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Do redakcji 
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dzwoni coraz więcej 
mieszkańców 
niezadowolonych z 
faktu, że w fi rmach, 
zakładach pracy, 
sklepach i punktach 
usługowych 
przybywa 
pracowników z 
Ukrainy. Ostatnio 
w tej sprawie 
skontaktowała się 
z nami Bożena R. z 
Ozorkowa.
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Na zdjęciu 
Sieriej Ilczenko, 
który do Polski 
przyjechał z 
Żytomierza

liBacJa 
na placu 

Jana pawła ii
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Niecałe dwa miesiące 
wisiał baner zapra-

szający do zwiedzania zamku 
w Łęczycy. Od kilku dni miejsce 
na placu Przyjaźni jest puste. 
Dlaczego?

- Musieliśmy zareklamować baner. 
Kolory nie odpowiadały naszemu 
projektowi. Całość wyglądała, jakby 

była wyblakła, wypłowiała. Za około 
dwa tygodnie będziemy mieli już no-
wego szlachcica Borutę zachęcającego 
do zwiedzania zamku. Projekt po-
zostaje taki sam, jednak kolorystyka 
będzie bardziej wyrazista – wyjaśnia 
Hanna Pawłowska, dyrektor mu-
zeum na zamku w Łęczycy.

(zz)

Na dział-
kach i w 

ogrodach sadzi się 
coraz więcej drzew i 
krzewów owocowych. 
Zdrowe i smaczne 
owoce z własnych 
zbiorów to produkty 
z roku na rok bardziej 
cenione. Na targu z 
powodzeniem moż-
na kupić sadzonki a 
wiosna to najlepszy 
czas na sadzenie.

- Jestem na eme-
ryturze, więc mam 
dużo czasu, żeby za-
dbać na działce o własne 
owoce. Mnie i mojej żonie sprawia 
to dużo frajdy, a nasze wnuczki 
mogą zajadać się niepryskanymi 
owocami. Mamy wiśnie, agrest, 
porzeczkę – usłyszeliśmy od klien-
ta stoiska z roślinami na targu w 
Łęczycy.

Większe niż w latach ubiegłych 
zainteresowanie sadzonkami 
drzew i krzewów owocowych 
potwierdza Nadia Jarzębowska, 
która zajmuje się sprzedażą roślin.

- Zainteresowanie jest naprawdę 
duże. Klientów nie brakuje. Oczywi-
ście na targu nie sprzedaje się hurto-
wych ilości, a jedynie po kilka sztuk 

Ruszają remonty ulic 
i chodników zaplano-

wane na ten rok, które wykonają 
pracownicy Zieleni Miejskiej. W 
tym roku na ten cel przeznaczono 
435 tys. zł.

Jak informuje magistrat, podczas 
uchwalania budżetu miasta na gru-
dniowym posiedzeniu, radni środki 
zarezerwowane na zadania z zakresu 
„Modernizacji, naprawy ulic i chod-
ników na terenie miasta Łęczyca oraz 
zakup materiałów” w wysokości 300 
tys. zł zwiększyli o kolejne 135 tys. zł. 

Radni zastrzegli, że cała kwota, tj. 
435 tys. zł, ma zostać wydatkowana na 
następujące zadania w podanej niżej 
kolejności:

-  Przebudowa wjazdu z drogi 703 
(Kaliskiej) na ul. Jagiełły,

-  Położenie asfaltu na parkingu przed 
blokiem ZWZ 1,

-  Utwardzenie terenu przy ul. Ka-
liskiej 10a, 10b i 10c (za Domem 
Kultury).

-  Utwardzenie terenu przy ul. Za-
chodniej między blokami 3 i 5 
oraz wykonanie chodnika między 
blokami 15, 19 i 21,

-  Osiedle Ozorkowskie Przedmieście 
(bloki) – wymiana nawierzchni 
przy garażach i przy bloku 8a i 6b 

Jeden z pracowników 
schroniska dla psów 

w Łęczycy znalazł pod bramą 
placówki pięć szczeniąt. Jeden 
pies i cztery suczki czekały w 
kartonowym pudełku. Dobrze, 
że zostały porzucone pod schro-
niskiem, a nie np. w lesie czy na 
łąkach, dzięki temu szybko zna-
lazły schronienie. 

– Żywiołowe i pełne energii 
szczeniaki mają około 1,5 miesiąca. 
Obecnie przechodzą dwutygodnio-
wą kwarantannę, w czasie której 
zostaną zaszczepione, odpchlone 
i odrobaczone. Zaczęliśmy inten-
sywne poszukiwanie maluchom 
nowych domów. Wierzymy, że uda 

Tuż przy wejściu do 
ROD „Irys” od stro-

ny ul. Słowackiego pełno jest 
śmieci. Walają się w rowie, na 
parkingu oraz przy ogrodze-
niu. Taki widok razi w oczy 
działkowców, którzy wraz z 
nadejściem wiosny, coraz czę-
ściej odwiedzają ogród.

O problemie rozmawialiśmy 
ze Stanisławem Stolińskim, 
prezesem „Irysa”.

- Problem ze śmieciami w na-
szym ogrodzie jest dość duży. 

Drzewka owocowe na topie

Nadia Jarzębowska przyznaje, że sezon na sadzenie drzewek owocowych już wystartował

sadzonek, na działkę lub do ogrodu 
– mówi N. Jarzębowska. - Wybór jest 
spory. Mieszkańcy kupują zarówno 
drzewka jak i krzewy.

Mimo nie najniższej ceny, bo za 
drzewka owocowe trzeba zapłacić 
średnio od 18 – 23 zł a za krzewy 
od 8 do 12 zł, to przy stoisku pusto 
nie jest. 

Jeśli zaś chodzi o rośliny ozdob-
ne, to póki co największym zainte-
resowaniem cieszą się praktycznie 
wszystkie odmiany róż. A już 
niedługo do sprzedaży trafią róż-
norodne, kolorowe kwiaty.

(mku)

Szczenięta porzucone 
w kartonie

Fo
t. U

M 
Łę

cz
yc

a

nam się znaleźć dla psiaków kocha-
jących właścicieli – mówi Tomasz 
Jóźwiak z Zieleni Miejskiej.

Baner do reklamacji

Baner z Borutą został zdjęty, niedługo zawiśnie nowy

ZwięksZono środki na drogowe 
inwestycje 

W tym roku utwardzony zostanie m.in. teren przy ul. Wojska Polskiego 16

(strona zachodnia),
-  Utwardzenie terenu przy ul. Wojska 
Polskiego 16,

-  Utwardzenie terenu na ul. M. 
Konopnickiej między blokami 8a, 
8b, 8c,

-  Utwardzenie terenu na ul. Bel-
wederskiej 9 i 11 oraz wykonanie 
chodnika do śmietnika,

-  Utwardzenie ul. Osiedlowej (odci-
nek wschodni),

- Remont ul. Krótkiej,
- Chodnik przy ulicy Wrzosowej.
Warto zaznaczyć, że przesu-

nięte przez radnych miejskich 
środki, czyli dodatkowe 135 tys. 
zł na remonty ulic i chodników, 

pochodziły z następujących 
zadań:

- 150 tys. zł z przebudowy budyn-
ku biurowego po byłym Zakładzie 
Karnym w Łęczycy na potrzeby pod-
ległych miastu jednostek organizacyj-
nych (kwotę 600tys. zł zredukowano 
do 450 tys. zł), 

- 44 tys. zł - podczas grudniowej sesji 
budżetowej radni nie zabezpieczyli 
środków w wysokości 44 tys. zł na ak-
tualizację dokumentacji w zakresie 
zmniejszenia kosztów budowy stadio-
nu miejskiego.

Pozostała kwota z przesunięć prze-
znaczona została na inne cele.

(zz)

ŚmieciowiSko przy działkach

Przy wejściu do ogrodu jest 
informacja, że zabrania się 
zaśmiecania terenu przyległego 
do ogrodu. Zakaz nie jest 
przestrzegany

Przy głównej bramie jest jeden 
duży kontener, ale nie wszy-
scy wyrzucają do niego śmieci. 
Bardzo trudna sytuacja jest od 
strony łąk, gdzie leży sterta 
gałęzi, trawy, ale też butelek a 
nawet stary sedes. Działkowcy tu 
bardzo narozrabiali, ale niedługo 
zajmiemy się porządkami w tym 
miejscu. Jeśli zaś chodzi o teren 
przy naszym ogrodzie od ulicy 
Słowackiego, to my nie mamy tu 
nic do powiedzenia. Jest to teren 
miasta i miasto powinni posprzą-
tać te śmieci – usłyszeliśmy od 
prezesa.

Przy wejściu do „Irysa” od ul. 
Słowackiego swego czasu był usta-
wiony duży kontener na śmieci. 
Nie spełniał jednak oczekiwań, bo 
zapełniał się w ciągu 2-3 dni, od-
padki po prostu były podrzucane. 
Obecnie działkowcy płacą 30 zł za 
śmieci na sezon.

Oficjalnie „Irys” rozpoczyna 
działalność w połowie maja, woda 
zostanie włączona 18 kwietnia.

(zz)
Rów z obu stron pełen jest śmieci, 
głównie butelek

Baza Zieleni Miejskiej 
przy ulicy Kilińskiego 

od lat wymaga gruntownego 
remontu. Jak powiedzieli nam 
pracownicy jednostki, sytuacja 
nie polepszyła się ani trochę a 
podczas tegorocznej zimy w bu-
dynku zamarzła woda. 
- Jak długo jeszcze będziemy 
czekać, żeby mieć przyzwoite wa-
runki socjalne? - pytają pracow-
nicy Zieleni Miejskiej. - Inspekcja 
pracy dała termin, żeby zrobić 
remont budynku, a jednostka 
wciąż ten termin przekłada. Czy 

cokolwiek zmieni się do następ-
nej zimy?
Termin wykonania remontu w 
budynku przy ul. Kilińskiego rze-
czywiście został przesunięty z 
końca czerwca do końca roku. Jak 
zapewnia urząd miejski, do tego 
czasu remont zostanie zrobiony. 
„Jeszcze w tym roku zostaną 
wykonane kompleksowe prace 
ziemne w zakresie pogłębienia 
położenia przyłączy, które są 
osadzone zbyt płytko, dlatego 
przy bardzo niskich tempera-
turach dochodzi do zamarznię-

cia wody. Decyzją Powiatowej 
Inspekcji Pracy termin wyko-
nania prac w budynku Zieleni 
Miejskiej upływa 31 grudnia br. 
Jednostka Budżetowa Zieleń 
Miejska przeprowadzi w tym 
czasie gruntowny remont ww 
budynku.” - czytamy w odpo-
wiedzi magistratu.
Pracownicy mają nadzieję, że dalsze-
go odwlekania remontu nie będzie. 
A termin do końca roku będzie tym 
razem wiążący.

(zz)

warunki wciąż fatalne
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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

[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.

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Łęczyca

Łęczyca Zieleń Miejska rozpo-
częła równanie ulic 

na osiedlu Królów Polskich. Na 
pierwszy ogień poszła ulica Ja-
giełły. Na dziurawej nawierzchni 
wysypywany jest betonowy gruz, 
czyli pokruszone trylinki, płyty 
chodnikowe i krawężniki zdemon-
towane z terenu miasta. 

- Ulica Jagiełły była w najgor-
szym stanie na tym osiedlu, dlate-
go od niej zaczęliśmy. Utwardzona 
zostanie do skrzyżowania z ul. Ło-
kietka oraz ul. Łokietka. Na razie 
tylko te dwie. W dalszej kolejności 
będziemy utwardzać inne ulice w 
mieście, które tego bez wątpienia 
wymagają. Dysponujemy 500 
tonami materiału, jeśli wystarczy, 
to wrócimy na osiedle Królów – 
wyjaśnia Karol Niewiadomski, 
dyrektor ZM w Łęczycy. - Nie jest 
to docelowa nawierzchnia na tym 
osiedlu, w ten sposób doraźnie 
chcemy poprawić stan osiedlo-
wych ulic.

Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego 

w Łęczycy niedługo rozpocznie 
budowę nowego bloku przy ul. 
Kaliskiej/ Konopnickiej. Na zain-
teresowanych czekać będzie 27 
mieszkań.

– W planach jest powstanie trzech 
kawalerek o powierzchni ok. 29 m2, 

Będzie nowy blok TBS-u
20 mieszkań 2-pokojowych o po-
wierzchni od 40-50 m2 oraz 4 miesz-
kania 3-pokojowe o powierzchni 
ok. 60 m2 – mówi Elżbieta Marek, 
prezes TBS-u w Łęczycy.

Mieszkania zostaną oddane do 
użytku w II połowie 2019 r. Osoby 
zainteresowane mogą składać wnio-
ski o przydział lokali mieszkalnych. 

Gruz na Jagiełły

W przeciągu tygodnia gruz powi-
nien zostać wysypany oraz zwało-
wany. Pracownicy Zieleni Miejskiej 
cały czas pracują też na ulicy Dwo-
rzaczka. Jeżeli sprzyjające warunki 
atmosferyczne się utrzymają, prace 
powinny zakończyć się z końcem 
kwietnia. Do wykonania pozostało 
jeszcze ułożenie ok. 300 m chodnika. 
Po zakończeniu ww. prac, zostanie 
posiana trawa. 

(zz)

Na ulicy Jagiełły wysypywany jest 
betonowy gruz

Pole to nie droga publiczna – mówi radna
Gm. Łęczyca Czytelnicy po-

informowali re-
dakcję o nietypowej sprawie 
w miejscowości Leszcze. Grun-
towa droga, którą przez długi 
czas jeździli mieszkańcy, została 
zamknięta przez radną gminy 
Łęczyca i sołtyskę wsi Leszcze 
Agatę Fornalczyk.

- Radna zawiązała taśmę z obu 
stron drogi i nie ma przejazdu, a 
pod koniec tygodnia na środku 
drogi od strony swojego domu 
położyła kamień. To jakiś ab-
surd, żeby osoba pełniąca funkcję 
publiczną zachowywała się w 
taki sposób, przecież ludzie ją 
wybrali, z jakichś względów za-
ufali. Chyba powinna pomagać 
ludziom. Jest nie tylko radną, 
ale też sołtysem, a przez to, że 
uniemożliwia przejazd tą drogą, 
utrudnia życie mieszkańcom – 
usłyszeliśmy. - Droga dojazdowa 
do posesji radnej jest wąska, ma 
tylko 6 metrów, naprzeciwko jej 
domu jest warsztat samochodo-
wy, w którym zawsze jest dużo 
samochodów, nieraz nie można 
przejechać, nakręcić też jest trud-
no. Po prostu wstyd, żeby radna 
gminy robiła takie rzeczy.

Radna A. Fornalczyk, takich 
argumentów nie przyjmuje.

- Co z tego, że jestem radną i 
sołtysem, przecież jutro mogę nie 
być, zawsze można zrezygnować 
i co wtedy? Czy to, że pełnię 
takie funkcje oznacza, że mam 

pozwalać na niszczenie mojej łąki 
i upraw? Zagrodziłam drogę, bo 
tego było już za dużo. Samochodów 
przybywało, jak na wieś, to ruch 
zrobił się naprawdę duży, kierowcy 
rozjeżdżali mi pola, jeździli, za prze-
proszeniem, jak bydło. Niedawno 
kurier zlekceważył taśmę i prze-
jechał po moim zbożu. Musiałam 
ograniczyć przejazd w tym miejscu, 
ludzie wcale nie szanowali mojej 
własności. Trzeba jasno powiedzieć, 
że to nie jest żadna droga gminna, ta 
gruntówka jest moją prywatną wła-
snością, to moja działka – mówi rad-
na A. Fornalczyk. - Prawda jest też 
taka, że nikt nie przyszedł do mnie, 
żeby porozmawiać o zrobieniu tego 
przejazdu. Gdyby ktoś poprosił, to 
zastanowiłabym się nad tym. Każ-
dy potrafi tylko psy wieszać, kiedy 

coś jest nie po jego myśli. Kiedyś 
nawet chciałam przekazać część 
działki do gminy, żeby była to 
droga wewnętrzna, ale skończyło 
się na niczym.

O sprawie rozmawialiśmy też w 
urzędzie gminy Łęczyca. Wójt wie 
o problemie.

- Radna ma prawo ogrodzić tę 
drogę, bo to jej własność i nikt nie 
może jej tego zabronić. Gmina czy-
ni starania, aby zrobić mieszkań-
com dojazd do posesji. Kończymy 
kompletowanie dokumentacji, 
będziemy po kolei od wszystkich 
właścicieli wykupywać grunty. 
Nie obiecam, że załatwimy sprawę 
do końca roku, ale chciałbym, aby 
tak było – mówi Jacek Rogoziński, 
wójt gminy Łęczyca.

(zz)

Droga gruntowa jest prywatną własnością radnej gminy Łęczyca. Bez jej zgody, przejazd nie jest możliwy
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Łęczyca

 

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” 

zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie: 

 

„Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości” 

 
które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  

w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 w godz. 16.00 – 19.00 

Szkolenie skierowane jest do osób zamieszkałych na obszarze wiejskim objętym LSR  
(gmina Daszyna, gmina Grabów, gmina Łęczyca i gmina Miasto Łęczyca). 

Tematyka szkolenia obejmować będzie zakres związany z planowanym naborem na 
rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, sposobie wypełniania i przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych. 

W szkoleniu udział będą mogły wziąć wyłącznie osoby wcześniej zgłoszone. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 508 115 897 do dnia 16 kwietnia br. 

Ilość miejsc ograniczona.  

Szkolenie jest bezpłatne. 

ogłoszenie

Kibice z Łęczycy coraz 
wyraźniej pokazują 

swoją niechęć do zwolenników 
drużyn przeciwnych. W mieście 
oprócz napisów na murach, czę-
sto bardzo wulgarnych, ostatnio 
pojawiły się nalepki na znakach 
drogowych. Jedna z nich została 
umieszczona na znaku drogo-
wym przy ul. M. Konopnickiej 8. 
Z uwagi na fakt, że znak był stary 
i w tym miejscu już niepotrzebny, 
został usunięty razem z kibicow-
ską nalepką.

(zz)

Zakaz wjazdu... dla ŁKS-u

sŁUga sZatana!
Mieszkańcy jednej z kamienic przy 
ulicy Poznańskiej od połowy lute-
go żyli w ciągłym strachu. Nowy 
lokator dał im się mocno we znaki. 
Dlaczego?

58-letni Marek W. na 15 lat został 
odizolowany od społeczeństwa za 
ciężkie pobicie człowieka . Gdy swoje 
odsiedział i wrócił do Łęczycy, miasto 
było zobowiązane do zapewnienia 
mu mieszkania. Dostał lokal przy 
Poznańskiej.

- Na początku nie było źle, pan 
Marek chodził schludnie ubrany, był 
uprzejmy, w mieszkaniu też panował 
porządek – mówi Danuta Kaźmier-
czak, jedna z sąsiadek mężczyzny. 

- Niestety, po jakimś czasie zaczęła 
się nasza gehenna. Nowy lokator po 
spożyciu alkoholu stawał się w jednej 
chwili agresywny, po to, żeby za kilka 
minut przepraszać, że źle zrobił. Jego 
wahania nastrojów były bardzo nie-
bezpieczne.

- A te jego nocne wyprawy na cmen-
tarz, aby modlić się do szatana? - dodaje 
Halina Szady, kolejna lokatorka ka-
mienicy. - Najgorsze były powroty, bo 
wtedy głośno pukał do naszych drzwi, 
żądając ich otwarcia i równocześnie 
grożąc, np. „ty k….wo, bo cię podpalę”. 
Oczywiście szczekały głośno wszystkie 
psy, budziły się dzieci, których tu jest 
siedemnaścioro i zaczynało się praw-
dziwe piekło.

Mało kulturalne zachowanie 58-latka 
lokatorzy jeszcze mogliby znieść. Pro-
blem jednak w tym, że ich życie z dnia 
na dzień było coraz bardziej zagrożone.

- Najbardziej obawialiśmy się, kie-
dy lokator gotował jajka przez trzy 
godziny, albo kiedy rozpalił ognisko 
w swoim mieszkaniu, bo chciał upiec 
sobie kiełbaski. Strach pomyśleć, co by 
było gdybym w porę nie zauważył 
dymu - mówi pan Piotr.

- Baliśmy się każdej godziny, bo nikt z 
nas nie potrafił przewidzieć co wymyśli 
ten, jak sam kazał na siebie mówić, słu-
ga szatana - dodaje D. Kaźmierczak. - O 
naszej sytuacji powiadomiliśmy urząd 
miasta, policję, straż miejską i Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 
MOPS przyznaje, że ma związane 

ręce.
- Wiemy o trudnej sytuacji mieszkań-

ców z ul. Poznańskiej, ale tak naprawdę 
to my jako instytucja niewiele możemy 
zdziałać, bo ten pan nie jest nawet na-
szym podopiecznym - informuje Iwona 
Porczyńska, kierowniczka MOPS w 
Łęczycy. - Nie oznacza to jednak, że nie 
podjęliśmy działań. Nasz pracownik 
pouczył mieszkańców, co mają robić 
w sytuacji zagrożenia. Z taką właśnie 
mieliśmy do czynienia w ostatni wto-
rek. Mężczyzna postanowił rozpalić 
ognisko w mieszkaniu. Lokatorzy 
wezwali pogotowie i policję.

Straż miejska również interwenio-
wała w kamienicy przy Poznańskiej.

- Po zgłoszeniu od lokatorów, że jeden 
z mieszkańców zakłóca im spokój, 
udaliśmy się na miejsce. Rozmawiałem 
z mężczyzną, próbując go przekonać, 
że jego zachowanie jest co najmniej 
nieodpowiednie. 58-latek został po-
uczony, a z pozostałymi lokatorami 
rozmawialiśmy, jak mają się zachować 
w sytuacji zagrożenia.  Niestety, per-
swazja słowna na niewiele się zdała, 
bo już na drugi dzień lokator o mało 
nie podpalił kamienicy – usłyszeliśmy 
od Tomasza Olczyka, komendanta 
straży miejskiej. - Tego samego dnia, 
kiedy doszło do incydentu z ogniskiem 
w mieszkaniu, 58-latek został zabrany 

do szpitala psychiatrycznego. Ma 
stwierdzoną schizofrenię i na podsta-
wie decyzji sądu może funkcjonować 
samodzielnie, jednak musi być pod 
stałą opieką. W tym przypadku jest 
to jednak niemożliwe. Mężczyzna 
jest bezdzietnym kawalerem i miesz-
kał sam. Przez brak kontroli przestał 

Mieszkańcy kamienicy często rozmawiają o 58-latku

- Przyjęliśmy zgłoszenia od 
lokatorów – mówi szef straży 
miejskiej

przyjmować leki i zaczął nadużywać 
alkoholu. 

Lokatorzy kamienicy obawiają 
się, że ich uciążliwy sąsiad szybko 
wyjdzie ze szpitala psychiatrycznego 
i znów nie będzie przyjmował leków 
a ich męczarnia będzie trwała dalej.

(mku), (zz)
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Poddębice

Poddębice

Poddębice

ogłoszenie

Przez kilka godzin 
trwało w ub. ponie-

działek czyszczenie z piasku placu 
targowego. Służby komunalne 
solidnie przyłożyły się do pracy. 
Jednak – na co zwracają uwagę 
kierowcy – na wielu ulicach w 
mieście zalega jeszcze piasek 
po zimie. Może warto, aby w 
pierwszej kolejności posprzątać 
ruchliwe drogi, zamiast spokoj-
nego placu. 

(ps)

Na drzwiach ko-
ścioła pw. św. Ka-

tarzyny pojawiły się wulgarne 
napisy. Choć większość słów 
została zamazana, to niektóre 
można odczytać. Parafi anie nie 
kryją emocji i mocno krytykują 
autora pseudograffi ti. 

- Naganne jest umieszczanie 
napisów na elewacjach budyn-
ków. Jednak takie bohomazy na 
kościele, to przecież świętokradz-

two – słyszymy od 

Zdzisławy Wal-
czak. - Myślę, że 
jest to „dzieło” 
jakiegoś młode-
go człowieka, 
który nawet nie 
zdaje sobie spra-
wy ze swojego 
uczynku. 

W Poddębi-
cach, podobnie 
zresztą jak w in-
nych miastach 

w regio-
nie, nie bra-
kuje boho-
mazów na 
elewacjach 
różnych nie-

Nie cieszył długo 
swoim widokiem 

stylowy zegar ustawiony przy 
zmodernizowanej ul. Zielonej. 
Został zniszczony przez wandali. 

- W naszym mieście niestety szyb-
ko jest niszczone mienie. I komu 
przeszkadzał ten zegar? - pytają 
zbulwersowani mieszkańcy. 

Jak się dowiedzieliśmy, w Pod-
dębicach wzrasta liczba dewastacji. 
Z całą pewnością problemem jest 
brak podglądu z miejskiego moni-
toringu, który wciąż nie jest zainsta-
lowany w nowej komendzie policji. 

Miejski monitoring działa na „pół 
gwizdka”. Obraz z kamer jest jedy-
nie nagrywany. Niestety, niektóre 
kamery też są zdewastowane. 

(ps)

Zniszczony zegar

w regio-
nie, nie bra-
w regio-
nie, nie bra-
w regio-

kuje boho-
mazów na 
elewacjach 
różnych nie-
elewacjach 
różnych nie-
elewacjach 

 Już po długim majowym week-
endzie fi rma DROGOMEX z Prusz-
kowa rozpocznie prace na drodze 
powiatowej Sędów – Chropy - Kle-
mentów – Praga – Bałdrzychów 
– Busina. 

W czwartek 12 kwietnia br. podpi-
sano umowę na przebudowę 10 km 
odcinka drogi łączącej gminę Poddę-
bice i Wartkowice. Prace obejmować 
będą odwodnienie nawierzchni, wy-
konanie zjazdów, utwardzenie pobo-
czy i położenie nowej nawierzchni 
oraz chodników w Chropach, Kle-
mentowie i Bałdrzychowie, a także 
wykonanie oznakowania pionowe-
go i poziomego. 

Realizację tej inwestycji firma 
DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa 
wyceniła w przetargu na ponad 7 
mln zł.  

- Droga Sędów – Chropy -  Kle-
mentów – Praga – Bałdrzychów 

– Busina realizowana jest dzięki 
dofi nansowaniu z Programu prze-
budowy dróg lokalnych. – mówi 
Ryszard Rytter, starosta poddę-
bicki. – Na drodze tej wykonali-
śmy już przewierty, studzienki 
ściekowe, studnie chłonne a także 
wbudowaliśmy krawężniki w 
miejscowości Klementów za kwotę 
ponad 96 tys. zł. Prace te zleciliśmy 
wcześniej w związku z inwestycją 
prowadzoną przez gminę Poddę-
bice. Obecnie zawarliśmy umowę 
na realizację pozostałych 10 km 
tej ważnej dla mieszkańców drogi 
i do końca września inwestycja 
zostanie zakończona. 

 W czwartek podpisano również 
umowę na nadzór inwestorski z 
Pawłem Jodaniewskim, który w 
imieniu powiatu będzie pełnił 
dozór nad przebudową 10 km 
odcinka drogi Sędów – Chropy 

- Klementów – Praga – Bałdrzy-
chów – Busina. 

Jest to kolejny odcinek drogi, 
którego realizację zapowiadał 
w tym roku zarząd powiatu w 
Poddębicach. Już niebawem za-
kończone zostaną prace na dro-
dze Charchów Księży – Rzechta, 
a obecnie trwa postępowanie 
przetargowe na przebudowę 
drogi Poddębice – Brudnów oraz 
ulicy Rzecznej w Uniejowie.     

Powiat podpisał umowę 

Inwestycja za ponad 7 mln zł

Wulgaryzmy na kościele 

ruchomości. Jednak wulgaryzmy 
na kościele, to rzeczywiście szoku-
jąca sytuacja. Nie tylko parafi anie 
mogą czuć się oburzeni. 

(ps)

Plac odkurzony, 
ulice zapiaszczone 
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materiał promocyjny

Hasła i daty: RÓWNOŚĆ, PA-
MIĘĆ, WSPÓLNIE, 3 MAJA 1791, 
1918, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁA, 
OJCZYZNA, PARTNERSTWO, 
które od kilku dni sukcesywnie 
pojawiają się na balkonach bu-
dynków w Uniejowie z dnia na 
dzień wzbudzają coraz większe 
zainteresowanie mieszkańców 
Uniejowa i turystów odwiedzają-
cych miasto. W najbliższym cza-
sie pojawi się więcej intrygują-
cych form zdobiących przestrzeń 
miasta, a ich wspólną cechą są 
barwy narodowe oraz kolory 
flagi unijnej. Wszystkie razem 
będą stanowić spójną dekorację, 
która wraz z przygotowaną na 
Święto Flagi iluminacją dzwonni-
cy, ozdobi miasto rozpoczynając 
oficjalnie całoroczne gminne 
obchody 100-letniej Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.

„Stulecie obchodów drugi raz 
już się nie powtórzy”

Przygotowania do upamiętnie-
nia niezwykle ważnego w historii 
naszego kraju wydarzenia rozpo-
częły się już kilka miesięcy temu. 
W gabinecie włodarza gminy 
narodził się wtedy pomysł celebro-
wania rocznicy przez cały rok i za 
pomocą różnych form. Jest co świę-
tować, zatem nie ma powodu, aby 
czekać aż do 11 listopada, a święta 
majowe, które też mają patrio-
tyczny charakter, będą doskonałą 
okazją do rozpoczęcia obchodów. 
W ich program wpisują się nie tyl-
ko elementy wizualne, choć będą 
nam przez cały rok towarzyszyć. 
Zaplanowano z tej okazji wyda-
rzenia kulturalne, imprezy o cha-
rakterze patriotycznym, a nawet 
nasadzenia drzew, które pozostaną 
dla przyszłych pokoleń ważnym 

symbolem dumy 
z bogatej historii 
Polski i Polaków.

– Stulecie ob-
chodów drugi 
raz już się nie 
p o w t ó r z y  – 
zauważa Józef 
K a c z m a r e k , 
b u r m i s t r z 
Un ie jowa. – 
Szukamy po-
mysłów, jak 
upamięt n ić 
to wydarze-

nie. Bardzo długo czekaliśmy, 
aby mieć niepodległość. My 
może trochę tego nie doceniamy. 
Na pewno nie w takim stopniu 
i wymiarze, w jakim powin-
niśmy. Bo kto zna historię, ten 
wie, jak ważne dla Polski było to 
wydarzenie. Naszym pomysłem 
było, aby powiązać rocznicę 
odzyskania niepodległości ze 
sztuką ulotną, bo to świetnie 
komponuje się i wpisuje w kon-
tekst nadchodzących wydarzeń 
w Uniejowie.

Pierwsze elementy dekoracji 
już się pojawiły, to balkony 
w narodowych oraz unijnych 
barwach, na których widnieją 
patriotyczne hasła, odnoszące 
się do wydarzeń z historii Pol-
ski, ale mające jednocześnie 
wymiar uniwersalny – aktu-
alne także dziś, w stuletnią 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Plecione konstrukcje 
zawieszono m.in. na budyn-
kach użyteczności publicznej 
(urząd miasta), a także na ba-
lustradach balkonów prywat-
nych domów. W skutek tego, 
mieszkańcy mogli osobiście 
zaangażować się w obchody, a 
przecież o to właśnie chodziło 
– by świętować mogli wszyscy. 
Serdecznie dziękujemy właści-
cielom budynków, którzy pozy-
tywnie zareagowali na prośbę 
udostępnienia balkonów.

Monumentalny efekt 
współpracy mieszkańców

Nie tylko uniejowski samorząd 
przygotowuje dekoracje na tę spe-
cjalną okazję. Kolejny krok zrobią 
uczniowie wszystkich szkół z 
terenu gminy, którzy na skwerze 
przed kolegiatą będą niebawem 
przygotowywać pozostałe ele-
menty przestrzenne. Dekoracje 
wykonane przez młodzież będą 
miały formę biało-czerwonych, 
plecionych ostrosłupów.

Dodatkowo planowane jest, 
aby w dniu 2 maja rozpoczęło się 
oficjalne „tkanie” (metodą przęsła) 
flagi Polski, która zostanie oficjal-
nie zaprezentowana podczas ob-
chodów 100-lecia Niepodległości, 
w dniu 11 listopada br. Flaga ma 
mieć około 200 m długości, tak, 
aby oplatać rynek, zostanie utkana 
przez słuchaczki Uniwersytetu III 

Wieku i panie z Kółek Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy.

Uniejów za dnia i po zmroku
Latarnię obok przystanku PKS 

już od kilkunastu dni, a w zasadzie 
nocy, zdobi rozświetlona instalacja 
przypominająca flagę Polski. Przed 
majowym weekendem jeszcze 40 
podobnych iluminacji pojawi się na 
latarniach wzdłuż ul. Bł. Bogumiła 
oraz w centrum Uniejowa. Ale to 
nie wszystko, latarnie ozdobią 
dodatkowo pionowe bannery z 
wizerunkiem Orła Białego, a nad 
jezdnią rozciągną się girlandy z 
proporcami w barwach narodo-
wych oraz kolorach Gminy. Ponad-
to, Rynek nocą oświetla sznurkowy 
neon, natomiast 2 maja, w dniu roz-
poczęcia obchodów, premierowo 
rozbłyśnie patriotyczna iluminacja 
świetlna dzwonnicy.

BIAŁO – CZERWONY UNIEJÓW 

Rusztowania rozstawione na po-
czątku ub. tygodnia przy bloku na 
ul. Sobieskiego 5 wzbudzają ogólne 
zainteresowanie na osiedlu Północ. 
Lokatorzy bloku nie kryją zadowo-
lenia z właśnie rozpoczynających 
się remontów balkonów i elewacji. 
W sumie inwestycja spółdzielni 
mieszkaniowej obejmie w tym roku 
4 bloki. 

Jako pierwsze wyremontowane zo-
staną bloki przy ul. Sobieskiego 5 i 9. 
Następnie wyremontowane zostaną 
bloki przy ul. Sobieskiego 7 i 8. Spół-
dzielnia mieszkaniowa realizuje wcze-
śniej wyznaczony harmonogram prac. 

- Rok temu wyremontowane zostały 
balkony w blokach przy ul. Sobieskiego 

3 i Zielonej 2. W tym 
roku wyremontujemy 
kolejne 4 bloki. Chcie-
libyśmy sukcesywnie 
remontować balko-
ny i elewacje bloków. 
Myślę, że większość 
balkonów i elewacji w 
naszych zasobach zo-
stanie odnowiona na 
przestrzeni 5 – 6 lat – 
mówi Sławomir Gła-
węda, prezes spół-
dzielni mieszkaniowej 
w Poddębicach.

Jak się dowiedzieliśmy, na odno-
wienie balkonów i elewacji jednego 
bloku potrzeba ok. 1,5-miesiąca. 

Spółdzielnia przezna-
czyła w tym roku na 
inwestycję 750 tysięcy 
złotych. Lokatorzy nie 
poniosą dodatkowych 
wydatków w związku 
z pracami remonto-
wymi. 

Remont odbywać się 
będzie według nowa-
torskiej metody. To tzw. 
metoda Webera. 

- Na posadzki bal-
konowe zastosowany 
zostanie natrysk ze 

specjalnej żywicy. Oczywiście będzie 
kilka warstw a efekt jest naprawdę 
bardzo dobry. Lokatorzy nie muszą się 

Spółdzielnia rusza z remontami 

Jako pierwsze 
wyremontowane 
zostaną balkony 
w blokach przy 
ul. Sobieskiego 5 i 9

martwić, że balkon będzie źle wyglądał 
– zapewnia szef spółdzielni. 

S. Gławęda dodaje, że nowy kolor 
elewacji bloków będzie stonowany i 
podobny do tego, który już jest. Chodzi 
o estetykę osiedla. 

Spółdzielnia mieszkaniowa wraz z 

rozpoczętym remontem balkonów i 
elewacji bloków przeznacza również 
środki finansowe na odnawianie 
osiedlowych parkingów. Chodzi 
przede wszystkim o malowanie linii 
wyznaczających kierowcom miejsca 
postojowe. 

Na zdjęciu prezes Sławomir 

Gławęda 

Przy ul. Łęczyckiej rozrzucone zo-
stały w ub. tygodniu ulotki ruchu 
społecznego „Obywatele RP”. W 
mieście już na dobre rozpoczęły się 
przedwyborcze tarcia. Ulica Łęczyc-
ka stała się ulubionym miejscem, 
w którym przeciwnicy rządów PiS 
wyrażają różnymi metodami swoje 
opinie. 

Ulotki, które leżały na chodniku, 
przy przystankach a także na traw-
nikach, zawierają głównie krytyczne 
uwagi dot. zmian w sądownictwie. Jest 
również obszerny opis ruchu. 

Mieszkańcy zachodzą w głowę 

Obywatele RP w Poddębicach 
dlaczego akurat ul. Łęczycka jest w 
Poddębicach ulubionym miejscem 
antyrządowej akcji.

- Tylko przy tej ulicy natknąć się 
można na tak dużą liczbę naklejek 
krytykujących PiS. Widziałam też 
wcześniej rozwieszone na jednym z 
ogrodzeń na ul. Łęczyckiej duże hasła 
antypisowskie – mówi pani Anna. 

Warto wspomnieć, że przy Łę-
czyckiej mieści się siedziba starostwa 
powiatowego. Kilka tygodni temu w 
gmachu starostwa powiatowego poseł 
PiS Piotr Polak zauważył antypisow-
skie broszury. Powiadomił policję i 

prokuraturę. 
Śledztwo w 
tej sprawie 
trwa. Policja 
przesłuchu-
je urzęd-
n i k ó w 
starostwa 
w Poddębi-
cach. 

(ps)

Ul. Łęczycka stała się 
ulubionym miejscem 

antyrządowej opozycji

Uruchomiona fontanna cie-szy mieszkańców. Szcze-gólnie w ciepłe i słoneczne dni, których ostatnio nie brakuje. Odpoczywający przy fontannie nie narze-kają już na to, że siedząc na ławkach woda zalewa im stopy. Strumień jest bowiem znacznie mniej-szy, niż to było w latach poprzednich i nie tworzą się już potężne kałuże. 
(ps)

Tryska, ale mniej...
Poddębice 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 279: Co z głowy, to z myśli.

uŚmiechniJ Się
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uŚmiechniJ Się
* Dlaczego blondynka bierze linijkę 
do łóżka?
- Żeby zmierzyć, jak długo spała! 

* * *
* Pani w przedszkolu rozdała dzieciom 
rysunek kaczki z parasolem do poko-
lorowania. Zbierając prace zauważyła, 
że Jasiu pomalował kaczkę na czerwono.
- Jasiu - spytała - Ile razy w życiu widziałeś czerwoną 
kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem. 

* * * 
* Żona do męża:
- Coś się dzieje z moim telefonem. Rozmawiałam dziś z 
przyjaciółką, ale nic nie mogłam zrozumieć.
- A próbowałyście nie mówić w tym samym czasie? 

* * *
* Dobry pies przewodnik to taki, który z powodu desz-
czu będzie oprowadzał swojego właściciela po miesz-
kaniu przez dwie godziny, umiejętnie imitując uliczne 
dźwięki. 

* * *
* Przychodzi babcia do urzędu skarbowego, złożyć PIT. 
Urzędniczka sprawdza i mówi: 
- Właściwie wszystko jest dobrze tylko brakuje Pani 
podpisu 
- Ale jak ja mam się podpisać? 
- No tak jak się Pani zawsze podpisuje. 
Babcia bierze długopis i pisze: 
- Całuję gorąco, babcia Aniela. 

* * *
* Pijany facet wraca do domu. Żona zaczyna awanturę i 
wymownie pokazuje palcem na zegarek. Na co facet: 
- Wielkie halo! Zegarek! Jak mój ojciec wracał do domu, 
to matka na kalendarz pokazywała! 

* * *
* - Tato, a ty chciałeś chłopca czy dziewczynkę? 
- Zasadniczo chciałem tylko twoją matkę, synu. 

ZUPA PIECZARKOWA
Składniki:
1/2 kg pieczarek
4 średniej wielkości ziemniaki
2 marchewki (około 30 dag)
2 korzenie pietruszki (około 20 
dag) 
1 por - tylko biała część
kawałek selera (około 20 dag)
1 średniej wielkości cebula
1/2 szklanki słodkiej śmietanki 
12% 
2 czubate łyżki drobno posiekane-
go koperku
6 szklanek wody (1 i 1/2 litra)
2 łyżki oleju
1 łyżka masła
2 listki laurowe
3 ziarna ziela angielskiego
5 całych ziaren pieprzu

Etapy przygotowania:
Marchewki, korzenie pietruszki oraz seler 
obierz, umyj i pokrój na małe kawałki. Pora 
pokrój na cienkie plasterki. Do garnka wlej 
wodę, dodaj warzywa, liście laurowe, całe 
ziarna pieprzu i ziele angielskie. Doprowadź 
do wrzenia i gotuj na średnim ogniu około 
30 minut, aż warzywa będą miękkie. Kiedy 
warzywa się gotują przygotuj pieczarki. 
Obierz je, odetnij końcówki i pokrój na 
kawałki o grubości około 1/2 cm (pamiętaj, 
by ich nie kroić zbyt cienko). Obraną cebulę 
pokrój na drobną kostkę. Na dużej patelni 
rozgrzej olej z masłem, dodaj cebulę, lekko 
posól, smaż na dużym ogniu cały czas mie-
szając przez 2 minuty, aż zacznie się szklić. 
Dodaj pieczarki i nadal mieszając smaż na 
dużym ogniu, aż zaczną się rumienić na 
brzegach (staraj się tak je smażyć, by nie 
gotowały się we własnym sosie). Zdejmij z 
ognia. Obrane i umyte ziemniaki pokrój na 
kostkę o boku około 1/2 cm. Do wywaru 
z warzywami dodaj ziemniaki i podsma-
żone pieczarki, gotuj na średnim ogniu, aż 
ziemniaki zmiękną (czyli około 8-10 minut). 
Zupę zestaw z ognia, dodaj lekko posoloną 
śmietankę wymieszaną z kilkoma łyżkami 
gorącej zupy oraz koperek. Wymieszaj, 
przykryj, odstaw na kilka minut, by smaki 
się połączyły. 

ZAPIEKANKA Z TUŃCZYKIEM
Składniki:
1 szklanka ryżu
2 szklanki lekkiego bulionu warzywne-
go (np. z 1/2 kostki)
1 duża cebula
1 mały ząbek czosnku
oliwa
1 puszka tuńczyka
2-3 pomidory
pieprz ziołowy
tymianek, bazylia
natka pietruszki
1 jajko, starty żółty ser 

Etapy przygotowania:
Cebulę pokroić i zeszklić na oliwie 
z odrobiną soli, dodać pokrojony 
czosnek i suchy ryż. Smażyć chwil-
kę, zalać gorącym bulionem, dusić 
do wchłonięcia płynu. Tuńczyka 
odsączyć. Pomidory sparzyć, obrać 
ze skóry, pokroić dość drobno. Wy-
mieszać tuńczyka, pomidory i ryż, 
doprawić do smaku pieprzem i zio-
łami. Wymieszać z roztrzepanym jaj-
kiem. Przełożyć do wysmarowanego 
tłuszczem naczynia żaroodpornego, 
posypać żółtym serem. Zapiekać 
20-25 minut w temperaturze 190°C. 
Wersja z makaronem: makaron (w 
ulubionym kształcie) ugotować w 
lekko osolonym wrzątku prawie do 
miękkości, wymieszać z pozostałymi 
składnikami. Dalej postępować jak 
wyżej. Zapiekanka jest bardzo dobra 
również z keczupem. 

CZEKOLADOWY MUS 
MEKSYKAŃSKI

Składniki:
125 g czarnej czekolady
100 g płynnego miodu
50 g masła
25 g mąki kartofl anej

500 g mleka
1 jajko
4 łyżki rozpuszczalnej kawy
kawałek cynamonu
kakao do posypania

Etapy przygotowania:
Podgrzać mleko w garnku, dodać 
kawę i cynamon, potem dodać 
czekoladę w kawałkach i masło, 
mieszać min. 10 minut na ogniu 
aż się wszystko ładnie rozpuści. W 
miseczce rozmieszać dobrze jajko 
z miodem i mąką na gładką masę, 
dodać to do garnka z mlekiem i 
mieszać, mieszać, mieszać, aż zgęst-
nieje. Wlać do pucharków, schłodzić, 
posypać kakao i jeść. 
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W przeddzień święta upamiętniającego ofi ary zbrodni katyńskiej pod tablicą pomordowanych przez 
NKWD w Katyniu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy odczytano apel pamięci, a 
następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. 
– Dzień Pamięci o bchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o 
odkryciu w Rosji masowych grobów ofi cerów Wojska Polskiego. Katyń jest miejscem symbolicznym, 
pokazującym efekty zbrodniczej polityki sowieckiej wobec narodu polskiego - mówił podczas przemó-
wienia Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy podinspektor Zbigniew Gruszczyński.
Wśród bohaterów pomordowanych na wschodzie byli m.in.  komendanci Powiatowej Komendy Policji 
Państwowej w Łęczycy: Adam Korpiński i Czesław Swiniarski oraz funkcjonariusze Policji Państwowej 
związani z Ziemią Łęczycką.

Uczcili pamięć ofi ar
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Wiesława Raj jest jed-
ną z wielu osób, które 

bardzo negatywnie oceniają pracę 
robotników ze spółdzielni miesz-
kaniowej sprzątających piasek przy 
pomocy dmuchaw. - Huk, tumany 
kurzu i smród spalin. Przy wielu 
blokach tak właśnie wygląda po-
budka - mówią lokatorzy.

O dmuchawach pisaliśmy pod 
koniec ub. roku. Wówczas sprzęt był 
wykorzystywany głównie do wy-
miatania z chodników liści a później 
śniegu. Teraz, gdy piasku na ulicach 
i trotuarach nie brakuje, dmuchawy 
– jak usłyszeliśmy – stały się przekleń-
stwem lokatorów bloków. 

- Całkiem niedawno jeden z pra-
cowników tak zaczął tą dmuchawą 
pracować, że praktycznie całe osiedle 
zostało zakurzone. Piasek wzlatywał 
w górę, osadzał się na oknach i para-
petach oraz autach. Akurat wywie-
siłam na balkonie pościel. Nawet nie 
chcę mówić, jak została zakurzona. 
Zwróciłam uwagę temu pracowni-
kowi, aby wziął miotłę. Jednak dalej 
obsługiwał dmuchawę. Poszłam więc 
do spółdzielni i zgłosiłam sprawę 
prezesowi – mówi W. Raj. 

Pani Wiesława twierdzi, że niektó-

Kierowcy mogą spodziewać 
się utrudnień z powodu roz-
poczętych w ub. tygodniu prac 
związanych z uzupełnianiem 
ubytków w jezdniach. 

W pierwszej kolejności dro-
gowcy zaczęli łatać dziury na 
głównych ciągach komunika-
cyjnych, tj. na Starzyńskiego, ul. 
Armii Krajowej, Adamówek (na 
zdjęciu), następnie przeniosą się 
m.in. na Konstytucji 3-go Maja, 
Zgierską, Wyszyńskiego, Listo-
padową, Cegielnianą, Żerom-
skiego, Łęczycką. Później ekipy 
remontowe pojawią się także na 
pozostałych ulicach, a tempo prac 
zależeć będzie przede wszystkim 
od pogody; remonty jezdni meto-
dą „na gorąco” można wykony-

Na drogach utrudnienia

ruszyło łatanie dziur 

wać tylko w bezdeszczowe dni. 
Umowa, która opiewa na ponad 
200 tys. zł, obowiązuje do końca 
roku, więc wykonawca będzie 
uzupełniał ubytki w nawierzchni 
nie tylko wiosną, ale także w póź-
niejszych terminach, jeśli zajdzie 
taka konieczność.

Biuro poselskie zamiast PTTK
Wielu mieszkańców 
zauważyło, że ozor-

kowski oddział PTTK zakończył 
działalność. Siedziba w lokalu przy 
pl. Jana Pawła II jest pusta. Wiemy, 
kto będzie nowym najemcą. 

Wszystko wskazuje na to, że po-
mieszczenie zajmie biuro poselskie 
posła Marka Matuszewskiego. Po-
twierdza to urząd miasta. Komunalny 
lokal został niedawno odnowiony. 
Biuro posła PiS wkrótce rozpocząć ma 
działalność. Magistrat zapewnia, że 

w związku z wynajmem lokalu dla 
posła, nie było żadnych preferencyjnych 
warunków. 

PTTK w lokalu przy pl. Jana Pawła II 
działało od kilkudziesięciu lat. Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno
-Krajoznawczego powstał w Ozorko-
wie 21 sierpnia 1964 r. 

W ramach działań statutowych Od-
dział PTTK  powołał 18 listopada 2000 
r. sekcję kolarską, która przyjęła nazwę 
“Szwadron”. 

(stop)

Mieszkańcy zdążyli 
się przyzwyczaić do 
szyldu PTTK

Lokal, w którym 
działało PTTK, 
został odnowiony 

Zadyma na osiedlach

rzy pracownicy rozpoczynają pracę z 
dmuchawami bardzo wcześnie rano. 

- Człowiek chce sobie jeszcze trochę 
pospać, a tu armagedon. Te dmucha-
wy bardzo hałasują. Poza tym nie na-
dają się do sprzątania piasku, bo tylko 
jeszcze bardziej się kurzy. Co innego 
zimą. Biały puch można przy pomocy 
dmuchawy posprzątać z chodnika. 
Uważam, że spółdzielnia powinna 
powrócić do starych i wypracowa-
nych metod pracy, tzn. mioteł.

Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej w Ozorkowie, za-
pewnia, że nie bagatelizuje problemu. 

- Już w ub. roku rozmawiałem z 
pracownikami, aby w godzinach 
porannych nie używali dmuchaw. 
Uczulam ich na ten problem, bo zdaję 
sobie sprawę, że dmuchawy hałasują. 
Jeśli zaś chodzi o sprzątanie piasku, to 
niestety zawsze będzie się kurzyć. I 
obojętnie, czy będzie się to robić przy 
pomocy miotły, czy też z pomocą 
dmuchawy. Liczę na zrozumienie 
ze strony spółdzielców, bo przecież 
musimy przeprowadzić porządki 
po zimie. 

(stop)

Wielu lokatorów narzeka na głośną pracę dmuchaw 

P. Piętka zapewnia, że mówi 
pracownikom, aby dmuchawy nie 
pracowały wcześnie rano
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Przez kilka dni w Ozorkowie go-
ścił park rozrywki. Pracownicy 
powiedzieli nam, że odwiedzają-
cych z roku na rok ubywa. Mia-

Ruszył remont ul. 
Tkackiej na odcinku 

od ul. Staszica do ronda Puła-
skiego. 

Tkacka jest drogą powiatową, dla-
tego inwestycję realizuje starostwo 
zgierskie we współpracy ze spółdziel-
nią mieszkaniową w Ozorkowie. 
Zakres prac po stronie powiatu to 

remont nawierzchni ulicy oraz bu-
dowa krawężników i chodnika przy 
jezdni. Powiat zabezpieczył na te 
roboty blisko 180 tys. zł. Spółdzielnia 
mieszkaniowa przeznaczyła ok. 200 
tys. zł na demontaż starego chodnika, 
ułożenie nowego od strony bloków 
oraz utworzenie ponad 100 miejsc 
postojowych. 

Prace rozpoczęto od ułożenia 
nowego chodnika, usytuowanego 
wzdłuż bloków. Następnie wy-
konawca zajmie się budową kra-
wężników, nowego chodnika przy 
jezdni, miejsc postojowych i przy-
gotowaniem jezdni pod ułożenie 
nowej nawierzchni. Na koniec maja 
zaplanowano położenie asfaltu. 

Remont Tkackiej to inwestycja, o 
którą od dwóch lat zabiegał u starosty 
zgierskiego radny powiatowy Domi-
nik Gabrysiak.

Na łuku ul. Łęczyckiej 
(przy Listopadowej 

i Żwirki) dość często – jak usły-
szeliśmy od naszych czytelników 
– składowane są śmieci przy 
przydrożnej kapliczce. Łatwo się 
domyślić, że to nie podoba się 
mieszkańcom. Ostatnio ktoś tuż 
przy kapliczce pozostawił maku-
laturę i złom. 

Śmieci przy kapliczce

Inwestycja starostwa i spółdzielni 

Na Tkackiej rozpoczął się 
remont. Przy zmodernizowanej 
ulicy pojawi się więcej miejsc 
parkingowych

(nie)wesołe miasteczko 
steczko nie jest już tak wesołe, 
jak to bywało kiedyś. 

- Sezon dopiero się rozpoczął 
i potrwa pół roku. Praktycznie 
jesteśmy cały czas w trasie, jak 
Cyganie. Bardzo ciężko jest teraz 
zarobić w takim biznesie. Bywają 
dni, że w ciągu dnia odwiedzi nas 
zaledwie kilka osób. Dla dzieci 
takie miasteczka przestają już 
być atrakcyjne – mówi jeden z 
pracowników. 

Od właśc ic iela mobi lnego 
lunaparku dowiedzieliśmy się, 
że być może będzie to ostatni 
sezon. 

- Jestem już emerytem. W tej 
branży przepracowałem wiele lat. 
Czasy, gdy ustawiały się kolejki do 
karuzeli czy też innych atrakcji, 
już bezpowrotnie minęły – usły-
szeliśmy. 

(stop) 

Ukraiński potop zalewa region!
Do re dakc j i  „Repor te ra” 
dzwoni coraz więcej miesz-
kańców niezadowolonych z 
faktu, że w firmach, zakła-
dach pracy, sklepach i punk-
tach usługowych przybywa 
p ra c ow n i ków z  Uk ra i ny. 
Ostatnio w tej sprawie skon-
taktowała się z nami Bożena 
R. z Ozorkowa.

-  Prac uję  od k i l ku lat  w 
St rykowie w jednym z po -
pularnych zakładów. To, co 
dzieje się w tym roku, przy-
prawia o ból głowy. Liczba 
Ukraińców w firmie bardzo 
się zwiększyła. Polacy zaczęli 
się bać o swoje miejsca pracy 
– mówi ozorkowianka. 

Pani Bożena t wierdzi,  że 
problemem jest nastawienie 
właściciel i  zakładu, którzy 
poprzez agenc je  prac y za -
trudniają obywateli Ukrainy. 
Jak usłyszeliśmy, w tej chwili 
jest priorytetem zatrudnianie 
Ukraińców, którzy pracują w 
strykowskim zakładzie po 12 
godzin na dzień. 

- Najgorsze jest to, że Ukra-
ińcy zaczęli lekceważyć Po-
laków. Cwaniakują, wywyż-
szają się, pozwalają sobie na 
różne epitety pod adresem 
polskich pracowników. Roz-
mawiałam już o tym z kierow-
nikiem zakładu. Jednak nic 
się nie zmieniło. Jak dalej tak 
pójdzie, to w zakładzie więk-
szość pracowników stanowić 

będą Ukraińcy – słyszymy od 
pani Bożeny. 

W Oz orkow ie,  p odob n ie 
jak w i n nych m iastach re -
gionu, również w szybkim 
tempie rośnie liczba pracują-
cych Ukraińców. W jednym 
z marketów – o czym także 
zostaliśmy poinformowani – 
bardziej słyszalny jest język 
ukraiński, niż polski. Ukraiń-
cy pracują przy kasach a tak-
że układają towar na półkach. 

W innych sektorach też bry-
lują Ukraińcy. Coraz częściej 
firmy budowlane decydują się 
na zat rudnianie pracowni-
ków zza wschodniej granicy. 
Ukraiński słychać w sklepach, 
punktach usługowych. Polska 
stała się rajem dla Ukraińców.

O uk raińsk ich pracowni-
kach opin ie są różne. Roz-
mawialiśmy z właścicielem 
firmy budowlanej, który nie 
u k r y wa,  ż e  o  U k ra i ńc ac h 
zdanie ma złe.

- Prawda jest taka, że Ukra-
ińcy n ie  są  rewelacy jnym i 
pracow n ikam i.  Mam k i lka 
p r z yk ł adów  z  n a j b l i ż sz e -
go mnie otoczenia, gdzie ci 
ludzie po prostu oszukują, 
zapał do pracy mają średni, 
muszą mieć przysłowiowego 
bata na plecach, aby pracowa-
li tak jak należy – słyszymy. 

Wśród m ie sz k a ńców n ie 
t rudno jest znaleźć scepty-
ków. 

- Z tego co wiem, to na Ukra-
inie minimalna pensja wynosi 
ok. 400 zł, więc oni przyjeż-
dżają do nas i dostają tu szału. 
Mają za dużo pieniędzy. Wiem, 
że większość z nich nadużywa 
alkoholu, niektórzy sięgają po 
narkotyki – twierdzi jeden z 
mieszkańców Ozorkowa.

Nie brakuje jednak pochleb-
nych opinii.

- Jestem jeszcze młody i pracuję 
w pewnym zakładzie, gdzie Ukra-
ińcy pracują na najgorzej płatnym i 
najcięższym fizycznie stanowisku, 
na którym niewiele jest naszych. 
Cieszy mnie, że powstają braki 
na tego typu stanowiskach, które 
zapełniają Ukraińcy.

Sieriej Ilczenko przyjechał 
do Polski z Żytomierza. Na 
utrzymaniu ma żonę i dwójkę 
małych dzieci. 

-  Coraz więce j  moich ro -
daków przyjeżdża do Polski 
za chlebem. Pracuję w zgra-
nej ekipie. Układam kostkę 
chodnikową, choć wolałbym 
pracować w zawodzie. Mam 
up r aw n ie n i a  n a  k ie r owcę 
spychacza – mówi Ukrainiec.

Jak podkreślają eksperci, 
za gwałtowny wzrost liczby 
zagranicznych pracowników 
odpowiada przede wszystkim 
migracja z Ukrainy. W tej chwi-
li Ukraińcy stanowią prawie 
70 procent ubezpieczonych w 
naszym kraju cudzoziemców!

(stop)

Siergiej Ilczenko przyjechał z Żytomierza. Chwali sobie pracę w Polsce

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW
Informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprze-
daż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ozorków 
położonejw obrębie geodezyjnym i miejscowości Solca Wielka.
1.  Oznaczenie nieruchomości: działka nr 334/2 o pow. 0,3730 ha, 

zapisana w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00057543/0
2. Cena wywoławcza brutto  – 163 000,00 PLN 
3. Wysokość wadium – 16 300,00 PLN 
4.  Termin i miejsce I przetargu:  I Przetarg odbędzie się w dniu 17 

maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 
sala nr 1  o godz. 11.00.

Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 
8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 
aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
11 maja 2018 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o I przetargu: 
   - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14  w Ozorkowie;
   - na stronach internetowych urzędu;
   - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Solca Wielka.
6.  Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach 

przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii 
zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW
Informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice i miejscowości Cedrowice-Parcela
stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozorków 
1.  Oznaczenie nieruchomości: działka nr 39/13 o pow. 0,1702 ha, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00080643/1
2. Cena wywoławcza  – 30 000,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium – 3 000,00 PLN 
4. Termin i miejsce II przetargu:  II Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków 
ul. Wigury 14 sala nr 1  o godz. 10.00.
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy 
w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły 
się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  11 maja 2018 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o II przetargu: 
   - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14  w Ozorkowie;
   - na stronach internetowych urzędu;
   - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cedrowice-Parcela.
6. Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii zagospodarowania 
przestrzennego pok.3 wew. 113.
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ogłoszenie

Przez kilka godzin trwała libacja 
alkoholowa na pl. Jana Pawła II. 
Amatorzy procentów ulokowali 
się przy stolikach przeznaczo-
nych do gry w warcaby. Nikt 
nie zaprzątał sobie głowy grą. 
Na betonowych stołach usta-
wione zostały piwa i wódka. 

gdzie ta policja? - pytają mieszkańcy 

W samym centrum miasta, na placu Jana Pawła II, odbyła się libacja pod 
chmurką. Uczestnicy zamroczeni alkoholem tracili przytomność

Jeden z zamroczonych alkoholem 
delikwentów runął na ziemię. Taki 
widok w centrum miasta niepokoi 
i denerwuje mieszkańców. 

- Niestety, ten problem powtarza 
się co roku – słyszymy od jednej 
z lokatorek pobliskiej kamieni-

cy. - Przy stolikach 
ustawionych dla 
mieszkańców, za-
siada miejscowa 
żulernia. Jestem 
zdziwiona, że po-
licja nie reaguje. 
Niedawno ama-
torzy procentów 
w tym miejscu 
urządzili sobie 
pijacką libację. 
Już z daleka 
było widać na 
stołach alkohol. 
Uczestnicy tej 
imprezy nic 
sobie nie robili 
z faktu, że piją 

w miejscu publicznym. Obok nich 
przechodziły rodziny z dziećmi. 
To wstyd, że dochodzi do takich 
sytuacji. 

Mieszkańcy, którzy zwracają 
uwagę na problem, pytają o poli-
cję. Zwracają uwagę, że w bliskiej 
odległości jest komisariat policji a 
na placu są kamery monitoringu.  
O braku patroli zostaliśmy też poin-
formowani przez mieszkańców ul. 
Maszkowskiej. Chodzi o kierowców 
tirów łamiących zakaz. 

- Wjeżdżają z drogi krajowej na 
Maszkowską potężne tiry a znak 
mówi o ograniczeniu tonażu. Kie-
rowcy ciężarówek nie zwracają na 
to uwagi. Potrzebne są interwencje 
policji, których niestety nie ma – 
twierdzi nasz czytelnik. 

O uwagach mieszkańców rozma-
wialiśmy z sierż. sztab. Robertem 
Borowskim z KPP w Zgierzu. 

- Mogę zapewnić, że w ramach 
naszych możliwości podejmujemy 
interwencje, tam gdzie są potrzeb-

ne. Na pewno policjanci są czujni, 
jeśli chodzi o spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych. Warto 
jednak podkreślić, że mieszkańcy 
widząc takie sytuacje, powinni za-
dzwonić na policję i zgłosić problem. 
Co do Maszkowskiej, to oczywiście 
patrole się pojawiają w tym miej-

scu. Trudno jednak wymagać, 
aby policjanci stali przy znaku 
przez kilka godzin i patrzyli, czy 
kierowcy nie łamią przepisów. 
Mieszkańcy powinni zrozumieć, 
że takiej możliwości nie ma. 

(stop)

Na 19-20 kwietnia zaplanowano 
położenie pierwszych warstw 
asfaltu na odcinku Południowej 
od mostu do Unii i na moście. 
W drugiej połowie kwietnia i na 
początku maja na moście będą 
instalowane poręcze, bariery, 
most zostanie pomalowany. 

Na 23 kwietnia zaplanowano uło-
żenie pierwszych warstw asfaltu na 
części ronda od strony Zgierskiej/
Wyszyńskiego/Południowej oraz 
na Południowej na odcinku od 
Zgierskiej do Biedronki. W maju 
będą układane pierwsze warstwy 
asfaltu na Południowej na odcinku 
od Biedronki do mostu.

Na początku maja zostanie otwarty 
przejazd ze Zgierskiej w Wyszyńskie-
go, prace zostaną przeniesione na 
część ronda od strony Maszkowskiej 
i nie będzie wjazdu z Maszkowskiej 
w Wyszyńskiego.

Na przełom maja i czerwca zapla-
nowano nasadzenia traw na obu 

rondach oraz ok. 100 drzew (klony) 
wzdłuż ul. Południowej. 

Inwestycja przebiega zgodnie z 
harmonogramem i wszystko wska-
zuje na to, że zostanie zakończona 
na przełomie maja i czerwca. Zgod-
nie z umową wykonawca ma czas na 
zakończenie wszystkich prac i prze-
prowadzenie koniecznych odbiorów 
do końca czerwca.

Burmistrz Jacek Socha znalazł się 
wśród laureatów tegorocznej edycji 
„Osobowości i Sukcesów Roku”. 
Burmistrz odebrał statuetkę „Suk-
ces Roku 2018”, którą kapituła 
nagrodziła Miasto Ozorków. Gala 
„Osobowości i Sukcesy Roku 2018” 
to prestiżowe wydarzenie, na którym 
co roku skupia się uwaga świata me-
diów, sztuki i biznesu w Polsce. Gala 
odbyła się 7 kwietnia w Łochowie 
pod Warszawą. 

Statuetki wręczane są za wyjątkowe 
dokonania w dziedzinie twórczości, 
przedsiębiorczości oraz inicjatyw spo-
łecznych. W tym roku wśród laureatów 
znaleźli się m.in. Otylia Jędrzejczak, 
Viola Piekut, Edyta Herbuś, Katarzyna 
Figura, Rafał Brzozowski, Beata Tadla, 
Bożena Dykiel, CLEO, Magda Gessler, 
Katarzyna Skrzynecka, a także ludzie 
nauki, sportu oraz przedsiębiorcy, 
którzy osiągnęli sukces. 

Z kolei statuetkę „Super Sukces Roku 
2018” odebrała m.in. ozorkowska Cera-
mika Tubądzin.

Miasto Ozorków zostało docenione 
za prowadzenie w ostatnich latach 
inwestycji i działań, mających wpływ 
na rozwój miasta. 

Osoby, firmy i instytucje zgłasza 
i wybiera kapituła Gali „Sukcesy 
Roku” i redakcja pisma „Osobowości 
i Sukcesy”. Udział w przedsięwzięciu 
i otrzymanie statuetki nie wiąże się z 
żadnymi kosztami ze strony kandyda-
tów i laureatów.

Sukces ozorkowa 

Inwestycja zgodnie z harmonogramem 

Robotnicy mogli już zburzyć 
stary fragment ogrodzenia 
kościoła ewangelickiego, 
którym zainteresowali się łódzcy 
archeolodzy
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Nić snuta przez jedwabnika wydaje się delikatna i bardzo nietrwała. A jednak pozory mylą – żadne inne włókno naturalne nie jest równie od-porne na rozciąganie. Pod tym względem jedwab jest 3 razy mocniejszy od stali! Głównymi składnikami jedwabiu są białka – serycyna i fi broina. Zawierają aż 18 aminokwasów, które przypominają budową strukturę na-szej skóry, dlatego bardzo łatwo w nią wnikają, utrzymują jej sprężystość i elastyczność, opóźniają pojawienie się zmarszczek. Proteiny jedwabiu maja również wyjątkową zdolność zatrzymywania wody w naskórku – mogą wiązać wodę w ilości 300 razy większej od swojej wagi. Ponadto maja ładunek elektrostatyczny przeciwny do ładunku skóry, dzięki czemu kosmetyk zawierający jedwab silnie przylega do jej powierzchni, co w efekcie daje uczucie wspaniałej gładkości. Na tej samej zasadzie proteiny jedwabiu tworzą ochronną otoczkę na powierzchni włosów, wygładzając je i zatrzymując w ich wnętrzu wilgoć.Szampony i odżywki zawierające jedwab przywracają matowym oraz przesuszonym włosom połysk i elastyczność. A kremy i balsamy do ciała z proteinami jedwabiu to idealne kosmetyki do skóry suchej, szorstkiej i pozbawionej sprężystości, nawet bardzo wrażliwej.

Nogi nie mają lekkiego życia – wszak 
to na nich spoczywa ciężar całego 
ciała. Ale nawet jeśli w ciągu dnia 
poruszasz się głównie samochodem, 
lub prowadzisz siedzący tryb życia, 
po długim dniu również mają prawo 
być opuchnięte i obolałe.

Stopy w górę, czy sposób 
na bolące nogi

Najskuteczniejszym sposobem na 
to, by w miarę szybko poczuć ulgę, to 
pół godziny relaksu ze stopami wyżej 
głowy – na przykład na poduszce 
ułożonej na oparciu kanapy. Zalegające 
w dolnych partiach ciała krew i limfa 
zaczną wtedy z powrotem prawidłowo 
krążyć, dzięki czemu powinien ustąpić 
obrzęk, a wraz z nim uczucie ucisku i 
dyskomfortu.

Letnia kąpiel odpręża i zmniejsza 
obrzęk nóg

Chłodna woda to dla nóg prawdzi-
we dobrodziejstwo, bo chłód zmniej-
sza obrzęk i pobudza krążenie krwi 
w żyłach. Ulgę przyniesie zarówno 
kąpiel stóp w chłodnej wodzie (dla 
lepszego efektu można dodać łyżkę 
soli kuchennej porcję soli do stóp 
albo kilka kropel olejku eterycznego, 
np. z geranium lub cytrusowego), 
jak i naprzemienne natryskiwanie 
stóp ciepłą i chłodną wodą, które 
ułatwia odprowadzanie nadmiaru 
płynu z tkanek. Jeśli akurat jesteś nad 
morzem, znakomitym sposobem na 
zmniejszenie obrzęków jest wieczor-
ny spacer brzegiem i brodzenie w 
wodzie. Ale jeśli nie masz na to siły, 
podobny zabieg można wykonać 

Domowe sposoby na wrastający 
paznokieć pozwolą ci na dłuższy 
czas zapomnieć o dyskomforcie 
związanym z wrastaniem pa-
znokci. Jednak zaproponowane 
przez nas zabiegi przynoszą 
ulgę tylko wtedy, gdy proces 
wrastania paznokcia w skórę 
nie jest jeszcze zaawansowany. 
W przeciwnym razie konieczna 
jest wizyta u podologa, a nawet 
chirurga, ponieważ brak inter-
wencji lekarskiej w skrajnych 
przypadkach może skutkować 
amputacją części, a nawet ca-
łego palca. Sprawdź, jak do-
mowymi sposobami wyleczyć 
wrastające paznokcie. Domowe 
sposoby na wrastający pazno-
kieć. Jak domowymi sposobami 
wyleczyć wrastający paznokieć?

Kąpiel z solą na wrastający 
paznokieć

Dodaj kilka łyżek soli do mi-
ski z gorącą wodą i dokładnie 
rozmieszaj. Mocz stopę z wra-
stającym paznokciem przez 15-
20 minut, raz dziennie. Gorąca 
woda zmiękczy skórę wokół pa-
znokcia, a sól pomoże redukować 
obrzęk i zwalczyć ewentualny 
stan zapalny.

Woda z płatkami mydlanymi na 
wrastający paznokieć

Sprawdzonym sposobem na wra-
stający paznokieć jest wymoczenie 
stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem 
płatków mydlanych do prania. Al-
ternatywą dla płatków mydlanych 
jest szare mydło, które ma właści-
wości antybakteryjne.

Wymocz stopy w ciepłej wodzie 
z dodatkiem 2 łyżek stołowych 
płatków mydlanych. Kąpiel dla stóp 
powinna trwać ok. 20 minut. Na-
stępnie, po dokładnym osuszeniu 
stopy, zdezynfekuj chore miejsce 
i pod zagłębiony w skórze brzeg 
paznokcia delikatnie wsuń kawałek 
sterylnej waty. Dzięki temu pazno-
kieć lekko się uniesie i przestanie 
wbijać się w tkankę skórną. Pamię-
taj, aby codziennie zmieniać watę 
do czasu, aż paznokieć wyrośnie 

poza palec. Wówczas możesz go 
delikatnie obciąć, aby jego brzeg 
pozostał prosty.

Okład z lodu na wrastający 
paznokieć

Po wymoczeniu stóp w ciepłej 
wodzie i ich dokładnym osuszeniu, 
przyłóż do palucha okład z lodu. 
Trzymaj go do czasu aż paluch 
zdrętwieje (ok. 3 minuty). Następ-
nie wysterylizowanymi (wodą 
utlenioną lub alkoholem) cążkami 
wytnij wrastającą część paznokcia. 
W tym celu przyłóż cążki pod brzeg 
paznokcia pod niewielkim kątem i 
wytnij wystającą część, uważając, by 
nie uszkodzić otaczającej tkanki. Po-
tem załóż na palec gazik nasączony 
roztworem płynu dezynfekującego 
(np. wody utlenionej) i zabandażuj 
go.

- Cera ciemna, oliwkowa wymaga odcieni o ciepłej tonacji, jasnobrą-zowych, rodzynkowych. Chodzi o to, by jak najbardziej rozjaśniały twarz. Na wieczór sprawdzają się natomiast odcienie nieco ciemniejsze, czyli brązowawe czerwienie, np. jeżyna lub wino. - Panie o jasnej, mlecznej cerze powinny postawić na odcienie brązowo-beżowe, które ocieplałyby cerę. Doskonale będzie im w tonacjach różu lub brzoskwini. Szminka na specjalne okazje może być w odcieniu fi oletowym lub wiśniowym, z lekką domieszką brązu. - Blade czarnowłose są w najlepszej sytuacji - mogą używać każdego odcienia, byle był kontrastowy, np. czerwieni strażackiej czy ostrego różu.

Jedwab w kosmetykach

Jak przynieść ulgę 
zmęczonym nogom?

również w wannie, napełniając ją 
letnią wodą sięgającą przed kolana.

Kosmetyki chłodzące do stóp
Czyli żele, kremy i balsamy, które 

przynoszą ulgę obolałym, opuchnię-
tym stopom i łydkom. Ich głównym 
składnikiem jest zwykle mentol, który 
schładzając skórę, przynosi uczucie ulgi. 
Jest to jednak rozwiązanie doraźne i na 
dłuższą metę działa zwykle w połącze-
niu z innymi metodami (np. kąpielą 
stóp lub masażem).

Ekspresowe okłady z lodu na 
opuchnięte nogi

Choć brzmi to niepokojąco, tak 
naprawdę to jedna z kilku metod szyb-
kiego ochłodzenia skóry i zmniejszenia 
obrzęków. Sprawdzi się, jeśli akurat nie 
masz pod ręką kremu lub żelu, ale w 
zamrażarce jest kostkarka wypełniona 
po brzegi. Wystarczy wtedy po kilka 
kostek zawinąć w kawałek materiału, 
np. kuchenną ścierkę (ale nie jednorazo-
wy ręcznik – roztapiający się lód szybko 
go przerwie) i przyłożyć do skóry. Taki 
chłodny kompres wytrzyma dłużej, 
jeśli ściereczkę z lodem włożysz do 
foliowej torebki.

Kolor szminki a kolor cery

Naklejki na paznokcie: rodzaje. 
Jak nakładać naklejki na paznokcie

Naklejki na paznokcie mają różnorodne, kolorowe wzory i są doskonałym sposobem na elegancką – a do tego naprawdę niedrogą – stylizację paznok-ci. Dowiedz się, jakie naklejki możesz znaleźć w drogeriach i jak nakładać je na paznokcie. Do wyboru masz dwa rodzaje naklejek do paznokci - wybierz idealny dla siebie!

Rodzaje naklejek na paznokcieDo dyspozycji mamy dwa rodzaje naklejek – wodne i sa-moprzylepne. Samoprzylepne są zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze, natomiast wodne to rodzaj kalkomanii i ich nakle-jenie wymaga nieco precyzji, cierpliwości oraz wprawy. Na-klejki występują we wszelkich możliwych wzorach, możemy ozdobić paznokcie kwiatami, postaciami z kreskówek, a na-wet małymi dziełami sztuki. Są naklejki okazjonalne – np. z motywami bożonarodzenio-wymi lub walentynkowymi. Bardzo modnym wzorem jest koronka. Na eleganckie wyjście sprawdzą się natomiast naklejki z cyrkoniami. Naklejki występu-ją na większych lub mniejszych arkuszach. A dzięki temu, że tak wiele jest możliwości, możemy sprawić, że nasze paznokcie będą naprawdę niepowtarzalne.
Jak nakładać na paznokcie na-klejki wodne?

1. W pierwszej kolejności trzeba 

przygotować paznokcie, a więc ro-bimy staranny manicure: oczysz-czamy paznokcie i nadajemy im pożądany kształt, a jeśli jest taka potrzeba, również niwelujemy skórki.
2. Następnie nakładamy na paznokcie lakier w wybranym kolorze – chyba że naklejki mają swój kolor, wtedy lakier może być bezbarwny.
3. Z naklejek zdejmujemy folię ochronną, jeśli trzeba, wycinamy odpowiedni wzór i zanurzamy w letniej wodzie na ok. 15 sekund. W tej precyzyjnej czynności pomoże nam pęseta.
4. Wysuszone paznokcie zwilża-my wodą i kolejno umieszczamy na nich naklejki.
5. Czekamy aż przyozdobione paznokcie wyschną, ewentu-alny nadmiar wody możemy 

delikatnie usunąć chusteczką higieniczną.
6. Na koniec, dla utrwalenia, malujemy paznokcie lakierem bezbarwnym lub utwardzaczem do paznokci (top coatem). Nada on paznokciom blask i zabezpieczy je. Dla wzmocnienia efektu można zastosować lampę UV.

Jak przykleić na paznokcie na-klejki samoprzylepne?
1. Przygotowujemy paznokcie (jak wyżej). Ważne, by były suche i odtłuszczone.
2. Paznokcie pokrywamy wy-branym kolorem, ale naklejka będzie też trzymać się czystego, suchego paznokcia.
3. Naklejamy naklejkę.
4. Nakładamy utwardzacz do paznokci (top coat) dla utrwalenia efektu.

Domowe sposoby na wrastający paznokieć



14 16 KWIETNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny oferty pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Sprzedawca
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie w handlu
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy
Gospodarstwo Ogrodnicze
inż. Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
tel. 530 732 304

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zas. 
zawod, badania sanitarno – 
epidemiologiczne (w przypadku 
braku możliwość realizacji przed 
zatrudnieniem)
HURTAP S.A.
Ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-25-13

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne 
lub pokrewne, sumienność oraz 
dbanie o porządek
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65 
 99-100 Łęczyca
Tel: 501 422 011

Kasjer - sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność pracy na sklepie, 
aktualna książeczka sanepidowska, 
doświadczenie 2 lat na podobnym 
stanowisku
GRAM SADECCY Sp. j.
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Tel. 24 721-50-14
Praca w Łęczycy, 
ul. Dominikańska 8D

Szwaczka
Umiejętność szycia
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505
Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe 
pielęgniarskie, dyplom pielęgniarki, 

aktualne prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-30-01

Kierowca autobusu
Kierowanie busem/autokarem, 
prawo jazdy kat.D
MARQS Usługi Autokarowe 
Marek Flejszman
 Topola Królewska 22 
99-100 Łęczyca
Tel:663 735 708

Mechanik
Wykształcenie mechaniczne, 
umiejętność naprawy pojazdów 
mechanicznych, prace 
konserwujące
MARQS Mechanika Pojazdowa
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-646
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Piekarz
Umiejętność wypieku pieczywa – 
zawodu piekarza, doświadczenie w 
zawodzie piekarza
Piekarnia – Cukiernia
Krzysztof Rosiak
Ul. Kościelna 8
99-120 Piątek
Tel. 668-839-008

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie
Salon Kosmetyczny Małgorzata 
Gibska
Ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-20-04

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo 

kwalifikacji, badania lekarskie, 
psychotesty, karta kierowcy
MARKO – TRANSPORT Sp. z o.o.
Ul. 57 P.P. Wlkp. 29
99-100 Łęczyca
Tel. 603-377-661
Praca na terenie kraju.

Przedstawiciel 
handlowy
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie 2 lata, 
znajomość j. angielskiego mile 
widziana
PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
Tel. 796-221-660
Praca na terenie Łęczycy

Kominiarz
Wykształcenie zawodowe – 
kominiarz, warunek konieczny: 
uprawnienia czeladnika lub mistrza
Twój Kominiarz 
Robert Bandurski
Ul. Łowiecka 16B/16
64-920 Piła
Tel. 794-393-906
Praca w Łęczycy i okolicach

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – handlowe, 
obsługa kasy fiskalnej, 
książeczka zdrowia
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Stemplew
Tel. 601-326-206

Pracownik produkcyjny
Zdolności manualne, dobry wzrok, 
mile widziane doświadczenie na 
produkcji – wtryskarka, zgrzewarka
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
Ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Praca w Łodzi ul. Lodowa 93e
Tel. 512-505-022
e-mail: jglapinska@strefajob.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

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



Biuro 
Kredytowe 

zaprasza 
Łęczyca 

Przedrynek 8 pokój 3.1 
tel 507-017-833

Szybka pożyczka 
bez zbędnych 

formalności do 
3000 zł 

Decyzja w 24 H 
zadzwoń: 

533 313 068 
reklama

reklama

ogłoszenie

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
dzierżawi 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 wy-
najmie 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 mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67 m², parter w Ozor-
kowie lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe  M-3 do 40 m², parter w 
Ozorkowie. Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam M-3 , 48,40 m², 2 piętro, bloki, 
Ozorków. Słoneczne mieszkanko, duży 
balkon. Tel.: 513-273-272 po godz. 17.00.

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

Sprzedam działkę pracowniczą o pow. 
535 m² z domkiem piętrowym - Leźnica 
Wielka nad Zalewem. Tel.: 790-388-867

Sprzedam zadbaną działkę z domkiem 
200 m ² nad Zalewem w Łęczycy oraz 
mało używaną białą kuchnię gazową: 
4-palnikowa, piekarnik na gaz + butla 
i reduktor. Tel.: 509-824-995

Wynajmę w Łęczycy warsztat sa-
mochodowy. Tel.: 533-455-287 lub 
24-721-59-67

Sprzedam okno PCV nowe, wym.: 160 
x 140. Cena 220 zł. Tel.: 606-393-620

Sprzedam samochód FIAT UNO, 2001r., 
5-drzwiowy. Przebieg 72 tys. Tel.: 503-
826-051

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

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

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

Sprzedam nożyce stołowe do blachy i 
młot ręczny 5kg. Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy 1400kg 
- atest, homologacja. Tel.: 500-
336-322

Sprzedam piłę tarczową z widią śr. 
31 cm, śr. ośki 32mm i inne. Tel.: 500-
336-322

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

Sprzedam sadzarkę, śrutownik, spa-
warkę, imadło, 2 silniki, chłodziarkę. Tel.: 
667-713-348

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

Sprzedam nowy wózek do wożenia 
woreczków, maszynę do obcinania 
cebuli lub 3 silniki do niej osobno oraz 
2 rowerki dziecinne w dobrym stanie 
w tym jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 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
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia do 1 kV, 
mile widziane doświadczenie.

K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-1545 Gdynia
Miejsce pracy: 
Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Sortowacz
Chęć do pracy
Eko-Kossa
Ewelina Kossakowska
Nowy Gaj 73
99-122 Nowy Gaj
Tel. 576-128-349

Piekarz - pomoc piekarza/ 
pracownik fizyczny
Estetyka osobista, chęć do 
pracy
Piekarnia Barbara Sobczyńska
Ul. Mickiewicza 15
99-150 Grabów
Tel. 695-899-989

HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7

95-035 Ozorków
info@htl-strefa.pl

www.htl-strefa.com

Aplikacje można przesyłać drogą elektroniczną:
rekrutacja@htl-strefa.pl 
lub poprzez zakładkę kariera na stronie
www.htl-strefa.com; zgłoszenia w formie 
papierowej należy dostarczać bezpośrednio na 
adres:
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
ul. Lotnicza 21h, 99-100 Łęczyca

Dołącz do nas! 

*  prosimy o dołączenie klauzul o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  
osobowych na potrzeby rekrutacji  firmy HTL-STREFA S.A.   
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Po takim hasłem policjanci z 
łęczyckiej komendy organizują 
zbiórkę krwi. Cel jest jeden – ze-
brać sto litrów krwi dla uczcze-
nia setnej rocznicy powstania 
policji, która odbędzie się w 
przyszłym roku. Inauguracyjna 
zbiórka odbędzie się 23 kwiet-
nia. Przed budynkiem komendy 
stanie mobilny punkt poboru 
krwi, w którym każdy będzie 
mógł włączyć się w akcję i oddać 
ten cenny dar życia. 

W przyszłym roku 24 lipca odbę-
dzie się setna rocznica utworzenia 
policji. Chcąc zaakcentować to 
wydarzenie policjanci z łęczyckiej 
komendy będą prowadzić zbiórkę 
krwi której, będzie przyświecał 

11 kwietnia na terenie powiatu 
łęczyckiego policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy 
przeprowadzili działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów. Działania równolegle 
były prowadzone we wszystkich 
jednostkach Policji z terenu woj. 
łódzkiego.

Podczas akcji funkcjonariusze zwra-
cali szczególną uwagę na poruszanie 
się pieszych i rowerzystów po drogach 
oraz zachowania kierowców wobec 
nich. Działania były ukierunkowane na 
poprawę bezpieczeństwa niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego, 
polegające również na zachęcaniu do 
noszenia elementów odblaskowych. 
W wyniku działań policjanci ujawnili 
19 wykroczenia, w tym 6 popełnionych 
przez niechronionych uczestników 
ruchu drogowego.

Komenda Wojewódzką Policji w 
Łodzi organizuje konkursu dla po-
licjantów dzielnicowych garnizonu 
łódzkiego pod nazwą „Najlepszy 
plan działania priorytetowego 
dzielnicowego województwa łódz-
kiego”. Rozpoczęły się już eliminacje 
powiatowe konkursu w poszcze-
gólnych jednostkach powiatowych 
/miejskich garnizonu łódzkiego. 
Konkurs polega na wyborze najbar-
dziej efektywnych planów działania 
priorytetowego policjantów dzielni-
cowych woj. łódzkiego. 
W dniach 22 i 23 maja dzielnicowi 
garnizonu łódzkiego wyłonieni w 
eliminacjach na szczeblu komend 
powiatowych i miejskich garnizo-
nu łódzkiego rywalizować będą 
o zwycięstwo w finale konkursu. 
W ciągu dwóch dni przed komisją 
konkursową składającą się m.in 
naczelników wydziałów prewencji 
komend powiatowych/miejskich 
policji i przedstawicieli administracji 
woj. łódzkiego zaprezentuje się 23 
dzielnicowych wytypowanych ze 
wszystkich jednostek organizacyj-
nych garnizonu łódzkiego. Dzielni-
cowi, w trakcie konkursu omawiać 
będą przygotowane przez siebie 
prezentacje multimedialne, zawiera-
jące czynności jakie podejmowali w 
ramach realizowanego w swoim re-
jonie służbowym w 2017 roku planu 
działania priorytetowego. Podjęta 
inicjatywa wpisuje się założenia 
rządowego program Dzielnicowy 
bliżej nas, którego celem jest zmiana 
społecznego nastawienia do poli-
cjantów dzielnicowych w lokalnym 
środowisku poprzez jeszcze lepszą 
współpracę Policji z członkami spo-
łeczności lokalnej. 

„Rozważny pieszy 
i rozsądny rowerzysta”

Konkurs 
dla dzielnicowychpolicja i kuratorium o bezpieczeństwie

Łęczyca Na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 

w Łęczycy odbyła się debata 
społeczna z udziałem przedsta-
wicieli placówek oświatowych. 
Celem tego spotkania było 
zdiagnozowanie oraz określe-
nie potrzeb w zakresie szeroko 
rozumianej profilaktyki spo-
łecznej, jak również zacieśnienia 
współpracy pomiędzy szkołą a 
policją.

Debata została zorganizo-
wana w związku z podpisa-
nym porozumieniem pomiędzy 
Komendantem Wojewódzkim 
Policji w Łodzi, a Łódzkim Ku-
ratorium Oświaty o współpracy 
w zakresie analizy zagrożeń 
w środowisku szkolnym oraz 
podejmowanych w tym zakresie 

działań profilaktycznych. W deba-
cie wzięli udział: przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty w Łodzi – 
Jerzy Śnieć, Wykonująca Zadania 
i Kompetencje Burmistrza Miasta 
Łęczyca Monika Kilar – Błaszczyk 
oraz licznie zgromadzeni dyrek-
torzy oraz kadra pedagogiczna 
szkół z terenu powiatu łęczyckie-
go. Debatę rozpoczął I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Łęczycy mł.insp. Andrzej Buko-
wiecki. Przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty omówił obszary wsparcia 
szkół i placówek w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży. Policjanci wstępnie 
omówili także wyniki ankiety 
badającej potrzeby profilaktyki 
w środowisku szkolnym, która 
przeprowadzona została zarówno 

wśród uczniów, jak i nauczycieli w 
wybranych szkołach. Kierownik 
Rewiru Dzielnicowych w Piątku 
omówił rolę dzielnicowego w 
profilaktyce oraz działanie apli-
kacji „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”. Uczestnicy de-
baty mogli również obejrzeć spot 

Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi „Zostań jednym z nas” 
promujący służbę w Policji. Na 
zakończenie spotkania wszyscy 
uczestnicy debaty wypełnili 
anonimowe ankiety, w których 
podsumowali przebieg i tema-
tykę debaty.

Sto litrów krwi na stulecie policji
cel: sto litrów krwi na stulecie 
policji. Patronem akcji jest staro-
stwo powiatowe w Łęczycy oraz 
urząd miasta Łęczyca. Do zbiórki 
przyłączyli się partnerzy: Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Łęczycy, Zakład Karny 
w Garbalinie, Łódzka Grupa Wo-
jewódzka IPA, I LO PUL Liceum 
Mundurowe w Kutnie, Odział 
Rejonowy PCK w Łęczycy, NSZZ 
Policjantów Zarząd Terenowy KPP 
Łęczyca oraz Klub HDK Strażak 
przy OSP w Łęczycy. Biorąc pod 
uwagę intencję akcji policjanci 
liczą na wsparcie mieszkańców 
powiatu łęczyckiego.

P i e r w s z a  z b ió rk a  b ę d z i e 
miała miejsce 23 kwietnia od 

godz. 9.00. Mobilny Punkt Po-
boru Krwi Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa w Łodzi 
zatrzyma się przed siedzibą 
Komendy Powiatowej Polic ji 
w Łęczycy.

Kolejne akcje będą odbywać się:
18.07.2018r., 04.10.2018r., 

13.12.2018r., 21.02.2019r., 
16.05.2019r.,18.07.2019r.
Akcji będzie towarzyszył 

konkurs.

Krwiobus stanie przed KPP w Łęczycy 23 kwietnia
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na
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leki sprzed 400 lat? najwięcej zabytków najdłużej obserwowana tęcza 

Po małym 
i do domu

Naukowcy odtworzą staropolskie leki i terapeutyki 
na podstawie recept sprzed 400 lat. Farmaceuci i bio-
technolodzy pod kierunkiem historyka z Uniwersytetu 
Wrocławskiego zrekonstruują i sprawdzą jak działały 
medykamenty opisywane w historycznych źródłach. 
Jakie związki czynne zawierały leki wykorzystywane w 
Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku? Czy terapeutyki 
były wystarczająco aktywne biologicznie, żeby działać 
na dolegliwości, które nękały ówczesnych pacjentów? 
Łączone badania historyczne i laboratoryjne przepro-
wadzi zespół pod kierownictwem dr. Jakuba Węglorza 
z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Projekt otrzymał 1,57 mln zł 
ze środków programu Sonata Bis Narodowego Centrum 
Nauki. Przedmiotem badań historycznych będą staro-
polskie pamiętniki, listy, diariusze i prywatne notatki. 
Historycy wybiorą z nich informacje o stosowanych 
wówczas lekach. Następnie zidentyfi kują owe terapeutyki 
i szczegółowo opiszą na podstawie medycznych źródeł 
historycznych: receptariuszy i kompendiów. Tak uzyskane 
recepty będą podstawą do szczegółowego odtworzenia 
dawnych medykamentów.

Stargard, choć przez wielu niedoceniany i pomijany na 
turystycznej mapie, jest jednym z najstarszych miast w 
Polsce i trzecim pod względem liczby ludności miastem w 
województwie zachodniopomorskim. Położony nad rzeką 
Iną, na pograniczu dwóch krain geografi cznych: Niziny 
Szczecińskiej i Pojezierza Pomorskiego oferuje zróżnico-
wane krajobrazy i mnogość atrakcji. Wciąż napływające 
pozytywne opinie ze strony turystów o zagęszczeniu i 
dostępności zabytków stały się inspiracją dla władz Star-
gardu do podjęcia decyzji o zgłoszeniu miasta do Rekordu 
Polski. Po długich analizach wybrano kategorię „Najwięcej 
zabytkowych budynków i budowli na danym obszarze”. 
„Dany obszar” w tym wypadku to właśnie powierzchnia 
Starego Miasta. Znajdują się na nim aż 24 zabytki.

Wielobarwna tęcza, która często pojawia się na niebie po 
deszczu, gdy przez chmury powoli przedziera się słońce 
to piękne zjawisko. Niestety, zazwyczaj tylko chwilowe. 
Na pewno nie raz mieliście ochotę zrobić piękne zdjęcie 
kolorowej tęczy, ale gdy poszliście po aparat, okazało 
się, że tęcza zniknęła. Takiego rozczarowania nie przeżyli 
mieszkańcy Yangmingshan na Tajwanie, którzy mogli 
obserwować i fotografować tęczę przez bardzo długi 
czas. Rekordowa, najdłużej obserwowana tęcza na świecie 
pojawiła się w Yangmingshan na Tajwanie. Wielobarw-
ne zjawisko, które natychmiast znalazło się w Księdze 
Rekordów Guinnessa, utrzymywało się na niebie przez 
dokładnie 8 godzin i 58 minut.

leki sprzed 400 lat? najwięcej zabytków

Czas 
wymienić 
opony

Mistrzostwo 
selfi e

Współczesny 
Dracula 

O, widzę kochana, że nie 
jestem twoim pierwszym

A z tego co ja widzę, 
nie jesteś też ostatnim 

Niehandlowa 
niedziela na stacji 
beznzynowej


