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15 sierpnia (czwartek) 
przypadają dwa święta 

- jedno kościelne, czyli Wniebo-
wzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
inaczej Matki Boskiej Zielnej, a dru-
gie państwowe, tj. Święto Wojska 
Polskiego. To dzień ustawowo wol-
ny od pracy. Ten, kto weźmie wolny 
piątek, będzie miał długi weekend. 
W urzędzie wolnego brać nie trze-
ba. 16 sierpnia urząd miejski będzie 
nieczynny. Odpracowanie tego 
dnia nastąpi 24 sierpnia (sobota) 
w godzinach 7:30 – 14:00. Straż 
miejska w tym dniu funkcjonować 
będzie w godzinach 7:00 – 22:00. 

Wykonawca prac drogowych na ulicy 
Górniczej już przystąpił do przygotowa-

nia terenu. Zwiezione zostały pierwsze materiały 
potrzebne do remontu jednej z najbardziej dziura-
wych ulic w mieście. 

Ulica Górnicza zostanie gruntownie wyremontowa-
na. Wykonane zostanie odwodnienie terenu, chodniki i 
pobocza a kierowcy jeździć będą po drodze asfaltowej. 
Skończą się problemy mieszkańców, którzy do domów 
dojeżdżali po wertepach. 

Remont ma zakończyć się do końca roku. Łączna 
wartość robót budowlanych wynosi 3 359 867,61 zł. 
Miasto otrzymało dofinansowanie tej inwestycji w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

(zz)

Takich gości na miej-
skich kortach teni-

sowych przy ulicy Dworcowej 
chyba nikt się nie spodziewał.  
Kilkutygodniowe kocięta czekają 
na nowy dom.

Niecodzienne miejsce na oko-
cenie wybrała sobie kocica. Sied-
mioma małymi kotkami zaopie-
kował się Grzegorz Jasiński, prezes 
Miejskiego Młodzieżowego Klubu 
Tenisowego. Po „odchowaniu” 
kociaków, trzeba znaleźć dla nich 
przytulny dom. Cztery maluchy 
niemalże od razu po umieszczeniu 
anonsu w internecie podbiły serca 
mieszkańców. Zostały jeszcze trzy, 
którym brakuje właścicieli. 

Orzeł na pomniku Bohaterów Bitwy nad 
Bzurą najprawdopodobniej przejdzie 

gruntowną renowację. Na dzisiejszej sesji rady mia-
sta, samorządowcy będą procedowali nad wprowa-
dzeniem zmian w budżecie w postaci przesunięcia 
17,5 tys. zł właśnie na ten cel. 

Jak informuje magistrat, kwota ta wynika z rozpo-
znania cenowego. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, 
następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy, 
podpisanie umowy i rozpoczęcie prac, które będą 
polegały na „odświeżeniu” figury Orła Białego. Plano-
wanym terminem zakończenia prac jest koniec sierpnia. 

Wykonanie fachowej renowacji figury to zadanie, 
jakiego oczekuje wielu mieszkańców. Nie da się nie 
zauważyć, że Orzeł nie prezentuje się dobrze. Doraźne 
malowanie, jakie jest wykonywane co kilka miesięcy 
nie daje zadowalającego efektu.

(zz)

Plac Przyjaźni zloka-
lizowany w pobliżu 

łęczyckiego zamku być może 
zmieni nazwę. Z taką propozycją 
wystąpi do rady miasta radny 
Zenon Koperkiewicz. Samorzą-
dowiec uważa, że nazwa Placu 
Przyjaźni wywołuje mieszane 
uczucia.

- Nie tylko mnie, ale też wielu 
osobom, Plac Przyjaźni kojarzy 
się z okresem komunizmu. To były 
ciężkie czasy, o których chciałoby 
się zapomnieć, dlatego uważam, 
że nazwa powinna zostać zmie-
niona. Najtrafniejsza byłaby na-
zwa historyczna, np. związana z 
początkiem państwa polskiego, 
lub z którymś z królów Polski. 
Bliskie sąsiedztwo królewskiego 
zamku wręcz wymusza, by teren 
przy nim nazwano historycznie. 
Na Placu Przyjaźni stoi przecież 
sześć figur przedstawiających 
naszych królów – mówi 
Z. Koperkiewicz. - W 
najbliższych dniach 
będę rozmawiał na 
ten temat z radny-
mi z mojego klubu, 
później przedstawi-
my sprawę radzie 
miasta. Oczywiście 
bardzo ważne w tej 
sprawie będzie zda-
nie mieszkańców. 

O zm ia n ie nazw y P l a c u 
Przyjaźni mówi się już od kilku 
miesięcy. Miał nosić nazwę Placu 
im. profesora Wacława Felczaka, 

Już działa miejski 
monitoring. Po kilku 

tygodniach przerwy spowodowa-
nej awarią jednego z serwerów, 
kamery w mieście bez problemów 
rejestrują obraz. 

Przypomnijmy, że w czerwcu, 
z powodu upałów padł serwer. 
Konieczny był zakup nowego. W 
ubiegłym tygodniu prowadzono 
prace instalacyjne. Dodatkowo, 
podczas nadzwyczajnej sesji rady 
miasta (poniedziałek) radni będą 
podejmować decyzję o przesunię-
ciu 20 tys. złotych na rozbudowę 
systemu miejskiego monitoringu. 
W mieście przybędzie kamer.

(zz)

Koty z Kortów

W sprawie adopcji można kon-
taktować się ze strażą miejską pod 
numerem telefonu 510-099-251

(zz)

Miasto pod kontrolą Długi weekend 
w magistracie

Górnicza 
Placem buDowy

orzeł bęDzie 
oDnowiony

Część materiałów jest już składowana przy ulicy 
Górniczej

Jeśli radni przeznaczą pieniądze, figura Orła zostanie 
poddana renowacji

Pomysł zmiany nazwy

u c z o n e g o 
z Golbic. Z 
taką inicja-
tywą wyszły 
władze po-
wiatu łęczyc-

k iego, które 
chciały uhonorować 

w ten sposób pamięć histo-
ryka. W tym temacie jednak póki 

co, jest cisza.
- Moim zdaniem nazwa np. Plac 

Kazimierza Wielkiego lub Plac 
Mieszka I byłaby lepsza, ściśle 
związana z tą częścią miasta. Tuż 
obok jest przecież ulica Zamkowa 
oraz ulica Kazimierza Odnowiciela 
(dawna ul. 18 Stycznia) – komentuje 
radny Z. Koperkiewicz.

(zz)
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[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.

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
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Z parkingu przy ul. Przedrynek 
odholowane zostało czerwone 
cinquecento. Auto-reklama stała 
od ponad roku na parkingu i zaj-
mowała miejsce postojowe. 

Działania podejmowane przez 
straż miejską w tym zakresie trwa-
ły dość długo. Najpierw należało 
ustalić właściciela auta, później 
wysyłane były wezwania do usu-
nięcia pojazdu. Kiedy pozostawały 
bez żadnej reakcji, zapadła decyzja 
o odholowaniu zawalidrogi.

- Pojazd miał widoczne ślady 
nieużywania. Monitorowaliśmy 
sprawę. Od ponad roku stał w jed-
nym miejscu. Na żadne z pism z 
prośbą o usunięcie auta właściciel 

nie reagował. Od czerwca pojazd 
nie ma przeglądu technicznego ani 
ubezpieczenia OC. W takim przy-
padku mogliśmy podjąć bardziej 
konkretne działania. Pojazd został 
odholowany na koszt właściciela 
– wyjaśnia Tomasz Olczyk, komen-
dant straży miejskiej w Łęczycy.

Auto-reklamy są widoczne w 
przestrzeni publicznej. Ich koszt 
jest niższy niż np. wynajęcia po-
wierzchni reklamowej w dobrym 
punkcie. Nie ma zakazu, aby rekla-
mowy samochód znajdował się na 
parkingach, ale w tym temacie prze-
pisy są bardzo szczegółowe. Głów-
nym powodem podejmowania 
przez służby decyzji o odholowaniu 

pojazdów, jest zakwalifikowanie 
ich jako porzuconych – auto musi 
mieć widoczne ślady, że przez wiele 
miesięcy nie było użytkowane, np. 
wybite szyby, brak powietrza w ko-
łach, wybite lampy. Brak przeglądu 
technicznego i ubezpieczenia to do-
datkowy argument za usunięciem 
pojazdu.

(zz)

Najgorzej jest w dni 
targowe. Po zakończe-

niu sprzedaży plac targowy wy-
gląda fatalnie. Foliówki, kartony 

Z pieśnią na ustach i modlitwą w sercach na Jasną Górę przez Łęczycę 
przeszli pielgrzymi z 38. Pieszej Pielgrzymki Płockiej. W czwartek, idąc 
drogą wojewódzką 703 od strony Tumu pozdrawiali spoglądających na 
nich mieszkańców Łęczycy. Pielgrzymów ugoszczono m.in. w Tumie, 
gdzie był czas na chwilę odpoczynku. Pielgrzymka rozpoczęła się 6 
sierpnia, a zakończy 14 sierpnia. 

Pielgrzymi przeszli przez Łęczycę

auto-reklama odholowana

Mieszkańcy załamują ręce
i różne opakowania walają się po 
chodnikach a nawet na pobliskich 
ulicach. Pracownicy porządkują-
cy targowisko na brak pracy nie 
mogą narzekać.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że 
już wczesnym popołudniem, zanim 
zacznie się sprzątanie targowiska, 
chodniki usłane są śmieciami. 

- Nie można swobodnie przejść. 
Na ulicy Kilińskiego przy targu, na 
ulicy Przedrynek czy na chodniku 
przy KRUS-ie pełno jest śmieci. Naj-
gorzej, kiedy wieje wiatr. Wówczas 
foliowe torebki zatrzymują się na 
nogach przechodniów. Wiem, że 
targ jest sprzątany po zakończe-
niu handlu, nie mam pretensji do 
pracowników porządkowych, ale 
do handlujących. Powinni zwracać 
uwagę, żeby swój bałagan trzymać 
przy sobie. Ile to już razy widzia-
łam, że wyciągając podkoszulkę z 
opakowania, foliówkę rzucają na 
ziemię – mówi pani Marzena, która 
w tej sprawie zadzwoniła do naszej 
redakcji. - Należy szanować pracę 
innych ludzi.

W piątek po godzinie 13 handlu-
jący już częściowo zwinęli swoje 
stoiska. Niestety słowa naszej czy-
telniczki potwierdziły się. Kosze 
były przepełnione, wysypywały się 
z nich śmieci, na chodnikach były 
reklamówki unoszone przez wiatr. 

Przechodnie omijali śmieci kręcąc 
głowami. W tej sprawie niewiele 
można zrobić. Wszystko zależy od 
osób, które śmiecą. Z całą pewnością 
jest wielu handlujących, którzy o 
porządek dbają, ale nie wszyscy 
zwracają na to uwagę. Rejon targo-
wiska jest dla pracowników porząd-
kowych najbardziej niewdzięczny.

(zz)
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Łęczyca

Jan Jóźwiak z Sie-
dlca zwraca uwa-

gę na porośnięty krzakami teren 
usytuowany w obrębie skrzyżowa-
nia dróg powiatowych relacji Topo-
la Królewska – Kłodawa i Grabów 
– Siedlec. Zdaniem mieszkańca, 
samorząd już dawno powinien 
zainteresować się problemem. 

U zbiegu dwóch dróg powiato-
wych Topola Królewska – Kłodawa 
i Grabów – Siedlec, bezpośrednio w 
obrębie skrzyżowania znajduje się 
znaczny fragment pola należący do 
gminy Łęczyca.

- W sprawie wykoszenia tego 
pola byłem u wójta, przynajmniej 
już dwa razy. Prosiłem, aby usunąć 
krzaki, które prawie w całości za-
słaniają skrzyżowanie. Kierowcy 
poruszający się drogą powiatową z 
Grabowa w kierunku Siedlca muszą 
ustąpić pierwszeństwa przejazdu 
użytkownikom drogi jadącym od 
Kłodawy w kierunku Siedlca. Aby 
manewr był bezpieczny trzeba 
praktycznie wjechać przednimi 
kołami na pas jezdni, a to jest ry-
zykowne. Zgłaszałem wójtowi ten 

Przy ulicy Belwederskiej, przy blokach 9 i 11 pracownicy 
Zieleni Miejskiej zakończyli utwardzanie terenu pomiędzy 

garażami. Mieszkańcy już cieszą się z równego, brukowanego dojazdu. 
W zapomnienie odeszły dziury, kałuże i błoto.

(zz)

Całe szczęście, że 
w tym czasie nikt 

nie stał przy bramie – mówi Jani-
na Woźniak, właścicielka znisz-
czonego ogrodzenia. - Przyczepa, 
która odpięła się od ciągnika, 
przez ogrodzenie wpadła na na-
sze podwórko.

Do ogromnej tragedii niewiele 
brakowało. Nie wiadomo dlaczego, 
przyczepa podpięta do ciągnika, 
odczepiła się, wjeżdżając w ogro-
dzenie posesji w Borucicach. W 
dodatku, to już nie pierwsze takie 
zdarzenie. Mieszkańcy apelują do 
kierowców, by zdjęli nogę z gazu.

Państwo Woźniakowie mówią, że 
mają pecha. Trudno się dziwić, bo 
wcześniej ogrodzenie było uszka-
dzane wielokrotnie, mimo tego, że 

w żaden sposób nie stanowi ono 
przeszkody dla użytkowników 
drogi.

Od poprzedniego wypadku 
minęło kilka miesięcy. W sylwestra 
pijany kierowca wjechał w płot 
Janiny Woźniak. Zniszczenia do tej 
pory nie zostały naprawione a już 
pojawiły się kolejne. 

- Dobrze, że nikomu nic się nie 
stało, ale na skutek uderzenia beto-
nowe ogrodzenie na całym odcinku 
uległo przesunięciu, nie mówiąc już 
o kompletnie zniszczonych dwóch 
przęsłach i bramie - mówi Janina 
Woźniak. - Zdenerwowałam się tą 
sytuacją, tym bardziej, że sąsiad, 
który dokonał uszkodzenia próbował 
odjechać z miejsca zdarzenia przed 
przyjazdem policji. Straty są napraw-

W poniedziałek, 
około 6 rano w 

miejscowości Golbice doszło do 
poważnego wypadku. Wracająca 
z pracy 42 – letnia mieszkanka 
gminy Grabów najprawdopo-
dobniej zasnęła za kierownicą 
i wypadła z jezdni. Samochód 
wraz z pasażerką znalazł się na 
pobliskiej łące. 

Wpadek wyglądał naprawdę 
groźnie. Kobieta została przewie-
ziona do łęczyckiego szpitala. Na 
szczęście, nic poważnego się nie 
stało. 

(mku)

zasnęła za kierownicą?

wyrównali przy garażach

KrzaKi Do wycięcia

problem, ale jak do tej pory, nie ma 
żadnej reakcji – mówi Jan Jóźwiak. 
- Wiem, że teren jest własnością 
gminy, która przejęła go jako masę 
spadkową po śmierci właściciela, bo 
nie ustanowił spadkobierców.

Zwracamy się do wójta gminy 
Łęczyca z pytaniem czy i kiedy 

Jan Jóźwiak mówi o konieczności wykoszenia pola przy skrzyżowaniu

samorząd podejmie działanie w 
kierunku wykoszenia zarośli.

- Wiem o sprawie i w możliwie 
jak najbliższym czasie usuniemy 
zakrzaczenie w obrębie tego skrzy-
żowania - słyszymy od wójta Jacka 
Rogozińskiego.

(mku)

PrZycZePa wbiŁa 
się w ogrodZenie

dę duże i będą sporo kosztowały. 
Przecież ten płot nie stoi w drodze, od 
pasa jezdni dzieli go wysoki krawęż-
nik. Niestety jest ostry zakręt i trzeba 
zachować ostrożność. Nie wszyscy 
kierowcy mają to na uwadze, a my 
ponosimy straty. Każdego dnia oba-
wiamy się, czy znów ktoś nie wjedzie 
w nasze ogrodzenie.

Trudno dziwić się zdenerwo-
waniu pani Janiny, bo ile można 
naprawiać to samo ogrodzenie. 
Nawet wykonywanie prac po-
rządkowych przy posesji jest 
ryzykowne, bo w tym czasie 
może przejeżdżać rozpędzony 
samochód. Ciągłe zdarzenia w 
tym miejscu są tym bardziej 
zaskakujące, że jest to teren za-
budowany, na którym obowią-
zuje ograniczenie prędkości. Być 
może warto, by zarządca drogi 
lepiej oznakował jezdnię w tym 
newralgicznym punkcie.

(mku)
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Wkrótce rozpocznie się 
remont ulicy Belweder-

skiej i Lotniczej. Na tę inwestycję 
mieszkańcy czekali długo. Nierówna 
jezdnia i niebezpieczne pobocza 
denerwują kierowców.

Projekt przebudowy ulicy Belwe-
derskiej i Lotniczej uzyskał akceptację 
wojewody łódzkiego i ostatecznie w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019 powiat otrzyma do-
finansowanie w wysokości  791 984 zł. 

- Całkowity koszt inwestycji Lotnicza 
– Belwederska, to kwota 1 653 656 zł, 
różnicę pokrywa samorząd powiato-
wy, aczkolwiek jest deklaracja miasta 
o gotowości dofinansowania zadania 
na kwotę  200 000 zł, pod warunkiem 
wykonania pełnego zakresu robót - 
mówiła skarbnik Renata Wilińska, 
podczas nadzwyczajnej sesji rady 
powiatu łęczyckiego. 

- Główne prace to wykonanie cią-
gu pieszo- rowerowego po stronie 
prawej, wykonanie chodników i 
opasek chodnikowych, wykonanie 

W piątek po raz drugi 
zorganizowano spe-

cjalną zbiórkę krwi. Drogocenny 
płyn mieszkańcy oddawali dla 
Andrzeja Saganiaka, dyrektora 
Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w 
Łęczycy, który przebywa w szpi-
talu im. M. Kopernika w Łodzi na 
oddziale chorób rozrostowych 
oraz dla Krzysztofa Drwalew-
skiego, który leży w łęczyckim 
szpitalu po ciężkim wypadku. 

Powtórną zbiórkę zorganizowano 
z uwagi na ogromne zainteresowa-
nie mieszkańców w poprzednim 
tygodniu. Wówczas nie wszyscy 
chętni mogli oddać drogocenny 
płyn. Po raz kolejny mieszkańcy 
odpowiedzieli na apel o pomoc. 
Podczas drugiej zbiórki w krwiobu-
sie, który zaparkował przy urzędzie 

Wakacje to czas wy-
korzystywany przez 

dyrektorów szkół na przepro-
wadzenie niezbędnych prac w 
budynkach. W grabowskiej pod-
stawówce trwa remont stołówki.

Od 1 września stołówka w szkole 
podstawowej w Grabowie będzie 
korzystała z nowoczesnego sprzę-
tu. Będzie łatwiej przygotowywać 
posiłki zarówno dla uczniów z 
Grabowa jak i szkół w gminie. 

- Przeprowadzenie remontu 
pomieszczeń kuchennych było 
konieczne z uwagi na wymianę 
mocno leciwego sprzętu na no-
woczesne, bardziej wydajne urzą-
dzenia - mówi Mariusz Jagielski, 
dyrektor grabowskiej podstawówki. 
- W ramach programu „Posiłek w 
domu i w szkole” pozyskaliśmy 55 
000 zł, co w połączeniu ze środka-
mi własnymi w wysokości 20 000 
zł, pozwoliło na przeprowadzenie 
remontu pomieszczeń kuchennych. 

Danuta O. (nazwisko 
znane redakcji) nie 

może pogodzić się ze stratą 
ukochanego pupila. Twierdzi, że 
jej sunia była źle leczona. - Leki 
zostały źle dobrane, a informacje 
o stanie zdrowia mojej Czarnej 
przekazywane mi przez personel 
były zdawkowe – usłyszeliśmy.

Właścicielka psa ze łzami w 
oczach opowiada o ponad tygo-
dniowej walce o zdrowie czworo-
noga. 

- Wszystko było dobrze, dopóki 
pies sąsiadki nie zaatakował mojej 
suni. Pogryzł ją i mnie przy okazji 
też. Tej nocy po pogryzieniu Czarna 
była niespokojna, od rana nie przyj-
mowała jedzenia, wymiotowała. 
Kiedy syn przyjechał po pracy, 
postanowiliśmy jechać do wetery-
narza. Nie było lekarza, do którego 
zawsze chodziliśmy, polecił klinikę 
w Zgierzu. Nie zastanawiałam się 
długo patrząc, jak mój pies się mę-
czy. W Zgierzu podano pierwszą 
kroplówkę. Nie zgodziłam się na 
pozostawienie Czarnej w lecznicy, 
zdecydowaliśmy o codziennych 
dojazdach – wspomina pani Da-

Podrzucanie śmieci w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych to, 
niestety w Łęczycy nic nowego. 
W ubiegłym tygodniu śmieci 
wyrzucono przy ulicy Ogrodowej. 
Przez niefrasobliwość bałaga-
niarzy, straż miejska dotarła do 
właściciela śmieci i nakazała ich 
uprzątnięcie.

Nieczęsto się zdarza, że osoby 
odpowiedzialne za wyrzucenie 
śmieci w miejscach publicznych 
zostają wykryte. W tym przypadku 
pewnie też nie byłoby to możliwe, 
bowiem teren przy ulicy Ogrodowej 
znajduje się na uboczu, nie jest też 
objęty monitoringiem.

- Dotarliśmy do osoby odpowie-
dzialnej, dlatego że wśród wyrzu-
conych kartonów było opakowanie 
po przesyłce, na której widniały 
dane wraz z adresem jednej z 
mieszkanek. Pojechaliśmy pod ten 
adres. Pani z początku zaprzeczała, 
że śmieci wyrzucone przy ulicy 
Ogrodowej należą do niej. Roz-
mowa potoczyła się inaczej, kiedy 
pokazaliśmy opakowanie po prze-
syłce. Mieszkanka tłumaczyła, że 
śmieci przekazała komuś, kto miał 

je wywieźć do PSZOK-u. Jak widać, 
nie zrobił tego – mówi Tomasz Ol-
czyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy. - Mieszkanka dostała 
upomnienie, nałożyliśmy na nią 
również obowiązek wywiezienia 
wszystkich śmieci z ul. Ogrodowej.

Na drugi dzień po interwencji 
miejskich strażników bałagan zo-
stał uprzątnięty. 

- Kilka miesięcy 
temu mieliśmy po-
dobną sytuację. Przy 
Ogrodowej podrzu-
cone zostały mate-
riały budowlane, w 
tym płytki ścienne z 
remontowanego lo-
kalu. Udało nam się 
dotrzeć do sprawcy 
tego wykroczenia, 
ponieważ poznałem 
wzór wyrzuconych 
płytek, które pamięta-
łem z remontowanego 
lokalu użytkowego 
w mieście. Właściciel 
przyznał się do pod-
rzucenia odpadów – 
dodaje T. Olczyk.

Przypominamy, że w Łęczycy 
przy ulicy Tumskiej 2 funkcjonuje 
PSZOK, czyli Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Można tam zostawić tzw. odpady 
problemowe takie jak: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte 
opony, stare meble czy odpady 
budowlane.

(zz)

Powtórzona zbiórka

miasta zarejestrowały się 44 osoby, 
krew oddało 34 krwiodawców. 
Ogółem pobrano 15 300 ml. krwi. 
Podczas zbiórki zorganizowanej 
tydzień wcześniej krew oddało 50 
osób, co dało 22,5 litra krwi.

Przypomnijmy, że krwiobus par-
kuje przy urzędzie miasta w każdy 
piątek. Krew można oddawać w 
godzinach 8-12.30.

(zz)

W podstawówce nowa kuchnia

Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Grabowie mówi o prowadzonym 
remoncie 

Zakupiliśmy też zmywarkę, szafę 
mroźno – chłodniczą, bemar pa-
rowy, piec konwekcyjno – parowy, 
zastawę stołową na 120 osób. To 
bardziej kosztowne wydatki, ale 
istotne z uwagi na fakt, że wydaje-
my ok. 350 obiadów dziennie. Pełny, 
dwudaniowy obiad kosztuje 3,80 
zł - dodaje dyrektor.

(mku)

Będzie remont Belwederskiej i Lotniczej

przebudowy zjazdów indywidual-
nych i publicznych w granicach pasa 
drogowego, przebudowa wgłębna ul. 
Lotniczej, przebudowa nawierzchni 
ul. Belwederskiej, wykonanie koryta 
pod pobocza i uzupełnienie poboczy 
ziemnych, umocnienie zieleńców 
za pomocą betonowych płyt ażu-
rowych, montaż barier i balustrad, 
montaż oznakowania pionowego i 
poziomego, montaż zestawu oświe-
tleniowego przy projektowanym 
przejściu dla pieszych – informuje 
Paweł Wołoszyn, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy.

(mku)

skarga na klinikę
nuta. - Przez 7 dni jeździliśmy na 
kroplówki, robiono badania, ale 
codziennego kontaktu z lekarzem 
nie miałam. Informacje przeka-
zywała mi recepcjonistka. Mam 
wiele zastrzeżeń, obwiniam siebie, 
o to, że zawiozłam moją sunię do 
tej lecznicy, ale chciałam ją rato-
wać. Ostatniego dnia stan zdrowia 
mojej suni był fatalny. Zgodziliśmy 
się zostawić ją u weterynarza. Po 
południu dostałam telefon, że jest 
bardzo źle. Nie zdążyliśmy dojechać 
zanim zamknęła oczy.

Pani Danuta pokazując karty in-
formacyjne z leczenia suki wskazu-
je na, jej zdaniem wątpliwe zapisy.

- Jednego dnia napisano, że Czar-
na ma niewydolność nerek, a po 
badaniu USG dwa dni później 
stwierdzono, że nerek nie da się zba-
dać z uwagi na duże otłuszczenie. 
Dlaczego więc wcześniej zdiagno-
zowano niewydolność? Poza tym, 
dziwne jest, że w kartach z lecze-

nia dodano zapiski i nasze uwagi 
przekazywane personelowi, np. że 
zadzwoniłam do kliniki i byłam 
wzburzona, albo że zwróciliśmy 
uwagę na podawaną kroplówkę – 
syn wyszukał w internecie, że ten 
lek podaje się bydłu – dodaje miesz-
kanka Łęczycy. - Cała ta sytuacja 
odbiła się bardzo na moim zdrowiu. 
Wciąż trudno mi zaakceptować to, 
co się stało.

Pani Danuta doprowadziła do 
uznania za winną właścicielkę psa, 
który pogryzł jej sukę.

- Nie było łatwo, każdy mnie 
zbywał, ale nie odpuściłam. Z tego 
co wiem, kara była znikoma, ale 
liczy się fakt uznania, że ta pani nie 
dopilnowała psa. Sprawę leczenia 
także chcę doprowadzić do końca. 
Byłam już na konsultacji u prawni-
ka – dodaje łęczycanka.

Suka pani Danuty miała 11 lat, 
była mieszańcem labradora.

(zz)

Zrobili bałagan, musieli posprzątać

Porzucone przy Ogrodowej śmieci po interwencji SM zostały posprzątane

- W tym przypadku 
wykrycie sprawcy 
wykroczenia było 
bardzo proste – mówi 
komendant straży 
miejskiej w Łęczycy
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Uniejów Nowa bibl ioteka 
miejska w budynku 

starej plebanii jest już prawie 
gotowa. Prace remontowe zo-
stały ukończone, teraz pozostaje 
wyposażanie. Choć nie ustalono 
jeszcze dokładnej daty, wiado-
mo, że działania prowadzone 
na terenie obiektu dobiegają  
końca. 

Położony u zbiegu ulic Ireny 
Bojakowskiej i Kościelnickiej 
obiekt został przebudowany w 
ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Rozwój instytucji kultury 
w Uniejowie”, realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Budynek przez wiele lat nie-
użytkowany wymagał grun-
townego remontu zarówno z 
zewnątrz, jak i wewnątrz. Po-
myślano również o zagospoda-
rowaniu terenu, w efekcie czego 
powstał nowy wjazd na posesję 
od strony ul. Ireny Bojakowskiej 
oraz parking wewnątrz podwó-
rza. Rezultaty metamorfozy 

można zaobserwować gołym 
okiem, ponieważ same prace 
remontowe dobiegły końca już 
blisko rok temu.

Budynek, mimo że zachował 
swoją dawną bryłę, nabrał nowego 
wyglądu. Jak poinformowała nas 
dyrektor biblioteki Beata Szym-
czak, aktualnie zamówiono meble 

i inne elementy wyposażenia, co 
w praktyce oznacza dobrą wiado-
mość dla czytelników i bywalców 
biblioteki.

Wnętrze biblioteki wygląda 
imponująco; efekty rewitalizacji 
robią wrażenie, jasne przestronne 
wnętrza pachną nowością. Jeśli 
chodzi o zagospodarowanie bu-
dynku, biblioteka zajmie parter. 
Kolorowe regały ubarwią i oży-
wią białą przestrzeń wnętrza. W 
planach jest również dodatkowy 
księgozbiór dla dzieci i młodzieży, 
a także kącik multimedialny z 
bezpłatnym dostępem do Inter-
netu. Warto dodać, że podobnie 
jak obecnie, biblioteka zachowa 
swój charakter strefy otwartej; 
użytkownicy będą mieli wolny 
dostęp do przeglądanych książek, 
a dodatkowy element wyposaże-
nia  - pufy pozwolą usiąść i na 
spokojnie przejrzeć literaturę. 

Co z górą? Pierwotnym za-
łożeniem było utworzenie sali 
wystawowej poświęconej św. 
Bogumiłowi z wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwiązań aran-
żacyjnych.

- Ten pomysł musi jeszcze pocze-
kać, wprawdzie nie rezygnujemy z 
tej koncepcji, ale na chwilę obecną 
na piętrze powstanie wielofunk-
cyjna sala multimedialna z mebla-
mi, stołami, w której będzie można 
zorganizować zarówno warsztaty, 

jak i konferencje. (…) Wszyscy 
czekamy z niecierpliwością na 
otwarcie biblioteki, także dlatego 
że nowa przestrzeń jest nam po 
prostu niezbędna. Nasze księgo-
zbiory stale się powiększają i rzecz 
jasna cieszy nas, że uniejowianie 
czytają, ale powoli zaczyna brako-

wać miejsca – komentuje dyrektor 
B. Szymczak.

Zamówione wyposażenie po-
winno dojechać pod koniec sierp-
nia lub na początku września. Gdy 
już zostaną dostarczone meble, 
przetransportowanie zbiorów bę-
dzie jedynie kwestią czasu.

Wakacje to najlepszy czas, aby 
w budynkach szkół przeprowa-
dzić remonty. Nie inaczej jest w 
gminie Uniejów, gdzie aktualnie 
prowadzone są prace na terenie 
szkół podstawowych w Wieleni-
nie, Wilamowie i Uniejowie. Bę-
dzie bezpieczniej, przyjemniej i 
nowocześniej. 

Wakacje to nie dla wszystkich 
czas odpoczynku. W salach lek-
cyjnych świeci pustkami, ale nie 
oznacza to, że w szkołach wieje 
nudą. Zamiast dzieci, do szkoły 
uczęszczają ekipy remontowe, aby 
po wakacjach uczniowie mogli wró-
cić do jeszcze piękniejszych szkół. 

Tegoroczne wakacje upływają 
pod znakiem prac niemal we 
wszystkich placówkach terenu 
gminy. To również zasługa burmi-
strza Uniejowa Józefa Kaczmarka, 
który w ramach możliwości wspie-
ra działania na rzecz oświaty. 
Dzięki gminnym środkom re-
montowane są m.in. sanitariaty w 
Wilamowie i Wieleninie. 

W wilamowskiej podstawówce 
trwa remont aż 4 łazienek po-
legający na wymianie glazury 
podłogowej, malowaniu ścian 
oraz naprawie bądź zakupie no-
wego doposażenia. Ponadto do 
łazienek zakupiono również nowe 

drzwi. Podobnie jest w Wieleninie. 
Tu również remontowane są sa-
nitariaty w starej części budynku 
na parterze i pierwszym piętrze. 
Odmalowane, jasne ściany, nowa 
glazura oraz zakup nowych drzwi 
niewątpliwie poprawi komfort 
uczniów, którzy już za miesiąc po-
nownie przekroczą progi szkolne. 

- Zależy nam, alby polepszać in-
frastrukturę szkoły, a tym samym 
zmieniać się na lepsze dla naszych 
podopiecznych. Niestety sami nie 
dalibyśmy rady, nie dysponujemy 
wystarczającymi środkami, aby 
przeprowadzić tego typu działa-
nia na własną rękę; tym bardziej 
cieszymy się, że Samorząd wspiera 
nasze inicjatywy – mówi Edyta 
Miśkiewicz, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Wilamowie. 

Najwięcej prac szykuje się w 
Szkole Podstawowej w Uniejowie. 
Część z nich została już ukończo-
na jeszcze przed zakończeniem 
roku szkolnego. Od początku 
wakacji, przed szkołą, od strony 
ulicy Kościelnickiej, oddano nowy 
plac rekreacji, tzw. Otwartą Strefę 
Aktywności. W ramach zadania 
powstał ogrodzony plac zabaw 
dedykowany najmłodszym, a po-
stawione urządzenia do ćwiczeń 
stanowią przestrzeń rekreacji 

dla wszystkich bez wyjątku – od 
juniora do seniora. 

Również przed końcem roku 
szkolnego oddano do użytku 3 
kompletnie wyremontowane ła-
zienki. Sanitariaty zyskały nowe 
życie, a po czarno - białej mozaice 
nie został nawet ślad. 

Zaplanowany na wakacje har-
monogram prac zostanie prze-
prowadzony dzięki środkom 
gminnym i własnym. W ramach 
zadania inwestycyjnego, dzięki 
wsparciu Samorządu, teren przy 
szkole zostanie utwardzony i 
na miejscu starego chodnika, na 
odcinku ulicy Kościelnickiej od 
wejścia do Hali Sportowej, zosta-
nie położona kostka. Ponadto, za-
planowano zakup szafek/skrytek 
dla pięciu klas. Uczniowie będą 
mogli zostawić w nich odzież i 
książki. Z szafek skorzystają w 
pierwszej kolejności uczniowie 
klas najstarszych. Sukcesywnie, 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości, szkoła będzie naby-
wać kolejne skrytki.

Plany zakładają również no-
wość, tym razem finansowaną ze 
środków własnych. Będzie ona 
chyba najbardziej widoczna, a już 
na pewno najbardziej odczuwalna 
dla uczniów. Mowa o aktualnie 

trwających pracach adaptacyjnych 
pomieszczeń pod nową świetlicę. 
Zgodnie z projektem powstaną 3 
oddzielne, aczkolwiek zintegrowa-
ne sale, które będą w stanie pomie-
ścić znacznie więcej uczniów niż 
aktualna świetlica i które pozwolą 
korzystać dzieciom z różnych form 
zajęć, co z pewnością uatrakcyjni 
spędzany tam czas.  Trzy sale to w 
istocie 3 różne pracownie: sporto-
wa ze stołem do tenisa, rzutkami, 
piłkarzykami, itp., artystyczna z 
pomieszczeniem na sztalugi, szaf-
kami na przybory, suszarką do prac; 
wreszcie trzecia sala rekreacyjno 
– wypoczynkowa będzie miejscem 
do zabawy, odpoczynku, obejrzenia 
bajek. W wyposażeniu znajdzie 
się m.in. projektor, wykładzina z 
imitacją jezdni czy wygodne pufy. 

Co zadecydowało o wyborze 
charakteru sal?

- Obserwujemy dzieci i bierzemy 
pod uwagę ich preferencje. Widzi-
my, czym się zajmują po szkole, 
czy w przerwach międzylekcyj-
nych. Dzieci wybierają aktywności 
sportowe, malują, rysują, albo po 
prostu chcą odetchnąć i odpocząć. 
Do tej pory nie mieliśmy np. prze-
strzeni, gdzie mogłyby zawisnąć 
prace plastyczne, wykonywane 
poza zajęciami, a niektóre z nich to 

prawdziwe perełki. Teraz posłuży 
do tego świetlica. Oczywiście, 
jeszcze wiele przed nami w dopo-
sażeniu nowej przestrzeni, ale prace 
wykonujemy własnymi siłami i z 
pomocą naszych pracowników, 
więc nie jesteśmy w stanie zrobić 
wszystkiego na raz i kompleksowo 
– mówi Piotr Kozłowski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie. 

Pomieszczenie, które dotychczas 
funkcjonowało jako świetlica, zo-
stanie oficjalnie przemianowane 
na stołówkę. Oprócz tego szkoła 
planuje odświeżyć hol główny 
oraz przeprowadzić cyklinowanie 
parkietu w gabinecie dyrektora i 
wice dyrektorów. Zadań sporo, a 
czas ucieka.

- Wierzę, że wszystkie zaplano-
wane działania uda się ukończyć 
jeszcze przed końcem sierpnia, 
aby nie utrudniać dzieciom funk-
cjonowania na terenie szkoły, bo 
przecież edukacja jest naszym 
priorytetem – reasumuje dyrektor 
Kozłowski.  

biblioteka w starej plebanii

sZkoŁa w wakacje nie Próżnuje
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Poddębice

Poddębice

Gm. Wartkowice

Policjanci z Poddębic uniemoż-
liwili ucieczkę nietrzeźwemu 
kierowcy, który na widok patrolu 
chciał odjechać ze stacji paliw.

Tuż po północy dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pod-
dębicach otrzymał zgłoszenie o 
awanturującym się kierowcy, który 
może znajdować się pod wpływem 
alkoholu. Policjanci niezwłocznie 
pojechali pod wskazany adres. Po 
dotarciu na stację paliw na tere-
nie gminy Zadzim, mundurowi 
zauważyli, że obok dystrybutora 
stoi zaparkowany samochód z 
włączonym silnikiem. W aucie 
znajdował się mężczyzna, który na 
widok mundurowych próbował 
odjechać. Policjant szybko podbiegł 
do pojazdu, chcąc uniemożliwić 

kierowcy wyjazd z terenu stacji. 
Przez otwartą szybę funkcjonariusz 
próbował wyjąć kluczyki ze stacyj-
ki. Wówczas 26-latek gwałtownie 
ruszył pociągając za sobą policjanta. 
Kierowca kontynuował jazdę. Funk-
cjonariusz przez cały czas starał się 
uniemożliwić ucieczkę, trzymając 
kierownicę. 

- Mężczyzna przemieszczał się 
po parkingu stacji do momen-
tu uderzenia w betonowy płot. 
Gdy zawiesił się na wysokim kra-
wężniku, policjant wykorzystując 
dezorientację kierującego odebrał 
kluczyki oraz wspólnie z kolegą z 
patrolu obezwładnił agresywnego 
mężczyznę. Kierowca miał ponad 
2 promile alkoholu w organizmie. 
26-letni mieszkaniec powiatu pod-

Są miejsca, gdzie 
lepiej się nie za-

puszczać. Co jednak, gdy mu-
simy? No właśnie. Nasi czytel-
nicy poinformowali redakcję o 
ubikacji na cmentarzu, która 
– jak usłyszeliśmy – powinna być 
powodem wielkiego wstydu. O 
sprawie informowaliśmy już jakiś 
czas temu na łamach gazety. Jest 
jeszcze gorzej.

- W okresie letnim aż strach się 
tam załatwiać. Odchody leżą na 
posadzce, fetor jest nie do wy-
trzymania, wokół pełno much. 
Nie wspominając już o tym, że 
korzystanie z ubikacji jest bardzo 
problematyczne. Nie ma muszli 
klozetowej, trzeba kucać. W dzi-
siejszych czasach jest to nie do 
pomyślenia – mówi pani Barbara 
z Poddębic. 

Rzeczywiście, warunki są fatalne. 
Warto coś zmienić, bo niedługo o 
cmentarnej ubikacji będzie głośno 
nie tylko w Poddębicach. 

(ps)

O dużym szczę-
ściu może mówić 

prowadzący skuter 66-letni 
mężczyzna, który został po-
szkodowany w wyniku wypad-
ku do którego doszło w cen-
trum Poddębic. W dwukołowca 
uderzył wyjeżdżający z pl. Ko-
ściuszki fiat 126 p. prowadzony 
również przez 66-latka. 

- Naprawdę nie widziałem tego 

motorowerzysty – powiedział 
naszemu reporterowi roztrzę-
siony Marek B., kierowca malu-
cha. - Nie wiem, jak to się stało. 
Chciałem wyjechać z placu i w 
ostatniej chwili zauważyłem jak 
wprost na mnie jedzie ten skuter. 
Oczywiście przyznaję się, że to 
moja wina. Za bardzo się wysu-
nąłem na drogę. 

Do zdarzenia doszło tuż przed 
godz. 11. W centrum miasta 
szybko pojawili się gapie, którzy 
obserwowali akcję. Strażacy na 
skrzyżowaniu musieli kierować 
ruchem. Karetka pogotowia 
zabrała do szpitala motorowe-
rzystę, który jednak nie był ho-
spitalizowany. Opuścił placówkę 
kilka godzin po wypadku.

-  Mam złamaną rękę. Wy-
padki, jak to mówią, chodzą po 
ludziach. Choć szczerze, to nie 
spodziewałem się tego – usłysze-
liśmy od Władysława N. - Jecha-
łem od strony cmentarza. Byłem 
u mechanika, aby sprawdzić 
gaźnik w motorowerze. Na pew-
no jechałem wolno, bo przecież 
takim pojazdem nie da się rozwi-

Na trasie Poddębice – Aleksandrów kierowcy mogą spodziewać się 
utrudnień w związku z remontem drogi. Stara nawierzchnia asfaltowa 
została już zdarta, drogowcy wkrótce będę kłaść nowy dywanik asfal-
towy. Ruch w niektórych miejscach odbywa się wahadłowo.

utrudnienia na drodze

lepiej tam nie zaglądać 

NIECOdzIENNA AKCJA NA stACJI PAlIw

dębickiego odpowie za prowadze-
nie pojazdu w stanie nietrzeźwości, 
narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia policjanta 
oraz zmuszanie do zaniechania 
prawnej czynności służbowej. Po-
dejrzanemu grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności – informuje st. 
sierż. Sylwia Kaźmierczak z biura 
prasowego KPP w Poddębicach.

(ps)

Dramat na Polu 

rolnik stracił pół dłoni 
Do drama-
t y c z n e g o 

wypadku doszło podczas prac 
polowych w miejscowości Plew-

nik. 40-letni rolnik, chcąc usunąć 
awarię w sieczkarni, wsadził rękę 
do maszyny. Ta nagle ruszyła 
wciągając dłoń i przecinając ją 
na pół. 

Pierwsi na miejsce przyjechali 
strażacy z Poddębic. Jak się dowie-
dzieliśmy, poszkodowany rolnik 
sam zadzwonił po pomoc. 

- Widok był szokujący. Mężczyzna 
leżał na maszynie z której nie mógł 
się wydostać. Był przytomny i o 
dziwo logicznie odpowiadał na py-
tania. Maszyna wciągnęła mu lewą 
rękę. Strażacy musieli użyć sprzętu 
specjalistycznego, aby go uwolnić. 

W czasie trwania akcji ratownicy 
medyczni podali rolnikowi leki 
przeciwbólowe. Gdy 40-latka udało 
się uwolnić, okazało się, że niestety 
stracił pół dłoni – mówi mł. bryg. 
Wiesław Grzybowski, rzecznik KP 
PSP w Poddębicach. 

To pierwszy w tym roku nie-
szczęśliwy wypadek podczas prac 
polowych. Oby więcej ich nie było. 

(ps)

Maluch prosto w motorower  

W centrum miasta potrącony został motorowerzysta 

Przez kilka godzin utrudniony był przejazd przez skrzyżowanie 

nąć dużej szybkości. Gdy maluch 
wyjechał mi na drogę, to już było 
za późno na jakiś manewr. No 
trudno. Mam nadzieję, że ręka 
szybko się wygoi. 

Skrzyżowanie z DK 72 jest nie-
bezpieczne – mówią o tym sami 
kierowcy a także piesi. 

Zajmowaliśmy się już w „Re-
porterze” problemem i pytaliśmy 
o możliwości związane z moder-
nizacją skrzyżowania. Póki co, 
nie jest planowana inwestycja 
dot. zainstalowania w tym miej-
scu sygnalizacji świetlnej. 

(ps)

Kierowca malucha nie wie, 
dlaczego nie zauważył skutera 

Władysław N. w wyniku wypadku 
ma złamaną rękę
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 345: Mądry Polak po szkodzie.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Co mu damy w prezencie? 
- Flaszkę. 
-  Ale on rzucił picie. 
- To nie wiem, pomysły mi się skoń-
czyły... 
- Trudno, sam sobie jest winien. 

* * * 
* Wakacje. W pociągu ludzie stłoczeni na korytarzu. 
Nagle ktoś woła:  
- Czy jest lekarz w pociągu?  
- Jestem -  krzyczy pasażer. - Przeciska się przez dwa 
składy, dochodzi do wołającego, a ten pyta:  
- Choroba gardła na 6 liter?

* * * 
* Mąż z żoną są na zakupach. 
Żona: Kochanie, patrz, jakie fajne buty znalazłam! Tylko 
zapomniałam portfela... 
Mąż sięga po swój, żonka już się cieszy. 
- Ile te buty? - pyta. 
- 700. 
Mąż daje jej 50 złotych i mówi: 
- To weź taksówkę i leć po portfel. 

* * *
* Przechwalają się dzieci w przedszkolu: 
- Ja mam aż dwie siostry i każda z nas ma własny pokój! 
- E tam, u nas jest czwórka dzieci w domu i każdy ma 
własny rowerek! 
- A nas jest ośmioro i każde z nas ma własnego tatusia! 

* * *
* Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do zięcia i córki. 
Drzwi otwiera zięć:  
- O, mamusia! A mamusia na długo?  
- Na tak długo synku, aż wam się znudzę.  
- To mamusia nawet nie wejdzie? 

* * *
* - Dyrektorze, jakiś facet czeka na pana w sprawie nie-
zapłaconej faktury. Nie chciał się przedstawić.  
- A jak wygląda?  
- Wygląda tak, że lepiej zapłacić... 

ZUPA CeBULOWA 
Z GRZANKAMi

Składniki:
bulion warzywny (600 ml) 
5 cebul (około 600 g) 
ząbek czosnku 
łyżka oliwy z oliwek lub oleju rze-
pakowego 
płaska łyżeczka soli 
płaska łyżeczka świeżo mielonego 
pieprzu 
łyżeczka papryki słodkiej mielonej 
średni ziemniak 
serek topiony naturalny bądź zioło-
wy (1 trójkącik) 
łyżeczka majeranku 
bagietka lub bułka (np. grahamka) 
etapy przygotowania:
Wcześniej ugotować bulion na 
warzywach. Cebulę pokroić w pół-
plasterki i podsmażyć na oliwie lub 

oleju. Ziemniaka pokroić w kostkę i 
przez chwilę smażyć z cebulą.
Do bulionu dodać cebulę i ziemniaka, 
posolić i popieprzyć, dodać słodką pa-
prykę i wymieszać. Poczekać aż bulion 
lekko odparuje. Zdjąć zupę z palnika i 
zblendować. Po zblendowaniu jeszcze 
raz zagotować i dodać trójkącik serka 
topionego naturalnego czy też zioło-
wego. Mieszać aż do rozpuszczenia. 
Miłośnicy intensywnych smaków mogą 
zamiast zwykłego serka topionego użyć 
bardziej “śmierdzącego” sera, na przy-
kład blue. Pieczywo pokroić na grzanki, 
skropić oliwą, wetrzeć czosnek i zapiec 
w piekarniku. Zupę przelać do miseczek 
i dodać szczyptę majeranku. Opcjonal-
nie można dodać świeżo posiekane 
zioła (np. bazylię lub oregano). Bardziej 
wykwintny wygląd zupy uzyskamy 
serwując zupę z chipsami z parmezanu 
- zapieczony ser doskonale komponuje 
się z tą potrawą. Jeżeli posiadamy odpo-
wiednie naczynia, możemy też zapiec 
zupę z warstwą startego sera.

KAPUSTA NA WęDZONyM 
BOCZKU

Składniki:
1 łyżka oleju roślinnego lub smalcu 
1 cebula 

opcjonalnie - 1 por 
200 g wędzonego boczku 
opcjonalnie - 150 g kiełbasy (np. wiejska, 
podsuszana) 
1/2 główki białej młodej kapusty 
1 i 1/2 szklanki bulionu 
po 1 łyżeczce majeranku i oregano 
1/2 łyżeczki mielonej ostrej papryki lub 
płatków chili 
1 pomidor 
1 łyżka koncentratu pomidorowego 
2 łyżki posiekanego koperku 
1 łyżeczce mąki pszennej i ziemnia-
czanej 
etapy przygotowania:
Do szerokiego większego garnka wlać 
olej lub włożyć smalec. Dodać pokro-
joną w kosteczkę cebulę i mieszając 
smażyć na umiarkowanym ogniu przez 
ok. 5 minut. Pora przekroić wzdłuż na 
4 części i dokładnie opłukać, pokroić 
na kawałeczki, dodać do garnka, wy-

mieszać. Smażyć przez ok. 3 minuty. 
Dodać pokrojony w kosteczkę boczek 
oraz - jeśli jej używamy - pokrojoną w 
kostkę kiełbasę (w razie potrzeby należy 
ją obrać). Smażyć przez ok. 10 minut 
co chwilę mieszając. Kapustę obrać z 
zewnętrznych liści, umyć, pokroić na 
ok. 3 cm kawałki, następnie cienko 
poszatkować. Dodać do garnka z mię-
sem i wymieszać. Wlać gorący bulion, 
doprawić solą, pieprzem, majerankiem, 
oregano i ostrą papryką, zagotować. 
Przykryć i gotować przez ok. 30 minut, 
w międzyczasie 2 - 3 razy zamieszać. 
Dodać obranego i pokrojonego w 
kosteczkę pomidora, koncentrat pomi-
dorowy i gotować przez ok. 15 minut. W 
międzyczasie dodać koperek. Na koniec 
zagęścić mąką, dodawaną przez sitko 
bezpośrednio do kapusty, zagotować. 

SeRNiCZKi W PUChARKACh Z 
SeRKóW hOMOGeNiZOWANyCh 

Z NeKTARyNKAMi
Składniki:
2 op. waniliowych serków homogeni-
zowanych po około 150g 
1/3 szklanki mleka 
1 łyżeczka żelatyny 
1 galaretka brzoskwiniowa 
4 nektarynki 

etapy przygotowania:
Żelatynę rozpuszczamy w 4-5 łyżkach 
gorącej wody. Studzimy. Serki homo-
genizowane miksujemy z mlekiem. 
Powoli wlewamy żelatynę, dokładnie 
miksujemy. Masę przelewamy do 
pucharków. Zostawimy na około 1h 
do zastygnięcia. W międzyczasie 
przygotowujemy galaretkę zgodnie z 
przepisem na opakowaniu. Studzimy 
do momentu aż zacznie tężeć. Nekta-
rynki obieramy i kroimy w pół plastry, 
układamy na masę serową. Zalewamy 
galaretką, wstawiamy do lodówki do 
stężenia na około godzinę. 
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To był weekend spotkania z kulturą indian Ameryki Północnej w Uniejowie, czyli doroczne indiańskie 
Lato, odbywające się w tym roku już po raz dziesiąty. Każdy, kto weekend spędził na terenie wioski in-
diańskiej, ustawionej przed kompleksem basenów termalnych, miał okazję oglądać pokazy tańca Pow 
Wow, a także w nich uczestniczyć, wziąć udział w konkursach, grach i zabawach indiańskich dla dzieci i 
dorosłych. Ponadto, w programie imprezy znalazły się: inscenizacja bitwy pt. „Konfederacja Tomahawki 
i Muszkiety”, czyli podróż do osiemnastowiecznej Ameryki Północnej, pokaz indiańskiej gry lacrosse z 
udziałem drużyny „Ravens” z Łodzi oraz koncert muzyki andyjskiej w wykonaniu trio „Los Companieros”. 
W indiańskiej wiosce były oczywiście także kramy z wyrobami rękodzielniczymi, na których można było 
nabyć unikatowe i oryginalne pamiątki.

X Indiańskie lato w Uniejowie
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500 plus na każde dziecko. Ważne terminy
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 
31 października 2019 r. 
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrów-
naniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 
2019 r. 
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z 
wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wy-
równaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 
31 stycznia 2020 r. 
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia 
wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r. 

Problem wciąż trwa 

Ozorków

Ozorków

W aptekach brakuje leków 

og
ło
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Do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ozorkowie wpły-
nęło do końca ub. tygodnia 1648 
wniosków o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego z 
programu 500 plus, w tym 1247 
wniosków drogą elektroniczną. 

- Do końca lipca tutejszy ośrodek 
wypłacił świadczenia należne za 

miesiąc lipiec w kwocie 912 524,40 
zł , w tym na podstawie wniosków 
złożonych od dnia 1 lipca - 124 
508 zł.

Dział Świadczeń Wychowaw-
czych na bieżąco obsługuje wszyst-
kie osoby, które chcą złożyć wnioski 
zarówno na świadczenie wycho-
wawcze “500+” jak i świadczenie 
Dobry Start.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ozorkowie informuje, 
że aby świadczenie wychowawcze 
zostało wypłacone z wyrównaniem 
od 1 lipca wniosek o przyznanie 
świadczenia musi zostać złożony do 
dnia 30 września. Złożenie wniosku 
po tym terminie skutkować będzie 
przyznaniem świadczenia wycho-
wawczego od miesiąca, w którym 
został złożony prawidłowo wypeł-
niony wniosek – mówi Magdalena 
Wąsiołek, dyrektor MOPS.

Mimo zabiegów Mi-
nisterstwa Zdrowia i 

uspokajających słów przedstawi-
cieli Naczelnej Rady Aptekarskiej 
pojawiają się ostrzeżenia o kolej-
nych problemach w dystrybucji 
leków. 

- Faktycznie, leków wciąż brakuje – 
usłyszeliśmy w aptekach w Ozorkowie.

Sytuacji nie poprawia też fakt, że 
pacjenci nadal - w obawie przed 
brakami w aptekach - wykupują leki 
na zapas.

Jak się dowiedzieliśmy, spośród 
najbardziej popularnych leków nadal 
brakuje tych na nadciśnienie, kropli 
do inhalacji, pasków do mierzenia 
poziomu cukru i na choroby tarczycy. 

Adam Bodnar, rzecznik praw oby-
watelskich, jest kolejną osobą, która 
zaapelowała do Ministerstwa Zdro-

wia o wzmożone działania na rzecz 
ustabilizowania sytuacji na polskim 
rynku leków. Rzecznik w liście do 
ministra zdrowia powołał się na art. 
68, w którym znajduje się zapis o tym, 
że wszystkim obywatelom, niezależnie 
od ich sytuacji materialnej, należy się 
równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych.

Przypomnijmy, że sytuacja zwią-
zana z niedoborem leków rozwija się 
od początku czerwca, kiedy pojawiły 
się pierwsze informacje na temat 
problemów z pustką na półkach w 
hurtowniach farmaceutycznych.

W ostatnim czasie w mediach 
pojawiły się informacje dotyczące 
stosowania zamienników. Głosy 
dotyczyły wątpliwości, czy farma-
ceuta może sam i na własną rękę 
proponować zastosowanie innych 

preparatów. Podważano również 
samą skuteczność stosowania za-
mienników i bezpieczeństwo ich 
podania. Takie stwierdzenia jedno-
znacznie dementuje Naczelna Rada 
Aptekarska, która jasno nakreśla 
kompetencje farmaceuty.

- Wypowiedzi takie nie tylko nie 
znajdują podstaw merytorycznych, 
ale także prawnych. Należy pamiętać, 
iż choćby w odniesieniu do leków 
objętych refundacją farmaceuci mają 
obowiązek zaproponowania tańszego 
„zamiennika” i obowiązek jego wyda-
nia na życzenie pacjenta - poinformo-
wała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, 
prezes NRA. 

Pacjenci nadal się boją, że nie uda się 
kupić potrzebnego leku. Warto pamię-
tać, że cały czas funkcjonuje ministe-
rialna, darmowa infolinia - 800 190 590.

(stop)

Ogrodzenie miejskie-
go parku jest nisz-

czone. Maciej Kulesza, kierownik 
prac, powiedział nam, że najgo-
rzej jest po weekendach. 

- Wandale potrafią sobie poradzić 
z każdym zabezpieczeniem. Na 
początku łączyliśmy poszczegól-
ne elementy płotu plastikowymi 
obejmami, które były przecinane. 
Później plastik zastąpiliśmy, wy-
dawać by się mogło, trwalszymi 
metalowymi obejmami. Też były 
dewastowane. Na koniec zastoso-
waliśmy łańcuchy. Teraz już nie 

Jedni pracują, drudzy niszczą

przecinają łączeń, tylko przewracają 
poszczególne elementy ogrodzenia 
– słyszymy od M. Kuleszy. 

(stop)

Kolejny boom na 500 plus

W aptekach brakuje leków 
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Ozorków Z redakcją skontakto-
wali się właściciele po-

sesji przy remontowanej właśnie ul. 
Łęczyckiej, którzy krytycznie oce-
niają inwestycje. Chodzi o tereny 
naprzeciwko byłej „Latony”, które 
po modernizacji traktu znacznie 
obniżyły się w stosunku do drogi. 
Mieszkańcy nie ukrywają dużego 
zaskoczenia i z niedowierzaniem 
kręcą głowami.

- Nigdy bym nie pomyślał, że w 
wyniku tego remontu moja działka 
znajdzie się o prawie metr poniżej 

ulicy. Zjazd na posesję jest teraz bar-
dzo stromy. Jak przyjdzie zima, to po 
prostu stąd nie wyjadę. A muszę co-
dziennie dbać o konie, które są na tej 
działce – mówi Zbigniew Głowacki.

Krytycznie o pracach mówi też 
Mariola Lewandowska, sąsiadka 
pana Zbigniewa. 

- Wcześniej teren na którym stoi 
mój dom był tylko nieznacznie niżej 
względem drogi. Nie było problemów 

z wjazdem i wyjazdem z posesji. 
Obecnie jest tragedia. Rozmawiałam 
w tej sprawie zarówno z wykonawcą 

Rozpoczęła się przebudowa 
chodników przy ul. Kościelnej 
w Ozorkowie. To pierwsza z 
czterech tegorocznych inwe-
stycji realizowanych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019. 
Na Kościelnej, poza przebudową 
chodników, zostaną wymienione 
krawężniki, obrzeża oraz wjazdy 
do posesji. Projekt uzyskał naj-
więcej głosów w ubiegłorocznym 
głosowaniu mieszkańców – 562. 

Szacowany koszt prac to 90 tys. 
zł brutto.

Kolejne zadania, które zostaną 
zrealizowane w tym roku w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019 to: 
modernizacja placu zabaw przy 
Przedszkolu Miejskim nr 4 i Żłobku 
Samorządowym, wybudowanie 
ścieżki dla pieszych nad Zalewem 
Miejskim oraz budowa placu zabaw 
i siłowni plenerowej na skwerze 
pomiędzy ul. Gębicką a Łęczycką.

Robert Banasiak razem z mamą 
wyruszył motorem na wyprawę 
po europie, aby wspomóc akcję 
charytatywną dla Antosia Trębiń-
skiego – malca zmagającego się z 
poważną wadą serca.

- Wyjechaliśmy z Windsoru na 
prom do Francji – mówi pan Ro-
bert. - Francja przywitała nas bar-
dzo wysoką temperaturą, 42 st. C. 
Mimo upalnej pogody dotarliśmy 
do Paryża. Później pojechaliśmy 
do znajomego w Szwajcarii, z 
którym nie widziałem się 27 lat. 
Po noclegu, trzeba było jechać 
dalej. Po drodze spotkali nas na 
stacji paliw Polacy, którzy zainte-
resowali się akcją charytatywną. 
Postanowili zasilić skarbonkę dla 
Antosia. Okazało się też, że obser-
wowała nas na facebooku rodzina 
z Ozorkowa, która czekała za nami 
w Nicei. Nie wypadało odmówić 
i dalsza podróż była przez Alpy 
Szwajcarskie, włoskie i ponownie 

do Francji nad Lazurowe Wybrze-
że. Dotarliśmy szczęśliwie, gdzie 
przywitali nas ozorkowianie 
Agnieszka i Darek. Także wspo-
mogli akcję wrzucając pieniądze 
do skarbonki Antosia. 

Pan Robert razem z mamą szczę-
śliwie dotarli do Wenecji. W następ-
nym dniu pojechali przez Austrię i 
Słowację. 

- Po długiej podróży zatrzymali-
śmy się na Słowacji na nocleg, żeby 
ruszyć rano do naszej kochanej Pol-
ski do Zakopanego. Tam dotarliśmy 
30-go lipca, gdzie przywitali nas 
znajomi górale. Zostaliśmy zapro-
szeni na noc do przyjaciół Danusi 
i Janka z Murzasichle. Czekała nas 
również wizyta u pana Jerzego 
Rybickiego, mistrza olimpijskiego 
w boksie, który przekazał na aukcje 
dla ratowania życia Antosia mini rę-
kawice  bokserskie i koszulkę, które 
osobiście podpisał. Przyjaciele Da-
nusia i Jaśko zorganizowali grilla na 
który przyszli następni przyjaciele, 
którzy też przyczynili się do akcji 
ratowania życia Antosia i zasilili 
skarbonkę. Otrzymaliśmy również 
plastron mistrza świata w skokach 
narciarskich wraz z autografami 
całej polskiej kadry, który zostanie 
przekazany na licytację. Następne-
go dnia wróciliśmy do Ozorkowa. 
Pragnę zaznaczyć, że aukcje trwają 
cały czas. Zapraszamy do licytacji. 

Pomóc Antosiowi można 
dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i 

Osobom Chorym 
“Kawałek Nieba”
Santander Bank

31 1090 2835 0000 0001 
2173 1374

Tytułem: “2020 pomoc 
dla Antosia Trębińskiego”

(stop) 

w szczytnej sprawie... z mamą na motorze 

Nowe chodniki przy Kościelnej 

nerwy na Łęczyckiej

Zbigniew Głowacki bezradnie rozkłada ręce. - Nie wyobrażam sobie zimą 
wyjazdu z działki, która teraz jest o prawie metr niżej niż droga. Przez ten 
remont zostaliśmy poszkodowani – słyszymy.

Remont ulicy przysporzył niektórym mieszkańcom sporo problemów 

robót, jak i w magistracie. Wstępna 
propozycja jest taka, że mogą pod-
nieść o 6 cm bramę i właśnie o tyle 
podwyższyć wjazd. To jest stanowczo 
za mało. Jeśli chcą pomóc, to niech 
zrobią w ten sposób, aby bardziej 
zniwelować różnicę między posesją 
a drogą – słyszymy. 

Krzysztof Rżanek, kierownik 
robót, wie o rozżaleniu mieszkańców. 

- Rzeczywiście, akurat te posesje 
są w tej chwili poniżej poziomu ul. 
Łęczyckiej. Nie jest jednak tak, że aż 
tak bardzo ta droga została wywyż-
szona. Zdaję sobie sprawę, że nawet 
takie podwyższenie może stanowić 
problem. Dlatego zastanawiamy się, 
jak sobie z tym poradzić. Pragnę przy 
okazji zaakcentować, że musimy trzy-
mać się projektu. Droga idzie prosto 
i nie jesteśmy w stanie zrobić w ten 
sposób, aby wszystkie posesje miały 
równy poziom z ul. Łęczycką.

Jaki jest komentarz urzędu miasta?
- Jezdnia została podniesiona o 

10 cm, jednak w związku z tym, że 
posesje te były zaniżone względem 
jezdni jeszcze przed przebudową i 
większość z nich była niezagospoda-
rowana w zakresie zjazdu do drogi, 
a dodatkowo powstała podbudowa 
pod chodnik, różnica poziomów jest 
większa niż 10 cm. UM zgłosił sprawę 
wykonawcy, który ma złagodzić róż-
nice poziomów – informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza.

(stop)

Mariola Lewandowska 
uważa, że podniesienie 
bramy o 6 cm nie 
rozwiąże sprawy 
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To bezprecedenso-
wa sprawa. Jeden z 

mieszkańców wytoczył proces 
miejscowemu zakładowi pracy. 
Grzegorz B. (nazwisko do wia-
domości red.) twierdzi, że nie 
otrzymał wynagrodzenia, choć 
przepracował kilka miesięcy. 

- Odbyły się już dwie rozprawy. 
Do sądu przyszedł niby prezes 
tego zakładu. Powiedziałem, że 
widzę człowieka pierwszy raz w 
życiu. Na pewno mnie nie zatrud-
niał. Widocznie w zakładzie jest 
jakiś podział w zarządzie i główny 
szef wysłał swojego zastępcę. W 
każdym razie będę domagał się 
wizji lokalnej. Mogę udowodnić, 
że pracowałem w tym zakładzie. 
Doskonale znam rozkład poszcze-
gólnych pomieszczeń i pracowni-
ków – argumentuje pan Grzegorz.

O problemach mężczyzny pisa-
liśmy w „Reporterze” pod koniec 
ub. roku. Wówczas policja, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd 
Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy 
oraz sąd  zostały powiadomione 
przez Grzegorza B.

- Zostałem skierowanie do pracy 
z pośredniaka.  Pracę rozpocząłem 
20 sierpnia. Pod koniec sierpnia 
otrzymałem 600 zł. Za miesiące 
wrzesień, październik i listopad 
prezes nie dał mi ani złotówki. Od 
samego początku chciałem, aby 
podpisał ze mną umowę, ale wciąż 
tylko słyszałem, że umowa będzie 
podpisana później. I tak pracowa-
łem na czarno. Zresztą wielu tak 
tam pracuje – twierdzi mężczyzna. 

Prezes zakładu – gdy rozmawia-
liśmy z nim ponad pół roku temu 
– odrzuca oskarżenia Grzegorza B. 

W centrum miasta w 
zdezelowanym au-

cie od kilku tygodni przebywa 
pan Jacek. 48-letni mężczyzna 
twierdzi, że został oszukany 
przez własnego ojca. - Straciłem 
mieszkanie i cały dobytek. Nie 
przypuszczałem, że spotka mnie 
taki los – usłyszeliśmy od bez-
domnego. 

skarży byłego pracodawcę

domaga się wizji lokalnej

- Walczę o swoje pieniądze – mówi 
pan Grzegorz

- Ten pan przyniósł do mnie 
skierowanie z urzędu pracy i zrobił 
badania lekarskie, ale nie prze-
pracował ani jednego dnia – usły-
szeliśmy. - Jego działania to jest 
ewidentna próba wyłudzenia ode 
mnie pieniędzy. 

Ozorkowianin nie traci nadziei 
i zapowiada walkę o odzyskanie 
wynagrodzenia. 

(stop)

Zamieszkał w... cinquecento!Na ogrodzonej działce z garaża-
mi pod wynajem w oczy rzuca się 
zrujnowane cinquecento. Wokół 
pełno rozrzuconych rzeczy, w 
samochodzie jeszcze większy nie-
porządek. Na rozłożonym fotelu 
zastaliśmy pana Jacka.

- Tak, to jest teraz mój dom – 
mówi z sarkazmem 48-latek. - Całe 
szczęście jest ciepło. Rozkładam 
sobie siedzenie, kładę pod plecy i 
głowę kołdrę i tak śpię. Nie jest to 
sen twardy i spokojny, ale jakoś daję 
radę. Autko jest mojego znajomego, 
a na tym terenie też mogę przeby-
wać dzięki uprzejmości właściciela 
działki. Robię tu trochę jako dozor-
ca, bo w nocy pilnuję terenu. 

W cinquecento nie ma dużo 
miejsca. Na tyle poduszki i kołdra, 

z przodu reklamówki z odzieżą. 
Jak łatwo się domyślić, życie w 
takich warunkach jest sporym 
wyzwaniem. 

- Ciepły posiłek jadłem może 
z tydzień temu – przyznaje pan 
Jacek. - Być może skorzystałbym 
z pomocy MOPS-u, ale ukradli 
mi dowód osobisty. Wodę mam z 
ogólnodostępnych hydrantów. A 
jedzenia szukam po śmietnikach. 
Ludzie coraz częściej wyrzucają 
resztki jedzenia: chleb, kiełbasę, 
sery, konserwy. W śmietnikach 
szukam też puszek, które później 
zanoszę do skupów złomu. 

Dlaczego mężczyzna nie chce iść 
do ośrodka dla bezdomnych?

- Byłem już tam kiedyś. Nie wspo-
minam tego pobytu zbyt dobrze.

Bezdomny twierdzi, że został 
oszukany przez ojca.

- Mieszkałem w bloku, miałem 
meldunek. Ojciec powiedział, że jak 
się wymelduję, to sprzeda mieszkanie 
i podzielimy się pieniędzmi. Tak zro-
biłem. Mieszkanie zostało sprzedane, 
ale pieniędzy nie dostałem – słyszymy. 

Ozorkowianin zapewnia, że stara 
się poukładać swoje życie. 

- Cały czas szukam pracy. Roz-
mawiałem niedawno z lokalnym 
przedsiębiorcą. Mam fach w ręku, 
wykańczam mieszkania. Mam 
nadzieję, że znajdę zatrudnienie. 
A jeśli nie będę miał pracy w Ozor-
kowie, to wyjadę do Niemiec. Już 
tam pracowałem. Zobaczymy jak 
to będzie...

(stop)

Mężczyzna śpi w cinquecento
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Realizacja projektu „Rewitali-
zacja miejscowości Parzęczew” 
etap i idzie pełną parą. Trwają 
prace przy adaptacji budynku 
komunalnego przy ul. Rocha w 
Parzęczewie na Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Już 
niebawem zakończą się prace 
remontowe i pomieszczenia 
zostaną wyposażone w nowe 
meble i sprzęt. Przeniesienie 
siedziby ośrodka z dotychcza-
sowej lokalizacji z pewnością 

bardzo korzystnie wpłynie na 
komfort pracy i obsługę klien-
tów GOPS-u.  Do końca wakacji 
zakończą się również prace przy 
budowie parkingów przy ulicach 
Parkowej i Rocha.

Wójt gminy Parzęczew podpi-
sał umowę z marszałkiem woje-
wództwa łódzkiego na dofinan-
sowanie projektu „Rewitalizacja 
miejscowości Parzęczew – Etap 
II”. Zakres projektu przewiduje 
realizację 3 inwestycji. Pierw-

szym zadaniem jest rewitalizacja 
placu Kościuszki w Parzęczewie. 
Druga inwestycja to przebudowa 
istniejących miejsc postojowych 
przy ulicach Ozorkowskiej, Sto-
dolnianej i Rocha. Obie inwesty-
cje przewidziane są do realizacji 
w latach 2020-2021. Ostatnim 
zadaniem w projekcie zaplano-
wanym do realizacji w latach 
2021-2022 będzie rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Parzę-
czewie wraz z jej wyposażeniem. 

Mieszkańcy pytają, 
kiedy naprawiona 

zostanie nawierzchnia ul. Praga, 
która na łuku drogi ma liczne 
pęknięcia i dziury. Zdaniem na-
szych czytelników, w tym miejscu 

Dyrekcja SP nr 5 zde-
cydowała o demon-

tażu urządzeń placu zabaw ze 
względu na ich zły stan tech-
niczny. Szkoła zgłosiła projekt 
budowy nowego placu zabaw do 
Budżetu Obywatelskiego, jednak 
wniosek nie przeszedł. Dyrekcja 
będzie wnioskować o pozyskanie 
funduszy na urządzenie nowego 
placu. 

Przypomnijmy, że od kilku 
ładnych lat były duże problemy 
z korzystaniem z placu zabaw 
przy SP nr 5. Choć trudno w to 
uwierzyć, ale już następnego roku 
po wybudowaniu placu zaczęły 
się kłopoty. Przede wszystkim z 

Kilka dni temu roz-
począł się remont 

wewnątrz wieży ciśnień stojącej 
blisko budynku dworca kolejo-
wego. Przechodnie z zaciekawie-
niem patrzyli na roboty i pytali, 
czy wyremontowany będzie też 
dworzec. Przedstawiciele kolei 
zapewniają, że już niebawem 
rozpocznie się ważna inwestycja. 
Jaka?

Chodzi o podpisaną w ub. roku 
umowę na modernizację linii ko-
lejowej pomiędzy Ozorkowem i 
Łęczycą. To odcinek linii Łódź Kali-
ska - Kutno, który łączy aglomerację 
łódzką z magistralą Warszawa - Po-
znań. Cała trasa z Łodzi Kaliskiej do 
Kutna ma być zmodernizowana do 
końca 2023 roku. 

Linia z Łodzi Kaliskiej do Kutna 
jest w fatalnym stanie. W dodatku 
między Zgierzem i Kutnem jest 
jednotorowa, a maksymalna pręd-
kość pociągów to tylko 70 km/h. Są 
jednak odcinki, po których pociągi 
muszą jechać znacznie wolniej. Po 
zakończonej modernizacji będą 
mogły rozpędzić się do prędkości 
120 km/h. 

Przebudowa na odcinku między 
Ozorkowem i Łęczycą obejmuje 
modernizację 17 km torów, pięciu 
peronów, dwóch mostów, czterech 
przepustów oraz 17 rozjazdów. Ma 
być także wyremontowanych 10 
przejazdów kolejowo-drogowych.

Inwestycja poprawi czas prze-
jazdu pociągów, ale również kom-
fort podróży. W planach są nowe, 

Sporo mówi się o za-
grożeniu na drogach. 

Winni są kierowcy, niesprawne 
drogi, oczywiście rowerzyści czy 
użytkownicy będący pod wpły-
wem. Zapomina się o najmłod-
szych „piratach” poruszających 
się na hulajnogach. i w dodatku 
bardzo niepełnoletnich, w wieku 
od pięciu do ośmiu lat. 

W wakacje jest prawdziwy wy-
syp hulajnóg. Zmotoryzowani 
psioczą jednak na widok dzieci 

Z drogi śledzie... dziecko jedzie

poruszających się po ulicach na 
hulajnogach. 

- Teraz praktycznie na większości 
osiedlowych uliczek można spotkać 
małych piratów drogowych. Rozu-
miem, że ruch na świeżym powie-
trzu to samo zdrowie, ale moim 
zdaniem rodzice bardziej powinni 
się interesować pociechami – usły-
szeliśmy od pana Adama. 

(stop)

Placu zabaw już nie ma 

nawierzchnią, która została wy-
konana z gumy. 

Nie udało się usunąć usterek w 
ramach gwarancji, ani pozyskać 
inwestora, który przeprowadziłby 
remont placu. 

(stop)

Pachołek 
zamiast remontu

dochodzi często do tworzenia 
się po opadach deszczu dużych 
rozlewisk z powodu źle wyprofi-
lowanej drogi. 

„Zapadlina przy krawężniku 
zostanie naprawiona. W 2018 r. były 
naprawiane wpusty kanalizacji 
deszczowej, by zminimalizować 
rozlewiska na łuku drogi po dużych 
opadach deszczu” - informuje urząd 
miasta. 

(stop)

inweStycJe w Parzęczewie

Pytania o remont dworca

wyższe perony na stacjach 
Ozorków i Łęczyca oraz przy-
stanku Sierpów. Perony będą 
wyposażone w nowe wiaty, 
ławki, gabloty informacyjne, 
system oznakowania dotyko-
wego oraz stojaki rowerowe. 
Zbudowane zostaną dojścia 
do peronów dostosowane do 
osób o ograniczonej zdolności 
poruszania się. W ramach 
tej inwestycji przebudowa-
ny będzie układ torowy na 
stacjach Ozorków i Łęczyca. 
Wymieniona ma być sieć 
trakcyjna. Na stacji Ozor-
ków zostanie rozbudowane 
lokalne centrum sterowania, 

W ub. tygodniu rozpoczął się 
remont wewnątrz wieży ciśnień 

Póki co, niestety, o remoncie dworca nic się nie mówi...

który usprawni kierowanie ruchem 
kolejowym. 

Wykonanie prac projektowych 
i robót budowlanych na odcinku 
Ozorków - Łęczyca ma kosztować 
niespełna 130 mln zł netto (blisko 
160 mln zł brutto).

Utrudnienia w ruchu pociągów na 
pewno będą doskwierać podróżnym, 
ale nie da się inaczej przeprowadzić 
inwestycji na linii jednotorowej. Prze-
budowa odcinka pomiędzy Ozor-
kowem i Łęczycą ma trwać do 2022 
roku. Ostatni odcinek od Łęczycy do 
Kutna ma być wyremontowany do 
końca 2023 roku. Od początku 2024 
roku powinny zakończyć się wszel-
kie niedogodności na całej linii Łódź 
Kaliska - Kutno, a podróż powinna 
się znacznie skrócić.

(stop)
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



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

OGŁOSZENIA DROBNE

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne: 
technik usług kosmetycznych, 
umiejętność wykonywania 
zabiegów: manicure, pedicure, 
wykonywanie zabiegów na 
twarz, henna, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Studio Urody „Monika”
Monika Witczak
Ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
Tel: 603-650-657

Kosmetyczka
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – kosmetyczka, 
umiejętność wykonywania 
makijażu, stylizacja paznokci 
metodą hybrydową.
SALON KOSMETYCZNY 
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B, 
99-100 Łęczyca
Tel: 501 041 907

Kucharz
Koncentracja, chęć do pracy, 
doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kucharz
Restauracja „Kargul”
ul. Ozorkowska 8,
99-100 Łęczyca
Tel: 502 708 534

Murarz
Chęć do pracy, umiejętność 
murowania
DAR-BUD K. Oleski w Łęczycy
ul. Słowackiego 30, 
99-100 Łęczyca
Tel: 519 056 415
Praca u klienta

Kierowca ciągnika 
oraz sam. Kat. B
Praca w zespole, chęć do pracy, 
sumienność, prawo jazdy kat. 
B, T oraz mile widziane inne 
uprawnienia, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Łęczycy
Ul. Mickiewicza 12
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-27-41

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania
PPHU „Elizabeth” 
Marzena Gradowska 
Ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
Tel: 500-106-370

Kierowca autobusu 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. D
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy
ul. Belwederska 
99-100 Łęczyca
Tel: 502 083 542
E-mail: 
pksleczyca@poczta.onet.pl 

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynie
Andrzej Sieradzki

Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel: 608-637-714

Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie podstawowe, 
uczciwość, pracowitość
PPH – U „Maria” Maria Jura
Ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
Tel: 609-804-680

Pracownik produkcji
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie zawodowe
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
 02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. systemów jakości
Wykształcenie wyższe kierunkowe 
(technologia żywności, chemia 
spożywcza)
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, obsługa 
komputera
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Operator wózków widłowych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia na wózki 
widłowe, prawo jazdy kat. B
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Mechanik
Wykształcenie zasadnicze 
mechaniczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Brygadzista produkcji
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa

Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

elektryk – automatyk
Wykształcenie zasadnicze 
elektryczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Operator maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane średnie techniczne, 
umiejętność obsługi maszyn i 
narzędzi ręcznych, wysoki poziom 
odpowiedzialności, mile widziane 
wózki widłowe i suwnice, staż 
pracy w zawodzie operatora 
maszyn  
BORGA Sp. z o.o. w Gdańsku 
Oddział w Górze Św. Małgorzaty
ul. Azymutalna 9, 
80-295 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Miejsce pracy: Góra Świętej 
Małgorzaty 92, 99-122 Góra 
Świętej Małgorzaty

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, chęć do pracy, 
zaangażowanie
Nowa Fabryka Polska 
sp. z o.o., sp. k.
Ul. Tuwima 53
90-025 Łódź
Tel: 601-287-327
Miejsce pracy: Janków 17,  
99-100 Łęczyca

Spawacz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Tokarz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Frezer
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Ślusarz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Monter konstrukcji
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Kowal 
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego 
i zasad pomiarów kontrolnych
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

elektromechanik
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanika/
elektromechanika, 

umiejętność samodzielnego 
diagnozowania i usuwania 
usterek mechanicznych 
i elektromechanicznych, 
uprawnienia SEP do 1 KV ( do 
15 KV będzie dodatkowym 
atutem), doświadczenie 
zawodowe na podobnym 
stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27
Tel: 42 714-06-96

Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal na cele mieszkalne 
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 wy-
najmie 5 pokoi biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal o pow. 
91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

Kupię skrzynki po piwie i napojach, 
dojadę, odbiorę. Tel.: 691-589-161

Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Ozorkowie koło Tubądzina. M3, duży 
balkon, 48,4mkw. II piętro. Słoneczne 
mieszkanko. Tel.: 513-273-272

Sprzedam dom w Ozorkowie 82mkw i 
budynki gospodarcze na działce 1020 
mkw. Tel.: 513-918-135

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

Sprzedam spawarkę 220 x 380V 

oraz rower elektryczny 26”. Tel.: 502-
851-180

Oddam 8-miesięcznego owczarka 
niemieckiego po rodowodowych 
rodzicach. Tylko w dobre ręce. Tel.: 
795-456-052

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

Sprzedam dmuchawę do zboża,silniki, 
spawarkę. Tel.: 667-713-348

Sprzedam Dom + warsztat na działce 
1400 mkw w Ozorkowie. Tel.: 783-
499-305  

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

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

Kafle piecowe i kuchenne. Sprzedam 
b. tanio. Tel.: 500-336-322

Kupię mieszkanie własnościowe M3 o 
pow. do 40 mkw, parter w Ozorkowie. 
Tel.: (42) 277-25-94
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Nasiona chia zawierają więcej kwasów omega-3 niż uchodzące za ich 
skarbnicę hodowlany łosoś atlantycki. Spośród wszystkich olejów to 
właśnie olej z nasion chia jest najbogatszym źródłem kwasów ome-
ga-3, które składają się na niego w 63%. Dla porównania - olej z nasion 
lnu zawiera 54% kwasów omega-3. Kwasy omega-3 wspomagają pracę 
mózgu - ułatwiają uczenie się, poprawiają pamięć i koncentrację - dla-
tego są polecane szczególnie uczniom, studentom i innym osobom 
wykonującym pracę umysłową. Ponadto wspomagają układ nerwowy 
- uspokajają, a nawet mogą pomóc złagodzić objawy depresji.

Co pyli w sierpniu? Między innymi 
zarodniki grzybów mikroskopo-
wych, pokrzywa i bylica. Według 
danych Ośrodka Badania Alerge-
nów Środowiskowych w sierpniu 
dokuczają one uczuleniowcom w 
całej Polsce, ponieważ stężenie 
zarodników i pyłków tych roślin 
w powietrzu jest bardzo wysokie i 
utrzymuje się aż do września. Sier-
pień to miesiąc, w którym kwitnie 
ambrozja, dlatego uczuleni na 
jej pyłki powinni zacząć uważnie 
śledzić kalendarz pylenia. 

Szczyt pylenia bylicy w sierpniu
Ważna informacja dla uczulonych 

na pyłki bylicy! W sierpniu przypada 
apogeum pylenia tego często spotyka-
nego chwastu. Już na przełomie lipca i 
sierpnia na jej pyłki powinni uważać 
alergicy z południowo-wschodniej 
Polski, ponieważ pylenie roślin złożo-
nych (w tym chwastów) rozpoczyna 
się najczęściej właśnie w tej części kraju.

Zarodniki grzybów 
mikroskopowych (grzybów 

pleśniowych) z rodzaju 
Cladosporium i Alternaria 

Przez cały sierpień we wszystkich 
regionach kraju stężenie zarodników 
grzybów z rodzaju Cladosporium jest 
wysokie. Jak co roku znikną one z po-
wietrza dopiero na początku listopada. 
Krótszy okres pylenia mają zarodniki 
grzybów rodzaju Alternaria – ostatnia 
dekada sierpnia kończy kilkumie-
sięczne, agresywne działanie tych 
grzybów na alergików w całej Polsce. 
Od początku września intensywność 
ich pylenia słabnie.

Pokrzywa 
Pokrzywa, która kwitnie od czerw-

ca do sierpnia, wytwarza ogromne 
ilości pyłku, ale rzadko powoduje 
uczulenia. Na Mazowszu i Pomorzu 
przez pierwszą dekadę sierpnia stę-
żenie pyłku pokrzywy w powietrzu 
jest wysokie, a przez dwie ostatnie 
średnie. Tradycyjnie pyłki pokrzywy 
najbardziej dokuczają alergikom z 
centralnej Polski, gdzie przez pierw-
sze dwie dekady sierpnia ich stężenie 
jest bardzo wysokie, a w dopiero w 
ostatniej średnie. Z kolei uczuleniow-
cy z południowej części kraju oraz z 
północno-wschodniego krańca Polski 
zmagają się z pyłkami pokrzywy tylko 
do ok. 20 sierpnia. W ostatniej dekadzie 
miesiąca w tym rejonie nie obserwuje 
się pyłków pokrzywy w powietrzu.

Trawy 
Pyłki traw, które są najczęstszą 

przyczyną sezonowych dolegliwości 
alergicznych w Polsce, w sierpniu 
nieznacznie dokuczają alergikom z 
centralnej części kraju oraz z połu-
dniowo-zachodnich oraz północno
-wschodnich krańców Polski. W tych 
rejonach stężenie pyłków traw jest 
niskie. Z kolei na Mazowszu i Pomorzu 
przez pierwsze dwie dekady sierpnia 
nie obserwuje się pyłków traw w 
powietrzu. Pojawiają się one dopiero 
w ostatniej dekadzie miesiąca. Należy 
pamiętać, że w parkach i na łąkach ob-
serwuje się dwukrotne zwyżki stężenia 
tych alergenów w powietrzu rano, od 
godz. 5 do 8 oraz między godz. 17 a 19.

Ambrozja 
W Polsce ambrozja zaczyna kwit-

nąć w drugiej połowie sierpnia, a 
jej pyłki utrzymują się w powietrzu 
do października. Jednak w sierpniu 
jej obecności nie zauważą alergicy 
z południowo-zachodnich oraz pół-
nocno-wschodnich krańców Polski, 
ponieważ w tych rejonach nie pyli. W 
centralnej Polsce oraz na Pomorzu i 
Mazowszu jej pyłki w niskim stężeniu 
pojawią się dopiero w ostatniej deka-
dzie miesiąca.

Babka zwyczajna 
Babka zwyczajna kwitnie od kwiet-

nia do września. Przez cały ten okres 
stężenie pyłków tej rośliny w powietrzu 
nie zmienia się i jest niskie.

Szczaw zwyczajny 
Szczaw zwyczajny najsilniej pyli od 

lipca do końca września, jednak już w 
sierpniu przestaje dokuczać uczule-
niowcom. We wschodniej i północnej 
części kraju przez cały miesiąc stężenie 
pyłków szczawiu jest niskie. W cen-
tralnej Polsce szczaw pyli tylko do ok. 
20 sierpnia -  w ostatniej dekadzie jego 
pyłki nie są obecne w powietrzu. Z 
kolei w południowo-zachodnich oraz 
północno-wschodnich krańcach Polski 
pierwsza dekada miesiąca zamyka 
okres pylenia szczawiu w tym rejonie.

Szare mydło dzisiaj - wśród no-
woczesnych produktów o skom-
plikowanych i długich składach 
- wydaje się nie być “na czasie”, 
jednak każda osoba o skórze 
wrażliwej i skłonnej do uczuleń 
powinna na nie zwrócić uwagę.
Kiedyś używano szarego mydła do 
mycia ciała, włosów, do prania i le-
czenia ran. Istotnymi właściwościami 
są działanie przeciwbakteryjne, a 
także brak substancji zapachowych 

Najważniejszym zadaniem jest tu-
taj domknięcie łuski włosa. Można 
to zrobić, płucząc włosy w zimnej 
wodzie lub w occie. Dla włosów 
jednocześnie suchych i zniszczo-
nych polecane jest zakwaszanie 
przed użyciem odżywki. Wtedy 
najlepiej uzyskać kwaśne ph, 
myjąc głowę płynem do higieny 
intymnej, a następnie spłukując.
Włosy suche wymagają codzien-
nego nawilżenia, dlatego po 
myciu stosuj odżywki lub maski. 
Składniki pomocne w nawilżeniu 
to: len, owies, migdały, masło 
shea, keratyna, olej arganowy. Po 
myciu nakładaj na końcówki olejek 
arganowy lub migdałowy, to samo 
staraj się zrobić przed spaniem. Je-
śli masz trochę czasu i cierpliwości, 
wypróbuj metodę mycia włosów 
OMO. Polecana jest szczególnie 
właśnie włosom suchym, ale też 
zniszczonym i kręconym. 

Domowe sposoby na nawilżenie 
włosów
Maseczka z jajkiem:
Składniki:
jedno żółtko

Miód gryczany jest znany ze 
swojego niezwykłego wpływu 
na ludzki organizm. Miód gry-
czany działa bakteriobójczo, goi 
rany i zawiera mnóstwo witamin 
i mikroelementów. Szczególnie 
cenione jest działanie miodu 
gryczanego w zapobieganiu i 
leczeniu chorób serca i układu 
krążenia. Miód gryczany – jak 
stosować

Łyżkę miodu gryczanego do-
brze jest rozpuścić w szklance 
letniej wody wieczorem po to, 
żeby spożyć go na czczo z rana 
na 30 minut przed śniadaniem. 
Taka kilkutygodniowa (np. 3-ty-
godniowa) kuracja poprawi nasza 
odporność, wygląd skóry, trawie-
nie, stan naczyń włosowatych, 
samopoczucie.

Całkowite trawienie miodu gry-
czanego trwa poniżej 2 godzin, 
lecz jego główna masa (cukry 

Pielęgnacja włosów suchych
sok wyciśnięty z połówki cytryny
kilka kropel olejku rycynowego. 
Składniki zmieszaj i nałóż przed 
myciem na pół godziny, a następ-
nie spłucz letnią wodą.

Maseczka naturalna
Składniki:
jeden banan
pół dojrzałego awokado
cztery łyżki kefiru
dwie łyżeczki oleju z pszenicy
łyżeczka miodu
Składniki zmiksuj na papkę, a 
następnie połóż na umyte włosy. 
Po 30 - 40 minutach spłucz letnią 
wodą.

Szare mydło

i barwiących, dzięki czemu mydło 
jest hipoalergiczne. Szare mydło 
może wspomóc walkę w wypry-
skami, nadaje się też do codziennej 
pielęgnacji skóry atopowej. 

Nasiona chia - na lepszą 
pamięć i depresję

Lubisz ten miód?
proste) w czasie 15-20 minut są we 
krwi. Dłuższego trawienia wymaga 
tylko 2-4% masy miodu gryczanego.

Zaobserwowano, że regularne 
stosowanie miodu gryczanego u 
często chorujących dzieci i osób 
starszych, po 3 tygodniach stoso-
wania kuracji miodowej wpłynęło 
zdecydowanie na poprawę stanu 
zdrowia.

Szklanka wody w temperaturze 
40°C (przy wyższych temperatu-
rach miód traci właściwości lecz-
nicze) z łyżeczką miodu dobrze 
podziała na niestrawność, ból brzu-
cha, wzdęcia, biegunkę i kłopoty z 
perystaltyką jelit.

W stanach chorobowych (kaszel, 
przeziębienie) można stosować 1–2 
łyżki miodu gryczanego (a nawet 
więcej, jeśli nie ma skutków ubocz-
nych) 3 razy dziennie. Profilaktycz-
nie mogą to być 1–2 łyżki stołowe 
na dzień.

Wypróbuj
Miód gryczany jest świetnym 

kosmetykiem. Można go dodać 
do gotowych maseczek na twarz 
albo nałożyć bezpośrednio. Można 
również mieszać go z maskami do 
włosów, aby podnieść ich wartości 
odżywcze i nawilżyć włosy.

Miód sprawdzi się w problemach 
z łupieżem, ponieważ oczyszcza 
skórę głowy z martwych komórek i 
bakterii. Po zmieszaniu miodu gry-
czanego z cukrem, uzyska się peeling, 
który można stosować na twarz i całe 
ciało, ponieważ drobinki cukru zetrą 
martwy naskórek, a miód zapobie-
gnie ewentualnym podrażnieniom, 
rozjaśni i nawilży skórę.

co pyli w sierpniu?
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cieKawie i na wesoŁo

złoty pierścień na aukcjęSołtys z żoną szukają mieszkańców najcięższa brukiew

Kiedyś tu było gwarno, wesoło, a teraz tylko słychać szum 
lasu i kumkanie żab. - Nie mamy nawet do kogo buzi otwo-
rzyć – narzeka Marian Kołtunicki (64 l.), sołtys Dąbrowy w 
Lubelskiem – najmniejszej wsi w Polsce. Mieszka tu tylko 
on i jego żona. Jeszcze dwadzieścia lat temu Dąbrowa 
w gminie Mircze liczyła 13 domów i 50 mieszkańców. 
Działał sklep, przy którym kwitło kulturalne życie całej 
osady. – Chłopy przy piwku rozprawiały o polityce. Ko-
biety plotkowały, a obok przy drewnianym krzyżu bawiły 
się dzieci. Teraz jest pusto i wszystko zarasta chwastami 
– mówi sołtys.
W ciągu dekady wszyscy się wykruszyli. Starsi pomarli, 
młodsi wyjechali. 
Kiedy 11 lat temu wraz z ostatnimi osadnikami wyjechał też 
ówczesny sołtys, trzeba było wybrać nowego gospodarza. 
– Żona i córki zagłosowały na mnie, nie było innego wyj-
ścia i tak sięgnąłem po władzę – uśmiecha się pan Marian. 
Małżeństwo opuszczać Dąbrowy nie zamierza. Sołtys za-
pewnia, że pomoże każdemu, kto przyjedzie do jego wsi. 
– Poradzę, która ziemia jest na sprzedaż i jakie formalności 
trzeba załatwić – mówi. 

We wrześniu na aukcję trafi złoty pierścień, którego właści-
ciel został powieszony, wypatroszony i poćwiartowany za 
udział w rzekomym spisku katolików chcących jakoby zabić 
króla Karola II. Pierścień znalazła za pomocą wykrywacza 
metali nauczycielka Michelle Vall. Odkrycia dokonała 
przed dwoma laty nad brzegiem jednego ze szkockich 
jezior. Poinformowała o nim odpowiednie władze, a jako, 
że żadne muzeum nie zgłosiło chęci jego zakupu, pierścień 
zwrócono pani Vall. Cena znaleziska może sięgnąć nawet 
10 000 funtów. Świetnie zachowany pierścień należał do 
Edwarda Colemana, który – fałszywie oskarżony – został 
zabity w 1678 roku. Historycy sądzą, że pierwszym właści-
cielem pierścienia był dziadek Colemana, Samuel, który żył 
w latach 1569–1653. Klejnot ozdobiony rodzinnym herbem 
przekazywano z pokolenia na pokolenie. Specjaliści zwra-
cają uwagę na świetnie zachowany zabytek. Bardzo mało 
pierścieni tego typu zachowało się w tak dobrym stanie.

Obecny rekordzista świata w kategorii na najcięższą brukiew nie 
jest rekordzistą po raz pierwszy.  Ian Neale już w 2011 wyhodo-
wał rekordową brukiew. Obecnie najcięższa brukiew waży 54 kg 
i została wyhodowana przez plantatora Iana w Wielkiej Brytanii. 
Hodowca jest członkiem narodowego stowarzyszenia Warzyw 
Gigantów w Wielkiej Brytanii, a rekord ustanowił podczas 
“Malvern Autumn Show” w miejscowości Malvern w hrabstwie 
Worcestershire we Wrześniu 2013 roku. Na miejscu była obecna 
sędzina Guinnessa, która dokonała procesu pomiarowego i 
zatwierdziła wynik wręczając na ręce rekordzisty pamiątkowy 
certyfikat. Pan Neale ujawnił tajemnicę swojego sukcesu. Wa-
rzywa giganty rosną jak na drożdżach dzięki cotygodniowej 
dawce wodorostów morskich i robaków Shropshire. Hodowca 
w dalszym ciągu mierzy wysoko i ma apetyt na dalsze rekordy. 
Pomimo zamiłowania do gigantycznych roślin strączkowych 
ogrodnik wykluczył możliwość zostania wegetarianinem, 
oświadczając: „Nie sądzę, żeby w roślinach było wystarczająco 
dużo minerałów”.
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