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Grzegorz Góra, 
radny gminy Łę-

czyca zwrócił się do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi, aby spraw-
dzono, czy trzej radni - sołtysi, w 
sposób zgodny z prawem pobierali 
podwójne wynagrodzenie za udział 
w sesjach rady gminy Łęczyca.

Chodzi o trzech radnych, którzy jed-
nocześnie są sołtysami. G. Góra uważa, 
że radny - sołtys powinien otrzymywać 
tylko jedną dietę za udział w sesji, 
mimo że rada gminy na początku obec-
nej kadencji zdecydowała inaczej.

- Dieta sołtysa wynosi 120 zł za udział 
w sesji, dieta radnego to 800 zł mie-
sięcznie. Jeżeli radny jest sołtysem, to 
nie powinien otrzymywać podwójnej 
diety za to, że przyszedł na sesję. Nie-
stety w urzędzie gminy odmówiono 
mi wydania opinii prawnej w tym 
temacie, więc skierowałem się do RIO. 
Chcę tylko wiedzieć, czy nie doszło do 
naruszenia dyscypliny finansowej w 
urzędzie gminy Łęczyca. Jeśli radny-
sołtys ma prawo do otrzymywania 
podwójnej diety, to w porządku, jeśli 

jednak ta praktyka nie jest zgodna z 
przepisami, to uważam, że pieniądze 
powinny zostać zwrócone - wyjaśnia 
radny G. Góra. - W piśmie z RIO za-
pewniono mnie, że moje wątpliwości 
zostaną sprawdzone podczas zaplano-
wanej na wrzesień kontroli doraźnej w 
urzędzie gminy Łęczyca.

***
Radny Grzegorz Góra kwestionuje 

również fakt, że w ubiegłym roku z 
jego diety potrącono 100 zł za to, że nie 
wziął udziału w posiedzeniu jednej 
z komisji rady gminy Łęczyca. Jego 
zdaniem sposób zawiadomienia o po-
siedzeniu nie był właściwy. Po licznych 
skargach wniesionych na działalność 
wójta oraz przewodniczącego rady 
gminy Łęczyca, które zostały uznane 
przez radnych za bezzasadne, G. Góra 
skorzystał z przysługującej mu możli-
wości i zwrócił się do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
Organ wymiaru sprawiedliwości na 
posiedzeniu niejawnym oddalił skargę 
samorządowca.

(zz)

Rozpoczęcie roku 
szkolnego za pasem. 

Rodzice i uczniowie licznie od-
wiedzają łęczyckie księgarnie w 
poszukiwaniu najatrakcyjniejszych 
plecaków, piórników i artykułów 
papierniczych. W tym roku jest 
wiele nowości.

Dzieci zwracają uwagę, żeby mieć 
modny plecak, zeszyt z ładną okładką 
czy oryginalne długopisy. W tym 
roku chłopcy najchętniej wybierają 
motyw dolarów, komiksów i emoti-
konek, dziewczynki upodobały sobie 
flamingi, arbuzy i słodkie babeczki 
na plecakach. 

Porządek i czystość w 
Łęczycy ostatnio po-

zostawiają wiele do życzenia. 
Przepełnione kosze na śmieci, 
nieczystości walające się dookoła 
pojemników czy nieopróżnione 
kontenery to coraz częstszy wi-
dok. Niestety również podczas 
ubiegłotygodniowego święta, nie 
wszystko było jak należy.

Kontenery na ulicy Pocztowej w 
Łęczycy są bardzo często przepeł-
nione. Nie rzadko też stoją przy nich 
stare meble czy inne niepotrzebne 
sprzęty. Problem się powtarza, więc 
watro byłoby po prostu częściej kon-
tenery opróżniać. Podczas środowe-
go święta taki widok przyniósł tylko 
wstyd dla miasta, co było głośno 
komentowane przez przyjezdnych.

- Przyjechaliśmy spoza Łęczy-

rIo sprawdZI

Śmieci walają się przy śmietnikach

Podczas ubiegłotygodniowego świę-
ta z kontenerów przy ulicy Pocztowej 
śmieci się wysypywały

W czwartek przed tygodniem m.in. 
na ulicy Kaliskiej śmieci zamiast w 
koszu, leżały na trawniku

cy, żeby w wolny dzień trochę 
pozwiedzać. Chcieliśmy wejść do 
nieczynnego zakładu karnego, ale 
niestety wszystko jest pozamykane. 
W dodatku po drugiej stronie ulicy 
pełno śmieci. Tej wizyty nie będzie-
my miło wspominać - usłyszeliśmy 
od turystów.

Tydzień wcześniej w wielu miej-
scach w Łęczycy również był nie-
porządek. Śmieci leżały poza ko-
szami np. przy ulicy Kaliskiej, przy 
miejskich zalewach czy przy ulicy 
Belwederskiej za Biedronką. Jak się 
dowiedzieliśmy, w czwartki miasto 
nie jest sprzątane. Ekipa odpowie-
dzialna za porządek w mieście ten 
dzień tygodnia ma wolny z uwagi 
na pracę w soboty. 

(mku)

- Wzorów jest naprawdę dużo. 
Firmy co roku wprowadzają nowo-
ści, które bez wątpienia podobają się 
najmłodszym. Do plecaka w określo-
nym wzorze można dobrać piórnik z 
takim samym motywem oraz worek 
na buty. Podobnie jak w ubiegłym 
roku, dużym powodzeniem cieszą 
się piórniki tuby z organizerem w 
środku. Rodzice chętnie kupują też 
pojemniki na drugie śniadanie z 
wyjmowaną wkładką, co pozwala 
na fajne uporządkowanie kanapek 
i owoców - wyjaśnia Agnieszka 
Biernaciak, właścicielka księgarni w 
Łęczycy. - Dzieci zwracają też dużą 

uwagę na wszelkie nowości a jest w 
czym wybierać. W tym roku mamy w 
sprzedaży długopisy ścieralne cztero-
kolorowe, są też ścieralne kredki, cze-
go do tej pory nie było. Dziewczynki 
pokochały pachnące długopisy, dłu-
gopisy kredowe do pisania na ciem-
nych papierach oraz kompaktowe 
korektory z wymiennym wkładem. 
Dla nieco starszych uczniów hitem 
są zeszyty z podpowiedziami na 
wewnętrznych stronach okładek (np. 
wzory w przedmiotach ścisłych) oraz 
zeszyty z czarną matową okładką i 
błyszczącym wzorem. Są naprawdę 
ładne.

Ceny w tym roku są porównywalne 
z rokiem ubiegłym. Za porządny plecak 
należy zapłacić między 135 a 155 zł, 
małe piórniki kosztują już od kilku 
złotych, worek na buty to też nieduży 
wydatek. 

Jak podkreśla A. Biernaciak w tym 
roku rodzice zdecydowanie wcze-
śniej zaczęli kompletować wyprawki 
szkolne dla swoich dzieci. Już w lipcu 
sprzedało się mnóstwo plecaków. 

Kolejną nowością w księgarni są w 

tym roku balony z helem. 
- Zdecydowaliśmy się na nie i teraz 

wiem, że to był strzał w dziesiątkę. Za 
2,85 zł dziecko ma dużo frajdy. Nawet 
idąc na spacer, rodzic chętnie wchodzi 
po balon wypełniony helem. Dodatko-
wo, mamy specjalny żel uszczelniający 
do balonów gumowych, dzięki niemu 
hel pozostaje wewnątrz balona nawet 
przez dwa tygodnie - dodaje A. Bier-
naciak.

(zz)

Dolary, flamingi i emotikony
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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
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W nocy z środy na 
czwartek chuliganom 

najwyraźniej się nudziło. Pomaza-
nych zostało kilka elewacji budyn-
ków, wszystkie na osiedlu przy ulicy 
M. Konopnickiej. 

Bohomazów w mieście przybywa. 
Młodzi ludzie w ogóle nie szanują cu-
dzej własności. Bez znaczenia, czy są to 
elewacje domów, bloków czy sklepów, 

pod osłoną nocy sprayem wypisują 
kibicowskie hasła. 

Z pewnością niektórych przypad-
ków można by uniknąć. Jak mówią 
mieszkańcy, przy bloku M. Konopnic-
kiej 8 c, do późnych godzin nocnych, 
niemalże codziennie w okresie letnim 
przesiadują młodzi ludzie i spożywają 

nocna akcja chuliganów

alkohol. Być może to ta grupa pomazała 
elewacje pobliskich budynków kilka 
dni temu. Policji w mieście, niestety 
nie widać, monitoringu na osiedlach 
również nie ma. W podobnych przy-
padkach należy liczyć na szybką, oby-
watelską reakcję mieszańców, którzy 
zawiadomią patrol policji. 

(zz)

Kwiaty i zioła do kościoła
W środę obchodzi-
liśmy święto Matki Boskiej Zielnej. To popularna nazwa jednego  z najważniejszych świąt kościelnych, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 

To jest jedno z najstarszych 
świąt kościelnych, które wyraża 
symbolikę wniebowzięcia Maryi. 
Tego dnia wierni przynoszą do 

kościołów bukiety kwiatów i ziół. Skąd taka tradycja? Po śmierci Matki Bożej jej ciało złożono w trumnie, ale jeden z Apostołów spóźnił się, dlatego ponownie odkryto wieko. Okazało się, że nie ma tam ciała a jedynie kwiaty i zioła. Inny wymiar symboliczny to oczywiście pora roku. Sierpień to czas zbiorów i pierwszych dożynek.  
(mku)

Miasto zapomniało? - pytają mieszkańcy
Łęczyca 15 sierpnia ustano-

wiono świętem Woj-
ska Polskiego. W wielu mia-
stach odbyły się uroczystości 
podkreślające rolę żołnierza 
polskiego w walce o wolność i 
niepodległość ojczyzny. W Łę-
czycy żadnych uroczystości nie 
zaplanowano.

Wielu mieszkańców negatyw-
nie ocenia fakt, że miasto nie 
wywiesiło flag państwowych na 
masztach przy pomniku Bohate-
rów Bitwy nad Bzurą. 

- Dla mnie to brak poszanowa-
nia dla historii a przede wszyst-
kim pamięci tych, którzy oddali 
za wolność ojczyzny swoje życie 
- komentuje jeden z mieszkańców. 

- Przy pomniku na placu T. 
Kościuszki flagi bezwzględnie 
powinny zawisnąć. To chyba oczy-
wiste. Szkoda, że władze miasta o 
tym nie pomyślały - mówi kolejny 
łęczycanin.

O to, dlaczego 15 sierpnia nie 
wywieszono flag na masztach 
przy pomniku zapytaliśmy w 
magistracie.

“Przy pomniku Bohaterów 
Walk nad Bzurą flagi wieszane są 
podczas uroczystych obchodów 
w dniu 9 września. Wówczas to 
mieszkańcy oraz zaproszeni go-
ście w obecności Kompanii Hono-
rowej Wojska Polskiego, orkiestry 
dętej, duchowieństwa i delegacji z 
pocztami sztandarowymi oddają 
należny hołd uczestnikom walk z 
1939 r. Natomiast Święto Wojska 

Polskiego jest świętem Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, obcho-
dzonym na pamiątkę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczo-
nej w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej. Na terenie miasta Łęczyca w 
dniu 15 sierpnia br. flagi państwowe 
były wywieszone na wieży ratusza 
miejskiego oraz na budynku urzę-
du miejskiego. Należy nadmienić, 
że w tradycji królewskiego miasta 
Łęczyca uroczyście obchodzone są 
święta takie jak: Święto Konstytucji 
3 Maja, obchody rocznicowe Bitwy 
nad Bzurą oraz Święto Niepodle-
głości.” - czytamy w odpowiedzi 
urzędu miejskiego.

Warto dodać, że flagi państwowe 
na wieży ratusza oraz na urzędzie 
miejskim nie zostały zawieszone 
specjalnie na 15 sierpnia. Wiszą już 
od maja i zostaną na budynkach do 

końca roku zgodnie z apelem pre-
miera Mateusza Morawieckiego, 
by flagi państwowe wisiały na 
wszystkich budynkach admini-
stracji publicznej i rządowej aż do 
końca roku.

(mku)
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3 września, po sze-
ścioletniej przerwie, 

rozpocznie się zgrupowanie łę-
czyckiej drużyny siatkarskiej se-
niorów. Zawodnicy mają ambitne 
plany, żeby szybko awansować 
do ligi ogólnopolskiej. Sporą 
ciekawostką jest fakt, że drużyna 
składa się w 100% z żołnierzy z 
jednostki w Leźnicy Wielkiej. 

MMKS Lotnik Łęczyca to niewąt-
pliwie drużyna złożona z zawodow-
ców. Siatkarze mają duże doświad-
czenie i sporo sukcesów na swoich 
kontach, niektórzy z nich grali w 
najwyższej klasie rozgrywkowej. 
Obecnie jest już 12 zawodników, z Prawie 30 tys. zł z Ministrem Spra-

wiedliwości zostało przeznaczone na 
zakup sprzętu dla jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Łęczycy.
Strażacy ochotnicy otrzymali m.in. 
nosze, agregat prądotwórczy, defibry-
lator, pilarki do drewna oraz sprzęt do 
oznakowania terenu akcji.
W czwartek w urzędzie miejskim w 
Łęczycy nowe wyposażenie zostało 
przekazane przedstawicielom OSP. 

info i fot. UM Łęczyca

policja potrzebna

Reaktywacja siatkarskiej drużyny
kolejnymi dwoma trwają rozmowy. 
Najprawdopodobniej również dołą-
cza do “Lotnika”.

- Zaczynamy przygotowania 
do sezonu na początku września. 
Trenować będziemy w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Łęczycy. 
Przez pierwsze półtora miesiąca 
treningi odbywać się będą dwa 
razy dziennie, później pięć razy 
w tygodniu. Zaczynamy od 3 ligi 
wojewódzkiej (najniższy poziom 
rozgrywkowy) i planujemy w 
przyszłym roku, mam nadzieję, 
że nam się uda, od razu zrobić 
awans do 2 ligi, już ogólnopol-
skiej - mówi Robert Łukasiewicz, 

radny miasta Łęczyca i trener 
“Lotnika”. - Teraz wchodzimy w 
okres, że mamy rozgrywki woj-
skowe w siatkówkę. Na szczeblu 
Wojsa Polskiego co roku przy-
wozimy medale a praktycznie 
co drugi rok jesteśmy mistrzami 
Wojska Polskiego. Cały czas gra-
my i odnosimy sukcesy.

Drugim trenerem, obok Roberta 
Łukasiewicza będzie Krzysztof 
Psiurski, trenerem od przygoto-
wania fizycznego został Kamil 
Kacprzak a fizjoterapią siatkarzy 
“Lotnika” zajmie się Paweł Kur-
czewski, radny miasta Łęczyca. 

(zz)
OSp w Łęczycy doposażona

umowa podpIsana
Łęczyca Z początkiem września 

ruszą pierwsze prace związane z remontem trzech ulic w Łęczycy: Krótkiej, Kilińskiego i 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Umowa na wykonanie inwestycji już została podpisana.
Remontem ulic 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej i Kilińskiego zajmie się jedna firma. Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności rozpoczną się prace na ulicy 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, później remont obej-mie ulicę Kilińskiego. Druga firma wyremontuje ulicę Krótką. 
Całość inwestycji jest możliwa dzię-ki pozyskanej przez miasto dotacji w wysokości 1 317 179 zł z Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zabezpieczonym w budże-cie samorządu środkom w wysokości 347 000 zł oraz przekazanym 535 000 zł dodatkowo przez radę miejską.
(zz)   

Jerzy Zwierzchowski w biały dzień 
został napadnięty na terenie Gra-
bowa. Mieszkaniec nie ukrywa 
zdenerwowania. Mówi o licznych 
aktach wandalizmu i potrzebie 
przywrócenia do miejscowości 
komisariatu policji.

Podczas sesji rady gminy Grabów 
Jerzy Zwierzchowski mówił o chu-
liganach i wzroście przestępczości.

- Proszę o podjęcie działań zmie-
rzających do przywrócenia komisa-
riatu policji w Grabowie. Uważam, 
że instytucja ta jest bardzo potrzeb-
na. Statystyki sobie a życie sobie. We-
dług tych pierwszych przestępczość 
na terenie gminy zmalała, a ja to 
widzę wręcz odwrotnie. Jest bardzo 
wiele aktów wandalizmu. Mój płot 
odbudowywałem już trzy razy. To 
nie wszystko, bardzo powszechny 
proceder to kradzieże i pobicia, a 
już to, co mnie ostatnio spotkało, 
jasno to potwierdza. W biały dzień 
zostałem napadnięty. Napastnik nie 
przebierał w słowach, próbował też 
rękoczynów. W tej sprawie już złoży-

napad w GraBowIe

łem zawiadomienie do prokuratury 
- mówił J. Zwierzchowski.

Krzysztof Ogórek, zastępca wójta 
wyjaśnił, że przywrócenie czy likwi-
dacja komisariatu policji nie leży w 
kompetencjach gminy.

- Pewnie tak, ale gmina zawsze 
może wnioskować do komendy 
powiatowej - argumentował miesz-
kaniec.

Ostatecznie zastępca wójta za-
deklarował, że zorientuje się, czy 
możliwe będzie przywrócenie do 
Grabowa komisariatu policji.

(mku)

Jerzy Zwierzchowski w Grabowie 
został napadnięty
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SKŁAD WĘGLA 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Topola Szlachecka 7, 99-100 Łęczyca
+48 24 722 34 29 • kom. +48 500 068 612

biuro@fhmarciniak.pl, marciniaktopola@poczta.onet.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy uczciwość, lojalność i sprawdzony towar
Węgiel, miał, ekogroszek Materiały budowlane Nawozy sztuczne Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna

Sześcioro małych kot-
ków i kocica zamiesz-

kały na gruzowisku przy ulicy 
Dominikańskiej. Pośród starych, 
częściowo rozebranych funda-
mentów, sterty cegieł, pustaków 
i innych materiałów budowlanych 
znalazły sobie dom. 

Gruzowisko nie jest odpowied-
nim miejscem do życia dla zwierząt. 
Wiedzą o tym mieszkańcy, którzy 
powiadomili strażników miejskich 

Rekultywacja wy-
sypiska śmieci w 

Borku (gm. Łęczyca) budzi wiele 
wątpliwości wśród okolicznych 
mieszkańców. Chodzi przede 
wszystkim o uciążliwy smród i 
materiał, który był zwożony na 
wysypisko w trakcie rekultywacji. 
Mieszkańcy w obawie o swoje 
zdrowie, zwrócili się do Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łęczycy o 
przeprowadzenie szczegółowej 
kontroli prowadzonej rekulty-
wacji. Kontrole przeprowadził też 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Łodzi.

Na początku czerwca PGKiM 
poinformował mieszkańców, że 
kompost przykrywany jest warstwą 
ziemi, co w przeciągu kilku tygo-
dni ma zniwelować uciążliwości 
zgłaszane przez właścicieli pobli-
skich terenów. Przedsiębiorstwo 

zapewniło również, że prace rekul-
tywacyjne są nadzorowane przez 
pracownika spółki oraz że zlecono 
wykonanie badań przez akredyto-
wane laboratorium. Zaplanowana 
była również kontrola z WIOŚ w 
Łodzi, której wyniki nie wykazały 
nieprawidłowości. 

“Rodzaj odpadów, zastosowana 
ilość oraz sposób ich wykorzystania 
w celu rekultywacji, nie przekra-
czają warunków decyzji Marszałka 
Województwa Łódzkiego z dnia 
09.09.2016. W trakcie kontroli nie 
stwierdzono uciążliwości zapacho-
wych składowiska. Analiza badań 
monitoringowych składowiska 
w zakresie jakości wód podziem-
nych w jego rejonie wykazała, że 
zastosowanie ww odpadu w celu 
rekultywacji, nie spowodowało ich 
pogorszenia” - czytamy w odpowie-
dzi WIOŚ w Łodzi.

(zz)

wysypisko skontrolowane

Okoliczni mieszkańcy mieli sporo zastrzeżeń, co do prowadzonej rekultywacji

KocIęTa na GruZowIsKu
o bezpańskich czworonogach. 
Mimo podjętych prób, kociaków 
do końca ubiegłego tygodnia nie 
udało się złapać. Są dokarmiane 
przez mieszkańców, w miskach 
jest woda i jedzenie. Mimo to koty 
są nieufne i uciekają przed ludźmi. 
Zaraz po złapaniu zostaną oddane 
do nowego domu. Strażnikom miej-
skim już udało się znaleźć dla nich 
schronienie. 

(zz)

PO przeciw Pis w łęczycy
W całej Polsce zawisło blisko dwa 
tysiące billboardów z hasłami 
zaczynającymi się od słów “PiS 
wziął miliony” i z wizerunkiem 
Jarosława Kaczyńskiego. Również 
w Łęczycy pojawił się antyrządo-
wy plakat. Na narożnej kamie-
nicy przy ulicy Kaliskiej Koalicja 
Obywatelska PO-Nowoczesna 
umieściła hasło “PiS wziął miliony 
a wszystko drożeje”.

Koalicja Obywatelska Platfor-
ma Obywatelska - Nowoczesna 
przyznaje już oficjalnie, że stoi za 
tymi billboardami. Jak zaznaczają 
politycy PO, kampania samorzą-
dowa już się rozpoczęła. O jakie 
miliony chodzi? Politycy PO i 
Nowoczesnej uważają, że teraz 
Polacy wydają znacznie więcej 
pieniędzy na wprowadzone przez 
rząd PiS nowe opłaty. Dodatkowo 
wskazują na drożejące życie, w 
tym produkty spożywcze, opłaty 

za wodę czy energię elektryczną. 
Co oczywiste, politycy PiS nie zga-
dzają się z zarzutami. Podkreślają, 
że Polakom jest teraz lżej dzięki 
programom społecznym. 

Wybory samorządowe odbędą 
się w niedzielę 21 października. 
Druga tura wyborów zostanie 
przeprowadzona 4 listopada. 

(zz)
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Warto skorzystać! Pierwotnie czysta woda 
sprzed 27 tys. lat!
Z uroków basenów wypełnionych gorącą wodą można korzystać w Poddębicach – przy ul. Mickiewi-
cza 19 - od 2011 roku. Złoża gorącej wody znajdują się na głębokości 2 km pod ziemią. Temperatura tego 
podziemnego płynnego poddębickiego „złota” wynosi 71 stopni, jednak dla potrzeb zdrowotnych i rekreacyj-
nych jest schładzana do temp. 28 - 35 st. C. Obiekt składa się z trzech niecek basenowych znajdujących się na 
świeżym powietrzu. Jest to doskonałe miejsce na wielogodzinne, aktywne i rodzinne spędzenie czasu. Można 
tu pograć w siatkówkę, popływać lub korzystać z kąpieli słonecznych.
Atrakcje
• Baseny termalne - 3 niecki basenowe 
• Zajęcia Aquaaerobic, Aquazumba 
• Zajęcia Zumba 
• Nauka pływania dla dorosłych i dzieci
- Plac zabaw i boisko do siatkówki plażowej

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek-Czwartek 1000-1900

Piątek 1000-2000

Sobota-Niedziela i święta 1000-2000

C
E

N
N

IK PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
CAŁODNIOWY

BILET NORMALNY

BILET DLA OSÓB NIEKĄPIĄCYCH SIĘ       3 zł

KARNET ULGOWY 
(10-cio wejściowy)      50 zł

KARNET NORMALNY 
(10-cio wejściowy)    100 zł

12 zł 6 zł

6 zł 3 złBILET ULGOWY

OD GODZ. 1700

WEEKEND I ŚWIĘTA
CAŁODNIOWY

15 zł 10 zł

6 zł

OD GODZ. 1500

BILET/KARNET ULGOWY PRZYSŁUGUJE - MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, STUDENTOM DO 26 ROKU ŻYCIA, EMERYTOM, RENCISTOM,
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI UPRAWNIAJĄCEJ DO W/W ULG
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Prokuratura umorzy-
ła postępowanie w 

sprawie o zniesławienie burmi-
strza Józefa Kaczmarka. Przypo-
mnijmy, że na terenie Uniejowa 
kolportowana była ulotka zawie-
rająca treści, które mogły narazić 
pokrzywdzonych na utratę zaufa-
nia potrzebnego do sprawowania 
funkcji burmistrza i radnych 
miejskich. 

-  Burmistrz Józef Kaczmarek zło-
żył zawiadomienie o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa zniesławienia. Dla wyjaśnienia 
okoliczności zdarzenia wszczęto 
i przeprowadzono dochodzenie 
– informuje prokurator Jolanta 
Szkilnik. - Wobec wyczerpania 
możliwości wykrywczych postę-
powanie w sprawie o zniesławienie 
umorzono.

Sprawa odbiła się szerokim 
echem. W internecie pojawiło się 
szereg komentarzy, niektórzy in-
ternauci konkretnie wskazywali na 
jednego z mieszkańców Uniejowa, 
który miał dopuścić się tego czynu. 
Opinie, jak można się domyślić, były 
różnorodne. Jedni zgadzali się z tre-
ścią ulotki, inni chwalili burmistrza 
za inwestycje i rozwój gminy. 

Co można było przeczytać w 
ulotce?

“Uniejowscy opozycjoniści”, bo 
tak była podpisana ulotka, jako 

Zmotoryzowani amatorzy termalnych 
kąpieli pytają, dlaczego nie mogą już 

korzystać z gruntowego parkingu naprzeciwko 
kompleksu basenów. Jak się dowiedzieliśmy, 
parking został zamknięty z powodu planowanej 
inwestycji rozbudowy term. O inwestycji pisaliśmy 
tydzień temu. W kontrakcie wartym ponad 22 mln 
zł firma zobowiązała się rozbudować baseny do 
końca kwietnia 2019 roku. 

(ps)

24-letni kie-
rowca samo-

chodu dostawczego zjechał w 
Zygrach na pobocze, po czym 
uderzył w drzewo. Zginął na 
miejscu. Prokuratura prowadzi 
dochodzenie. 

- Najprawdopodobniej przy-
czyną tego tragicznego wypad-
ku była nadmierna prędkość. 

Do zdarzenia doszło w biały 
dzień na łuku drogi, na miejscu 
były widoczne głębokie wyrwy 
w przydrożnym rowie. Pojazd 
przewożący lody pokonał kilka 
metrów, zanim zatrzymał się 
na drzewie. Siła uderzenia była 
potężna – informuje prokurator 
Marek Wojtysiak. 

(ps)

ŚmIerć na drodZe

wiele drzew pod topór

Uniejów Spacerując po parku 
z łatwością można 

zauważyć, jak duża liczba drzew 
jest przeznaczona do wycięcia. 
Goście i kuracjusze martwią 
się, że za kilka lat park znacznie 
się przerzedzi. Urząd miasta 
uspokaja. 

- Na pewno tak źle nie będzie – 
słyszymy od Macieja Bartosiaka z 
wydziału promocji uniejowskiego 
urzędu miasta. - Oznaczone do 
wycięcia zostały przede wszyst-
kim drzewa suche lub te, które 

Kto zniesławił burmistrza?

pozytywy wskazywali m.in. wzrost 
atrakcyjności i promocję gminy, 
poprawę jakości niektórych dróg 
czy wzrost wpływów do budżetu 
gminy. Zdecydowanie więcej było 
jednak argumentów, które miały 
przemawiać przeciwko polityce rzą-
dzących, m.in. drastyczny wzrost 
cen żywności w uniejowskich skle-

Burmistrz Uniejowa powiadomił prokuraturę o ulotce

pach, wzrost drobnej przestępczości 
z uwagi na duży napływ turystów, 
przepełnione parkingi, korki w 
mieście czy samowolną decyzję 
władzy w Uniejowie o zaszerego-
waniu miasta jako miejscowości 
uzdrowiskowej bez zapytania o 
zgodę mieszkańców. 

(ps)

mają słaby system korzenny. 
Takie drzewa trzeba wyciąć, aby 
nie zagrażały bezpieczeństwu 
spacerujących po parku. 

(ps)

Parking przy termach zamknięty 
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Swojskie jedzenie, piękna przyro-
da, cisza i spokój – za to kochamy 
polską wieś. Polska Organizacja 
Turystyczna zorganizowała kon-
kurs „Na wsi najlepiej – 12 dobrych 
praktyk w turystyce wiejskiej”, 
żeby pokazać rodakom, dlaczego 
warto wypoczywać na wsi.

Zagroda Młynarska w Uniejo-
wie – obiekt hotelowy, który bez 
wątpienia potrafi przenieść gości 
uzdrowiska na łono wsi – został lau-
reatem konkursu w kategorii „Oferta 
wypoczynkowa turystyki wiejskiej”. 
Wyniki plebiscytu ogłoszono we 

na ZaGrodZIe naJlepIeJ

Laureaci konkursu podczas konferencji w Warszawie, wśród nagrodzonych 
Ireneusz Stańczyk reprezentujący Zagrodę Młynarską

Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej.

Kapituła konkursu, w skład której 
weszli przedstawiciele Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej, Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regional-
nych Organizacji Turystycznych, Biura 
Konkursu oraz zewnętrzni eksperci, 
w swoich ocenach brała pod uwagę 
jakość oferty turystycznej, jej innowa-
cyjność, dostępność oraz powiązanie z 
kulturowymi i naturalnymi zasobami 
wsi. 

Obiekty nagrodzone w konkursie 
zostaną objęte specjalną promocją, w 
ramach której znajdą się m.in.: wy-
dawnictwo albumowe w nakładzie 
10 tys. egz., wsparcie blogerów spe-
cjalizujących się w turystyce, artykuły 
oraz prezentacja na stronach Polskiej 
Organizacji Turystycznej, a także w 
mediach społecznościowych.

Ze 115 zgłoszeń we wszystkich kate-

goriach Kapituła wybrała 12 dobrych 
praktyk.

W kategorii Wypoczynek u rolni-
ka: Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Ziołowy Dzbanek”, Gospodarstwo 
Agroturystyczna Ola oraz Pod Srebr-
ną Górą;

W kategorii Wypoczynek na wsi: 
Agroturystyka Malowane Wierchy,  
Agroturystyka Polesie oraz Villa 
Greta;

W kategorii Oferta wypoczynko-
wa turystyki wiejskiej: Lawendowa 
Osada i Zagroda Edukacyjna La-
wendowej Osady, Sielsko i anielsko 
w Górach Świętokrzyskich, Zagroda 
Młynarska w Uniejowie;

W kategorii Oferta szlaków kuli-
narnych na terenach wiejskich: szlak 
kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia 
Smaków”, szlak kulinarny „Pod-
karpackie Smaki”, szlak kulinarny; 
„Kaliskie Smaki”.

wtorek, 14 sierpnia 2018 r., podczas 
konferencji w Renaissance Warsaw 
Airport Hotel. Nagrodę dla Zagrody 
Młynarskiej podczas uroczystości 
odebrali: kierownik obiektu wraz z 
pracownikami – Ireneusz Stańczyk, 
Elżbieta Rospara i Ewa Miśkiewicz.

Celem akcji „Na wsi najlepiej – 12 
dobrych praktyk w turystyce wiej-
skiej” jest identyfikacja i popularyzacja 
dobrych praktyk w turystyce na ob-
szarach wiejskich. To przedsięwzięcie 
pozwoli stworzyć pierwszy w Polsce 
katalog skierowany do osób, które 
świadczą usługi dla turystów lub pla-
nują rozpocząć taką działalność. Będzie 
to również zestaw cennych wskazówek 
dla osób wypoczywających na wsi, 

ułatwiając im wybór najlepszych 
ofert. 

– Cieszy nas to, że w już do 
pierwszej edycji Konkursu „Na 
wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk 
w turystyce wiejskiej” zgłosiło się 
aż 115 podmiotów, działających 
na terenach wiejskich. Jestem 
przekonany, że konkurs przysłu-
ży się podniesieniu standardów 
branżowych oraz sprawi, że 
coraz więcej turystów właśnie 
obszary wiejskie będzie wybie-
rać jako miejsce wypoczynku 
– mówi minister Jarosław Sta-
wiarski, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki.

Do konkursu mogli zgłaszać 
się: właściciele gospodarstw, 
podmioty prowadzące dzia-
łalność turystyczną na tere-

nach wiejskich, regionalne i lokalne 
organizacje turystyczne, instytucje 
administracji samorządowej, lokalne 
grupy działania (LGD), organizacje i 
stowarzyszenia turystyczne, a także 
firmy z branży turystycznej. Każdy 
mógł startować w jednej z czterech 
kategorii związanych z wypoczynkiem 
u rolnika, z wypoczynkiem na wsi, 
z kompleksową ofertą uzupełniającą 
pobyt na obszarach wiejskich lub ze 
szlakami kulinarnymi. 

– Polska wieś stanowi jeden z niewie-
lu w Europie przykładów zachowania 
tradycyjnego krajobrazu kulturowego, 
autentycznego ludowego folkloru, 
zwyczajów i obyczajów utrwalonych 
i przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Wykorzystanie tych zaso-
bów i rozwój turystyki stanowi szansę 
rozwoju, nie tylko dla indywidualnych 
gospodarstw rolnych i mieszkańców 
wsi, ale również dla całej społeczności 
lokalnej – mówi Rafał Romanowski, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Polskie obszary wiejskie kojarzo-
ne są z gościnnością, dziedzictwem 
kulturowym, wspaniałą kuchnią i 
bogactwem natury. Organizowany 
przez nas konkurs to świetna okazja 
do wymiany doświadczeń między 
osobami zarządzającymi różnymi 
produktami turystycznymi, synergii 
ich działań i dalszego rozwoju. Zgło-
szenia do konkursu były na bardzo 
wysokim poziomie. To pokazuje, że 
oferta polskiej wsi jest coraz bardziej 
profesjonalna i kompleksowa – dodaje 

Na konferencji w Warszawie 
nagrodę odebrał Ireneusz 

Stańczyk, kierownik Zagrody. 
Towarzyszyły mu Elżbieta 
Rospara i Ewa Miśkiewicz, 

pracujące na co dzień w 
wyróżnionym obiekcie.

Grupa Japan 
Tobacco inwe-

stuje 100 mln dolarów w rozwój 
swojej fabryki w Starym Gostkowie 
o produkcję kapsułek tytoniowych, 
innowacyjnego wyrobu z podgrze-
wanym tytoniem. Nowocześnie 

wyposażony zakład o powierzchni 
28 tys. mkw. będzie gotowy do 
rozpoczęcia produkcji pod koniec 
bieżącego roku.

Dzięki tej inwestycji, fabry-
ka w Starym Gostkowie sta-
nie się jednym z największych  
i najważniejszych ośrodków pro-
dukcyjnych Grupy Japan Tobacco na 
świecie. Zatrudnienie znajdzie tam 
kolejnych 80 osób i tym samym liczba 
pracowników JTI Polska przekroczy 
1800 osób.

Poszerzenie produkcji o innowa-
cyjne wyroby tytoniowe oznacza, 
że łączna kwota inwestycji JTI w 
Polsce od 2007 r. przekroczy 800 mln 
dolarów. W Starym Gostkowie firma 

W Ostrowsku po raz kolejny odbył 
się piknik sołtysów gminy Uniejów. 
Drużyny z 6 sołectw i drużyna rad-
nych zmagały się ze sobą w dziesięciu 
konkurencjach, w których liczył się 
czas, refleks, precyzja i zwinność.

Przedstawiciele Ostrowska, Feli-
cjanowa, Pęgowa, Wielenina, Woli 
Przedmiejskiej i Lekaszyna oraz 
drużyna radnych gminy Unie-
jów na czele z przewodniczącym 
rady, walczyli o dofinansowania 
od burmistrza Uniejowa – Józefa 
Kaczmarka, w kwotach 2000 zł za I 
miejsce, 1500 zł za II miejsce i 1000 
zł za III miejsce. Pozostałe drużyny 
otrzymały po 500 zł za udział w 
turnieju. Nagrody przeznaczone dla 
każdego sołectwa są fundowane na 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rożnia-
towie obchodziła jubileusz 90-lecia 
założenia jednostki. 

Główne uroczystości rozpoczęło 
wprowadzenie na plac pododdziałów 
strażaków oraz pocztów sztandaro-
wych przez dowódcę uroczystości dh. 
Gabriela Milczarka. Przybyły jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych ze: 
Spycimierza, Wielenina, Uniejowa, 
Zaborowa, Kuczek, Felicjanowa, Wi-
lamowa, Czepowa i Ostrowska. Ze 
sztandarami pojawili się również 
strażacy ochotnicy z zaprzyjaźnionych 
jednostek z: Biernacic, Świnic Warckich, 
Zelgoszczy, Chwalborzyc i Domanina. 
Kolumnę strażaków na plac wpro-
wadziła młodzieżowa orkiestra dęta 
ZHP-OSP w Uniejowie pod batutą dh. 
Mariana Pięgota. Dla upamiętnienia 
jubileuszu oraz zbiegających się w 

czasie uroczystości związanych ze 
100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości powstała pamiątkowa 
tablica. Jubileusz był także okazją do 
wręczenia medali i odznaczeń za 
wyróżniającą się działalność na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. Uroczysty 
apel strażacki związany z obchodami 
90 – lecia jednostki OSP Rożniatów 
stał się również doskonałą okazją do 
przekazania sprzętu ratowniczego. 
Część oficjalną uroczystości zakończyła 
defilada jednostek. 

wytwarza obecnie papiero-
sy, tytoń do palenia, cygara, 
cygaretki i tytoń fajkowy.

Andrzej Skubiszewski, 
prezes zarządu JTI Polska, 
mówi:

– JTI będzie pierwszą fir-
mą produkującą w naszym kraju in-
nowacyjne wyroby z podgrzewanym 
tytoniem. Dzięki tej ważnej inwestycji 
wzmacniamy naszą pozycję najszyb-
ciej rozwijającej się firmy tytoniowej 
w Polsce w ostatnich 10 latach. 

M e l i s  M u m c u l a r - C a n -
dan, wiceprezes ds. produk-
cji w Starym Gostkowie, dodaje:  
– Produkcja innowacyjnych wyro-
bów tytoniowych rozpoczyna kolej-
ny etap rozwoju JTI w Starym Gost-
kowie. Nowoczesny zakład oznacza 
najlepsze warunki pracy dla naszych 
pracowników oraz możliwość do-
starczania naszym konsumentom 
produktów najwyższej jakości. 

JTI Polska powstała w 2007 r., gdy 

JTI przejęło brytyjską Grupę Gallaher, 
do której należały zakłady w Starym 
Gostkowie. Od tego czasu JTI jest 
najszybciej rozwijającą się firmą na 
polskim rynku tytoniowym, zatrud-
niającą obecnie ponad 1700 osób. 
W 2018 r. JTI Polska została uznana  
za 2. najlepszego pracodawcę w Polsce 
i pierwszego w kategorii FMCG w 
ramach certyfikacji Top Employers. Bu-
siness Centre Club przyznało też firmie 
tytuł „Lidera Polskiego Biznesu 2017”. 

Warto wspomnieć, że na polskim 
rynku e-papierosy najnowszej gene-
racji, pod nazwą IQOS, wprowadził 
koncern Phillip Morris. W innych kra-
jach British American Tabacco oferuje 
produkt o nazwie Glo. Technologię 
podgrzewania tytoniu zaadaptowało 
również Japan Tabacco, z tym że ich 
Ploom TECH to bardziej hybryda: 
wytwarzana z liquidu para prze-
chodzi przez podgrzaną kapsułkę z 
granulowanym tytoniem. 

(ps)

BęDzie Praca! pIKnIK sołTysów

poczet dofinansowania m.in. wycie-
czek i działań mających integrować 
społeczności lokalne.

Najlepszymi drużynami ex aequo 
okazały się drużyna z Ostrowska 
– gospodarz pikniku oraz drużyna 
z Wielenina. Drugie miejsce zajął 
Pęgów, a trzecie Lekaszyn. 

W Starym 
Gostkowie 
JTI stawia 

kolejną halę 
produkcyjną

90 lat osp rożniatów 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 297: Gdzie honor, tam pożytek.
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* Nauczyciel pyta się Jasia:  
- Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
- Róże.  
- Proszę, napisz to na tablicy.  
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 

* * *
* Do ruszającego z przystanku auto-
busu podbiega mężczyzna, krzycząc: 
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do 
pracy! 
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie! 
Jeszcze ktoś chce wsiąść! 
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony 
wsiada i mówi z ulgą: 
- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do kontroli 
proszę! 

* * *
* Mąż długo nie wraca do domu. Żona się bardzo niepo-
koi:  
- Gdzież on może być? Może sobie jakąś babę znalazł? - 
mówi do sąsiadki.  
- Ty zaraz myślisz o najgorszym - uspokaja ja sąsiadka - 
może po prostu wpadł pod samochód. 

* * *
* Policjant skarży się koledze: 
- Wiesz, moja żona zupełnie mnie nie rozumie. A twoja? 
- Nie wiem. Nie rozmawiam z nią o tobie. 

* * *
* Pod numer sekstelefonu dzwoni facet i słyszy:  
- Zrobię co zechcesz. Spełnię każde Twoje życzenie.  
- Każde? - pyta.  
- Tak, każde.  
Na to facet:  
- To oddzwoń do mnie. 

* * *
* Przychodzi baca do spowiedzi, zaczyna się spowiadać i 
mówi:  
- Proszę księdza ukradłem łańcuch.  
- Jaki?  
- Taki zwykły, trzymetrowy.  
- A co było na końcu tego łańcucha?  
- Krowa... 

LeKKa ZUPa Z PIeCZONyCh 
POMIDORóW

Składniki:
1 kg mięsistych, mocno dojrzałych 
pomidorów 
2 cebule średniej wielkości 
3 ząbki czosnku 
4 szklanki warzywnego bulionu (nie 
może być z kostki) 
łyżka oliwy 
3 łodygi selera naciowego 
odrobina soli 
szczypta świeżo zmielonego czarne-
go pieprzu 
garść świeżych liści bazylii 
etapy przygotowania: Na pomi-
dorach zrób płytkie nacięcia, sparz je 
wrzątkiem i obierz ze skóry. Pokrój na 
ósemki, usuń sok i nasiona. Obraną 
cebulę pokrój na małe kawałki. Obierz 
ząbki czosnku. Wszystkie warzywa 
ułóż w naczyniu żaroodpornym 

posmarowanym oliwą. Lekko posól. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni na 45 minut. W połowie 
pieczenia zamieszaj. Zagotuj bulion, 
przełóż do niego przypieczone warzy-
wa, doprowadź do wrzenia. Zdejmij z 
ognia i zmiksuj na gładką masę. Dopraw 
pieprzem. Łodygi selera naciowego 
obierz z twardych włókien, pokrój na 
małe, ukośne plasterki, włóż do gorącej 
zupy. Zupę podawaj posypaną listkami 
bazylii. 

GRILLOWaNe POLęDWICZKI
Składniki:
2 polędwiczki wieprzowe (możliwie jak 
najgrubsze) o łącznej wadze ok. 3/4 kg 
marynata: 
2 łyżki ostrej musztardy 
2 łyżki miodu 
2 łyżki ciemnego sosu sojowego 
2 łyżki oleju 
1 łyżka soku z cytryny 
2 ząbki czosnku przeciśnięte przez 
praskę 
1/2 łyżeczki drobno zmielonego 
czarnego pieprzu 

1 drobno posiekana gałązka świeżego 
rozmarynu (można zastąpić 1 łyżeczką 
suszonego) 
etapy przygotowania: Polędwiczki 
pokrój na plastry o grubości około 3 cm. 
Mięso rozgnieć dłonią (nie używaj tłucz-
ka, by nie poszarpać mięsa). Wszystkie 
składniki marynaty wymieszaj dokładnie 
ze sobą. Mięso przełóż do dużej miski, 
wlej marynatę, wymieszaj dokładnie, by 
pokryły się nią ze wszystkich stron. Miskę 
przykryj i wstaw do lodówki na 2-3 go-
dziny (tyle wystarczy, bo polędwiczki to 
delikatne mięso). Miskę z polędwiczkami 
wyjmij z lodówki na co najmniej godzinę 
przed grillowaniem, by mięso nabrało 
temperatury pokojowej. Ułóż mięso na 
silnie rozgrzanym grillu i piecz z każdej 

strony, aż zmieni swój kolor. Następnie 
kratkę podnieś wyżej (lub w przypadku 
grilla elektrycznego lub gazowego 
zmniejsz temperaturę) i grilluj polęd-
wiczki przez 2-3 minut, często obra-
cając i smarując marynatą, aż mięso 
całkowicie się upiecze. Po upieczeniu 
odstaw przykryte folią aluminiową na 
kilka minut, by “odpoczęły”. Podawaj 
z zieloną sałatą i podpieczonymi bu-
łeczkami. Świetnie smakują również z 
pieczonymi ziemniakami. 

DeSeR OWOCOWy Z ChIa
Składniki:
4 brzoskwinie (o łącznej wadze ok. 
1 kg) 
kawałek arbuza (oko 30 dag) 
2 garście borówek amerykańskich 
2 czubate łyżki nasion chia 
1/2 szklanki (125 ml) ciepłej wody 
mineralnej 
1 szklanka (250 ml) napoju aloesowe-
go* - możesz zastąpić wodą z wnę-
trza kokosa lub sokiem owocowym 
- ananasowym, pomarańczowym lub 
każdym innym, który lubisz 

do podania: 
świeże listki melisy lub mięty 
etapy przygotowania: Nasiona chia 
wsyp do dużej miski, zalej ciepłą wodą, 
wymieszaj, odstaw na kilkanaście 
minut. Obrane brzoskwinie pokrój na 
kostkę o boku około 2 cm. Na takie 
same kawałki pokrój arbuza. Kiedy 
nasionka chia napęcznieją, wlej do 
nich napój aloesowy, wymieszaj. Dodaj 
brzoskwinie, borówki i kawałki arbuza. 
Wymieszaj delikatnie. Miskę przykryj, 
wstaw do lodówki na godzinę, by 
deser się schłodził. Nakładaj porcje 
od pucharków lub miseczek, udekoruj 
zielonymi listkami. Podawaj zawsze 
wtedy, kiedy tylko masz ochotę na coś 
orzeźwiającego, owocowego i bardzo 
zdrowego. 
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Miejsko-powiatowe obchody Święta Wojska Polskiego 
odbyły się tradycyjnie na placu Jana Pawła II z udziałem 
żołnierzy jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Po uro-
czystej polowej mszy świętej i wystąpieniach: burmistrza 
Jacka Sochy, starosty Bogdana Jaroty, posła Marka Ma-
tuszewskiego i posła Pawła Bejdy, został odczytany apel 
Poległych. Następnie żołnierze oddali salwę honorową ku 
czci bohaterów i patriotów, a delegacje złożyły kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą Obrońców Ojczyzny w latach 1918 – 
1920. Obchodom towarzyszył piknik wojskowy, w ramach 
którego mieszkańcy mogli m.in. zobaczyć, jak działał szpital 
polowy i punkt poboru. Mogli także skorzystać ze strzelnicy 
wojskowej. 

Święto Wojska Polskiego
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Ozorków Ostatnie dane doty-
czące przeciętnej pen-

sji w Polsce wprawiły w niemałe 
zaskoczenie ozorkowian. Według 
Głównego Urzędu Statystycznego 
do ponad 4,8 tys. zł brutto wzrosło 
średnie wynagrodzenie. Problem 
jest w tym, że mało kto tyle zarabia. 

GUS wyliczył i podał. Dokładnie 
wygląda to tak, że średnia pensja w 
Polsce wynosi 4 848,16 zł brutto, czyli na 
rękę ok. 3 450 zł. To więcej o 7,5 procent 
niż w czerwcu ub. roku. 

Większość mieszkańców Ozorkowa 
o takiej pensji może jedynie pomarzyć. 
Zapytaliśmy naszych czytelników, 
czy łatwo znaleźć pracę za takie pie-
niądze. W zdecydowanej większości 
mieszkańcy reagowali zdziwieniem i 
uśmiechem. 

- Dorabiam sobie w 
Miejskim Ośrodku Kultu-
ry. To taka praca łączona, 
gram w zespole Ozorko-
wianie i jestem od spraw 
technicznych. Przy okazji 
zajmuję się też sprawami 
gospodarczymi. Z tej pra-
cy wpadnie trochę grosza 
i w ten sposób z moją eme-
ryturą wysokości 1700 zł 
da się przeżyć – mówi z 
uśmiechem Tadeusz Pie-
trasik. - Oczywiście jestem 
zadowolony z emerytury, 
którą wypracowałem w 
zakładach Morfeo. Jeśli 

Kto tyle zarabia?
chodzi o przeciętną pensję, nie mam 
pojęcia skąd GUS bierze te dane i kogo 
pensje są wliczane do tej średniej. Może 
posłów i senatorów a także prezesów 
spółek. Zwykli ludzie na pewno tyle 
nie zarabiają. 

Pan Tadeusz nie był odosobniony w 
swoich poglądach. Pozostali mieszkań-
cy, z którymi rozmawialiśmy, również 
sceptycznie reagowali na dane GUS.

- Pracuję od ponad 11 lat w jednej 
z ozorkowskich cukierni – mówi 
Małgorzata Sobczak. - Moja pensja 
to niecałe 2 tysiące złotych na rękę 
i szczerze mówiąc, to cieszę się, że 
tyle mam. Z tego co wiem, właśnie 
tyle wynosi przeciętne wynagro-
dzenie w Ozorkowie. Rozmawiam 
ze znajomymi, którzy też zarabiają 
podobnie jak ja. Rzadko bywa, aby 

ktoś zarobił 2 500 zł na 
rękę. Jestem naprawdę 
zaskoczona tym, że 
przeciętna pensja w 
Polsce wynosi prawie 
5 tysięcy zł. 

Iwona i Witold Mi-
chalscy zareagowali 
uśmiechem na wyso-
kość średniej pensji 
w kraju. 

- Być może te dane 
mają sprawić, że Po-
lacy poczują się lepiej. 
Jesteśmy Europej-
czykami i rośniemy 
w siłę. Wszystko jest 

świetnie, ale jak się żyje w tej prowin-
cjonalnej Polsce, to już nie wygląda to 
tak różowo – twierdzi pani Iwona. - Ja 
mam niską rentę, zaledwie 900 zł. Całe 
szczęście mąż swojego czasu pracował 
w banku 
w Po-

zna-
n i u  i 
dzięki temu ma 
dobrą emeryturę. 

- To prawda – przyznaje pan Witold. - 
Poznań na tle Ozorkowa jest metropolią 
i pensje są tam zdecydowanie większe. 
Jest mi żal przede wszystkim młodych 
ozorkowian, którzy szukają pracy i 
często muszą się zadowolić najniższą 
krajówką. Bezrobocie spada, jednak 
pensje wcale nie idą w Ozorkowie w 
górę. 

Beata Mikołajczyk przyznaje, że 
młodzi łatwo nie mają. 

- Wcale nie jest tak, że ko-
niunktura się zmieniła i Polacy 
wracają z zagranicy, gdzie 
pojechali zarabiać. Mam wielu 
znajomych, którzy już wy-
jechali lub wybierają się za 

granicę, aby właśnie tam pra-
cować. Większość znalazła pracę 

w Anglii. Ja w tej chwili zajmuję się 
dziećmi i na razie nie pracuję. Myślę, 

że dobrej pracy w Ozorkowie bym nie 
znalazła. 

Podobnych wypowiedzi było mnó-
stwo. Ozorkowianie narzekali na 
małe pensje, wyzysk i obcokrajowców, 
głównie z Ukrainy. 

- Ukraińcy sprawili, że w zakładach 
pracy nie ma podwyżek. Pracują za 
grosze i są lepiej traktowani przez 
pracodawców – słyszymy. 

Do danych o średniej pensji GU-
S-owskiej trzeba uważnie przyłożyć 
oko. Średnia płaca uwzględnia przecież 
nieliczną grupę tych, którzy zarabiają 
bardzo dużo. Według najnowszych 

Tadeusz 
Pietrasik 
dorabia do 
emerytury 
w MOK 

Małgorzata Sobczak 
pracuje w cukierni 

wyliczeń GUS powyżej przeciętne-
go wynagrodzenia zarabia niecałe 
30 procent społeczeństwa. Przepaść 
pomiędzy rzeczywistością a oczeki-
waniami jest więc olbrzymia. Przy 
obecnym tempie wzrostu płac i inflacji, 
uśredniony Polak będzie musiał czekać 
20 lat, aż dojdzie do wymarzonych 
zarobków – mniej więcej 6 tysięcy zł 
brutto. To już całe pokolenie. 

tekst i fot. (stop)

Beata Mikołajczyk wychowuje dzieci

Na zdjęciu Iwona 
i Witold Michalscy 



1120 SIERPNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyliczy na sukces 

Ozorków

re
kl

am
a

OPK - jest zawsze blisko ciebie
Na wakacyjne upały kranówka z Ozorkowa smakowita i zdrowa.

Gasi pragnienie, chroni nasze zdrowie. Jest najlepsza, każdy kto spróbuje to powie!

1m3 naszej „kranówki” 
to około 650 sztuk wody butelkowanej 

o pojemności 1,5 l

OPK dostarcza dla swoich odbiorców wodę o najwyższej jakości.
Nasza woda charakteryzuje się doskonałymi walorami smakowymi i klarownością 

tj. niską zawartością związków żelaza i manganu.  Ocenę jakości wody przeznaczonej 
do picia weryfikują służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.

OPK zachęca do spożywania naszej wody, która w porównaniu z butelkową jest „darmowa” 
a przy tym smaczna i zdrowa;

Zgłaszanie awarii w zakresie wod - kan:
Stacja Uzdatniania Wody (SUW) 
tel. całodobowo: 42 277 14 14.

Oczyszczalnia Ścieków we wsi Cedrowice 
tel. całodobowo: 42 718 29 06.

OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 
tel. całodobowo: 42 270 04 00.

OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 – ZWiK pokój 107 i 108, 

godz. 7-15, tel. 270 04 00 nr wew. 107 lub 108.

Większość koszy na śmieci w cen-
trum miasta – głównie przy ul. Wy-
szyńskiego – została przewrócona 
przez podpitą młodzież wracają z 
Dni Ozorkowa. Przekrzywione też 
zostały niektóre znaki drogowe.

- To smutne, że niektórzy zacho-
wują się w ten sposób. Wyżywają się 
na publicznym mieniu. Przewracają 
kosze, pastwią się nad znakami 
drogowymi. Wystarczy, że trochę 
popiją i puszczają wszelkie hamulce 
– słyszymy od pani Ewy. - Byłam na 
Dniach Ozorkowa. Ustawiony został 
ogródek ze stolikami, gdzie można 
było napić się piwa. Być może warto 
byłoby się zastanowić nad tym, aby 
wprowadzić zakaz spożywania al-
koholu na terenie podobnych imprez. 

O pomyśle rozmawialiśmy z inny-
mi mieszkańcami.

dewastacje po alkoholu 

- To nic nie da. Jak młodzież będzie 
chciała się napić, to i tak się napije. 
Żadne zakazy tu nic nie pomogą – usły-
szeliśmy. - Najważniejsza jest kultura 
osobista i zawsze trzeba o niej pamiętać. 

(stop)

Po latach przerwy znów można 
zobaczyć w mieście taksówkę. 
amerykański van rzuca się w 
oczy. Z Krzysztofem Olejnicza-
kiem rozmawialiśmy na postoju 
taxi, przy ul. Nowe Miasto. 

- Wróciłem do zawodu tak-
s ó w k a -
rza i 

mam nadzieję, że będzie dobrze 
– mówi pan Krzysztof. - Przecież 
nie może być tak, że w prawie 
20-tysięcznym mieście nie ma ani 
jednej taksówki. 

K. Olejniczak jest taksówka-
rzem z dużym doświadczeniem, 
bowiem ten zawód uprawia od 
prawie ćwierć wieku. Pamięta 
czasy, gdy po Ozorkowie jeździło 
kilkadziesiąt taksówek. 

- Pod koniec lat 90-tych było ich 
ponad 30 – słyszymy. - Taksówka-
rze mieli pracę. Oczywiście, teraz 
wszystko się zmieniło. Ludzie 
mają własne samochody, są różne 
oferty jeśli chodzi o transporty 
zbiorowy. Jednak zaryzykowałem 
i ponownie usiadłem za kółkiem 
taksówki. 

Na szczęście mieszkańcy nie 
odzwyczaili się od oferty taxi. 

Zlecenia są głównie na tele-
fon. Jak się dowiedzieliśmy, 

w najdłuższy jak do tej pory 
kurs ozorkowski taksówkarz 

wybrał się do Warszawy. 
- Pojechałem z klientem na Okę-

cie. W weekendy dominują zlecenia 
związane z zabawą, na przykład 
wyjazdy do Łodzi na Pietrynę, do 
klubów lub na wesela. Z kolei w dni 
robocze jest szara rzeczywistość. 
Wtedy jest sporo kursów do szpitali 
i lekarzy. 

Krzysztof Olejniczak powiedział 
nam, że praktycznie od samego 
początku swojej taksówkarskiej 
kariery jeździ vanami. Obecnie ma 
białego chryslera.

- Jest naprawdę sporo miejsca w 
środku. Tym autem jeździ się bar-
dzo komfortowo. Dlatego w długie 
trasy jest niezastąpiony. Oby takie 
były – dodaje z uśmiechem. - Pa-
miętam, że w dobrych czasach dość 
często miałem kursy nad morze. 

Pan Krzysztof jest dobrej myśli. 
W końcu ma w Ozorkowie mono-
pol. Martwi go jednak tylko to, że 
miejsce postojowe przeznaczone dla 
taksówek, jest ogólnodostępnym 
parkingiem. 

- Jest tabliczka taxi i kierowcy z 

Jedyny taksówkarz w Ozorkowie

Krzysztof Olejniczak przy amerykańskim vanie 
pewnością wiedzą, że to miejsce 
powinno być zarezerwowane 
dla taksówek. Tłumaczy ich 
oczywiście to, że przez kilka lat 
taksówkarze nie korzystali z tego 
miejsca. Poprosiłem już urząd 
miasta, aby wymalował tu cho-
ciaż kopertę z oznaczeniem taxi. 
Bardzo często jest tak, że po pro-
stu nie mogę tu stanąć z powodu 
zaparkowanych innych aut. 

Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z urzędem miasta. W ma-
gistracie zapewniają, że wkrótce 
koperta zostanie dla taksówkarza 
na asfalcie wymalowana. 

(stop)

W taksówce jest sporo miejsca 

Taksówkarz czeka na swoją koper-
tę na parkingu 

Władze miasta nie 
ukrywają, że liczba 

pracowników gospodarczych gwał-
townie spadła. Trudno jest też o pra-
cowników zatrudnianych w ramach 
prac interwencyjnych. 

- W tej chwili urząd zatrudnia o kilka 
osób mniej w ramach prac gospodar-
czych, niż było to kilka lat wcześniej. 
Oczywiście potrzeby się nie zmniej-
szyły, a wręcz przeciwnie. Problem jest 
tylko ze znalezieniem chętnych osób 
– mówi Mariusz Ostrowski, sekretarz 
miasta. - Podobnie jest w przypadku 
robót interwencyjnych. Tu też jest 
kłopot. Urzędy pracy otrzymały mniej 
pieniędzy na taką formę walki z bez-
robociem i przełożyło się to na spadek 
liczby pracowników interwencyjnych. 

Jak się dowiedzieliśmy, magistrat 
proponuje osobom zainteresowanym 
pracami gospodarczymi najniższą kra-
jową pensję. Na umowę bezterminową 
trzeba jednak zapracować. 

- Najpierw jest umowa o pracę cza-
sowa, z reguły na 3 miesiące. Później, 
jeśli pracownik się sprawdza, można 
liczyć na umowę na czas nieokreślony 

Coraz trudniej o pracowników 

– dodaje sekretarz. 
Z naszych nieoficjalnych informacji 

wynika, że wysokość pensji nie prze-
kłada się bezpośrednio na trudności 
ze znalezieniem pracowników gospo-
darczych. Taką pracą nie interesują się 
już młodzi ludzie, którzy są najbardziej 
poszukiwanymi pracownikami przez 
urząd. 

(stop)

M. Ostrowski potwierdza, że jest pro-
blem z pracownikami
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Gm. Ozorków 

Ozorków

Parzęczew 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 95-035 Ozorków ul. Żwirki 30  

wynajmie budynek wolnostojący, parterowy o pow. 378 m², 
wykończony, pod działalność biurowo-usługową,  

wejście od strony ul. Żwirki 30 na działce o nr ewidencyjnym 19/1. 
  

Możliwość umieszczenia reklamy zewnętrznej, 
dobra lokalizacja, pełna infrastruktura, komunikacja, parking. 

Oferty proszę składać w sekretariacie siedziby firmy OPK Sp. z o.o. 
ul. Żwirki 30 do dnia 3.09.2018 r. do godz. 10:00

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. +48 (42) 270 04 07, kom. +48 533-312-379

OPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 
oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Warunki zapytania ofertowego na najem lokalu użytkowego 
dostępne na stronie internetowej www.opkspzoo.eu 

oraz w siedzibie Spółki.
Zapraszamy do składania ofert.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
95-035 Ozorków ul. Żwirki 30  

wydzierżawi cześć działki 20/2
 o pow. 3178 m².

Działka posiada możliwość wykonania wjazdu 
od ul. Słowackiego zgodnie z projektem i aktualną 

decyzją Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Powierzchnia działki utwardzona 

jest płytami typu jumbo.
Szczegółowe informacje można uzyskać 

pod nr tel. +48 (42) 277 14 00, kom. 533-312-379

OPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru dzierżawcy oraz odstąpienia 

od wydzierżawienia bez podania przyczyny.

WOLNe LOKaLe UŻyTKOWe
„ INKUBaTOR”

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 

jako Zarządca nieruchomości informuje 
o wolnych lokalach użytkowych przeznaczonych 

do wynajmu zlokalizowanych w budynku 
przy ul. Listopadowej 9a w Ozorkowie. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym 

Urzędu Miejskiego w Ozorkowie ul. Wigury 1, 
tel. 42 710-31-22. 

Do redakcji 
przyszedł list 

podpisany przez rodziców uczniów 
szkoły w Leśmierzu, którzy bardzo 
negatywnie mówią o odchodzącej 
ze stanowiska dyrektor szkoły. 
Twierdzą, że w szkole niewiele się 
zmieni na lepsze za nowego dyrek-
tora. W sprawie rodzice pisali też 
do kuratorium oświaty oraz wójta 
gminy. 

Co dzieje się w Zespole Szkół w 
Leśmierzu? Jak wynika z listu, wie-
loletnia dyrektor miała dopuszczać 
do dużych nieprawidłowości. 

„Droga redakcjo, w związku z 
sytuacją jaka ma i miała miejsce od 
kilku lat w szkole w Leśmierzu, po-
stanowiliśmy do was napisać, szukać 
pomocy” – czytamy w liście.

„Przez kilkanaście lat dyrek-
torem szkoły była p. Sabina P. (z 
początkiem roku szkolnego że-
gna się ze stanowiskiem). Organ 
prowadzący ogłosił konkurs, do 
którego nie przystąpiła. Żaden 
kandydat nie stanął do konkursu, 
konkurs nie został rozstrzygnięty. 
Nikt nie chciał wejść na to stano-

Te pasy to prawdzi-
we kuriozum – mó-

wią mieszkańcy, gdy komentują 
wymalowane niedawno przejście 
dla pieszych na ul. Łęczyckiej, 
przy Lipowej. Problem polega 
na tym, że aby przejść na pasach 
trzeba najpierw wejść na trawnik. 
Nikt nie pomyślał o tym, żeby po 
obu stronach przejścia utwardzić 
odcinki terenu przy chodnikach. 

Wysokie temperatury 
zachęcają do skąpego 

stroju; są i tacy, którzy na ulicy w 
centrum miasta pojawiają się z 
nagim torsem. Zrzucasz w upały 
koszulkę na ulicy? Możesz dostać 
mandat!

Policja podkreśla jednak, że każ-
dą taką sytuację należy traktować 
indywidualnie.

Podczas takiego zgłoszenia osoba 
dzwoniąca powinna dyżurnemu 
podać opis danej sytuacji, dopiero 
wtedy policjanci podejmą czynno-
ści. Musi być podejrzenie wybryku 
nieobyczajnego, klasyfikowanego 
jako wykroczenie w Kodeksie Wy-
kroczeń. Za takie zachowanie grozi 
mandat w wysokości nawet 500 zł 
lub skierowanie sprawy do sądu.

nietypowo na łęczyckiej 

W upał bez koszulki 

KrytyKa DyreKcji szKOły

Wójt T. Komorowski o problemie wie – jak twierdzi – z anonimowych donosów

wisko po tej kobiecie, która niszczyła 
tę placówkę, upokarzała rodziców, 
nauczycieli i dzieci. 

Kilka skarg wpłynęło do kuratorium 
oświaty, w tym roku obraziła ucznia III 
klasy gimnazjum. Uczniowie bali się 
wchodzić na lekcje, które prowadziła 
pani dyrektor. Zastraszała wszystkich, 
krzyczała na uczniów. Jako rodzice 
mamy dość rządów tej pani, z ulgą 

przyjęliśmy informację o jej odejściu. 
Nie została przez żadnego z rodzi-
ców pożegnana. Ogólnie panowała 
radość, choć ostatnio dotarła do nas 
informacja, że to jej zastępca będzie 
dyrektorem”.

Rodzice są zaniepokojeni, bo ich 
zdaniem zastępca dyrektora będzie 
prowadzić taką samą politykę.

Wójt Tomasz Komorowski po-
twierdza, że z początkiem wrze-
śnia nowym dyrektorem szkoły 
w Leśmierzu będzie Tomasz Wojt-
kiewicz. 

- Poczekajmy na efekty jego pracy 
i nie krytykujmy już na samym 
początku – słyszymy od wójta. - Pan 
Tomasz ma zupełnie inny charakter 
od pani  dyrektor, która rzeczywiście 
jest czasami zbyt impulsywna. Kry-
tyka jej rządów w szkole owszem 
była, jednak list do urzędu w tej 
sprawie był anonimowy. Przyznam, 
że sceptycznie podchodzę do takiej 
korespondencji. Nie chciałbym się 
odnosić do zarzutów kierowanych 
pod adresem odchodzącej już pani 
dyrektor. Ufam, że zmiana na tym 
stanowisku wpłynie na polepszenie 
nastrojów rodziców.

(stop)
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Owoce aronii, w tym także sok z aronii, dzięki swojemu potencja-łowi przeciwutleniającemu oraz ważnym minerałom, łagodzą skutki chemio- i radioterapii sto-sowanej w leczeniu nowotwo-rów. Warto po nie sięgnąć także wtedy, gdy dużo pracujemy przy komputerze. Nie tylko dlatego, że wspomagają regenerację na-rządu wzroku przez poprawianie ukrwienia, ale także niwelują skutki promieniowania monito-rów. Owoce aronii uodporniają także na promieniowanie ultra-fioletowe i choć nie zastąpią 

Błoto z Morza Martwego jest po-
zyskiwane w naturalny sposób. 
Zawiera duże stężenie minerałów, 
potasu, magnezu i wapnia. Choć 
nie wygląda zachęcająco, jest to 
kosmetyk uniwersalny w swoim 
działaniu. Silnie zmineralizowany 
muł głęboko oczyszcza skórę, re-
guluje jej wilgotność i wyrównuje 
bilans minerałów. Okłady z błota 
pobudzają krążenie krwi i przyśpie-
szają przemianę materii, z powo-
dzeniem walczą z nadmiarem tkanki 
tłuszczowej, rozstępami, cellulitem. 
Dzięki zawartości glinki kaolinowej 
tłusta cera z rozszerzonymi porami 
i skłonnością do wągrów po błotnej 
maseczce jest wygładzona i oczysz-
czona. Błotne maski do włosów z 
Morza Martwego przeciwdziałają 

aby odciążyć stopy i zapewnić 
im odrobinę relaksu warto od 
czasu do czasu je wymasować. 
Masaż stóp jest zalecany również 
w celach leczniczych osobom z 
problemami reumatologicznymi 
czy zwyrodnieniowymi. Sty-
muluje receptory znajdujące się 
na stopach, pobudza krążenie, 
obniża też napięcie mięśniowe, co 
ułatwia odprężenie zmęczonym 
stopom.

Masażer drewniany

To po prostu ruchome drewniane 
wałki o różnej fakturze, z mniejszy-
mi lub większymi wypustkami. 
Wystarczy oprzeć na nich stopy 
i powoli przesuwać w przód i w 
tył. Profilaktycznie masaż można 
wykonywać kilka razy dziennie 
przez 5-20 minut, a także zawsze, 
gdy czujemy, że bolą nas stopy po 
męczącym dniu.

Masażer elektryczny

Przynosi ulgę stopom zmęczo-
nym całodniową aktywnością 
nie tylko dzięki masażowi, ale 
również dzięki kąpieli. Urządzenie 
ma wmontowane rolki masujące z 
wypustkami. Niektóre modele wy-
posażone są również w funkcje ma-
sażu bąbelkowego, wibrowania czy 

Cera tłusta wymaga masek o dzia-
łaniu oczyszczającym, łagodnie 
dezynfekującym, ściągającym 
pory i regulującym wydzielanie 
łoju. W ich skład wchodzą za-
zwyczaj naturalne glinki: zielona, 
biała i żółta. Mają właściwości 
bakteriobójcze, przyspieszają 
gojenie wyprysków, zmniejszają 
łojotok, nie podrażniają.
Można kupić samą glinkę do wymie-
szania z wodą lub gotowy kosmetyk 
z jej dodatkiem. Cerze łojotokowej 
dobrze zrobią też maseczki z wy-
ciągiem z ziół, np. oczaru wirginij-
skiego. Świetnie sprawdzi się też 
wyciąg z drzewa herbacianego, 
działa ściągająco i antybakteryjnie.  
Maseczki do cery suchej stosuj 
średnio 1-2 razy w tygodniu. Jeśli 
masz wypryski, wystrzegaj się masek 
silnie nawilżających. Niepotrzebnie 
rozpulchnisz cerę, a odżywcze sub-
stancje będą prawdziwą pożywką 
dla bakterii.

Podczas porannego prysznica 
warto poświecić stopom i łyd-
kom trochę więcej czasu, fundu-
jąc im naprzemienny ciepło-zim-
ny prysznic – dzięki temu krew 
będzie krążyć lepiej, co zmniej-
szy ryzyko obrzęków. W ciągu 

Warto zwrócić uwagę na nasiona 
winorośli - najstarszej rośliny 
uprawnej, zwanej rośliną bogów. 
Owoce jemy chętnie, lecz pestki 
winogron wypluwamy. a tym-
czasem są one niezwykle cenne. 
Zawierają sporo oleju, który ob-
niża poziom cholesterolu i działa 
antynowotworowo. Utłuczone i 
wymieszane z miodem, w formie 
okładu, koją ból brodawek u kar-
miących matek. Wyciąg z pestek 
grejpfruta doczekał się już swo-
jego miejsca wśród leków na pół-
kach w aptece. Niedługo pewnie 
przyjdzie czas na winogrona. Na 
razie korzystajmy jak najczęściej z 
wytłoczonego z ich nasion oleju.

Aronia dobra dla osób pracujących przy komputerach

kremów z filtrem ochronnym - wspomagają mechanizmy obronne skóry.

Właściwości błota z Morza Martwego

ich wypadaniu i normalizują pracę 
gruczołów łojowych.
Błotne kosmetyki z Morza Martwe-
go doskonale sprawdzają się w pie-
lęgnacji skóry z trądzikiem i innymi 
chorobami skórnymi. Stosowane 
regularnie pomagają uporać się z 
tłustą cerą i nadmiernym przetłusz-
czaniem się włosów.

Maseczki do cery 
tłustej

właściwości 
lecznicze nasion: 
pestki winogron

Jak dbać o nogi w upały?
dnia w pracy przyda się krótka 
przerwa na kilka relaksujących 
ćwiczeń, poprawiających mikro 
krążenie. Niektóre, jak choćby 
okrężne ruchy stopami, można 
wykonywać nawet pod biurkiem, 
nie odrywając się od komputera. 

Inne, np. skuteczne w walce z 
obrzękami przysiady, wymagają 
nieco więcej przestrzeni, dlate-
go lepiej robić je gdzieś, gdzie 
jest więcej przestrzeni, np. w sali 
konferencyjnej.

W biurze warto mieć tubkę 
kremu do nóg i łydek z wyciągiem 
z kasztanowca lub arniki. Obie te 
substancje czynne uszczelniają 
drobne naczynka krwionośne, 
dlatego takie preparaty, stosowane 
regularnie, zapobiegają niewiel-
kim opuchnięciom oraz uczuciu 
ciężkości nóg. Wieczorem zamiast 
w gorącej kąpieli (która może 
nasilać skłonność do obrzęków) 
lepiej zanurzyć się w wodzie „tyl-
ko ciepłej”, albo wziąć relaksujący 
prysznic. Dwa razy w tygodniu 
warto jest robić peeling stóp, który 
złuszczy martwy naskórek i spra-
wi, że będą wyglądały zdrowiej.

aKcesOria DO stóP 
- cO DO masażu?

pobudzania krążenia za pomocą 
promieniowania podczerwonego. 
Masażer jest stabilny i bezpieczny.

Mata do akupresury

Akupresura to metoda pobu-
dzania i stymulacji receptorów. 
Badania pokazują, że na stopach 

Drewniany 
masażer pomoże 
zrelaksować 
zmęczone stopy

jest ich bardzo wiele, a uciskanie ich 
uśmierza ból, zmniejsza dolegliwo-
ści chorobowe (łagodzi ból pleców 
i głowy oraz wzmacnia system 
odpornościowy) i poprawia samo-
poczucie. Maty do akupresury to 
gumowe lub plastikowe dywaniki 
z wypustkami. Stąpanie po nich 
masuje i stymuluje mięśnie stóp.

Dobrą wiadomością dla osób lubiących te owoce jest fakt, że jednymi 
z najmniej kalorycznych owoców są właśnie jabłka. 100 gramów tych 
owoców zawierają 52 kilokalorie. Co więcej, jabłka zawierają pektyny, 
oczyszczające organizm z toksyn - są one rodzajem błonnika rozpusz-
czalnego w wodzie, który gdy pęcznieje, daje uczucie sytości. Ponad-
to, regularne spożywanie jabłek chroni przed zaparciami, wzmacnia 
zęby, a nawet zmniejsza ryzyko zawału. Jabłka mają też niski indeks 
glikemiczny, który wynosi 38.

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

Murarz
Umiejętność wykonywania prac 
budowlanych
F.U.H.P. „Dekor”
Marcin Pachliński
Ul. Mickiewicza 2
99-100 Łęczyca
Tel: 609-160-106
Praca u klienta

Operator maszyny
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków 
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Łęczycy
Tel: (24) 721 92 88

elektryk
Wykształcenie średnie 
techniczne, doświadczenie 
w naprawie mile widziane, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność organizacji własnej 
pracy
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w  Łęczycy i Ozorkowie 
Tel: (24) 721 92 88

Operator maszyny 
zaawansowanej
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 
zawodowe/średnie techniczne, 
umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy 
oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w Ozorkowie
Tel: (24) 721 92 88

Ustawiacz
Doświadczenie na podobnym 
stanowisku (min. 1 rok w 
przemyśle), wykształcenie 

zawodowe/średnie techniczne, 
umiejętność posługiwania 
się sterownikami maszyn 
produkcyjnych, chęć do pracy 
oraz sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków
HTL-STREFA SA
Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w Ozorkowie
Tel: (24) 721 92 88

Mechanik 
Wykształcenie średnie techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, umiejętność 
organizacji pracy własnej.
HTL-STREFA SA
 Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
Praca w Ozorkowie i Łęczycy
Tel: (24) 721 92 88

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania, chęć do 
pracy
Firma „KO-MAR”
Ul. Dobiegniewska 21
 87-820 Kowal
Praca: Łęczyca, 99-100 Łęczyca,
Tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy

Magazynier – operator wózka 
widłowego
Wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia na wózki – operator 
wózka widłowego
Ceva Logistics sp. z o.o.
Ul. Sukiennicza 7
43-300 Bielsko Biała
Tel: 690-191-953
Praca w Piątku i Strykowie

Narzędziowiec
Wykształcenie zasadnicze lub 
średnie techniczne ( ślusarz 
narzędziowy, mechanik lub 
pokrewne), doświadczenie 
zawodowe na stanowisku 
ślusarza w zakresie serwisowania 
i naprawiania form wtryskowych, 
znajomość form gorąco 
kanałowych
HTL – Strefa SA
Adamówek 7

95-035 Ozorków
Tel: 24 721-92-88
Praca w Łęczycy

agent – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – sprzedawca, 
obsługa kasy fiskalnej i 
komputera, mile widziane do 
doświadczenie zawodowe
„Społem” PSS „Mazur”
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-82, 505-266-210

Piekarz – cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności wypieku bułek i 
chleba
PPHU „Maks” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Praca: Góra Św. Małgorzaty 50B
Tel: 608-028-369

Magazynier
Wykształcenie średnie, obsługa 
wózków widłowych
Giełda Rolna „Zola” sp. j. 
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel: 604-160-803

Pracownik produkcji
Chęć do pracy
PPHU „Adax” 
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel: 42 718-64-53

Operator maszyn włókienniczych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PPHU „Adax” 
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel: 42 718-64-53

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, 
książeczka sanepidowska, 
wymagane doświadczenie 
zawodowe
PPH „Gal” 
Gal Włodzimierz

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



Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel: 607-935-903
Praca: Witaszewice

Sprzedawca
Umiejętności handlowe, mile 
widziane doświadczenie w handlu
Piekarnia Antoni Wojtczak
Ul. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-76

Pracownik fizyczny
Prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie
Gospodarstwo Ogrodnicze Maciej 
Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
Tel: 530 732 304

Pomoc piekarza/pracownik 
fizyczny
Chęć do pracy, estetyka osobista
Piekarnia Barbara Sobczyńska 
Ul. Mickiewicza 15
99-150 Grabów
Tel: 695-899-989

Operator wózków widłowych
Wykształcenie średnie, prawo 

jazdy kat. B, uprawnienia na wózki 
widłowe
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska, Praca: Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie wyższe: 
technologia żywności, prawo 
jazdy kat. B, obsługa programów 
komputerowych, język angielski 
na poziomie zaawansowanym
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska, Praca: Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, prawo 
jazdy kat. b, obsługa programów 
komputerowych, język angielski 
na poziomie zaawansowanym
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export  Piotr Furmański
ul. Owocowa 2, 96-230 Biała 
Rawska,
Praca: Ul. Reymonta 7A
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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

Kupię mieszkanie własnościowe 
w Ozorkowie do 40 m² na osiedlu 

Pogodnej Starości. 
Tel.: 513-918-135

Garaż 16,5 m² murowany w 
centrum Ozorkowa, własność 

notarialna – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Sprzedam  skuter „Junak” mało 
używany, rok prod. 2015. 

Tel.: 502-851-180

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

Maglownica domowa na korbę – 

sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam młot ręczny 5kg. 
Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy, uciąg 
1400 kg - atest, homologacja. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam piłę tarczową z widią 
śr. 31 cm, śr. oś 32mm. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę 535mkw. Pra-
cownicza z domkiem piętrowym 
w Leźnicy Wielkiej nad zalewem. 

Tel.: 790-388-867

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M-4 o pow. 60,67mkw, 

parter w Ozorkowie lub zamienię 
na mieszkanie własnościowe M-3 
do 40 mkw, parter w Ozorkowie. 

Tel.: 42 277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 mkw, parter w Ozor-

kowie. Tel.: 42 277-25-94

Sprzedam gospodarstwo 11ha i 
budynki. Tel.: 42 718-07-67
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Kilkadziesiąt tysięcy papierosów 
bez akcyzy nie trafi na rynek dzięki 
kryminalnym z łęczyckiej komendy. 
Policjanci zabezpieczyli kontrabandę 
wartą ponad 50 tys. zł i zatrzymali 
podejrzanego.

Monitorując środowisko przestępcze 
policjanci uzyskali informacje dotyczą-
ce transportu kontrabandy. 12 sierpnia 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Daszynie odbyła się uroczystość z 
okazji jubileuszu 50 lecia pożycia 
małżeńskiego. Medale dla 8 par 
jubilatów z terenu gminy Daszyna 
w imieniu prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej wręczył Mariusz 
Gralewski – Z-ca wójta Gminy 
Daszyna.

Złote Gody w 
gminie Daszyna 
obchodzili: Ho-
norata i Jan Anie-
lakowie, Urszula 
i Adam Błaszczy-
kowie, Marianna i 
Zdzisław Jagielscy, 
Janina i Władysław 
Kamińscy, Marian-
na i Stanisław Koń-
czarkowie, Maria i 
Kazimierz Olejni-

złote gody w Daszynie

czakowie, He-
lena i Edward 
Stępniakowie, 
Zofia i Adam 
Szurgotowie. 
Ponadto w uro-
czystości brali 
udział państwo 
Stanisława i Eu-

geniusz Motuccy, którzy obchodzili 
już 60-lecie pożycia małżeńskiego 
czyli Diamentowe Gody.

Uroczystość zakończyła się sym-
boliczną lampką szampana, jubile-
uszowym tortem i życzeniami, które 
wraz z kwiatami jubilaci otrzymali 
od władz samorządowych gminy 
oraz swoich rodzin.

Odbudują średniowieczny gródMuzeum archeologiczne i et-nograficzne w Łodzi w partner-stwie z Powiatem Łęczyckim realizuje projekt pt. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”. Jest to inwestycja powstająca w ramach Regional-nego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020, dofinansowana ze środków Unii europejskiej 

oraz Urzędu Marszałkowskie-go Województwa Łódzkiego. Ukończone przedsięwzięcie w postaci zrekonstruowanego grodziska średniowiecznego pozwoli na zwiększenie atrak-cyjności turystycznej regionu, a także umożliwi poprawę infra-struktury obiektów towarzyszą-cych atrakcjom turystycznym w obrębie Tumu i Kwiatkówka.

Zatrzymany z kontrabandą

policjanci z Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy 
wspólnie z dzielnicowym zatrzymali 
do kontroli wytypowany samochód 
osobowy. Podczas sprawdzenia istot-
nie okazało się, że 50-letni mieszka-
niec powiatu łęczyckiego przewoził 
ponad 2 tysiące papierosów różnych 
marek, bez polskich znaków akcyzy. 
W miejscu zamieszkania mężczyzny, 
policjanci znaleźli jeszcze 40 tysięcy 
papierosów i 7,5 kg suszu tytonio-
wego bez polskich znaków akcyzy. 
Ogółem policjanci zabezpieczyli 42 
340 papierosów oraz 7,5 kg suszu, 
których wartość oszacowano na 53 
829 zł. 50-latkowi przedstawiono 
zarzut paserstwa akcyzowego. Za 
takie przestępstwo grozi kara do 3 
lat pozbawienia wolności oraz wysoka 
grzywna.

Dożynki w Tumie
W archikolegiacie w Tumie 
odbyły się dożynki parafialne, 
pierwsze w tym roku dożynki w 
powiecie łęczyckim, przygoto-
wane przez ks. Piotra Nowaka i 
Parafię w Tumie.
Uroczystość rozpoczęła się po-
sadzeniem Dębu Niepodległości 
i poświęceniem wieńców dożyn-
kowych. Następnie, barwnym 
korowodem, wszyscy weszli do 
romańskiej świątyni. Mszę świętą 
koncelebrował m.in. ks. Jerzy 
Pawłowski z Warszawy. Podczas 
uroczystości odbył się konkurs 
na najciekawiej przygotowany 
wieniec dożynkowy oraz wysta-
wa poświęcona tradycjom do-

żynkowym w Regionie Łódzkim. Za 
najciekawszy wieniec dożynkowy, 
własnoręcznie przygotowany przez 
Zofię Barylską i Annę Dominiak, 
panie otrzymały nagrodę specjalną 
sfinansowaną w ramach projek-
tu: „Tradycja tworzenia wieńców 
dożynkowych 
jako element 
dorobku kul-
tury regionu 
łódzk iego”, 
współfinan-
sowanego ze 
środków wo-
jewódz t wa 
łódzkiego.
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Borysew 25, 99 – 200 Poddębice
tel.  +48 790 70 30 30, tel.  +48 43 678 47 48, +48 43 678 91 10

biuro@zoosafari.com.pl

www.zoosafari.com.pl

ZOO SAFARI BORYSEW 
– wyjątkowe ZOO w sercu Polski

ZOO SaFaRI BORySeW obcho-
dziło niedawno okrągły jubile-
usz 10-lecia istnienia, uznane 
zostało przez Polską Organiza-
cję Turystyczną za „Najlepszy 
Produkt Turystyczny 2017”. To 
niezwykłe miejsce stworzone 
zostało z myślą o rodzinach. 
Od samego początku miało 
zachęcać dzieci i ich rodziców 
do wspólnego spędzania cza-
su, ale też poznawania piękna 
dzikiej przyrody. O niezwy-
kłej atmosferze ZOO SaFaRI 
BORySeW decyduje bliskość 
wyjątkowych gatunków 
zwierząt z 5 kontynentów i 
wiele innych atrakcji zarów-
no dla młodszych, jak i dla 
starszych zwiedzających.

Białe lwy i tygrysy oraz 90 
innych gatunków

ZOO SAFARI BORYSEW re-
klamuje się hasłem „Nigdy nie 
byłeś tak blisko...”. Rzeczywiście 
goście mogą poczuć się tu jak na 
prawdziwym safari. Na prze-
stronnych wybiegach zobaczą 
przedstawicieli ponad 90 ga-
tunków fauny z 5 kontynentów. 
Najsłynniejsze są oczywiście 
białe lwy i białe tygrysy bengal-
skie. Aż 15% światowej populacji 
tych zwierząt mieszka właśnie w 
Borysewie.

Oprócz białych lwów i 
białych tygrysów, wiel-
kie zainteresowanie 
wzbudzają także: 

puma, białe wilki, serwale, le-
mury, bawoły indyjskie, jedyne 
w Polsce bawoły 
a f r y k a ń -
s k i e , 
tapir,  

8 
g a -
tunków 
a n t y l o p ,  
3 gatunki zebr,  
4 gatunki małp (w tym mandry-
le), kangury, wielbłądy jedno-

garbne i dwugarbne, a także ptaki – 
między innymi: ary, kakadu, pawie 
królewskie, strusie, łabędzie czarne, 

pelikany baba i wiele gatun-
ków ptactwa wodnego. 

Gadziarnię zamiesz-
kuje 8 aligatorów 

amerykańskich, 
żółwie sępie i 

pytony siat-
k o w a n e . 
W  p r z e -
szklonych 
domkach 
znajdują 
się także 
t a m a r y -
n y  b i a -
ł o c z u b e 

i  l e m u -
r y.  Wa r to 

wspomnieć, 
że właśnie w 

Borysewie moż-
na zobaczyć naj-

większą w Europie 
ekspozycję krokodyli 

nilowych. Liczy ona aż 32 
osobniki!

Dlaczego jeszcze warto odwie-
dzić ZOO SaFaRI BORySeW?

Prywatny Ogród Zoolo-
giczny z Borysewa zawsze 
pełen jest różnorodnych 

atrakcji. Zwiedzający mogą 
oglądać pokazowe karmienia 

m.in. tygrysów, lwów, pumy, 
tapira, surykatek, pelikanów i 

foki. Wielkim wydarzeniem są 
pokazowe karmienia krokodyli 
nilowych. Odbywają się one tylko 
raz w tygodniu – w każdą niedzielę 
o 13:20 – i są jedyną tego typu atrak-
cją w Polsce.

Do dyspozycji zwiedzających 
oddane zostało Mini ZOO, czyli 
zwierzyniec, w którym można 
przytulić, pogłaskać i nakar-
mić króliki, kózki miniaturki, 
owieczki kameruńskie, alpaki, 
świnki wietnamskie i osiołki. 
Goście ZOO SAFARI BORYSEW 
korzystają też z przejażdżek na 

kucykach, Akceleratora Emocji 
oraz Figlarni – liczącego ponad 

1000 m2 krytego placu zabaw w 
największym w Europie Kom-
pleksie Namiotów Sferycznych. 
Teren ZOO można zwiedzać na 
własnych nogach lub barwnymi 
ZOO-Kolejkami, które kursują po 
całym terenie. 

Na terenie ZOO SAFARI BO-
RYSEW działają punkty gastro-
nomiczne: Grill Bary oraz Lunch 
Bary.

Świat Wodny – na X urodziny 
ZOO SaFaRI BORySeW!

Prywatny Ogród Zoologiczny 
zajmuje 26 ha powierzchni w 
malowniczej dolinie Neru. Po-
wstał na łąkach i nieużytkach, 
które właściciele ZOO odmienili 
nie do poznania – powoli, pra-
cowicie przeprojektowując teren, 

organizując nasadzenia drzew 
i budując zbiorniki wodne, by 
stał się oazą zieleni.

ZOO SAFARI BORYSEW 
cały czas się rozwija. Zwiedza-
jącym udostępniona została 
jedna z największych dotych-
czasowych inwestycji Ogrodu 
Zoologicznego – Świat Wodny. 
Jest to kompleks budynków 
oraz czterech wysp otoczo-
nych sztucznym zbiornikiem 
wodnym. Goście ZOO SAFARI 
BORYSEW obserwują zwycza-
je małp i lemurów, ptactwo 
wodne, a także aligatory i ryby. 
Świat Wodny zwiedzać można 
na dwa sposoby: pieszo – z 
mostów – a także z rowerów 
wodnych, dostępnych w wy-
pożyczalni zlokalizowanej na 
akwenie. 


