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Mężczyzna wszedł na 
parapet okna na II piętrze 
jednego z bloków przy 
ul. Bema w Ozorkowie. 
Jego krzyki i irracjonalne 
zachowanie zszokowały 
mieszkańców. Na osiedle 
przyjechały wozy strażackie, 
policja i pogotowie. 
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Koczowisko, jakie 
urządziło sobie dwóch 

bezdomnych zostało zlikwidowa-
ne. Na działce należącej do PKP 
przy ulicy Belwederskiej nie ma 
już zbitych z desek “pokoi”. 

“Mieszkanie pod chmurką” w 
krzakach było od kilkunastu mie-
sięcy. Początkowo dwóch bezdom-
nych mężczyzn nie przeszkadzało 
właścicielowi terenu. Z początkiem 
roku PKP postanowiły jednak, 
że bezdomni muszą się wynieść. 
Mężczyźni nie rozumieli zmiany 
stanowiska administratora terenu 
i z trudem mówili o tym, że muszą 
opuścić prowizoryczne lokum. W 
czasie akcji liczenia bezdomnych 
(połowa lutego) podpisali oświad-

Sezon na łyżwy dobiegł końca. W ubiegłym tygodniu 
rozpoczął się już demontaż sztucznie chłodzonej ślizgawki 

na orliku przy SP3. Lodowisko służyło mieszkańcom od 21 grudnia. 

Budynek na rogu ulic 
Szpitalnej i Kaliskiej 

wymaga podjęcia prac remonto-
wych. Tuż pod dachem widać nie-
bezpiecznie naderwany gzyms. 
Jeśli właściciel nieruchomości nie 
podejmie szybkiej interwencji, 
gzyms spadnie na chodnik. 

O sprawie poinformowała redak-
cję jedna z mieszkanek.

Trzynasta emerytura 
dla wszystkich eme-

rytów i rencistów oraz 500+ na 
pierwsze dziecko to najbardziej 
oczekiwane przez społeczeń-
stwo zmiany. Senator Przemysław 
Błaszczyk zorganizował spotkanie 
z mediami, na którym przybliżył 
nowe propozycje partii rządzącej.

- Mieszkańcy, którzy słyszeli o 
“Nowej Piątce PiS” często dzwonią 
do mnie i pytają o szczegóły. Intere-
sują się tym tematem, bo to ważne 
dla społeczeństwa zmiany - mówi 
senator P. Błaszczyk.

W nowej “piątce” uwzględniono 
500+ na pierwsze dziecko bez kry-
terium dochodowego, “trzynastki” 
dla emerytów i rencistów, zerowy 

Wystarczyło kilka cie-
plejszych dni, żeby 

rozpoczęło się wypalanie traw. 
Strażacy niemal codziennie od-
bierają zgłoszenia o zagrożeniu 
i jak co roku przypominają, że 
wypalanie trawy jest zabronione. 

W tym roku strażacy mają wyjąt-
kowo dużo wyjazdów do pożarów 
suchej trawy, zarówno w Łęczycy, 
jak i całym powiecie. Wypalanie 
traw szkodzi, od lat alarmują o 
tym ekolodzy, naukowcy i strażacy, 
a mimo to wiosną każdego roku 
dochodzi do licznych pożarów łąk, 
pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. 

W Łęczycy wyjątkowo niebez-
piecznie było we wtorek, kiedy pa-
liła się trawa za parkiem miejskim. 

(zz)

Kolejne propozycje rządu

Koniec ślizgania

Bezdomni się wynieśli

czenie, że odmawiają jakiejkolwiek 
pomocy z MOPS, zadeklarowali 
także, że będą mieli gdzie mieszkać. 

W piątek mężczyźni zabierali 
ostatnie swoje rzeczy z działki przy 
Belwederskiej.

(zz)

Po koczowisku bezdomnych nie ma 
już śladu

Pożary suchej trawy Na Szpitalnej niebezpiecznie

- Aż strach przechodzić obok tego 
budynku. Gzyms trzyma się “na 
włosku”. Przecież wystarczyłoby 
tylko go usunąć, żeby sam nie spadł 
komuś na głowę - usłyszeliśmy.

Sprawę zgłosiliśmy w urzędzie 
miasta, który ma ją przekazać do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzo-
ru Budowlanego w Łęczycy.

(mku)

Łęczyca Pomiędzy blokami 81 
i 81a przy ulicy Bel-

wederskiej dzieci i młodzież czę-
sto grają w piłkę. Nie wszystkim 
lokatorom to się podoba. Jak 
usłyszeliśmy, doszło już nawet do 
uszkodzenia piłką samochodu.

- My też jesteśmy mieszkańcami i 
członkami spółdzielni mieszkanio-
wej, także posiadamy prawa i nie 
zgadzamy się z tym, żeby ten pięk-
ny, obecnie już w części zniszczony 
fragment zieleni wykorzystywać jako 
boisko, tym bardziej, że nieopodal 
znajdują się dwa boiska przystoso-
wane do gry w piłkę - mówi Marian 
Graczyk, mieszkaniec pobliskiego 
bloku.

- Plac zabaw to nie boisko. Tu są 
urządzenia do zabawy dla dzieci a 
nie bramki do gry w piłkę. Jakiś czas 
temu piłka uderzyła w zaparkowa-
ny samochód. Jest coraz cieplej i do 
takich sytuacji będzie dochodziło 
częściej - mówi kolejny mieszkaniec. 

Jak usłyszeliśmy od Jarosława 
Pacholskiego, prezesa “Łęczy-
canki”, która zarządza terenem, 
głosy w tej sprawie są podzie-
lone.

- Temat, o którym mowa, nie jest 
tematem nowym. Nie można go 
również rozpatrywać jednostron-
nie, nie biorąc pod uwagę racji i 
argumentów wszystkich stron tego 
konfliktu. Nie wszyscy mieszkańcy 
się skarzą na opisywaną sytuacje, 
są głosy za i przeciw. Jeżeli chodzi 
o działania zarządu w tej sprawie 
to na terenie, między blokami przy 
ul. Belwederskiej 81 i 81a, zostały 
ustawione dodatkowe urządzenia 
zabawowe dla dzieci, wykonano 
również nasadzenie zieleni i usta-
wiono tabliczkę z napisem – „zakaz 

gry w piłkę”. Jednak przedmioto-
wa kwestia nie jest „zero – jedyn-
kowa”. Spółdzielnia ma za zadanie 
realizować i dbać o wspólny interes 
wszystkich osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. Ustawodawca 
nie wprowadził zakazu gry w pił-
kę na terenach zielonych, między 
blokami, pod oknami mieszkań-
ców. Ustawienie tablicy z zakazem 
gry w piłkę w tym miejscu nie ma 
podstaw prawnych, a ma tylko 
charakter prewencyjny - mówi 
szef spółdzielni. - W tej konkretnej 
sytuacji nie ma idealnego rozwią-
zania, każde będzie budziło  kon-
trowersje, a sprawę może rozwią-
zać tylko wzajemne zrozumienie i 
szacunek do drugiego człowieka.

(mku)

M. Graczyk uważa, że młodzież w piłkę może grać na pobliskich boiskach

PIT dla młodych do 26 roku życia, 
niższą stawkę PIT dla pozostałych 
oraz przywrócenie lokalnych połą-
czeń autobusowych. Każdy z wyżej 
wymienionych projektów wejdzie 
w życie w ciągu najbliższych mie-
sięcy.

500 zł na każde dziecko będzie 
przysługiwało rodzicom i opie-
kunom, którzy złożą odpowiedni 
wniosek. Te przyjmowane będą od 
1 lipca. Wypłata świadczeń zacznie 
się 1 października 2019 r. – objęci 
programem będą dostawać pienią-

dze do 30 września 2020 r., w 2020 r. 
będą musieli składać kolejny wniosek 
(nabór od 1 lipca 2020 r.). I tak co roku. 

Tak zwane “trzynastki” dla eme-
rytów i rencistów będą wypłacane 
już od 1 maja – mają być równe 1100 
zł brutto (minimalna emerytura) 
dla każdego emeryta i rencisty, nie-
zależnie od wysokości pobieranego 
świadczenia. Na rękę oznacza to 
dodatkowe 934,60 zł w 2019 r. W 
tym przypadku żadnych wniosków 
nie trzeba składać. Pieniądze będą 
z automatu wypłacane przez ZUS 

lub KRUS. 
Rząd PiS obiecuje też na nowo 

skomunikować mniejsze miejsco-
wości czy gminy. Dlatego wrócić 
mają lokalne połączenia autobuso-
we. Na przełomie kwietnia i maja 
w budżecie mają już być zabez-
pieczone środki, by wypłacać je 
poszczególnym powiatom. Te będą 
odpowiedzialne za podpisywanie 
umów z przewoźnikami i opraco-
wywanie lokalnych połączeń. 

- Przy wprowadzaniu nowych 
programów, zawsze mogą pojawić się 

sytuacje nietypowe. Jeśli mieszkańcy 
będą mieli wątpliwości, zawsze mogą 
zgłosić się do mojego biura, służę 
pomocą - dodaje senator P. Błaszczyk.

(zz)

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

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

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Gm. Łęczyca

Wciąż nie ruszyła bu-
dowa nowego bloku 

spółdzielni mieszkaniowej. Czy 
inwestycja przy ulicy Kaliskiej 
może przeciągnąć się w czasie? 

Prace ziemne, które do tej pory 
zostały wykonane, polegały na usu-
nięciu z terenu budowy pozostało-
ści fundamentów po budynkach, 
które przed laty znajdowały się na 
jej obszarze. Zostały one wykonane 
w ramach zgłoszenia prac budow-
lanych. Teraz spółdzielnia czeka 
na uprawomocnienie się decyzji 
o pozwoleniu na budowę, która 
została już wydana przez starostę 
łęczyckiego. Na dzień dzisiejszy 
decyzja ta nie jest jeszcze prawo-
mocna. W ostatnim możliwym 

Grzegorz Góra, 
radny gminy Łę-

czyca napisał do Henryka Kowal-
czyka, ministra środowiska w spra-
wie inwestycji w Korytach (gm. 
Daszyna). Samorządowiec domaga 
się sprawdzenia, czy dokumenty, 
którymi dysponuje ubojnia drobiu 
zostały wydane prawidłowo. 

- Na spotkaniu w UG Łęczyca przed-
stawiciel firmy Animex stwierdził, 
że zrzut wody będzie wynosił 2500 
metrów sześciennych na dobę. Nie 
mam wątpliwości, że tak duże zrzuty 
śmierdzących ścieków z ubojni przy 
intensywnych opadach deszczu zaleją 
łąki i pastwiska na terenie Natura 2000. 
Może to negatywnie wpłynąć na po-
bliskie tereny. Obszar oddziaływania 
ubojni bezsprzecznie obejmuje tereny 
gminy Łęczyca i gminy Daszyna. W 
moim piśmie proszę o sprawdzenie, 
czy wydając firmie pozwolenie na 
zrzuty ścieków w Naturę 2000 starosta 
łęczycki nie naruszył zapisów Dyrek-
tywy Ptasiej, Dyrektywy Siedliskowej 
i Ramowej Dyrektywy Wodnej, które 
stanowią podstawę europejskiego sys-
temu ochrony przyrody Natura 2000 
- wyjaśnia radny G. Góra. - Proszę też 
ministerstwo o sprawdzenie, czy firma 
Animex posiada raport oddziaływania 
na środowisko, raport o oddziaływaniu 
na obszar Natura 2000 oraz stosowne 
decyzje środowiskowe dla całej ubojni. 
Jako radnego interesuje mnie szcze-
gólnie, kto poniesie koszty z tytułu 
zanieczyszczenia obszaru Natura 2000. 

Radny pisze do ministra
Kto wypłaci rolnikom odszkodowania 
za zatrute łąki i pastwiska, bo nie ulega 
wątpliwości, że ścieki z ubojni zanie-
czyszczą tereny przyległe do rowu 
melioracyjnego. 

Radny gminy Łęczyca zwraca się do 
ministra z prośbą o wyjaśnienie, czy 
jego interwencja oraz obawy w sprawie 
inwestycji w Korytach są zasadne. Póki 
co odpowiedzi nie uzyskał. Zapowiada 
też, że podobne pismo skieruje do mi-
nistra rolnictwa. 

- Jeżeli te ścieki nie będą zagrażać 
Naturze 2000, to w porządku, ale chcę 
mieć dokładne informacje w tej sprawie 
i niech minister się pod tym podpisze - 
dodaje G. Góra.

Ubojnia drobiu w Korytach jeszcze 
nie rozpoczęła działalności. 

(zz)

Parking przy więzieniu w budowie
Łęczyca Plac przy byłym za-

kładzie karnym, dzię-
ki porozumieniu władz miasta i 
powiatu łęczyckiego, jest utwar-
dzany. W ubiegłym tygodniu 
pracownicy Zieleni Miejskiej 
zwozili i rozprowadzali gruz, 
pod utwardzenie parkingu. 

Fakt, że teren zostanie wyrów-
nany cieszy zmotoryzowanych 
kierowców. Wątpliwości wzbudza 
jednak obecny wygląd parkingu.  

- Mam nadzieję, że to nie koniec 
prac. Ten parking jest bardzo 

potrzebny, ale jeżeli miałoby to 
wyglądać tak jak teraz, to chyba nie 
będzie zbyt wielu śmiałków, którzy 
odważyliby się wjechać na to gruzo-
wisko - komentuje zmotoryzowany 
mieszkaniec.

Z urzędu miasta otrzymaliśmy 
jedynie informację, że inwestycja 
jest w trakcie realizacji. Udało nam 
się jednak dowiedzieć, że po rozpro-
wadzeniu gruzu na całym terenie, 
zostanie on dodatkowo wyrówna-
ny i ubity walcem.

(mku)

Budowa bloku “Łęczycanki” z problemami

terminie, do wojewody łódzkiego, 
wpłynęło odwołanie od decyzji o 
pozwoleniu na budowę, złożone 

przez jedną z mieszkanek Łęczy-
cy i jest na etapie rozpatrywania. 
Wszczęte zostały już procedury. 
Czy budowa bloku jest zagrożona? 
- Według pisemnej informacji, którą 
ostatnio otrzymaliśmy z Urzędu 
Wojewódzkiego, termin rozpatrze-
nia sprawy został określony do dnia 
29 marca 2019 r. Na dzień dzisiejszy 
nie mamy żadnych informacji, co do 
decyzji pana wojewody. Trwa wy-
jaśnianie sprawy. W ocenie zarządu 
S.M. “Łęczycanka” termin oddania 
budynku do użytkowania, określo-
ny w umowach z nabywcami lokali, 
powinien być dotrzymany, jeżeli 
nie wystąpią inne nieprzewidziane 
dzisiaj i niezależne od nas okolicz-
ności - usłyszeliśmy od Jarosława 
Pacholskiego, prezesa spółdzielni. 

(zz)

Od decyzji o pozwoleniu na budowę bloku wpłynęło odwołanie do 
wojewody łódzkiego
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Radni powiatu łę-
czyckiego z klubu 

“Sprawiedliwość” z ramienia 
Prawa i Sprawiedliwości uważa-
ją, że negatywna ocena byłego 
dyrektora szpitala w Łęczycy 
Andrzeja Pietruszki jest nie-
uzasadniona i odbija się ne-
gatywnie na szpitalu zarówno 
łęczyckim, jak i kutnowskim. 
Mówią o swoich obawach i 
oceniają obecny zarząd powiatu 
łęczyckiego.

„Jesteśmy zaskoczeni posta-
wą Starosty Łęczyckiego Pana 
Janusza Mielczarka w związku 
z sytuacją łęczyckiego szpitala. 
Pan Mielczarek zachowuje się jak 
obrażony chłopczyk, z którym 
nie chce się bawić Pan Pietrusz-
ka, wieloletni dyrektor szpitala, 
który do momentu rezygnacji 
z funkcji był bardzo dobrym i 
cenionym przez Zarząd Powiatu 
dyrektorem. Z tego co można 
było zaobserwować Pan dyrektor 
Pietruszka był osobą wygodną dla 
Zarządu, ponieważ okazuje się, że 

Klub negatywnie o staroście
tak dobrze radził sobie z powierzo-
nymi obowiązkami, że na tle innych 
szpitali powiatowych wielokrotnie 
słyszeliśmy z ust Starosty Wojciecha 
Zdziarskiego (obecnego Wicesta-
rosty) o uzyskanych nagrodach i 
wyróżnieniach. Można się tylko 
zastanowić dlaczego Pan dyrektor 
Pietruszka nie chciał kontynuować 
współpracy z obecnym Zarządem, 
na czele którego stanął Starosta Pan 
Janusz Mielczarek. Może miał Pan 
dyrektor nadzieję, że po wyborach 
nastąpi oczekiwana zmiana we 
władzach powiatu, która dawa-
łaby szansę na wsparcie i rozwój 
szpitala. 

Decyzjami, jakie Pan Starosta 
podjął w kwestii doboru współ-
zarządzających, a tym samym 
kontynuując styl zarządzania 
poprzedników, nie zwiększa 
szans na rozwiązanie problemów 
powiatu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
w okresie kiedy Dyrektor szpitala, 

by zachować ciągłość finansową, 
zaciągał zobowiązania, w Radzie 
Społecznej szpitala zasiadali radni 
tworzący w tej kadencji koalicję 
rządzącą w powiecie łęczyckim z 
Panem Zdziarskim na czele.

Dla nas najbardziej niepokojący 
jest brak wymiany informacji z za-
rządem w tak ważnych kwestiach. 
Jakiej jakości była to współpraca 
w poprzednich kadencjach (i jest 
kontynuowana) skoro  po 3 mie-
siącach współpracy Pan Starosta 
musiał cyt.”zdobywać” informacje 
o kondycji szpitala a nie uzyskał 
ich od Pana Zdziarskiego  i innych 
radnych.

Chcielibyśmy zauważyć, że je-
steśmy zaniepokojeni postawą 
Starosty, Pana Janusza Milczarka, 
który jest doświadczonym samo-
rządowcem, niby osobą bardzo do-
brze przygotowaną merytorycznie. 
Przejmuje on dobrze funkcjonujący 
szpital i na początku swych rządów 
zamiast wziąć się do działania 
i pracy, szuka winnych. Nasze 

obawy pogłębia fakt, iż Pan Janusz 
Mielczarek przed objęciem funkcji 
Starosty Łęczyckiego by członkiem 
Rady Nadzorczej w kutnowskim 
szpitalu. Był współodpowiedzial-
ny za działanie tej jednostki i 
pobierał za to wynagrodzenie, 
pozostawiając szpital w opłaka-
nym stanie nowemu Staroście i 
Zarządowi Powiatu Kutnowskie-
go. W przeciwieństwie do Pana 
Mielczarka nowy, młody Starosta 
Powiatu Kutnowskiego i całkiem 
nowy Zarząd zakasał przysłowio-
we rękawy i bierze się do pracy, a 
nie opowiada o błędach byłych osób 

zarządzających i nadzorujących 
funkcjonowanie szpitala, razem z 
Panem Mielczarkiem.

Chciał Pan bardzo być Starostą 
Łęczyckim, twierdząc, że jest 
Pan osobą najlepiej do tej funk-
cji przygotowaną. Wybrał Pan 
do Zarządu doświadczonych i 
rządzących od dwudziestu lat 
samorządowców, więc proszę te-
raz udowodnić, że da Pan radę.”

Radni Klubu 
,,SPRAWIEDLIWOŚĆ’’ w Radzie 

Powiatu Łęczyckiego

Radni z klubu “Sprawiedliwość” odnoszą się do sytuacji łęczyckiego szpitala

Przez dwanaście lat miałem 
zaszczyt być dyrektorem Za-
kładu Opieki Zdrowotnej im. 
Św. Faustyny Kowalskiej w Łę-
czycy. Przez cały ten czas moim 
nadrzędnym celem było dobro 
tej placówki, leczonych w niej 
pacjentów i zatrudnionego tam 
personelu. Współpracowałem 
w tym czasie z różnymi oso-
bami - zawsze robiłem to dla 
dobra szpitala. Wykazywałem 
się w tym względzie zrozumie-
niem, ale przede wszystkim 
obiektywizmem i cieszyłem się 
szacunkiem nawet wśród moich 
oponentów. Niezrozumiałym 
dla mnie staje się teraz medialny 
atak na mnie ze strony obecne-
go Starosty Łęczyckiego.

Pozostawiłem szpital w Łęczycy 
w najlepszym możliwym stanie 
- biorąc pod uwagę okoliczno-
ści związane z finansowaniem 
leczenia szpitalnego w Polsce. 
Dopełniłem wszelkich zobowią-

Oświadczenie Andrzeja Pietruszki, 
byłego dyrektora ZOZ w Łęczycy

zań wynikających z faktu pozo-
stawania dyrektorem tej placówki. 
Zgodziłem się zostać prezesem 
Kutnowskiego Szpitala Samorzą-
dowego Sp. z o.o. po to by swoje 
doświadczenie realizować w miej-
scu, w którym jestem teraz bardziej 
potrzebny. Mój czas w Łęczycy po 
prostu dobiegł końca. Rozumiem, 
tak po ludzku, zaskoczenie i wy-
raźną dezaprobatę tej decyzji ze 
strony Pana Starosty Łęczyckiego, 
jednak każdy w życiu ma okazję 
wykazać się własnym działaniem i 
podjętym ryzykiem.

Cieszę się, że Pan Starosta Łęczycki 
tak aktywnie przystąpił do anali-
zy sytuacji finansowej szpitala w 
Łęczycy. Jako były członek Rady 
Nadzorczej Kutnowskiego Szpita-
la Samorządowego Sp. z o.o. ma 

ogólny pogląd na aktualną sytu-
ację obu tych lecznic. Tym bardziej 
nie mogę zrozumieć czynienia mi 
zarzutu z zaciągniętej przez ZOZ 
w Łęczycy pożyczki. Pożyczka 
była zaciągnięta w konkretnym 
celu w marcu 2018 roku za apro-
batą Rady Społecznej szpitala a 
umowa główna została jedynie 
dwukrotnie aneksowana we wrze-
śniu i grudniu 2018 r. Uzasadnienie 
wzięcia pożyczki było powszechnie 
znane. Pierwsza transza z marca 
2018 r. na kwotę 2 mln zł została 
rozliczona jako wkład własny w 
projekcie unijnym oraz zapew-
nienie bieżącego funkcjonowania 
szpitala. Kolejna transza – już po 
pierwszym aneksie we wrześniu 
2018 r. – została przeznaczona na 
zakup urządzenia diagnostyczne-
go na oddziale laryngologii. W tym 

miejscu przypomnę jedynie, że 
oddział laryngologii w łęczyckim 
szpitalu jest jedynym oddziałem 
na terenie powiatów: łęczyckiego, 
poddębickiego i kutnowskiego. 
Umożliwienie temu oddziałowi 
wykonywania szerszego zakre-
su procedur medycznych – po 
pierwsze pozwoli uzyskać wyższy 
poziom finansowania ze środ-
ków NFZ, po drugie – wzmacnia 
łęczycki szpital i stanowi o jego 
przewadze konkurencyjnej w tej 
dziedzinie. Wcześniej laryngologia 
była oddziałem deficytowym i ist-
niała realna groźba jego likwidacji. 
Stąd decyzja o jego modernizacji. 
O tym Starosta Łęczycki powinien 
wiedzieć i zapewne wie.

Odnosząc się do meritum – czyli 
ostatniej transzy pożyczki na kwotę 

500 tys. zł postawionej do dyspo-
zycji ZOZ w Łęczycy, po aneksie 
do umowy podpisanym w grudniu 
2018 r. i uruchomionej częściowo 
na bieżące potrzeby szpitala – to 
zapewnienie bezpiecznego przej-
ścia przez okres zmiany dyrektora 
lecznicy. Czas na wyłonienie moje-
go następcy bez obaw o płynność 
finansową szpitala. Pozostawienie 
po sobie mojemu następcy kom-
fortu analizy sytuacji placówki i 
kierunków rozwoju. Czas, którego 
ja, jako nowy prezes Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. 
nie otrzymałem.

Mojemu następcy, byłym Współ-
pracownikom z łęczyckiego szpita-
la a przede wszystkim Pacjentom 
życzę zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności.

Andrzej Pietruszka 
Prezes Zarządu Kutnowskiego 

Szpitala Samorządowego 
Sp z o.o.

Wtorkowa sesja 
rady gminy Grabów 

wzbudzała wiele emocji, dyskusji 
i kontrowersji, skoncentrowa-
nych wokół pomysłu reakty-
wowania Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. Ostatecznie radni 
odstąpili od procedowania pro-
jektu uchwały.

Gospodarka komunalna w gmi-
nie Grabów, po rekonstrukcji prze-
prowadzonej przez poprzednie 
władze, nie funkcjonuje najlepiej. 
Rada gminy poprzedniej kadencji 
zlikwidowała w marcu 2015 roku 
Gminny Zakład Komunalny, uzna-
jąc wówczas, że bardziej rentowny 

Pomysł reaktywacji zakładu komunalnego wstrzymany
i nowoczesny sposób zarządzania 
mieniem komunalnym to powoła-
nie gminnej spółki komunalnej, co 
nastąpiło w październiku 2015 roku. 
Kolejne zdarzenia,  polegające na 
powołaniu zarządu i prezesa, zakup 
kosztownego sprzętu bez wiedzy 
radnych, zadecydowały, że grudnio-
wa uchwała z tego roku zaopiniowała 
negatywnie dalsze funkcjonowanie 
spółki. Na jej miejsce powstał referat 
komunalny, który, w ocenie wójta 
Janusza Jagodzińskiego, nie działa 
dobrze.

- Stąd projekt uchwały o reaktywo-
waniu Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, oczywiście jak każdy pomysł 

tak i ten ma swoje plusy i minusy, 
może spółka byłaby lepszym roz-
wiązaniem, ale samo słowo ma nie-
ciekawe konotacje społeczne - mówi 
włodarz gminy Grabów. - Dlatego 
przedłożyłem radzie projekt uchwały 
do rozważenia.

Jak się okazało, radni też mają 
wątpliwości, co do powrotu zakładu.

- Czy to jest dobre rozwiązanie? 
Wątpię, przede wszystkim dlatego, 
że rodzi konieczność wydawania 
środków finansowych na jednostkę 
budżetową, jaką jest zakład - mówi 
radny Zenon Czekalski.

Inni radni także mieli wątpliwości 
na tyle istotne, że zdecydowali się 

na zdjęcie z porządku obrad punktu 
o powołaniu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej.

Podobne zdanie w sprawie miała 
też skarbnik gminy, Grażyna Życz-
kowska.

- Co do zasady, wszystkie działania 
związane z koniecznością wydat-
kowania środków finansowych, 
a w tym przypadku niewątpliwie 
należałoby je zabezpieczyć, najlepiej 
jest podejmować przed tworzeniem 
nowego budżetu, z uwagi na moż-
liwość zaplanowania wydatków. Ta 
sytuacja wiązałaby się z konieczno-
ścią sfinansowania przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji już przyjętego 
budżetu, to duże wyzwanie -  komen-
tuje skarbnik.

(mku)

Wójt Janusz Jagodziński 
zaproponował radzie, by 
reaktywowano Gminny Zakład 
Komunalny
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Trudno uwierzyć 
w tę sytuację. W 

głębokiej studni melioracyjnej 
na polu w miejscowości Leszcze 
znaleziono szczeniaka. Wszystko 
wskazuje na to, że pieska ktoś 
zostawił na pewną śmierć. 

Czworonoga ze studni wydostali 
strażacy. Na miejscu był też Jacek 
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca, 
który o sprawie napisał w mediach 
społecznościowych. 

- Dziś o piątej odebrałem telefon 
od jednego z mieszkańców, że w 
studzience melioracyjnej jest pies. 
Pojechałem na miejsce i w czterome-

Przedłużający się czas 
rozpoczęcia remontu 

drogi krajowej 91 biegnącej przez 
Łęczycę, wstrzymuje podjęcie decy-
zji o jakichkolwiek pracach w obrębie 
krajówki. Tak jest np. z ustawieniem 
nowych “witaczy” czy rzeźby Boruty 
przy wjazdach do Łęczycy.

Z jednej strony trudno dziwić się 
władzom miasta, skoro kapitalny 
remont odcinka drogi 91 biegnącej 
przez Łęczycę, najprawdopodobniej i 
tak stworzyłby konieczność demonta-
żu “witaczy”. Z drugiej jednak strony, 
nie wszyscy podróżni przejeżdżający 
przez miasto wiedzą, dlaczego nie wita 
ich już szlachcic Boruta.

- Czy kupka cegieł z wystającymi 

Uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Łęczycy 

postanowił uciec z domu. Z Łęczycy 
pojechał aż do Łowicza, gdzie w parku 
spędził noc. Poszukiwania prowa-
dzone były na szeroką skalę, prośba 
o pomoc w szybkim tempie obiegła 
internet. 14-latek szczęśliwie wrócił 
do domu.

- Zgłoszenie, że 14-latek nie wrócił ze 
szkoły do domu otrzymaliśmy w czwar-
tek około godziny 19. Na ten moment 
prowadzimy poszukiwania, sprawdza-
my adresy, do tej pory bezskutecznie 
- informował w piątek około godziny 14 
asp. Mariusz Kowalski, oficer prasowy 
KPP w Łęczycy. 

W mediach społecznościowych bły-
skawicznie udostępniane były informacje 
z prośbą o pomoc w poszukiwaniach. 
Zawierały rysopis chłopca, informacje, 
w co był ubrany oraz w którym kierunku 
się udał. 

Jak się okazało, 14-latek dotarł do Ło-
wicza, prawdopodobnie chciał się tam 
spotkać z koleżanką, jednak adres, który 
miał, był zły. 

- Z tego co wiem, to w parku spędził 
całą noc i pół dnia w piątek. To właśnie 
w tym miejscu odnalazła go matka, 
która pojechała do Łowicza, żeby szukać 
syna. Zabrała go z powrotem do domu - 
mówi osoba, której personalia są znane 
redakcji. - Wiele osób widziało, jak w 
czwartek matka chłopca przyjechała po 
niego pod szkołę. Chłopak pokłócił się z 
nią, nie wsiadł do samochodu i ruszył 

Co ze szlachcicem?

Przy wjeździe do Łęczycy od strony 
północnej od kilku lat nie ma już 
drewnianej rzeźby Boruty
drutami na wjeździe do miasta ma 
symbolizować zamek królewski? Dla-
czego miasto nie ustawi nowych figur 
Boruty? Jeśli nie jest to planowane, to 
moim zdaniem puste cokoły powinny 
zostać usunięte. Metalowe “witacze” 
też nie wyglądają dobrze - mówi Łu-
kasz Kidoń, który często przejeżdża 
przez Łęczycę. 

W związku z uwagami mieszkańca 
jednego z podkrakowskich miast, o 
sprawę pytamy w magistracie.

- Zmiana wyglądu wjazdów jest 
oczywiście planowana, ponieważ 
stanowi istotny element promocyjny 
naszego miasta. Na tę chwilę decyzja co 
do ostatecznej formy nie została jeszcze 
podjęta ze względu na planowany 
remont drogi krajowej 91 i fakt, że mają 
powstać ronda w miejscach, w których 
ustawione są tzw. “witacze”, - informuje 
urząd miejski w Łęczycy.

(mku)

Bezduszność w leszczach
trowej studzience przykrytej paletą 
i płytami chodnikowymi był mały 
szczeniak. Dzięki pomocy bohater-
skich strażaków zwierzątko zostało 
uwolnione ze śmiertelnej pułapki, 
nakarmione i odwiezione do schro-
niska w Jasionce. Czy znalazło się 
tam samo? Może ktoś z państwa 
da mu ciepły dom. Szczeniak jest 
śliczny - napisał na swoim profilu 
wójt gminy Łęczyca. 

Takie sytuacje niestety powta-
rzają się bardzo często. Jak widać, 
niektórzy mają za nic życie bezbron-
nych zwierząt.

(zz)

Poszukiwali zaginionego 14-latka

przed siebie. Wtedy też miał powiedzieć, 
że ucieknie z domu. Szokujące jest dla 
mnie to, jak 14-letnie dziecko dotarło do 
Łowicza nie mając przy sobie pieniędzy. 
Jeżeli ktoś zabrał go “okazją” to powi-
nien mieć wyrzuty sumienia. Przecież 

Informacje o zaginięciu chłopca rozpowszechniano w internecie
rodzina musiała strasznie przeżywać to, 
że chłopiec nie wrócił na noc do domu.

Całe szczęście, że nie wydarzyło się nic 
złego. W piątek po południu 14-latek był 
już bezpieczny w domu. 

(zz)
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Hala Sportowa
przy Szkole Podstawowej w Uniejowie 

ul.Kościelnicka 26-28

Free Dance Category

Dance Show

Disco Dance

Disco Slow

Dance Pop

Hip-Hop

Jazz Funk

FitKid

Puchar Świata Uniejów 2019
World Cup
16-17 marca 2019

Puchar Świata Uniejów 2019Puchar Świata Uniejów 2019

ZAPRASZAMY NA

SPORTOWO-ARTYSTYCZNE 

EMOCJE!

start godz 10:00

Wszystkich miłośników nowo-
czesnego tańca sportowego 
zapraszamy w dniach 16-17 mar-
ca br. na porywającą imprezę 
taneczną. W tych dniach, od 
rana do wieczora na terenie hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Uniejowie odbywać się 
będą, po raz pierwszy w Polsce, 
zawody Pucharu Świata w Tańcu 
Sportowym International Dance 
Federation.

Do Uniejowa przybędzie kilku-
set tancerzy z całej Polski oraz z 
zagranicy. Dwudniowe zawody 
będą wyjątkową okazją dla mło-
dych artystów na  zaprezentowa-
nie swoich talentów artystycz-
nych oraz podzielenie się pasją i 
kreatywnością na profesjonalnie 
przygotowanej scenie uniejow-
skiej Hali Sportowej. Zawodnicy 
będą mieli szans ę pokazać swe 
umiejętności oraz zostać (d)oce-
nieni przez profesjonalne jury. 
Poza tym będzie to doskonała 

Puchar Świata w Tańcu Sportowym  w Uniejowie

okazja do wymiany doświadczeń 
i pogłębienia wiedzy; obserwo-
wanie zmagań kolegów może 
zaowocować wzajemną inspiracją 
do nowych kreatywnych działań. 
Na parkiecie zobaczymy występy 
solistek, solistów, duetów i forma-
cji tanecznych, rywalizujących o 
prymat w różnych konkurencjach, 
m.in.: Free dance, Fit kid, Dance 
pop, Dance show, Disco dance, 
Disco slow, Jazz funk, Hip-hop. 
Podczas dwudniowej rywaliza-
cji uczestnicy wykonają blisko 
tysiąc prezentacji w czterech 
kategoriach wiekowych: młodzicy, 
kadeci, juniorzy, młodzieżowcy. 
Wystąpi również wielu utytułowa-
nych tancerzy z kraju i zagranicy, 
medalistów międzynarodowych 
turniejów tańca sportowego. 

Prestiżowy turniej odbywa-
jący się na terenie dynamicznie 
rozwijającego się uzdrowiska zo-
stanie rozegrany pod auspicjami 
Polskiego Związku Tańca Sporto-

wego, który zrzesza kilkadziesiąt 
czołowych klubów tanecznych z 
terenu całej Polski i posiada wy-
łączne prawo do prowadzenia Mi-
strzostw Polski oraz powoływania 
kadry narodowej do reprezen-
towania kraju na Mistrzostwach 
Europy i Mistrzostwach Świata w 
tańcu sportowym.

Organizatorami wydarzenia są: 
Polski Związek Tańca Sportowego, 
łódzki Klub Sportowy „7Coma7”, 
promotor zawodów Dariusz Pi-
głowski, Gmina Uniejów repre-
zentowana przez Włodarza Józefa 
Kaczmarka, PGK „Termy Unie-
jów” oraz Szkoła Podstawowa 
w Uniejowie, która udostępni na 
czas zawodów halę i tym samym 
będzie gospodarzem Turnieju. 

Szykuje się potężna dawka 
emocji dla miłośników i smako-
szy tańca, a samo wydarzenie 
zapewne będzie dużą atrakcją dla 
mieszkańców gminy i sąsiednich 
miejscowości.

Ruszyła procedura przyjmowania 
wniosków o dotację na utylizację 
azbestu na rok 2019 w ramach 
dziedziny Gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni z ramie-
nia Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. 

W związku z Programem usu-
wania i unieszkodliwiania wyro-
bów zawierających azbest (pokryć 
dachowych) dla jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz innych 
podmiotów, istnieje możliwość 
składania wniosków o udzielenie 
dofi nansowania w formie dotacji. 

Koszty kwalifikowane przed-
sięwzięcia pokrywane są do 90% 
zgodnie z obowiązującymi w roku 
bieżącym „Zasadami udzielania 
pomocy fi nansowej ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi”. Pozostałe koszty po-
krywa wnioskodawca - posiadacz 
wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane są w 
trybie ciągłym i rozpatrywane na 
bieżąco w zależności od stanu reali-
zacji planu fi nansowego na rok 2019. 

W związku z powyższym zainte-
resowani mogą składać wnioski w 
siedzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, przy ulicy Dubois 
118 w Łodzi. Na stronie interne-
towej www.wfosigw.lodz.pl/ 
można pobrać formularz wniosku 
oraz zapoznać się z zasadami przy-
dzielania dotacji. 

Dofi nansowanie w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze”

Decyzją Ministra Środowiska 
i Prezesa Zarządu WFOŚiGW 

nabór wniosków w ramach pro-
gramu Czyste Powietrze został 
wznowiony od 21 stycznia 2019 
roku. 

Realizację Programu Czyste Po-
wietrze zaplanowano na dziesięć 
lat, a łączna kwota przeznaczona na 
ten cel to ponad 103 mld zł. Celem 
programu jest zmniejszenie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery, co 
w konsekwencji ma zaowocować 
poprawą jakości powietrza.  

Program kierowany jest do 
osób fizycznych, posiadających 
domki jednorodzinne lub zgodę 
na rozpoczęcie budowy i przewi-
duje m. in. modernizację instalacji 
grzewczej, montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskaniem ciepła, 
wymianę starych pieców i kotłów 
na paliwo stałe (w tym ostatnim 
przypadku wyklucza się piece kla-
sy 5, a więc opalane ekogroszkiem 
lub peletem). 

Dofinansowanie będzie udzie-
lane w formie dotacji, która w 
zależności od miesięcznych docho-
dów może wynosić od 30 do 90%.  

w trosce o środowisko  

Będzie można również skorzystać 
z pożyczki, która ze względu na 
korzystne oprocentowanie, również 
wychodzi naprzeciw potrzebom 
programu.  

 Do 31 grudnia 2018 r. Wo-
jewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
łącznie w całym kraju przyjęły 
formalnie ponad 25 tys. wnio-
sków, które obecnie rozpatrywane 
są przez właściwy WFOŚiGW. 
Pierwsze umowy są już podpisane 
z benefi cjentami. 

Aby uzyskać więcej informacji, 
jak również pobrać, złożyć wnio-
sek lub otrzymać pomoc w jego 
wypełnieniu, zapraszamy zaintere-
sowanych mieszkańców do punktu 
konsultacyjnego, powstałego z 
inicjatywy Burmistrza i obsługi-
wanego przez p. Michała Łuczaka, 
w budynku Ośrodka Zdrowia w 
Uniejowie, ul. Orzechowa 6, II pię-
tro, pok. 38, tel.  538 810 414. Punkt 
otwarty jest w poniedziałki w godz. 
9.00-17.00, oraz od wtorku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00. 
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Gm. Poddębice 

Poddębice 

Uniejów 

Przechodząc obok 
parku miejskiego 

usłyszeć można krzyki i wystrza-
ły. Niektórzy zadają pytanie, co 
się dzieje? To pracownicy płoszą 
w ten sposób gawrony. Petardy 
hukowe dają dużo lepsze efekty 
od krzyków. Jednak już niedługo 
pracownicy zostaną zastąpieni 
przez profesjonalistę. 

- Płoszenie gawronów w poddę-
bickim parku jest zaplanowane w 
okresie od połowy marca do końca 
kwietnia. Obecnie jesteśmy w trak-
cie wyboru wykonawcy na realiza-
cję zadania – informuje Magdalena 
Binder, dyrektor Poddębickiego 
Domu Kultury i Sportu.

Najprawdopodobniej ponownie 
zatrudniony zostanie sokolnik.

(ps)

Na osiedlu – jak to 
zwykle bywa – zdania 

są podzielone. Koty przy jednym z 
bloków na ul. Bojakowskiej mają 
swoich zwolenników. Są jednak 
zagorzali przeciwnicy mruczków, 
którzy mówią o nieporządku i 
chorobach. 

- Mam już dość tego brudu. Już 
dawno ta buda dla kotów powinna 
zostać zlikwidowana. Wokół jest 
pełno zepsutego jedzenia, śmierdzi. 
Na pewno są pchły i zarazki. Te 
koty to duże zagrożenie dla dzieci 
– mówi jeden z lokatorów. 

Faktycznie, pod rozłożystym 
drzewem, gdzie ustawiona została 
buda, nie brakuje resztek jedzenia. 
Jednak świadczy to o tym, że zwie-
rzęta mają stałą opiekę. 

- Koty są z nami od lat. Dokarmia-
my je i dbamy o nie. Dzięki nim nie 

A ż 4  domy 
położone przy 

trasie z Uniejowa do Poddębic 
zostały w Balinie wystawione na 
sprzedaż. Od właścicieli nierucho-
mości usłyszeliśmy, że powodem 
takich decyzji jest m.in. brak 
inwestycji. We wsi czekają na wo-
dociąg i kanalizację, oświetlenie i 
chodniki. 

- Do Balina ściągnęliśmy z Turku 
– mówi pani Danuta. - To było pra-
wie 20 lat temu. Zainwestowaliśmy 
w dom, ale liczyliśmy, że przez te 
lata miejscowość będzie się rozwi-
jać. Niestety, żadnych inwestycji nie 
ma. Wciąż musimy czerpać wodę z 
głębinowej studni, mamy szambo. 
Po zmroku lepiej z domu nie wy-
chodzić, brakuje oświetlenia przy 
drodze. Nie ma też chodników. 

Sąsiad pani Danuty zdecydował 
się na wybudowanie domu w Spy-
cimierzu. 

- Mamy już kupca na dom w 
Balinie. Na pewno brak potrzeb-

WypRzedają domy W Balinie
nych inwestycji wpływa na to, że 
mieszkańcy szukają dla siebie atrak-
cyjniejszych miejsc – usłyszeliśmy. 

O komentarz poprosiliśmy w 
urzędzie miasta i gminy Poddębice.

„Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad jako zarządca 
drogi krajowej przewiduje budowę 
ronda w Balinie u zbiegu drogi 
krajowej nr 72 z drogą wojewódzką 
nr 473. GDDKiA ogłosiła przetarg 
na realizację inwestycji. W opisie 
przedmiotu zamówienia można 
przeczytać, że w ramach przedsię-
wzięcia przeprowadzone zostaną 
roboty drogowe, obejmujące roz-
budowę skrzyżowania w formie 
ronda, rozbudowę odcinków dojaz-
dowych drogi krajowej oraz drogi 
wojewódzkiej do skrzyżowania, bu-
dowę nawierzchni nowych chodni-
ków, budowę zatok autobusowych, 
rozbudowę zjazdów indywidual-
nych i publicznych, przebudowę 
odwodnienia w postaci rowów 
przydrożnych i przepustów pod 

zjazdami, wykonanie oznakowa-
nia pionowego i poziomego oraz 
urządzeń bezpieczeństwa, odtwo-
rzenie zieleńców, a także budowę 
oświetlenia ulicznego. Planowane 
przedsięwzięcie istotnie wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu poruszających się po 
drodze krajowej numer 72 oraz 
zmniejszy prawdopodobieństwo 
powstania kolizji, wynikające z 
czynników generujących zagro-
żenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, zarówno kołowego jak i 
pieszego” - czytamy w odpowiedzi. 

(ps)

Krzyki i wystrzały w parku 

Petardami hukowymi pracownicy 
płoszą gawrony 

spóR o Koty pRzy BloKu

Pod wierzbą koty znalazły 
schronienie. Ustawiona dla nich 
została buda. Koty są dokarmiane.

mam myszy, ani szczurów. Dziwię 
się, że komuś koty przeszkadzają 
– słyszymy od starszej lokatorki 
pobliskiego bloku. 

Na wielu osiedlach – nie tylko 
w Uniejowie - można spotkać bez-
pańskie koty. Są to tzw. koty wolno 
bytujące (ale nie bezdomne, bo za 
takie uważa się zwierzęta porzuco-
ne lub zaginione).

Według prawa “Koty wolno 
żyjące to zwierzęta dzikie, które w 
myśl przepisów o ochronie zwierząt 
stanowią dobro ogólnonarodowe 
i powinny mieć zapewnione wa-
runki rozwoju i swobodnego bytu. 
Stanowią stały element ekosystemu 
miejskiego, a ich obecność w budyn-
kach w zdecydowany i naturalny 
sposób zapobiega obecności i roz-
mnażaniu się myszy i szczurów, 
które mogą być potencjalnym źró-
dłem niebezpiecznych chorób. Koty 
wolno żyjące nie są zwierzętami 
bezdomnymi, w związku z tym, nie 
wolno ich wyłapywać, wywozić ani 
utrudniać im bytowania w danym 
miejscu”. 

(ps)

Kompleks zrównany z ziemią
Poddębice Jeszcze kilka tygo-

dni temu w tym 
miejscu stały budynki a w ziemi 
wkopane były basenowe niecki. 
Teraz jest to księżycowy krajobraz. 
Jednak właśnie tu powstać ma no-
woczesna architektura połączona 
z pływalniami, które mają konku-
rować z basenami w Uniejowie. 

Na rozległym terenie przy ul. Mic-
kiewicza rozpoczęła się rozbiórka. 
Na pierwszy ogień poszła parterowa 
nieruchomość kompleksu termalne-
go, teraz wyburzany jest nieczynny 
od lat hotel wraz z zapleczem. 

Niektórzy mieszkańcy są zasko-
czeni, że budynki są wyburzane 
– szczególnie hotel, który wcale 
nie był ruiną. Okazało się jednak, 
że lepiej budować jest od podstaw. 
Wyburzanie to nie lada gratka dla 
amatorów różnego rodzaju materia-
łów porozbiórkowych. 

W naszej obecności jeden z poddę-
biczan podjechał na teren i poprosił 
robotników o pomoc w wybraniu 
metalowych drzwi. Nie było z tym 
problemu. 

- To wszystko jest tu za darmo, nie 
tylko drzwi, ale też okna i inne ma-
teriały – odparł z uśmiechem jeden 
z robotników. 

Urząd potwierdza
- Wykonawca w ramach wyko-

nywanych robót rozbiórkowych 

zobowiązany został również do zuty-
lizowania materiałów pochodzących 
z rozbiórki. Jeżeli jakieś materiały 
pochodzące z rozbiórki, np. okno czy 
drzwi zamiast trawić na składowisko 
śmieci jako odpady budowlane zostaną 
powtórnie zagospodarowane dając im 
szanse na tzw. “drugie życie produktu”, 
należy z pewnością pochwalić wyko-
nawcę za postawę proekologiczną. W 
ten sposób wiele materiałów z rozbiórki 
trafiło do Fundacji Metamorfoza w 
Feliksowie oraz OSP w Ciężkowie i 
Górze Bałdrzychowskiej – informuje 
Cezary Makowski, kierownik re-
feratu IGKM Urzędu Miejskiego w 
Poddębicach.

Przypomnijmy, że zadanie będzie 
kosztować ponad 77 mln zł. Powstanie 
część kryta z basenem rekreacyjnym z 
atrakcjami wodnymi, brodzikiem dla 
dzieci. Będzie też basen schładzający, 
wanny z hydromasażem, przestrze-
nie dla wypoczynku na leżakach i 
ławkach. W części zewnętrznej pojawi 
się basen wypływowy połączony z 
basenem wewnętrznym, basen pły-
wacko-rekreacyjny, dziecięcy i basen 

Hotel wraz z zapleczem ma zostać wyburzony w ciągu najbliższych dni 

Na terenie rozbiórkowym 
rozdawane są m.in. drzwi

ścian wodnych. Łączna powierzchnia 
lustra wody wyniesie blisko 2300 
mkw.   

Do dyspozycji będą sauny: sucha, 
parowa, infrared, a także pomiesz-
czenia haloterapii wraz z komnatą 
solną. Ponadto zespół rehabilitacji, 
składający się z sal zajęć ruchowych, 
pomieszczeń masażu i gabinetu 
lekarskiego. Obiekt kompleksowo 
będzie realizował ideę przestrzeni 
przyjaznej osobom niepełnospraw-
nym. Inwestycja ma być gotowa do 
końca lipca 2020 roku. 

(ps)

Sprzęt pracuje pełną parą
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 324: Panna obrotna bywa zalotna.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Mały Jasio pyta mamy: 
- Mamo, po co się malujesz? 
- Żeby ładnie wyglądać. 
- A kiedy to zacznie działać?   

* * *
* Jedzie blondyna samochodem pod 
prąd. Policjant ją zatrzymuje i pyta: 
- Na Boga, czy pani wie, gdzie pani jedzie? 
- No tak, jadę na zebranie, ale chyba się już skończyło bo 
wszyscy wracają.       

* * *
* Mąż pyta żonę:
- Kochanie, a może wypróbujemy dzisiaj wieczorem inną 
pozycję? 
- Z przyjemnością, najdroższy... Ty stań przy zlewie, a ja 
usiądę z pilotem przed telewizorem. 

* * *
* Podczas spowiedzi:
- Pijesz? - pyta ksiądz.
- A masz coś? - odpowiada facet 

* * *
* - Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadówce była Twoja 
babcia? - pyta pani. 
- Szczerze? - upewnia się Jasiu. 
- Szczerze! 
- Bo jest głucha. 

* * *
* Anglik i Szkot jadą pociągiem. Na każdej stacji Szkot 
gdzieś szybko wychodzi i wraca, ledwo oddychając, tuż 
przed odjazdem 
pociągu. Anglik nie 
mógł pohamować 
ciekawości i pyta:
- Gdzie pan szanow-
ny tak biega?
- Od kardiologa wra-
cam. Powiedział, że 
mogę w każdej chwili 
umrzeć. Dlatego 
kupuję bilet tylko do 
następnej stacji.                         

ZUPA FASOLOWA BŁYSKAWICZNA
Składniki:
-2 puszki fasoli o łącznej wadze 60 
dag przed odsączeniem 
-6 szklanek bulionu warzywnego 
lub mięsnego 
-20 dag dobrej kiełbasy 
-15 dag wędzonego surowego 
boczku 
-2 marchewki (około 25 dag) 
-4 ziemniaki średniej wielkości 
(około 30 dag) 
-1 korzeń pietruszki (około 15 dag) 
kawałek selera (około 10 dag) 
-1 por - tylko biała część 
-1 średnia cebula 
-1 łyżka oleju 
-1 łyżka suszonego majeranku 
sól 
świeżo zmielony czarny pieprz 

Etapy przygotowania:
Marchewkę, selera i korzeń pietrusz-
ki obierz, umyj, pokrój na cienkie i 
małe kawałki. Pora pokrój na cienkie 
plasterki. Cebulę pokrój na drobną 
kostkę. Kiełbasę pokrój na cienkie 
półplasterki, a boczek w drobną 
kostkę. Obrane ziemniaki pokrój na 
kostkę o boku 1 cm, wypłucz w zim-
nej wodzie. W dużej patelni rozgrzej 
łyżkę oleju, dodaj boczek, smaż cały 
czas mieszając przez minutę. Dodaj 
cebulę i kiełbasę. Smaż mieszając, aż 
cebula zacznie się szklić (około 2 mi-
nut.). Dodaj wszystkie warzywa, smaż 
nie przerywając mieszania przez 2-3 
minuty. Wszystko przełóż do garnka, 
wlej bulion, wymieszaj, doprowadź 
do wrzenia. Gotuj na średnim ogniu 
10 minut, dodaj suszony majeranek, 
ziemniaki, gotuj do ich miękkości (7-9 
minut). Zupę dopraw solą i pieprzem 
(sporo, bo fasolowa powinna być pie-
przna). Kiedy ziemniaki będą miękkie, 
do zupy dodaj odsączoną fasolę, 
wymieszaj, gotuj na średnim ogniu 
2-3 minuty. Zestaw z ognia, dodaj 
listki świeżego majeranku, wymieszaj. 
Przykryj, odstaw na kilka minut, by 
smaki się wymieszały. Podawaj gorącą 
udekorowaną listkami majeranku. 

ZWIJANE PALUCHY PIZZOWE 
Z SALAMI I SEREM

Składniki:
-1 puszka pomidorów siekanych 
- 1 ząbek czosnku 
-100 g salami np. pepperoni 
-100 g tartego sera mozzarella 
-oliwa extra vergine, sól i pieprz, 
- szczypta ostrej papryki, 
- 1 łyżka suszonego oregano 
Etapy przygotowania:
Przygotować ciasto na pizzę według 
ulubionego przepisu. Ugotować sos 
pomidorowy: do garnka wlać łyżkę 
oliwy, dodać obrany i przepołowiony 
czosnek i chwilę podsmażać. Wlać 
rozdrobnione pomidory z puszki, 
dodać sól, pieprz, ostrą paprykę i 
łyżeczkę suszonego oregano. Wymie-

szać i gotować przez 10 minut. Ciasto 
rozwałkować na stolnicy duży placek. 
Na jednej połowie rozsmarować 4 
płaskie łyżki stołowe sosu pomido-
rowego (resztę wykorzystamy do 
podania). Posypać łyżeczką suszo-
nego oregano, następnie wyłożyć 
posiekane salami oraz starty ser. 
Przykryć połową ciasta bez nadzie-
nia tę część z nadzieniem. Pokroić na 
ok. 10 pasków, przenieść na blachę 
wyłożoną papierem do pieczenia i 
każdy z nich zawinąć. Wierzch po-
smarować oliwą i posypać suszonym 
oregano. Można też posmarować 
miejscami wierzch cienką warstwą 
sosu, ale nie jest to konieczne. 
Odstawić do wyrośnięcia na ok. 
20 minut. W tym czasie nagrzać 
piekarnik do 230 stopni C. Wstawić 
blachę z paluchami i piec przez ok. 15 
minut. Podawać z pozostałym sosem 
pomidorowym. 

Wskazówki 
Jeśli używamy drożdży instant, do-
dajemy je bezpośrednio do mąki, 
bez konieczności robienia rozczynu. 
Ciasto na pizzę zawsze można zrobić 
dzień wcześniej i przechować w lo-
dówce pod przykryciem. 

DOMOWY BUDYŃ
Składniki:
-1/4 szklanki mąki ziemniaczanej 
-1/3 szklanki cukru 
-1 łyżka cukru wanilinowego 
-3, 5 żółtek 
-500 ml mleka  
Etapy Przygotowania:
W rondelku umieścić mąkę ziem-
niaczaną, cukier, cukier wanilinowy 
i żółtka (3 lub 4 lub 5, ile mamy), 
wymieszać. Dodawać stopniowo 
mleko mieszając. Postawić na ogniu 
i mieszając co chwilę podgrzewać aż 
składniki się rozpuszczą i powstanie 
gładka masa. Cały czas podgrzewać 
aż masa będzie gęstym budyniem, 
na koniec zagotować. Podczas pod-
grzewania co chwilę zamieszać budyń 
rózgą aby nie zrobiły się grudki. Po 
zagotowaniu odstawić z ognia i wy-
łożyć do miseczek. Można podawać 
z owocami lub syropem owocowym. 
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Blisko 40 pań wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu z samoobrony, zorganizowanym 7 marca w Szkole 
Podstawowej nr 2 przez Agencję Ochrony Gunners Security z okazji Dnia Kobiet. Patronat nad imprezą 
objął burmistrz Jacek Socha, który z sekretarzem miasta Mariuszem Ostrowskim i szefem Agencji Mar-
cinem Michalakiem wręczyli każdej z pań kwiaty i drobny upominek. 
Zajęcia z samoobrony prowadziła Kinga Jendrasik – trenerka i profesjonalna zawodniczka MMA łódzkiej 
akademii sportów walki Octopus Łódź. Uczestniczki spotkania zapoznały się też z zaletami i wskaza-
niami masażu powięziowego, który zaprezentowała Nikolina Stefaniak – instruktorka fi tness, autorka 
i szkoleniowiec Personal Roll.
Po szkoleniach wszystkie panie mogły podzielić się wrażeniami przy kawie, torcie i innych słodkościach. 

Szkolenie na Dzień Kobiet 
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Sklepy mięsne sieci Kryszpol roz-
poczęły działalność w Ozorkowie. 
Klienci chwalą smaczny i bogaty 
asortyment. Stylowy wystrój 
sklepu przy ul. Nowe Miasto 23 
zachęca  nie tylko do zakupów, 
ale także zjedzenia oryginalnych, 

Smaki Ozorkowa!

tylko Kryszpol!
smacznych specjałów. Na miejscu 
można skosztować burgera, hot-do-
ga czy też szaszłyka.

- Głęboko wierzymy w to, że nasi 

klienci docenią produkcję żywności 
według tradycyjnych receptur, bez 
chemii spożywczej i sztucznych uszla-
chetniaczy smaku – mówi Mirosław 
Krysztofiak . - Jesteśmy firmą rodzin-
ną, którą z inicjatywy mojej i moich 

dwóch braci: Bogdana i Sławomira 
przejęliśmy od naszego ojca Tadeusza 

Krysztofiaka. Z zaangażowaniem, od 
prawie 30 lat, produkujemy mięsne 

wyroby. Co nas odróżnia od konku-
rencji? Nasze produkty to naturalne 
swojskie wędliny. Świeże, pachnące i 
niezastąpione w smaku. Mamy własny 
ubój a mięso trafia do naszych sklepów 
w zaledwie 24 godziny po uboju. Do-
stawy do naszych sklepów są 3 razy 
w ciągu dnia. Cenimy wysoką jakość, 

Najlepsza jakość, tradycyjny 
smak, atrakcyjne ceny!

Nie kupujesz kota w worku 
– w sklepach Kryszpol zawsze 
można na miejscu skosztować 
wyrobu przed jego kupnem. 

Jesteś smakoszem burgerów? 
Zapraszamy! Gorąca lada czeka...

Mirosław 
Krysztofi ak 
zaprasza 
do sklepów 

Szaszłyki, hod-dogi lub burgery – 
wszystko na miejscu 

ale dbamy również o atrakcyjne ceny. 
Warto zaglądać do naszych sklepów i 
śledzić promocje. 

Sprzedawczynie zachwalają 
świeży, pachnący asortyment 

ADRESY SKLEPÓW: NOWE MIASTO 23, STARZYŃSKIEGO 4/6B, ŁĄKOWA 22, WYSZYŃSKIEGO 9, ZACHODNIA 16A

Lokator wszedł na pa-
rapet okna na drugim 

piętrze jednego z bloków przy ul. 
Bema. Jego głośne krzyki przestra-
szyły wielu mieszkańców osiedla. 
Na szczęście szybko powia-
domione zostały służby i do 
tragedii nie doszło. 

Dochodziła godz. 14. Skąpo 
ubrany desperat (miał na 
sobie jedynie sweter, majtki i 
skarpetki), najprawdopodob-
niej pod wpływem alkoholu, 
głośno wykrzykiwał stojąc na 
wąskim parapecie. Inni lokatorzy 
bloku otworzyli okna, przechodnie 
przecierali oczy ze zdumienia. 

- Co ten człowiek chce zrobić – pytała 
jedna z mieszkanek, która przechodziła 
obok bloku. - Niech pan natychmiast 
wejdzie do mieszkania. 

Prośby nic nie dawały. Wręcz prze-
ciwnie. Mężczyzna na parapecie zaczął 
jeszcze bardziej się wychylać. W pew-
nym momencie na ułamek sekundy 
stracił równowagę. W ostatniej chwili 
złapał się gzymsu przy oknie. 

Pierwsi pod blok podjechali straża-
cy. Szybko wysiedli z samochodów. 
Podobnie, jak przechodnie, zaczęli 
krzyczeć w kierunku mężczyzny, aby 
wszedł do mieszkania. Na szczęście 

lokator posłuchał i pomału wycofał się 
z parapetu. 

Po chwili na 
Bema zjawili 

się policjanci 
i karetka 

pogoto-

wia. Widok służb zaciekawił miesz-
kańców, a pod blokiem z minuty na 
minutę rosła grupa gapiów. 

- Co tu się stało? - mieszkańcy pytali 
się nawzajem. - Naprawdę chciał wy-
skoczyć z okna?

Rozmawialiśmy z jednym z miesz-
kańców, który dobrze zna niedoszłego 
samobójcę. 

- Ten lokator ma ksywkę „kaskader” 

- usłyszeliśmy. - W ub. roku też stał na 
parapecie. W Ozorkowie stał się znany 
po tym, jak kiedyś spadł z okna na IV 

Desperat na parapecie!

Lokator stał na parapecie okna na 
II piętrze bloku przy ul. Bema 

Po kilkunastu minutach mężczyznę (w samych majtkach i skarpetkach) wyprowadzono z bloku

piętrze i właściwie nic sobie nie zrobił. 
Zanim upadł na ziemię, zaliczył po 
drodze gałęzie drzew, które na pewno 
zamortyzowały uderzenie.

„Kaskader” rzeczywiście jest na 
osiedlu dobrze znany. Usłyszeliśmy 

od sąsiadów z bloku, że samotnie 
mieszkający mężczyzna nadużywa 
alkoholu.

Po kilkunastu minutach ratownicy 

medyczni, w asyście policjantów, 
wyprowadzili z bloku niedoszłego sa-
mobójcę. Świadkowie byli zaskoczeni, 
że mężczyzna nie został w mieszkaniu 
ubrany. Do karetki szedł w samych 
majtkach i skarpetkach. 

Desperat został odwieziony do szpi-
tala, z pewnością zostanie też poddany 
obserwacji psychiatrycznej. 

(stop)

Pod blok podjechały wszystkie służby 
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Przechodnie mu-
szą idąc chodnikiem 

przy ul. Traugutta wchodzić na 
ulicę z powodu ustawionego ba-
rakowozu. Kiedy ta przeszkoda 
zostanie z chodnika zabrana? 
OPK odpowiada, że barakowóz 
jako zaplecze socjalne dla pra-

Nasi czytelnicy mar-
twią się losem psa, 

który – jak usłyszeliśmy – od kilku dni 
błąka się w pobliżu marketu, przy ul. 
Starzyńskiego. 

- Pies jest bardzo łagodny i często leży 
pośrodku ulicy. Może być potrącony 
przez jadące auta – usłyszeliśmy. - Nie-
którzy mieszkańcy go dokarmiają, ale 
pies powinien mieć swój dom. 

Zapytaliśmy w magistracie o pro-
blem związany z bezpańskimi psami 
w mieście. 

„W 2018 i 2019 roku władze Ozorko-
wa podpisały umowę na zapewnienie 
miejsc bezdomnym zwierzętom z 
Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Do-
mowego w Wojtyszkach. W 2018 roku 

Niemałe zaskocze-
nie w urzędzie mia-

sta, po tym, jak otwarto ofertę 
Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego na usługę dot. zago-
spodarowania odpadami. Okazało 
się bowiem, że przedsiębiorstwo 
komunalne podwyższyło cenę w 
porównaniu z wcześniejszym prze-
targiem. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że burmistrz Jacek Socha nie krył 
zdziwienia ponowną, wyższą ofertą 
komunalki. Pod koniec ubiegłego ty-
godnia włodarz Ozorkowa spotkał się 
z Grzegorzem Stasiakiem, prezesem 
OPK. 

W tej chwili miasto dopłaca mie-
sięcznie do śmieci 400 tysięcy zł. Gdyby 
oferta OPK została zaakceptowana, 
urząd musiałby dopłacać miesięcznie 
prawie 470 tysięcy zł. Władze miasta 
zapewniają, że podwyżek dla miesz-
kańców nie będzie. 

Dyskusja o cenie za śmieci trwa od 
kilku miesięcy. Podczas ostatniej sesji 
radni zaakceptowali stawki – 16 zł za 
śmieci segregowane i 32 zł za śmieci 
niesegregowane. 

Władze miasta informują, że prze-

W samym centrum 
miasta, tuż przy fir-

mie transportowej, wypalana była 
sucha trawa. Wprawdzie dwie 
sąsiadujące ze sobą działki od-
dzielone są płotem, jednak iskry 
bez problemu mogły przedostać 
się na składowane materiały na 
firmowym terenie. Dwa wozy 
strażackie szybko przyjechały na 
miejsce. Nie doszło na szczęście 
do rozprzestrzenienia się ognia. 
Jak się dowiedzieliśmy, to nie 

Niebezpieczny pożar trawy

pierwszy w tym roku pożar spo-
wodowany wypalaniem trawy. 

(stop)

Bezpański pies przy markecie

przekazano do schroniska 6 psów. 
Koszt dziennego utrzymania 1 psa 
w schronisku w 2019 roku wynosi 7zł 
netto” - informuje urząd miasta.

W tym roku nie odłowiono jeszcze 
żadnego bezpańskiego psa.

(stop)

Barakowóz na chodniku
cowników jest elementem pla-
cu budowy. Zostanie usunięty 
przez wykonawcę najpóźniej po 
wykonaniu inwestycji. Plano-
wany termin zakończenia robót 
zgodnie z umową przypada na 
czerwiec br. 

(stop)

Droga oferta OPK

targ na odbiór odpadów został unie-
ważniony.

Komentarz magistratu brzmi: - „Na 
przetarg wpłynęła 1 oferta; po jej 
otwarciu 4 marca okazało się, że zapro-
ponowana kwota przewyższa wielkość 
środków zaplanowanych w budżecie 
miasta na ten cel. Burmistrz podjął de-
cyzję o powtórzeniu przetargu, oferty 
można składać do 25 marca 2019 r.” 

Grzegorz Stasiak, prezes OPK, 
mówi, że przedsiębiorstwo komunalne, 
jako potencjalny wykonawca usługi, 
przedstawiło ofertę, której wysokość 
jest zależna przede wszystkim od 
bardzo wysokich i permanentnie ro-
snących kosztów zagospodarowania 
odpadów komunalnych w RIPOK i u 
recyklerów (odpady do powtórnego 
przetworzenia, tj. tworzywa sztuczne, 
papier i szkło), na które wykonawca 
usługi odbioru i zagospodarowania 
(np. OPK) nie ma żadnego wpływu. 

„Informujemy, że w stosunku do 

ofert poprzednich, w 2019 roku od 
drugiego kwartału nadal wzrastają 
już bardzo wysokie koszty zagospo-
darowania odpadów komunalnych 
w RIPOK najpierw o ok. 15% za tonę 
odpadów i w trakcie roku zapowia-
dany jest dalszy wzrost tych kosztów 
o ok.22%. Na przestrzeni ostatnich 
trzech lat koszty zagospodarowania 
w RIPOK wzrosły o ok. 170%, a u 
recyklerów, ceny skupu tworzyw 
sztucznych wzrosły o 248%, a szkła 
o 80%. Informujemy również, że od 
stycznia 2019 r. koszty transportu 
dostarczenia odpadów (transport 
specjalistyczny, którego nie posiada 
OPK) do RIPOK-a w Krzyżanówku 
wzrosły o 300%, a od lipca br. wzro-
sną o 400%. Zjawisko rosnących 
kosztów jest charakterystyczne dla 
całego kraju” - czytamy w komunika-
cie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. 

(stop)

Pod koniec tygodnia burmistrz Jacek Socha rozmawiał z prezesem 
Grzegorzem Stasiakiem. Przetarg został powtórzony.
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W elewacji kamieni-
cy przy ul. Listopa-

dowej 6 wykute zostały dziury. Po 
co? - pytają mieszkańcy, którzy z 
zaciekawieniem przyglądają się 
pracom. 

„Modernizacja budynku przy 
Listopadowej 6 (dawna Motarnia), 
realizowana w ramach projektu re-
witalizacji kompleksu pałacowo-par-
kowego Schlosserów, obejmuje przy-
wrócenie w jak najszerszym zakresie 
pierwotnego wyglądu budynku, 
który powstał w latach 30-tych XIX 
w. Obecnie, w porozumieniu z kon-
serwatorem zabytków, odkuwane są 
zamurowane płyciny, czyli elementy 
dekoracyjne w kształcie owalnych 

W tym roku egzekwo-
wany ma być zakaz 

handlu przed popularnymi deli-
katesami przy ul. Starzyńskiego 8. 
Właściciel terenu, czyli PSS Społem, 
twierdzi, że kupcy nie powinni 
wzdłuż „Stodoły” rozstawiać swo-
ich kramów. Odpowiedniejszym 
do tego miejscem jest pobliskie 
targowisko. 

Informacje w tej sprawie rozwie-
szone zostały w gablotach na terenie 
miasta. 

„W związku z protestem właściciela 
obiektu przy ul. Starzyńskiego 8 w 
Ozorkowie zabrania się handlu na 
chodniku wzdłuż całego pawilonu 
PSS „Społem”. Prosimy o prowadzenie 
handlu na płycie targowiska. Niedo-
stosowanie się do zakazu będzie wy-
kroczeniem w myśl art. 60 (3) Kodeksu 
Wykroczeń”

Pod informacją, z upoważnienia bur-
mistrza, podpisał się sekretarz miasta 
Mariusz Ostrowski. 

Informacja jest jasna – prowa-
dzenie sprzedaży poza miejscem 
wyznaczonym przez gminę może 
skutkować grzywną lub przepad-
kiem towarów przeznaczonych do 
sprzedaży. 

Agnieszka Derlecka, prezes Społem 
w Ozorkowie, przyznaje, że problem 
związany z handlem przed delikate-
sami powtarza się co roku. 

- To nie jest odpowiednie miejsce na 
handel. Kramy utrudniają przejście 
chodnikiem nie tylko pieszym, ale też 
matkom z wózkami czy też osobom 
niepełnosprawnym. Blisko jest targo-
wisko, tam kupcy powinni handlować 
– mówi prezes „Społem”. 

Z kupcami przed „Stodołą” rozma-
wialiśmy wielokrotnie. Za każdym 
razem nasz reporter słyszał, że zakaz 
handlu w tym miejscu nie jest sprawie-
dliwy. Kupcy twierdzą, że nikomu nie 
przeszkadzają a klienci przyzwyczaili 
się już do ich kramów. 

(stop)

Niektórzy mieszkań-
cy już poczuli wiosnę. 

Przybywa amatorów picia pod 
chmurką a także... uprawiania sek-
su poza murami własnych domów. 
W ustronnych miejscach zalegają 
butelki po wypitych procentach 
oraz prezerwatywy. W tej sprawie 
do redakcji zadzwoniła mieszkanka 
z Konstytucji 3 Maja. 

- Codziennie skracam sobie drogę 
do centrum miasta i idę ścieżką przy 
ciepłociągu. Byłam zaskoczona, że 

dlaczego zrobili dziury?

wnęk, znajdujące się między oknami 
na parterze – jest ich pięć. Zostały za-
murowane najprawdopodobniej pod-
czas generalnego remontu budynku 
w latach 60-tych XX w.” - czytamy w 
odpowiedzi urzędu miasta. 

(stop)

piją i upRaWiają seKs

Przy ciepłociągu jest gorąco i wcale 
nie za sprawą gorącej wody. 
Młodzież upodobała sobie to 
miejsce do amorów. 

„NIE”dla handlu przed „Stodołą”

pod rurami leży tyle butelek. Jeszcze 
bardziej zraził mnie widok zużytych 
prezerwatyw. Widocznie młodzież 
przyjeżdża w to miejsce autami. 
Teren przy rurach po zapadnięciu 
zmroku jest mało uczęszczany. Nale-
żałoby te wszystkie śmieci uprzątnąć, 
a do młodzieży zaapelować o odpo-
wiednie zachowanie – usłyszeliśmy. 

W innych częściach miasta niestety 
również można natknąć się na butelki 
po wypitym alkoholu, gdzieniegdzie 
ujrzy się prezerwatywy. 

(stop)

Naprawa 
przy przedszkolu 

Liczne awarie wodo-
ciągu przy Przedszkolu 

Miejskim nr 1 wymusiły wymianę 
przyłącza. Przedsiębiorstwo komu-
nalne informuje, że ze względu na 
wysoką awaryjność przyłącza, trzeba 
było zastosować element lepszej ja-
kości. Wymieniony został też odcinek 
przewodu od przedszkola przez przej-
ście pod ulicą ks. Stypułkowskiego do 
miejsca wejścia wodociągu w Zielony 
Rynek. Przedszkole miało cały czas 
dostęp do wody miejskiej. 

(stop)
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Środowisko nauczy-
cieli jest zdetermino-

wane. Kilka dni temu zakończyły 
się mediacje. Referendum straj-
kowe zadecydować ma o plano-
wanym proteście. Najwięcej kon-
trowersji wzbudza termin. Czy w 
kwietniu będzie strajk nauczycieli 
w trakcie egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów VIII klas?

W Ozorkowie, na początku tego 
roku, „belferska grypa” wyrządziła 
największe szkody w Szkole Pod-
stawowej nr 4, przy ul. Średniej. Z 
powodu dużej absencji nauczycieli 
trzeba było odwołać lekcje. W pozo-
stałych placówkach szkolnych a tak-
że przedszkolach zajęcia odbywały 
się normalnie. Można zakładać, że w 
„czwórce” nauczyciele mogą znów 
protestować. Jednak tym razem 
strajk może odbić się rykoszetem na 
uczniach. To najbardziej denerwuje 
rodziców. 

- To nie jest etyczne. O ile pierw-
szy protest w szkole przy Średniej 
nie miał większych, negatywnych 
skutków dla uczniów, to kwietnio-
wy protest uderzy bezpośrednio 
w uczniów. Tak nie powinno być 
– mówi matka ucznia z „czwórki”. 

Kilkakrotnie dzwoniliśmy do 
Krystyny Ewiak, dyrektor SP 4. Nie-
stety, dyrektor telefonu nie odbierała. 

Trzeba przyznać, że środowisko 
nauczycieli jest zdeterminowane i 
zirytowane , gotowe protestować 
do skutku w walce o podwyżki. 
Przypomnijmy, że żądania nauczy-
cieli dot. podwyżki wynagrodzeń 
zasadniczych o 1000 zł brutto. 

W ozorkowskich placówkach 
oświatowych podległych miastu 
zatrudnionych jest 220 nauczycieli. 
Urząd miasta w ub. roku przezna-
czył 30 mln zł na oświatę, z czego 

Większość z nas wie, że zakłócając 
ciszę nocną po godz. 22 narażamy się 
na prawne konsekwencje. Niewielu 
jednak zdaje sobie sprawę z tego, 
że kłopoty można mieć również w 
sytuacji, gdy zakłócany jest spokój 
dzienny. 

Skargi lokatorów wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych wpływają 
do spółdzielni mieszkaniowej.

- Faktycznie, jesteśmy informowani 
o takich lokatorskich problemach. 
Najczęściej spółdzielcy skarżą się na 
zbyt głośno przeprowadzany remont 
u sąsiada lub też hałaśliwego psa, 
który szczeka pod nieobecność swo-

jego właściciela – mówi Piotr Piętka, 
prezes spółdzielni mieszkaniowej w 
Ozorkowie.  

Jak się dowiedzieliśmy, zazwyczaj 
podobne interwencje spółdzielni ogra-
niczają się do rozmów z lokatorami. 
Bardzo rzadko potrzebna jest inter-
wencja policji. 

Sporadycznie – informuje urząd mia-
sta – lokatorzy zasobów komunalnych 
skarżą się na zakłócanie spokoju za 
dnia. Skargi mieszkańców, które wpły-
wają do magistratu dotyczą przede 
wszystkim spraw dotyczących niepra-
widłowości w utrzymaniu porządku.

- Są to na przykład dzikie wysypi-
ska śmieci, odpady wokół koszy na 
śmieci, nieskoszone trawy w pasach 
drogi w okresie letnim itp., a także 
sprawy typu: bezpańskie psy, martwe 
ptaki – informuje Izabela Dobrynin z 
ozorkowskiego urzędu miasta. 

Jakie mogą być konsekwencje zakłó-
cania spokoju w dzień?

- Na początku warto podjąć próbę 
polubownego załatwienia sprawy z do-

kuczliwym sąsiadem, jeśli to nie przy-
niesie pożądanych efektów, wówczas 
należy zadzwonić na policję. Trzeba 
brać pod uwagę to, że spokój dzienny 
jest równie ważny jak spokój nocny – 
mówi podkom. Magdalena Nowacka, 
rzecznik policji w Zgierzu. - Wiele osób 
nie ma ochoty słuchać bardzo głośnej 
muzyki, natrętnie szczekającego psa, 
czy też gry na różnych instrumentach 
po powrocie z pracy. Hałaśliwy są-
siad może skutecznie zakłócić spokój 
starszych ludzi, jak również znacznie 
utrudnić naukę lub odrabianie lekcji. 

Policja przypomina, że zgodnie z 
art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – „Kto 
krzykiem, hałasem, alarmem lub 
innym wybrykiem zakłóca spokój, 
porządek publiczny, spoczynek nocny 
albo wywołuje zgorszenie w miejscu 
publicznym, podlega karze aresztu 
(orzekanej w wymiarze od 5 do 30 
dni) , ograniczenia wolności ( trwa 1 
miesiąc) albo grzywny (wymierzanej 
w wysokości od 20 do 5000 złotych)” . 

(stop)

Kierująca peugeo-
tem miała ogromne 

pretensje do kierowcy volkswa-
gena i obarczała go winą za ko-
lizję do której doszło w centrum 
miasta. 

- Skręcałam z ul. Wyszyńskiego 
w stronę placu Jana Pawła II. Na sy-
gnalizacji paliła się zielona strzałka. 
Winę za stłuczkę ponosi kierowca 
vw. Zjechał z pasa i uderzył w moje 
auto – usłyszeliśmy. 

Zupełnie inaczej sprawę komen-
tuje oskarżany o kolizję mężczyzna. 

- Przecież każdy wie o tym, że 
zielona strzałka informuje o możli-
wości przejazdu, ale najpierw trzeba 
się upewnić, czy na drodze nie 
ma pojazdów z pierwszeństwem. 
Jechałem od strony Starzyńskiego. 
Miałem zielone światło i nigdy 
nie przyszłoby mi do głowy, że 
na skrzyżowaniu ktoś może w ten 
sposób wymusić pierwszeństwo 
przejazdu. Niestety, trafiło na mnie.

Policja szybko przyjechała na 
miejsce. 

- 68-letnia kierująca peugeotem 
została ukarana mandatem za 

W tym tygodniu po-
winny ruszyć prace 

związane z pozimowym łataniem 
dziur w jezdniach. Przetarg na to 
zadanie rozstrzygnięto 4 marca; 
zgłosiły się dwie firmy, wybrano 
ofertę przedsiębiorstwa Roboty 
Budowlane Dariusz Kłys. Re-
monty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych będą wykonywane 
mieszanką mineralno-asfaltową 
metodą „na gorąco”. 

W pierwszej kolejności drogow-
cy załatają dziury na głównych 
ciągach komunikacyjnych, tj. na ul. 
Zgierskiej, Wyszyńskiego, Listopa-
dowej, Starzyńskiego, Cegielnianej, 
Łęczyckiej i Konstytucji 3-go Maja. 
Zaczną w miejscach, gdzie ubytki 
są najbardziej uciążliwe dla kie-
rowców. 

Później ekipy remontowe pojawią 
się także na innych ulicach, a tempo 
prac zależeć będzie przede wszyst-
kim od pogody. Remonty jezdni 

Będą naprawiać jezdnie

metodą „na gorąco” można wyko-
nywać tylko w bezdeszczowe dni. 

Umowa, która opiewa na ponad 
200 tys. zł, obowiązuje do końca 
roku, więc wykonawca będzie 
uzupełniał ubytki w nawierzchni 
nie tylko wiosną, ale także w póź-
niejszych terminach, jeśli zajdzie 
taka konieczność. W razie potrzeby 
istnieje możliwość zlecenia do-
datkowych prac do 50% wartości 
umowy, czyli o ok. 100 tys. zł.

Problemy ze strzałką 

Przy zielonej strzałce, ale 
włączonym czerwonym świetle, 
zawsze należy zachować 
ostrożność 
to, że nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu 70-letniemu kierowcy 
volkswagena – informuje podkom. 
Magdalena Nowacka, rzecznik 
policji w Zgierzu. 

(stop)

Kierująca peugeotem została ukarana mandatem

Czy DOjDzIE DO StrajKu?

subwencja oświatowa wyniosła jedynie 
12 mln zł. 

Do 25 marca w szkołach, przedszko-
lach i placówkach oświatowych mają 
zostać przeprowadzone referenda 
strajkowe. Pytanie referendalne brzmi: 
“Czy wobec niespełnienia żądania 
dotyczącego podwyższenia wyna-
grodzeń zasadniczych nauczycieli, 
wychowawców, innych pracowników 
pedagogicznych i pracowników niebę-
dących nauczycielami o tysiąc złotych z 
wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku, 
jesteś za przeprowadzeniem w szkole 
strajku, począwszy od 8 kwietnia bieżą-
cego roku?”. Referenda odbywają się w 
tych placówkach, w których wszczęto 
spór zbiorowy i w których nie doszło 
do porozumienia w sprawie podwyżki 
płac o tysiąc złotych.

Strajk nauczycieli będzie możliwy, jeśli 
w referendum weźmie udział połowa 
uprawnionych i większość z nich opowie 
się za strajkiem. Strajk miałby potrwać 

Na początku roku „belferska grypa” wyrządziła największe szkody w 
„czwórce”

do odwołania, co oznacza, że może 
on trwać nawet do czasu przepro-
wadzania egzaminów maturalnych, 
które mają rozpocząć się 6 maja. Prezes 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Sławomir Broniarz zapewnia, że zwią-
zek jest nadal otwarty na negocjacje 
dotyczące swoich postulatów.

Anna Zalewska, minister edukacji, 
zapewniła, że nie ma zagrożenia, 
by przez ewentualny strajk zostały 
odwołane egzaminy, które w najbliż-
szych miesiącach będą odbywać się 
w szkołach.

- Kuratorzy, okręgowe komisje 
egzaminacyjne spotykają się ze sta-
rostami, z burmistrzami, z wójtami, 
z rodzicami i wszędzie rozmawia-
ją o bezpieczeństwie egzaminów. 
Centralna Komisja Egzaminacyjna 
jest przygotowana, my jesteśmy 
przygotowani, egzaminy się odbędą 
- twierdzi minister.

(stop)

zaKłócają spoKój dzienny

za to też można mieć kłopoty...
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OGŁOSZENIA DROBNE

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy
Jacek Pietrzak Transport
Smolice 20
99-150 Grabów 
Tel: 607-680-317
Miejscem wykonywania pracy 
jest Teren kraju

Piekarz – cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i 
chleba
PPHU „Maks” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Tel: 608-028-369
Praca: Góra Św. Małgorzaty 50B
99-122 Góra Św. Małgorzaty

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy
Gospodarstwo Ogrodnicze 
Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
Tel: 530-732-304

Handlowiec
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera
„WAG-POL ŁĘCZYCA”
ul. Pl. T. Kościuszki 26, 
99-100 Łęczyca, 
tel.: 024 721-59-31

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie pełne, 
bardzo dobra znajomość 
obsługi MS Office i MS 
Excel, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
Extreme Ride 
Andrzej Szczypiński
Ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
Tel: 600-892-831
Miejsce pracy: Łęczyca/Chodów

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

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

Specjalista ds. przygotowania 
produkcji
Wykształcenie wyższe 
techniczne, obsługa programu 
Auto Cad, znajomość 
języka angielskiego lub 
niemieckiego na poziomie 

średniozaawansowanym
Pracodawca oferuje  szkolenia 
dla  kandydatów w celu zdobycia 
niezbędnych kwalifikacji do 
podjęcia pracy.
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

Operator prasy krawędziowej 
CNC
Doświadczenie na stanowisku 
operatora maszyn CNC
Pracodawca oferuje  szkolenia 
dla  kandydatów w celu zdobycia 
niezbędnych kwalifikacji do 
podjęcia pracy.
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

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

Opiekunka dziecięca
Wykształcenie średnie lub 
wyższe, umiejętność pracy 
z dziećmi, organizacja pracy 
własnej, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Pl. Św. Macieja 2
50-244 Wrocław
Miejsce pracy: ul. Osiedlowa 2
99-100 Łęczyca
Tel: 513-044-268

Pielęgniarka w żłobku
Dyplom ukończenia szkoły 
pielęgniarskiej
Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Pl. Św. Macieja 2
50-244 Wrocław
Miejsce pracy: ul. Osiedlowa 2
99-100 Łęczyca
Tel: 513-044-268

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

Robotnik budowlany
Doświadczenie zawodowe w 
zawodzie robotnik budowlany
Usługi Remontowo-Budowlane 
BOGDAN KORDEK
Przeczyca 140,
39-230 Przeczyca
Tel: 602 584 680
Praca na terenie kraju

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

Pracownik pizzerii
Chęć do pracy
M&M 
Maciej Pracownik
Ul. Ks. Kardynała 
Wyszyńskiego  40
95-035 Ozorków
Tel: 500-831-561

Piekarz/ ciastowy
Umiejętność urabiania ciast
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 
99-100 Leźnica Mała
Tel: 24 721 18 21

Operator maszyn
Wykształcenie średnie 
zawodowe – techniczne , 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok w 
przemyśle), sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków, chęć 
do pracy
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: ul. Lotnicza 21H, 
99-100 Łęczyca

Lakiernik
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernik, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
 ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanik samochodowy,  prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Mechanik
Wykształcenie średnie zawodowe 
– techniczne, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, praca w zespole, 
komunikatywność, organizacja 
pracy własnej.
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: Łęczyca/Ozorków

Elektryk
Wykształcenie średnie 
zawodowe – techniczne, 

Wynajmę lokal użytkowy 80mkw - 
ul. Wyszyńskiego 41 w Ozorkowie 
oraz lokal użytkowy, pod sklep, z 
kompletnym wyposażeniem - ul. 
Zachodnia 34 w Ozorkowie. Tel.: 
509-023-476 

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 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy lokal 
o pow. 91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. 
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Sprzedam: dojarkę, chłodziarkę do 
mleka, imadło. Tel.: 503-500-850

Kupię mieszkanie własnościowe 
w Ozorkowie do 40 m² na osiedlu 
Pogodnej Starości. Tel.: 513-918-135

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

Sprzedam: sadzarkę, imadło, spa-
warkę silnik 7,5. Tel.: 667-713-348

Sprzedam wiertarkę stołową - stan 
bdb, piłę tarczową śr. 350 do cięcia 

metalu - stan bdb., kowadło 70kg. 
Tel.: 501-856-269

Sprzedam silos 50 t. zbożowy, pła-
skodenny. Tel.: 792-255-740

Sprzedam wóz asenizacyjny 4000 
litrów, mało używany, garażowany. 
15500 zł. Tel.: 694-321-488

Pompa głębinowa VII stopniowa, 3 
fazowa 2,2 kW. 450 zł. Tel.: 694-321-488

„Łucznik” do szycia skór i kożuchów 
oraz imadło. Sprzedam. Tel.: 503-
500-845

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

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 mkw, parter w Ozorko-
wie. Tel.: 42 277-25-94

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

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

Sprzedam działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 
603-044-492

doświadczenie w naprawie mile 
widziane, komunikatywność, 
asertywność, praca w zespole, 
organizacja pracy własnej
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: Łęczyca/Ozorków

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
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Większość z nas omija je szero-
kim łukiem, tymczasem okazu-
je się, że dojrzałe banany, które 
są pokryte brązowymi krop-
kami są zdrowsze od idealnie 
żółtych bananów. Przekonują 
się, że im więcej plamek, tym 
lepiej dla zdrowia. 

Brązowe plamy na bananie nie 
oznaczają, że owoc nie nadaje 
się do spożycia. Pojawiają się w 
procesie dojrzewania owoców, 
który jest czymś naturalnym. 
Owoce zrywane są, gdy mają 
zieloną barwę. Wtedy ich skórka 
obfituje w chlorofil.

Wraz z upływem kolejnych 
dni, gdy są one transportowa-
ne do konkretnych państw, 
następuje proces przemiany 
tego składnika w karoten. To 
właśnie za jego sprawą twardy 
owoc powoli zmienia się w taki 
z miękką, żółtą skórką, łatwą do 
oddzielenia.

Dlaczego warto jeść banany z 
brązowymi plamkami?

Banany z brązowymi plamka-
mi to owoce o zupełnie innych 
właściwościach niż te, które 
mają barwę zieloną i są jeszcze 
w innym stadium dojrzałości. 
Japońscy naukowcy przepro-

wadzali eksperymenty, aby 
dokładnie zbadać zjawisko 

wpływu spożywania 
bardzo dojrzałych ba-

nanów przez ludzi. 
Ich wynik potwier-
dził h ipotezę, że 
wyrzucanie bana-
nów  p ok r y t yc h 
licznie brązowymi 
kropkami, to błąd.

Gdy na bananach 
tworzą się już ciem-

ne plamy, wytwarza 
się w nich Tumor Ne-

crosis Factor (TNF), 
co po przetłumaczeniu 

na język polski oznacza 
Czynnik Martwicy Nowo-

tworów. Według badań, im 

banan ma więcej ciemniejszych 
plamek tym poziom TNF w owo-
cu wzrasta.

Mają one pozytywny wpływ 
na zdrowie człowieka. TNF 
zwalcza n ieprawidłowe ko -
mórk i  nowot worowe,  które 
m o g ą  p o w s t aw a ć  w  o r g a -
n i zm ie  k ażdego z  n as.  Nie 
oznacza to jednak, że spoży-
wanie bananów z brązowy-
mi kropkami, jest gwarancją 
c a ł k ow i t e j  o c h r o ny  p r z e d 
nowotworami, ale z pewnością 
profilaktycznie warto wpro-
wadzić ten owoc do diety. 

Dojrzałe banany nie dla 
wszystkich

Jedząc  ba rdzo dojrza łego 
banana, jesteśmy w stanie od-
czuć, że jest on dużo słodszy od 
swojej zielonej czy nawet żółtej 
wersji. To za sprawą enzymów, 
które wraz z dojrzewaniem 
zamieniają cukry złożone, t j. 
skrobię, w glukozę i fruktozę, 
czyli tzw. cukry proste. W owo-
cu tym następuje także zmiana 
wskaźnika indeksu glikemicz-
nego. Wraz z dojrzewaniem 
wskaźnik ten wzrasta. Trzeba 
pamiętać, że np. osoby chore na 
cukrzycę muszą wystrzegać się 
spożywania jedzenia o wyso-
kim wskaźniku glikemicznym. 
W przypadku bananów może 
być on nawet >70. 

Sól selerowa, cytrynowa, grzybowa 
czy ziołowa? Tak, to możliwe.  Nie 
sposób pominąć wartości odżyw-
cze zawartych w tych składnikach, 
przede wszystkim witamin z gru-
py B i E. Seler jest także źródłem 
kwasu foliowego. Sól selerowa 
posiada specyficzny, lekko korzenny 
aromat, dzięki czemu doskonale 
nadaje się do doprawiania grzy-
bów czy pasztetów. Szczególnie 
zimą zbawienne może okazać się 
rozgrzewające działanie zawartej 
w tej soli kurkumy. Sól cytrynowa 
najczęściej wykorzystywana jest 
do przyprawiania różnego rodzaju 
ryb oraz delikatnych sosów i dipów. 
Sól waniliowa delikatna i słodka  
wykorzystywana jest do deserów. 
Sól grzybowa wykorzystywana do 
wszystkich potraw, w których pożą-

dany jest grzybowy aromat, a więc 
zupy, mięsa, pieczenie czy sosy. Sól 
ziołowa podkreśla smak potrawy, 
nadając jej równocześnie głęboki, 
ziołowy aromat. Suszony tymianek, 
rozmaryn czy majeranek to tylko 
niektóre zioła, które mogą być wy-
korzystane do przygotowania soli 
ziołowej. Idealnie nada się ona do 
przyprawiania czerwonego mięsa, 
ryb, a także sałatek.   

Różowa czekolada (ruby cho-
colate), inaczej rubinowa cze-
kolada, wbrew pozorom jest 
zupełnie naturalna! W jej skład 
wchodzą ziarna rubinowe-
go kakaowca, dzięki czemu, 
oprócz niepowtarzalnego sma-
ku, jest również zdrowa. Od 
niedawna różowa czekolada 
dostępna jest także w Polsce. 

Skąd pochodzi kolor rubino-
wej czekolady?

Patrząc na różową czekoladę, 

Tonik odżywczy do twarzy można 
zrobić samemu w domu. Wystar-
czy kilka składników.
1 szklanka jabłkowego winnego octu
garść suszonych ziół (rumianek, la-
wenda lub rozmaryn)
2 szklanka  destylowanej wody 
Suszone zioła wrzucamy do słoika z na-
krętką, podgrzewamy ocet i dolewamy 
do ziół. Zostawiamy w lodówce na 2 ty-
godnie. Wodę nalewamy do ozdobnej, 
poręcznej buteleczki. Przecedzamy ocet 
i dodajemy dwie łyżki do butelki z wodą 
destylowaną. Delikatnie wstrząsnąć i 
tonik gotowy. Aby zniwelować octowy 
zapach możemy alternatywnie dodać 
kilka kropel olejku lawendowego lub 
połowę octu zastąpić esencją zielonej 
herbaty – tym sposobem zapewnimy 
sobie dodatkową dawkę antyoksydan-

Masz problemy z cerą, opuchnię-
te oczy lub podrażnioną skórę? 
Mamy dla ciebie proste i skuteczne 
rozwiązanie, które kobiety w Azji 
stosują od lat. Wypróbuj wodę 
z czerwonej fasoli. Jej przygo-
towanie jest niezwykle proste, a 
skutki stosowania przerosną twoje 
oczekiwania.

Czego potrzebujesz? Czerwoną 
fasolę i wodę. Fasola nie powinna 
jednak być z puszki a suszona. Fasola 
z puszki pozbawiona jest składników 
odpowiedzialnych za poprawę stanu 
skóry.

Weź mały rondel i wlej do niego 
3 szklanki wody. Dodaj garść ziaren 
fasoli i zagotuj. Całość powinna go-
tować się około 20 minut na małym 
gazie. W trakcie przygotowywania 
wywaru należy również uważać, 
aby fasola nie pękała. Do wody 
dostanie się wówczas miąższ, a 
wszystkie cenne składniki znajdują 
się w skórce fasoli. Po ugotowaniu 

domoWy toniK

tów. Resztę mikstury octowej trzymamy 
w lodówce na kolejne porcje toniku.  

Woda z czerwonej fasoli na 
problemy z cerą i opuchliznę   

wywaru odcedź go. Ważne jest, 
aby po gotowaniu nie pozostawiać 
fasoli w wodzie dłużej niż 10 minut. 
Gotowy wywar przecedź przez filtr 
do kawy i gotowe. Schłodzoną wodę 
pij codziennie rano (jedną szklankę), 
a także w ciągu dnia, kiedy będziesz 
mieć ochotę na coś do picia.

KoloRoWa sól

różOwa CzEKOlaDa
nasuwa się pytanie, w jaki sposób 
został uzyskany jej kolor. Pochodzi 
on z niesfermentowanych lub fer-
mentowanych nie dłużej niż 3 dni 
ziaren rubinowego kakaowca, które 
prażone w odpowiedni sposób za-
czynają nabierać rubinowo-fioleto-
wego koloru.Ziarna te są specjalnie 
sprowadzana z Brazylii, Ekwadoru 
oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Czy rubinowa czekolada jest 
zdrowa?

Dzięki temu, że ruby chocolate 
jest wykonana z naturalnych skład-
ników, bez dodatku sztucznych 
barwników, nie jest szkodliwa 
dla zdrowia. Co więcej, naturalne 
barwniki w niej występujące mają 
właściwości prozdrowotne - po-
magają bowiem zwalczać wolne 
rodniki, które m.in. przyspieszają 
proces starzenia się organizmu.

Poza tym różowa czekolada, dzię-
ki bardzo dużej zawartości kakao, 
jest bogata w magnez i polifenole. 
Jednak należy pamiętać, że jest ona 
dość kaloryczna. Dziennie zaleca 
się spożywać max. 25-50 g, czyli 
ok. 3 kostki.

Różowa czekolada nie jest tania. 
Nad jej recepturą pracowano 13 
lat. Ceny tabliczki ważącej 100 g 
zaczynają się do 20 zł 

Polska premiera różowej 
czekolady odbyła się 27 sierpnia 
2018 roku w Bydgoszczy, w jednej 
z popularnych sieci cukierni

Jak smakuje rubinowa 
czekolada?

Różowa czekolada bardzo 
różni się w smaku od zwykłej 
czekolady. Koneserzy doszu-
kują się w niej słodkiego sma-
ku z del ikatnym kwaśnym 
posmakiem. Wyczuwalny jest 
także lekko owocowy aromat, 
przypominający owoce leśne, 
w szczególności jagody. Angus 
Kennedy, ekspert w dziedzinie 
czekolady, mówi, że smakuje 
ona orzeźwiająco i ma delikatną 
kremową teksturę.

Banany z brązowymi plamami - czy można je jeść?
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Kąpiel w morzu martwym

Regionalny

mega owsianka  Restauracja w chmurach

Kąpiel w Morzu Martwym to nie tylko ciekawostka i atrak-
cja dla turystów – zanurzenie ciała w tym zbiorniku może 
nam przynieść wiele dobrego. Woda wypełniająca akwen 
jest bogata w liczne minerały – co ciekawe, aż 12 z nich 
nie występuje w żadnych innych naturalnych wodach na 
świecie. Składniki, które zawiera woda z Morza Martwego, 
świetnie działają na skórę i łagodzą objawy łuszczycy, 
alergii itd. oraz pozytywnie wpływają na reumatyzm. Są 
to między innymi siarka (regulująca wilgotność skóry, bu-
dulec włosów i paznokci), brom (niszczący znajdujące się 
na skórze bakterie), jod (regulujący pracę tarczycy), fosfor 
(budulec kości i zębów), potas (pobudzający metabolizm) 
i sód (wpływający na krążenie krwi).

Miłośnicy zdrowej żywności, a w szczególności owsianki 
mieli okazję skosztować specjalnego dania, którego waga 
była tak ogromna, że trafi ła do Księgi Rekordów Guinnessa. 
Do przygotowania rekordowej porcji owsianki wykorzy-
stano 255 kg płatków owsianych, 200 litrów mleka, 30 kg 
miodu oraz 1400 litrów wody. Całkowita, łączna waga 
owsianki wyniosła aż 1812 kg. Tyle też wynosi nowy wynik 
rekordu Guinnessa. Przygotowania do rekordowego goto-
wania największej porcji owsianki na świecie rozpoczęły się 
już o godzinie 8:00. Ofi cjalnie zważono wówczas garnek i 
przygotowano wszystkie niezbędne składniki. Około go-
dziny 9:00 rozpoczęło się napełnianie ogromnego garnka 
wodą i pozostałymi składnikami. Rozpalono również 
wielki ogień pod garnkiem, dzięki któremu możliwe było 
właściwe ugotowanie całej potrawy. Nowo otwarta restauracja The Lounge w Burdż Khalifa 

w Dubaju oferuje wyjątkowe widoki na miasto i niezapo-
mniane doznania kulinarne serwowane przez kucharzy 
Armani Hotel Dubai. Na trzech piętrach – 152, 153 i 154, 
na wysokości 575 metrów została otwarta najwyżej na 
świecie położona restauracja The Lounge. Jest to wyjąt-
kowe miejsce, w którym można odpocząć przy dźwiękach 
muzyki, degustując dania z hotelowej kuchni. The Lounge 
posiada również odkryty taras widokowy z imponującym 
widokiem na miasto. Z każdego z trzech poziomów – moż-
na podziwiać miasto z innej, niepowtarzalnej perspektywy. 
W najwyżej położonej restauracji na świecie zestaw High 
Tea kosztuje 550 dirhamów (ok. 570 zł). W cenie jest her-
bata, świeże wypieki, deser i szklanka domowego napoju. 

Kąpiel w morzu martwym Restauracja w chmurachmega owsianka  

Ninja w Rosji

Nie ma to 
jak tata 
uczesze


