. Anna Sęk z KPP 
w Zgierzu. - Jednak już następnego 
dnia chłopak wycofał się ze swoich 
zeznań. Powiedział, że nikt go nie 
pobił. A ślady krwi są efektem 
upadku. Nie potrafił racjonalnie 
wytłumaczyć swoich ran na ciele 
a także tego, dlaczego nie posiadał 
butów. Zakładamy, że młody miesz-
kaniec Zgierza po prostu się boi i 
dlatego zmienił swoje wcześniejsze 
zeznania. 

W parku jest coraz 
więcej powalonych 

przez silny wiatr drzew. Jedno z 
nich spadło ostatnio na alejkę. 
Zanim zostało usunięte stało 
się miejscem zabaw dla dzieci i 
młodzieży. 

(stop)

niecodzienne zdarzenie

Boso z Ozorkowa do zgierza 

Zgierzanin najpierw twierdził, że 
został pobity.
Później wycofał się z zeznań

Dowiedzieliśmy się, że sprawę 
bada prokuratura. Powołany zo-
stał biegły z zakresu medycyny. 
Obdukcja wyjaśnić ma zagadkę 
licznych ran i siniaków. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli 
nagrania z miejskiego monito-
ringu.

(stop)

Bohomazy na patriotycznym muralu 

Mieszkanka pokazuje w którym 
miejscu znajduje się bohomaz 

Na szczęście graficiarze oszczędzili 
białego orła

– zauważalnym przez niektórych 
mieszkańców. Ozorków nie jest 
wyjątkiem jeśli chodzi o ścienne 
graffiti. Amatorzy takich bohoma-
zów zazwyczaj nie patrzą na czym 
malują i nie liczą się ze zdaniem 
innych. 

(stop)

Wiatr powalił następne drzewo

przecież wszyscy pamiętamy, jak 
jeden z Pakistańczyków oberwał od 
naszych chuliganów.

Poszkodowany nadal pracuje w 
kebabie. Z pewnością nadal dobrze 
pamięta napaść, tym bardziej, że 
stracił przednie zęby. Zapewnia 
jednak, że od tamtego czasu nikt go 
już nie zaczepiał. 

- Trochę się uspokoiło. Choć mieli-
śmy niedawno przypadek agresyw-
nego klienta, który odwiedził nas w 
nocy. Był pod wpływem alkoholu i 
zaczął się awanturować. Musiałem 
zadzwonić po ochronę – przyznaje 
pan Jarosław. 

Lokatorzy kamienicy liczą, że 
policja będzie podejmować skutecz-
niejsze działania, aby w nocy można 
było spokojnie spać. 

(stop)

Klienci, na których są skargi, 
siedzą zazwyczaj w autach 
zaparkowanych przed lokalem 

pOlicja nic nie ROBi, 
a My nie MOżeMy spać...

- Mamy już dość 
głośnych klientów 
kebabu – mówi 
lokatorka kamienicy

Kebab czynny jest w piątki i soboty 
do godz. 2 w nocy
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Ozorków

Ozorków

ogłoszenie

Ozorków

Już ponad 350 no-
wych wniosków w 

ramach programu 500 plus zło-
żonych zostało od 1 sierpnia w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. Przypomnijmy, że rodzice 
od początku tego miesiąca muszą 
składać nowe wnioski 500 plus, 
aby nadal otrzymywać świadcze-
nie na drugie i kolejne dziecko w 
rodzinie. 

Obecna zmiana w przyznawaniu 
świadczeń dotyczy osób deklaru-
jących, że samotnie wychowują 
dziecko. By otrzymać świadczenie 
500+ będą musiały wykazać, że 
mają ustalone alimenty od drugiego 
rodzica. Ma to zapobiec sytuacjom, 
gdy rodzice żyli w związku, a de-
klarowali inny stan, aby otrzymać 
500 plus.

Nowa ustawa ograniczyć ma 
również sytuacje, gdy wynagro-
dzenie było „dopasowywane” do 
kryterium dochodowego. Według 
nowych przepisów, jeśli pracodaw-
ca zwolni pracownika, a następnie 
zatrudni go w okresie kolejnych 
trzech miesięcy z niższą pensją, to 
taki zabieg nie będzie traktowany 
jako „utrata dochodu”.

Można było się spodziewać dłu-
gich kolejek. Świadczenia 500 plus 
cieszą się ogromnym powodzeniem. 

- Nie ma co ukrywać, że taka po-
moc państwa jest bardzo potrzebna. 

Miejskie Obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się tra-
dycyjnie na placu Jana Pawła II. Uczestniczyli w nich samo-

rządowcy, przedstawiciele oświaty, organizacji, instytucji i stowarzyszeń. 
Uroczystości uświetnił udział kompanii honorowej I Dywizjonu Lotniczego 
w Leźnicy Wielkiej. Po uroczystej polowej mszy świętej i wystąpieniu bur-
mistrza Jacka Sochy oraz posła na Sejm RP – Marka Matuszewskiego został 
odczytany Apel Pamięci Oręża Polskiego. Następnie żołnierze oddali salwę 
honorową ku czci bohaterów i patriotów, a delegacje złożyły kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą Obrońców Ojczyzny w latach 1918 – 1920. Miejskie 
Obchody Święta Wojska Polskiego zakończył przemarsz kompanii honoro-
wej żołnierzy z Leźnicy Wielkiej oraz przejazd Szwadronu Kolarzy Kawalerii 
im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Ozorkowie. Oprawę muzyczną 
zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z Góry św. Małgorzaty. 

Świątecznie na placu jana pawła ii

bracia na cenzurowanym 
Lokatorzy bloku przy 
ul. Zachodniej 7 mają 

dość nastolatków przez których – jak 
twierdzą – nie mogą nocami spać. 
Niedawno w piwnicy bloku bracia 
odpalili motocykl.

- Naprawdę nie mamy już siły. To 
zaczyna przypominać walkę z wiatra-
kami. Wielokrotnie informowaliśmy o 
incydentach policję. Funkcjonariusze 
owszem przyjadą, ale efektów nie ma 
żadnych. Nastoletni bracia nic sobie nie 
robią z ciągłych pouczeń – mówi jeden 
z lokatorów. 

Jak usłyszeliśmy, dość często zakłó-
cana jest cisza nocna. 

- Kto to słyszał, aby w nocy napra-
wiać motocykl i w dodatku odpalać 
go w piwnicy – nie ukrywa emocji 
lokatorka. - Wiadomo, że takich rzeczy 
nie powinno się robić. 

Lista lokatorskich skarg jest długa. 
Mieszkańcy narzekają na stawiane 
przez starszego z braci samochody 
wzdłuż pobliskiego boiska, która 
utrudniają wjazd na przyblokowy 
parking. 

- W tej sprawie też dzwoniliśmy na 
policję – usłyszeliśmy pod blokiem. 
- Chłopak dłubie nieraz przy tych 
autach. Coś naprawia i przy okazji za-
nieczyszcza środowisko. Wokół pełno 

jest jakichś smarów i olejów. Całkiem 
niedawno jego młodszy brat ustawił 
motor tuż przy bloku. Wylał się z niego 
na chodnik olej. Plamy są do dziś. 

Braci nie zastaliśmy w mieszkaniu.
(stop) 

Lokatorzy skarżą się na 
nastoletnich braci

znów boom na 500 plus

Pani Iwona chwali program 500 
plus 

Korzystam z programu 500 plus na 
jedno dziecko. Mój Piotruś ma 5 lat 
i te dodatkowe pieniądze przezna-
czam m.in. na zakup ubranek, od-
żywek, artykułów spożywczych. Na 
pewno pieniądze nie są marnotra-
wione – mówi Iwona Palmowska.

Według danych z czerwca tego 
roku Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ozorkowie wypłacił 
świadczenia na łączną kwotę 902 
tys. 96 zł, które trafiły do 1269 rodzin. 

(stop) 

Bijatyka w centrum Parzęczewa
Do ostrej sprzeczki a następnie 
walki na pięści doszło na placu 
Kościuszki. Powodem kłótni był 
papierek po lodach wyrzucony 
przez młodego klienta sklepu 
wprost na chodnik. Takie zacho-
wanie nie spodobało się star-
szemu mieszkańcowi, który za-
reagował bardzo emocjonalnie. 

- Podnieś ten papierek i głupio 
się nie uśmiechaj – krzyknął w 
kierunku chłopaka mężczyzna. 

- A jak nie podniosę, to co? - pa-
dła odpowiedź na zaczepkę. 

No i się zaczęło. Mieszkaniec nie 
wytrzymał i hulnął na chłopaka. 
Najpierw były przepychanki, póź-
niej w ruch poszły pięści. Walczący 
między sobą nawet 
nie zauważyli jak 
wyszli na ulicę. W 
pewnym momen-
cie dziewczyna 
chłopaka zaczęła 
krzyczeć. To wystar-
czyło, aby dbający o 
porządek mężczy-

zna zaprzestał 
walki. Szybko 
wsiadł na rower 
i odjechał.

- Nie spodzie-
wałem się tak 
ostrej reakcji – 
usłyszeliśmy od 
19-latka, który 
postanowił za-
raz po zdarze-
niu zadzwonić 
na policję. - Zo-
st a łem k i l k a 
razy uderzony 
pięścią w żu-
chwę, mam też ślady po uderze-

niach na rękach. Zostałem 
brutalnie zaatakowany, 
tylko dlatego, że rzuci-
łem papierek na chod-
nik. A niby gdzie mia-
łem wyrzucić? Na całej 
długości chodnika, tuż 
przy sklepach, nie ma 
ani jednego kosza na 

śmieci. Gdybym 
zauważył cho-
ciaż jeden kosz, 
to na pewno 
ten papierek zo-
stałby do niego 

wyrzucony. 
O niewystarczającej liczbie 

koszy na śmieci powiadomili-
śmy urząd gminy.

- Gmina jest w trakcie opra-
cowywania koncepcji zago-
spodarowania tego terenu. 
Planuje się pozyskać środ-
ki zewnętrzne na realizację 
projektu, którego pierwszy 
etap zostanie wykonany w 
2018 roku – informuje Marta 
Gmerek.

(stop) 

Przepychanki zaczęły się na chodniku

Chwilę później walka trwała już na ulicy 

19-latek zadzwonił 
na policję

Chłopak tłumaczył swoje 
zachowanie brakiem koszy na śmieci

12.00 –  msza święta w intencji rolników, poświęcenie wieńców, chlebów,  
płodów rolnych

13.00 – korowód dożynkowy na boisko szkolne
13.15 –  część artystyczna – występy młodzieżowych zespołów wokalnych, 

folklorystycznych, tanecznych
14.15 –  część oficjalna – wręczenie odznak: „Zasłużony dla Rolnictwa”  

i „Zasłużony dla Gminy Ozorków”
15.15 – część obrzędowa – przyśpiewki w wykonaniu amatorskich zespołów śpiewaczych
16.15 – część artystyczna w wykonaniu orkiestry dętej, kapeli podwórkowej
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Jak wykonać masaż stóp? 
1. Stopę obejmij obiema rękami i wykręcaj w różne strony. Pociągaj za każdy 
palec, szczyp delikatnie skórę i poruszaj stawem skokowym, wykonując kółka 
raz w lewo, raz w prawo.
2. Kciukiem i palcem wskazującym obejmij duży paluch u nogi i masuj go – 
wierzch, spód oraz boki, omijając paznokieć.
3. Chwyć oburącz stopę, tak by twoje kciuki dotykały podeszwy. Wykonuj koliste 
ruchy kciukami, przesuwając dość wolno dłonie od palców do pięt.
4. Krawędzie stopy – zewnętrzne i wewnętrzne – uciskaj kciukiem i palcem 
wskazującym, zaczynając od pięty, a kończąc na paluchu. Powtórz tę czynność 
kilka razy.
5. Wymasuj kostki, przesuwając dookoła nich kciukiem (ucisk nie powinien być 
zbyt silny). Potem pociskaj punkty między kostką wewnętrzną a piętą i między 
kostką zewnętrzną a piętą. W każdym punkcie zrób kciukiem po 3–4 obroty.
6. Spiralnym ruchem wymasuj całą dłonią grzbiet stopy, delikatnie szczyp 
skórę, a następnie opukuj ją opuszkami palców. Zakończ masaż spokojnym 
głaskaniem stopy od palców do pięty.

Zmieszaj miód z cynamonem, tak 
aby uzyskać konsystencję gęstej 
pasty. Nałóż maseczkę punktowo 
na pryszcze i pozostaw na noc. 
Zarówno cynamon jak i miód 
mają działanie antybakteryjne, 
więc zatrzymają rozwój krosty. 
Gdy się obudzisz skóra całkowi-
cie wchłonie maseczkę, a pryszcz 
będzie mniejszy. Powtarzaj ten 
zabieg przez kilka nocy, aż pryszcz 
zupełnie zniknie.

Uwaga! Nie jedz surowych owoców czarnego bzu!
Nie wolno jeść świeżych owoców (ani kwiatów) czarnego bzu, bo 
zawierają toksyczny składnik zwany sambunigryną. Po spożyciu jest 
on rozkładany do cyjanowodoru, co powoduje poczucie słabości, 
niekiedy wymioty. Jednak podczas przetwarzania (suszenie, gotowanie 
itp.) sambunigryna ulega rozkładowi i staje się zupełnie nieszkodliwa.

Cebulę ścieramy na tarce, wyciskamy z niej sok, który aplikujemy na 

skórę głowy. Najlepiej zrobić to na 2-3 godz. przed myciem włosów.
Wcierka z cebuli na porost włosów

PRZEPIS na sok z czarnego bzu
Czarny bez nie tylko zwalczy 
gorączkę i złagodzi kaszel, ale 
dodatkowo dzięki dużej ilo-
ści witamin i soli mineralnych 
wzmocni organizm, który szyb-
ciej upora się z infekcją. Najsil-
niejsze właściwości lecznicze mają 
kwiaty i owoce bzu czarnego.  

Przepis na sok:   
Owoce czarnego bzu ogrzewaj w 
garnku, aż puszczą sok, rozetrzyj je 
na miazgę i przeciśnij przez gazę. 
Zagotuj sok z miodem (1 część 
miodu na 10 części soku), rozlej 
do ciemnych butelek. Pij 2-3 razy 

dziennie po szklance rozcieńczo-
nego soku (50 g soku uzupełnij 
gorącą wodą) przy przeziębieniu, 
zaburzeniach trawienia, nerwo-
bólach.

SOS na pryszcze 
- pasta z miodu i cynamonu

beTA-KAROTeN nie tylko na opalanie
Beta-karoten, czyli prowitamina A, to związek, który nie tylko 
przyśpiesza opalanie. Beta-ka-
roten zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie wzroku, 
wzmacnia odporność, a 
także wspomaga lecze-
nie trądziku i opóźnia 
pojawianie się zmarsz-
czek.

Beta-karoten a rak 
płuc i inne nowo-

twory

Beta-karoten - podobnie 
jak wszystkie karotenoidy 
- jest przeciwutleniaczem, 
co oznacza, że hamuje szko-
dliwe procesy oksydacyjne, a co 
za tym idzie - może zapobiegać 
rozwojowi chorób nowotworo-
wych. Dowiedziono, że spożycie 
karotenoidów może obniżyć 
występowanie takich nowo-
tworów, jak: rak jamy ustnej, 
krtani, przełyku i pęcherza 
moczowego. 

Beta-karoten może zapobiec 
chorobom serca

Beta-karoten obniża poziom złego cho-
lesterolu. Tym samym zapobiega 

odkładaniu się złogów choleste-
rolowych w ścianach tętnic, a 

co za tym idzie - zapobiega 
miażdżycy, a dalej choro-
bom serca, takim jak zawał 
czy udar mózgu. Jedna 
marchewka dziennie (któ-
ra jest skarbnicą beta-ka-
rotenu) obniża poziom 
złego cholesterolu do 
tego stopnia, że zmniejsza 
ryzyko zawału o 30 proc. 

a udaru mózgu o 70 proc.

Beta-karoten wspomaga 
funkcjonowanie wzroku

Beta-karoten zapewnia prawi-
dłowe funkcjonowanie wzroku, 
zwłaszcza o zmierzchu. Witamina 
A, w którą jest przekształcany beta
-karoten, jest składnikiem barwni-
ka wzrokowego występującego 
w siatkówce oka, pozwalającego 
widzieć w półmroku. Ponadto 
beta-karoten zmniejsza ryzyko 
zwyrodnienia plamki żółtej, któ-
ra jest główną przyczyną utraty 
wzroku w starszym wieku. 

Bogatym źródłem 
beta-karotenu są 

żółto-pomarańczowe warzywa i owoce oraz ciemnozielone warzywa 
liściaste

jak pozbyć się zasKóRniKów?
Zaskórniki, potocznie zwane 
wągrami,możesz mieć nawet 
wtedy, gdy nie dotyczy cię pro-
blem trądziku. Na nosie, czole 
i brodzie widoczne są “dziur-
ki” - rozszerzone pory, które 
czasem się zapychają, tworząc 
zaskórniki, wyglądające jak 
czarne kropki lub biała kaszka. 

Domowe potyczki z wągrami

Żadne zabiegi nie przyniosą ocze-
kiwanych efektów, jeżeli na co 
dzień nie będziesz przestrzegać 
kilku zasad. Wszystko zaczyna się 
od doboru odpowiednich kosme-
tyków. Kremy do skóry z proble-
mami mają konsystencję emulsji 
lub żelu, powinny być mocno 
nawilżające i zawierać odpowied-
nią porcję substancji odżywczych, 
muszą być też oznaczone jako 
,,niekomedogenne’’. Wszelkie 
problemy skórne dobrze łagodzą 
kremy z witaminą B3, możesz też 
sięgać po te ze składnikami złusz-
czającymi (np. kwasami owoco-
wymi) i retinolem. Unikaj zaś tych 
z witaminą E, bo chętnie zalega w 
porach skóry i je rozszerza. Jeśli 
nie wiesz, co wybrać, poradź się 
kosmetyczki lub dermatologa. 

Pamiętaj - to co 
dobre dla przyja-
ciółki, tobie może 
w ogóle nie słu-
żyć. Zbyt silnie 
wysuszające ko-
smetyki nasilają 
produkcję łoju i 
problem się po-
głębia.

Zaskórniki
- domowe 

sposoby na 
oczyszczanie

-  Preparat y 
do mycia za-
nieczyszczonej 
cery mają zazwyczaj lekką kon-
systencję - żelu lub pianki, nie 
zawierają tłuszczu, za to znajdują 
się w nich substancje łagodzące 
(np. pantenol, alantoina), które 
zmniejszają stany zapalne. Mają 
również składniki nawilżające, 
delikatnie złuszczające oraz anty-
bakteryjne i substancje regulujące 
pracę gruczołów łojowych. 
- Peeling - to kosmetyk, który bez-
warunkowo powinien na stałe zago-
ścić w twojej łazience. Jeżeli skóra 
łatwo ulega podrażnieniom albo 

gdy widać na niej niewielkie 
zmiany zapalne, wybierz 
peeling enzymatyczny. W 
innym wypadku doskona-
le sprawdzi się preparat 
ziarnisty ze ścierającymi 
kulkami syntetycznymi 
lub fragmentami pestek 
owoców. - Przy cerze 
mieszanej trzeba używać 
obu peelingów jednocze-
śnie - tłumaczy Joanna 
Szczepek. - Ziarnistego 
na partie tłuste, enzyma-
tycznego na wysuszone. 

Złuszczaj 
skórę przynajmniej dwa razy w 
tygodniu. 
- Mikrodermabrazja - zestawy 
do domowej mikrodermabrazji 
zwykle składają się z preparatu z 
kwasami owocowymi, peelingu 
mechanicznego i preparatu ła-
godzącego. Dokładną instrukcję 
stosowania znajdziesz na opako-
waniu. 
- Kremy złuszczające, które 
usprawniają proces rogowacenia 
naskórka i zapobiegają zatykaniu 
się porów, kupisz w aptece bez 
recepty. - Zanim zdecydujemy się 
na taki preparat, zasięgnijmy rady 
dermatologa lub kosmetyczki - 
proponuje Joanna Szczepek. - Kre-
my złuszczające zawierają kwasy 
owocowe w różnych stężeniach, 
a także inne mocno działające 
substancje, które nie są wskazane 
dla wszystkich typów skóry. 
- Maseczki - oczyszczona skóra 
jest spragniona maseczek. Wy-
bieraj te na bazie glinek. Mają 
działanie ściągające, a dodatkowo 
rozjaśniają i wygładzają cerę.

Relaksujący MASAŻ STÓP krok po kroku
O stopy - tak jak o ręce czy twarz - należy 
dbać codziennie. Rano starannie wycieraj je 
po umyciu, aby zmniejszyć ryzyko grzybicy. 
Wieczorem natłuszczaj, wygładzaj, masuj, 
by były piękne i zdrowe. Staraj się również 
kupować wygodne, porządne buty. Na za-
kupy najlepiej wybrać się pod koniec dnia, 
gdy stopy są nieco zmęczone. Wtedy na 
pewno nie kupisz butów za ciasnych. Latem 
najlepsze są buty ze skóry lub tkaniny obuw-
niczej. Plastiki sprzyjają odparzeniom skóry. 
Poduszka stopy powinna wygodnie spoczywać na podeszwie, pięta zaś 
nie może się przesuwać. Sandały i klapki nie mogą być zbyt ciężkie, bo 
chodząc, będziesz je trzymać palcami.

Nigdy nie wyciskaj zaskórników! W domu nie przygotujesz odpowiednio skóry do tego zabiegu

Pamiętaj o 
codziennym, 
dokładnym 
oczyszczaniu 
twarzy
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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

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

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
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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Tel. 500-106-370
Praca w Łęczycy

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie 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

Szwaczka
Umiejętność szycia, 
doświadczenie zawodowe
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

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji 
odzieży, odszywania wzorów, 
doświadczenie 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

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie
Stanisława Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 12 11 55

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja pracy, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków mile widziane.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.

ul. Lawinowa 61, 92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie, 
ul. Reymonta 7A

Pielęgniarka środowiskowa/
środowiskowo-rodzinna/
rodzinna
Wykształcenie min. średnie – 
pielęgniarstwo, mile widziane 
doświadczenie.
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „SALMED”
Stara Sobótka 18
99-150 Grabów
tel. 503 028 096

Masarz
Chęć do pracy.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Księgowa
Wykształcenie wyższe: 
księgowość, rachunkowość.
Grupa Producentów „KASZTELAN”
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Specjalista ds. programów (UE i 
ARiMR)
Wykształcenie średnie 
lub wyższe.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Daszyna

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomii.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN”Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171  
Miejsce pracy: Daszyna

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

SPRZEDAM działki budowla-
ne 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

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, homologa-
cja – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię, , dojarkę + 
2 konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam silnik 5,5 kW z szajbą 
na pas z podstawką na kółkach, 
nowy wózek do wożenia worecz-
ków, maszynę do obcinania cebuli 
lub 3 silniki do niej osobno, niską 
przyczepę – wywrotkę w dobrym 
stanie, kuchnię polską Grudziądz 
oraz 2 rowerki dziecinne w dobrym 
stanie w tym jeden to BMX Puma 
mały. Tel.: 507-330-281.

Sprzedam Renault Clio 
po kapitalnym remoncie, 

silnik 1,3, rocznik 1999 
– niedrogo. Tel.: 507-330-281

Warsztat samochodowy 
Leszcze 13 zatrudni mechanika. 

Tel.: 609-562-154
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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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SOBOTA 19.08.

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46

REPERTUAR
  18.08-24.08.2017
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        PIĄTEK 18.08.

TANI WTOREK 22.08.

ŚRODA 23.08.

BUENO CZWARTEK 24.08.
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NIEDZIELA 20.08.

 .PONIEDZIAŁEK 21.08
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W restauracji jak w szpitaluzatańczyli countrychcą schłodzić asfalt

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

W Los Angeles, gdzie letnie temperatury regularnie 
przekraczają 38 stopni Celsjusza, prowadzone są testy 
chłodzącej szarej emulsji do ulic.
Jak tłumaczą zwolennicy metody, zwykły czarny asfalt 
pochłania od 80 do 95% promieniowania słonecznego, 
zaś szara powłoka je odbija. Prowadzi to do ogromnego 
spadku temperatury powierzchni gruntu. Podczas demon-
stracji działania metody chłodzącej, dyrektor ds. sprzedaży 
fi rmy GuardTop, pokazał, że zaledwie 1 powłoka może 
zmniejszyć temperaturę ulicy aż 11 stopni Celsjusza. Los 
Angeles to 1. miasto, które przetestuje rozwiązanie na 
drodze publicznej (wstępne testy prowadzono na parkin-
gach). Władze będą monitorować reakcje mieszkańców 
na emulsję oraz jak szybko pod wpływem ruchu o dużym 
natężeniu warstwa się pobrudzi.

W Skwierzynie najwięcej osób zatańczyło taniec liniowy 
country jednocześnie. Wydarzenie odbyło się w ramach 
zaplanowanych na cały weekend dni Skwierzyny. W tym 
czasie mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć między innymi 
w zajęciach sportowych oraz koncertach. Tancerze chcący 
ustanowić rekord Guinnessa, musieli posiadać elementy 
stroju kowbojskiego. Najczęstszym wyborem mieszkańców 
okazała się koszula w kratę, a tuż za nią uplasował się kla-
syczny amerykański kapelusz. Po upływie regulaminowych 
5 minut, w Skwierzynie, wynikiem 693 ustanowiono nowy 
rekord Polski.

Cała obsługa jednej z restauracji w Egipcie nosi stroje 
chirurgiczne i jednorazowe rękawiczki. Podstawowe ser-
wowane danie to kanapka z grillowaną wątrobą wołową. 
Właścicielami działającego od lipca biznesu są lekarze. 
Ponieważ niewłaściwie przygotowany popularny street 
food może wywołać poważne zatrucie pokarmowe, 
medycy podkreślają, że w obu miejscach pracy stosują te 
same, rygorystyczne standardy. Kucharze uwijają się za 
szklanym przepierzeniem, klienci mogą ich więc obser-
wować przy pracy. Pomysł na restaurację stylizowaną na 
salę operacyjną najwyraźniej się sprawdza, bo chętnych 
na kanapki nie brakuje.

Dostawa prosto 
do domu

Męska lodówka 
podczas upałów

Atak na 
jedzenie

Kobiety 
uwielbiają 
braćgorący 
prysznic, 
ponieważ 
przypomina 
im to piekło 
z którego 
pochodzą

Rodzinne 
zdjęcie


