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Łęczyca Wiele emocji i zna-
ków zapytania przy-

niósł miniony tydzień. We wto-
rek rozpoczęły się egzaminy 
gimnazjalne. Mimo trwającego 
strajku nauczycieli, udało się je 
przeprowadzić.

Jeszcze w ubiegły poniedziałek, 
w przededniu egzaminów, dy-
rektorzy szkół w regionie nie byli 
pewni, czy uda się przeprowadzić 
sprawdzian.

We wtorek rano już było wiado-
mo. W SP nr 1 w Łęczycy, dawnym 
gimnazjum, wszystko do egzami-
nu było już przygotowane. 

Jak się okazało w godzi-

nach późniejszych, 
tylko w 3 szkołach 
w kraju nie prze-
prowadzono egza-
minu. W Łęczycy 
i powiecie łęczyc-
kim, jak usłyszeli-
śmy od dyrektorów 
placówek w ostatni 
dzień sprawdzia-
nu,  czyl i  w pią-
tek, wszędzie bez 
zak łóceń odbyło 
się postępowanie 
e g z a m i n a c y j n e . 
Uczniowie rozwią-

z y w a l i 
zadania, 
w części 
h u m a -
nistycz-
ne j  –  z 
historii, wos, języka 
polskiego, w części 
matematyczo-przy-
rodniczej  z mate-
matyki i nauk przy-
rodniczych i z języ-
ków obcych. Jak im 
poszedł ten ważny 
egzamin?

- Było dobrze, wca-
le nie aż tak ciężko. 
Dla mnie najłatwiej-
sze były zadania z 
polskiego, gorzej po-

Mieszkańcy na drodze krzyżowej
W piątek wierni uczestniczyli w 
drodze krzyżowej. Dla chrześcijan 
to ważne wydarzenie. Mieszkańcy 
Łęczycy licznie stawili się przed 
kościołem ojców Bernardynów, 
by wspólnie przeżywać chwile 
zadumy. Również w Siedlcu w dro-
dze krzyżowej uczestniczyła duża 
grupa wiernych.

Celebrowanie drogi krzyżowej 
poprzez wędrówkę i rozważania 

przy każdej stacji miało wzbudzić 
u uczestników refleksje na temat 
ludzkich postaw wobec dobra i zła, 
istocie miłości i przemijaniu. Czytane 
fragmenty Pisma Świętego były wstę-
pem do rozważań o życiu.

- Ludzie składają przyrzeczenia 
i jak je traktują? Wyłącznie jako 
formułki, o których szybko zapo-
minają - mówił podczas spotkania 
przy pierwszej stacji ksiądz Ireneusz 
Cieślak z Siedlca. 

(mku)

Łęczycanie uczestniczyli w 
miejskiej drodze krzyżowej

Mieszkańcy Siedlca także 
przeznaczyli piątkowy wieczór na 
modlitwę

Egzamin ze strajkiem w tle

Młodzież po egzaminach nie kryła dobrego 
nastroju

szła matematyka - usłyszeliśmy od 
gimnazjalistki z Łęczycy.

Prawie wszyscy uczniowie z 
którymi rozmawialiśmy potwier-
dzają, że matematyka w tym roku 
była trudna. Inne przedmioty nie 
sprawiły młodzieży większych 
trudności. Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego uczniowie poznają 
14 czerwca. Tegoroczny egzamin 
gimnazjalny był ostatnim. Gim-
nazja przestaną istnieć w systemie 
edukacji od 1 września 2019 r. 

(mku)

Matematyka była 
trudna, przyznają 
gimnazjaliści

Łęczyca Na ulicy Kazimierza 
Odnowiciela uzupeł-

niono oznakowanie przejść dla 
pieszych o pasy. Zwiększy to 
bezpieczeństwo pieszych, którzy 
teraz na przejściach mogą czuć się 
bezpieczniej. Zebry rzucają się w 
oczy zdecydowanie bardziej niż 
tylko znaki pionowe. 

Pasy namalowane



315 KWIETNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny9-letni funkcjonariusz

www.meblesiadaczka.pl

Tylko do 19 kwietnia

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD SIERPNIA 2019 R.

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 1 
kwietnia do 19 kwietnia ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od sierpnia!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 15.03.2019 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa 
oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 
zł (w tym: prowizja 120 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup 
towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 19.04.2019 r. 

SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

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

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Łęczyca

Na służbie - Erg, w 
domu - Miki. 9-letni 

owczarek niemiecki służy w łę-
czyckiej policji jako pies patrolują-
co-tropiący. Ma na swoim koncie 
liczne sukcesy.

Służba z psem rozpoczęła się dla 
mł. asp. Jacka Ziółkowskiego w lu-
tym 2012 roku. Poprzedziło ją prawie 
półroczne szkolenie.

- Szkolenie było trudne, ale Erg 
świetnie dawał sobie radę. Tak jest 

O szokującym porów-
naniu, które usłyszał od 

jednej z mieszkanek, mówi Zenon 
Koperkiewicz, radny miejski. Samo-
rządowiec wziął sobie do serca opi-
nię łęczycanki i o sprawie powiedział 
podczas ostatniej sesji rady miejskiej.

- Już kilka osób zwracało mi uwagę, 
że kiedy oglądają transmisję z obrad 
sesji miejskiej, nie wiedzą nad czym 
głosują radni, bo projekty uchwał nie 
są czytane. Ale kiedy ostatnio jedna 
pani powiedziała mi, że jesteśmy 
potwierdzeniem teorii Darwina, bo 
głosujemy jak małpy, poczułem się 
mocno zmieszany. Jest to dla mnie 
opinia krzywdząca, bo radni wiedzą 
nad czym głosują. Każda z uchwał jest 
omawiana podczas poszczególnych 
komisji. Przyznaję jednak rację, że jeśli 
sesję ogląda mieszkaniec, to rzeczy-
wiście nie ma pojęcia jakie uchwały są 
podejmowane. Uważam, że należy to 
zmienić.

Samorządowiec podczas ubiegło-
tygodniowej sesji miejskiej zwrócił się 
do przewodniczącego RM, aby przed 
każdym głosowaniem skrótowo i rze-
czowo omówić proponowaną uchwałę.

Andrzej Domagała, przewodniczą-
cy RM odparł, że zawsze przed pod-
jęciem uchwały odpowiedni pracow-
nicy merytoryczni tłumaczą, czego 
dotyczy dane głosowanie. Burmistrz 
Paweł Kulesza zwrócił się do prze-
wodniczącego RM, że może warto, 
aby do opisu uchwały dopowiadać 
kilka słów więcej na dany temat.

- Skoro mieszkańcy już kilkakrotnie 
zwracali mi na to uwagę, to znaczy, że 
jest problem. Moim zdaniem wszyscy 
mają prawo wiedzieć, jakie uchwały 
podejmuje rada miasta. Nie każdy ma 
czas, żeby oglądać transmisje z komi-
sji - dodaje Z. Koperkiewicz. - Mam 
nadzieję, że uchwały będą omawiane, 
mieszkańcy tego oczekują.

(zz)

Radni jak małpy?!

Erg z łęczyckiej komendy
do dziś. Mimo, że nie jest już mło-
dym psem, doskonale radzi sobie w 
codziennej pracy. W miesiącu mamy 
2 dni obowiązkowego szkolenia a co 
roku kompleksowo sprawdzane są 
jego umiejętności. W lutym zaliczył 
kolejny egzamin i dostał tzw. atest 
na następny rok - mówi przewodnik 
Erga mł. asp. J. Ziółkowski. - Nigdy 
nie spodziewałem się, że będę miał 
psa policyjnego. Cieszę się, że tak się 
stało, bo służba z psem jest o wiele 

ciekawsza a w naszej komendzie 
wszyscy go lubią. 

Pies policyjny mieszka razem ze 
swoim przewodnikiem. W domu jest 
prawdziwym przyjacielem - łagod-
nym, oddanym i kochanym przez 
rodzinę. 

- Mówimy na niego Miki. Takie miał 
imię z hodowli, po przyjęciu do policji 
nazwano go Erg. Reaguje na obydwa 
imiona - dodaje z uśmiechem J. Ziół-
kowski. - Najbardziej lubi aportować i 
jeździć samochodem a podczas szkole-
nie upodobał sobie ćwiczenia z obrony 
przewodnika. Mimo że ma już 9 lat, jest 
bardzo energiczny.

Praca psa partolująco-tropiącego 
jest potrzebna. Erg w oko-

licach Grabowa odnalazł zaginioną 
starszą panią. Z jej domu złapał trop 
i doprowadził policjantów do pusto-
stanu, w którym się znajdowała. Dzię-
ki niemu, pomoc dotarła na czas. W 
Łęczycy doskonały nos policyjnego 
czworonoga pomógł w odnalezieniu 
skradzionego z terenu budowy sprzę-
tu. Erg dotarł prosto do komórki, w 
której schowano skradzione łupy.

- Podczas dyżurów wspieramy też 
inne jednostki, bo przewodników z 
psami w komendach nie ma wielu. 
Jeździmy np. na zabezpieczanie imprez 
masowych - dodaje mł. asp. z Łęczycy.

Do służby przyjmowane są psy w 
wieku od roku do dwóch lat. Przede 

wszystkim mu-
szą być zdrowe, 
nie mogą bać się 
strzałów i po-
winny odzna-
czać się określo-
nym poziomem 
agresji - muszą 
bowiem bronić 
przewodnika. 
Powinny mieć 
także wrodzo-

Erg jest psem patrolująco-
tropiącym

ny instynkt aportowania, bo wtedy 
będą dobrze tropiły. Pies, wybrany 
w oparciu o takie kryteria, wraz 
ze swoim przewodnikiem trafia 
do Zakładu Kynologii Policyjnej w 
Sułkowicach. Tam jest ponownie 
sprawdzany przez weterynarza pod 
kątem zdrowia, a przez instruktorów 
pod względem wymaganych cech, 
niezbędnych w danej specjalizacji. 
W trakcie szkolenia dużą wiedzę, w 
tym również z zakresu weterynarii, 
musi przyswoić także przewodnik.

(zz)

Zabawa z 
przewodnikiem 

to dla niego 
frajda
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To pierw-
sza w po-

wiecie łęczyckim kradzież metodą 
“na koc”. Ofiarą oszustów padła 
94-letnia mieszkanka Stemplewa, 
która oprócz utraty 300 złotych, 
dodatkowo doznała otarcia na-
skórka na przedramieniu. 

Schemat działania oszustów 
metodą “na koc” jest prosty. Wy-
szukują oni potencjalnie łatwych 
ofiar, zazwyczaj są to starsze, 
samotnie mieszkające osoby. Je-
den z oszustów rozkłada koc czy 
narzutę oferowaną do sprzedaży 
i zasłania nią wspólnika, który w 
tym czasie niezauważony plądruje 
mieszkanie. Tak samo było w 
Stemplewie. 

- Do zdarzenia doszło w środę 

około 9 rano. Wstępnie kwalifi-
kujemy je jako rozbój, bo 94-letnia 

kobieta doznała otarcia naskórka. 
Oszuści oferowali do sprzedaży 

koce i narzuty - potwierdza asp. 
Mariusz Kowalski z KPP w Łę-
czycy. - Apelujemy o ostrożność. 
Oszuści wykorzystują każdą 
nadarzającą się możliwość. 

W takich sytuacjach zaintereso-
wanie powinni okazać zwłaszcza 
sąsiedzi - jeżeli wiedzą, że w po-
bliżu mieszka starsza, samotna 
osoba, gdy zauważą na jej posesji 
nieznany samochód dobrze, gdy-
by spisali numery rejestracyjne i 
sprawdzili, czy w domu nie ma 
złodziei. Wzmożoną czujność 
powinni mieć wszyscy. Drzwi 
do domu czy mieszkania zawsze 
powinny być zamknięte na klucz. 
Nie należy też wpuszczać do 
domu nieznanych osób.

(zz)

Kobieta, któ-
ra przyjechała 

odebrać motor po tym, jak poli-
cjanci złapali pijanego kierowcę, 
sama była pod wpływem alkoho-
lu. Na miejsce kontroli drogowej 
przyjechała samochodem, odje-
chać chciała motorem i wpadła... 
dostała mandat i ma kłopoty.

Takie sytuacje nie zdarzają się 
codziennie. Policjanci z łęczyc-
kiej drogówki na terenie gminy 
Grabów zatrzymali 34 – letniego 

motorowerzystę, który kierował 
pojazdem pomimo orzeczonego 
zakazu sądowego, a dodatkowo w 
jego organizmie były ponad dwa 
promile alkoholu. Mężczyzna, aby 
uniknąć kosztów holowania pro-
wadzonego pojazdu, na miejsce 
wezwał osobę, która miała zabrać 
motor. Kiedy dotarła pomoc, po-
licjanci zbadali stan trzeźwości 
56 – latki. Okazało się, że kobieta 
przyjechała na „podwójnym ga-
zie”. Badanie alkotestem wykazało 

w jej organizmie promil alkoholu. 
Policjanci zatrzymali jej prawo jaz-
dy, a dwa pojazdy przekazali pod 
opiekę kolejnej, już trzeźwej osoby. 

Za kierowanie pojazdem pomimo 
orzeczonego przez sąd zakazu, a 
tym samym niestosowanie się do 
jego wyroku, grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 5, zaś prowadze-
nie w stanie nietrzeźwości zagro-
żone jest karą do 2 lat pozbawiania 
wolności. 

(zz)

Kwiaty i znicze pod tablicą
Przed budynkiem Ko-
mendy Powiatowej 

Policji w Łęczycy odbyły się uroczy-
stości związane z obchodami „Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”. 
W tym roku przypada 79 rocznica 
tego wydarzenia. Na zaprosze-
nie komendanta powiatowego, 
w uroczystym apelu udział wzięli 
przedstawiciele samorządów, służb 
mundurowych oraz duchowni. Na 
zakończenie uroczystości złożono 
wiązanki pod tablicą upamiętniającą 
pomordowanych przez NKWD poli-
cjantów łęczyckiej komendy. 

(zz)

W piątek przed budynkiem KPP w 
Łęczycy uczczono Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Okradli staruszkę metodą “na koc”

Kto by się sPodziewał!
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Z takim alarmem służ-
by ratunkowe z Łęczy-

cy dawno nie miały do czynienia. 
74-leni mieszkaniec straszył, że 
wysadzi osiedle, na którym miesz-
ka. Straż pożarna, policja i pogo-
towie interweniowały przy ulicy 
Dworcowej. 

Zbigniew W., który sam o sobie 
mówi, że jest kowbojem z Łęczycy, 
we wtorek zadzwonił na numer alar-
mowy. Był wzburzony. W rozmowie 
z operatorem numeru alarmowego 
zagroził, że wysadzi w powietrze 
osiedle. Służby natychmiast podjęły 
interwencję.

- 9 kwietnia przyjęliśmy zgłoszenie 
z Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego. Policjanci, którzy pojechali pod 

Wielu mieszkańców 
Łęczycy otrzymało 

dwukrotnie wyższe rachunki za 
prąd. To dlatego, że okres rozli-
czeniowy był dłuższy. Klienci za-
kładu energetycznego denerwują 
się, że jednorazowo muszą uiścić 
podwójną opłatę.

- Ostatnie rozliczenie było w 
połowie listopada. Płacimy co dwa 
miesiące, ale kolejnego rachunku 
nie było. Dzwoniłem na infolinię, 
żeby dowiedzieć się o powody bra-
ku faktury. Usłyszałem, że to wina 
systemu, ale żeby się nie martwić, 
bo termin zapłaty będzie wydłużo-
ny. Teraz otrzymałem rachunek za 
ponad cztery miesiące, termin płat-
ności wcale nie jest dłuższy. Muszę 
jednorazowo zapłacić prawie tysiąc 
złotych. To duży wydatek zwłasz-

Klienci naRzeKają

Podwójny rachunek za prąd
cza przed świętami - usłyszeliśmy 
od naszego czytelnika. 

Wielu mieszkańców, z którymi 
rozmawialiśmy jest w podobnej 
sytuacji. Inni, rachunku jeszcze 
nie dostali i również obawiają się 
wysokiej kwoty do zapłaty.

- Za zużycie prądu trzeba zapła-
cić, nikt tego nie kwestionuje, ale 
to wina firmy, że nie było jednego 
rozliczenia. Teraz trzeba kombino-
wać, żeby wygospodarować dwa 
razy więcej pieniędzy na rachunek 
- usłyszeliśmy.

Zapytaliśmy w zakładzie ener-
getycznym o powody braku rozli-
czenia i termin płatności za faktury.

“Aktualnie dostosowujemy nasze 
systemy rozliczeniowe do ustawy 
z grudnia ubiegłego roku. Prowa-
dzimy bardzo intensywne prace, 
aby najszybciej, jak to możliwe 
dostosować się do nowych roz-
wiązań prawnych. W tym czasie 
klienci mogą otrzymywać faktury 
z opóźnieniem. W związku z tym 
prosimy o cierpliwość i dziękujemy 
za zrozumienie. Osoby, które otrzy-
mały fakturę z opóźnieniem, mogą 
skontaktować się z naszą infolinią 
pod numerem 555 555 555, aby 
uzyskać wydłużenie terminu spłaty 
rachunku o dodatkowe 14 dni” - 
czytamy w odpowiedzi nadesłanej 
z biura prasowego grupy Energa.

(zz)

„Kowboj” groził, że wysadzi osiedle
wskazany adres ustalili, że mężczy-
zna w wieku 74 lat jest pod wpływem 
alkoholu, logiczny kontakt z nim był 
utrudniony. Nie potrafił powiedzieć, 
co było powodem jego zachowania 
ani w jaki sposób zamierzał wysadzić 
blok. Gaz w mieszkaniu był zakręco-
ny, mieszkańcom nic nie zagrażało. 
Mężczyznę oddano pod opiekę 
zespołu ratownictwa medycznego - 
informuje asp. Mariusz Kowalski, 
oficer prasowy KPP w Łęczycy. 

Powodem zachowania Zbigniewa 
W. mogła być próba zwrócenia na 
siebie uwagi. Mężczyzna nie mógł po-
godzić się z postanowieniem sądu o 
umieszczeniu jego niepełnosprawne-
go syna w Domu Pomocy Społecznej. 
Jak udało nam się dowiedzieć, opieka 

nie była należycie spra-
wowana a 74-latek nie 
stronił od kieliszka. 
W tej sprawie działa-
nia prowadził Miej-
ski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łęczycy.

- Były potwierdzo-
ne przesłanki, aby 
niepełnosprawnego 
mężczyznę umieścić 
w DPS-ie. Podjęliśmy 
w tej sprawie odpo-
wiednie kroki a sąd 
wydał postanowie-
nie. Ojciec naszego 
podopiecznego nie 

74-letni mężczyzna był pod 
wpływem alkoholu - mówi asp. 
Mariusz Kowalski, oficer prasowy 
KPP w Łęczycy
przyjmował tego do wiadomości, 
odwołał się od wyroku, ale sąd pod-
trzymał swoje stanowisko. Mężczy-
zna przychodząc do naszego ośrodka 
mówił, że syna nie odda - wyjaśnia 
Iwona Porczyńska, kierownik MOPS 
w Łęczycy. - We wtorek udało nam 
się wykonać postanowienie sądu i 
podopieczny został przewieziony do 
Domu Pomocy Społecznej.

Nie wiadomo, czy 74-latek spełnił-
by swoje groźby i wysadził blok w 
powietrze, czy nie. Dzięki szybkiej 
reakcji służb, zagrożenie zostało 
zażegnane. 

(zz)

Mieszkańcy osiedla przy 
ulicy Dworcowej przeżyli 
chwile grozy
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Została podpisana umowa na 
przebudowę skweru im. I. Boja-
kowskiej. Wykonawcą zadania 
będzie Przedsiębiorstwo Handlo-
wo – Usługowe Mariusz Forfecki 
ze Zgierza.

Zwycięska firma została wyłoniona 
na drodze trzeciego przetargu skła-
dając najkorzystniejszą ofertę finan-
sową, opiewającą na kwotę 749 999,99 
zł. Inwestycja została dofinansowana 
ze środków Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” w kwocie 299 
953 zł, a więc blisko połowę sumy 
całkowitej.

Głównym założeniem projektu 
pn. „Przebudowa skweru przy 
ul. Targowej i ul. Bojakowskiej w 
Uniejowie” jest uporządkowanie 
przestrzeni i dopasowanie jej do 
współczesnych standardów.  Skwer 
znajdujący się w sąsiedztwie zabyt-
kowej Kolegiaty jest miejscem wy-
poczynku i rekreacji dla mieszkań-
ców, a jego aktualny stan wymaga 
kompleksowej renowacji. 

Przedsięwzięcie przewiduje 
całkowitą przebudowę skweru. 
Jeszcze przed przystąpieniem do 
realizacji projektu przez wyko-
nawcę przeprowadzono moder-
nizację istniejącej sieci wodno 
– kanalizacyjnej (na podstawie od-
rębnego zadania). Prace wymaga-
ły rozkopania dużej powierzchni 
skweru, co jednak było konieczne, 
aby uniknąć ewentualnego de-
montażu nowej infrastruktury w 
przypadku awarii. 

Nowy skwer zakłada rozebranie 
starej nawierzchni wykonanej z płyt 
chodnikowych. Zastąpią je trzy alejki 
z betonowej kostki brukowej dla po-
lepszenia komfortu użytkowników. 
Przestrzeń skweru ma być odpowied-
nio dostosowana zarówno dla osób 
niepełnosprawnych, jak również dla 
osób z wózkami dziecięcymi. 

W ramach inwestycji przewiduje 
się zamontowanie fontanny typu 
Dry Plaza, czyli tzw. mokrego 
chodnika lub fontanny bez lustra 
wody. Pojawią się także elementy 
małej architektury jak murki opo-
rowe z siedziskami, ławki, kosze 
na śmieci, tablica informacyjna oraz 
witryna podziemna i przydatna 
dla miłośników czworonogów - 
toaleta dla psów. Rosnące obecnie 
na skwerze drzewa „okiełznają”  
cięcia pielęgnacyjne, a dzięki no-
wym nasadzeniom zieleni w tym 
miejscu przybędzie nowych drzew 
i krzewów ozdobnych, które zasili 
automatyczny system nawadniania 
roślin. Całość oświetli pięć lamp 
parkowych. 

Wykonawca działania podejmie 
się zarówno prac budowlanych, 
tych związanych z zagospodaro-
waniem terenów zielonych, jak i 
prac w zakresie układania różnych 
nawierzchni. 

Koniec prac związanych z mo-
dernizacją obiektu przewidziano na 
lipiec 2019 r. Modernizacja skweru 
poprawi jego estetykę, a nowe oświe-
tlenie wpłynie na bezpieczeństwo. 

W Muszynie miało miejsce Walne 
Zebranie Członków Stowarzysze-
nia Gmin Uzdrowiskowych RP. 
Głównym celem spotkania było 
podsumowanie mijającej kadencji 
2015-2018 i wybory nowych władz 
na 5-letni okres kadencji. 

Prezesem Zarządu Stowarzy-
szenia został wybrany ponownie 
burmistrz Muszyny dr Jan Golba, 
który pełni tę funkcję nieprzerwa-
nie już od 2001 roku.  Zastępcami 
prezesa zostali Leszek Dzierżewicz, 
burmistrz Ciechocinka oraz Jerzy 
Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. 
Skład zarządu SGU RP uzupełnił 
Wojciech Farbaniec, burmistrz 
Rymanowa oraz Aleksandra Gosk, 
przedstawiciel Sopotu.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
została Mirosława Boduch, Członek 
Honorowy SGU RP. Na Sekretarza 
Komisji została wybrana Adriana 
Cerkowska-Markiewicz, przedsta-
wiciel Ustki. Skład Komisji uzupeł-
nili Grzegorz Niezgoda, burmistrz 
Szczawnicy; Stanisław Rokosz, Wójt 
Dębicy oraz Mateusz Jellin, burmistrz 
Polanicy-Zdroju.

Uczestnicy Walnego Zebrania SGU 
RP określili kierunki działalności 
Stowarzyszenia na okres kadencji 
2019-2023. Wśród najważniejszych 
znalazły się m.in.: systematyczne mo-
nitorowanie procesów legislacyjnych i 
podejmowanie działań zabezpieczają-
cych interesy gmin uzdrowiskowych 
w aktach prawnych odnoszących 
się do problematyki gmin uzdro-
wiskowych; podejmowanie dzia-
łań informacyjnych, wyjaśniających, 
uświadamiających i prawnych w 
przypadku naruszenia interesów gmin 
uzdrowiskowych i uzdrowisk; stałe 
zabieganie o wsparcie Rządu i władz 
regionalnych dla realizacji programu 

aktywizacji gmin uzdrowiskowych 
oraz podejmowanie działań mających 
na celu pozyskiwanie przez gminy i 
podmioty uzdrowiskowe środków 
pomocowych na realizację infrastruk-
tury uzdrowiskowej, turystycznej 
i rekreacyjno-sportowej.  Kontynu-
owane będą działania mające na celu 
szerokie rozpowszechnianie wiedzy i 
informacji o tematyce uzdrowiskowej 
oraz promocja polskich uzdrowisk w 
kraju i za granicą. 

Szczególny nacisk uczestnicy Wal-
nego Zebrania położyli na kwestie 
związane z ograniczeniem niskiej 
emisji w uzdrowiskach. Jak wynikało 
z dyskusji każda gmina uzdrowisko-
wa podejmuje działania edukacyjne 
i faktyczne na rzecz zlikwidowania 
zanieczyszczeń powietrza. Gminy 
prowadzą wymianę kotłów, wspie-
rają termomodernizację, zakładają 
ogniwa fotowoltaiczne i solarne, za-
biegają o gaz w tych miejscowościach 
gdzie go nie ma. Wszyscy uczestnicy 
spotkania zgodnie jednak przyznali, 
że bez działań systemowych wpro-
wadzonych przez Rząd przy udziale 

samorządu nie da się z dnia na dzień 
zlikwidować problemu. Nie pomo-
gą zakazy i wymiana kotłów oraz 
termomodernizacja, jeżeli paliwa 
ekologiczne dalej będą drogie. Rząd 
musi w tym zakresie poszukać alter-
natywy w postaci taryf grzewczych 
czy innych rozwiązań, bo bez tego 
problem niskiej emisji dalej będzie 
istniał. 

Uczestnicy spotkania zwrócili też 
uwagę na bardzo niskie stawki pobytu 
w sanatoriach i szpitalach uzdrowisko-
wych. Uznali, że jeżeli w najbliższym 
czasie nie nastąpi znaczący wzrost sta-
wek osobodnia to postępować będzie 
szybka dekapitalizacja bazy leczniczej 
i w konsekwencji tzw. pełzająca likwi-
dacja lecznictwa uzdrowiskowego w 
Polsce, bowiem za te stawki nie da się 
wyżywić kuracjuszy, zaoferować im 
zabiegi i inne świadczenia.  

Uczestnicy zebrania zwracali uwagę 
na pojawiające się co rusz zagrożenia 
dla uzdrowisk w których pracuje w 
samym lecznictwie 17,5 tys. osób a w 
otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, 
inne usługi) ponad 80 tys. osób. 

Fontanna i toaleta 
dla psów, czyli jak skwer 

im. I. Bojakowskiej 
zmienia swoje oblicze

Spotkanie przedstawicieli gmin uzdrowiskowych 
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W zakładzie K-Flex Polska w Wie-
leninie-Kolonii otwarto kolejną 
halę produkcyjno-magazynową 
o powierzchni 18 tysięcy metrów 
kwadratowych. Data otwarcia 
rozbudowanej części była nie-
przypadkowa – przedsiębiorstwo 
obchodziło tego dnia 30-lecie 
istnienia. Największy na terenie 
gminy Uniejów pracodawca, 
dzięki nowej inwestycji, zwiększy 
zatrudnienie o kolejne 130 osób. 
Obecnie magazyn już powoli 
zapełnia się towarem. W części 
produkcyjnej trwa montaż linii 
technologicznej. Liczba pracow-
ników zatrudnionych w K-Flex 

Protest trwa, a nauczyciele prze-
konują, że mają poparcie rodziców 
uczniów. W regionie poddębic-
kim do strajku przystąpiły prawie 
wszystkie placówki oświatowe. 
Wyłamało się jedynie przedszkole 
w Pęczniewie. 

- Rodzice nas rozumieją, także 
uczniowie wyrażają swoje poparcie 
– zapewnia Renata Kucharska, wice-
prezes zarządu międzygminnego od-
działu ZNP w Poddębicach. - W szkole 
podstawowej, oprócz pedagogów, 
protestuje też większość pracowników 
obsługi i administracji. Nastroje są 

Oryginalny trójkołowiec, wła-
snoręcznie złożony przez Wal-
demara Kazimierskiego, wzbu-
dza spore zainteresowanie. Gdy 
maszyna porusza się po mieście, 
nie ma przechodnia, który nie 
obejrzałby się za pojazdem. 
Tym bardziej, że dźwięk silnika 
od garbusa słychać już z daleka. 

- To jest już mój kolejny trój-
kołowiec – mówi z uśmiechem 
pan Waldemar. - Wcześniejsze 
motory także sam złożyłem. Nad 
tym ostatnim pracowałem około 

nowa hala K-Flex

Polska zbliży się do 800.
Warto przypomnieć, że poprzed-
nia rozbudowa miała tu miejsce 
zaledwie półtora roku temu. 

„tRajKa” mRuczy w Poddębicach
pół roku. Je-
stem zadowo-
lony z efek-
tów. Zabieram 
trajką na wy-
cieczki dość 
często córkę. 
Uwielbia to. 
M o j a  ż o n a 
jest również 
miłośniczką 
takich prze-
jażdżek. 

(ps)

Nieustępliwi nauczyciele 

- Widzimy zrozumienie dla naszej 
akcji – mówi R. Kucharska 

pesymistyczne, ale walczymy nadal, bo 
widzimy zrozumienie dla naszej akcji. 

Nauczyciele nie ukrywają jednak, że 
zdają sobie sprawę z krytyki ze strony 
niektórych osób.

- Opinia, że stoimy zaledwie 3 go-
dziny przy tablicy w ciągu dnia jest 
niesprawiedliwa. Ludzie mówią o dłu-
gich wakacjach dla nauczycieli i wielu 
wolnych dniach. Ale prawda jest taka, 
że znaczną część pracy wykonujemy 
w domu – mówi Ewa Kozłowska z 
komitetu strajkowego, nauczycielka 
matematyki. – Programy są przełado-

wane, uczniowie 
przemęczeni. 

Minorowe na-
stroje są również 
w poddębickim 
gimnazjum. 

Urząd mia-
sta informuje, 
że w dniach 
10-12 kwietnia 
br. uczniowie 
trzecich klas 
Gimnazjum w 
Poddębicach 

przystąpili do egzaminów gimna-
zjalnych. Komisje egzaminacyjne 
pracowały w pełnym składzie. Od 15 
kwietnia będą odbywać się egzaminy 
ósmoklasistów w poddębickiej szkole 
podstawowej. 

(ps)

Sebastian Romanowski
Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Majer
Wicestarosta Poddębicki

Małgorzata Komajda
Starosta Poddębicki
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 329: List śmielszy niż język.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarneOryginalne potrawy i porady kulinarneOryginalne potrawy i porady kulinarne

* Tuż przed świętami dziewczyna zwra-
ca się do swojego chłopaka:
- Kochanie, niedługo Święta Wielka-
nocne. Może byśmy tak się na święta 
pobrali?
- Ależ skarbie, nie będziemy sobie psuli 
świąt. 

* Nauczycielka na lekcji pyta się dzieci :
- Co najczęściej jecie na Wielkanoc?
Rękę podnosi Jaś i mówi:
- Ja zawsze jem babkę z jajami. 

Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając 
niedźwiedzia wręczył mu wielkanocną pisankę. Gdy misiek 
wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu wszystkie 
zęby. 
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-nie-
spodzianki? 

W Wielkanoc Fąfara pojechał odwiedzić swoją siostrę i jej 
rodzinę. Jego najmłodszy siostrzeniec, sześcioletni Jasio, 
akurat pomagał mamie piec babeczki. Gdy zostały upie-
czone, Jasiowi pozwolono aby sam je polukrował. 
- Wyglądają bardzo apetycznie, Jasiu - pochwalił chłopca 
wujek Fąfara, po czym wziął jedną i skosztował.
Po zjedzeniu babeczki, mówi:
- Babeczki są wspaniałe, a ten lukier świetnie wygląda! Jak 
ci się to udało, że jest taki równo położony i cienki?
- To było łatwe - mówi Jasio. - Wygładzałem je językiem!
Wujek nieco zbladł:
- Lizałeś wszystkie ciastka?
- Nie wszystkie. Pozwoliłem trochę polizać naszemu 
pieskowi.

ŻUREK Z CHRZANEM
Składniki:
litr wywaru mięsnego (może być z 
kostki rosołowej) 
2 szklanki zakwasu na żur 
250 g kiełbasy białej (parzonej) 
4 łyżki 12-procentowej śmietanki 
4 jajka 
3 ziemniaki 
2 łyżki tartego chrzanu 
2 liście laurowe 
3 ziarenka ziela angielskiego 
majeranek 
sól i pieprz do smaku 
Etapy przygotowania: Do gorą-
cego wywaru wlewamy zakwas. 
Wrzucamy listki laurowe, ziele 
angielskie i gotujemy kilka mi-
nut. Ziemniaki i jajka gotujemy. 
Kiełbasę kroimy w plasterki, pod-

smażamy na rumiano na patelni i 
wrzucamy do żurku wraz z ugoto-
wanymi i pokrojonymi w drobną 
kostkę ziemniakami. Kiedy żur 
trochę przestygnie, zabielamy go 
śmietanką, dodajemy chrzan i su-
szony majeranek. Dobrze mieszamy 
całość, doprawiając do smaku solą 
i pieprzem. Jajka gotowane obie-
ramy ze skorupki, kroimy wzdłuż 
na ćwiartki i rozkładamy na talerze. 
Zalewamy jajka gorącym żurkiem. 

SOCZYSTY SCHAB PIECZONY:
Składniki:
700 g schabu 
gałązka rozmarynu 
2 liście laurowe 
łyżeczka tymianku 
1 ząbek czosnku lub 0,5 łyżeczki czo-
snku granulowanego 
łyżeczka słodkiej papryki mielonej 
szczypta kminku rzymskiego 
2 łyżeczki soli 
pieprz 
olej 
Etapy przygotowania:
Najpierw przygotowujemy mieszankę 
przypraw, którą należy natrzeć mięso. 
Rozmaryn, tymianek, czosnek, papry-

kę, kmin oraz pieprz łączymy ze sobą, 
mieląc je w młynku lub rozcierając 
w moździerzu. Kiedy mieszanka jest 
gotowa, nacieramy nią dokładnie 
cały schab i odkładamy go na około 
godzinę. Najlepiej by znajdował się 
on w temperaturze pokojowej. Po 
tym czasie, nacieramy schab solą. Na 
patelni rozgrzewamy olej i przez dwie 
minuty, na dużym ogniu, obsmażamy 
schab z każdej strony. Dzięki temu 
zabiegowi, mięso się zamknie i pod-
czas pieczenia nie wypuści soków, co 
znacząco wpływa na jeszcze lepszy 
smak dania. Nagrzewamy piekarnik 
do 100 stopni Celsjusza z funkcją 
grzania górnej i dolnej grzałki. Schab 
obkładamy listkami laurowymi i prze-
kładamy, na przykład do naczynia 

żaroodpornego, po czym wkładamy 
mięso do piekarnika. Schab pieczemy 
przez około dwie godziny. Po wyjęciu 
z piekarnika, odstawiamy mięso na 
około 20 minut i dopiero po tym 
czasie kroimy. 

MAZUREK ORZECHOWO
- CZEKOLADOWY 

Składniki:
mąka - 400 g 
masło - 250 g 
cukier puder - 100 g 
żółtka - 3 
Nadzienie orzechowe: 
mleko - 3/4 szklanki 
cukier - 1 szklanka 
orzechy włoskie mielone - 150 g 
masło do nadzienia - 150 g 
Nadzienie czekoladowe: 
śmietana kremówka - 250 ml 
gorzka czekolada - 400 g 
Etapy przygotowania:
Przygotowanie masy orzechowej i 
polewy czekoladowej wymaga odro-
biny wprawy, ale trud z pewnością 
się opłaci. Z podanych składników 
zagnieść kruche ciasto. Owinąć folią, 
schłodzić w lodówce (ok 30 minut). 
W tym czasie zagotować mleko z 

cukrem. Gotować aż płyn stanie się 
szklisty i zgęstnieje. Zdjąć z ognia, 
dodać orzechy, wymieszać. Ostu-
dzić. Ciastem wyłożyć blachę na 
mazurek. Piec w temperaturze 200 C 
ok 20 minut na złoty kolor. Ostudzić. 
Do letniej masy orzechowej dodać 
masło i zmiksować. Masę orzecho-
wą wyłożyć na mazurek. Posiekać 
czekoladę. Zagotować kremówkę. 
Do gorącej wsypać czekoladę, 
odkładając 3-4 łyżki. Wymieszać. 
Po kilu minutach dodać pozostała 
czekoladę. Zamieszać. Wylać na na-
dzienie orzechowe. Ozdobić według 
własnego pomysłu. 

Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając 
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W hali sportowej odbyły się XI Konfrontacje taneczne – „OZODANCE 
2019” pod patronatem burmistrza Jacka Sochy. Jurorzy i publicz-
ność obejrzeli ok. 400 uczestników w 40 prezentacjach.
Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne konkurowały ze sobą nie 
tylko w odrębnych kategoriach wiekowych, ale także były oceniane 
w tańcu współczesnym i nowoczesnym.
Jury oceniało m.in. technikę taneczną, choreografi ę i zaangażo-
wanie młodych tancerzy, którzy przyjechali z Łodzi, Aleksandrowa 
Łódzkiego, Dmosina, Góry Kalwarii, Włocławka, Kutna, Poddębic, 
Koluszek, Sochaczewa, Konstantynowa Łódzkiego.
Ponadto jury przyznało nagrody specjalne za najlepszą choreogra-
fi ę oraz osobowość sceniczną, a także Grand Prix dla najlepszego 
zespołu w każdej kategorii tanecznej.

OzODanCe

zespołu w każdej kategorii tanecznej.
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Na blisko milion złotych oszaco-
wano wstępnie straty po pożarze 
jednego z domów w Sokolnikach 
Lesie. Strażacy zmagali się z 
ogniem przez prawie 7 godzin. 
Istniało poważne zagrożenie 
wybuchem, bowiem w niektórych 
pomieszczeniach znajdowały się 
kanistry z benzyną. Z domu stra-
żacy wynieśli też butlę z gazem. 
W czasie akcji gaśniczej uszkodze-
niu uległ hydrant, dlatego strażacy 

musieli dowozić wodę. Ponadto w 
trakcie akcji brakowało aparatów 
tlenowych. Strażacy przyznają, że 
już dawno nie musieli zmagać się z 
tyloma przeciwnościami. Zarzewia 
ognia znajdowały się pomiędzy 
dachem a kilkoma warstwami do-
cieplenia. Bardzo wiele elementów 
karton gipsowych zostało zdjętych.  
Dodatkowo strażacy nie mogli 
pozwolić na rozprzestrzenienie 
się ognia na dach, ze względu na 

znajdujące się w bardzo bliskim są-
siedztwie drzewa oraz ich korony. W 
takim przypadku mogłoby dojść do 
pożaru lasu i pobliskich zabudowań.
- W budynku przebywali domow-
nicy, na szczęście nikt nie ucierpiał  
- informuje mł. bryg. Jarosław Ja-
czyński, dowódca JRG w Ozorkowie.
Prawdopodobną przyczyną pożaru 
była nieszczelność przewodu ko-
minowego. 

(stop)

Pedagodzy nie zawiesili 
protestu na czas egza-

minów gimnazjalistów. Twierdzą, że 
nie usłyszeli negatywnych komen-
tarzy ze strony rodziców uczniów. 
Czy faktycznie tak jest? Można 
zakładać, że w miarę trwania strajku 
cierpliwość rodziców będzie 
maleć. Nie ma co ukrywać, 
że zapewnienie stałej 
opieki dla dzieci to 
dla znacznej czę-
ści rodziców duży 
kłopot. 

W Ozorkowie 
krótko przed eg-
zaminem mówiło 
się o planie „B”. 
Gimnazjaliści mieli 
zdawać egzamin w 
hali sportowej CSiR. 
Do takiej sytuacji nie 
doszło, bowiem nauczy-
ciele z innych placówek, którzy 
nie przystąpili do strajku, przyszli z 
pomocą. 

- Na szczęście udało się przekonać 
innych pedagogów, aby pomogli nam 
w organizacji i przeprowadzeniu 
egzaminów – mówi Ewa Skrupska, 
dyrektor SP nr 2, przy ul. Lotniczej. 
- Przyznam, że atmosfera w szkole 
jest napięta. W ciągu pierwszych dni 
zaledwie kilkoro rodziców zdecy-
dowało się przyprowadzić dzieci do 
naszej świetlicy. W szkole odbywają 
się rekolekcje. Nie chciałabym oceniać 
tego protestu. Proszę porozmawiać z 
komitetem strajkowym. 

Kilkudziesięciu pra-
cowników przyjąć ma 

Geberit, który zakończył budowę 
kolejnej hali produkcyjnej w ozor-
kowskiej podstrefie ŁSSE. To dobra 
informacja, jednak nie wszyscy 
są nastawieni optymistycznie do 
nowej inwestycji. Na ul. Staszica 
mieszkańcy obawiają się rozpoczę-
cia produkcji.

- Obawiamy się hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza – usłyszeliśmy 
od mieszkańców. 

Mariusz Ostrowski, sekretarz mia-
sta, który wielokrotnie spotykał się z 
mieszkańcami, twierdzi, że nie ma 
podstaw do niepokoju. - Na pewno 
w hali nie będzie galwanizacji, chro-
mowania i niklowania. A właśnie 
to najbardziej budziło niepokój. W 
Ozorkowie gięte mają być jedynie 
półprodukty.

Szwajcarska firma zainwestowała 
w mieście ponad 71 milionów zł. 
Fabryka w Ozorkowie zyskała nowe 
moce produkcyjne. Powstało około 14 
tys. mkw. nowych powierzchni. Wy-

budowane zostały hala magazynowa 
i produkcyjna wraz z zapleczem 
technicznym i powierzchnią biuro-
wo-socjalną. Dzięki inwestycji zakład 
rozszerzył możliwości produkcyjne o 
nowe złączki metalowe.

Geberit specjalizuje się w produkcji 
kabin prysznicowych, wanien oraz 
brodzików akrylowych. W roku 
2015 r. spółka rozpoczęła realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego ma-
jącego na celu rozpoczęcie produkcji 
instalacji wodnych i gazowych wyko-
nywanych ze stali nierdzewnej, stali 
węglowej, miedzi oraz stopu miedzi, 
niklu oraz żelaza i mosiądzu.

(stop)

wkrótce rusza produkcja

Zakład znajduje się bardzo blisko 
zabudowań 

Strajk trwa w najlepSze

Strajkujący nauczyciele dyżurują tuż przy wejściu do 
szkoły

Agnieszka W. (na-
zwisko do wiadomości 

red.), przewodnicząca komitetu straj-
kowego w szkole, jest oszczędna w 
słowach. 

Usłyszeliśmy, że nauczycie są zde-
terminowani. Nie ukrywają rozgory-
czenia, jeśli chodzi o postawę rządu. 
Protest będzie prowadzony do skutku. 
Pani Agnieszka twierdzi, że strajkujący 
nauczyciele nie spotkali się z negatyw-
ną oceną ze strony rodziców.

Jak w praktyce wygląda strajk w 
szkołach? Przy wejściach ustawione 
zostały stoliki, przy których dyżurują 
nauczyciele. Są m.in. odpowiedzialni za 
kontakty z osobami odwiedzającymi 

szkoły. Strajkujący nauczyciele mają 
obowiązek być w szkole w godzinach 
pracy, choć oczywiście o żadnej pracy 
nie ma mowy.

- Strajk to strajk. Żadnych obowiązków 
pracowniczych nauczyciele nie wyko-
nują – informuje Marzena Strużek, 
prezes ZNP oddziału w Ozorkowie. - W 
naszym regionie do strajku przystąpiły 
wszystkie placówki, które wcześniej 
opowiedziały się za takim protestem w 
przeprowadzonym referendum. 

Dyrektor SP nr 2 powiedziała nam w 
ub. tygodniu, że nie ma zagrożenia, jeśli 
chodzi o przeprowadzenie egzaminów 
dla ósmoklasistów. 

(stop)

GRoźny PożaR w soKolniKach

oGień stRawił PRawie milion złotych!
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Już za kilka tygodni rozpocznie 
się generalny remont ul. Łęczyc-
kiej. Niestety, inwestycja wiąże 
się z pewnymi niedogodnościa-
mi. Urząd miasta planuje puścić 
ruch tranzytowy ulicą Maszkow-
ską, samochody poniżej 8 ton 
będą miały wyznaczony objazd 
ul. Gębicką. 

Już w ub. roku mieszkańcy Gę-
bickiej wyrażali swój niepokój z 
powodu wyznaczonego objazdu. 
Warto jednak dodać, że wówczas 
mówiło się o innych zmianach 
reorganizacji ruchu. Na Gębicką 
miały być puszczone duże samo-
chody ciężarowe. Takie rozwią-
zanie nie zostało zaakceptowane 
przez mieszkańców, którzy jako 
przykład sporych uciążliwości 
podawali ulice Partyzantów i 
właśnie Maszkowską. Wtedy 
tymi drogami wyznaczony zo-
stał objazd w związku z budową 
rond. 

- My nie chcemy tirów na Gębic-
kiej. W wielu miejscach domy stoją 
blisko ulicy. Zwiększenie ruchu i 
do tego ciężkich aut, spowoduje 
dużo szkód. Stare domy mogą 
pękać, hałas od tych samochodów 
będzie nie do wytrzymania – mó-
wiła Kazimiera Włodarczyk z ul. 
Gębickiej. 

Krytyczny w ocenie był też Ma-
rek Andrzejczak. 

Jak łatwo się domyślić, na Masz-
kowskiej znów jest nerwowo.

- Gdzieś musieliśmy wyznaczyć 
objazdy w związku z remontem 
ul. Łęczyckiej – mówi Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta. 
- Mieszkańcy nie powinni aż 
tak bardzo obawiać się ruchu 
tirów. Jeśli zaś chodzi o stan na-
wierzchni, to na pewno ulica jest 
przygotowana na przejęcie ruchu 
tranzytowego. 

Przebudowa Łęczyckiej jest 

kolejnym elementem inwestycji 
drogowej dotyczącej przebudo-
wy układu komunikacyjnego w 
Ozorkowie.

Zakres prac na Łęczyckiej:
- przebudowa (nowa nawierzch-

nia jezdni) ul. Łęczyckiej od skrzy-
żowania z ul. Rolną do skrzy-
żowania z ul. Stypułkowskiego 
(odcinek o długości ok. 1,5 km), 
odwodnienie jezdni, krawężniki, 
ciągi pieszo-rowerowe z kostki 
brukowej i wjazdy do posesji po 
obu stronach jezdni.

(stop)

Tiry na Maszkowską!

Ozorków Po raz pierwszy dy-
rekcja Miejskiego 

Ośrodka Kultury zdecydowała 
się zorganizować „Kiermasz wiel-
kanocny”. Zainteresowanie było 
bardzo duże. Dopisali wystawcy 
i mieszkańcy.
- Z całą pewnością jest zapotrze-
bowanie na podobne imprezy – 
mówi Ewa Kruszyńska, dyrektor 
MOK. - Odwiedzający kiermasz 
mogli oczywiście zaopatrzyć się 
w wielkanocne ozdoby, dzieci z 
miejscowych przedszkoli przy-
gotowały również program 
artystyczny. 

(stop)

W tym roku na nasadzenia roślin 
jednorocznych miasto Ozor-
ków przeznaczyło ok. 46 tys. zł. 
W pierwszym etapie nasadzeń 
wiosennych posadzono głównie 
bratki i prymule. Nasadzenia wy-
konano w gazonach na placu Jana 
Pawła II, przy kościele św. Józefa, 
przy al. Wyszyńskiego, ul. Sta-
rzyńskiego oraz przy budynkach 
Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu 
Miejskiego oraz przy kościele na 
Adamówku. Kolejne nasadzenia 
zaplanowano na drugą połowę 
maja. 

(stop)

Kolorowy ozorków

Kiermasz wielkanocny 
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Ozorków Sąsiedzi mężczyzny 
napisali do magistratu 

z żądaniem eksmisji Ryszarda D. 
(nazwisko do wiadomości red.). 
Argumentują, że lokator gromadzi 
blisko budynku mieszkalnego złom 
i inne żelastwo. Z kolei pan Ryszard 
twierdzi, że nie jest uciążliwy a próba 
pozbawienia go lokum jest niedo-
puszczalna. 

- Gdyby za takie coś mieli eksmi-
tować, to jedna trzecia mieszkańców 
straciłaby swoje lokum – uważa nasz 
rozmówca. - Znam wielu lokatorów, 
którzy przy budynkach mają na po-
dwórkach swoje rzeczy. Jestem bardzo 
zaskoczony petycją, która trafiła do 
urzędu w mojej sprawie. Jeśli moi ad-
wersarze postawią na swoim, to bardzo 
możliwe, że wyląduję w ośrodku dla 
bezdomnych.

Jak się dowiedzieliśmy, odbyły się już 
dwie rozprawy. Po świętach najpraw-
dopodobniej zapadnie wyrok. 

„Wniosek do sądu został skiero-
wany na skutek nie dostosowania 
się do nakazu uprzątnięcia nieru-
chomości przy ul. Żwirki. Lokator, 
pomimo wielu pism nakazujących 
posprzątanie dużej ilości różnego 
rodzaju przedmiotów, które stwarzają 
zagrożenie pożarowe, sanitarne oraz 
utrudniają obsługę nieruchomości, 
nie zrobił tego. Urząd miejski nigdy 
nie wydał mężczyźnie pozwolenia 
na przechowywanie i gromadzenie 
czegokolwiek na posesji. Czynsz za 
lokal opłacał MOPS w formie dodat-
ku mieszkaniowego i energetycznego 
w wysokości 84,79 zł – informuje 
magistrat. 

(stop)

Nie chcę trafić do ośrodka – mówi pan Ryszard

Mężczyzna skarży się na sąsiadów. 
Obarcza ich winą za obecne 
kłopoty
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Ozorków Ozorków Ozorków Pan Marcin już od 
kilku lat przeszukuje 

śmietniki. Jak mówi, zawsze przed 
świętami można natknąć się na 
atrakcyjniejsze łupy. - Przed święta-
mi ludzie robią w domach porządki 
i wyrzucają różne rzeczy – słyszymy. 

- Na przykład dzisiaj natknąłem się 
na kilka patelni. Są w dobrym stanie. 
Myślę, że sprzedam je na rynku. Mam 
jeszcze dwie torby puszek i dużą torbę 
butelek. 

Dowiedzieliśmy się, 
że w Ozorkowie jest 
spora grupa tzw. 
szperaczy, którzy 
już wczesnym ran-
kiem rozpoczyna-
ją przeszukiwanie 
kubłów i kontene-
rów. Zaradni mogą 
w ciągu miesiąca 
uciułać w ten sposób 
nawet kilkaset złotych. 

(stop)

Poszukiwani są ratow-
nicy na tegoroczny 

sezon letni nad zalewem. 
- Ratownicy są zatrudniani na podsta-
wie umowy zlecenia. Mogą liczyć na 
atrakcyjną stawkę  – mówi Mariusz 
Lewandowski, dyrektor CSiR „Wodnik”. 
- Nie ukrywam, że z pozyskaniem ra-
towników co roku jest pewien problem. 
I nie chodzi tu wcale o zarobki, ale o 
atrakcyjność miejsca w którym wyko-
nuje się takie zajęcie. W okresie urlopo-
wym ratownicy szukają zazwyczaj pracy 
w miejscowościach nadmorskich. Mają 
tam zapewnione wyżywienie i lokum, 
a przy okazji organizują sobie w ten 
sposób wakacje. 

(stop)

Już od kilku dni pod-
opieczni MOPS nie 

otrzymują ciepłych posiłków, które 
wydawane są na tyłach szkoły pod-
stawowej nr 2. Powodem tej przerwy 
były egzaminy gimnazjalne. Od 
początku tego tygodnia nic się nie 
zmieniło, bowiem rozpoczęły się eg-
zaminy dla ósmoklasistów. Później 
są święta, podczas których zupy też 
nie będą serwowane najuboższym 

mieszkańcom. 
Podopieczni ośrodka 
korzystający z takiej 

pomocy pytają, kiedy 
w końcu nie będą 
musieli martwić 
się przerwami w 
otrzymywaniu 
ciepłych posiłków. 
Niestety, póki co, w 

mieście ten problem 
nie został rozwiąza-

ny. Zawsze w okresie 
trwających w szkole eg-

Poszukiwania 
ratowników 

Eldorado 
dla szperaczy Święta bez zupy

zaminów – tak, jak jest to obecnie, lub 
też świąt czy wakacji wydawanie po-
siłków jest wstrzy-
mywane. 

- Na początku 
tygodnia dowie-
działem się od opie-
kunki, że zupy już 
nie będę dostawał. 
Powiem szczerze, 
że do takich sytu-
acji nie powinno 
dochodzić. Moim 
zdaniem, jeśli ośro-
dek nie wydaje 
zup, to podopiecz-
ni powinni chociaż 
otrzymać ekwiwa-
lent pieniężny. 

O przerwach w wydawaniu po-
siłków pisaliśmy już w „Reporterze”. 
Urząd miasta wraz z MOPS-em nie 
mogą od lat znaleźć alternatywy. Czy 
takie posiłki muszą być wydawane w 
budynku szkoły?

- Przyznaję, że jest z tym problem. 
Szukaliśmy sposobu, aby posiłki mogły 
być wydawane w innym pomieszcze-
niu. Rozmawialiśmy na przykład z 
restauratorami. Nie udało się. Nikt nie 
jest zainteresowany prowadzeniem 
takiej działalności – mówi Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
potwierdza.

- Ośrodek rozeznał moż-
liwości świadczenia usługi 
przez lokale gastronomiczne 
działające na terenie Ozor-
kowa, lecz z uwagi na brak 
zainteresowania i współpra-
cy powyższych nie doszło 

do konkretnych rozstrzygnięć – mówi 
Magdalena Wąsiołek, dyrektor MOPS 
w Ozorkowie. - W okresach braku 
ciągłości możliwości zapewnienia 
gorącego posiłku osobom dorosłym 
ośrodek zabezpiecza podopiecznych 
przyznając pomoc w formie rzeczowej 
w postaci artykułów żywnościowych 
w danym miesiącu. 

- Gorący posiłek może dla pod-
opiecznego w miejscu zamieszkania 
przygotować siostra PCK, gdyż MOPS 
takie świadczenie zapewnia – dodaje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa. 

(stop)

W czasie, gdy wydawanie 
gorących posiłków 
jest wstrzymane, 
podopieczni otrzymują 
paczki żywnościowe
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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



POWIATOWY 
URZĄD PRACY 

W ŁĘCZYCY, 
 UL. SIENKIEWICZA 31, 

99-100 ŁĘCZYCA, 
 24 721-29-14, 

FAX 24 721-32-78 

Brygadzista – Kierownik
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C
F. H. U. „ALKA” Tomasz Dzienia
Karkosy 35, 
99-100 Karkosy
Tel: 793 067 779

Agent – Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: sprzedawca, 
obsługa kasy fi skalnej i 
komputera, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
„SPOŁEM” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców 
„MAZUR” w Łęczycy
ul. Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-82

Młodszy monter / monterka
Wykształcenie podstawowe, 
podstawowa obsługa 
komputera 
Randstad Polska Sp.zo.o. 
Inż. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Praca w Smolicach koło 
Strykowa
Tel: 501 327 839

Szef kuchni
Wykształcenie średnie 
gastronomiczne, umiejętności 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
PPHU „Agro – Mon”
Monika Denarska 
Borki 81
99-100 Łęczyca
Tel: 603-555-446

Społem PSS Mazur w Łęczycy 
wydzierżawi lokal na cele miesz-
kalne przy ul. Kaliskiej 3. Informacji 
udziela Zarząd Spółdzielni. Tel. 
505-266-210 lub 506-856-382

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

Oddam w dzierżawę łąkę 82 ary 
koło wsi Kwiatkówek. Tel.: 601-
513-450

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

Sprzedam wagę dziesiętną (od-
ważnikową) “Tarczyn”. Zakres wa-
żenia: do 150 kg. Tel.:503-826-051

Fryzjera/fryzjerkę zatrudnię. Ozor-
ków. Dobre warunki. Tel.: 795-
002-799

Sprzedam skuter dwuosobowy, 
mało używany. Tel.: 502-851-180

Sprzedam dom w Ozorkowie 

83mkw na działce 1016mkw.  2 
pokoje, kuchni, łazienka z WC + 
budynki gospodarcze. Tel.: 513-
918-135

Sprzedam piec na eko-groszek. 
EKO-KWP Keller 15. Stan b. dobry.  
Ozorków. Tel.: 519424-622

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

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M4 o pow. 60,67 mkw, parter 
w Ozorkowie lub zamienię na M3 
własnościowe o pow.  do 40 mkw, 
parter w Ozorkowie. Tel.: (42) 277-
25-94

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kafl e piecowe i kuchenne. Sprze-
dam b. tanio. Tel.: 500-336-322

Kupię mieszkanie własnościowe 
M3 o pow. do 40 mkw, parter w 
Ozorkowie. Tel.: (42) 277-25-94

Sprzedam działkę budowlano
-produkcyjną przy trasie Gostków
-Poddębice w miejscowości Tur. 
Tel.: 603-044-492

Ozorkowskie Przedsiębiorst-
wo Komunalne Sp. z o.o. 
informuje, że od 15.04.2019r. 
wchodzi w życie nowy Reg-
ulamin funkcjonowania 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowanego 
w Ozorkowie przy ul. Żwirki 
30. Regulamin jest dostępny 
w siedzibie OPK Sp. z o.o., w 
PSZOK i na stronie interne-
towej www.opkspzoo.eu. 
Szczególną uwagę zwraca-
my na zmianę godzin pracy 
PSZOK, tj. poniedziałki, śro-
dy, piątki i soboty w godzin-
ach 9.00 – 15.00. Zgodnie z 
nowym Regulaminem osoby 
dostarczające odpady do 
PSZOK zobowiązane są do 
okazania się dokumentem 
potwierdzającym tożsamość 
oraz adres nieruchomości, z 
której pochodzą dostarczane 
odpady. 
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Małżonkowie obawiają się, że stracą możliwość wjazdu na posesje 

SĄSIEDZKI KONFLIKT O DZIAŁKĘ 

Ozorków

Ozorków
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Lokatorzy jednego z 
domów przy ul. Bema 

skarżą się na sąsiadów i urzędni-
ków z miejscowego magistratu. 
Obawiają się, że niedługo mogą 
mieć ogromny problem. Sprawa 
dotyczy działki miejskiej.

Teresa Małolepsza wraz z mę-
żem zarzucają urzędnikom opie-

szałość, a nawet złą wolę. Czy 
małżonkowie mogą teraz stracić 
możliwość wjazdu na własną 
posesję?

- W połowie ub. roku złożyliśmy 
w magistracie pismo dotyczące 
chęci wykupu przez nas działki 
miejskiej położonej tuż obok bra-
my wjazdowej do naszego domu. 
Przez lata dzierżawiliśmy ten 
teren i postanowiliśmy w końcu 
działkę kupić od miasta. W urzę-
dzie nasze pismo zostało przyjęte 
a za kilka dni otrzymaliśmy od-
powiedź, że na wykup najpierw 
muszą zgodzić się radni. Czekali-
śmy i czekaliśmy, ale niestety nie 
doczekaliśmy się konkretnych 
działań ze strony magistratu. Cał-
kiem niedawno dowiedzieliśmy 
się, że miasto zamierza sprzedać tę 
działkę. To był dla nas szok – mówi 
pani Teresa. 

49-letni Kamran Ghaderi realizuje 
niezwykły pomysł. Wyruszył bo-
wiem ze Szwecji do Iranu. W ub. 
tygodniu piechura można było 
spotkać w naszym regionie. Szedł 
drogą krajową w stronę Zgie-
rza, mijając po drodze Łęczycę i 
Ozorków. 

Wędrowiec rzuca się w oczy za 
sprawą dużej fl agi Iranu i mniejszej 
polskiej. Prowadzi przed sobą mały 
wózek w którym trzyma najpo-
trzebniejsze rzeczy. 

- Nazwałem swoją wędrówkę 
„Podróżą miłości”. Jestem Irańczy-
kiem mieszkającym od ponad 32 
lat w Szwecji. Idę do Iranu w imię 
wolności, pokoju, demokracji, praw 
człowieka. Pragnę lepszej przy-
szłości dla swojego kraju. Celem 

Odebraliśmy telefon 
ws. bieżących napraw 

na terenie stacji PKP. 
- To jest brak profesjonalizmu. 

Robotnicy chlapią zaprawą gdzie 
popadnie i to wygląda bardzo źle. 
Zwróciłem im uwagę, żeby wy-
konywali robotę jak należy. Tylko 
się cynicznie uśmiechnęli – mówi 
o remoncie wieży ciśnień nasz 
czytelnik.

Ekipa remontowa potwierdza, 
że jeden z mieszkańców zwrócił 
im uwagę i skrytykował jakość 
prowadzonych prac. 

- To nie jest generalny remont. 
Zresztą wieża ciśnień jest zabytkiem 
i w tej chwili prowadzimy jedynie 
prace zabezpieczające – usłysze-
liśmy. 

(stop)
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

95-035 Ozorków ul. Żwirki 30
wydzierżawi działkę o nr ewidencyjnym 68/139 o pow. 
1497 m², działkę o nr ewidencyjnym 68/131 o pow. 
3353 m² oraz działkę o nr ewidencyjnym 68/140 o 
powierzchni 2288 ²m z istniejącą budowlą o konstrukcji 
betonowo-stalowej, wjazd na działki znajduję się od 
ul. Łęczycka 13.

Możliwość umieszczenia reklamy zewnętrznej, 
dobra lokalizacja, parking. 

Oferty proszę składać w sekretariacie siedziby 
fi rmy OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. +48 (42) 270 04 07

kom. +48 533-312-379

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

wynajmie budynek wolnostojący, parterowy o 350 m², 
wykończony, pod działalność magazynową, 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 fi rmy 
OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. +48 (42) 270 04 07

kom. +48 533-312-379

NA PIESZO DO IRANU!
jest poproszenie o poszanowanie 
i administrowanie prawami 
człowieka i wolnością wyborów 
w oparciu o Powszechną Dekla-
rację Praw Człowieka (UDHR), a 
także prawa kobiet, dzieci i wielu 
innych praw obywatelskich w Ira-
nie. Chciałbym całą trasę pokonać 
w niecały rok – słyszymy. 

Kamran Ghaderi nagrywa swoją 
wędrówkę i krótkie fi lmiki umiesz-
cza na facebooku. O swoich wraże-
niach mówi na żywo. 

- Cieszę się, bo spotykam się z 
życzliwością ludzi. Polska to piękny 
kraj. Później zawitam do Czech, a 
następnie będę szedł przez Słowa-
cję, Węgry, Serbię, Bułgarię, Turcję, 
aż do Iranu. 

(stop)

Czy urząd pogodzi zwaśnione strony?
Zdzisław Małolepszy uważa, 

że nie byłoby całego zamieszania, 
gdyby nie sąsiedzi. 

- Oni też wyrazili ostatnio chęć 
kupna tej działki. Wcześniej nie 
byli zainteresowani tym terenem. 
To dziwne, że miasto nie podjęło 
wcześniej żadnych działań. Prze-
cież to my pierwsi napisaliśmy 

Pani Teresa pokazuje pismo wysłane w połowie ub. roku do urzędu ws. 
działki 

do urzędu, że chcemy działkę 
wykupić. Skąd ta zwłoka? Coś tu 
jest nie tak. Jeśli sąsiedzi kupią 
działkę, to może być tak, że nie 
będziemy mogli wjechać na po-
dwórko – słyszymy. 

Druga strona inaczej przedsta-
wia problem.

- Obecnie nie chcemy wykupić 
tej działki – słyszymy od Jolanty F. 
(nazwisko do wiadomości red.). 
- Mamy nadzieję, że gdy opadną 
emocje sytuacja się unormuje. 
Niestety, wcześniej dochodziło 
do  scysji z powodu przeróżnych 
działań sąsiadów.

Burmistrz Jacek Socha również 
ma nadzieję, że sąsiedzi dojdą do 
porozumienia.

- Z całą pewnością nie dopuszczę 
do tego, aby nie było możliwości 
wjazdu na posesję. Muszę też od-
rzucić insynuacje, że urząd działa 
wbrew interesom kogokolwiek. 
Nie da się jednak ukryć, że jest tam 
wyraźny spór między sąsiadami. 
Dlatego, aby nie zaostrzać tego 
konfl iktu, wszelkie działania urzę-
du względem tej działki zostały 
wstrzymane. Póki co działka nie 
będzie wystawiona na sprzedaż. 

(stop) 

Łatają wieżę 
ciśnień 

Mieszkańcy liczą na mądrą decyzję burmistrza
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Jajka doskonale nawilżają wło-sy, dlatego można stosować je bezpośrednio na suche lub mo-kre włosy i wcierać przez kilka 

Ocet winny to popularny doda-
tek do potraw: jest składnikiem 
sosów sałatkowych (biały ocet 
winny), gulaszów i marynat do 
mięs (czerwony ocet winny). 
Ocet winny nadaje potrawom 
charakterystycznego kwasko-
watego smaku oraz aromatu. 
Poza tym ma także liczne wła-
ściwości zdrowotne. Sprawdź, 
dlaczego warto stosować ocet 
winny w kuchni. 

Ocet winny - wła ściwości 
zdrowotne

Ocet winny, zarówno ten uzy-
skiwany z winogron, jak i z wina, 
przynosi wiele korzyści zdrowot-
nych, mimo że nie jest źródłem 
witamin i składników mineral-
nych.

dzięki niewielkiej zawartości 
kalorii i braku tłuszczu świetnie 
sprawdzi się w diecie osób od-
chudzających się, jako dodatek 
do sosów sałatkowych. Poza tym 
przyspiesza metabolizm i hamuje 
apetyt 

ma działanie bakteriobójcze 

Kiedyś uważano jajka za bardzo od-
żywcze i zdrowe. Potem, z powodu 
cholesterolu, straciły dobrą opinię. 
Ale ostatnie badania wykazują, że 
zdrowy człowiek, jeśli lubi jajka, 
może je jeść, choć nie do woli. 

Jajko - właściwości lecznicze
 i witaminy

Jajka są przede wszystkim źródłem 
pełnowartościowego białka, łatwo 
przyswajalnego przez organizm. To 
białko wzorcowe, zawierające wszyst-
kie aminokwasy, w tym niezbędne, 
których organizm nie potrafi sam 
wyprodukować, i to w odpowiednich 
ilościach. 

Jajka to również bogate źródło wita-

Akurat nie masz różu pod ręką? 
Użyj szminki! Stępiła się kred-
ka do brwi? Sięgnij po cień do 
powiek. Kosmetyki do makijażu 
mają więcej zastosowań, niż ci 
się wydaje. 
1. Szminka jako róż do policzków
Wystarczy nanieść odrobinę pig-
mentu palcem tuż nad kośćmi 
policzkowymi i delikatnie roze-
trzeć. Lepiej nie malować policzków 
bezpośrednio szminką, ponieważ 
można ją uszkodzić (jeśli to szmin-
ka w sztyfcie), a efekt będzie zbyt 
intensywny.
2. Szminka jako cień do powiek 
Opcja z cieniem do powiek w kre-
mie - tylko dla odważnych osób. Do 
pomalowania powiek należy użyć 
szminki trwałej o wysokim stopniu 
gęstości, aby z łatwością przywarła 
do powiek, ale też utrzymała się na 
nich przez dłuższy czas.
3. Cienie do powiek jako kredka 
do brwi
Brązowe i beżowe posłużą jako cień 
lub kredka do brwi. Tak samo, jak 
w przypadku tradycyjnego cienia 
przeznaczonego do malowania 
brwi, kosmetyk ma na celu wypeł-
nienie prześwitów między włoskami, 

Napój przygotujesz z czterech 
naturalnych i łatwo dostępnych 
składników. Dzięki nim dostar-
czysz organizmowi potężną daw-
kę składników odżywczych, w 
bezpieczny sposób oczyścisz jelito 
grube i szybciej schudniesz. Z cze-
go i jak przygotować miksturę? 
Poznajcie szczegóły. 

Aby przygotować napój oczysz-
czająco-odchudzający, przygotuj:
• łyżkę siemienia lnianego
• łyżkę nasion chia
• jabłko
• szklankę letniej przegotowanej wody
• ewentualnie miód

Z jabłka usuń gniazda nasienne i 
(razem ze skórką) pokrój na małe 
kawałki. Następnie zblenduj je ze 
szklanką wody, dodaj siemię lniane i 
nasiona chia, odstaw na ok. kwadran s 
(chia wchłonie p łyn). Całość dokładnie 
wymieszaj - powstanie gęsty po-
żywny napój. Jak go stosować? Dwie 
łyżki mikstury pij rano (najlepiej przed 
śniadaniem) przez trzy tygodnie lub 
dwa razy dziennie (rano i wieczorem) 
przez dwa tygodnie.

Czego możesz się spodziewać?
Oczyścisz jelito grube z toksyn i resz-

Mikstura, która oczyszcza 
jelita i odchudza

tek pokarmu 
Pozbędziesz się wzdęć i zaparć (co 
oznacza również bardziej płaski 
brzuch) 
Zmniejszysz ryzyko chorób jelit (w 
tym m.in. raka jelita grubego, uważa-
nego za jeden z bardziej podstępnych 
nowotworów - bardzo często rozwija 
się zupełnie bezobjawowo) 
Zapewnisz sobie uczucie sytości na 
długo i dobre samopoczucie. 
Wymienione wyżej efekty są skutkiem 
obecności siemienia lnianego, nasion 
chia i jabłka - doskonałych źródeł 
błonnika (swego rodzaju odkurzacza, 
który zbiera resztki pokarmowe ze 
ścian jelit i pomaga się wypróżnić), ale 
też cennych składników odżywczych, 
jak kwasy omega-3, białko, witaminy 
E, C, z grupy B czy magnezu.
Uwaga, zanim zastosujesz powyższą 
kurację, upewnij się, że spożywanie 
dużych dawek błonnika ci nie zaszko-
dzi (mogą pojawić się m.in. biegunka, 
wzdęcia, ból brzucha).

Przepis na maskę z jajek do suchych włosów:
minut. To łatwy sposób na to, by zmiękczyć włosy i nadać im połysku. Dodaj do jajek banana i mleko, czyli produkty, które możesz mieszać w każdej masce do włosów. Mleko od wieków stosowane jest w celu oczysz-czenia i zmiękczenia włosów, a papka z banana doskonale nawilża i pięknie pachnie.Składniki maseczki jajecznej:1 dojrzały banan,

1-2 jajka, 
1/2 szklanki mleka. 

czy jajka są zdrowe?
miny A, E, D i K oraz witamin z grupy 
B i składników mineralnych: fosforu, 
potasu, sodu, wapnia, żelaza, magnezu, 
miedzi, cynku, selenu.

W żółtku jest beta-karoten i luteina, 
która chroni oczy przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA i UVB, za-
pobiega zwyrodnieniu plamki żółtej i 
poprawia widzenie.

Jajka mają korzystny skład tłuszczu. 
Na 5 g tłuszczu zawartego w jednym 
jajku (żółtku) tylko 0,1 g stanowią „złe” 
nasycone kwasy tłuszczowe, za to wiele 
w nim niezbędnych dla organizmu 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
w tym kwasów omega-3 i omega-6, 
których organizm nie potrafi synte-
tyzować.

Jajko - kalorie. Ile kalorii (kcal) ma 
jajko?

Jedno jajko (ok. 56 g) zawiera około 
80 kalorii (60 kcal żółtko, 20 kcal białko). 
Osoby, które w okresie świątecznym 
obawiają się nadwyżki kalorii nie 
powinny spożywać ich z majonezem, 
ale zamienić ten dodatek na jogurt 
naturalny lub pastę z awokado.²

Kreatywne zastosowania 
kosmetyków, o których nie 

miałaś pojęcia
dlatego dobrze sięgnąć po cień w 
odpowiednim kolorze i odcieniu. 
4. Cienie do powiek jako róż do 
policzków
Wszelkie cienie różowe, czerwone i 
pomarańczowe mogą zastąpić róż 
do policzków. Potrzebny będzie 
skośny pędzel, którym nabierzesz 
odrobinę kosmetyku i jak zawsze 
muśniesz nim z obu stron policzki.
7. Kredka do brwi jako kredka do 
powiek
Kredkę do brwi można potraktować 
jako kredkę do powiek i to całkowi-
cie bezpiecznie. Na chwilę zapomnij, 
co producent napisał na opakowa-
niu, chwyć kredkę i namaluj nią na 
powiece ulubiony rodzaj kreski.

Ocet winny - właściwości 
lecznicze i zastosowanie

d z i ę k i 
o b e c n o ś c i 
silnego anty-
oksydantu - 
resweratrolu 
- czerwony 
ocet winny 
s p o w a l -
nia proces 
starzen ia: 
hamuje po-
wstawanie 
z m a r s z -
czek, prze-
b a r w ie ń , 
palm star-
czych 

Szczególnie pozytywny wpływ 
na zdrowie wykazuje czerwony 
ocet winny, co wynika z wyższej za-
wartości polifenoli (w porównaniu 
do białego octu winnego). 

wspomaga trawienie, stymuluje 
wydzielanie soków żołądkowych 

dzięki zawartości fl awonoidów 
czerwony ocet winny obniża po-
ziom cholesterolu we krwi, zmniej-
sza ryzyko wystąpienia miażdżycy 
oraz chorób serca 

może pomóc obniżyć ciśnienie 
krwi 

może spowalniać wchłanianie 
glukozy, co zapobiega jej gwał-
townym skokom we krwi 

dzięki wysokiej zawartości 
kwasu octowego zwiększa wchła-
nianie wapnia i magnezu z poży-
wienia 

Ocet winny 
- przeciwwskazania

Spożywanie octu winnego 
w umiarkowanych ilościa ch 
ma pozyt y w ny wpły w na 
zdrowie, jednak jego nad-
mierne ilości w diecie mogą 
podrażniać błony śluzowe 
u k ładu pok a r mowego,  co 
prowadzi do zgagi, refluksu 
i nadkwasoty, a w dłuższej 
perspektywie zwiększa ryzy-
ko choroby wrzodowej.

Octu winnego nie poleca się 
osobom z chorobą refluksową 
przełyku, zgagą i cierpiącym na 
choroby żołądka, gdyż może on 
nasilać objawy tych schorzeń.

Szczególnie pozytywny wpływ 
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ciekawie i na wesoło

najdłuższy królik świata największe palmy wielkanocne ozdabianie jajek

Nie ma świąt wielkanocnych bez wielkanocnego króliczka, 
czy też zajączka. Przeciętne wymiary typowego, domo-
wego królika to od 35 do 45 centymetrów. Jednakże, 
rekordzista w tej kategorii – królik imieniem Darius, mie-
rzy aż 129 cm długości. I to właśnie dzięki tak długiemu 
ciału zapisał się na kartach Księgi Rekordów Guinnessa i 
króluje na liście już od kilku lat. Właścicielką rekordowego 
zwierzątka jest pani Annette Edwards z Wielkiej Brytanii

Wykonane z zielonych gałązek i kolorowej bibuły. Wyso-
kie nawet na 6 metrów! Mowa o palmach kurpiowskich. 
I chociaż zwyczaj obchodzenia Niedzieli Palmowej jest 
żywy w całej Polsce, najhuczniej obchodzi się ją we wsi 
Łyse w województwie mazowieckim. Kurpiowskie palmy 
wielkanocne charakteryzuje przede wszystkim rozmiar. 
Ich wysokość sięga od 2 do nawet 6 metrów. Również 
ich sposób wykonania jest inny niż w przypadku typowej 
polskiej palmy. Powstają na bazie pnia ściętego drzewka 
– leszczyny albo sosny. Następnie oplata się je widłakiem, 
borówką bądź kwiatami, dowolnie suszonymi lub z bibuły. 

Za jeden z najbardziej znanych zwyczajów wielkanocnych 
można bez wahania uznać ozdabianie jajek. Niegdyś 
zdobieniem jajek zajmowały się wyłącznie kobiety, dziś 
natomiast zadania tego najchętniej  podejmują się dzie-
ci. Na ślady pierwszych pisanek natrafi ono na terenach 
dawnej Mezopotamii. Jeśli chodzi zaś o ich historię w 
Polsce, to prawdopodobnie miała ona początek w X wie-
ku. Wzory na jajkach tworzyło się wówczas za pomocą 
wosku, a następnie skorupy zabarwiano w łupinach po 
cebuli. Obecnie, wykonywane przed Wielkanocą pisanki 
wykonuje się w różnych technikach. Zdobione jajka uzna-
wane są za symbole rodzącej się do życia przyrody oraz 
zmartwychwstania Chrystusa.

ozdabianie jajeknajdłuższy królik świata największe palmy wielkanocne 
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