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W Ozorkowie 
tramwaj 
wjechał na 
ulicę!

co dzieJe się w kościele 
„na górce”?

Hazard 
po ozorkowsku

PoddĘbIccy lekarze W zIelarskIM

nerwy na 
Poznańskiej

rolnicy 
kradną 

wodę!

awantura na targowisku
kuPIec uderzył koMendanta?

Tomasz Olczyk, szef straży miejskiej w Łęczycy, twierdzi, 

że został uderzony przez jednego z kupców. Wezwał 

policjantów. Na targowisku doszło do szarpaniny. 

Oskarżany o pobicie Józef Jabłoński zamierza pójść do 

sądu przeciwko komendantowi SM. Zapewnia, że nikomu 

żadnej krzywdy nie zrobił.
więcej str. 5

kuPIec uderzył koMendanta?
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materiał płatny

wakacje 2016 z Senatorem 
Przemysławem Błaszczykiem

Dzieci z całej Polski z utęsknieniem wypatry-
wały dnia, w którym zakończą rok szkolny i 
rozpoczną długo wyczekiwane wakacje. Tradycją 
stały się już wakacje organizowane przez Senatora 
RP Przemysława Błaszczyka, który dzięki współ-
pracy ze Związkami Rolniczymi oraz Ośrodkami 
Wypoczynkowymi daje dzieciom możliwość 
spędzenia wypoczynku letniego w aktywny i 
interesujący sposób. 

W tym roku udział weźmie około 200 uczestni-
ków, którzy wyjadą w 4 turnusach do Poronina i 
Jarosławca. Dzieci w wieku 8-16 lat z powiatów: 

łęczyckiego, kutnowskiego, poddębickiego i 
łowickiego, będą miały możliwość poznania 
górskich krajobrazów lub poodychania nad-
morską bryzą.

Senator RP Przemysław Błaszczyk nie kryje za-
dowolenia z faktu, że zainteresowanie wyjazdami 
sukcesywnie rośnie. Zauważył również że nie bez 
znaczenia wpływ na to ma Program 500+. 

- W trakcie rozmów z rodzicami, kilku wskazało, 
że wpływ na decyzję o wyjeździe mają środki z 
Programu 500+. Też nie bez znaczenia jest duża 
świadomość dzieci, odbierają te środki jako własne 
i chcą nimi mądrze dysponować, przekazując je 
na zasłużony wypoczynek wakacyjny. 

Życzenia Wakacyjne 
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 życzę wszystkim Uczniom wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Niech nadchodzą-ce lato będzie czasem radości i spokojnego wypoczynku. Wracajcie pełni sił, energii i zapału do dalszej pracy i nauki.

S�nat�� �P P����y�ł�� Bła�z����

Łęczyca 

W bezpośrednim sąsiedztwie 
urzędu gminy w Witoni, powstaje 
budynek użyteczności publicznej. 
Co w nim będzie?

- W nowym obiekcie swoje miejsce 
znajdzie urząd stanu cywilnego z salą 
ślubów, gminna biblioteka publiczna, 
sala rehabilitacyjna oraz pomieszcze-
nia socjalne, garaże dla samochodów 
i sprzętu jednostki OSP w Witoni. 
Koszt przedsięwzięcia opiewa na 
kwotę ponad 3 milionów zł, z czego 
450 tys. zł otrzymaliśmy z PFRON-u 
a ok. milion pożyczki i dotacji łącznie 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska - wyjaśnia Dariusz Pie-
truszka, pracownik urzędu gminy 
w Witoni. - Zakończenie prac budow-
lanych przewidywane jest na koniec 
grudnia br. a oddanie budynku do 
użytkowania na koniec czerwca 
2017 roku.

Mieszkańcy cieszą się z realizowa-
nej inwestycji, głównie ze względu 
na zaplanowaną w budynku salę 
rehabilitacyjną.

Na co rodzice wydają 
dodatkowe (minimum) 

500 zł, które wzbogaciło ich do-
mowy budżet z rządowego 
programu 500+? Nie sposób 
tego sprawdzić, bo nie ma 
żadnych mechanizmów kon-
troli. Dostajemy sygnały, że 
niestety, dość często w rodzi-
nach z marginesu, pieniądze 
wydawane są na używki.

Pracownice łęczyckiego 
MOPS-u jak na razie mają do-
bre zdanie o rodzinach, które 
dostały dodatkowe wsparcie 
finansowe. Potwierdzają jednak, 
że tych wydatków w żaden 
sposób nie można skontrolować.

- Faktem jest, że wydatkowanie 
tych pieniędzy nie jest absolutnie 
monitorowane, nawet w przypad-
ku wypłaty zasiłków, kiedy należy 

inwestycja w witoni

Planowany termin zakończenia 
budowy to koniec tego roku

- Wreszcie doczekamy się reha-
bilitacji z prawdziwego zdarzenia 
– usłyszeliśmy. - Teraz trzeba jechać 
do Łęczycy albo do Mazewa, a to nie 
jest blisko.

- A ja zawszę muszę prosić syna, 
a on jak to młodzi, ciągle zajęty i nie 
ma czasu. Jak będzie na miejscu to 
sama spacerkiem się przejdę – dodaje 
starsza mieszkanka.

Strażakom z miejscowej jednostki 
OSP też przydadzą się solidne po-
mieszczenia.

(mku)

Uczniowie w zdecydowanej więk-
szości nie kryli zadowolenia z powodu 
wakacji. Humory dopisywały. 

- Nareszcie! Przed nami dwa całe 
miesiące wolnego. Na pewno nała-
dujemy akumulatory. Będzie super 
– usłyszeliśmy od uczniów z ZS im. 
Jadwigi Grodzkiej i  I LO w Łęczycy. 

Rodzice zadowoleni ze swoich po-
ciech, już planują, jak zorganizować im 

wolny czas. Warto w pełni wykorzy-
stać letnie miesiące i solidnie wy począć 
przed kolejnym rokiem szkolnym. 

- Jadę nad morze – mówi Karolina. 
- Obawiam się tylko, że mogą być nad 
Bałtykiem tłumy. Ale to nic. Mam 
zamiar dobrze się bawić. 

Oby wakacje były dla uczniów rado-
sne i upłynęły przy pięknej, słonecznej 
pogodzie.  Wypoczęci uczniowie chęt-

niej wrócą 
we wrześniu do szkolnych ławek. Na 
razie jednak zupełnie o tym nie myślą. 
Udanych wakacji! 

(mku) 

Dwa miesiące laby 

brak kontroli nad 500+
ustalić kryterium dochodowe rodzi-
ny, pieniądze te nie wliczane są do 
ogólnego dochodu – wyjaśnia Dorota 

Czerwińska, pracownik socjalny. 
- Rekordzista w Łęczycy pobrał 4 
tysiące złotych na ośmioro dzieci, oby 
je właściwie spożytkował.

- Prawda jest też taka, że można 
spodziewać się i tych mniej korzyst-
nych zjawisk społecznych. Na razie 

przejawia się to wszystko w 
aspekcie pozytywnym, ale w 
sytuacji, kiedy podstawowe 
potrzeby zostaną zaspokojo-
ne, to kto wie, jakie przezna-
czenie będą miały pieniądze, 
szczególnie w przypadku 
patologii społecznych - zasta-
nawia się Marzenna Ulises, 
kolejna pracownica łęczyckie-
go MOPS-u.

Pracownicy socjalni mogą 
już powiedzieć, na co najczę-
ściej rodziny deklarują wyda-
nie pieniędzy z programu.

- W przeważającej większości, 
jak do tej pory rodzice kupują dla 
dzieci nowe tapczaniki albo jak 
ktoś ma małe mieszkanie, łóżka 
piętrowe - wyjaśnia pani Dorota. 
- W następnej kolejności za pozy-
skane pieniądze kupują pościel czy 
odzież. Często też realizują tzw. po-
trzeby bieżące, np. zakup okularów 
dla dziecka lub prywatna wizyta u 
lekarza specjalisty. Dobrym też, w 
mojej ocenie, sygnałem jest dekla-
racja na przeprowadzenie remontu 
mieszkania.

Oczywiście nie można uogólniać, 
ale na pewno będą przypadki, że 
rodzice zamiast na dzieci, będą wy-
dawać pieniądze z programu 500+ na 
własne potrzeby.

(mku)
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Takich upałów nie było 
od ubiegłych wakacji. 

Początek tegorocznego lata dał 
nam się mocno we znaki. Ter-
mometry wskazywały ponad 30 
stopni C w cieniu. 

Na duchotę narzekał chyba każdy. 
Mieszkańcy chętnie chłodzili się 
przy miejskiej fontannie i kurtynie 
wodnej ustawionej na pl. T. Ko-
ściuszki. Nie brakowało też klientów 
w lodziarniach a ze sklepów spo-
żywczych masowo znikały butelki z 
napojami. Choć to dopiero początek 
wakacji, niektórzy mają już dość 
piekielnej temperatury, która osłabia 
każdego. Na szczęście jeśli chodzi 
o zgłoszenia w pogotowiu ratun-

Żar lał się z nieba

Łęczyca 

Kurtyna wodna na pl. 
Kościuszki 

kowym, upały przeszły względnie 
spokojnie.

- Na razie jeszcze nie odnotowali-
śmy szczególnie zwiększonej liczby 
zasłabnięć, bo upały tak napraw-
dę dopiero się zaczęły - mówi dr 
Krzysztof Chmielecki, kierownik 
pogotowia. 

Najbliższy tydzień, na szczęście 
przynieść ma nieco niższą, przyjem-
nie ciepłą temperaturę powietrza. 

(mku)

- Już od czwartej rano 
pod oknami jest gło-

śno. Krzyczą, śmieją się. Nie 
można spać – usłyszeliśmy od 
lokatorów kamienic, przy re-
montowanej właśnie ulicy Po-
znańskiej. Skargi dotyczą ekipy 
archeologów, która niedawno 
odkopała fragment drogi z XVIII 
wieku. Negatywnie o trwających 
robotach wypowiadają się rów-
nież właściciele sklepów. 

Drugi etap prac re-
m o n t ow yc h  n a 
ul. Poznańskiej 
wzbudza spore 
emocje. Dro-
ga zosta ła 
rozkopana, 
a w wyko-
pie zamiast 
drogowców 
pracują ar-
cheolodzy. I to 
od wczesnych 

godzin porannych. 
- Człowiek chciałby się 

wyspać, ale nie może. Czy 
nie mogliby tych prac rozpo-
czynać kilka godzin później 
a nie od czwartej rano? - pyta 
Janusz Łuczak. - Poza tym 
prace wykonywane są nie-
fachowo. Powinni zabezpie-
czyć wykop i, co najważniej-
sze, przerzucić jakąś kładkę. Ludzie 
nie mogą przejść na drugą stronę 

ulicy, w stronę kościoła.
Skargami zaskoczony 
jest Paweł Owcza-

rek, właściciel firmy 
archeologicznej z 
Pabianic.

- Faktycznie, 
rozpoczynamy 
bardzo wcześnie 
pracę ze wzglę-
du na upały. Jak 

tylko aura będzie 
sprzyjająca, to na 

pewno nie będzie-
my tu przyjeżdżać na 
czwartą rano. Nie za-
chowujemy się głośno. 

Jeśli chodzi o kładkę, to nie 
ma takiej możliwości. Przez wykop 
przechodzić nie można. 

Jak do tej pory archeolodzy 
dokopali się do fragmentu drogi 
z XVIII wieku, która wzmocniona 
została kamieniami. Wcześniej 
natrafili też na starą ceramikę. 

Łęczyca 

D. Nowakowska nie 
może doczekać się końca remontu 

- Wykopaliśmy denko dużego 
kielicha, tzw. szklanicy fletowatej 
– mówi szef ekipy archeologów. 
- Podczas prac natknęliśmy się 
także na skałkę od flinty. To ka-
wałek krzemienia, który uderzał 
w spłonkę. 

Dowiedzieliśmy się, że arche-
olodzy mogą jeszcze przez miesiąc 
pracować na Poznańskiej. Właści-
ciele i sprzedawcy z pobliskich 
sklepów nie ukrywają złości.

- Obroty nam spadły drastycz-
nie. Teraz każdy omija remon-
towaną ulicę – mówi Dorota 
Nowakowska, właścicielka sklepu 
odzieżowego. 

Podobnego zdania jest też Łu-
kasz Kamiński, właściciel punktu 
z częściami rolniczymi. 

Władze miasta zapewniają, że 
badania archeologiczne nie wpły-
ną na przedłużenie remontu ulicy 
Poznańskiej. Inwestycja zakończyć 
ma się w terminie, czyli pod koniec 
listopada. 

(zz)

Nerwy na Poznańskiej

Mieszkańcy 
narzekają na 
archeologów 

Prace archeologiczne 
nie opóźnią inwestycji 

– zapewniają w 
magistracie
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Michał Byczkowski razem ze 
swoim bratem Rafałem mają 
powody do dumy. Od podstaw 
zbudowali oryginalny moto-
cykl. Zajęło im to ponad 2 lata. 

- Jak jadę przez Łęczycę, to raczej 
nie ma przechodnia czy kierowcy 
którzy nie obejrzeliby się za mo-

torem – mówi z uśmiechem pan 
Michał. - Motocykl osiąga setkę w 
trzy sekundy. W oczy rzuca się na 
pewno potężne tylne koło od audi 
S8. Duże rury wydechowe bez 
tłumika wydają z siebie charakte-
rystyczny pomruk. I o to chodzi...

(zz) 

Jedyny taki motor 

20-latka walczy o Życie
Łęczyca W poniedziałek doszło do bardzo 

niebezpiecznego wypadku, w którym 
ucierpiała 20-latka. W ciężkim stanie została 
przewieziona do szpitala.

- Zdarzenie miało miejsce około godziny 
17.10 na drodze krajowej nr DK - 91 w Łęczycy 
(ulica Sienkiewicza). Policjanci pracujący na 
miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że kieru-
jąca seatem 20 - latka z powiatu łęczyckiego 

wyjeżdżając z drogi podporządkowanej (ulica 
Poznańska) zderzyła się z jadącym z drogą z 
pierwszeństwem przejazdu samochodem cię-
żarowym marki scania – informuje podkom. 
Agnieszka Ciniewicz, oficer prasowy łęczyc-
kiej policji. - Postępowanie prowadzone pod 
nadzorem miejscowej prokuratury wyjaśni 
wszystkie okoliczności zdarzenia. 

(zz)

Zapytaliśmy przedstawicieli wła-
dzy lokalnej, gdzie zaplanowali 
swoje urlopy.

Zbigniew Gruszczyń-
ski, komendant łęczyc-
kiej policji 
Nie planuję urlopu na 
najbliższe miesiące, w 
związku z czym wakacje 
spędzę w pracy, na służbie. 
Jestem w powiecie łęczyckim od 
niedawna, więc pracy jest dużo, od-
poczynek muszę odłożyć na później.

Jarosław Ostrow-
ski, komendant 
straży pożarnej 
w Łęczycy 
Nie skorzy-
stam z urlopu 
podczas waka-

cji, będę w pracy. 
Uważam, że każdy 

czas jest dobry na urlop, a nawet 
lepiej, bo poza sezonem jest mniej 
tłoczno.
Paweł Wołoszyn, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy 
W wakacje zamie-
rzam wypoczy-
wać nad mo-
rzem. Morska 
bryza, słońce, 
plaża zawsze 
mnie dobrze na-

Wakacje VIP-ów
strajają i dają poczucie wspaniałego 
relaksu. 
Lidia Zięba, szefo-
wa urzędu pracy 

w Łęczycy 
Letnie mie-
siące wyko-
rzystam jako 
czas, który po-

święcę dla swojego 
zdrowia i wyjeżdżam do sanatorium. 
Połączenie przyjemności odpoczyn-
ku z zabiegami rehabilitacyjnymi 
uważam za doskonałą formę aktyw-
ności zdrowotnej.

Wojciech Zdziarski, 
starosta powiatowy 
Nie zamierzam 
nigdzie wyjeż-
dżać, mam spo-
ro zaległości w 

pracach domo-
wych jak również 

w bezpośrednim oto-
czeniu domu. Będę wypoczywał 
aktywnie pracując na działce i bardzo 
mnie taka perspektywa cieszy.
Krystyna Pawlak, wicestarosta 
Będę wypoczywać 
w Sudetach. Góry 
mają na mnie po-
zytywny wpływ, 
stąd wybór miej-
sca na wypoczy-
nek. 

Burmistrz Krzysz-
tof Lipiński
Nie wiem kiedy 
będę miał urlop, 
ale i tak nigdzie 
się nie wybieram. 
Jeżeli będę miał jakieś 
wolne dni, a muszę je wykorzystać 
to będę załatwiał sprawy rodzinne, 
tu na miejscu.
Wiceburmistrz Krzysztof Urbański
Nie myślę nawet o urlopie, za dużo 
pracy. Prowadzimy trzy inwestycje: 

hala sportowa, remont 
ulicy Poznańskiej i 

trzy place zabaw. 
W takiej sytuacji 
urlop będę mu-
siał przełożyć na 
później.
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Podczas niedawnej sesji absolutoryjnej 
powiatu radni mówili o likwidacji nie-
których etatów w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Kazimierza Wielkiego.  

- Czy w liceum będą zwolnienia na-
uczycieli? – dopytywała radna  Monika  
Kilar-Błaszczyk.

- W związku ze zmniejszeniem się 
liczby oddziałów z 10 na 8, zlikwidowano 
etat wicedyrektora, który przysługuje w 
szkole, w której jest minimum 12  od-
działów – wyjaśniał Edward Banasik, 
kierownik wydziału edukacji. - Niestety, 
w tym roku odejdą cztery klasy czwarte, a 
utworzyć możemy w tej chwili tylko dwie, 
stąd nie ma godzin dla nauczyciela języka 
polskiego, angielskiego, wychowania 
fi zycznego i przedsiębiorczości. Sytuacja 
jednak może się jeszcze zmienić, bowiem 
dopiero 23 czerwca kończy się nabór, na 
razie nauczyciele, dla których nie ma go-
dzin otrzymali wypowiedzenia, zgodnie 
z przepisami ustawy Karta Nauczyciela 
– do 31 maja. Jeżeli jednak okaże się, że 
jest więcej uczniów, to wypowiedzenia 
mogą być anulowane.

- Niewiele lepiej wygląda sytuacja w 
Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w 
Piątku, w którym jest 10 oddziałów, ale 
stanowisko wicedyrektora utrzymaliśmy ze 
względu na kursy kwalifikacyjne i internat 
- relacjonuje starosta Wojciech Zdziarski. 
- Jeżeli taka sytuacja demograficzna  powtó-
rzy się w przyszłym roku, to zagraża nam 
nawet likwidacja którejś ze szkół.

Po przedłożeniu i przyjęciu sprawoz-
dań, postanowiono 12 głosami popie-
rającymi, przy 3 wstrzymujących się – 
udzielić absolutorium władzom powiatu.  

(mku)

Cięcia w szkołach

- To była napaść  – 
mówi Tomasz Olczyk, 

komendant straży miejskiej w 
Łęczycy. 

Zupełnie innego zdania jest Józef 
Jabłoński, rolnik z miejscowości 
Borki, który to w czwartek miał  
uderzyć komendanta SM. Sprawą 
zajęła się policja.

Interwencja strażników miej-
skich na łęczyckim targu nie była 
przypadkowa. Dostali informację 
od mieszkanki, że J. Jabłoński na 
targu handluje szczeniętami. 

- Handel psami jest zabroniony. 
Pojechaliśmy na targ, żeby potwier-
dzić przyjęte zgłoszenie. Na miejscu 
ok a -

zało się, że rolnik ma na sprze-
daż jednego szczeniaka. Jak po-
informowała 

nas zgłaszająca, 
drugiego zdążył 
już sprzedać. Pies 
trzymany był w 
kartonowym pu-
dle bez wody, le-
żał we własnych 
fekaliach – mówi 
Tomasz Olczyk. 
- Gdy chciałem 
wyjąć psa z pu-

dełka, mężczyzna uderzył mnie 
zaciśniętą pięścią w przedramię. 
Wówczas zadzwoniłem na policję.

 Policjanci przyjęli zgło-
szenie dotyczące naruszenia 

nietykalności cielesnej 
i utrudniania wyko-

nywania czynności 
służbowych. 

Józef Jabłoński 
zapewnia, że nie 
uderzył komendan-
ta straży miejskiej. 
Przyznaje jednak, 
że doszło do szar-

paniny między nim 
a policjantem, który 

przyjechał po telefonie 
od T. Olczyka.
- Policjant najpierw po-

pchnął mnie, później ja jego. Ko-
mendanta Olczyka nie dotknąłem, 
nie uderzyłem go, ale zabrał mi psa 
i nie daruję mu tego – zapewnia ku-
piec z łęczyckiego targu. - Uwzięli 
się na mnie, nie mam tu spokoju. 
Nawet policję wezwali, po co to 
wszystko? 

Interwencje wobec pana Jabłoń-
skiego rzeczywiście strażnicy 
miejscy podejmują bardzo często.

- Czasami nawet dwa razy w 
tygodniu – przyznaje T. Olczyk. 

- To była napaść  – zało się, że rolnik ma na sprze- dełka, mężczyzna uderzył mnie 

Rolnik kontra funkcjonariusze 
Łęczyca 

- Nie zauważyłem, aby kupiec 
uderzył komendanta – mówi 
Tadeusz Góra 

Marian Zwoliński 
widział interwencję 
strażników i policjantów 

daż jednego szczeniaka. Jak po-
informowała 
daż jednego szczeniaka. Jak po-
informowała 
daż jednego szczeniaka. Jak po- zaciśniętą pięścią w przedramię. 

Wówczas zadzwoniłem na policję.
 Policjanci przyjęli zgło-

Wówczas zadzwoniłem na policję.
 Policjanci przyjęli zgło-

Wówczas zadzwoniłem na policję.

szenie dotyczące naruszenia 
 Policjanci przyjęli zgło-
szenie dotyczące naruszenia 

 Policjanci przyjęli zgło-

nietykalności cielesnej 
szenie dotyczące naruszenia 

nietykalności cielesnej 
szenie dotyczące naruszenia 

i utrudniania wyko-
nietykalności cielesnej 

i utrudniania wyko-
nietykalności cielesnej 

nywania czynności 
służbowych. 

nywania czynności 
służbowych. 

nywania czynności 

zapewnia, że nie 
uderzył komendan-
ta straży miejskiej. 
uderzył komendan-
ta straży miejskiej. 
uderzył komendan-

Przyznaje jednak, 
ta straży miejskiej. 
Przyznaje jednak, 
ta straży miejskiej. 

że doszło do szar-
Przyznaje jednak, 
że doszło do szar-
Przyznaje jednak, 

paniny między nim 
a policjantem, który 
paniny między nim 

a policjantem, który 
paniny między nim 

przyjechał po telefonie 
a policjantem, który 

przyjechał po telefonie 
a policjantem, który 

od T. Olczyka.
przyjechał po telefonie 

od T. Olczyka.
przyjechał po telefonie 

- Policjant najpierw po-
od T. Olczyka.
- Policjant najpierw po-
od T. Olczyka.

pchnął mnie, później ja jego. Ko-
- Policjant najpierw po-

pchnął mnie, później ja jego. Ko-
- Policjant najpierw po-

mendanta Olczyka nie dotknąłem, 
pchnął mnie, później ja jego. Ko-

mendanta Olczyka nie dotknąłem, 
pchnął mnie, później ja jego. Ko-

- Wykroczenia się powtarzają. 
Mężczyzna nigdy nie przyjmuje 
mandatu, wystawiamy do sądu 
wnioski o ukaranie. Nikt się na 
tego pana nie uwziął, po prostu 
nie możemy dopuścić, że np. 
parkuje samochód na przejściu 
dla pieszych, stwarza to duże 
zagrożenie. 

Niektórzy kupcy z targu widzieli 
całe zajście. Przyznają, że doszło do 
szarpaniny, ale nie zauważyli, żeby 
Józef Jabłoński uderzył strażnika 
miejskiego. 

(zz)

Na targowisku doszło 
do przepychanek. 
Kupcy są podzieleni w 
ocenie zajścia 
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ogłoszenie płatne

Poddębice

Uniejów

PoddębiceUniejów Władze miasta roz-
poczęły rozmowy z 

inwestorem w sprawie środko-
wego pasa ruchu z którego moż-
na by jadąc od strony centrum 
skręcać do właśnie budowanego 
marketu. 

- Początkowa koncepcja była taka, 
aby móc skręcać do Polomarketu 
jedynie z pobliskiego ronda. To 
byłaby jednak pewna uciążliwość 
dla kierowców jadących od strony 
centrum. Musieliby dojechać do 
ronda, zawrócić i dopiero skręcić 
do marketu. Rozwiązanie ze środ-
kowym pasem jest optymalne i na 
pewno leży też w interesie inwesto-
ra. Mamy nadzieję, że dojdziemy do 
porozumienia. Poszerzenie drogi 

Pan Józef przepro-
wadził się z bloku 

do starej, drewnianej chaty. Nie 
żałuje tego, pomimo że nie ma 
teraz ubikacji na miejscu, kuchni 
i centralnego ogrzewania. 

- Nie ma to jak domek – słyszy-
my. - Nie zależy mi na wygodach. 
Mam przestrzeń, ogród. Zupełnie 
inaczej człowiek się czuje. Fakt, że są 
pewne niedogodności, ale plusów 
jest więcej. 

Drewniak ma prawie 200 lat. Wła-
ścicielka domu mieszka na Śląsku. 

- To moja kuzynka. Użyczyła mi 
domek. Zrobiłem niezbędne remon-
ty. Oczywiście tylko te, które można 
było zrobić. Domek jest zabytkiem 
i na wszelkie prace remontowe 
potrzebna jest zgoda konserwatora 
zabytków.

Lokator zdradza, że domkiem 
zainteresowane były uniejowskie 
termy.

- Chcieli go kupić, a następnie 
ustawić przy młynie. Doskonale 
wkomponowałby się w tamten te-
ren. Pełniłby rolę takiego skansenu. 
Nie doszło jednak do transakcji, a 
ja mam swój prywatny skansen – 
mówi z uśmiechem pan Józef. 

(ps)

Niejeden prze-
chodzień kręcił z 

niedowierzaniem głową widząc 
grupę mężczyzn pchających 
samochód wprost na schody 
jednego ze sklepów. Po co to 
robili? Tłumaczenie było równie 
zaskakujące.

- Nie było miejsca na chodniku 
i dlatego zdecydowaliśmy się 
przepchać auto – usłyszał nasz 
reporter. 

Faktycznie, z prawej strony 
chodnika były już zaparkowane 
samochody. Ale czy to wystar-
czający powód na to, aby w ten 
niecodzienny sposób parkować 
jak najbliżej sklepu? W wyniku 
takiego parkowania zniszczony 
został najniższy stopień schodów. 
Smaczku sprawie dodaje fakt, że w 
pobliżu znajduje się komenda poli-
cji oraz wydział ruchu drogowego. 

mieszka jak w skansenie

wraz z oddzieleniem środkowego 
pasa ruchu dla skręcających w lewo 
to dodatkowe koszty. Liczymy na 
współfinansowanie przez inwe-
stora – mówi Maciej Bartosiak z 
urzędu miasta w Uniejowie. 

Polomarket ma zostać oddany do 
użytku tuż po wakacjach. 

(ps)

pchali auto... na schody 

Mężczyźni pchają samochód wprost na schody sklepu 

Trzeba przyznać, że fantazja 
niektórych zmotoryzowanych 
poddębiczan nie zna granic. Pcha-
nie samochodu wprost na schody 
sklepu, to najjaskrawszy tego 
przykład. 

(ps)

W wyniku oryginalnego 
parkowania zniszczony został 
stopień

To prawdziwe 
eldorado dla han-

dlowców. I nie tylko w typowe 
dni targowe. Zastawiony stoiska-
mi chodnik na placu Kościuszki 
to już stały element miejskiego 
krajobrazu. Czy jednak kupcy 
nie łamią przepisów. Na problem 
zwraca uwagę jedna z naszych 
Czytelniczek.

- To dość dziwna sprawa, bo na 
wprost handlujących jest tabliczka 
z zakazem handlu – usłyszeliśmy 
od Marii P. (nazwisko do wiado-
mości redakcji). - Jak to jest? Czy 
można handlować, czy nie można? 
Czy policja zwraca na to uwagę? 
Jaka jest postawa władz miasta i 
skarbówki?

Pytań jest wiele. Najpierw roz-
mawiamy z kupcami.

- Nikt nas nie kontroluje. W nor-
malne dni, tzn. w te nie handlowe, 
nikt nie pobiera żadnych opłat. 

Wiele razy przejeż-
dża obok nas policja. 
Nigdy nie było żadnej 
reakcji funkcjonariu-
szy. Skarbówka też 
się tym nie interesuje. 
Płacimy jedynie za 
placowe w dni tar-

gowe – usłyszeliśmy od kupców. 
Handlowcy wiedzą o tabliczce z 

zakazem handlu. 
- Tak, jest taka informacja. Ale 

tabliczka jest stara, cała zardzewia-
ła. Być może ten zakaz został już 
zniesiony – zastanawiają się kupcy. 

Dzwoni-
my do magistratu.

- Tabliczka informująca o zakazie 
handlu została zawieszona ponad 
20 lat temu. Powinna zostać zdjęta, 
bo zakazu handlu w tym miejscu 
nie ma – informuje Magdalena 
Jaworska z urzędu miasta w Pod-
dębicach. 

(ps)

nikt zakazem się nie przejmuje 

Kupcy wiedzą o zakazie. 
Zastanawiają się, czy 
zakaz obowiązuje

Będzie środkowy pas?
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Janusz Kosmalski – przewodniczący 
rady 
na koncie odłożył 7 tysięcy zł
ma dom o powierzchni 127 mkw. 
(brak wyceny)
dochód z tytułu diety radnego 27 360 
zł, emerytura – 16 194 zł

Beata Pokorska
zgromadziła 102 tys. zł 
wynagrodzenie z tytułu pracy 40 994 
zł, dieta 8 610 zł 
samochody: skoda octavia z 2005 r. 
(brak wyceny), skoda fabia z 2002 r. 
(brak wyceny)

Daniel Szafarz
dom o pow. 100 mkw., wyceniony na 
80 tys. zł
gospodarstwo rolne (ponad 12 
ha) – wartość 150 tys. zł 
dochód z gospodarstwa 20 tys. 
zł, dieta – 8 400 zł 
samochód vw passat z 2001 r. 
(brak wyceny)
zaciągnięte kredyt gotówkowy w 
kwocie 30 tys. zł

Grzegorz Kucharzyk
na koncie odłożył 70 tys. zł 
mieszkanie o pow. 56 mkw., war-
tości 145 tys. zł
gospodarstwo rolne (ponad 15 ha), 
wycenione na 150 tys. zł
wynagrodzenie z ARiMR – 25 631 zł, 
dieta radnego - 7 920 zł
zaciągnięty kredyt hipoteczny w 
kwocie 130 tys. zł, kredyt gotówkowy 
– 7 900 zł 

Jolanta Ilska
zgromadziła na koncie 3 703 zł 
dom o pow. 160 mkw., (brak wyceny)
dieta – 8 190 zł, wynagrodzenie z 
tytułu zatrudnienia – 1 680 zł 

Krzysztof Bielawski
odłożył 50 tys. zł 
dom o pow. 90 mkw., wyceniony na 
140 tys. zł 
gospodarstwo (ponad 11 ha), wartość 
– 250 tys. zł
dochód z gospodarstwa 35 tys. zł 

dieta radnego – 10 560 zł 

Lucjan Łukasik
na koncie 1 500 zł 
dom o pow. 90 tys. zł, wyceniony na 
70 tys. zł 
gospodarstwo (ponad 15 ha), wartości 
340 tys. zł 
dochód z gospodarstwa 6 tys. zł 
dieta radnego – 9 120 zł 
samochody: vw golf z 2002 r. i vw 
passat z 2002 r. (brak wyceny)

Marek Cybulski
zgromadził 6 800 zł 
dom o pow. 40 mkw., wyceniony na 
10 tys. zł 
gospodarstwo (15 ha) – wartość 300 
tys. zł 

dochód z gospodarstwa 12 tys. zł 
dieta radnego 7 980 zł 
zaciągnięte kredyty: preferencyjny na 
kwotę 36 tys. zł, mieszkaniowy 43 tys. 
zł, na zakup ziemi 23 tys. zł 

Marianna Grubska 
na koncie zgromadziła 10 tys. zł 
dom o pow. 240 mkw., wartości 500 
tys. zł 
dochód z prowadzenia działalności 
gospodarczej – 54 280 zł 
dieta 7 980 zł 
samochód citroen picasso z 2010 r., 
wartości 40 tys. zł 
zaciągnięty kredyt hipoteczny w 
kwocie 53 tys. zł 

Mirosław Madajski 
zgromadził 56 234 zł 
dochód z tytułu umowy o pracę 34 

036 zł, z tytułu umowy o dzieło 1 tys. zł 
dieta radnego 10 444 zł
zaciągnięty kredyt hipoteczny w 
kwocie 150 tys. zł 

Sławomir Goszczyk – wiceprzewod-
niczący rady 
odłożył 3 700 zł 
dom o pow. 90 mkw. - wartość 50 
tys. zł 
gospodarstwo rolne (prawie 5 ha), 
wartość 120 tys. zł 
dieta radnego – 9 120 zł
samochód: vw new beetle z 2000 r. 
wartości 12 tys. zł 
kredyt odnawialny w ROR – 14 tys. zł 

Tadeusz Warych
na koncie 800 zł 
dom o pow. 140 mkw. (brak 
wyceny) 
dieta radnego 6 300 zł
samochód skoda octavia z 1999 
r. (brak wyceny)

Teresa Łuczak
odłożyła 4 tys. zł 
papiery wartościowe (3 201 zł)
mieszkanie o pow. 48 mkw., 
wycenione na 190 tys. zł 
działka z altanką wyceniona na 

15 tys. zł 
dieta 8 400 zł, emerytura 17 319 zł 
zaciągnięty kredyt gotówkowy w 
kwocie 8 125 zł 

Tomasz Wójcik
na koncie zgromadził 30 tys. zł 
mieszkanie o pow. 43 mkw., wartości 
75 tys. zł 
mieszkanie o pow. 66 mkw., wartości 
199 tys. zł 
wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 
61 279 zł, dieta radnego – 9 840 zł 
samochód vw golf z 2006 r. (brak 
wyceny) 

Wojciech Głowacki
dom o pow. 110 mkw., wyceniony na 
50 tys. zł 
gospodarstwo (ponad 12 ha), wartość 
130 tys. zł 
dieta – 7 350 zł 

Od dziś (poniedziałek) 
droższe jest korzy-

stanie z basenów termalnych. 
Ceny biletów kształtują się na-

stępująco:
w dni robocze: bilet normalny 12 

zł, (po godz. 17.00 - 6 zł), bilet ulgo-
wy 6 (po godz. 17.00 - 3 zł).

W soboty, niedziele i święta: bilet 
normalny 15 zł (po godz. 15.00 - 10 
zł), bilet ulgowy dzienny i po godz. 
15.00 - 6 zł.

Bilet dla osoby nie kąpiącej się 
w dni robocze, soboty, niedziele i 
święta - 3 zł.

Jak geotermia uzasadnia podwyżki?
- Ceny biletów dostosowane 

są do kosztów, jakie spółka musi 
ponieść prowadząc ten rodzaj 
działalności. Dodatkowo we-
szło w życie w dniu 17 grudnia 
2015 roku rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 roku w sprawie wymagań, 
jak im powinna odpowiadać 
woda na pływalniach – infor-
muje Andrzej Peraj, kierownik 
termalnych basenów w Poddę-
bicach.

Z roku na rok liczba mieszkań-
ców i turystów korzystających z 
basenów rośnie.

(ps)

Raczej się do tego 
nie przyznają. Jed-

nak w jedynym sklepie zielarskim 
w mieście coraz częściej klientami 
są lekarze. Głównie kupują pro-
biotyki i witaminy. 

- Medycy są stałymi klientami. 
Zaglądają do nas również dentyści i 
kupują pasty do zębów z naturalnym 
fl uorem oraz szczoteczki do zębów 
z nanosrebrem. Takie szczoteczki 
to prawdziwy hit. Cząsteczki srebra 

mają działanie antybakteryjne i wy-
bielające. Do sklepu, jeśli skupiamy 
się na środowisku medycznym, przy-
chodzą też pielęgniarki. Wachlarz 
naszych klientów jest bardzo szeroki. 
Klientami są młodzi i starzy, kobiety 
i mężczyźni. Wszystkich łączy jedno: 
naturalne metody leczenia – mówi 
Kinga Andrysiak, doradca klienta. 

Czy to zaskoczenie, że do punktu 
zielarskiego przychodzą lekarze? 
Raczej nie, choć prawda jest taka, 

że nie wszyscy medycy 
jawnie o tym mówią. Nie 
chcą, aby utożsamiano ich 
z naturalną medycyną. 

- Dobrze byłoby, gdyby 
nasza medycyna trady-
cyjna nie toczyła bojów z 
ziołolecznictwem. Powinna 
być współpraca. Wielu na-
szych klientów przychodzi 
do nas, bo nie chce wciąż 
przyjmować antybiotyków 
i chemii. Zapewniam, że 
można skutecznie pomóc 
organizmowi bez tych 
wszystkich syntetycznych 
pigułek – słyszymy.

Doradca klienta mówi 
o ziołach, które pomagają 
w wielu dolegliwościach.

- Kobiety pytają przede wszyst-
kim o zdrową żywność, naturalne 
kosmetyki, specyfi ki pomagające w 
pozbyciu się zbędnych kilogramów. 

Beata Olczyk, jest stałą klientką 
sklepu z ziołami.

- Dziś kupiłam ekologiczną żyw-
ność. Mam pewność, że nie ma w 
niej żadnej chemii, ulepszaczy. Dość 
często kupuję tu również chińskie 
herbaty i przyprawy.

Panowie – jak się dowiedzieliśmy 
- szukają ziół na wzmocnienie, w 
tym poprawiających libido. Proszą 
też o zioła na prostatę, preparaty na 
porost włosów. 

- Zioła zawierają lecznicze i od-
żywcze substancje, naturalnie 
występujące w przyrodzie, są bio-
przyswajalne i działają na chory 
organizm kompleksowo. Mają na 
pewno mniej działań ubocznych 
niż leki syntetyczne – dodaje K. 
Andrysiak. - Najsmutniejsze jest to, 
że odwiedzają nas również młodzi 
ludzie poszukujący w naturalnej 
medycynie lekarstw na nowotwory. 
Oczywiście są takie zioła. Doradza-
my w ich doborze, ale nigdy nie na-
mawiamy do tego, aby przerywać 
leczenie konwencjonalne.

tekst i fot. (ps)

ruszył sezon. są podwyżki

MajĄtkI
radnycH

Lekarze w zielarskim 

Mokradła, błoto i woda - tak w 
skrócie można opisać trasę biegu 
przełajowego w Uniejowie. Po raz 
drugi wystartowali biegacze w 
ekstremalnym biegu przełajowym 
“EXTERMYNATOR”. Klub Biegacza 
Geotermia Uniejów wraz z I-szym 

eXtermynator

Dywizjonem Lotniczym z Leźnicy 
Wielkiej byli głównymi organizato-
rami imprezy. Ponieważ uzdrowisko 
Uniejów jest miastem wody, to wła-
śnie takich przeszkód na trasie było 
najwięcej. Śmiałkowie zmagali się na 
dystansie 9 km.

Info: UM
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 192: Chciwego nie nasycisz.

uśmiecHniJ się
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uśmiecHniJ się
* Przechwala się trzech myśliwych. 
Pierwszy z nich:
- Ja to bylem w Afryce i polowałem 
na lwy.
Drugi:
- A ja to byłem na Alasce i polowa-
łem na łosie.
Na to ostatni:
- Hmm, a ja to panowie bylem w Norwegii.
- A fi ordy to ty widziałeś?
- Fiordy?! Panowie, fi ordy to mi z ręki jadły! 

* * * 
* Hotel, recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary:
- Urlop?
- Tak...
- A dzieci państwo posiadają?
- Posiadają...
- A to tym razem państwo nie zabrali?
- Nie zabrali...
- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad!
- Tak...
- A kto został z dziećmi?
- Żona. 

* * * 
* Do biura podróży przychodzi klient i mówi:
- Mam 50 euro. Chciałbym za to jakieś niedrogie 
wczasy, ale żeby na miejscu była dyskoteka, bilard, 
basen, siłownia, sauna, a w pokoju telewizor i kino 
domowe.
- Nie ma u nas czegoś takiego. Ale chce pan takie za 
darmo i to zagraniczne?
- No pewnie!
- Proszę się zgłosić do szwedzkiego więzienia. 

* * * 
* Wnuk pyta swoją ponad osiemdziesięcioletnią bab-
cię:
– Babciu, a jak będziemy już nad morzem, to będziesz 
się ze mną kąpać?
– Chętnie bym z tobą popływała, ale nie wiem, co 
będzie z moim kostiumem kąpielowym, bo ma dziurę 
na kolanie. 

CHŁODNIK Z 
BOTWINKI Z PIECZONĄ CIELĘCINĄ 
I JAJKIEM PRZEPIÓRCZYM
Składniki:
1 pęczek botwinki
100 ml śmietany kremówki
250 ml jogurtu naturalnego
250 ml kefi ru
1 łyżka octu winnego
6 rzodkiewek
2 świeże ogórki
1 pęczek koperku
1 pęczek szczypiorku
2 ząbki czosnku
100 g cielęciny pieczonej w przyprawie 
do pieczenia mięs Prymat
4 ugotowane jajka przepiórcze
Do smaku: sól, pieprz czarny mielony 

Prymat, przyprawa uniwersalna 
Kucharek
Etapy przygotowania:
Botwinkę umyć i pokroić w cien-
kie paski, a następnie parzyć 3-4 
minuty w małej ilości wody z 
dodatkiem szczypty przyprawy 
uniwersalnej Kucharek. Pod ko-
niec, w celu zachowania pięknego 
czerwonego koloru, dodać ocet 
winny, po czym zdjąć botwinkę z 
ognia. Czosnek, szczypiorek, i ko-
perek drobno posiekać, obranego 
ogórka pokroić wzdłuż i usunąć 

nasiona. Rzodkiewki i ogórka pokroić 
w paseczki. Jogurt, śmietanę i kefi r wymie-
szać z zimną botwinką, dodać pokrojone 
warzywa i zioła, doprawić do smaku solą 
i pieprzem, a następnie odstawić do 
lodówki na około 20-30 minut. Pieczoną 
cielęcinę pokroić w cienkie paseczki, 
jajka przepiórcze obrać i przekroić na 
pół. Cielęcinę i jajka ułożyć w miseczkach 
i zalać schłodzonym aromatycznym 
chłodnikiem.

CIELĘCINA W PRZYPRAWACH
Składniki:
600g kotletów cielęcych z kostką
4 łyżki Przyprawy do grilla
sok z 1 cytryny

skórka otarta z 1 cytryny
2-3 łyżki oliwy
4 łyżki posiekanej natki z pietruszki
200 ml jogurtu greckiego
1 Sos sałatkowy czosnkowy
Etapy przygotowania:
Umyj mięso, osusz i energicznie wygnieć 
ręką. Wymieszaj Przyprawę do grilla 
Knorr z sokiem i skórką z cytryny, łyżką 
oliwy i natką pietruszki. Natrzyj kawałki 
mięsa powstałą marynatą, włóż do 
salaterki, szczelnie przykryj i wstaw na 
kilka godzin do lodówki. Ułóż kotleciki 
na rozgrzanym grillu i piecz, skrapiając 
marynatą z salaterki wymieszaną z resztą 
oliwy. Wymieszaj jogurt grecki z Sosem 

sałatkowym czosnkowym Knorr 
dopraw paroma kroplami soku 
z cytryny. Podawaj sos razem z 
mięsem.

SERNICZKI Z MALINAMI
Składniki:
12 herbatników Digestive (ok. 120 g)
80 g masła
400 g trzykrotnie mielonego bia-
łego sera
6 łyżek cukru pudru
1 laska wanilii
2 jajka
2 łyżki mąki pszennej
100 g malin (poza sezonem możesz użyć 
owoców mrożonych lub do każdego ser-

nika na spód nałożyć łyżeczkę 
konfi tury malinowej)
Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do tempe-
ratury 180 st. C.  Masło rozpuść 
w garnku na małym ogniu, 
uważając, aby się nie przypali-
ło. Herbatniki drobno pokrusz, 
używając do tego np. widelca. 
Do pokruszonych herbatników 
dodaj masło. Całość wymieszaj. 
Masę przełóż do sylikonowych 
foremek na muffi nki i ugnieć 
łyżką, tak by pozostawić miejsce 

na kolejne składniki (masa serowa i 
owoce). Foremki schowaj do lodówki. 
Ser przełóż do miski. Wanilię przekrój 
w poprzek, nożykiem wyjmij z niej 
ziarenka i dodaj je do sera. Do miski 
wbij też jajka, dodaj mąkę i cukier. 
Wszystko dokładnie wymieszaj trze-
paczką lub mikserem. Wyjmij foremki 
z lodówki, do każdego wgłębienia 
nałóż łyżkę masy serowej, połóż na 
niej 3–4 maliny i przykryj kolejną war-
stwą masy serowej. Serniczki raczej 
nie urosną, więc wypełnij foremki do 
końca. Wstaw na 20 minut do piekar-
nika. Upieczone serniczki pozostaw 
w foremkach do wystudzenia, gdyż 
dopóki są gorące, możesz je uszkodzić 
podczas wyjmowania. 
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Noc świętojańska, inaczej zwana nocą Kupały to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem 
Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Tradycyjnie już, skansen Łęczycka Zagroda 
Chłopska pod Łęczycą zorganizował z tej okazji liczne atrakcje. Nie zabrakło świętojańskich wianków 
i ludowych strojów. W czasie trwania obchodów nocy świętojańskiej, goście skansenu poszukiwali 
ukrytych kwiatów paproci. Szczęśliwymi znalazcami była pani Monika z Łodzi, pan Mateusz również z 
Łodzi oraz Kuba i Jaś z Łęczycy. 

noc świętojańska w Kwiatkówku

W ludowych strojach

Mali znalazcy

Pamiątkowy obraz ze 
skansenem w tle

Kobiety zbierały zioła z pobliskiej łąki

Wianki popłynęły

Goście mogli 
poznać kowalskie 

rzemiosło
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materiał płatny

Maluchy u burmistrza 
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z opiekunkami 
odwiedziły burmistrza Jacka Sochę. Przedszkolaki były 

ciekawe, na czym polega praca burmistrza, jak wygląda jego gabinet 
i czy wygodnie siedzi się przy jego biurku. Dzieci odwiedziły też salę 
obrad Rady Miejskiej i serwerownię urzędu. 

Do końca 
lipca potrwać 

mają prace remontowe w 
budynku komunalnym w 
Tkaczewie, z którego korzy-
stają panie z KGW. W miejscu 
starego drewnianego podłoża 
położone zostanie betonowe, 
wraz z izolacją przeciwwilgo-
ciową i cieplną. Modernizacja 
gminnego mienia prowadzo-
na jest również w Sokolnikach 
Parceli. W pomieszczeniu, z 
którego też korzysta KGW, 
zamontowane zostaną ściany 
z płyt gipsowo-kartonowych 
oraz położone płytki. Kuchnia 
zostanie również pomalo-
wana i wyposażona w nowe 
oświetlenie. W planach jest 
również inwestycja moderni-
zacyjna w lokalu w Parzycach 
- wykucie otworu okiennego 
w pomieszczeniu kuchennym, 
który służy  paniom z KGW 
oraz kadrze i podopiecznym 
miejscowej świetlicy środowi-
skowej. 

Nagrody dla najlep-
szego ucznia w szko-

le otrzymali:
1.   Amelia Rusiecka - uczennica 

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ozorkowie

2.   Piotr Pawlak - uczeń Szkoły 
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ozorkowie

3.   Bartłomiej Bichta   - uczeń Szkoły 
Podstawowej Nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ozorkowie

Nagrody za osiągnięcia w kon-
kursach i olimpiadach przedmio-
towych otrzymali:
w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ozorkowie: Julia 
Głogowska, Adrianna Jarosik, Julia 
Kaczmarek, Damian Kaźmierczak, 
Zofia Kaźmierczak, Marta Michalska, 
Weronika Mucha, Maciej Mysłowski, 
Aleksandra Rutkowska, Emilia Sobczak
w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Ozorkowie: 
Zuzanna Golema, Kornelia Głowacka, 
Nikola Stępniak, Aleksandra Plaskota

O ogromnym szczę-
ściu mogą mówić 

kierowcy a także pasażerowie 
tramwaju linii 46, który w piątek 
przed południem wykoleił się 
z torowiska po czym wjechał 
na sam środek ruchliwej ulicy 
Zgierskiej. 

- Siedziałem z przodu i widzia-
łem wszystko bardzo dokładnie. 
Tramwaj moim zdaniem jechał zbyt 
szybko. To były sekundy. Najpierw 
zgrzyt, a później jazda wprost na 
ulicę. Czegoś takiego jeszcze nie 
przeżyłem – mówi roztrzęsiony pan 
Robert, który jechał tramwajem. 

Kolejni pasażerowie mieli podob-
ne odczucia. 

- Nie powinno się to wydarzyć. 
Teraz będę się zastanawiać, czy w 
ogóle korzystać z tej linii. To jest 
bardzo ryzykowne. Stare i pokrzy-
wione tory tramwajowe stwarzają 
ogromne niebezpieczeństwo. To ru-
mowisko – słyszymy od pasażerki. 

Warto wspomnieć, że nie było 
to pierwsze takie zdarzenie. W 
ub. roku również opisywaliśmy 

Burmistrz nagrodził uczniów 

w Szkole Podstawowej Nr 5 z Od-
działami Integracyjnymi w Ozorko-
wie: Roksana Bartosiewicz, Aleksan-
der Szaciłowski, Milena Błaszczyk, 
Dominika Pomykała, Julia Wal-
kowska, Antoni Fudalej, Gabriela 
Jabłońska
Nagrody oraz pisemne dowody 
uznania zostały wręczone na uro-
czystościach zakończenia roku 
szkolnego w macierzystych szkołach 
uczniów.

Radość Kół 
Gospodyń Wiejskich

Drzwi otwarte dla każdego

Ozorków Zamiast sklepu z 
odzieżą, punkt z au-

tomatami do gier. Na dodatek 
ogólnodostępny. Nawet małolaty 
mogą bez problemu wejść i zagrać. 
Właściciel salonu przekonuje, że 
działa zgodnie z prawem. 

Trudno w to uwierzyć. W 
centrum miasta można od-
dawać się hazardowi bez 
żadnych ograniczeń. Drzwi 
do salonu są otwarte na 
oścież od wczesnych godzin 
porannych. 

Czy tak jest codziennie?
- Oczywiście – słyszymy od 

sprzedawczyni ze sklepu ogólno-
spożywczego naprzeciwko punktu 
z automatami. - Sama się niedawno 
nad tym zastanawiałam, jak to jest 
możliwe. Żadnej kontroli, każdy 
może wejść.

Kolejny handlowiec dodaje, że 
jeszcze niedawno w salonie działał 
sklep z odzieżą.

- Automaty do gier wstawili w 
ubiegłym tygodniu. Wcale się z tym 
nie kryją. Zauważyłem, że do salonu 
wchodzą też bardzo młodzi klienci. 
Właściwie to jeszcze dzieci. 

Mieszkańcy są zaskoczeni. I nie 
ma się im co dziwić. Jak do tej pory 

podobne salony 
funkcjonowały pod 

przykrywką. Najbar-
dziej bulwersują jednak 

informacje o małoletnich 
klientach, którzy nie mają żadnych 
problemów z wejściem do salonu. 

- Nie jest tak, że pozwalam na to, 
aby na automatach grały dzieci – 
zapewnia właściciel punktu. - Salon 
jest monitorowany. Gdy widzę, że 
wchodzą dzieci, to od razu reaguję. 
Przyjeżdżam na miejsce i wypra-
szam z pomieszczenia małoletnich. 
Działam legalnie. Dopiero za kilka 
dni zmienia się prawo w związku z 
ustawą o grach hazardowych. Nowe 
prawo zakazujące hazardu obowią-
zuje od 1 lipca. 

Jak wygląda w praktyce walka z 

nielegalnymi automatami do gier? 
Tym zajmuje się głównie Izba Celna. 
Celnicy przyjmują zgłoszenia o miej-
scach, gdzie są nielegalne automaty 
hazardowe. I po kolei wszystkie 
takie miejsca odwiedzają. Następnie 
„przeprowadzają eksperyment”, 
czyli grają na automacie. Jeśli ocenią, 
że wygrana w grze zależy od losu, a 
nie od zręczności gracza, wszczynają 
sprawę o nielegalny hazard. Nie ma 
przy tym znaczenia, czy automat wy-
płaca, czy nie wypłaca wygranych. 
Jakie to kary? 12 tysięcy złotych kary 
administracyjnej. 

Legalnie będzie można od lipca 
pograć na „jednorękich bandytach” 
jedynie w koncesjonowanych kasy-
nach i salon gier.

(stop) 

Niesamowite! Tramwaj wjechał na drogę!
wykolejenie się tramwaju linii 46 
na ul. Zgierskiej. Wówczas tramwaj 
jednak nie wjechał na ulicę. 

Na pewno fatalny stan torów 
nie sprzyja płynnej i bezpiecznej 
jeździe. Ponadto w piątek upał z 
całą pewnością również przyczynił 
się do wykolejenia. Rozgrzane od 
tropikalnego słońca tory wyginały 
się we wszystkie strony.  

O szczęściu mogą też mówić 
kierowcy.

- Dość często jeżdżę Zgierską – 
słyszymy od Piotra Stelmasiaka. 
- Aż strach pomyśleć, co stałoby się, 
gdybym akurat znalazł się na ulicy 
w miejscu wykolejenia tramwaju. 

Kierowca tramwaju nie chciał roz-
mawiać o przyczynach wypadku. 
MPK uruchomiło autobus zastęp-
czy. Mniej więcej po godzinie od 

wykolejenia na miejscu pojawiły się 
samochody techniczne. Ściąganie 
tramwaju z ulicy trwało ponad pół 
godziny. 

Na szczęście z powodu niebez-
piecznego wykolejenia nikt nie 
ucierpiał. 

(stop) 

Hazard dla WszystkIcH!

Do salonu może wejść 

każdy. Drzwi są 
otwarte 

- Można od-
nieść wrażenie 

– czytając samorządowe pismo 
- jakby inwestycje drogowe pro-
wadzone przez powiat zgierski 
były realizowane przez gminę 
Ozorków. Niestety, tak nie jest.  
Wójt – moim zdaniem, nic nie 
zrobił – twierdzi Krzysztof Łe-
bedowski, radny powiatowy. 
-  W urzędzie rozrosła się admi-
nistracja, poza tym wójt wypłaca 
wysokie wynagrodzenie swojemu 
doradcy. Manipulacja informacją 
w gazecie samorządowej jest tak 
ładnie skrojona, że może tylko 
wprowadzić mieszkańców w błąd, 
aby mieli wrażenie, że trwające 

inwestycje powiatowe to zasługa 
wójta. Niestety to jest działanie 
socjotechniczne mające na celu 
ukazywać sukcesy wójta, których 
nie ma. Wystąpiłem z pismem do 
przewodniczącego rady gminy 
Ozorków, aby obudził się ze snu 
zimowego i aby jak najszybciej z 
radą gminy Ozorków podjął dzia-
łania zmierzające do współpracy 
z powiatem. Chodzi głównie o 
podjęcie uchwał dot. realizacji 
wspólnych inwestycji drogowych. 
Jak np. remontu drogi Leśmierz
-Parzyce-Cedrowice. Burmistrz 
Ozorkowa dzięki wystąpieniu 
wspólnie z powiatem o środki 
zewnętrzne bardzo dużo zyskał 

dla mieszkańców Ozorkowa. Mam 
nadzieję, że wójt weźmie przykład 
z innych włodarzy zacznie działać i 
otrząśnie się z letargu w jakim tkwi 
od wyborów. Cały powiat czeka 
na decyzje gminy Ozorków po 
kwietniowym spotkaniu z wójtem i 
radą gminy Ozorków, gdzie nic nie 
ustalono choć powiat zapropono-
wał duże pieniądze na inwestycje w 
gminie Ozorków. Przed inwestycją, 
którą zrobił powiat zgierski w Le-
śmierzu polegającą na naprawie 
drogi 2513E wójt gminy powinien 
wymienić kanalizację, niestety 
mimo moich ponad rok temu 
składanych pism w w/w sprawie 
wójt zbagatelizował temat. 

RaDny negatywnie o Działaniach wójta
Gm. Ozorków
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reklama

- Poklepał mnie po 
ramieniu i powie-

dział, że nie widzi możliwości 
współpracy – mówi Tomasz K. 
(nazwisko do wiadomości redak-
cji), który jeszcze do niedawna 
był organistą w kościele pw. 
NMP Królowej Polski. 

Pan Tomasz był organistą w 
kościele „na górce” od prawie 25 
lat. Decyzja księdza proboszcza 
Zenona Piechoty o zakończeniu 
współpracy z organistą spotka-
ła się z wieloma komentarzami 
wiernych. Nasi Czytelnicy w tej 
sprawie dzwonili do redakcji. 

- Organista bardzo wiele zrobił 
dla naszego kościoła. Dlaczego 
już go nie ma? Czym zawinił, że 
ksiądz go zwolnił? - to jedna z 
wypowiedzi parafianki. 

Niektórzy wierni podejrzewają, 
że decyzja proboszcza podjęta 
została po niedawnych komuniach 

świętych.
- Słyszałam, że były jakieś skargi 

na organistę – dodaje kolejna pa-
rafianka. - Dlatego już nie ma go 
w kościele. 

Tomasz K. o rzekomych skar-
gach dowiedział się od naszego 
reportera.

- Jest mi przykro, że niektórzy 
parafianie w ten sposób mówią. 
Nie ukrywam, że jestem takimi 
opiniami mocno zaskoczony. Po 
komuniach dostałem kwiaty, dzię-
kowano mi – zapewnia były już 
organista w kościele NMP. 

Pan Tomasz nie ukrywa tego, że 
nie tak wyobrażał sobie pożegna-
nie z pracą w kościele.

- Proboszcz nie miał żadnych 
negatywnych uwag pod kątem 
mojej pracy. Po prostu poklepał 
mnie po ramieniu i powiedział, że 
nie wyobraża sobie dalszej współ-
pracy ze mną. Dlaczego? Tego nie 

wiem. I to jest najgorsze. Wydaje 
mi się, że właśnie z powodu takiej 
formy jest tyle komentarzy wśród 
parafian. Ludzie zachodzą w gło-
wę, co tak naprawę się stało. A tak 
nie powinno być. Jeśli proboszcz 
podjął taką decyzję, to powinien 
jasno powiedzieć o powodach. 

Organista zatrudniony był przez 
proboszcza na podstawie umowy 
o dzieło.

- Umowa była co miesiąc prze-
dłużana. Nie zostałem zwolniony, 
jedynie ksiądz proboszcz nie pod-
pisał ze mną kolejnej umowy. Szko-
da mi tego wszystkiego. Założyłem 
w kościele chór oraz orkiestrę. Nie 
wiem jaka będzie przyszłość tych 
struktur. Nie chciałbym krytyko-
wać księdza, ale moi przyjaciele i 
wielu znajomych negatywnie oce-
nia decyzję proboszcza. Uważają, 
że na to nie zasłużyłem i że nie jest 
to sprawiedliwe. 

Po deklaracji bur-
mistrza kupcy mają 

powody do zadowolenia. Jesie-
nią tego roku ruszyć mają prace 
modernizacyjne miejskiego 
targowiska. Przede wszystkim 
poprawione ma zostać odwod-
nienie terenu. Być może pojawi 
się również dodatkowe oświe-
tlenie tuż pod zadaszeniem 
wiaty. 

Po ostatnich gwałtownych opa-
dach deszczu handlujący pod 
wiatą miny mieli nietęgie. 

- Targowisko zostało komplet-
nie zalane. Tak dzieje się zawsze 
podczas większych opadów – 
mówi Krzysztof Wodnicki, jeden 
z kupców. - W sprawie braku 
odpowiedniego odwodnienia 
pisałem już do burmistrza. Po-
ruszyłem również temat niewy-

starczającego oświetlenia. Pod 
tym ogromnym zadaszeniem 
jest ciemno. Niewiele dają lampy 
ustawione w pobliżu. 

Burmistrz Jacek Socha mówi o 
zaplanowanych poprawkach. 

- W planach na jesień chcieli-
byśmy wykonać prace na targo-
wisku związane z modernizacją 
odwodnienia. Odpływy rynien 
mają zostać wpuszczone w zie-
mię, tak aby woda bezpośrednio 
leciała do sieci. Zastanowimy się 
także nad zrobieniem oświetlenia 
pod wiatą.

Kupcy, którzy ostatnio dzwonili 
do redakcji, zwrócili też uwagę na 
zanieczyszczone rynny w których 
pełno jest liści. Włodarz miasta 
zapewnia, że rynny zostaną wy-
czyszczone. 

(stop) 

Zjawisko jest 
nagminne. Dla-

tego spółka monitorująca eks-
ploatację sieci wodociągowej 
zorganizowała wieczorne i 
nocne patrole. 

- Nieuczciwi gospodarze podłą-
czają węże do hydrantów przeciwpo-
żarowych i w ten nielegalny sposób 
nawadniają swoje pola – mówi 
Grzegorz Kucharski, wiceprezes 
spółki. - Do takich sytuacji docho-
dzi na terenie całej gminy. Najczę-
ściej rolnicy uprawiający warzywa 
kradną wodę. 

Co grozi takim rolnikom? Kara 
grzywny nawet do 5 tysięcy zł. 

- Bardzo często jest tak, że na 
miejscu ustalamy kwotę grzywny. 
Wiemy mniej więcej jak długo 
pobierana była woda. W ubiegłym 
roku złapaliśmy rolnika na gorącym 
uczynku. Nie protestował, przyznał 
się do przewinienia i zapłacił ponad 
tysiąc złotych kary. Dodatkowo, 
podczas nielegalnych poborów 
wody, nagminnie uszkadzane są 
hydranty i zabezpieczenia, co do-
prowadza do ciągłych wycieków i 
marnotrawstwa. 

G. Kucharski apeluje do rolników 
o uczciwość. 

- Z powodu takich kradzieży cier-
pią wszyscy mieszkańcy. Nie rzadko 
jest bowiem tak, że drastycznie 
spada ciśnienie i w kranach wody 
jest bardzo mało, albo wręcz nie 
ma  jej wcale. 

W tym roku kradzieże wody miały 
miejsce w kilku miejscowościach, 
m.in. w Modlnej, Tymienicy, Sokol-
nikach Lesie. 

Warto dodać, że w wielu przy-
padkach zniszczony hydrant staje 
się potencjalnym źródłem skażenia 
bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej. Stanowi to ogromne 
zagrożenia dla zdrowia! 

Zauważone przypadki kra-
dzieży wody z hydrantów można 
zgłaszać pod numerami telefo-
nów: 

606 811 045 lub 606 811 044. 
(stop)

ta decyzja PodzIelIła WIernycH

Co dzieje się w kościele? Wierni pytają o powody pożegnania się 
proboszcza z organistą

Takich uwag jest dużo. Jak się 
dowiedzieliśmy, w sprawie decyzji 
księdza proboszcza niektórzy wier-
ni piszą do łódzkiej kurii. Martwią 
się losem kościoła, przyszłością 
chóru i orkiestry. 

Z księdzem proboszczem nie 
udało nam się porozmawiać. Wy-
słaliśmy maila do kurii z pytaniami 
dotyczącymi decyzji proboszcza. 
Czekamy na odpowiedź. 

tekst i fot. (stop) 

rolnicy kradną wodę Miasto zmodernizuje targowisko 

Targowisko zostanie jesienią zmodernizowane – obiecują 
miejscowe władze 

Spusty rynien mają zostać wpuszczone wprost do sieci 
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Zakończył się rok szkolny, dzieci 
rozpoczęły długo wyczekiwane 
wakacje. Nic więc dziwnego, że 
podczas uroczystości kończą-
cych tegoroczną naukę dopisy-
wały im humory. W szczegól-
ności absolwentom gminnych 
podstawówek, bowiem Szkoły 
Podstawowe z gminy Parzęczew 
uzyskały bardzo wysoki wynik 
sprawdzianu klas VI. 

Stosownie do wyników usta-
lanych przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną gmina Parzę-
czew zajęła w tym roku pierw-
sze miejsce w województwie z 
pierwszej części sprawdzianu. 
Średnie wyniki szkół oceniane 
są w dziewięciostopniowej skali 
staninowej. Na najwyższy wynik 

w województwie z pierwszej 
części sprawdzianu, czyli łącznej 
punktacji z egzaminu z języka 
polskiego i matematyki miał 
wpływ bardzo wysoki (czyli 8 w 
9 – stopniowej skali staninowej) 
wynik Szkoły Podstawowej w Pa-
rzęczewie oraz wysoki (czyli 7 w 
9 – stopniowej skali staninowej) 
wynik Szkoły Podstawowej w 
Chociszewie. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Parzęczewie 
najwyższą punktację uzyskali 
z języka polskiego - 84,3 (o 13,3 
% więcej niż  średnia w kraju). 
Królowa nauk matematyka też 

nie sprawia uczniom problemów, 
bowiem wynik szkoły to 66,6% 
(o 12,6% więcej niż średnia w 
kraju). Ogólnie z pierwszej czę-
ści (polski, matematyka) średni 
wynik szkoły to 75,6% (o 12,6 % 
wyżej niż średni wynik w kra-
ju). Podobnie część druga, czyli 
język nowożytny, który wypadł 
zdecydowanie powyżej średniej 
w powiecie, województwie i 
kraju - 75,4% (o 4,4% więcej niż 
średnia w kraju).

23 czerwca, podczas uroczy-
stości zakończenia roku klas szó-
stych, uczniowie, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki sprawdzianu 
lub są laureatami konkursów 
przedmiotowych na szczeblu 
ogólnopolskim, wojewódzkim 

czy powiatowym, zostali uhono-
rowani przez wójta Ryszarda No-
wakowskiego stypendiami.  Takie 
nagrody otrzymało w tym roku 
ośmioro absolwentów ze szkoły w 
Parzęczewie oraz jeden ze szkoły 
w Chociszewie. Stypendyści nie 
kryli radości z faktu, że władze 
gminy doceniły ich osiągnięcia. 
Wśród nich znaleźli się:  Dobrosła-
wa Pawlak, Hanna Ludwiszczak, 
Agata Bagińska, Robert Ściśliński, 
Alicja Czaplińska, Przemysław 
Zych, Maciej Suligowski, Zuzanna 
Michałowska i Hubert Marczak.

- Jesteśmy niezmiernie dumni z 

tak wysokich rezultatów, a szósto-
klasiści mogą już spać spokojnie, 
bo swój pierwszy egzamin w życiu 
zdali na medal...złoty medal! Gra-
tulujemy! – mówi dyrektor SP w 
Parzęczewie Agnieszka Graczyk.

Nagrody od wójta otrzymali 
również nauczyciele przedmiotów 
podlegających ocenie na spraw-
dzianie: Aleksandra Sroczyńska- 
Kisser- nauczyciel j. polskiego 
w SP Parzęczew,  Ewa Gapsa 
–nauczyciel matematyki 
w SP Parzęczew,  Ewa 
Dominczyk – nauczy-
ciel j. angielskiego w SP 
Parzęczew oraz Barbara 
Witczak – nauczyciel 
matematyki w SP Cho-
ciszew.

Wójt gminy Ryszard 
Nowakowski nie ukry-
wał zadowolenia z bar-
dzo wysokich wyników 
z gminnych szkół.

 - Nasza Strategia 
Rozwoju Oświaty jest 
od kilku lat konse-
kwentnie wdrażana i 
przynosi oczekiwane 
rezultaty. Postawiliśmy 
na jakość nauczania 
począwszy od przed-
szkoli poprzez szkoły 
podstawowe po gim-
nazjum. Nie szczę-
dzimy pieniędzy na 

nagrody dla tych, którzy przez 
swoją pracę osiągają wymierne 
sukcesy – mówi wójt.

W wyjątkowy sposób zakończyli 
swój rok szkolny parzęczewscy 
gimnazjaliści, bowiem po 39 la-
tach pracy jako nauczyciel, w tym 
siedemnastu jako dyrektor gimna-
zjum w Parzęczewie  na emeryturę 
przechodzi Ewa Świniuch. Funkcję 
dyrektora pełniła od początku ist-
nienia gimnazjum w Parzęczewie, 

czyli od 1999 r., gdzie 

uczyła także chemii. Na uroczysto-
ści kończącej rok szkolny nie obyło 
się bez kwiatów, wzruszeń, po-
dziękowań oraz gromkiego, zasłu-
żonego aplauzu dla dyrektor. Wójt 
oraz radni gminy złożyli na ręce 
pani Ewy kwiaty i podziękowa-
nia za wszystkie lata współpracy, 
podkreślając jej ogromne zaanga-
żowanie w codzienne życie szkoły, 
sumienną realizację obowiązków 
służbowych oraz pomoc udzielaną 
całej szkolnej społeczności. 

Gmina Parzęczew najlepsza 
w województwie

w SP Parzęczew,  Ewa 
Dominczyk – nauczy-
ciel j. angielskiego w SP 
Dominczyk – nauczy-
ciel j. angielskiego w SP 
Dominczyk – nauczy-

Parzęczew oraz Barbara 
ciel j. angielskiego w SP 
Parzęczew oraz Barbara 
ciel j. angielskiego w SP 
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Angina to choroba, którą każ-
dy przechodził przynajmniej 
raz – zwykle latem, bo angina 
upodobała sobie właśnie tę porę 
roku. Dlaczego? W upale szaleją 
bakterie – a to one najczęściej 
wywołują anginę. Objawy anginy 
to ból gardła, ból głowy, dreszcze 
i gorączka.

Angina, czyli zapalenie migdał-
ków podniebiennych, w przeci-
wieństwie do innych tzw. chorób 
infekcyjnych, które są wręcz przypi-
sane do jesieni i zimy, przytrafia się 
najczęściej latem. A w upale objawy 
anginy są jeszcze trudniejsze do 
zniesienia.

Podczas letnich aktywności zdarzają 
się wypadki, których efekty - ska-
leczenia, rozbite kolana, starty na-
skórek, należy oczyścić i odkazić. 
Każda, nawet pozornie niegroźna 
rana niesie ze sobą ryzyko zakażenia.  
Przed wyjazdem na urlop pamiętaj o 
spakowaniu do plecaka podręcznej 
apteczki z opatrunkami, plastrami, 
bandażami, środkiem do skutecznej i 
bezpiecznej dezynfekcji oraz żelem na 

stłuczenia. Pamiętaj, że nawet pęcherz 
na stopie może okazać się groźny, je-
żeli do obuwia dostanie się ziemia lub 
piasek, w których skolonizowane będą 
laseczkami tężca.
Z urlopu nad jeziorem lub z lasu może-
my wrócić z ukąszeniami owadów lub z 
pasażerem na gapę (kleszczem). Skutki 
ukąszeń można złagodzić preparatami 
zawierającymi wapń, środkami odczu-
lającymi oraz antybakteryjnym płynem.

Pierwsze promienie słońca mogą za-
pewnić piękną opaleniznę, ale czasem 
także oparzenia słoneczne. Dlatego 
oprócz stroju kąpielowego koniecz-
nie spakuj do torby m.in. preparaty 
z zawartością d-pantenolu (składnik 
pianek łagodzących skutki kąpieli 
słonecznych) i zapobiegawczo kremy 
z filtrem UV. W podręcznej pateczce 
przydadzą się też tabletki od bólu 
głowy i ziołowe krople na żołądek 

Maliny to bogate źródło 
witaminy C i błonnika. 
Zawierają trochę wapnia 
i żelaza, witaminy E 
i kwasu foliowego, 
również kwas salicylowy. 
Witamina C wzmacnia układ 
odpornościowy, sprawia, że 
lepiej przyswajamy żelazo. Jest 
również ważnym antyoksydantem 
zapobiegającym nowotworom. 
Natomiast kwas foliowy stanowi niezbędny składnik diety 
kobiet planujących ciążę.  Maliny pomagają również w 
oczyszczaniu organizmu z toksyn, zwalczaniu niestrawności 
i biegunek. Sok z tych owoców pity w trakcie przeziębienia 
łagodzi kaszel. Herbatka z liści malin pita regularnie 
przez ostatnie trzy miesiące ciąży łagodzi bóle porodowe. 
Zmniejsza też bóle miesiączkowe, pod warunkiem że pije się ją 
systematycznie kilka dni przed pojawieniem się krwawienia.

Woda mineralna
W czasie upałów najlepiej sięgać 
po wodę wysokozmineralizowa-
ną lub średniozmineralizowaną, 
która zawiera wysokie stężenie 
składników mineralnych, zwłasz-
cza takich jak magnez i wapń.
Do szklanki wody mineralnej 
możemy dodać plasterek cytry-
ny, listek melisy lub mięty, które 
dodatkowo nas orzeźwią. Woda 
powinna mieć temperaturę po-
kojową lub być lekko schłodzona.

Sok pomidorowy
Sok pomidorowy jest skarbnicą 
potasu, dlatego szklanka schło-
dzonego soku z pomidorów 
uzupełni niedobór tego pier-
wiastka. Dobre na upały jest też 
gazpacho - hiszpańska zupa z 
pomidorów podawana na zimno. 
Ponieważ jest to słona potrawa, 
dodatkowo dostarczymy organi-
zmowi sodu.

Owoce, nie tylko w formie 
soków

Owoce składają się w 80-90% z 
wody, dlatego jedząc je, szybko 
ugasimy pragnienie. Odwodnie-
niu organizmu zapobiegną także 
napoje przyrządzone na ich ba-
zie. Szczególnie warto sięgnąć po 
owoce bogate w potas: morele, 
czereśnie, brzoskwinie, truskawki, 
gruszki i cytrusy.

Koktajl ze świeżych ogórków 
lub melona

Ogórek w 95% składa się z wody, 
a do tego zawiera sporo pota-
su. Idealny na upalne dni jest 
chłodnik ogórkowy. Dwa razy 
więcej potasu - przy takiej samej 
zawartości wody - ma melon.

Herbata z mięty
Mięta ma działanie ochładzające, 
dlatego szybko obniży tempe-
raturę ciała. Słaby napar herbaty 
miętowej można pić zarówno 
schłodzony, jak i ciepły. 

Napoje izotoniczne
Niedobór elektrolitów pojawia 
się zarówno podczas aktywności 
fizycznej, jaki i upałów. W obu 
przypadkach pomogą napoje 
izotoniczne, które wyrównają 
poziom wody i uzupełnią niedo-
bór elektrolitów w organizmie. 
Zawierają one nie tylko cenne 
biopierwiastki w odpowiednich 
proporcjach, lecz także witaminy 
i niewielkie ilości węglowodanów.

Nadmierne pocenie się w upały to problem bardzo wielu osób. Pocenie się to naturalny proces regulujący ciepłotę ciała. 
Sam pot jest niemal bezwonny i wydzielany w normalnych ilościach zwykle nie sprawia kłopotu. Jednak podczas upa-
łów system chłodzenia organizmu przełącza się na wyższe obroty i wydzielanie potu znacznie się zwiększa. To stwarza 
sprzyjające warunki do mnożenia się bakterii bytujących na skórze. Pot jest dla nich dobrą pożywką. Rozkładają go, a 
skutkiem ubocznym tego procesu jest nieprzyjemny zapach. Jeśli do tego dodać jeszcze stale wilgotną skórę, uczucie 
dyskomfortu jest oczywiste.
 Producenci kosmetyków znaleźli rozwiązanie. Masz duży wybór tzw. chłodzących preparatów do ciała, zawiera-

jących mentol, olejek z mięty pieprzowej lub wyciąg z eukaliptusa, które po nałożeniu na skórę 
pobudzają receptory zimna. Choć tak naprawdę wcale nie obniżają 
temperatury, to dają przyjemne uczucie chłodu. Są też kosmetyki 
działające tylko na zmysł węchu z dodatkiem orzeźwiających olejków 
owocowych lub roślinnych. Są wreszcie kosmetyki zwalczające zapach 
potu lub w ogóle hamujące jego wydzielanie.
Kąpiel w wannie czy prysznic?
Nawet, jeśli normalnie wolisz kąpiel w wannie, podczas upałów zdecy-
dowanie lepszy jest prysznic. Strumień wody masuje i dodaje energii 
przynajmniej na kilka godzin. Do mycia ciała użyj żelu z chłodzącą miętą 
albo orzeźwiającym zapachem cytrusów lub zielonej herbaty. Do wło-
sów wybierz szampon o takich samych świeżych nutach zapachowych. 
Prysznic zakończ, polewając ciało chłodną wodą, dzięki temu zwężą się 
ujścia gruczołów potowych. Potem delikatnie osusz skórę, ale nie pocieraj 
ręcznikiem, by jej niepotrzebnie nie rozgrzewać. Na koniec posmaruj ciało 
lekkim balsamem nawilżającym zawierającym np. mentol. Co na jakiś czas 
zapewni miłe uczucie chłodu.

co pić i Jeść w czasie 
upałów?

czego nie pić 
w czasie upałów?

Alkohol
Podczas upałów promienie słoń-
ca nadmiernie rozszerzają naczy-
nia krwionośne, a tym samym 
zmniejszają wydolność układu 
krążenia. Alkohol działa podob-
nie, w związku z tym takie połą-
czenie powoduje niebezpieczne 
wahania ciśnienia. Na alkohol, ale 
jedynie w postaci szklanki piwa 
lub lampki wina, można sobie 
pozwolić wieczorem.

Kawa
Zawarta w kawie kofeina podnosi 

ciśnienie, przez co działa mo-
czopędnie, wypłukując magnez 
i potas z organizmu. Tym, którzy 
nie wyobrażają sobie dnia bez 
filiżanki kawy, w czasie upałów 
lekarze polecają szklankę schło-
dzonego latte lub kawę bezko-
feinową.

Mocna herbata
Herbata zawiera dużą ilość te-
iny, która działa tak jak kofeina, 
przez co sprzyja zwiększonemu 
usuwaniu elektrolitów z orga-
nizmu.

Maliny 

JAK NIE ZACHOROWAć? 
Nie można się zaszczepić przeciwko anginie. Ilość szczepów samych pacior-
kowców jest olbrzymia, a szczepionka może działać tylko na jeden z nich. Nie 
ma więc sensu przyjmować setki szczepionek, gdy chorobę może wywołać 
sto pierwszy szczep. W zmniejszeniu ryzyka zachorowania na anginę jeste-
śmy więc zdani tylko na siebie, dlatego przestrzegajmy poniższych zasad:
Lecz zęby i wszelkie stany zapalne zatok czy uszu, ponieważ są to ogniska 
infekcji umiejscowione blisko migdałków. Stąd bakterie mogą szybko się 
do nich przenieść. 
Unikaj osób już zainfekowanych; jeżeli anginę złapał ktoś z domowników – 
zwracaj uwagę na to, by nie używać np. tych samych sztućców, kubków co 
chory. Myj starannie ręce po kontakcie z chorym na anginę. 
Dbaj o odporność – jedz dużo warzyw i owoców bogatych w witaminy, 
wysypiaj się, wypoczywaj, uprawiaj jakiś sport, ubieraj się stosownie do 
pogody, zrezygnuj z używek. 
Po konsultacji z lekarzem możesz skorzystać z leków zwiększających od-
porność organizmu.
Unikaj tzw. szoków termicznych – w samochodzie nie nastawiaj klimatyzacji 
na silne chłodzenie, nie wskakuj z rozgrzanej słońcem plaży do zimnej wody; 
gdy jest upał, nie pĳ bardzo zimnych napojów, np. z kostkami lodu, ani nie 
jedz mocno zmrożonych lodów.

sem inwazja drobnoustrojów 
jest zbyt duża, by migdałki dały 
sobie z nią radę. Wtedy dochodzi 
do ich stanu zapalnego. Anginę 
najczęściej wywołują bakterie 
(zwykle paciorkowce), ale na 
ławie oskarżonych powinny też 
zasiadać wirusy, a czasem grzy-
by. Wszystkie te drobnoustroje 
mogą się przenosić na drugiego 
człowieka drogą kropelkową 
(gdy chory np. kicha, kaszle) 
lub za pośrednictwem wspólnie 
używanych sztućców, naczyń itp. 

Sposoby na pot

angIna lubI uPały
Przyczyny

A n g i n a  t o 
zapalenie mi-
gdałków pod-
n i e b i e n nyc h , 
które są skupi-
skiem komórek 
obronnych or-
ga n i zmu.  Ich 
zadaniem jest 
zatrzymywanie 
bakterii, wiru-
sów czy grzy-
bów i neutra-
lizowanie ich. 
Niestety, cza-

apteczka na wakacje. Bez tego nie ruszaj się z domu!
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 
Prasowaczka
Wykształcenie minimum 
podstawowe, umiejętność 
prasowania, doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie minimum 
podstawowe,  doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Kierowca C+E
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. 
C+E, doświadczenie zawodowe 
minimum 1 rok  
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze (mile widziane), 
umiejętność konstrukcji odzieży 
oraz odszywania wzorów.
P.P.H.U ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Magazynier/sortowacz
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ
00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

Kierowca kat. B + C, sprzedawca 
Prawo jazdy kat. B + C 
Firma Handlowa „ROLSPEC” 
Jerzy Ogłoszka, Marzena 
Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

Operator maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność rozpoznawania 
kolorów, aktualna książeczka 

sanepidowska
KONVERT POLSKA
ul. Piotrowska 183/187
90-447 Łódź
e-mail: joanna.tokarczyk@konvert.
pl
Miejsce pracy: Aleksandria

Fryzjer
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe kierunek fryzjer lub po 
kursie fryzjerskim, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
fryzjera
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588 

Bukieciarka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w 
bukieciarstwie, chęć do pracy, 
mile widziane doświadczenie
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588
Sprzedawca
Rzetelność, sumienność, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. E. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76
Praca w Łęczycy, ul. Kaliska, 
Belwederska,  
E. Orzeszkowej.

Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław 
tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.

Ekspedientka
Wykształcenie podstawowe, 

książeczka sanitarno-
epidemiologiczna, wymagane 
doświadczenie.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Dariusz Fibor
ul. Dworcowa 5e
99-100 Łęczyca
tel. 501 287 591

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 510 700 962
Miejsce pracy: Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia, chęć do pracy, 
min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz 
Pawłowski 
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61
Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.

Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005
Ciastowy
Książeczka zdrowia, 
doświadczenie na danym 
stanowisku.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A

OGŁOSZENIA DROBNE

99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Obsługa wesołego miasteczka
Chęć do pracy, mile widziane 
prawo jazdy kat. B.
Działalność Kulturalno-
Rozrywkowa „WESOŁE 
MIASTECZKO” Mirosław Jabłoński
ul. Fiołkowa 2, 91-601 Łódź
tel. 665 150 147

Kierowca autobusu 
Prawo jazdy kat. D, aktualny kurs 
na przewóz osób, mile widziane 
doświadczenie zawodowe.
DYNAMIC Travel
Kurzawa i Kurzawa Sp. j.
ul. klonowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 603 960 871
Praca w Łęczycy 

Pomoc lakiernika
Wykształcenie podstawowe.
KMPERFORMANCE MARIANNA 
KMIECIAK
Zagaj 10
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 514 195 642

Murarz
Systematyczność, 
odpowiedzialność, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
murarza.
DAR-BUD Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30, 99-100 Łęczyca
tel. 519 056 415

Masarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – masarz, 
wędliniarz, aparatowy 
przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a, 
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie 
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej 
Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Społem PSS „Mazur” 
w Łęczycy wynajmie: lokal han-

dlowy Pl. Kościuszki 11 – róg 
Kaliska oraz pawilon handlowy 
przy ul. Belwederskiej 9. Infor-
macji udziela Zarząd Spółdziel-

ni, tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Zaginęły kluczyki od samochodu 
i kluczyki od skrzynki elektrycz-
nej typu ABLOY - Łęczycy ulica 

Kaliska/Konopnicka. Szczęśliwe-
go znalazcę proszę o kontakt. 

Tel.: 514-849-634

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Ozorkowie, M-4, pow. 
60,67 m², parter, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, wc, c.o. lub zamie-

nię na M-3 z dopłatą. 
Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, 
ok/ Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam stół pokojowy rozkła-
dany z szybą 70 x 100, mahoń, 

stan idealny. Cena 80 zł Tel.: 
782-258-797

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

Sprzedam tunel ogrodniczy 
foliowy z drzwiami; szer. 7,6m,  

dł. 30m. Tel.: 533-100-408 

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

Hak holowniczy 1400 kg, 
atest, homologacja – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

„BAMBINO” + stare płyty 
winylowe – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

reklama

reklama
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ogłoszenie

Na drogach powiatu łęczyckiego 
można w końcu spotkać dro-
gowców. Niektóre trakty już od 
dawna wymagały naprawy. Ekipa 
wyposażona w ubijarkę i czarną 
masę asfaltową w ubiegłym tygo-
dniu pracowała na drodze Topola 
Królewska – Grabów przez Błonie.

Na trasie powstał korek, bo sa-
mochód brygady remontowej stał 
w poprzek drogi. Kierowcy choć 
cieszą się z remontu, krytykują 
sposób jego prowadzenia.

- Obraz jak z kabaretu – mówi 
Łukasz Zduńczyk, jeden z zapyta-
nych kierowców. – Posypią trochę 
tej masy w dziurę, ręcznie ubiją i 
wystarczy do pierwszego przejazdu 
samochodu ciężarowego. Mało tego, 
że wszystko się od razu rozpryśnie 
to jeszcze jest to niebezpieczne dla 
szyb samochodów osobowych. Jak 
taki kamyk uderzy, to szyba może 
pęknąć.

- Nawet jak samochody nie wy-
biją tego uzupełnienia, to bardziej 
ulewny deszcz wypłucze resztę. 
To po prostu szkoda pieniędzy. Jak 
nie ma za co porządnie naprawić, 

Ruszyli z remontami, kierowcy krytykują

to lepiej wcale – wtrąca Piotr Sto-
larczyk, kolejny zdenerwowany 
kierowca. - Tak jest od lat, ciągle to 
samo. Trzy lata temu położyli na tej 
drodze dywanik asfaltowy tylko 
kawałkami. A to jeszcze gorzej.

Droga relacji Topola Królewska 
– Grabów przez Błonie należy do 
bardziej uczęszczanych, z tego 
względu, że prowadzi do Dąbia nad 
Nerem, gdzie jest wjazd na autostra-
dę. Odbywa się tu ruch tranzytowy 

oraz lokalny. Niestety, brak środ-
ków finansowych uniemożliwia 
wykonanie kapitalnego remontu. 
Może najwyższa pora, aby władze 
samorządowe nasiliły działania 
zmierzające do pozyskania fundu-
szy na wykonanie tego zadania. 
W końcu jednym z głównych haseł  
wyborczych była poprawa warun-
ków życia mieszkańców.

(mku)

Bezpłatna mammografia
Łęczyca

Łęczyca

14 lipca przy sklepie 
Biedronka, ul. Belwe-

derska 1 przeprowadzona zostanie 
bezpłatna mammografi a dla pań 
w wieku: 50 – 69 lat.

Badanie w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi jest bezpłatne, refundo-
wane kobietom co 2 lata przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 
miesięcy dla kobiet, które w ramach 
realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie. W przypadku pań w wieku 40 – 49 oraz 
70 – 75 lat badanie wykonywane jest z innego programu, wymagane 
jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Na badania 
w ramach obu programów należy się wcześniej zarejestrować pod nr tel. 
58 666 2444 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

(zz)

nowy plac zabaw już otwarty
Plac zabaw przy ul. 
Dworcowej od piątku 

jest już do dyspozycji dzieci. Na 
uroczystym otwarciu nie zabrakło 
ciekawych atrakcji.

Najnowocześniejszy i najbez-
pieczniejszy plac zabaw w mieście 
przetestowały tłumy najmłodszych. 
Ich opinie były najważniejsze. – Jest 
super! – mówiły dzieci. Zabawa na 
nowych maszynach dała małym 
łęczycanom dużo radości. Piątkowe 
popołudnie okazało się świetnym 
początkiem wakacji. 

Ofi cjalne przecięcie wstęgi przez 
dyrektora generalnego De Heus 
Polska, Adama Zaleskiego dopeł-
niło części ofi cjalnej uroczystości. 
Burmistrz Krzysztof Lipiński 
podziękował władzom i wszystkim 
pracownikom fi rmy za sfi nansowa-
nie i realizację tego projektu.

(zz)
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schłódź kawę przed zmieleniemnajwiększy hamburger w menunajstarszy koniak 

 Najstarszy alkohol na świecie został wydestylowany w 
Polsce. Koniak Gautier 1762, bo o nim mowa, ma 250 lat 
i jest najstarszym tego typu alkoholem sprzedanym na 
aukcji publicznej.
Przygoda XVIII – wiecznego trunku rozpoczęła się od 
targów rzadkich alkoholi w Nowym Jorku, organizowa-
nych przez dom aukcyjny Bonhams. Polska fi rma Wealth 
Solutions, specjalizująca się w rzadkich trunkach, nabyła 
butelkę i do października 2015 roku przechowywała ją 
jako część fi rmowej kolekcji. Wtedy zarząd spółki podjął 
decyzję o użyciu trunku do… produkcji zegarków.
Przedsiębiorstwo planuje użyć go do produkcji nowej linii 
zegarków o nazwie Spirit Watch, a konkretnie modelu 
zegarka Cognac Watch, który wewnątrz koperty będzie 
zawierał kapsułę z kroplą najstarszego koniaku na świecie. 
Zegarków z kroplą rumu zostanie wyprodukowanych 
jedynie sto.

W aży więcej, niż większość ludzi na Ziemi. Jest też dużo 
większy, niż potrawy, które można zamówić bezpośrednio 
z karty. Największy hamburger dostępny w karcie dań został 
stworzony przez fi rmę w stanie Oregon. Po raz pierwszy tego 
typu gigantyczna bułka została stworzona 2 lipca 2011 roku, 
gdzie od tamtej pory znajduje się w menu. Aby zjeść takiego 
olbrzyma, trzeba było go zamówić z 48 – godzinnym wy-
przedzeniem na jego przygotowanie. Największy dostępny 
w sprzedaży hamburger waży 267,62 kilograma. Sałata, która 
znajduje się na jego szczycie, waży 14 kilogramów, waga sera 
wynosi 23 kilogramy, zaś cebuli– 9 kilogramów. Wykorzysta-
no w nim również 6 kilogramów ogórków konserwowych 
i 9 kilogramów musztardy i keczupu. Rekordowo wielką 
bułkę opiekano na ogromnym, mobilnym grillu, na którego 
ruszcie spędził powyżej trzynastu godzin. Grill, na którym 
był przyrządzany wielki burger, znajduje się na 18-kołowej 
ciężarówce i na co dzień jest bardzo istotną częścią cateringu 
wielu imprez.

Miłośnicy kawy z Uniwersytetu w Bath odkryli, że kluczem 
do smaczniejszego i bardziej aromatycznego naparu jest 
schłodzenie palonych ziaren przed zmieleniem. 
Należy się liczyć ze zmianą smaku, bo subtelne zmiany 
rozkładu wielkości cząstek silnie wpływają na wskaźnik 
ekstrakcji. Maxwell Colonna-Dashwood, współwłaściciel 
sklepu z kawą Colonna & Smalls, który wspomagał eks-
peryment, podkreśla, że badania sugerują, że aby uzyskać 
bardziej jednolity proszek, temperatura ziaren musi być 
bardziej stała. Niższe temperatury pozwalają zmaksy-
malizować pole powierzchni i lepiej wykorzystać kawę. 
Naukowcy posłużyli się kawą z Gwatemali. Dwadzieścia 
gramów ziaren kawy wsypywano do papierowego kubka, 
przykrywano i umieszczano w ciekłym azocie, suchym 
lodzie, zamrażarce i na blacie. Każdą z próbek poddawano 
wybranej temperaturze przez 2 godziny przed mieleniem. 
Smak był nieporównywalnie lepszy.

największy hamburger w menunajstarszy koniak 

Super wiata 
przystankowa

Sposób 
na upały

Przejdziesz. 
jeszcze tylko 
trochę

Nie zadzierać 
z babcią

Kto na zdjęciu wygląda lepiej...

Narty na pustyni


