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Janusz Korwin – Mikke w nie-
dawnym wywiadzie udzie-
lonym dla jednej  z  inter-
netowych telewizji mówi o 
biedzie w małych miastecz-
kach i jako przykład podaje 
Ozorków. Wywiad obejrzało 
już prawie 80 tysięcy inter-
nautów.  Bardzo sz ybko o 
w y wiadzie głośno zrobi ło 
się w Ozorkowie. Większość 
mieszkańców mówi o skan-
dalu, są jednak i tacy, którzy 
twierdzą, że polityk wcale 
nie mija się z prawdą.

Nie trzeba nikomu przypomi-
nać, jak barwną i ekscentryczną 
postacią jest J. Korwin – Mikke. 
Polityk znany jest z bezkom-
promisowych ocen. Jednak o 
Ozorkowie jeszcze nigdy nikt 
ze znanych polityków w ten 
sposób się nie wypowiadał. Nie 
dziwi więc, że wywiad wzbu-
dził ogromne kontrowersje. 

Na temat Ozorkowa J. Kor-
win – Mikke wypowiedział 
się analizując sytuację w Rosji. 
Chwalił przy tym Putina i za-
chwycał się Moskwą. 

„Moskwa wygląda przepięk-
nie. Ale jak się pojedzie do 

mniejszych miasteczek, to jest 
bida z nędzą” – mówił polityk.

„Z drugiej strony jak się po-
jedzie do Ozorkowa, małego 
miasteczka w Polsce, to wyglą-
da jak w roku 1930. Nikt tego 
nie remontował. Tak niestety 
wygląda Ozorków. Proszę po-
jechać do Ozorkowa. Jak ktoś 
chce krytykować, że w małych 
miasteczkach w Rosji jest bida, 
to proszę pojechać do Ozorko-
wa” - kontynuował rozmowę z 
dziennikarzem tv polityk. 

W trakcie wywiadu momen-
talnie na czacie zaroiło się od 
w y p ow ie d z i  m ie sz k a ń c ów 
Ozorkowa. 

W  k r ó t k i m  c z a s ie  o  w y-
wiadzie zrobiło się głośno w 
Ozorkowie. Mieszkańcy różnie 
oceniają polityka. Niektórzy 
rzeczywiście mówią o szarych 
i zdewastowanych budynkach, 
inni wychwalając inwestycje 
twierdzą, że Ozorków wciąż 
zmienia się na lepsze. 

Dlaczego polityk tak nega-
tywnie ocenił Ozorków? Kiedy 
ostatnio był w tym mieście? 

-  Z e  c z t e r y  r a z y  u ż yłe m 
O z o rk owa  j a k o  p r z yk ł adu 

miasta wyglądającego jak w 
latach 30-tych, z budynkami 
starszymi o te 80 lat. To nie 
nagana an i pochwała – mi-
łośn icy autentycznego retro 
są na pewno zachwyceni – to 
f a k t .  C o  p r awd a  b yłe m  w 
Ozorkowie ładnych parę lat 
temu – z wykładem o zafał-
szowanej historii Polski. Być 
może teraz na Rynku stoi już 
jakaś mini-Burj Khalifa. Podej-
rzewam, że nie stoi – bo ludzie 
przedsiębiorczy są z Ozorkowa 
wysysani do Łodzi – Warszawy 
– Londynu – Singapuru. Nato-
miast z radością dowiedziałem 
się, że burmistrz, p. Jacek So-
cha, chciałby mnie przekonać, 
że Ozorków nie jest zapyziałą, 
ubogą mieściną. Z radością – bo 
w Polsce ogromna większość 
włodarzy miast  (i  z iem)  za 
wszelką cenę usi łuje wyka-
zać, że ich włości są znacznie 
biedniejsze, n iż są – a to w 
nadziei  na jak ieś wsparcie, 
dotacje i subwencje z Brukseli, 
Warszawy, czy Łodzi. Cieszy, 
że są jeszcze ludzie, dla któ-
rych honor jest ważniejszy, niż 
pieniądze.

Tak trzymać – mówi Janusz 
Korwin-Mikke.

Z nagraniem wywiadu za-
poznano się też w urzędzie 
miasta.  Jak i  jest  komentarz 
burmistrza Ozorkowa?

- Pan Korwin-Mikke nie był 
w ostatnim czasie w Ozorko-
w ie,  n atom iast  w y pow iada 
się na temat obecnego stanu 
miasta…no cóż - pozostawię 
to bez komentarza. Natomiast 
z a m ie rz a m w ysłać  p.  Kor -
win–Mikkemu życzenia wiel-
kanocne, do których dołączę 
aktualne zdjęcia Ozorkowa ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ulic, budynków, miejsc, w któ-

rych w ciągu ostatnich ośmiu 
lat przeprowadziliśmy szereg 
różnego rodzaju inwestyc ji. 
Nie jest moim zamiarem prze-
konywanie p. Korwin-Mikke-
go do zmiany zdania na temat 
Ozorkowa, ponieważ osoby, 
które nie chcą dostrzec pozy-
tywnych zmian, nigdy ich nie 
dostrzegą, nawet jeśli będą je 
mieć przed nosem. Mimo to 
uważam, że nie zaszkodzi za 
pomocą fotografii zaprezento-
wać aktualne oblicze naszego 
roz w i ja jącego  s ię  m i a st a  – 
usłyszel iśmy od burmistrza 
Jacka Sochy.

(stop) 

Polityk szydzi 
z OzOrkOwa
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

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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Łęczyca
Łęczyca

Łęczyca

Niektóre sklepy w Łę-
czycy sprzedają papie-

rosy dzieciom - takie zgłoszenia 
w ostatnim czasie wpływają do 
straży miejskiej. O podobnym 
zdarzeniu został też powiadomio-
ny dyrektor SP3 w Łęczycy. 

Sprzedaż wyrobów tytoniowych 
nieletnim jest zabroniona. Sprawa 
bulwersuje tym bardziej, że dzieci 
kupują papierosy na sztuki. 

- To skandal, żeby sprzedawać 
dzieciakom papierosy. Podobno 

- Idąc do łęczyckiego 
oddziału PZU trzeba 

uzbroić się w cierpliwość. Żeby 
załatwić swoją sprawę trze-
ba długo czekać - informują 
mieszkańcy, których denerwują 
długie kolejki.

W łęczyckim oddziale firmy 
ubezpieczeniowej klientów nie 
brakuje, ludzie zawierają polisy na 
życie, majątkowe, komunikacyjne. 
Popularność firmy ubezpiecze-
niowej powoduje, że praktycznie 
w każdej porze dnia w oddziale 
jest duży ruch. W ocenie petentów 
brak stanowiska kasowego dodat-
kowo wydłuża czas obsługi. 

- Dawniej było to lepiej zorga-
nizowane. Sprawy zawierania 
umów załatwiało się na stanowi-
sku, a pieniądze można było wpła-
cić w okienku kasowym. Teraz 
nieważne czy człowiek pójdzie z 

Na scenie Domu Kul-
tury wystąpiły ekipy 

teatralne ze szkół powiatu łę-
czyckiego, które wzięły udział 
w XVIII Powiatowym przeglą-
dzie Teatrzyków Językowych. 
Do przeglądu przystąpiły trzy 
szkoły – SP Piątek, SP Topola 
Królewska i LO Łęczyca. Jury po-
stanowiło, ze względu na wysoki 
poziom artystyczny i znakomity 
warsztat językowy, przyznać trzy 
równorzędne nagrody wszyst-
kim szkołom biorącym udział w 

Teatralnie w DK

przeglądzie. Przyznano również 
nagrody dla najlepszych aktorów 
– otrzymali je Dominika Żmudziń-
ska z I LO w Łęczycy i Zuzanna 
Garus z SSP w Piątku.

Klienci narzekają na kolejki
dłuższą sprawą, czy tylko wpłacić 
pieniądze, trzeba czekać - skarży 
się nasza czytelniczka.

Czy w oddziale PZU zlikwidowa-
no osobną kasę?

- Pracuję tutaj od października 
ubiegłego roku, nie pamiętam, 
aby było tutaj stanowisko kaso-
we - mówi Renata Szydłowska, 
kierownik oddziału. W ocenie za-
rządzającej placówką brak oddziel-
nego stanowiska finansowego nie 
wydłuża czasu załatwienia sprawy.

O komentarz poprosiliśmy też 
rzecznika prasowego PZU.

- W oddziale w Łęczycy zgod-
nie ze standardami Grupy PZU 
obsługa klientów, w tym przyj-
mowanie wpłat, realizowana jest 
przez wszystkich pracowników 

oddziału. Wykwalifikowany, 
5-osobowy zespół kompleksowo 
obsługuje klientów zgłaszających 
się z każdą sprawą – w tym z 
wpłatami. Organizacja pracy 
w oddziałach PZU na bieżąco 
odpowiada wymogom sytuacji, 
więc mogą pojawić się okresy, w 
których klienci kierowani są do 
poszczególnych pracowników w 
zależności od sprawy, którą zgła-
szają. Czasem klient może od-
nieść wrażenie, że jest to odrębne 
stanowisko/punkt kasowy, co 
nie zmienia faktu, że podstawą 
jest możliwość zajęcia się każdą 
sprawą klienta przez wszystkich 
pracowników obsługi - czytamy 
w wyjaśnieniu.

(mku)

Papierosy na sztuki sprzedają nieletnim
często dochodzi do takich sytuacji. 
Uczniowie mogą kupić nawet jed-
nego papierosa, dla sklepu to niezła 
przebitka, bo naliczają odpowied-
nio wyższą cenę. Szkoda, że dla 
niektórych zarobek jest ważniejszy 
niż prawo i zdrowie dzieci. Podob-
no dyrektor “trójki” sprawę zgłosił 
na policję - usłyszeliśmy od jednej 
z matek ucznia z SP3.

Policja oficjalnego zawiadomienia 
o wykroczeniu nie przyjęła, jednak 
Ryszard Ziarkowski, dyrektor 
podstawówki potwierdza, że z 
policjantami rozmawiał.

- Niedawno była taka sytuacja, 
że uczeń przebywał poza terenem 
szkoły. Gdy wracał do placówki 
miał przy sobie jednego, czy dwa 
papierosy. Nie byłem tego świad-
kiem, ale taka informacja została 
mi przekazana. Możliwe, że kupił 
je w pobliskim sklepie - mówi R. 
Ziarkowski, dyrektor PS3. - Przy 
okazji obecności policjantów w 
naszej szkole uznałem za zasadne, 
aby funkcjonariusze wiedzieli i 
zwrócili uwagę, że do takich sytu-
acji dochodzi. Sprzedaż papierosów 
uczniom nie powinna mieć miejsca. 
Nie interweniowałem natomiast w 
tym sklepie.

O sprzedaży dzieciom papiero-
sów są także informowani strażnicy 
miejscy.

- Rzeczywiście otrzymaliśmy 
kilka takich zgłoszeń. W większości 

przypadków chodzi o sprzedaż 
na sztuki. Problem ma dotyczyć 
kilku sklepów na terenie Łęczycy, 
w różnych lokalizacjach, w pobliżu 
placówek oświatowych również 
- potwierdza Tomasz Olczyk, ko-
mendant straży miejskiej. - Takie 
wykroczenie niestety trudno jest 
udowodnić, jeżeli nie złapie się 
sprzedawcy “na gorącym uczynku”. 
Chyba że znajdzie się świadek takiej 
transakcji i zgodzi się zeznawać.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych 
nieletnim jest zabroniona i w świe-
tle naszego prawa traktowana jest 
jako wykroczenie. 

(zz)

Dyrektor “trójki” o sprzedaży 
uczniom papierosów na sztuki 
rozmawiał z policjantami
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Odpady kuchenne:
• obierki, skorupki jaj

• resztki jedzenia
• owoce, warzywa
Odpady zielone:
• trawa, gałęzie, 

liście, kwiaty

Papier i tektura:
• kartony
• papier
• gazety

• czasopisma
• ulotki

• katalogi
• papiery szkolne, 

biurowe

Do pojemników na PAPIER  
wrzucamy:

Nie wrzucamy:
• paragonów

• tłustego, mokrego papieru

• papierów higienicznych. 

Do pojemników na BIO 
wrzucamy:

Nie wrzucamy:
• kości zwierząt

• popiołu

• ziemi i kamieni.

Nie wrzucamy:
• porcelany 

• szklanek, kieliszków

• nakrętek

• ceramiki.

Do pojemników na SZKŁO
 wrzucamy:

Białe i kolorowe:
• puste szklane słoiki

• butelki szklane
• szklane opakowania 

po kosmetykach

Nie wrzucamy:
• zużytego sprzętu elektronicznego

• opakowań po farbach

• środkach niebezpiecznych

• zabawek

• pieluch.

Do pojemników na METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE

 wrzucamy:

Tworzywa sztuczne:

• butelki po napojach (puste)
• zakrętki

• folie, worki, torebki
• opakowania po żywności

• opakowania po chemii 
gospodarczej 

i kosmetykach
Metale:

• puszki stalowe 
i aluminiowe
Opakowania 

wielowarstwowe:

• kartony po mleku 
i sokach

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to uzupełnienie systemu zbiórki odpadów o odpady tzw. problemowe, czyli:

• odpady zielone • segregowane surowce wtórne • odpady poremontowe i budowlane • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, komputery, itp.) 

• zużyte baterie i akumulatory • zużyte opony • odpady wielkogabarytowe (m. in. meble) • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych  (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów, itp.)

14 lutego 2019 r. Rada Miejska 
w Łęczycy podjęła uchwałę 
w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawki tej opłaty. 
Nowe stawki, które zaczną 
obowiązywać od 1 kwietnia 
2019 r. wynoszą 18,00 zł za 
zbiórkę selektywną i 27,00 zł 
za zbiórkę nieselektywną.

Należy podkreślić, że według 
zapisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, system śmieciowy musi 
się bi lansować. Oznacza to, 
że miasto nie może „zarabiać” 
na odpadach. Wpływy z opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszone przez 
mieszkańców muszą bilanso-
wać wydatk i  poniesione na 
obsługę całego systemu gospo-
darowania odpadami przez 
miasto. Takie rozwiązanie na-
rzucił na nas ustawodawca.

Zasadne jest pytanie – czemu 

wykonawcy znacznie podnieśli 
ceny odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych 
w stosunku do lat ubiegłych? 
I na tym właśnie polega złożo-
ność problemu, bowiem zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów dotyczącego opłat 
za korzysta n ie ze środowi-
ska, stawka za składowanie 
odpadów stopniowo wzrasta 
w kolejnych latach. I tak, dla 
przykładu, kwota ta w 2018 r. 
wynosiła 140 zł za tonę składo-
wanych zmieszanych odpadów 
komunalnych, w 2019 – 170 zł, 
natomiast w 2020 r. osiągnie aż 
270 zł.

Wzrost opłat za korzystanie 
ze środowiska przekłada się 
na wyższe koszty działalności 
zakładów specjalizujących się 
w odbiorze i zagospodarowaniu 
odpadów, co  w konsekwencji  
skutkuje  w yższym i cenam i 
przyjęcia odpadów.  Dodatkowo 
należy uwzględnić  również 

wzrost innych  kosztów dzia-
łalności tj. kosztów pracy, ma-
teriałów, paliwa i wiele innych. 

Resort środowiska wprowa-
dzane podwyżki argumentuje 
tym, że mają one powstrzymać  
gospodarujących odpadam i 
przed składowaniem zmiesza-
nych odpadów komunalnych i 
promować selektywną zbiórkę 
z podziałem na poszczególne 
frakcje. 

Jeszcze  w ubiegły m roku 
ogłosiliśmy przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Oferta,  która 
wpłynęła znacznie przewyż-
szała środki zabezpieczone 
na ten cel w budżecie miasta, 
więc zmuszeni byliśmy prze-
targ unieważnić i ogłosić ko-
lejny. Ponowne unieważnienie  
przetargu byłoby niemożliwe, 
gdyż miasto zostałoby bez wy-
konawcy świadczącego usługę 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów. Oferta, która wpłynę-

Urząd Miasta zachęca 
do segregacji śmieci

ła w drugim przetargu okazała 
się korzystniejsza.

Rozumiemy dotkliwość pod-
wyżki opłat za wywóz odpa-
dów. Jedyną  drogą do ogra-
niczenia wydatków na ten cel 
jest segregacja śmieci. Im mniej 
śmieci trafi do składowania, 
tym mniejszy koszt poniesie 
miasto, a co za tym idzie miesz-
kańcy.  Stąd widoczna różnica 
w stawkach między odpadami 
seg regowanymi a n ieseg re -
gowanymi.  Jako mieszkańcy 
musimy jednak pamiętać, żeby 
składane przez nas deklaracje 
odzwierciedlały stan faktyczny. 
Jeżeli firma odbierająca odpady 

w dniu wywozu uzna, że śmieci 
nie są posegregowane zgodnie 
ze złożoną deklaracją, odbierze 
je jako zmieszane i powiadomi 
o tym fakcie gminę. Ta z kolei 
będzie zmuszona wszcząć  wo-
bec właściciela nieruchomości 
postępowanie mające na celu 
zmianę opłaty. 

Zachęcamy do zapoznania się 
z zamieszczoną poniżej grafi-
ką, która przybliża pokrótce 
zasady segregacji śmieci.  Gra-
fikę można wyciąć i zachować. 
Wierzymy, że wspólnymi siłami 
uda nam się skutecznie prze-
prowadzać segregację śmieci i 
zminimalizować problem. 

kAMPAnIA InfOrMAcyjnA
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Przedstawi-
ciele OSP w 

Chrząstówku jako pierwsi pod-
pisali umowę na rozbudowę sali 
przy swojej siedzibie. Dzięki Lo-
kalnej Grupie Działania “Ziemia 
Łęczycka” dofinansowanie w pro-
jekcie wynosi aż 100% kosztów. W 
najbliższych dniach podpisy pod 
identycznymi umowami złożą 
przedstawiciele zarządów OSP w 
Jankowie i Lubieniu. 

Dla LGD “Ziemia Łęczycka” 
pierwsze podpisy pod umowami to 
duży sukces. Grupa, choć początko-
wo nie dostała pieniędzy na swoją 
działalność, po prawie dwóch latach 
sądowych batalii i wytrwałości osób 
zaangażowanych, teraz może reali-
zować projekty.

- Jestem bardzo zadowolona, że 
po prawie dwóch latach walki z 

Druhowie na To czeKali
byłym zarządem województwa łódz-
kiego udało się pozyskać pieniądze dla 
LGD. Kiedy grupa walczyła w sądach, 
na walne zebrania przychodziły 3-4 
osoby, nie można było procedować 
uchwał czy powoływać komisji. Nie 
poddaliśmy się i walczyliśmy do końca. 
Teraz mamy dowody, że było warto, w 
postaci pierwszych podpisywanych 
umów i co za tym idzie pieniędzmi na 
realizację bardzo potrzebnych projek-
tów - mówi Monika Kilar-Błaszczyk, 
zastępca wójta gminy Łęczyca. - OSP w 
Chrząstówku już podpisało umowę na 
rozbudowę sali, w najbliższym czasie 
również OSP w Jankowie i Lubieniu 
dopełnią formalności. Cieszy to przede 
wszystkim druhów z Ochotniczych 
Straży Pożarnych, ale także dla nas, 

władz gminy Łęczyca, ten sukces to 
duża radość.

Namacalne dowody działalności 
LGD “Ziemia Łęczycka” to zasługa 
lokalnych polityków, którzy nie dali 
za wygraną po negatywnej ocenie 
Lokalnej Strategii Rozwoju przez 
zarząd województwa łódzkiego. 
LGD odwołała się od tej decyzji. Po 
kolejnych miesiącach administracyj-
nych przepychanek, ostatecznie Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny uznał, 
że pieniądze mają trafić do LGD. 
Była to pierwsza dobra wiadomość 
dla “Ziemi Łęczyckiej” od początku 
funkcjonowania grupy. Pojawił się 
jednak kolejny problem - zarząd wo-
jewództwa łódzkiego rozdysponował 
już pieniądze przeznaczone dla Lo-

kalnych Grup Działania i milionów 
dla “Ziemi Łęczyckiej” nie miał z 
czego wypłacić. Pomogła wówczas 
interwencja Przemysława Błaszczy-
ka, senatora RP, który był w stałym 
kontakcie z Ministerstwem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi i Podsekretarzem 
Stanu Ryszardem Zarudzkim. Roz-
mowy skupiały się na zwiększeniu 
budżetu województwa łódzkiego. 
Ostatecznie prawie 6 mln złotych 
na realizację projektów trafiło do 
czterech samorządów zrzeszonych 
w Lokalnej Grupie Działania (miasto 
Łęczyca oraz gminy Łęczyca, Daszy-
na i Grabów).

Jeszcze w tym roku LGD “Ziemia 
Łęczycka” będzie ogłaszać kolejne 
konkursy na projekty grantowe.

12 marca Sławomir Kaźmierczak, 
wiceprezes OPS w Chrząstówku, 
podpisał umowę na realizację 
inwestycji finansowanej w 
100% ze środków LGD “Ziemia 
Łęczycka”. Przyznane środki to 
134 401 zł

Grzegorz Ku-
biak, miesza-

niec Bowętowa od lat prosi 
władze gminy o ustawienie we 
wsi odpowiednich znaków dro-
gowych. Chodzi przede wszyst-
kim o ograniczenie prędkości. 

- Już nawet nie pamiętam, ile 
lat o to proszę. Kiedy nie było 
asfaltu, jeździło się fatalnie po 
dziurach, wybojach i błocie. 
Teraz jest równa droga i bardzo 
dobrze, tyle tylko, że niektórzy 
kierowcy zapominają, że jadą 
przez wieś. Strach patrzeć na 
rozpędzone samochody. Prze-
cież w każdej chwili na jezdnię 
może wbiec dziecko, zwierzę. 
Może dojść do tragedii. Dlatego 
zwracałem się do gminy z proś-
bą o ustawienie znaku ograni-
czającego prędkość w terenie 
zabudowanym. Oczywiście nie 
wszyscy kierowcy do ograniczeń 
się stosują, ale niektórzy na pew-
no zdejmą nogę z gazu - mówi 
G. Kubiak. - Dla nas to kwestia 
bezpieczeństwa.

Pracowity tydzień miały służby 
ratunkowe z powiatu łęczyckiego. 
Doszło do kilku niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych. Aż trzy wyda-
rzyły się w gminie Grabów. 

14 marca w miejscowości Kadzidło-
wa kierująca fiatem punto zjechała z 
drogi i uderzyła w drzewo. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że 29 – letnia 
kobieta kierując fiatem po pokonaniu 
łuku drogi, na prostym odcinku straciła 
panowanie nad pojazdem, zjechała z 
jezdni i uderzyła w drzewo. Na szczę-
ście poza kierującą w aucie nie było 
innych osób. W Odechowie natomiast 
zderzyła się osobówka z dostawczym 
peugeotem. Kierowca audi nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu jadącemu w 
kierunku Krośniewic pojazdowi marki 
peugeot, którym kierował 33 – letni 
mieszkaniec woj. wielkopolskiego. 66 – 
letni mieszkaniec pow. łęczyckiego, kie-
rowca audi został ukarany mandatem. 
Uczestnicy tych zdarzeń byli trzeźwi. 
Na miejscu poza policją pracowały 
służby ratunkowe. Kierująca fiatem 

Perspektywa strajku w oświacie 
zapowiadanego na 8 kwietnia jest 
przedmiotem dyskusji nie tylko w 
wielu instytucjach, ale też wśród 
rodziców uczniów. Najbardziej 
bulwersuje fakt, że planowany 
strajk nauczycieli związany jest z 
terminem egzaminów w podsta-
wówkach i gimnazjach. Kto go 
przeprowadzi jeśli nauczyciele 
będą strajkować? Czy egzamin w 
ogóle się odbędzie?

Nauczyciele walczą o 1000 zł 
podwyżki z wyrównaniem od 1 
stycznia. Groźba strajku jest poważ-
na. Choć planowany termin jego 
przeprowadzenia zbliża się coraz 
bardziej, wciąż niewiele w sprawie 
wiadomo.

- W tej chwili nie jest jeszcze 
przesądzone, że dojdzie do strajku. 
Na razie wiadomo, że 23 stycznia 
2019 roku szkoły na terenie po-

STrach przeD STrajKiem

W szkołach trwają referenda
wiatu łęczyckiego weszły w spór 
zbiorowy z dyrektorami placówek. 
Po zakończeniu procedur upraw-
niających do działania, oddział 
przystąpił do przeprowadzenia re-
ferendum we wszystkich szkołach, 
w których pracownicy oświaty 
wypowiedzą się czy chcą przy-
stąpić do ewentualnego strajku 
w dniu 8 kwietnia - mówi prezes 
Oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Łęczycy, Irena 
Jercha. - Referenda zakończą się 
w tym tygodniu.

Jeżeli okaże się, że pracownicy 
oświaty będą chcieli przystąpić 
do strajku, to termin egzaminów 
nie powinien być zagrożony. Ku-
ratorium zabezpiecza nauczycieli 
emerytów, którzy podczas ewen-
tualnego strajku przeprowadzą 
egzaminy w szkołach.

(mku)

Domaga się ograniczeń
Gm. Grabów

Łęczyca

O sprawę zapytaliśmy Janusza 
Jagodzińskiego, wójta gminy 
Grabów. Włodarz zapewnia, że 
w Bowętowie ustawiony zostanie 
znak oznaczający teren zabudo-
wany.

(mku)

G. Kubiak uważa, że odpowiedni 
znak drogowy zmusi niektórych 
kierowców do zdjęcia nogi z gazu

seria wypadków w regionie

punto oraz pasażerka audi trafiły do 
kutnowskiego szpitala.

Tego samego dnia do wypadku 
doszło na 312 km autostrady A-2. W 
stojącego na pasie awaryjnym merce-
desa najechał dostawczy citroen. Jedna 
osoba trafiła do szpitala. Potrzebny był 
śmigłowiec LPR. Citroen kierowany 
przez 48 – letniego mieszkańca Łodzi, 
jadąc w kierunku Warszawy zderzył 
się z osobowym mercedesem, który stał 
na pasie awaryjnym, po tym jak uległ 
awarii. W unieruchomionym aucie w 
chwili zderzenia przebywało małżeń-
stwo z woj. zachodniopomorskiego, 
oczekując na przyjazd holownika. 
Największych obrażeń doznał 58 – letni 
pasażer dostawczego citroena, który 
został przetransportowany do jednego 
z łódzkich szpitali. 

W Odechowie samochód 
dostawczy uderzył w audi, 
którego kierowca nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu

W Kadzidłowej 29-latka straciła panowanie nad pojazdem. Kobieta trafiła 
do szpitala

Na autostradzie samochód 
dostawczy wjechał w stojącego na 
pasie awaryjnym mercedesa

W piątek, w godzinach wieczornych 
znów niebezpiecznie było w gminie 
Grabów. W Ostrówku na skrzyżowa-
niu dróg zderzyły się dwa samochody 
osobowe - toyota i mercedes. Na szczę-
ście kierowcom nic się nie stało. 

(zz)

podziękowania za woŚp
W ratuszu odbyło 
się podsumowanie 

tegorocznej zbiórki WOŚP. O 
liczbach i dużym zaangażo-
waniu wolontariuszy mówiła 
Agnieszka Olczyk, szefowa 
sztabu WOŚP działającego przy 
urzędzie miejskim.
Sztabowi udało się zebrać re-
kordowe 43 222,71 zł, a ogrom-
ną pracę wykonało przy tym 96 
wolontariuszy. Burmistrz Pa-

weł Kulesza zwrócił szczególną 
uwagę na dzieci i młodzież 
udzielającą się przy WOŚP i 
to im dziękował najbardziej. 
Następnie Agnieszka Olczyk 
przekazywała podziękowania 
przedstawicielom szkół oraz 
sponsorom i osobom prywat-
nym, które włączyły się w 27. 
finał. 

(zz)
Agnieszka Olczyk przekazała 
burmistrzowi potwierdzenie 
rozliczenia zebranej kwoty

fo
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Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku bierze udział w projekcie 
związanym ze sztuką. 

W piątek 8 marca w siedzibie TPU 
w Uniejowie ponad 30-osobowa grupa 
Słuchaczy Uniejowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku rozpoczęła udział w 
projekcie Uniwersytetu Łódzkiego i 
Muzeum Miasta Łodzi. Projekt o nazwie 
„Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. 

ze SzTuKą za pan braT
Wykluczeni/Włączeni” skierowany jest 
do osób po 60. roku życia posiadających 
dysfunkcję wzroku/ słuchu i miesz-
kających w województwie łódzkim. 
W przypadku Słuchaczy UTW jest to 
dysfunkcja wzroku.

Pierwsze spotkanie w ramach pro-
jektu odbyło się w Uniejowie. Wykład 
otwierający „Czy sztuka i historia sztuki 
jest potrzebna w Łodzi (i nie tylko)?” 

poprowadziła p. Aneta Pawłowska z 
Uniwersytetu Łódzkiego, profesor historii 
sztuki oraz doktor nauk humanistycznych 
o specjalności historia najnowsza.

Podczas wykładu słuchacze mieli oka-
zję prześledzić chronologię sztuki na tle 
różnych epok, począwszy od paleolitu po 
sztukę współczesną, z uwzględnieniem 
najważniejszych dzieł i artystów. Zapo-
znali się również z różnymi definicjami 
sztuki, co ostatecznie prowadziło do 
zasadniczego pytania: czy sztukę da się 
w ogóle zdefiniować i określić kryteria 
determinujące dzieła sztuki. Prof. Paw-
łowska przedstawiła różne funkcje sztuki, 
m.in. integracyjną, religijną, poznawczą 
i polityczną oraz elementy dzieła sztuki 
jak: forma, ornament czy technika.

W drugiej części spotkania słuchacze 
wzięli udział w warsztatach, gdzie zapo-
znali się z technikami graficznymi oraz 
sami mieli okazję wykonać grafikę.

Kolejne spotkanie już 5 kwietnia, tym 
razem będzie ono dedykowane zagadnie-
niom z zakresu architektury.

Dzień kobiet, babskie święto, święto 
dziewczyn, jakkolwiek je nazwiemy, 
jest świętem wyjątkowym tak samo 
jak wszystkie kobiety. Statycznie 
Dzień Kobiet jest drugim po Dniu 
Matki dniem, w którym notuje się 
najwyższą sprzedaż kwiatów. Nic 
więc dziwnego, że tak wyjątkowa 
okazja wymaga równie wyjątkowej 
oprawy. W Uniejowie stało się już 
tradycją, że weekend zbiegający się 
ze świętem Pań obfituje w wyda-
rzenia organizowane przez Termy 
Uniejów oraz Uzdrowisko Termalne 
Uniejów, z myślą o Paniach i dla 
uczczenia ich święta.

BaBski Weekend 
w UniejOwie

W tym roku Panie mogły skorzystać 
m.in. ze zniżek na wejścia do komplek-
su termalnego-basenowo oraz z kącika 
urody i porad dietetycznych w Klubie 
Nautilus. W sobotę 9 marca miały 
natomiast jedyną w swoim rodzaju 
okazję, aby odbyć program treningowy 
poprowadzony z Martyną Bielawską.

O 10.00 Sala Rycerska Zamku Arcy-
biskupów Gnieźnieńskich zamieniła 
się w salę fitness, gdzie licznie zebrane 
Panie odbyły trening z opaskami booty 
killer, pod bacznym okiem wyjątkowe-
go gościa. Wiele Pań było zaskoczonych 
intensywnością przygotowanego 
zestawu ćwiczeń, jak również ich 

formułą – wiele z nich po raz pierwszy 
korzystało z opasek podczas treningu. 
Jednak Panie ćwiczyły dzielnie do 

samego końca, a mimo zmęczenia i 
wysiłku nie można im było odmówić 
braku uśmiechu czy dobrego humoru.

Martyna Bielawska jest czynną 
zawodniczą i reprezentantką w 
lekkoatletyce. Na swoim koncie ma 

wiele medali Mistrzostw Polski w 
trójskoku i skoku wzwyż. Kilkakrot-
nie reprezentowała Polskę na arenie 
międzynarodowej. Ponadto jest trene-
rem personalnym oraz instruktorem 
fitness. W ostatnich latach zyskała 
popularność ze względu na specjalny 
program treningowy z wykorzysta-
niem opasek kinetycznych.

„Zawsze podkreślam, że najważniej-
sze są: systematyczność, konsekwencja 

i ciężka praca, te cechy prowadzą do 
celu. Warto poświęcić choć około pół 
godziny dziennie, ale systematycznie, 
a efekty na pewno przyjdą” – skomen-
towała Pani Martyna, zapytana o jej 
sposób na formę i kondycję.

Po treningu nie zabrakło zdjęć pa-
miątkowych. Trenerka obiecała rów-
nież, że jej wizyta, choć pierwsza w 
Uniejowie, z pewnością nie będzie 
ostatnia.
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Poddębice 
Poddębice 

Uniejów Rozpoczęły się pra-
ce modernizacyjne 

skweru na rogu ul. Targowej i 
Bojakowskiej. W tym miejscu 
wybudowana ma zostać fontan-
na, która z całą pewnością będzie 
cieszyła się dużym powodzeniem.

Szkoła Podstawowa 
nr 1  im. Lotników 

Polskich w Poddębicach wzbogaciła 
się o dwie nowoczesne sale do zajęć 
rewalidacji (całokształt podejmowa-
nych i usystematyzowanych działań, 
mających na celu przywrócenie 
człowiekowi niepełnosprawnemu 
- również intelektualnie - możliwie 
pełnej sprawności). 

W salach znalazły się kolorowe 
meble oraz wykładziny dywanowe.  
Szkoła kupiła również atrakcyjne 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi pomoce i gry dydak-
tyczne. W jednej z sal zamontowano 
profesjonalną kabinę SI – sprzęt do 
terapii zaburzeń sensorycznych, w 
szczególności do nieprawidłowej 

Na osiedlu przy 
ul. Zielonej nie-

którzy nie mogą zrozumieć 
przepisów wprowadzonych 
przez spółdzielnię mieszka-
niową. Chodzi o nasadzenia 
krzewów i drzew. Pan Mie-
czysław wsadził przy bloku w 
którym mieszka kilka drzewek. 
Okazało się, że trzeba będzie je 
wykopać. Czy mamy w mieście 
tworzyć betonowe osiedla? - 
pyta lokator. 

Kilka zasadzonych niedawno 
małych drzewek owocowych 
wywołało dużo emocji. Mieczy-
sław Gogolewski nie kryje za-
skoczenia postawą spółdzielni. 

- Te wisienki wykopałem z 
działki i zasadziłem je przed 
blokiem, aby było więcej zieleni. 
Specjalnie wybrałem drzewka 

Kolorowe sale w podstawówce

aktywności ruchowej dzieci oraz 
uczniów z autyzmem i zespołem 
Aspergera.

- Sprzęt jest pomocny dla uczniów, 
którzy  niechętnie podejmują zadania 
ruchowe, szybko się męczą, mają ob-
niżony poziom koordynacji ruchowej, 
problem z utrzymaniem równowagi, 
czy nawet z rzucaniem i chwytaniem 
piłki. W takich salach miło prowadzić 
zajęcia i chętnie rewalidować wszelkie 
niedoskonałości, z którymi borykają 
się uczniowie  z orzeczeniami o niepeł-
nosprawności - relacjonuje Agnieszka 
Kapituła, nauczyciel – terapeuta Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Lotników Pol-
skich  w Poddębicach.

(ps)

auto – szrot pod lupą 
Gm. Poddębice W sprawie 

kasacji samo-
chodów w Zagórzycach otrzy-
maliśmy e-mail. Jeden z miesz-
kańców ma wątpliwości, czy taka 
działalność nie jest szkodliwa dla 
środowiska. 

- Mamy liczne kontrole, żadna z 
nich nie wykazała, że zanieczysz-
czany jest teren. Tego typu donosy 
traktuję jako próbę dyskredytacji. 
Ktoś po prostu chce nam zaszkodzić. 
Szkoda, że ze swoimi wątpliwościa-
mi ten mieszkaniec nie przyjdzie 
bezpośrednio do nas – usłyszeliśmy 
od właściciela szrotu. 

(ps)

SKwer przy Targowej wypięKnieje 
Przed głównym remontem na 

skwerze wymieniana jest sieć wod-
no – kanalizacyjna w ul. Kościelnej. 

Przypomnijmy, że inwestycje 
związane z poprawą systemu wod-
no - kanalizacyjnego w gminie są 
realizowane w ramach trzech pro-
jektów, na które udało się uzyskać 
ponad siedemnaście milionów 
złotych dofinansowania. Część 
z inwestycji jest już zrealizowana, 
natomiast większość z zaplanowa-
nych prac zakończy się w tym lub 
przyszłym roku. Inwestycje realizu-
ją wspólnie gmina Uniejów i P.G.K. 
Termy Uniejów.

Przebudowa skweru przy ul. Tar-
gowej i Bojakowskiej to zadanie 

Na skwerze wybudowana zostanie 
fontanna 

Trwają prace przy wymianie sieci 
wod.-kan. 

rozłożone na kilka etapów. Najpierw 
trzeba będzie usunąć część drzew i 
krzewów, kamienny kwietnik, roze-
brać istniejącą nawierzchnię wraz z 
podbudową, schody znajdujące się 
od strony ul. Kościelnej oraz elemen-
ty małej architektury. W kolejnych 
pracach wykonane zostaną chodniki  
z betonowej kostki brukowej, insta-
lacja wodno – kanalizacyjna wraz 
z fontanną. Pojawi się także nowe 
oświetlenie. Końcowym etapem ro-
bót będzie postawienie ławek, koszy 
na śmieci, psiej toalety. Wykonane też 
zostaną nasadzenia drzew, krzewów 
i innej roślinności wraz z trawnikami. 

(ps)

Zasadził drzewka. Będą do wykopania...
owocowe, aby za kilka lat można 
było skosztować pysznych owo-
ców. Wcześniej przed blokiem 
spółdzielnia wsadziła akacje, ale 
się nie przyjęły. Nie rozumiem, 
dlaczego teraz te wisienki trze-
ba wykopać. Przecież im więcej 

drzew i krzewów na osiedlu, tym 
lepiej – mówi pan Mieczysław. 

Zdanie lokatora jednego z 
bloków przy Zielonej podziela 
Grażyna Szabela. 

- Uważam, że te drzewka niko-
mu nie powinny przeszkadzać. 
Sąsiad przy bloku wsadził już 
dużo drzewek i krzewów. To są 
bardzo dobre inicjatywy – sły-
szymy. 

Spółdzielnia mieszkaniowa zo-
stawiła w gablotach informacje 

M. Gogolewski chce, aby na osiedlu 
było zielono. Jest zaskoczony 
postawą spółdzielni 

Prezes S. Gławęda tłumaczy 
rozporządzenie ws. nasadzeń 

Zdaniem szefa spółdzielni, 
drzewka rosną zbyt blisko bloku 

dla lokatorów bloków, w których 
dokładnie sporne kwestie są 
wyjaśnione. 

- Proszę mi wierzyć, że tu nikt 
nikomu nie robi na złość. Główny 
problem polega jednak na tym, 
że wszelkie takie nasadzenia 
trzeba wcześniej konsultować ze 
spółdzielnią. Jest to konieczne, 
bo niektórzy wsadzają krzewy 
lub drzewka bardzo blisko okien. 
Tak jest również w przypadku 
tych drzewek wsadzonych przez 
lokatora. One też znajdują się 
zbyt blisko bloku. Jeśli lokator 
sam ich nie przesadzi, to nasi 
pracownicy to zrobią – tłuma-
czy Sławomir Gławęda, prezes 
spółdzielni mieszkaniowej w 
Poddębicach. 

(ps)

Gm. Poddębice Trwająca wycin-
ka w lesie pod 

Poddębicami spotkała się z krytyką 
niektórych naszych czytelników. 

- Byłam niedawno w tym miejscu 
i po prostu się przeraziłam – usły-
szeliśmy w słuchawce redakcyjnego 
telefonu. - Na znacznych połaciach 
las został dosłownie ogołocony. Jeśli 
w takim tempie będą wycinane 
drzewa, to po lesie za kilka lat nie 
będzie śladu. 

Poddębiczanka pyta, na jakiej pod-
stawie wycinanych jest aż tyle drzew 
i czy jest to zgodne z prawem. Obawa 
o przyszłość lasu jest również wśród 
innych mieszkańców. 

- Nie brakuje miłośników wycieczek 
do lasu i spacerów wśród drzew. Moż-
na odnieść wrażenie, że o te „zielone 
płuca” nikt nie dba – mówi kolejny 
mieszkaniec. 

Janusz Młynarczyk, zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Pod-
dębice, zapewnia, że prawo nie jest 
łamane.

- Tego typu prace prowadzone 
są zgodnie z wcześniej przyjętym 
ministerialnym planem urządzania 
lasu – słyszymy. - Rzeczywiście w 
tym okresie wycinka jest nasilona, ale 
usuwane są chore i najstarsze drzewa. 
Nadleśnictwo ma obowiązek w okresie 

wycinka budzi niepokój

5 lat odnowić tereny z których wycięte 
zostały drzewa. 

Warto dodać, że nadleśnictwo w 
Poddębicach posiada prawie 18 tys. 
hektarów lasów. Jak się dowiedzieli-
śmy, w ciągu roku pozyskiwanych jest 
średnio 100 tys. metrów sześciennych 
drewna. Aby uzyskać taki wynik trze-
ba ściąć drzewa rosnące na powierzch-
ni ok. 200 hektarów. 

(ps)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 325: Panna obrotna bywa zalotna.
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uŚmiechnij Się

Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Matka pyta syna: 
- Szymon, myślisz, że jestem złą mamą? 

Syn: 
- Mam na imię Paweł! 

* * *
* Chłopak skarży się swojemu ojcu: 

Powiedziałeś, żebym włożył ziemniaka do 
moich kąpielówek! Powiedziałeś, że zrobi 
wrażenie na dziewczynkach przy basenie! Ale zapomniałeś 

wspomnieć o jednej rzeczy! 
- Naprawdę, o czym? 

- Ziemniak powinien iść z przodu. 
* * *

* Rozmowa w sprawie pracy. 
- Ile zna pan języków? 

- Cztery. 
- Proszę wymienić. 

- Węgierski, francuski, włoski i angielski. 
- Proszę powiedzieć coś po węgiersku. 

- Gutten tag. 
- Ale to jest po niemiecku... 

- To w takim razie znam pięć. 
* * *

* Dziewczyna poszła na randkę. 
Gdy wraca tata jej mówi: 

- Masz oczko z przodu rajstop. 
- Wiem tato 

- Ale gdy wychodziłaś miałaś z tyłu. 
* * *

* Staruszka codziennie przynosiła 
kierowcy autobusu woreczek 
orzeszków ziemnych. Przez 

pierwsze dwa tygodnie, kierowca 
ochoczo zajadał się nimi na trasie, 
jednak po jakimś czasie powie-

dział: 
- Babciu, nie przynoście już więcej 
orzeszków. Zachowajcie je proszę 

dla siebie. 
- Wiesz, już nie mam zębów - 

wolę ssać czekoladę wokół nich... 

ZUPA KREM Z SELERA
Składniki:
porcja rosołowa 1 kg
rosół z kury 1 kostka
duża marchewka 1 szt.
duża pietruszka 1 szt.
por 1 szt.
średni seler 1 szt.
duże ziemniaki 2 szt.
ziele angielskie 4 ziarna
liść laurowy 2 szt.
biały pieprz 4 ziarna
woda 2 l
śmietana
Etapy przygotowania:
Włóż do garnka wszystkie skład-
niki, z wyjątkiem śmietany, i zalej 
około 2 litrami wody. Następnie 

ugotuj na wolnym ogniu intensyw-
ny rosół. Wyjmij marchew, mięso i 
przyprawy z garnka. Rosół zmiksuj 
z pozostałymi w nim warzywami. 
Dopraw zupę kostką rosołu z kury a 
następnie zapraw ją śmietaną.

ZAPIEKANE ZIEMNIAKI 
SEROWE

Składniki:
nieduże ziemniaki 8 szt.
Fix Makaron Kremowy 4 sery z mo-
zzarellą  1 opak.
śmietana 36% 100 ml
woda 250 ml
starty ser żółty 4 łyżki
posiekana natka pietruszki 1 ły-
żeczka
natka pietruszki 1 łyżeczka 

Etapy przygotowania:
Ziemniaki obierz i ugotuj na pół-
twardo. Wystudź i przekrój na 
połówki. Zawartość opakowania 
Fix rozmieszaj z wodą i śmietaną. 
Połówki ziemniaków ułóż w na-
tłuszczonym naczyniu żaroodpor-
nym. Całość zalej przygotowanym 
płynem, a wierzch ziemniaków po-
syp startym serem. Naczynie wstaw 
do nagrzanego do 180 °C piekarnika 
i zapiekaj 25 minut. Wyjmij i posyp 
posiekaną natką. Podawaj jako do-
datek do dań gorących.

MIGDAŁOWIEC Z WINOGRONAMI
Składniki:
ciasto:
mąka pszenna 400 g
kostka do pieczenia  250 g
cukier puder 150 g
cukier 350 g
proszek do pieczenia 1 łyżeczka
cukier wanilinowy 15 g
średnie jajka 8 szt.
mąka ziemniaczana 1 łyżka
płatki migdałowe  100 g
masa śmietanowa: 
śmietanka 30% 500 ml
cukier puder 2 łyżki
żelatyna 10 g

masa winogronowa:
zielone galaretki 3 opak.
zielone winogrona bezpestkowe 
500 g 
Etapy przygotowania:
Żółtka oddziel od białek. W misce 
wymieszaj mąkę, proszek do piecze-
nia, cukier puder, cukier wanilinowy, 
żółtka i posiekaną Kasię. Masę 
przełóż na stół i szybko zagnieć. 
Otrzymane ciasto podziel na dwie 
części, zawiń w folię i odstaw na 30 
minut do lodówki. Kawałki schło-
dzonego ciasta oprósz mąką, ułóż 
na 2 arkuszach papieru do piecze-
nia i rozwałkuj na cienkie placki 
wielkości formy (22 x 30 cm). Ciasto 
włóż razem z papierem do foremek. 
Wstaw do nagrzanego piekarnika 
i piecz około 15 minut w 180 °C. 
Białka ubij z cukrem na sztywną 
pianę. Pod koniec ubijania dodaj 
mąkę ziemniaczaną. Pianę podziel 
na dwie części i rozsmaruj na cieście 
w każdej blaszce. Posyp płatkami 
migdałowymi. Foremki z ciastem 
wstaw do nagrzanego do 150 °C 
piekarnika i piecz około 30 minut. 
Żelatynę zalej 1/4 szklanki zimnej 
przegotowanej wody. Gdy napęcz-
nieje, podgrzej w kąpieli wodnej, aby 

się rozpuściła. Galaretki rozpuść w 
połowie podanej na opakowaniu 
ilości wody i wystudź. Włóż do nich 
umyte winogrona. Gdy galaretka z 
winogronami zacznie tężeć, schło-
dzoną śmietankę ubij na sztywno 
z cukrem pudrem. Pod koniec ubi-
jania dodaj przestudzoną żelatynę. 
Jeden upieczony placek ciasta włóż 
ponownie do formy i wyłóż na nie-
go najpierw winogrona z galaretki, 
a następnie tężejącą masę galaret-
kową. Na galaretkę wyłóż masą 
śmietanową i równo rozprowadź. 
Całość przykryj drugim plackiem 
upieczonego ciasta i lekko doci-
śnij dłońmi. Ciasto wstaw na kilka 
godzin do lodówki.
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Kilkuset tancerzy z całej Polski oraz z zagranicy przyjechało do Uniejowa, aby uczestniczyć w zawodach 
Pucharu Świata w Tańcu Sportowym International Dance Federation. Na parkiecie hali sportowej moż-
na było zobaczyć występy solistek, solistów, duetów i formacji 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 rywalizacji uczestnicy wykonali blisko tysiąc prezentacji w 
czterech kategoriach wiekowych: młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy. Wystąpiło również wielu 
utytułowanych tancerzy z kraju i zagranicy, medalistów międzynarodowych turniejów tańca sportowego. 

Po raz pierwszy w Polsce!
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Janusz Korwin – Mikke w nie-
dawnym wywiadzie udzie-
lonym dla jednej  z  inter-
netowych telewizji mówi o 
biedzie w małych miastecz-
kach i jako przykład podaje 
Ozorków. Wywiad obejrzało 
już prawie 80 tysięcy inter-
nautów.  Bardzo sz ybko o 
w y wiadzie głośno zrobi ło 
się w Ozorkowie. Większość 
mieszkańców mówi o skan-
dalu, są jednak i tacy, którzy 
twierdzą, że polityk wcale 
nie mija się z prawdą.

Nie trzeba nikomu przypomi-
nać, jak barwną i ekscentryczną 
postacią jest J. Korwin – Mikke. 
Polityk znany jest z bezkom-
promisowych ocen. Jednak o 
Ozorkowie jeszcze nigdy nikt 
ze znanych polityków w ten 
sposób się nie wypowiadał. Nie 
dziwi więc, że wywiad wzbu-
dził ogromne kontrowersje. 

Na temat Ozorkowa J. Kor-
win – Mikke wypowiedział 
się analizując sytuację w Rosji. 
Chwalił przy tym Putina i za-
chwycał się Moskwą. 

„Moskwa wygląda przepięk-
nie. Ale jak się pojedzie do 

mniejszych miasteczek, to jest 
bida z nędzą” – mówił polityk.

„Z drugiej strony jak się po-
jedzie do Ozorkowa, małego 
miasteczka w Polsce, to wyglą-
da jak w roku 1930. Nikt tego 
nie remontował. Tak niestety 
wygląda Ozorków. Proszę po-
jechać do Ozorkowa. Jak ktoś 
chce krytykować, że w małych 
miasteczkach w Rosji jest bida, 
to proszę pojechać do Ozorko-
wa” - kontynuował rozmowę z 
dziennikarzem tv polityk. 

W trakcie wywiadu momen-
talnie na czacie zaroiło się od 
w y p ow ie d z i  m ie sz k a ń c ów 
Ozorkowa. 

W  k r ó t k i m  c z a s ie  o  w y-
wiadzie zrobiło się głośno w 
Ozorkowie. Mieszkańcy różnie 
oceniają polityka. Niektórzy 
rzeczywiście mówią o szarych 
i zdewastowanych budynkach, 
inni wychwalając inwestycje 
twierdzą, że Ozorków wciąż 
zmienia się na lepsze. 

Dlaczego polityk tak nega-
tywnie ocenił Ozorków? Kiedy 
ostatnio był w tym mieście? 

-  Z e  c z t e r y  r a z y  u ż yłe m 
O z o rk owa  j a k o  p r z yk ł adu 

miasta wyglądającego jak w 
latach 30-tych, z budynkami 
starszymi o te 80 lat. To nie 
nagana an i pochwała – mi-
łośn icy autentycznego retro 
są na pewno zachwyceni – to 
f a k t .  C o  p r awd a  b yłe m  w 
Ozorkowie ładnych parę lat 
temu – z wykładem o zafał-
szowanej historii Polski. Być 
może teraz na Rynku stoi już 
jakaś mini-Burj Khalifa. Podej-
rzewam, że nie stoi – bo ludzie 
przedsiębiorczy są z Ozorkowa 
wysysani do Łodzi – Warszawy 
– Londynu – Singapuru. Nato-
miast z radością dowiedziałem 
się, że burmistrz, p. Jacek So-
cha, chciałby mnie przekonać, 
że Ozorków nie jest zapyziałą, 
ubogą mieściną. Z radością – bo 
w Polsce ogromna większość 
włodarzy miast  (i  z iem)  za 
wszelką cenę usi łuje wyka-
zać, że ich włości są znacznie 
biedniejsze, n iż są – a to w 
nadziei  na jak ieś wsparcie, 
dotacje i subwencje z Brukseli, 
Warszawy, czy Łodzi. Cieszy, 
że są jeszcze ludzie, dla któ-
rych honor jest ważniejszy, niż 
pieniądze.

Tak trzymać – mówi Janusz 
Korwin-Mikke.

Z nagraniem wywiadu za-
poznano się też w urzędzie 
miasta.  Jak i  jest  komentarz 
burmistrza Ozorkowa?

- Pan Korwin-Mikke nie był 
w ostatnim czasie w Ozorko-
w ie,  n atom iast  w y pow iada 
się na temat obecnego stanu 
miasta…no cóż - pozostawię 
to bez komentarza. Natomiast 
z a m ie rz a m w ysłać  p.  Kor -
win–Mikkemu życzenia wiel-
kanocne, do których dołączę 
aktualne zdjęcia Ozorkowa ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ulic, budynków, miejsc, w któ-

rych w ciągu ostatnich ośmiu 
lat przeprowadziliśmy szereg 
różnego rodzaju inwestyc ji. 
Nie jest moim zamiarem prze-
konywanie p. Korwin-Mikke-
go do zmiany zdania na temat 
Ozorkowa, ponieważ osoby, 
które nie chcą dostrzec pozy-
tywnych zmian, nigdy ich nie 
dostrzegą, nawet jeśli będą je 
mieć przed nosem. Mimo to 
uważam, że nie zaszkodzi za 
pomocą fotografii zaprezento-
wać aktualne oblicze naszego 
roz w i ja jącego  s ię  m i a st a  – 
usłyszel iśmy od burmistrza 
Jacka Sochy.

(stop) 

Polityk szydzi 
z OzOrkOwa
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Ozorków Niesłabnącym powo-
dzeniem cieszą się 

mieszkania na „Osiedlu spokojnej 
starości”. Osiedle, które kiedyś 
zamieszkane było przez samych 
starszych mieszkańców, dziś 
zmienia swoje oblicze. 

- Niestety, czasu nie można za-
trzymać. Starsi lokatorzy się wykru-
szają, a mieszkania przejmowane są 
przez dzieci lub wnuki – słyszymy 

od jednej z lokatorek bloku przy ul. 
Spokojnej. - Coraz częściej widać 
też ogłoszenia na słupach, że ludzie 
są zainteresowani zamieszkaniem 
właśnie na tym osiedlu. Myślę, że 
głównym powodem jest mały me-
traż mieszkań. Większość lokali na 
„OSS” ma pow. 35 mkw. Poza tym 
jest tu spokojnie, a przy blokach jest 
dużo zieleni. 

(stop)

Przy rekrutacji do przedszkola 
lub żłobka dzieci, które przeszły 
obowiązkowe szczepienia, do-
stają dodatkowe punkty - takie 
zasady już teraz wprowadzają 
niektóre gminy w Polsce. W 
Ozorkowie o takim rozwiązaniu 
na razie samorząd nie dyskutuje. 
Jednak problem istnieje głównie 
z powodu wzmożonych akcji ru-
chu antyszczepionkowego. 

Czy będzie ustawa, która da sa-
morządom w całej Polsce narzędzia 
do tego, by obowiązek szczepienia 
dzieci wprowadzić przy rekrutacji 
do miejskich żłobków i przedszkoli? 

Aby projekt ustawy trafił do Sej-
mu, trzeba pod nim zebrać 100 tys. 
podpisów. 

Przedszkola i żłobki tylko dla za-
szczepionych dzieci nie są nowym 
pomysłem. Jesienią ubiegłego roku 
niemal w każdym regionie Polski 
zbierano podpisy pod projektami, 
które miały gwarantować dzieciom 
bezpieczeństwo i zmusić rodziców 
do szczepień. 

Na tym osiedlu chcą mieszkać Obowiązkowe szczepienia kartą wstępu?
- Zaniepokoiły nas ostatnie infor-

macje o coraz większej liczbie nie-
szczepionych dzieci, szczególnie na 
odrę. Co chwilę mamy doniesienia 
o nowych ogniskach zapalnych tej 
choroby. Uważamy, że szczepienie 
dzieci jest dla naszego społeczeń-
stwa bardzo ważne. Chcemy zadbać 
o bezpieczeństwo dzieci oraz nas 
samych - mówi Robert Wagner, 
aktywista społeczny i jeden z ini-
cjatorów projektu. 

Bez zaświadczenia o wykonaniu 
szczepień dzieci nie będą miały 
wstępu do przedszkoli i żłobków 
– pomysł może wydawać się rady-
kalny, ale według autorów projektu 
to skuteczna forma zabezpieczenia 
zdrowia dzieci. W Niemczech na 
przykład szczepienia są dobro-
wolne, ale jeśli rodzice odmówią 
spotkania z lekarzem w tej sprawie 
przed posłaniem dzieci do przed-
szkola będą ukarani grzywną do 
2500 euro. Przedszkola mają obo-
wiązek przekazywania władzom 
informacji o rodzinach odmawiają-

cych szczepienia dzieci. Dyrektorzy 
przedszkoli mogą odmówić przyj-
mowania dzieci bez dokumentu 
potwierdzającego szczepienia. W 
Australii rodzice, którzy nie zga-
dzają się na szczepienia z przyczyn 
pozamedycznych (światopogląd na 
przykład) tracą prawa do świad-
czeń wypłacanych na dzieci. W 
Kanadzie brak szczepień oznacza 
ograniczenie dostępu dzieci do 
szkół i przedszkoli. 

(stop)

Wycofana karetka 
dla Ozorkowa 

Wszystko szło w dobrym kie-
runku. Już na początku tego 
roku w mieście stacjonować 
miała druga karetka pogo-
towia. Okazało się, że gdy 
finalizowane były wszystkie 
ustalenia w tej sprawie, dodat-
kowej karetki dla Ozorkowa 
jednak nie będzie. 

Dowiedzieliśmy się, że roz-
mowy o drugiej karetce były 
bardzo zaawansowane i miej-
scowa władza praktycznie na 
dniach mogła pochwalić się 
sukcesem. Niestety, temat spalił 
na panewce. Co się stało?

- Trudno jest mi powiedzieć 
– przyznaje burmistrz Jacek 
Socha. - Rzeczywiście o dru-
giej karetce rozmawiałem z 
decydentami i nawet było już 
zarezerwowane miejsce dla ta-
kiego pojazdu na tyłach lokalnej 
jednostki strażackiej. Druga 
karetka dla Ozorkowa miała być 
na początku tego roku. 

O działaniach zmierzających 
do wybrania miejsca stacjono-
wania drugiej karetki rozma-
wialiśmy również z Kamilem 
Witczakiem, radnym miejskim, 
który wykonuje zawód strażaka. 

- W budynku JRG wygospo-
darowane zostało pomieszcze-
nie dla drugiej karetki i szczerze 
mówiąc wszyscy się spodziewa-
li, że ta karetka wkrótce do nas 
trafi. Nie wiem co się stało. Mogę 

tylko powiedzieć, że druga karet-
ka w Ozorkowie jest potrzebna. 
Bardzo często strażacy podejmując 
interwencje są przed pogotowiem 
ratunkowym na miejscu. Oczy-
wiście, jeśli jest taka potrzeba, 
podejmowane są działania dla 
ratowania ludzkiego życia. Ale 
strażacy nie mają takiego sprzętu, 
jaki jest w karetce – mówi samo-
rządowiec służący w JRG. 

O drugą karetkę dla Ozorkowa 
pytamy w Wojewódzkiej Stacji Ra-
townictwa Medycznego w Łodzi. 

- Obecnie na terenie miasta 
Ozorków nie jest planowany 
dodatkowy zespół ratownictwa 
medycznego. Alokacja zespołów 
ratownictwa medycznego uza-
leżniona jest od “Wojewódzkie-
go planu działania systemu 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego”. Aktualny plan 
nie przewiduje dodatkowych ze-
społów ratownictwa medycznego 
we wspomnianej lokalizacji – in-
formuje Adam Stępka, rzecznik 
prasowy WSRM w Łodzi. 

Warto wspomnieć, że od 1 
kwietnia na terenie całej Polski 
działał będzie nowy system ratow-
nictwa medycznego, który będzie 
w całości ratownictwem pań-
stwowym. Jedyna w Ozorkowie 
karetka jeździ w ramach usługi 
świadczonej przez Wojewódzką 
Stację Ratownictwa Medycznego. 

Anna Leder, rzecznik łódzkie-

go oddziału NFZ, informuje, że 
w województwie łódzkim działa 
łącznie 105 zespołów ratownictwa 
medycznego. Od 1 kwietnia, licz-
ba zespołów, zgodnie z planem, 
zwiększa się o 5 karetek, które 
będą stacjonowały w: Grabicy, 
Żarnowie, Działoszynie oraz dwa 
czasowe zespoły w Łodzi Śród-
mieście i Łodzi Bałuty. Łódzki od-
dział NFZ jest w trakcie konkursu 
ofert na świadczenia ratownictwa 
medycznego. W ub. czwartek 
nastąpiło otwarcie ofert, konkurs 
zostanie rozstrzygnięty 22 marca.

„Na etapie projektowania nowe-
go Wojewódzkiego Planu Dzia-
łania Systemu Państwowego Ra-
townictwa Medycznego (WPDS) 
mającego obowiązywać od 1 
kwietnia 2019 r. przewidującego 
upublicznienie systemu Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego 
(PRM) wojewoda łódzki zapro-
ponował podział jednego cało-
dobowego podstawowego zespołu 
ratownictwa medycznego (ZRM) 
stacjonującego w Zgierzu na dwa 
dwunastogodzinne podstawowe 
ZRM z miejscem stacjonowania 
w Zgierzu i Ozorkowie. Propozy-
cja wynikała z ówczesnej oceny 
zagrożeń związanych z poten-
cjalnymi zdarzeniami w ruchu 
drogowym na autostradzie A2 i 
możliwości jednoczesnego dojaz-
du zarówno od północy, jak i od 
południa do wjazdu na ww. szlak 

komunikacyjny w przypadkach 
utrudnień drogowych. Ocenie 
podano średniodobową liczbę 
wyjazdów zespołu P z Ozorkowa 
(5,5 na dobę) oraz zabezpieczenie 
północnej części powiatu zgier-
skiego w przypadku realizacji 
wezwania przez obecny ZRM. 

Minister zdrowia zakwestiono-
wał ww. rozwiązanie, w związku 
z czym nie zostało ono przyjęte 
w zatwierdzonej wersji WPDS” - 
informuje biuro prasowe urzędu 
wojewódzkiego w Łodzi.

(stop)

Roli Łódzkiego Obszaru Metro-
politalnego w obecnie opracowy-
wanej nowej perspektywie finan-
sowej 2021-2027, możliwościom 
nawiązania nowych form współ-
pracy oraz sprawom bieżącym 
związanych z funkcjonowaniem 
stowarzyszenia poświęcone było 
spotkanie wójta gminy Ozorków 
Tomasza Komorowskiego z wi-
ceprezes zarządu stowarzyszenia 
Łódzki Obszar Metropolitalny Jo-
anną Skrzydlewską oraz zastępcą 
dyrektora biura stowarzyszenia 
Magdaleną Jarugą.

- W związku z nową perspek-
tywą unijną powoli przymierza-
my się do określenia kierunków 
rozwoju gminy z naciskiem na 
planowane inwestycje, które pod 

względem swojej złożoności i 
wysokich kosztów realizacji bę-
dziemy chcieli dofinansować przy 
udziale środków zewnętrznych 
– mówi wójt.

Podczas spotkania poruszona 
została m.in. kwestia termomoder-
nizacji siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Solcy Wielkiej. 

gmina planuje inwestycje 

fo
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INFORMACJA  
o podaniu do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości  
przeznaczonej sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),  sporządzono 
i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
położonej w miejscowości Sokolniki-Las przy ul. 1-Maja 
oznaczonej jako działka nr 171/3 przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargowej. Wykaz wywieszony został na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także 
na stronach internetowych urzędu w dniach od 13.03.2019 r. 
do 03.04.2019 r. 

To odpowiedź na Słodziaki z Bie-
dronki. Lidl już od dziś (poniedziałek) 
rozpoczyna promocję ze zwierzę-
tami w roli głównej. W przeciwień-
stwie do Słodziaków będą to jednak 
zwierzęta egzotyczne, których nie 
spotkamy w Polsce. Nie będą to też 
maskotki, tylko plastikowe figurki. 
Żeby je zdobyć, trzeba będzie tak 
samo zbierać naklejki za zakupy. 
Czasu na zebranie całej kolekcji jest 
jednak bardzo mało – akcja potrwa 
niecały miesiąc. 

Akcja promocyjna „Poznaj dzi-
kie zwierzaki” rozpocznie się w 
sklepach Lidla 18 marca, a potrwa 
do 14 kwietnia lub do wyczerpania 
zapasu figurek dzikich zwierząt. Na 
czym polega promocja? Za każde 30 

Mieszkańcy obawiają 
się tego, że może dojść 

do poważnych wypadków z powodu 
w części zdemontowanej tramwajo-
wej sieci trakcyjnej. Ostatnie wichury 
spowodowały, że w niektórych 
miejscach odłamały się metalowe 
elementy. Są odcinki na których 
miedziane przewody zwisają nad 
przystankami lub też leżą na ulicy 
oraz chodniku. 

- Mieszkam pod Ozorkowem i z nie-
pokojem obserwuję, że sieć jest w coraz 
gorszym stanie. Ostatnio niektóre me-

talowe elementy trakcji przechyliły się 
w kierunku ulicy i przystanków. Przy 
krajowej trasie ludzie poruszają się pod 
trakcją, aby dojść do przystanków lub 
swoich domów. Teraz jest niebezpiecz-
nie. Nawet nie chcę myśleć, do jakiego 
nieszczęścia mogłoby dojść, gdyby jakiś 
duży metalowy element spadł komuś 
na głowę – usłyszeliśmy.

W samym Ozorkowie – przy ul. 
Zgierskiej , przewody trakcyjne prawie 
dotykają dachów jadących samocho-
dów. Z kolei obok torów, w pobliżu 
ośrodka kultury przy ul. Wyszyńskie-
go, przewody przez kilka dni leżały na 
chodniku obok przystanku.

Naderwane elementy sieci i zwisają-
ce przewody wywołały reakcję władz 
miasta. 

- Ogłosiliśmy przetarg na zadanie 
polegające na demontażu pozostałych 
przewodów a także metalowych 
elementów trakcji – mówi burmistrz 
Jacek Socha. - Sieć jest w fatalnym 

stanie technicznym. Właśnie z tego po-
wodu trzeba było zawiesić kursowanie 
tramwajów. 

Miłośnicy szynowców z całą pewno-
ścią będą zgrzytać zębami na kolejne 
wiadomości o demontażu trakcji. Jed-
nak bezpieczeństwo mieszkańców jest 
najważniejsze, a w sprawie powrotu 
linii 46 póki co żadnych nowych infor-
macji nie ma. 

(stop)

Drugiego takiego 
auta z pewnością nie 

ma w całym mieście, a kto wie, 
może nawet w całym naszym 
regionie. Różowy kolor i tablica 
rejestracyjna E7 PATI, rzucają się 
w oczy. Jubilatka zapewnia, że już 
niedługo będzie ponad 40-letnim 
trabantem jeździć po ozorkow-
skich, i nie tylko, drogach. 

- To był taki spontaniczny pomysł – 
mówi z uśmiechem Daniel Pietrzak, 
wuj 18-letniej Patrycji. - Znajomy 
ma szrot w Łodzi. Powiedział mi o 
tym trabancie. Mieliśmy kilka dni 
na przeprowadzenie najpotrzebniej-
szych prac remontowych. Pomagał 
nam chrzestny Patrycji, który po-
malował trabanta. Prezent Patrycja 
otrzymała przed restauracją w której 
odbywały się jej urodziny. Trabant 
na masce miał 
jeszcze czer-
woną kokardę. 
Patrycja była 
zachwycona. 

Iwona Pa-
łasz, matka 
dziewczyny, 
potwierdza, 
że prezent był 
przysłowio-
wym strza-
łem w dzie-
siątkę. 

- Patrynia 

Lidl konkuruje z Biedronką 

zł wydanych w Lidlu klient otrzy-
ma naklejkę. 10 naklejek można 
wymienić na figurkę zwierzaka. 
Cała kolekcja liczy dziesięć różnych 
gatunków zwierząt. Żeby zebrać 
komplet trzeba będzie w ciągu nie-
całego miesiąca wydać w Lidlu co 
najmniej 3 tysiące złotych! 

(stop)

różowy trabant na 18-stkę
właśnie robi prawko. Ten trabant 
jest dla niej dodatkowym bodź-
cem, aby się postarać – słyszymy. 
- Mamy z mężem sentyment do 
trabantów. Takim samochodem 
jeździliśmy w czasach naszej 
młodości.  

Trabant produkowany był w 
NRD od 1957. W 1989 roku upadł 
Mur Berliński, a 3 października 
1990 roku Niemiecka Republika 
Demokratyczna weszła w skład 
RFN. Trabant w nowych okoliczno-
ściach nie był w stanie konkurować 
z zachodnimi konstrukcjami, nawet 
po wprowadzeniu wersji 1.1 z sil-
nikiem Volkswagena Polo. Ostatni 
egzemplarz trabanta z silnikiem 
dwusuwowym zjechał z taśmy 25 
lipca 1990 roku. 

(stop)

Niebezpiecznie pod trakcją
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2,5 MILIOnA DLA SzkóŁ 

Szkoły podsta-
wowe z terenu 

gminy Ozorków podpisały umowy 
z województwem łódzkim na reali-
zację projektów ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Placówki z Modlnej, Leśmierza i 
Solcy Wielkiej otrzymają prawie 
2,5 mln zł na zajęcia mające na celu 
doskonalenie umiejętności i kom-
petencji uczniów niezbędnych na 
rynku pracy, tworzenie warunków 
dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu oraz wsparcie w for-
mie wyposażenia szkół w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK 
(technologie informacyjno-komu-
nikacyjne). Od teraz nikt nie powie, 
że szkoła jest nudna!

Realizacji projektów poświęcone 
było spotkanie wójta gminy Ozorków 
Tomasza Komorowskiego z dyrekto-
rami: Alicją Goślińską, Anetą Pyciarz 
oraz Tomaszem Wojtkiewiczem, którzy 
rozmawiali o wdrożeniu procedur 
związanych z innowacyjnymi zajęcia-
mi, jakie lada chwila będą prowadzone 
w podstawówkach. 

- Z przeprowadzonej przez szkołę 
diagnozy wynika, że zajęcia przyrod-
nicze postrzegane są jako mało atrak-
cyjne. Niestety większość z nich realizo-
wana jest bez eksperymentów z powo-
du braku pomocy dydaktycznych. W 
ramach projektu zostaną doposażone 
pracownie matematyczno-przyrodni-
cze, powstaną naukowe koła zainte-
resowań, a uczniowie wezmą udział 
w wyjazdach edukacyjnych. Mam 
nadzieję, że ciekawe forma przekazy-
wania wiedzy zaszczepi w dzieciach 

miłość do przedmiotów ścisłych, a być 
może spowoduje, że ich życie dorosłe 
związane będzie z nielubianą dotąd 
fizyką, chemią czy matematyką – mówi 
Alicja Goślińska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Modlnej.

Jednym z kluczowych założeń pro-
jektu jest nabycie przez uczniów umie-
jętności i kompetencji niezbędnych na 
rynku pracy. Nowoczesne technologie 
pozwalają zarówno znaleźć pracę jak 
i wykonywać ją bez wychodzenia 
z domu, a często nawet na drugim 
końcu świata. Jeszcze kilkanaście lat 
temu nikt nie wyobrażał sobie, że 
papierową korespondencję zastąpi 
poczta elektroniczna, a dziś czytamy i 
słyszymy o ludziach, którzy mieszkają 
w domku na plaży na Bali, a wykonują 
zdalnie zlecenia dla firm w Warszawie, 
Gdańsku czy Wrocławiu. 

- By nadążyć za postępem informa-
tycznym w naszej szkole utworzona 
zostanie mobilna pracownia kompu-
tera, a dzieci posługiwać się będą cy-
frowymi narzędziami edukacyjnymi, 
w tym drukarką 3D, wykorzystywaną 
m.in. w medycynie do wytwarzania 

protez lub tkanek, architekturze – do 
drukowania realistycznych modeli 
budynków czy modzie – do tworzenia 
unikalnego obuwia – wyjaśnia Aneta 
Pyciarz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Solcy Wielkiej. 

Oprócz podnoszenia kompetencji 
językowych, rozwijania pasji i zain-
teresowań, nie zabraknie również 
zajęć, które będą wyrównywać szanse 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi.

- W naszej szkole taka pomoc obej-
mie 51 uczniów. Wśród nich znajdą 
się dzieci z zaburzeniem niskiej 
samooceny, nadpobudliwością ru-
chową, agresją, autoagresją, zdiagno-
zowaną dysleksją rozwojową oraz 
wadami wymowy. By takie zajęcia 
mogły się odbywać, nauczyciele będą 
brać udział w szkoleniach, kursach i 
studiach podyplomowych podnoszą-
cych ich kompetencje i kwalifikacje 
– tłumaczy Tomasz Wojtkiewicz, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Leśmierzu.

Projekty realizowane będą przez 
najbliższe 2 lata. 

Polskie Stowarzyszenie Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę Oddział 
Łódzki w Ozorkowie gościło nie-
zwykłych gości. Byli to uczniowie 
i nauczyciele ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Ozorkowie oraz ucznio-
wie i opiekunowie z miejscowości 
Emden w Niemczech. 

Uczniowie z Niemiec przyjechali 
na tydzień do Ozorkowa w ramach 
wymiany polsko-niemieckiej Ozor-
ków-Emden. Uczniowie polscy i 
niemieccy każdego dnia organi-
zowane mieli interesujące zajęcia. 
Odwiedzili Polskie Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących na Padaczkę Od-
dział Łódzki na zaproszenie Haliny 
Chojnackiej, prezes Zarządu Od-

Każdy z nas chciałby mieszkać w 
gminie, gdzie co krok można na-
potkać nowe inwestycje, wszystkie 
drogi są utwardzone, a dzieci dzięki 
kolorowym i nowoczesnym pla-
com zabaw nie chcą spędzać czasu 
przed komputerem i telewizorem. 
Utopia? Niekoniecznie! By zrealizo-
wać wspomniane zadania potrzeb-
ne są środki finansowe. Pieniądze, 
na które składa się budżet gminy 
to nic innego, jak nasze podatki, 
w tym podatek dochodowy od 
osób fizycznych, z którego co roku 
rozliczamy się z fiskusem!

- Zwracam się do mieszkańców 
gminy Ozorków – zameldowanych, 
niezameldowanych, przebywających 
w naszej gminie czasowo, byście 
państwo podczas wypełniania for-
mularzy PIT wskazywali Urząd 
Skarbowy w Zgierzu jako właściwy 
do rozliczeń, a gminę Ozorków jako 
miejsce zamieszkania. Dlaczego? 
Tym prostym sposobem pomagacie 
i ułatwiacie procedowanie działań 
dla rozwoju naszej gminy! – mówi 
Tomasz Komorowski, wójt gminy 
Ozorków.

To ze środków pozyskanych z 
podatku realizowane są wszystkie 
inwestycje, od budowy dróg, chod-
ników, placów zabaw czy remontów 
budynków komunalnych po ochronę 
środowiska, oświatę i bezpieczeń-
stwo. 

Pod takim hasłem, w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła 
II w Ozorkowie, odbył się apel z 
okazji Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, na którym 
gośćmi byli m.in. burmistrz Ozor-
kowa Jacek Socha, przewodniczący 
rady miejskiej Ryszard Kałużny, 
kombatanci i przedstawicielki NSZZ 
„Solidarność” oraz grupa uczniów 
i opiekunów z miasta Emden w 
Niemczech, która przyjechała do 
Ozorkowa na zaproszenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w ramach polsko-
niemieckiej wymiany. Uczniowie 
klas gimnazjalnych oraz kl. VIII b, 
pod kierunkiem Jacka Graczyka i 
Beaty Klauze, zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny o charak-
terze Apelu Poległych. Chcąc oddać 
hołd zapomnianym bohaterom 
powojennego zbrojnego podziemia 
antykomunistycznego, przekazali 
kolegom i zaproszonym gościom 
historię zamordowanych i rzuconych 
w niepamięć żołnierzy niezłomnych.

„wolność to dar i zadanie” 

goŚcie z niemiec 

działu Łódzkiego PSLCnP. Podczas 
odwiedzin uczniowie mieli okazję 
poznać ośrodek oraz uczestniczyć 
w ciekawych zajęciach. Dla wszyst-
kich przygotowany był poczęstunek 
oraz upominki. 

Twój piT ma moc!

- Co roku gmina Ozorków prze-
znacza ogromną część środków 
budżetowych na inwestycje. By 
ubiegać się o fundusze zewnętrz-
ne potrzebny jest wkład własny, 
dlatego rozpoczynamy akcję infor-

macyjną dla wszystkich, którzy po-
mimo zameldowania poza gminą 
Ozorków, to właśnie na jej terenie 
postanowili mieszkać i cieszyć się 
wolnym od miejskiego zgiełku 
spokojem – dodaje wójt.

nowy wymiar edukacji
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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 

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

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, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, komunikatywność, 
asertywność, praca w zespole, 
organizacja pracy własnej
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków

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

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-

dam. Maglownica domowa na 
korbę – sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

Kupię czterokołowiec lekki do 10 
tyś. zł. Tel.: 697-352-159

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

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

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
Praca u klienta

Pomocnik murarza
Umiejętność uszczelniania ścian 
pianką, umiejętność obsługi 
piły do cięcia pustaków
DAR-BUD K. Oleski w Łęczycy
ul. Słowackiego 30, 
99-100 Łęczyca
Tel: 519 056 415
Praca u klienta

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

PODATNIKU
Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że w serwisie www.
podatki.gov.pl w zakładce Twój E-PIT Urząd Skarbowy udostępnił 
dla Ciebie zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok (nie 
musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie.
Wejdź na stronę www.podatki.gov.pl sprawdź, skorzystaj z przy-
sługujących Ci ulg podatkowych, zaakceptuj i wyślij zeznanie. 
Nadpłatę z zeznania złożonego elektronicznie otrzymasz w ciągu 
45 dni od daty jego złożenia.



1518 MARCA 2019
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyzDrOwIe I UrODA

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • (  24 253-59-67,  
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

źr
ód

ło
: p

or
ad

ni
kz

dr
ow

ie
.p

l

Olejek rycynowy – dostępny w 
każdej aptece za kilka groszy. 
Chroni rzęsy przed czynnikami 
zewnętrznymi i znakomicie je 
odżywia. Przy regularnym stoso-
waniu już po 2 miesiącach zauwa-
żysz dużą różnicę – rzęsy będą 
dłuższe i bardziej gęste. Aplikuj 
olejek za pomocą patyczka ko-
smetycznego lub wyczyszczonej 
dokładnie szczoteczki od tuszu. 
Nakładaj na noc, uważając aby nie 

Skórki od bananów mają niezna-
ne właściwości. Watro je poznać, 
zanim wartościowa skórka trafi 
do śmietnika.

Mniej zmarszczek 
dzięki skórce od banana

Skórka od banana działa jak 
emulsja odwracająca oznaki starze-
nia się. Oczywiście efekt odmładza-
jący nie będzie natychmiastowy, nie 
pojawi się po pierwszym zabiegu, 
ale regularne okłady twarzy ze 
skórki od banana mogą zahamować 
proces powstawania zmarszczek. 
Wszystko dzięki temu, że skórka od 
banana obfituje, m.in. w potas, żela-
zo, magnez, witaminę A, witaminę 
C oraz witaminy z grupy B, które 
sprzyjają odnowie skóry.

Skórka od banana 
to sprawdzony krem nawilżający

Ananas łagodzi stany zapalne i 
dolegliwości bólowe

Bromelaina zawarta w ananasie 
wykazuje właściwości przeciwbó-
lowe i przeciwzapalne, dlatego 
z powodzeniem jest wykorzy-
stywana w medycynie sporto-
wej, w celu leczenia obrzęków 
pourazowych, głównie stanów 
zapalnych stawów. Bromelaina 
działa przeciwzapalnie i prze-
ciwbólowo poprzez hamowanie 
procesu syntezy prostaglandyn 
prozapalnych, które wywołują 
ból i stany zapalne. Jak przekonują 
niektórzy naukowcy, bromelaina 
wykazuje właściwości podobne 
do przeciwbólowych niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych.

Ogórek jako kosmetyk rozjaśnia 
i nawilża, pomaga też zlikwido-
wać sińce pod oczami. 
Stosuje się go m.in. do rozja-
śniania przebarwień skórnych, 
np. nierównej opalenizny, blizn 
potrądzikowych, plam wątrobo-

wych. Maseczka z ogórka jest też 
sposobem na szybkie odświeżenie 
cery i nawilżenie jej. Ogórek stoso-
wany na twarz likwiduje obrzęki, 
zmniejsza cienie pod oczami, 
które są efektem zmęczenia lub 
niewyspania.   

Maseczka z ogórka jest dobra 
dla każdego rodzaju cery

Skórki od banana nie do kosza
W skład domowego kremu wcho-

dzi połowa startej skórki z banana, 
połowa świeżego, zielonego ogórka, 
połowa awokado oraz 3 łyżki wody. 
Wszystko razem blendujemy. W 
efekcie powinniśmy otrzymać w 
miarę gęstą substancję, którą na-
stępnie trzeba nałożyć na twarz. Po 
kwadransie należy spłukać ją letnią 
wodą, a cały zabieg powtarzać ok. 
3 razy w tygodniu, aby dostrzec 
konkretny efekt poprawy stanu 
suchej skóry.

Chcesz mieć bielsze zęby? 
Pocieraj je skórką od banana

Skórka od banana to naturalna 
forma wybielania zębów. W tym 
przypadku nie musisz łączyć skórki 
od banana z innymi składnikami. 
Jedynie potrzyj zęby wewnętrzną 
częścią skórki. Wiele osób potwier-
dza działanie wybielające.

Żelazna zasada to regularny 
manicure, czyli raz na 7-10 dni. 
Nie musimy go robić w salonie 
– wystarczy dobry (papiero-
wy) pilnik, dobre (ostre) cążki, 
drewniany patyczek/kopytko 
do odsuwania skórek, płyn 
zmiękczający skórki, oliwka do 
skórek i paznokci oraz odżywka 
do paznokci. 

Przy użyciu tych produktów 
nadamy paznokciom odpowied-
ni kształt, zmiękczymy suche 
skórki, wytniemy lub odsuniemy 
patyczkiem najbardziej odstające, 
a na koniec nasmarujemy skórę 
wokół paznokci oliwką i użyjemy 
odżywki.

Na zadzieranie się skórek przy 
paznokciach pomoże skrzyp po-

Zadzieranie się skórek przy paznokciach

lny brany 1-2 razy dziennie przez 
minimum 2 miesiące, picie świeżo 
wyciśniętych soków – najlepiej z 
marchwi oraz picie dostępnego w 
sprzedaży soku z aloesu. Przy wy-
jątkowo natarczywych skórkach 
zaleca się też maść do smarowania 
z witaminą A. 

jaK wzmocnić oSłabione rzęSy?
dostał się do oka. Pamiętaj, aby 
stosować go regularnie.

Wazelina – kolejny kosmetyk za 
grosze o wszechstronnym zastoso-
waniu i świetnych właściwościach. 
Nawilża i pobudza rzęsy do wzrostu. 
Dzięki regularnemu stosowaniu 
wyraźnie zyskają na objętości, staną 
się mocne, nieco dłuższe i widocznie 
ładniejsze. Nakładaj ją na noc, pa-
miętając o systematyczności. Oliwa 
z oliwek – wszelkie oleje dobrze 
wpływają na kondycję rzęs. Może 
to być oliwa z oliwek, olej z pestek 
winogron, olej kokosowy czy też 
olej łopianowy. Wartości odżywcze, 
jakie znajdują się w oliwie z oliwek 
i pozostałych olejach, świetnie po-
służą twoim rzęsom, które staną się 
dłuższe, bardziej lśniące i zyskają na 
objętości. Aplikuj oliwkę na noc za 
pomocą patyczka kosmetycznego 
lub czystej szczoteczki od tuszu.

Witaminy w kapsułkach – w apte-
kach znajdziesz witaminy i odżywki 

W aptekach dostępnych jest wiele 
preparatów na wzmocnienie rzęs

Olejek rycynowy stosowany regularnie 
wydłuża w zagęszcza rzęsy

w kapsułkach, zawierające m.in. 
witaminę A i E, olej rycynowy, olej z 
wiesiołka, które znakomicie wpły-
wają na kondycję rzęs a ich koszt 
nie przekracza kilku złotych. Piękne 
rzęsy i brwi to przede wszystkim od-
powiednia pielęgnacja. Kosmetyki z 
apteki mogą być równie skuteczne 
jak te drogeryjne, ważne jest tylko, 
abyś wykazywała się dużą regular-
nością w ich stosowaniu. Nagrodą 
za to będą olśniewające rzęsy i brwi.

Cudowny (nie tylko w smaku) ananas

Ananas na stawy

W związku z tym, że bromelaina 
wykazuje właściwości przeciwbólo-
we, doskonale sprawdza się w przy-
padku choroby zwyrodnieniowej 
stawów i reumatoidalnego zapale-
nia stawów. Stosuje się ją także przy 
napadzie dny moczanowej, gdyż 
łagodzi ból i dodatkowo ułatwia 
usuwanie z organizmu nadmiaru 
kwasu moczowego, który jest przy-
czyną tego schorzenia.

Ananas może zapobiegać oste-
oporozie

Ananas jest źródłem manganu, 
żelaza i miedzi - pierwiastków, 
które odpowiadają za kondycję ko-
ści. Mangan ułatwia przyswajanie 
wapnia przez organizm oraz jego 
wchłanianie się w tkankę kostną. 
Z kolei żelazo zapobiega łamliwo-
ści kości, a miedź odgrywa ważną 
rolę w tworzeniu kolagenu - białka 
wchodzącego w ich skład. Dlatego 

ananas, chroniąc kości, pomaga 
również zapobiegać osteoporozie.

Ananas na trudno gojące się 
rany

Bromelaina wspomaga gojenie 
się ran, także tych oparzeniowych 
i pooperacyjnych, działa na nie 
odkażająco. W niektórych krajach, 
np. w Japonii i na Tajwanie, bro-
melaina jest stosowana także w 
przypadku ukąszenia owadów i 
ugryzienia przez zwierzęta.

Ananas wspomaga układ 
odpornościowy

100 g ananasa zawiera 48 mg 
witaminy C, dzięki czemu za-
spokaja 80% dziennego zapotrze-
bowania na kwas askorbinowy. 
Witamina C nie tylko wspomaga 
układ odpornościowy. Jest także 
podstawowym antyoksydantem 
organizmu, który broni komórki 
ciała przed wolnymi rodnikami.

Soda oczyszczona
Jak się okazuje, ta przydaje się nie 
tylko w kuchni. Można używać 
jej do czyszczenia wielu rzeczy, 
a także do celów kosmetycznych 
(np. by pozbyć się wyprysków). 
Jednym ze sposobów jest również 
używanie sody jako wybielacza 
do zębów. Wymieszaj ją wraz z 
pastą i taką mieszanką szczotkuj 
zęby. Później dokładnie przepłucz 
usta. Regularne stosowanie daje 
efekt białych zębów.
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Kobiety w kosmos

Regionalny

eliksir nieśmiertelności Kolekcja kieratów

Na 29 marca NASA planuje wyjątkowy spacer kosmicz-
ny, w którym miałyby uczestniczyć wyłącznie kobiety. 
Jeśli wszystko się uda, Christina Koch i Anne McClain 
wyjdą poza Międzynarodową Stację Kosmiczną (MSK), 
by przeprowadzić niezbędne prace. Również na Ziemi, 
w Centrum Kosmicznym Johnsona, kluczowe aspekty 
operacji obsługiwać będą kobiety; Mary Lawrence będzie 
pełnić funkcję głównej dyrektorki lotu, a Kristen Facciol 
- głównej kontrolerki lotu. Nie jest jasne, czym miałyby 
się zająć Koch i McClain (niektóre źródła wspominają o 
wymianie baterii zainstalowanych latem zeszłego roku). 
Wiadomo tylko, że ich spacer ma potrwać ok. 7 godzin. 
Choć kobiety stanowią coraz większą część astronautów 
NASA, nadal jest ich niewiele. Jeśli chodzi o spacery ko-
smiczne są one przeprowadzane głównie przez mężczyzn, 
wspomaganych przez żeńską część załogi. Koch i McClain 
są rówieśnicami; obie urodziły się w 1979 r.

W Luoyangu (prowincja Henan w Chinach) w grobowcu z okresu 
Zachodniej Dynastii Han archeolodzy odkryli w zeszłym roku 
dzban z brązu, w którym jak sądzili na postawie uwalnianego 
aromatu, znajdowało się sporo alkoholu. Badania laborato-
ryjne pokazały jednak, że ciecz to wspominany w literaturze 
taoistycznej eliksir życia/nieśmiertelności. Naukowcy wykryli w 
cieczy przede wszystkim azotan potasu i ałunit, a więc główne 
składniki wspominanego w taoistycznym tekście preparatu na 
nieśmiertelność. To pierwszy raz, gdy w Chinach znaleziono 
mityczny eliksir - podkreśla Shi Jiazhen, szef Instytutu Obiektów 
Dziedzictwa Kulturowego i Archeologii w Luoyangu. Ciecz ma 
olbrzymie znaczenie dla badania starożytnych przekonań nt. 
osiągania nieśmiertelności i ewolucji chińskiej cywilizacji. W 
grobowcu o powierzchni 210 m2 odkryto sporo malowanych 
glinianych naczyń i artefaktów z brązu.

To już ofi cjalne. Londyński Guinness potwierdził nowy rekord na 
największą kolekcję kieratów konnych, która mieści się w Polsce. 
Po dokładnym zliczeniu wszystkich kieratów wchodzących w 
skład rekordowej kolekcji okazało się, że ich liczba jest naprawdę 
spora Rekordowa próba w miejsc owości Naterki-Sząbruk. Mi-
nimum dla tej zupełnie nowej kategorii wynosiło 250 kieratów, 
natomiast rekordowa kolekcja miała ich aż 277. Taki wynik 
został również ofi cjalnie uznany przez Guinnessa. Największa 
na świecie kolekcja kieratów konnych jest kolekcją prywatną 
należącą do Janusza Dramińskiego, jednak jest ona otwarta 
dla zwiedzających. Zebranie aż 277 tradycyjnych kieratów kon-
nych trwało 30 lat. Wszystko dzięki wieloletniej pasji do starych 
sprzętów rolniczych i z szacunku do rolników, którzy w dawnych 
czasach bardzo ciężko pracowali, aby osiągnąć ten sam efekt, 
który dzisiaj osiągają rolnicy wyposażeni w najnowocześniejszy, 
zautomatyzowany sprzęt rolniczy. 
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