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i spółka 
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w parku 
w Poddębicach

W Ozorkowie 
nauczyciele 
opowiedzieli 

się za strajkiem
W Uniejowie 

drogie paliwo
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Pani Ania prosi 
o wsparcie dla 
psów i kotów

Jechał 
Z DZieĆmi.

Zignorował 
ZnaK „StoP”

Pasażerowie się 
denerwują

Spór mieszkańców na osiedlu 
przy Bitwy nad Bzurą.

Prezes spółdzielni „Łęczycanka” 
wyjaśnia problem

W Łęczycy boom 
na tatuaże

W Łęczycy boom W Łęczycy boom str. 3

Niepełnosprawny Robert Piotrowski 
z Ozorkowa mówi o szykanach ze 
strony policjantów z miejscowego 
komisariatu. Zastanawia się nad 

podjęciem kroków prawnych 
i skierowaniem sprawy do sądu 

przeciwko funkcjonariuszom.

INWALIDA 
oSkarŻa 
polICjĘ! 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Anna Stężewska pracuje 
jako wolontariuszka w 

fundacji Ochotniczy Patrol Zwie-
rzęcy. Kiedy pozwala jej czas, zbiera 
fundusze na pomoc dla psów i ko-
tów. W Łęczycy była już dwukrotnie 
i zapowiada kolejne wizyty.

- Fundacja działa od listopada. 
Zbieramy fundusze na zakup cie-
płych koców i nowych bud dla psów 
w schroniskach, z którymi współpra-
cujemy. Przekazujemy też środki pie-
niężne na zakup żywności,  środków 
weterynaryjnych i higienicznych. 
Zdecydowałam się na wolontariat, 
bo sama kocham zwierzęta. W domu 
rodzinnym mieliśmy dużo zwierząt, 
ja mam psa i kota - mówi wolon-
tariuszka. - To co najbardziej mnie 
zdziwiło, od kiedy jestem wolonta-
riuszką to fakt, jak wielu ludzi nie 
lubi zwierząt. Mnie samej naprawdę 
trudno to zrozumieć.

Pani Anna przyznaje, że z hojnością 
jest różnie. 

- Na pewno najchętniej pomagają 
osoby, które same mają zwierzęta i 

Spotkania członków 
wspólnot mieszkanio-

wych z ulicy Wojska Polskiego 
zdominował temat śmieci. Segre-
gacja, która od przyszłego roku 
będzie obowiązkowa, rodzi wiele 
problemów. Na Wojska Polskie-
go trudno będzie ustalić dobrą 
lokalizację dla ustawienia pergoli.

- Głównym problemem za-
równo na ulicy Wojska Polskie-
go, ale też w całej Łęczycy jest 
wysoka opłata za śmieci. Cena 
za wywóz odpadów niesegre-
gowanych od osoby wynosi 27 
zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
czteroosobową rodzinę, to w 
skali roku jest to ogromna opłata. 
Jak wiemy, od przyszłego roku 
segregacja będzie obowiązkowa. 
Żeby była sprawnie prowadzona, 
muszą być ustawione pergole 
śmietnikowe z odpowiednimi 
pojemnikami. Na ulicy Wojska 
Polskiego będzie ogromny pro-
blem z placem, na którym można 
by ustawić pergolę - mówi Zenon 

Koperkiewicz, radny miejski.  
- Plac miasta, gdzie taka pergola 
mogłaby stanąć zaczyna się za 
blokiem nr 9. Nie jest to dobra 
lokalizacja dla mieszkańców z 
bloków 3 i 5, jest po prostu za 
daleko, zwłaszcza dla starszych 
mieszkańców. 

Radny miejski poszedł do sie-
dziby spółdzielni mieszkaniowej 
“Łęczycanka”, która jest właścicie-
lem części terenu odpowiedniego 
pod pergolę. 

- Otrzymałem mapę terenu. W 
tym tygodniu mamy odbyć spo-
tkanie, aby zobaczyć, czy byłaby 
szansa na ulokowanie pergoli 
bliżej bloków 3 i 5. Mam nadzieję, 
że spółdzielnia wyraziłaby na to 
zgodę - dodaje Z. Koperkiewicz. 
- W czerwcu lub lipcu ma odbyć 
się spotkanie wszystkich wspól-
not, zapadnie na nim decyzja 
o lokalizacji pergoli. Do tego 
czasu należy rozważyć wszelkie 
możliwości. 

(zz)

Obecna kadencja Społecznej Rady 
Szpitala upływa w przyszłym roku, 
ale ze względu na złożone przez 
Renatę Lepalczyk, Michała Cze-
kalskiego i Ireneusza Barańskiego 
rezygnacje z udziału w pracach tego 
organu, radni powiatowi podjęli 
podczas środowej sesji uchwałę w 
sprawie uzupełnienia składu rady. 

Nowymi członkami Społecznej 
Rady Szpitala zostali: starosta Janusz 
Mielczarek z mocy prawa oraz Bogdan 
Smok, Krzysztof Hopaluk, Józef Miko-
łajczyk i Wojciech Zdziarski. Pozostali 
członkowie, Edward Cymer i Janusz 
Otto kontynuują kadencję. 

W głosowaniu na poszczególnych 
kandydatów, wszyscy uzyskali więk-
szość głosów, nie oznacza to jednak 
całkowitej aprobaty dla pracy ZOZ, 
a szczególnie funkcjonowania opieki 
świątecznej.

- To jest nie do przyjęcia - mówi radny 
Józef Mikołajczyk, nowo wybrany czło-
nek Społecznej Rady Szpitala. - Jeden 
z członków mojej najbliższej rodziny 
miał objawy wskazujące na zawał a 

Pasażerowie denerwu-
ją się, że na ustalonym 

przez urząd miejski przystanku 
autobusowym przewoźnicy nie chcą 
się zatrzymywać. Dla podróżnych to 
duży problem.

“Od około miesiąca jest nowy 
przystanek na ulicy Ozorkowskiej 
przy stacji Orlen, przystanek jest po 
stronie prawej od strony Łodzi. Pa-
sażerowie nazwali go przystankiem 
widmo, bo nikt z przewoźników nie 
chce się na nim zatrzymywać. Miesz-
kańcy osiedla Dworcowa od bardzo 
dawna prosili o ten przystanek dla 
wysiadających ponieważ jest dużo 
bliżej niż ten, który jest na końcu ulicy 
Ozorkowskiej. Burmistrz zgodził się i 
przystanek został postawiony. Nieste-
ty, gdy pasażer chce na nim wysiąść, 
za każdym razem są kłótnie. Z urzę-
du miasta otrzymałam informację, 
że znak jest postawiony (przystanek), 
policja i zarządca drogi też zostali o 
tym poinformowani a przewoźnicy 

Sołtysi zakończyli swoją kadencję18 marca w sali konferen-
cyjnej byłego Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza w To-
poli Królewskiej odbyła się 
VI Sesja Rady Gminy Łęczy-
ca. Miała ona dodatkowy 
uroczysty charakter. Wójt 
gminy Łęczyca, pan Jacek 
Rogoziński wraz z zastępcą 
wójta, panią Moniką Kilar 
– Błaszczyk, Przewodniczą-
cym Rady Gminy w Łęczycy, 
panem Włodzimierzem Sta-
rzyńskim oraz panią sekre-
tarz gminy Łęczyca, Anną 
Zarębską, złożyli podzię-
kowania sołtysom z okazji 
zakończenia ich kadencji. 

Uczestniczący w sesji soł-
tysi otrzymali pamiątkowe 

książki i dyplomy z podzię-
kowa n iem za og rom pracy, 
determinacji i zaangażowania, 
włożonyc h  w d z i a ła n i a  n a 
rzecz sołectw, a w szczegól-
ności ich mieszkańców, a co za 
tym idzie całej gminy Łęczyca. 

Szczególne podziękowania 
złożono na ręce sołtysa sołec-
twa Topola Szlachecka, pana 
Mariana Majchrzaka ,  który 
tę zaszczytną funkcję pełnił 47 
lat ,co świadczy o ogromnym 
zaufaniu, jakim obdarzyli go 
m ie sz k a ńc y.  O t rz y m a ł  pa -
miątkową tabliczkę, książkę, 

dyplom oraz kwiaty. Wszyscy 
zgromadzeni odśpiewali także 
“sto lat”. 

Obecnie w gminie Łęczyca 
p o dc z a s  z e b r a ń  w i e j sk i c h 
są  prz e pr owad z a ne  w yb o -
ry sołt ysów i członków rad 
sołeckich na nową kadencję. 
Wybory zapoczątkowało so-
łectwo Janków, w którym bez 
zmian sołtysem została pani 
Zenobia Gracz yk .  Tego sa-
mego dnia wybory odbyły się 
w sołectwach: Zduny, Wilcz-
kowice i  Lubień, w których 
sołtysami zostali odpowiednio 

pan Rafał Krzyżaniak, pani 
Maria Gmerek i pani  Anna 
Wikaryjczak.

20  m a r c a  w yb ie ra n i  byl i 
sołtysi w sołectwach: Dzierz-
biętów Duży,  Dzierzbiętów 
Mały, Borki i Leszcze, nowo 
wybranymi sołtysami zostali: 
pani Urszula Marczak, pani 
Anna Zarębska, pani Bożena 
Kaźmierczak i pan Krzysztof 
Kamiński.

21 marca m ieszkańcy bez 
zmian na sołtysów wybrali: 
w sołectwie Pruszki -  pana 
A n d r z e j a  G r a b s k i e g o ,  w 

sołect wie Piekacie – pana 
Krzysztofa Jasińskiego,  w 
sołectwie Garbal in – pana 
Juliana Nowakowskiego, w 
sołectwie Dąbie – panią Iza-
belę Stolińską, w sołectwie 
Siemszyce – pa na Kam ila 
Walczaka. 

Datki dla zwierzaków

rozumieją ich potrzeby. Za każde 
datki bardzo dziękuję. W Łęczycy 
jest tak, jak w innych miejsco-
wościach, są osoby, które chętnie 
wrzucą pieniądze do puszki, ale są 
też takie, które przechodzą zupełnie 
obojętnie.

Więcej informacji o fundacji Ochotni-
czy Patrol Zwierzęcy można przeczytać 
na jej stronie internetowej lub na profilu 
w mediach społecznościowych. 

(zz)

Sprawy szpitala znów na sesji 

Na zdjęciu, od lewej radny 
Zbigniew Marczak oraz radny Józef 
Mikołajczyk
lekarz dyżurujący prowadził ze mną 
półgodziny wywiad przez telefon. Nie 
będę mówił, ile mnie to kosztowało 
nerwów. Tak naprawdę to wdzięczny 
jestem ratownikom medycznym, 
którzy przyjechali i udzielili pomocy.

Praca oddziału pomocy doraźnej, jak 
i przychodni specjalistycznych przy-
pomina, w ocenie radnego Zbigniewa 
Marczaka, “stajnię Augiasza”, gdzie jak 
twierdzi samorządowiec - najwyższa 
pora przywrócić normalność.

(mku)

Przystanek jest, kierowcy się nie zatrzymują

Na wyznaczonym przystanku 
wysiadać nie można

i tak się nie zatrzymują” - czytamy w 
wiadomości przesłanej do redakcji.

Przystanek fizycznie rzeczywiście 
jest, ale bardziej spełnia funkcję za-
toki postojowej dla samochodów. O 
informacje w tej sprawie poprosiliśmy 
przewoźników. 

- Obecnie w swoich zezwole-
niach na wykonywanie regularnych 
przewozów osób nie posiadamy 
przystanku komunikacyjnego na ul. 
Ozorkowskiej na wysokości nieru-
chomości nr 31, stąd nie możemy się 
zatrzymywać, bo jest to niezgodne z 
prawem przewozowym. W bieżącym 
miesiącu wystąpiliśmy o udziele-
nie zgody na korzystanie z przed-
miotowego przystanku do Urzędu 
Miasta. Po uzyskaniu niezbędnych 
dokumentów i czynności admini-
stracyjnych przystanek zostanie 
wprowadzony do rozkładów jazdy. 
Termin wprowadzenia zmian - naj-
szybciej ostania niedziela czerwca po 
zakończeniu roku szkolnego, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Trans-
portu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dn. 10 kwietnia 2012 r. w 
sprawie rozkładów jazdy (Dz.U.z 2012 
r. poz 451) - informuje Jolanta Pisera z 
PKS Łęczyca.

Od prywatnego przewoźnika z 
Poddębic świadczącego usługi prze-
wozowe w Łęczycy nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi.

(zz)

Nie będzie miejsca na pergolę?

Radny Zenon Koperkiewicz 
analizuje różne możliwości 
ustawienia pergoli śmietnikowej 
przy ulicy Wojska Polskiego
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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

W mieście zaczął 
funkcjonować mini-

sterialny Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem. 
Fundusz Sprawiedliwości propo-
nuje szeroki zakres pomocy.

- Pierwszym krokiem do uzy-
skania pomocy jest oczywiście 
wizyta w naszej siedzibie przy 
ulicy Poznańskiej. Najlepiej mieć ze 
sobą dokumenty potwierdzające, że 
osoba, która się do nas zgłasza jest 
ofiarą przestępstwa, to podstawa 
do uzyskania pomocy. Następnie, 
po weryfikacji ustalamy zakres i 
formę pomocy, np. prawnej czy psy-
chologicznej - wyjaśnia Agnieszka 
Pałczyńska z łęczyckiego Punktu 
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem. - Ministerstwo 
Sprawiedliwości przewiduje także 
wsparcie materialne: pokrycie kosz-

ty świadczeń zdrowotnych, rehabi-
litacji oraz związanych z edukacją 
i aktywizacją zawodową, pomoże 
też w przejściowych problemach 
ze zobowiązaniami czynszowymi. 
Zachęcam mieszkańców regionu, 
którzy zostali pokrzywdzeni prze-
stępstwem, aby zwrócili się do nas 
po pomoc. 

Pomoc skierowana jest dla osób 
pokrzywdzonych przemocą do-
mową, fizyczną i psychiczną, wy-
padkiem drogowym, przestęp-
stwem seksualnym, kradzieżą/
oszustwem, pozbawieniem alimen-
tów lub jakimkolwiek innym, udo-
kumentowanym przestępstwem.

Punkt w Łęczycy otwarty jest 
codziennie. 

(zz)

Do łęczyckiego studia 
tatuażu przyjeżdżają 

klienci z całego regionu. Choć 
taka forma ozdabiania ciała u 
niektórych osób, zwłaszcza ze 
starszego pokolenia, wciąż budzi 
mieszane odczucia, zwolenników 
przybywa z dnia na dzień. Mi-
rosław Pik, który swoje studio 
w centrum miasta otworzył na 
początku marca przyznaje, że 
klienci zaglądają codziennie. 

- W Łęczycy tatuuję więcej ko-
biet. Panie oczywiście wybierają 
mniejsze wzory niż mężczyźni, 
raczej symboliczne. Faktycznie na 
brak klientów nie mogę narzekać. 

Chętnych nie brakuje
Wcześniej miałem studio w Łodzi, 
wykonywałem też tatuaże w Zgie-
rzu. Mam wieloletnie doświadcze-
nie zawodowe. Do otwarcia salonu 
w Łęczycy namówiła mnie żona, 
to była dobra decyzja - przyznaje 
M. Pik. - Nie tatuowałem jeszcze 
twarzy i gdyby był klient zaintere-
sowany tatuażem w tym miejscu, 
to raczej odwodziłbym go od tego 
pomysłu. Z uwagi na to, że jestem 
katolikiem, nie tatuuję też żadnych 
motywów satanistycznych, swastyk 
czy symboli godzących w uczucia 
religijne. 

Tatuażysta z Łęczycy jest też 
dobrym doradcą. Z każdym klien-

tem omawia wybrany 
wzór i miejsce, w któ-
rym tatuaż ma zostać 
zrobiony. Sam przygo-
towuje projekty.

- Talent do rysowa-
nia odziedziczyłem 
po tacie, malował 
piękne obrazy - mówi 
z uśmiechem pan Mi-
rosław. 

Na tatuaże jest sezo-
nowa moda. Obecnie 
klienci często decydu-
ją się na wytatuowa-
nie piór z wkompo-
nowanym motywem Do Łęczycy przyjeżdżają klienci z całego regionu

nieskończoności. Jak przyznaje M. 
Pik, ta tendencja też przeminie, 
dlatego wzór musi być dobrze prze-
myślany a najlepiej - ponadczasowy.

Tatuaż nie jest tanią zachcianką. 
Ceny ustalane są indywidualnie 
w zależności od wielkości wzoru 
i użytych kolorów. Za najmniejszy 
trzeba zapłacić 100 zł, a za wytatu-
owanie całej ręki, tzw. rękaw, koszt 
może wynieść nawet 4 tys. zł.

(zz)

Mirosław Pik jest tatuażystą z 
wieloletnim doświadczeniem

Pomogą ofiarom przestępstw

Agnieszka Pałczyńska jest osobą 
pierwszego kontaktu w PPOPP

Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w Łęczycy mieści się przy ulicy 
Poznańskiej
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W funkcjonującym w naszym mieście schronisku przebywa 
na tę chwilę 78 psów. Od początku tego roku 15 czworo-
nogów zostało adoptowanych, ale nowe wciąż trafi ają do 
placówki, zazwyczaj w wyniku porzuceń przez właścicieli. 
Posiadanie psa to odpowiedzialność, na którą jednak warto się 
zdobyć, ponieważ czworonogi objęte opieką odwzajemnią nasze 
uczucia. W schronisku futrzastych rezydentów jest wiele: począw-
szy od małych nadających się do mieszkań w bloku, po duże. 
Schronisko cieszy się zainteresowaniem ze strony szkół, instytucji 
czy osób prywatnych, które chętnie udzielają pomocy. Potrzeb 
bowiem wciąż jest wiele, a żadna ofi arowana rzecz się nie zmar-
nuje – karma, koce, kołdry, smycze czy obróżki znajdą swoje 
zastosowanie. 
Zainteresowanych przekazaniem rzeczy, zapraszamy do schroni-
ska, które zlokalizowane jest na ulicy Staromiejskiej i jest czynne 
od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00, a w niedziele 
i święta w godzinach 9:00-14:00. Na miejscu można także obejrzeć 
psy oraz dowiedzieć się o nich więcej.

Przytulankę, 
Ochroniarza 
czy Urwiska? 

Adoptuj psa ze schroniska!Adoptuj psa ze schroniska!
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Wycięcie przez SM “Łę-
czycanka” jednego z 

przyblokowych drzew wzbudziło 
duże kontrowersje na osiedlu. Jedni 
lokatorzy ze łzami w oczach mówią o 
niezrozumiałym dla nich niszczeniu 
zieleni i pytają, komu przeszkadzała 
okazała wiśnia. Inni chwalą zarząd 
łęczyckiej spółdzielni za podjęte 
działania.

Wiśnia do piątku rosła pod balko-
nami jednego z bloków przy ulicy 
Bitwy nad Bzurą. Przyjazd ekipy z 
piłą mechaniczną dla niektórych był 
ogromnym zaskoczeniem.

- Kiedy zobaczyłam, że zaczynają ści-
nać to drzewo, krzyczałam, prosiłam, 
żeby tego nie robili. Nikt nie zważał na 
to, co mówię. Byłam w szoku i do tej 
pory jestem roztrzęsiona. Komu prze-
szkadzała pięknie kwitnąca wiosną 
wiśnia, która latem dawała mnóstwo 
smacznych owoców? - pyta jedna z 
lokatorek. - To my, lokatorzy tego bloku 

Coraz częściej poja-
wiają się w mieście 

informacje, że budynek przy 
ulicy Kilińskiego, w którym zlo-
kalizowana jest m.in. przychodnia 
zdrowia, ma być przeznaczony do 
sprzedaży. Mieszkańcy niepokoją 
się, czy przychodnia zmieni loka-
lizację? Starostwo wyjaśnia.

- Nieruchomość przy ulicy Kiliń-
skiego 4 nie była i nie jest przezna-
czona do sprzedaży. W 2017 roku 
zostały zawarte umowy najmu lokali 
z dotychczasowymi najemcami na 
okres 20 lat, na podstawie uchwały 
z 30 listopada 2016 r. Powiat zawarł 
umowy z 6 najemcami, jednostki 
budżetowe samorządu powiatowe-

Pracownicy Ziele-
ni Miejskiej na placu 

T. Kościuszki rozpoczęli prace 
ogrodnicze. Tuż za pomnikiem 
Bohaterów bitwy nad Bzurą 
posadzono graby, a z kolei w 
innych rejonach placu nasadzane 
są krzewy – tawuła, suchodrzew 
chiński i cis repandens. To nie 
koniec prac pielęgnacyjnych, któ-
re – jeśli pogoda dopisze – będą 
dalej wykonywane.

Konwent Powiatów
W piątek 15 marca w Opocz-
nie odbył się Konwent Powia-
tów Województwa Łódzkie-
go. W Konwencie uczestniczył 
także Pan Janusz Mielczarek, 
Starosta Łęczycki, który pod-
czas obrad został wybrany do 
Wojewódzkiej Rady do spraw 
Potrzeb Zdrowotnych.

Wśród poruszanych tematów 
Starostowie zwracali uwagę 
na brak finansowania zwięk-
szonych zadań oświatowych 
przy naborze podwójnych klas 
I-wszych w szkołach średnich. 
Nawiązywano do Rozporzą-
dzenia MEN w sprawie organi-
zacji szkół publicznych i ilości 

dzieci niepełnosprawnych w 
oddziałach szkolnych. Zwracano 
uwagę na pełnienie całodobowe-
go dyżuru przez pracowników 
Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego. Starostowie zajmowali 
się także m.in. sprawą trudnej 
sytuacji szpitali powiatowych 
i bieżącymi sprawami funkcjo-
nowania powiatów. Pan Janusz 
Mielczarek – Starosta Łęczycki 
został delegowany jako przed-
stawiciel Konwentu Powiatów 
Województwa Łódzkiego do 
Wojewódzkiej Rady do spraw 
Potrzeb Zdrowotnych w woje-
wództwie łódzkim.

wiosenne porządki

Starostwo sprzeda budynek?
go, tj. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie i Zespół Opieki Zdrowotnej 
nie płaci czynszu, a ten ostatni ponosi 
jedynie opłaty eksploatacyjne. Z ty-
tułu wynajmu do budżetu powiatu 
wpływa 13 695,83 zł miesięcznie 
(brutto z podatkiem VAT). Za 
ostatnie dwa lata kwota wpływu 
wyniosła 241 502,52 zł. Realizatorem 
remontów jest powiat, w 2017 r. wy-
konano wymianę okien w budynku 
za kwotę 73 804,23 zł., w 2018 r. 
wymieniono pokrycie dachowe za 
kwotę 133 355,31 zł. W bieżącym 
roku planujemy wymianę głównej 
tablicy rozdzielczej, koszt zadania 
wynosi 28 290 zł oraz modernizację 
centralnego ogrzewania o wartości 

kosztorysowej 272 123,29 zł. W per-
spektywie kolejnych lat planujemy 
remont lewego skrzydła budynku, 
naprawę drzwi wejściowych i wejścia 
głównego - informuje wicestarosta 
Wojciech Zdziarski.  

(mku)

Wycinka podzieliła mieszkańców
dbaliśmy o zieleń, sami podlewaliśmy 
i przycinaliśmy drzewa. Dlaczego w 
czasach, kiedy powietrze jest tak zanie-
czyszczone, spółdzielnia wycina drze-
wa? Na wiśni siadały sikorki, wróble, 
teraz są zdezorientowane. Spółdzielnia 
owszem, posadziła nowe drzewka, ale 
nas to nie satysfakcjonuje, bo rok temu 
posadzonych było 30 krzewów, które 
uschły, bo pracownicy o nie nie dbali. 
Nam udało się uratować migdałowce.

W październiku ubiegłego roku gru-
pa lokatorów dostarczyła do siedziby 
“Łęczycanki” pismo z kilkunastoma 
podpisami, w którym proszono, aby 
nie niszczyć przyblokowej zieleni.

- “Łęczycanka” z uwagi na to pismo 
nie miała prawa wyciąć wiśni. To był 
sprzeciw przeciwko jakimkolwiek 
wycinkom - dodaje mieszkanka. 

Kolejna lokatorka również jest za-
skoczona. Jak mówi, drzewo nie prze-
szkadzało.

- Ja mieszkam na parterze, drzewo 
nie sprawiało mi żadnych problemów. 
Też jestem zdziwiona działaniem spół-
dzielni, bo kiedy dwa tygodnie temu 
mój mąż przycinał gałęzie drzewek, 
pod blokiem zobaczył pracownika 
spółdzielni i zapytał, czy planują jakąś 
wycinkę. Pracownik zaprzeczył - mówi 
łęczycanka.

Sprawa ma też swoją drugą stronę. 
Zwolennicy usunięcia drzewa wska-
zują na liczne niedogodności.

- Ja mieszkam na pierwszym piętrze. 
Ta wiśnia była dużym drzewem. Z 
okien nie było widać nawet pobliskiego 
przedszkola, wszystko przesłaniało. 
Gałęzie wchodziły na nasz balkon. 
Latem od owoców w mieszkaniu 
pełno było muszek owocówek, na ga-
łęziach siadały szpaki i cukrówki. Ptaki 
strasznie brudziły. Uciążliwości były 
naprawdę duże. Na parterze mieszka 
z kolei moja mama. Przez to drzewo 
w mieszkaniu było naprawdę ciemno 
- mówi mieszkaniec. - Ja nie mam nic 
przeciwko ptakom czy zieleni przy 
bloku, ale nie w sytuacji, gdy utrudnia 
nam to życie. Jestem wdzięczny spół-
dzielni “Łęczycanka” za takie podejście 
do sprawy, która ciągnęła się już od 
kilku miesięcy.

Prezes Jarosław Pacholski potwier-
dza, że do spółdzielni wpłynęło pismo 
od mieszkańców, którzy nie chcieli 
żadnej ingerencji w przyblokową 
zieleń. Jednak w przypadku drzew 
owocowych nie ma zastosowania 
zasada, że wystarczy sprzeciw jednej 
osoby, aby drzewa nie usunąć. Sprawa 
wycięcia wiśni trwała kilka miesięcy. 
- Mieszkańcy interweniowali, żeby 
to właśnie drzewo owocowe usunąć. 
W piśmie skierowanym do zarządu 
podnosili racjonalne argumenty. Wska-
zywali na duże uciążliwości związane 
z bezpośrednią bliskością tego drzewa 
od okien i balkonów, co w znaczący 

sposób, ograniczało dostęp światła 
dziennego i wpływało na komfort 
mieszkania w tym miejscu, utrudniało 
również korzystanie z balkonów. Gałę-
zie wręcz “wchodziły” w powierzchnie 
okien i balkonów. Podnoszone również 
były argumenty dokarmiania ptaków 
poprzez wieszanie na gałęziach ka-
wałków słoniny, czy kulek z ziarnami, 
co dodatkowo zwabiało ptaki, które 
zanieczyszczały swoimi odchodami 
teren, a spadające resztki ich jedzenia 
sprzyjały pladze rozprzestrzeniania 
się gryzoni, co stanowiło już pewnego 
rodzaju zagrożenie bakteriologiczne. 
Zdarzały się przypadki, że “amatorzy 
mocnych trunków” przebywając w 
tym miejscu załatwiali swoje potrzeby 
fizjologiczne. Nie był to przyjemny 
widok i zapach z tym związany. 
Argumentami podnoszonymi przez 
przeciwników tej wycinki była głównie 
ekologia tzn. ograniczenie ilości zieleni 
w tym miejscu i możliwości przebywa-
nia tam ptaków. Jak w każdej sprawie 
zdania mieszkańców są podzielone. 
Zarząd podejmując decyzję o wycięciu 
tego drzewa brał pod uwagę różne 
możliwości i rozpatrywał argumenty 
każdej ze stron. Osobiście wraz z człon-
kami Rady Nadzorczej, dwukrotnie 
byliśmy w tym miejscu, zastanawiając 
się nad rozwiązaniem problemu. Naj-
pierw podjęliśmy decyzję o przycięciu 
gałęzi i prześwietleniu korony drzewa 
wiśniowego. Zostało to wykonane 
jesienią ubiegłego roku. Zabieg ten nie 
przyniósł jednak oczekiwanych skut-
ków. Dlatego też została podjęta decyzja 
o wycince. Jednak zanim to się stało, w 
bezpośrednim sąsiedztwie tego bloku, 
zachowując odpowiednie odległości od 
budynku, posadziliśmy w ubiegłym 
tygodniu dziesięć nowych drzewek. 
Mamy nadzieję, że fakt ten zrekompen-

suje wycięcie tej jednej wiśni, bo o niej 
cały czas mowa. Zieleni teraz jest więcej 
niż dotychczas - wyjaśnia Jarosław 
Pacholski Prezes S.M. “Łęczycanka”.  
- Korzystając z okazji, chciałbym za-
apelować do mieszkańców bloków 
zarządzanych przez naszą spółdzielnię, 
aby sami, bez konsultacji, nie dokony-
wali nasadzeń jakichkolwiek drzew w 
dowolnie wybranych miejscach. Zda-
rzenia takie nasilają się szczególnie w 
okresie wczesnowiosennym. Jesteśmy 
zaskakiwani sadzeniem choinek, które 
wcześniej były w naszych domach 
ozdobą Świąt Bożego Narodzenia, 
albo właśnie różnych drzewek owoco-
wych, dla których nie ma już miejsca w 
ogrodach działkowych. I właśnie takie 
działania, nawet robione w dobrej wie-
rze, powodują w perspektywie czasu 
niepotrzebne konflikty, negatywnie 
wpływając na relacje między sąsiada-
mi. W najbliższym czasie będziemy 
wykonywać kolejne nasadzenia na 
osiedlach Belwederska i Konopnicka. 
Już przystąpiliśmy do prac przygoto-
wawczych. Będą się one odbywać we-
dług wcześniej opracowanych i prze-
myślanych planów koncepcyjnych, tak 
aby w przyszłości nie dochodziło do 
podobnych sytuacji - dodaje Mateusz 
Olczak, prezes techniczny spółdzielni. 

(zz)

Wiśnia rosnąca przy bloku w piątek 
została wycięta

Spółdzielnia wzdłuż chodnika 
posadziła nowe drzewa
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12 kwietnia o godz. 16:00 w Ze-
spole Placówek Edukacyjno-Wy-
chowawczych i Rehabilitacyjnych 
w Stemplewie odbędzie się 27 
Hufcowy Festiwal Piosenki Zu-
chowej i Harcerskiej. Urząd miasta 
w Uniejowie zachęca zaintereso-
wane gromady, drużyny, zespoły 
oraz solistów do zgłaszania chęci 
uczestnictwa. Termin zgłoszeń 
upływa 29 marca, formularz 
zgłoszeniowy można pobrać na 
stronie www.uniejow.pl 

Organizatorami imprezy są - V 
Szczep Drużyn Nieprzetartego 
Szlaku ZHP w Stemplewie, Ko-

menda Hufca ZHP Uniejów, Sto-
warzyszenie „Mamy Wielkie Serca” 
w Stemplewie, Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych i 
Rehabilitacyjnych w Stemplewie, 
Starostwo Powiatu Łęczyckiego, 
Urząd Miasta Uniejów. 

Głównym celem jest rozpo-
wszechnianie dorobku artystycz-
nego gromad, drużyn, solistów 
oraz zespołów wokalnych i popu-
laryzacja piosenek harcersko-tury-
stycznych.

Uczestnicy mogą liczyć na harcer-
ski poczęstunek, znaczek festiwalo-
wy, dyplomy oraz nagrody.

Zuchy i harcerZe 
PrZy miKrofonie 

W najbliższym czasie Uniejów już 
po raz szósty z rzędu zamieni się w 
raj dla poszukiwaczy dobrego je-
dzenia i zaprezentuje się prawdziwą 
niezwykłością smaków i zapachów. 
W weekend 13-14 kwietnia wystar-
tuje bowiem wyczekiwane przez 
cały rok wydarzenie kulinarne – VI 
Uniejowski Festiwal Smaków. 

Te dwa wiosenne dni przeniosą 
nas w prawdziwie kulinarną podróż 
i będą świetną okazją, by delektować 
się smakiem festiwalowych potraw 
w tutejszych restauracjach. W sobotę 
(13.04.) w godzinach 12.00-20.00 oraz w 
niedzielę (14.04.) od 12.00 do 18.00 trwać 
będzie akcja degustacyjna pod hasłem 
„Smakowite spacery po Uniejowie”.

Udział w Festiwalu Smaków integru-
je i inspiruje tutejszych restauratorów, 
daje równe szanse promocji obiektów 
gastronomicznych, stwarza atmosferę 
kreatywnej i zdrowej rywalizacji na 
polu oferty kulinarnej. To wyjątkowa 
impreza, odbywająca się z udziałem 
regionalnych producentów oraz lokal-
nych i tradycyjnych specjałów.

Wcześniejsze edycje festiwalu pro-
ponowały już potrawy z sera koziego, 
były też ryby słodkowodne, warzywa i 
owoce. W roku ubiegłym postawiliśmy 
na Ogórka Termalnego z Uniejowa i 
miód pszczeli z lokalnych pasiek.

W tegorocznej odsłonie Festiwalu 
udział weźmie aż 14 restauracji. Zapre-
zentują one dania oparte na połączeniu 
prostoty i oryginalności. W daniach 
głównych królować będą ziemniaki, 
a w deserach jabłka. Wszystkie te 
produkty pochodzić będą prosto od lo-
kalnych producentów. Dania dostępne 
będą w wielkości porcji degustacyjnej 
(100-120 g) i kosztować będą 5 lub 6 zł.

Kwietniowy weekend zapowiada się 
wyśmienicie! Oto czym kusić nas będą 
festiwalowe restauracje…

1. Gościniec „Nad Wartą”, ul. Sien-
kiewicza 137 
Danie główne: „Uniejowski ziemniak 
w mundurku”
Ziemniaczki w mundurkach, zapiekane 
z farszem na bazie gęsich podrobów, 
podawane z gęstą śmietanką.
6zł (120 g)
Deser: „Szarlotka z nadwarciańskich 
sadów”
Specjalność szefowej kuchni Gościńca 
„Nad Wartą”. Pyszne, rozpływające się 
w ustach ciasto, przełożone dużą ilością 
musu jabłkowego na bazie owoców z 
uniejowskich sadów. 6 zł (120 g)

2. Hotel Uniejów **** ecoActive&Spa 
– Restauracja LaRegina, ul. Bł. Bo-
gumiła 32 
Danie główne: „Kugel ziemniacza-
ny”
Kugel ziemniaczany z boczkiem, ogórek 
uniejowski z koperkiem, chips z puree 
ziemniaczanego , twarożek z musztardą 

VI Uniejowski Festiwal Smaków
francuską.
6 zł (120 g)
Deser: „Kompresowane jabłko”
Kompresowane jabłko z poziomkami, 
kruszonka z pieczonej białej czekolady, 
lody jabłkowo-śmietankowe, szkło 
jadalne, oliwa dyniowa, chips jabłko.
6 zł (120 g)

3. Hotel & Spa**** Kasztel Uniejów, 
Restauracja Kasztelańska, ul. Zam-
kowa 6 
Danie główne: „Puree z uniejowskich 
ziemniaków z chipsem z bekonu”
Puree ziemniaczano – selerowe na 
sosie cytrynowym z grillowaną sałatą 
rzymską i chipsem z bekonu.
6 zł (120 g)
Deser: Sambuk z uniejowskich 
jabłek”
Mus z pieczonego jabłka z uniejow-
skiego ogrodu w asyście migdałów i 
cynamonu.
5 zł (100 g)

4. Hotel*** Browar Wiatr, 
ul. Dąbska 49 
Danie główne: „Faszerowany ziem-
niak z ogniska”
Młode ziemniaki z ogniska, podwędza-
ny twaróg uniejowski, casserole, pstrąg 
wędzony na ciepło, chips z ziemniaka, 
oliwa truflowa.
6 zł (120 g)
Deser: „Terrina jabłkowa”
Terrina jabłkowa, parfait z kopru wło-
skiego, financier cynamonowy, jogurt, 
sos limonkowo-jabłkowy ze złotem, 
beza jogurtowa, puree z jabłka granny 
smith, puder z buraka ćwikłowego. 6 
zł (120 g)

5. Karczma w Zagrodzie Młynarskiej, 
ul. abp. Jakuba Świnki 1 
Danie główne: „Kartacze z Zagrody”
Kartacze ziemniaczane z mięsem na 
kapuście kiszonej zasmażanej.
6 zł (120 g)
Deser: „Jabłko z uniejowskim mio-

dem w cieście”
Jabłko skąpane w miodzie lipowym, 
zapieczone w cieście francuskim, przy-
prawione cynamonem.
6 zł (120 g)

6. Pierogarnia pod 30-ką, ul. Bł. 
Bogumiła 30 
Danie główne: „Placuszki od Rejenta 
z Uniejowa”
Placuszki ziemniaczane w niecodziennej 
odsłonie, podawane na słodko z powi-
dłami śliwkowymi.
6 zł (120 g)
Deser: „Nadwarciańskie krążki”
Zapiekane krążki jabłek, ukryte w deli-
katnie chrupiącym cieście.
6 zł (120 g)

7. Pizzeria Pico Bello, ul. Sienkiewicza 
18 a 
Danie główne: „Ziemniak po unie-
jowsku”
Delikatne kotleciki z czosnkiem, od 
uniejowskiego rolnika. Smak ziemnia-
ków wzbogacać będzie sos z leśnych 
grzybów oraz żółta fasola z pietruszką.
5 zł (120 g)
Deser: „Płonące naleśniki z jabłkiem”
Puszyste naleśniki z prażonymi jabłka-
mi, oblane czekoladą, flambirowane na 
Państwa oczach.
5 zł (120 g)

8. Restauracja Herbowa, ul. Zam-
kowa 2 
Danie główne: „Rycerskie doznanie”
Ziemniaczany devolay z jajkiem prze-
piórczym z sosem tatarskim na bazie 
ogórka termalnego.
6 zł (120 g)
Deser: „Legendarna pokusa”
Słodka kula z musem jabłkowym na 
szarlotkowym biszkopcie, w towarzy-
stwie sorbetu i karmelizowanego jabłka.
6 zł (120 g)

9. Restauracja Wabik, ul. Dąbska 5 
oraz Zieleń 17 A 
Danie główne: „Placki ziemniaczane 
z sosem grzybowym”
Głównym składnikiem są starte na 
tarce surowe ziemniaki od okolicznych 
dostawców, z dodatkiem przypraw, 
podawane z sosem grzybowym z 

leśnych grzybów.
6 zł (120 g)
Deser: „Szarlotka na ciepło”
Szarlotka z chrupiącym ciastem kru-
chym i dużą ilością jabłek.
6 zł (120 g)

10. Restauracja Zorbas, ul Bł. Bo-
gumiła 9 
Danie główne: „Pierś w borowikach”
Pierś z kurczaka w sosie borowikowo
-śmietanowym, podawana z pieczony-
mi ziemniakami oraz buraczkami.
6 zł (120 g)
Deser: „Nadwarciański przysmak 
jabłkowy”
Prażone jabłka z cynamonem, prze-
kładane bitą śmietaną z serem ma-
scarpone. Górna warstwa składa się z 
musu malinowego oraz pokruszonych 
biszkoptów.
5 zł (120 g)

11. Gospoda pod Brzozami, ul. 
Dąbska 26 
Danie główne: „Gołąbek ziemniacza-
ny z sosem pomidorowym i chipsem 
z bekonu”
Kapusta włoska nadziewana farszem 
z ziemniaków i bekonu, polana sosem 
pomidorowym, serwowana z chipsem 
z bekonu.
5 zł (120 g)

12. Klub Nautilus w Termach Unie-
jów, ul. Zamkowa 3/5 
Danie główne: „Zapiekanka ziem-
niaczana”
Zapiekanka ziemniaczana z łososiem i 
cukinią, podawana na ciepło.
5 zł (120 g)

13. Pizzeria – Restauracja Twister, ul. 
Rynek 9 
Danie główne: „ Kartacz termalny”
Kartacz z regionalnych ziemniaków, 
nadziewany farszem mięsnym w sosie 
grzybowym.
6 zł (120 g)

14. Restauracja Parkowa w Uzdro-
wisku Uniejów Park, ul. Zamkowa 7 
Danie główne: „Duet doskonały”
Faszerowana rolada ziemniaczana, po-
dawana z kapustą zasmażaną i sosem.
6 zł (120 g)

Za zamówioną w restauracji 
potrawę festiwalową 

Degustator otrzyma pieczątkę 
potwierdzającą skosztowanie 

dania. Pamiętać należy, że 
1 zamówiona potrawa to 1 

pieczątka. Aby oddać ważny 
głos, a tym samym wziąć udział 

w losowaniu nagród, trzeba 
spróbować i ocenić co najmniej 

6 z 14 dań głównych i co 
najmniej 4 spośród 10 deserów. 
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Poddębice

Poddębice 

Na łamach gazety 
już niejednokrot-

nie pisaliśmy o niebezpiecznych 
wyścigach urządza-
nych przez młodych 
kierowców na placu 
targowym. Okolicz-
ni mieszkańcy dzi-
wią się, że policja 
nie może poradzić 
sobie z problemem. 
Funkcjonariusze – jak 
się okazuje – mają 
utrudnione zadanie, 
bowiem plac nie jest 
objęty miejskim mo-
nitoringiem. 

Niedawno redakcja 
otrzymała odpowiedź 
z miejscowej komendy 
policji ws. monitoringu w tym miejscu.  
St. sierż. Sylwia Kaźmierczak, rzecznik 
poddębickiej policji, poinformowała 
nas, że na placu targowym monitorin-
gu nie ma. Większość mieszkańców 
taką wiadomością może być zaskoczo-
na. Przecież na kilku latarniach wzdłuż 
bulwarów zainstalowane są kamery. 

O tym, że plac nie jest objęty monito-
ringiem potwierdza też urząd miasta. 

- Na placu targowym w Poddębi-
cach nie ma zamontowanych kamer. 
Powyższy teren częściowo jest objęty 

Adam Góra przy-
jechał do Poddę-

bic z Nowego Sącza. Zabrał ze 
sobą 3 drapieżne ptaki, które 
mają za zadanie płoszyć z miej-
skiego parku gawrony. Sokolnik 
rozpoczął pracę tydzień temu. 
Akcja płoszenia gap trwać ma 
do końca kwietnia. 

Ubiegły poniedzia-
łek był pierwszym 
dniem pracy so-
kolnika z Ko-
tliny Sądec-
kiej. Swoje 
umiejęt-
ności za-
prezen-
towa ła 
m ł o d a 
jastrzę-
bica Fio-
na. 

- To bar-
dzo spo -
kojny ptak, 
dobrze ułożo-
ny i posłuszny 
– mówi A. Góra. - 
Do Poddębic zabrałem 
jeszcze jednego jastrzębia i 
sokoła. Gawrony wyczuwają nie-
bezpieczeństwo. Wystarczy jak 
wypuszczę jastrzębia, czy też soko-
ła, aby ptaki polatały nad parkiem. 
Planuję stąd wypłoszyć znaczną 
liczbę gawronów i mam nadzieję, 
że to się uda. Tym bardziej, że robię 
to nie pierwszy raz w życiu. Wcze-
śniej płoszyłem ptaki na terenie całej 
Polski, głównie z parków. 

Mieszkańcy mogli przez cały tydzień podpatrywać trenujących w Uniejowie 
piłkarzy, których trener Jacek Magiera wytypował do reprezentacji Polski 
na tegoroczne Mistrzostwa Świata U-20. Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce 
Nożnej odbędą się w Polsce w dniach od 23 maja do 15 czerwca. Rywalami naszej 
reprezentacji w grupie są drużyny: Kolumbii, Tahiti oraz Senegalu. 

Już niedługo ama-
torzy moczenia kija 

zainaugurują tegoroczny sezon 
nad zalewem w Byczynie. W 
zawodach o mistrzostwo koła 
rywalizować będzie ponad 60 
wędkarzy. Najstarszy z nich ma 
prawie 90 lat. 

- W tym miejscu można się zre-
laksować a w zalewie jest naprawdę 
sporo ryb – mówi Wiesław Kora-
lewski. - Najwięcej jest karpia, ale 
w wodzie pływają też nawet szla-
chetne sandacze. Jestem aktywnym 
wędkarzem od 12 lat. Tak szczerze 
mówiąc, to dzięki wnuczkowi 

Wędkarze szykują się do sezonu
zacząłem łowić w Byczynie. Bar-
dzo często przyjeżdżaliśmy tu na 
odpoczynek i widziałem wówczas 
wędkarzy nad wodą. Pomyślałem, 
dlaczego nie spróbować. 

Młodszy od pana Wiesława, ale 
za to starszy stażem wędkarskim, 
jest Norbert Dyttus. 

- Ja zacząłem wędkować już w 
wieku 14 lat – mówi z uśmiechem 
wędkarz. - Nasze lokalne koło 
PZW prężnie się rozwija. Najstarsi 
wędkarze przekroczyli już 80-tkę, a 
najmłodsi to uczniowie pierwszych 
klas szkół podstawowych. Zawsze 
w okresie wakacyjnym jest zawią-
zywana szkółka wędkarska. 

Okres letni jest dla wędkarzy 
z Byczyny dość trudny. Wtedy 
bowiem trzeba wykazać się dużą 
tolerancją z uwagi na miłośników 
kajaków. 

- To prawda – przyznają węd-
karze. - Ale dogadujemy się. Na 
szczęście nie dochodzi do jakichś 
sporów między nami a osobami 
wypożyczającymi kajaki. 

(ps)

Reprezentacja Polski  w Uniejowie

monitoringiem, znajdują-
cym się na obszarze bul-
waru nad Nerem. System 
monitoringu miasta jest 
sprawny, a zdarzające się 

awarie są naprawiane na bieżąco. 
Policja ma w każdej chwili dostęp do 
monitoringu. Z uwagi na prowadzone 
rozmowy ze Spółdzielnią Mieszka-
niową Lokatorsko-Własnościową 
w Poddębicach, dotyczące wspólnej 
realizacji wykonania monitoringu 
na obszarze osiedla mieszkaniowego 
500-lecia i dostarczenia sygnału z 
monitoringu do Komendy Powiatowej 
Policji w Poddębicach zachodzi ko-
nieczność ustalenia wielu szczegółów 
technicznych samego monitoringu, 

trasy przesyłu sygnału, jak i warunków 
wprowadzenia do budynku komendy. 
Do dnia dzisiejszego nie posiadamy 
wystąpienia policji o przeniesienie mo-
nitoringu – wyjaśnia Cezary Makow-
ski, kierownik referatu IGKM urzędu 
miejskiego w Poddębicach.

Jedno jest pewne. W Poddębicach, 
pomimo wielu zainstalowanych ka-
mer na latarniach, miejski monitoring 
mógłby działać sprawniej. Z pewnością 
zmiana na lepsze nastąpiłaby z chwilą 
zainstalowania w komendzie powiato-
wej podglądu z kamer. Warto rozważyć 
też skierowanie „oczek” nie na ścieżki 
przy rzece, a na plac targowy na któ-
rym dochodzi do wielu wykroczeń. 

(ps)

Kamery zainstalowane przy rzece rejestrują głównie obraz na 
ścieżkę. Monitoring nie obejmuje całego placu targowego

Fiona i spółka rządzą w parku

Co z tym monitoringiem?

P a n 
A d a m 
z d r a -
d z i ł 

nam, że 
pt a k a m i 

d r a p i e ż -
nymi zaczął 

i n t e r e s o w a ć 
się już jako chło-

piec. 
- Miałem może z 14 lat. Koło 

naszego domu ulokował się ja-
strząb, który polował na gołębie. 
Zafascynował mnie. Zacząłem 
czytać o drapieżnych ptakach, ich 
zwyczajach. Robiłem im zdjęcia i to 
mnie wciągnęło. Zostałem sokolni-
kiem – mówi z uśmiechem gość z 
województwa małopolskiego. 

Adam Góra ma w sumie 40 pta-
ków drapieżnych. Jastrzębia, czy 

też sokoła można wyszkolić już w 
2 tygodnie. Oczywiście potrzeba 
dużo cierpliwości.

- Moje ptaki reagują przede 
wszystkim na ruch ręki. Gdy chcę, 
aby wróciły, wystarczy, że zrobię 
gest. Jednak w grubej, skórzanej 
rękawicy na którą siadają, zawsze 
trzymam kawałek surowego mięsa 
– tłumaczy sokolnik. 

Przypomnijmy, że nie jest to 
pierwsza akcja płoszenia gawro-
nów w parku miejskim w Poddębi-
cach. W latach poprzednich urząd 
miasta również zlecał zadanie 
sokolnikom. Z jakim skutkiem? 
Z pewnością część gawronów 
wyniosła się z parku. Problem jest 
jednak w tym, że gapy musiały 
znaleźć dla siebie miejsca w in-
nych rejonach miasta.

tekst i fot. (ps)

Uniejów Niektórzy mieszkańcy 
próbują korzystać z 

walorów dynamicznie rozwijającej 
się miejscowości i zaciekawić tury-
stów starymi rolniczymi maszyna-
mi. Pani Grażyna wystawiła przed 
swoim domem drewnianą wialnię 
z 1931 roku. 

- Tu nie chodzi o to, aby na tym 
zarobić, ale zaciekawić i skłonić do 
refleksji. Jak to dawniej było i do czego 
służyły maszyny rolnicze, które idą już 
w zapomnienie. Kto wie, może wy-

stawię jeszcze 
jakiś inny stary 
sprzęt – mówi 
z uśmiechem 
mieszkanka 
Uniejowa. 

Drewnia-
ny a nt yk 
rzeczywiście 
wzbudza zainteresowanie. War-
to wspomnieć, że maszyna wykorzy-
stywana była do czyszczenia zboża. 

(ps)

antyk dla turystów

Kierowca z Poddębic zadzwonił 
do naszej redakcji z pytaniem, 
dlaczego w Uniejowie ceny paliw 
są zawsze większe o kilka lub 
nawet kilkanaście groszy. 

Jak wiadomo, ceny paliw na 
poszczególnych stacjach kształtuje 
mikro rynek - są zbliżone do cen 
na innych stacjach w danym re-
gionie oraz ustalane w oparciu o 
przesłanki ekonomiczne. W miej-

scowościach turystycznych z reguły 
paliwa są droższe. Ważne jest też to, 
że gdyby Orlen miał w mniejszych 
miastach większą konkurencję ze 
strony dużych koncernów, byłby 
tańszy. Tymczasem w wielu miej-
scowościach jest jedynym siecio-
wym sprzedawcą. Dlatego kierowcy 
chcąc kupić markowe paliwo są na 
niego skazani.

(ps)

Dlaczego droższe paliwo w Uniejowie?
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 326: Lew much nie łapie.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Noc. W domu profesora dzwoni 
telefon:
- Dobry wieczór, panie profesorze. 
Czy pan śpi?
- Oczywiście, przecież jest druga w 
nocy!
- No właśnie. A my nadal musimy 
zakuwać do egzaminu!

* * *
* W sądzie:
- Mam nadzieję, że świadek wie, co na niego czeka za 
składanie fałszywych zeznań?
- Tak, obiecali mi BMW.

* * * 
* Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł szminkę. Przez 
pomyłkę podałem jej klej w sztyfcie. Chyba ciągle jest 
obrażona, bo nadal się nie odzywa… 

* * * 
* Rozmowa kwalifi kacyjna:
- Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie. 
- Wolałbym nie, ponieważ naprawdę zależy mi na tej 
pracy.

* * *
* - Zosiu, dlaczego twoja córka zamierza studiować 
drugi fakultet?!
- Bo na pierwszym nie znalazła męża…

* * *
* - Franiu, jak ci poszła randka?
- Nie doszło do niej wcale…
- Jak to?
- Mówię do niej, żeby poszła ze mną na kawę. A ona – 
nie! Więc ja, że nie każdej to proponuję. A ona – że nie 
każdemu odmawia! 

* * *
* - Wiesz, Kazio to ma szczęście! 
Znowu jest wolny!
- No tak, pierwsze dwie żony 
podobno zatruły się grzybami…
- A ostatnia, trzecia, doznała 
urazu czaszki.
- Jak to?
- Nie chciała jeść grzybów!

SZCZAWIOWA NA GĘSINIE 
Z ZIEMNIAKAMI I JAJEM 

POSZETOWYM 
Składniki:
Zupa:
młode ziemniaki – 150 g 
młode marchewki – 2 szt. 
korzeń pietruszki – 2 szt. 
liście szczawiu – 250 g 
śmietana 18% - 150 ml 
czosnek – 1 ząbek 
wywar z gęsich ud (2 uda, 1 
pęczek włoszczyzny) – 1,5 l 
olej 
sól 
pieprz 
Jaja poszetowe:
jaja – 4 szt. 
ciemne piwo typu por ter – 

200 ml 
ocet biały, winny – 50 ml 
Etapy przygotowania:
Gotujemy wywar z gęsich ud. 
Uda zachowujemy. Ziemniaki 
ze skórką kroimy w kostkę. Mar-
chewki i pietruszki obieramy i 
siekamy w drobną kostkę. Ziem-
niaki, marchewki, pietruszki i 
posiekany czosnek przesmaża-
my na oleju, podlewamy odro-
biną wywaru, smażymy jeszcze 
chwilę. Następnie warzywa zale-
wamy resztą wywaru, gotujemy 
ok. 5-8 minut. Mięso z ugoto-
wanych w wywarze ud gęsich 
rwiemy na mniejsze kawałki, 
odstawiamy. Do warzyw doda-
jemy umyty szczaw i gotujemy 
ok. 5 minut. Hartujemy śmie-
tanę (mieszamy ją z odrobiną 
gorącego wywaru), delikatnie 
solimy i  dodajemy do zupy, 
wszystko zagotowujemy. Zupę 
doprawiamy solą i pieprzem.
Przygotowujemy jajka posze-
towe - ocet mieszamy z piwem 
i  odrobiną wody.  Wsz ystko 
zagotowujemy. Do powoli go-
tującego się płynu wlewamy 
pojedynczo jaja i parzymy ok. 3 

minut, tak żeby białko się ścięło, 
a żółtko pozostało płynne. Zupę 
podajemy na talerzu z jajami i 
mięsem z gęsich udek.

KLUSKI LENIWE 
Składniki:
1/2 kg twarogu tłustego lub 
półtłustego mielonego ( jak na 
sernik) 
1-2 szklanki mąki pszennej 
(zależnie od wilgotności twa-
rogu) 
2 jajka 

szczypta soli 
mąka do podsypywania 
Etapy przygotowania:
Żółtka oddziel od białek. Białka 
ubij na zwartą pianę. Do miski 
w łóż t waróg,  dodaj  żó ł tka , 
jedną szklankę mąki pszennej, 
dopraw solą. Wyrób masę, do-
dając po trochu tyle mąki, by 
z masy można było formować. 
Dodaj pianę, odrobinę mąki i 
zarób wszystko jeszcze raz. Na 
stolnicy posypanej mąką formuj 
z masy wałki o średnicy około 
2 cm, następnie krój na ukośne 
kawałki o długości 2 cm. Kluski 
gotuj partiami w dużej ilości 
osolonej wody przez 2-3 mi-
nuty od wypłynięcia. Pamiętaj, 
by po wrzuceniu każdej porcji 
delikatnie ją zamieszać – wtedy 
kluski nie przywrą do dna. Po-
dawaj ze zrumienioną na maśle 
tartą bułeczką i cukrem. Albo z 
cynamonem. 

GOFRY LEKKIE I CHRUPIĄCE
Składniki:
2 szklanki mąki 
2 szklanki mleka 

1 łyżka proszku do piecze-
nia 
szczypta soli 
1/3 szklanki oleju 
2 jajka, żółtka oddzielone 
od białek
E t a p y  p r z y g o t o w a n i a :
R o z g r z a ć  g o f r o w n i c ę . 
Wszystkie składniki oprócz 
b ia łek  ub ić  mik serem na 
g ładką masę.  B ia łka ubić 
na sztywną pianę i delikat-
nie w ymieszać z  c ias tem. 
Piec w gofrownicy na ru-
miano-  oko ło  2-3  minut , 
podawać z  b i tą  śmietaną 
lub ulubionymi dodatkami.
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Dzieci z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, SP nr 1 i SP nr 3 przyszły na skwer przed Domem Kultury 
wraz z własnoręcznie wykonanymi kukłami. Z wyciem syren i migającymi światłami przyjechał wóz 
strażacki. Po krótkich prezentacjach piosenek i wierszyków, wszystkie marzanny zostały obfi cie polane 
wodą ze strażackiego węża. Dzieci, tradycyjnie już, mocno hałaśliwie wypędziły zimę i przywitały wiosnę.

Dzieci wypędziły zimę
wodą ze strażackiego węża. Dzieci, tradycyjnie już, mocno hałaśliwie wypędziły zimę i przywitały wiosnę.
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Robert Piotrowski, 
któremu z powodu 

cukrzycy amputowano znaczną 
część stóp, twierdzi, że jest szyka-
nowany przez funkcjonariuszy z 
miejscowego komisariatu policji. 
Mężczyzna zastanawia się nad 
podjęciem kroków prawnych i 
skierowaniem sprawy do sądu 
przeciwko działaniom ozorkow-
skich policjantów. 

- Mam już dość tych niezgodnych 
z prawem aktów przemocy wobec 
mojej osoby – słyszymy od miesz-
kańca, który nie kryje emocji. 

Pan Robert zadzwonił do redak-
cji i zaprosił naszego reportera do 
siebie. W skromnym, parterowym 
domu mężczyzna opowiedział o 
wielu sytuacjach z udziałem poli-
cjantów, które – jego zdaniem – w 

ogóle nie powinny mieć miejsca. 
W rozmowie uczestniczyła też 
znajoma mężczyzny, pani Dorota, 
która pomaga niepełnosprawnemu. 

- Nie zamierzam ukrywać tego, że 
jestem dla naszej policji osobą bardzo 
niewygodną. Dzwonię do komisaria-
tu, gdy widzę w mieście, że potrzeb-
na jest interwencja funkcjonariuszy. 
Z reguły policjanci mnie lekceważą 
i nie podejmują działań. To mnie 
denerwuje i czasami telefonicznie 
mówię policjantom, co o tym myślę. 
Ale nie ubliżam im, tylko wytykam 
błędy – twierdzi R. Piotrowski. 

Podczas rozmowy w domu pana 
Roberta pojawili się policjanci. 
Przynieśli wezwanie do komisa-
riatu. Mężczyźnie przedstawiony 
został zarzut z art. 190 kk par. 1 – 
kierowanie gróźb karalnych.

- I proszę, znów chcą mnie zastra-
szyć i ukarać – kwituje ozorkowia-
nin. - Pojęcia nie mam o co chodzi. 

Robert Piotrowski twierdzi, że wie-
lokrotnie miejscowi funkcjonariusze 
nadużywali swoich uprawnień. 

- Do końca życia zapamiętam, 
jak mnie policjanci potraktowali 
krótko po tym, jak miałem przepro-
wadzoną operację stopy. Chciałem 
wtedy trochę odetchnąć na ławce 
w centrum miasta. Nagle podjechał 
radiowóz i zakuli mnie w kajdanki 
a następnie w brutalny sposób 
wepchnęli do wozu. W areszcie po-
licyjnym spędziłem dwie noce. Nie 
dostawałem żadnych leków. Wtedy 
odnowiła mi się rana i miałem am-
putację kolejnego palca. Jaka była 
podstawa tego zatrzymania? Na-
prawdę nie wiem. Byłem trzeźwy, 
nikomu nie ubliżałem – słyszymy. 

To zatrzymanie wspomina też 
pani Dorota. 

- Byłam wtedy z Robertem. Proszę 
mi wierzyć, że Robert zachowywał 
się spokojnie. Byłam zszokowana, 
gdy go wepchnęli do radiowozu. 
Później z komisariatu musiał wra-
cać pieszo. Ledwo przykuśtykał 
do domu. Ponownie musiał iść do 
szpitala na operację – dodaje znajo-
ma mężczyzny. 

Dowiedzieliśmy się, że inwalida 
wysłał skargę na policjantów z 
ozorkowskiego komisariatu do Ko-
mendy Głównej Policji. Ta odesłała 
pismo do Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi. Sprawa – póki co – 
utknęła w martwym punkcie.

- Nie daruję im tego. Tym bardziej, 
że policjanci dopuszczają się czynów 
niezgodnych z prawem. Ubliżają mi, 

a nawet pozwalają sobie na naru-
szanie mojej nietykalności cielesnej 
– twierdzi nasz rozmówca. 

Zapytaliśmy rzecznika KPP w 
Zgierzu, czy oprócz R. Piotrow-
skiego, na funkcjonariuszy z komi-
sariatu w Ozorkowie skarży się lub 
poskarżył ktokolwiek inny.

- W ub. roku wpłynęło 7 skarg na 
czynności funkcjonariuszy komi-
sariatu policji w Ozorkowie, 5 nie 
zostało potwierdzonych – informuje 
podkom. Magdalena Nowacka.

Nie wiadomo, czego dotyczyły 
skargi na policjantów. 

(stop)

Robert Piotrowski twierdzi, że ozorkowska policja go szykanuje 

Inwalida oskarża policję!

Policjanci odwiedzili mężczyznę, aby wręczyć mu wezwanie do 
komisariatu
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MIEJSKI OŚRODEK  KULTURY W OZORKOWIE,  
ul. WYSZYŃSKIEGO 43 A, 95-035 OZORKÓW 

ZAPRASZA NA 

KIERMASZ 
WIELKANOCNY 

7 kwietnia 2019 
godz. 10.00 -15.00 

Po wielu latach dzia-
łalności zlikwido-

wana została apteka Omega. 
Mieszkańcy z osiedla przy ul. 
Mielczarskiego nie są z tego po-
wodu zadowoleni. 

- Miałam bardzo blisko do tej 
apteki, zaledwie kilka kroków. 
Rozmawiałam z sąsiadką z „Osiedla 
spokojnej starości”, która także ża-
łuje, że tej apteki już nie ma – mówi 
jedna z mieszkanek osiedla. - Skarżą 
się głównie starsi ludzie. Nie wiem, 
jakie były powody likwidacji. Być 
może zbyt mało klientów. 

Miejscowa spółdzielnia mieszka-
niowa czeka na nowego dzierżawcę 

Wyniki referendum 
przeprowadzonego 

przez ZNP wykazały, że w zdecy-
dowanej większości pracownicy 
placówek oświatowych są za straj-
kiem, który ma być przeprowadzony 
8 kwietnia. 

Referendum było kolejnym etapem 
protestu nauczycieli. W szkołach i 
przedszkolach pracownicy oświatowi 
anonimowo podpisywali się na listach 
i odpowiadali na pytanie, czy są za 
przeprowadzeniem strajku. Jak wy-
padło referendum w Ozorkowie, gm. 
Ozorków i gm. Parzęczew? 

- Jeśli chodzi o Ozorków, to w przed-
szkolach miejskich nr 1, 2 , 3 pracownicy 

o jedną aptekę mniej

pomieszczeń po zwolnionej aptece. 
W Ozorkowie działa jeszcze 7 aptek 
– przy ul. Kupieckiej 2/4, Nowe Mia-
sto 25, pl. Jana Pawła II 17, Starzyń-
skiego 7, 8 i 31 oraz Wyszyńskiego 2.

(stop)

cZy DoSZło Do trageDii?

Strażacy pomagali ratownikom 
Pod budynek miesz-
kalny przy ul. Nowe 

Miasto najpierw podjechała karet-
ka pogotowia. Krótko po tym na 
miejsce dojechały na sygnale dwa 

wozy strażackie. Za chwilę byli też 
strażackim autem dowódca wraz z 
zastępcą miejscowej jednostki. Skąd 
to całe zamieszanie? Czy doszło do 
tragedii? - dopytywali mieszkańcy 
obserwujący akcję. 

Po kilku minutach było pewne, że 
ratownicy wraz ze strażakami interwe-
niowali na ostatnim piętrze budynku. 

- Pomocy potrzebowała lokator-
ka, która zasłabła – mówi mł. bryg. 
Jarosław Jaczyński, dowódca JRG 
w Ozorkowie. - Był przy niej członek 
najbliższej rodziny. Nie musieliśmy 
wyważać drzwi do mieszkania 

Okazało się, że ratownicy medyczni 

poprosili strażaków o przyjazd i pomoc 
w zniesieniu na noszach lokatorki do 
karetki. 

- Czasami pomagamy ratownikom 
w takich sytuacjach, szczególnie, gdy 
trzeba kogoś znieść z ostatnich pięter 
budynków – dodaje dowódca JRG. 

Lokatorka została przewieziona do 
szpitala. 

(stop)

W SzkołaCh I przedSzkolaCh Są za StrajkIem 
opowiedzieli się w 100 procentach 
za przeprowadzeniem strajku. W 
przedszkolu nr 4 jest 97 procent za 
strajkiem, natomiast w przedszkolu nr 
5, 94 procent - mówi Marzena Strużek, 
prezes ZNP oddziału w Ozorkowie. - 
Największe poparcie strajkowe było w 
szkole podstawowej nr 4, wyniosło 94 
procent. Za przystąpieniem do strajku 
w szkole podstawowej nr 2 opowie-
działo się 91 procent pracowników. W 
szkole podstawowej nr 5 za strajkiem 
jest 84 procent pracowników. 

W gminie Ozorków wyniki refe-
rendum przedstawiają się następująco: 
w szkole w Leśmierzu – za strajkiem 
63 procent, w szkole w Modlnej – 71 
procent, w szkole w Solcy Wielkiej – 95 
procent. W przedszkolu w Leśmierzu 
strajku nie chcą. 

W gminie Parzęczew za przystąpie-
niem do strajku opowiedziało się 95 
procent pracowników w szkole w Pa-
rzęczewie, w Chociszewie – 76 procent. 

Prezes M. Strużek unika odpowiedzi 
w związku ze strajkiem 8 kwietnia i 
wyznaczonymi w tym terminie egza-
minami gimnazjalnymi i ósmoklasisty. 
Zgodnie ze szkolnym kalendarzem 
egzaminy gimnazjalne rozpoczną się 
10 kwietnia, na zakończenie ósmej 
klasy – 15 kwietnia. Te terminy zostały 
ustalone jeszcze w 2018 r. 

- Moim zadaniem było przeprowa-
dzenie do końca sporu zbiorowego 
i zbadanie nastrojów pracowników 
oświatowych – słyszymy. - To dyrek-
torzy placówek mają obowiązek zabez-

pieczenia komisji egzaminacyjnych. 
Ważne jest to, że te wyniki być może 
ulegną jeszcze zmianie. Pracownicy, 
którzy zdecydują się przystąpić do 
strajku, będą musieli podpisać się na 
listach, ale już z imienia i nazwiska. 
Takie listy, jeśli tylko będzie taka moż-
liwość, będę się starała przedstawić 
dyrektorom szkół i przedszkoli tydzień 
przed strajkiem. 

Po referendum, jak łatwo się domy-
ślić, niepokój rodziców i uczniów jest 
jeszcze większy. 

Przypomnijmy, że referendum straj-
kowe trwało od 5 marca. Zorganizowa-
ne było przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego w ramach prowadzonego 
sporu zbiorowego. Trwało do 25 marca. 
Odbywało się we wszystkich szkołach 
i placówkach, z którymi w ramach 
sporu zbiorowego zakończono etap 
mediacji, nie osiągając porozumienia 
co do żądania podwyższenia wyna-
grodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

(stop)
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Nie ma co ukrywać, że nie-
które chodniki w mieście są w 
katastrofalnym stanie. Gdzie 
miasto zaplanowało remont 
trotuarów?

W ramach planowanych re-
montów ul ic chodniki będą 
remontowane przy ul. Wester-
platte, Łęczyckiej (od Rolnej do 
Stypułkowskiego), Listopadowej 

Rozpoczął się kolejny 
etap prac związa-

nych z inwestycją Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
Po ul. Traugutta, gdzie położona 
została kanalizacja sanitarna wraz 
z siecią wodociągową, przyszła 
kolej na ul. Starzyńskiego. Przez 
kilka najbliższych miesięcy w ul. 
Starzyńskiego trwać będzie bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z odejściami bocznymi do 
posesji na odcinku od ul. Trau-
gutta do ul. Praga.

Remont na Starzyńskiego roz-
począł się w połowie ub. tygodnia. 
Robotnicy powiedzieli nam, że nie 
trzeba będzie niszczyć nawierzch-
ni ulicy. Sieć kła-
dziona będzie pod 
drogą.

Przypom n ij -
my, że prace te 
poprzedziły pro-
jekt magistratu, 
który dotyczy 
g r u n t o w n e j 
prz eb udow y 
ulicy wraz z bu-
dową kanaliza-
cji deszczowej. 
Infrastruktura 
w tych ulicach 
jest jedną z 

K i e r o w c a 
szkolnego 

autobusu, który jechał z 
dziećmi na trasie Ozor-
ków – Leśmierz, nie za-
trzymał się przed zna-
kiem „stop” i wjechał 
na skrzyżowanie. Całą 
sytuację nagrała jedna z 
pasażerek autobusu. 

O sprawie dowiedział się 
urząd gminy Ozorków, policja a 
także przewoźnik – PKS w Łęczycy.  
- Z urzędu gminy Ozorków zostało 
przesłane pismo do Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej Łęczyca 
Sp. z o.o. o podjęcie stosownych dzia-
łań dyscyplinujących kierowcę, który 
nie przestrzega przepisów o ruchu 
drogowych - lekceważy znak “stop” 
przewożąc dzieci do szkoły – infor-
muje Monika Nejman. - Kierowca 
został ukarany mandatem karnym. 
Po raz pierwszy doszło do takiego 
zdarzenia i miejmy nadzieję, że po 
raz ostatni. 

Redakcja otrzymała także nie-
pokojące sygnały odnośnie stanu 
technicznego autobusu, którym 
przewożone są dzieci. Leciwy 
pojazd pokryty jest w wielu miej-
scach rdzą. Zdaniem niektórych już 
dawno powinien zostać wycofany 
z eksploatacji. 

- Już na pierwszy rzut oka wi-
dać, że jazda takim autobusem 
może być bardzo ryzykowna. W 
środku autobus wygląda równie 
źle jak na zewnątrz. Przecież to 
zabytek – mówi jedna z mieszka-
nek Leśmierza. 

O komentarz poprosiliśmy Toma-
sza Komorowskiego, wójta gminy 
Ozorków. Nie dowiedzieliśmy się 
w którym dokładnie roku autobus 
został wyprodukowany. 

- Urząd gminy Ozorków nie 
posiada informacji w tym temacie, 
jednak zgodnie z zamówieniem 
wykonawca musi dysponować 
sprawnymi technicznie pojazdami 

– słyszymy 
od wójta. - 
Przetarg na 
realizację zada-
nia “Dowóz dzieci 
i uczniów do szkół i placówek 
oświatowych” przeprowadzany 
jest corocznie. Całkowity koszt 
świadczenia usługi transportu w 
tym roku wynosi 436 tysięcy zł. 
Nie dysponujemy informacją, aby 
ten autobus miał awarie. W przy-
padku awarii wykonawca nie-
zwłocznie musi podstawić autobus 
spełniający właściwe wymagania 
techniczne o ruchu drogowym. 

(stop)

Fontanna przed jed-
nym z domów przy 

ul. Średniej jest jedyną taką w 
mieście. Szkoda, że niszczeje. 
Właścicielka posesji wspomina 
czasy, gdy wodotrysk był wielką 
atrakcją Ozorkowa. 

- Ludzie zatrzymywali się przed 
naszym domem i robili zdjęcia. Nie 
mogli uwierzyć własnym oczom. To 
było prawie 30 lat temu. Łza kręci się 
w oku. Pamiętam, jak mój już nieste-
ty nieżyjący mąż budował fontannę. 
Miał do tego smykałkę. Wzorował 
się na stylu greckim i dlatego jest 
postać Dionizosa, boga płodności 
i wina a także Ariadny – mówi 
Marianna Górzan. 

Fontanna jest teraz w bardzo 
złym stanie. Trzeba dobrze się 

przyjrzeć, aby zobaczyć zarys Dio-

OGŁOSZENIE

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 11.04.2019 roku przetarg ustny nieograniczony  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Przetarg rozpocznie się 11.04.2019 r. w siedzibie Spółdzielni w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej 

operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 10.04.2019 r. ustalonego wadium, 

na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 11.04.2019r.” 

Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu 

zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu notarialnego i założenia 
księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 

Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela 
szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 lub telefonicznie:

(42) 718-54-76 lub (42) 718-50-87.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Adres Położenie Skład mieszkania Pow. użytkowa 
w m2

Cena 
wywoławcza 

w zł
Kwota wadium 

w zł

Sucharskiego 
1 m. 25 II piętro 2 pok., kuchnia, łazienka 

z wc, przedpokój 51,30 136 947,00 3 000,00

Pogodna 9 
m. 1 parter 2 pok., kuchnia, łazienka 

z wc, przedpokój 35,93 100706 2 500,00

INFORMACJA 
o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do użyczenia na  okres do 3 lat.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)  sporządzono 
i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
oznaczonych nr działek: 57/1 w Leśmierzu, 53/2 we Wróble-
wie, 30/3 i 30/5 w Sierpowie, nr 207 w Małachowicach oraz 
nr 421/1 w Cedrowicach gm. Ozorków, przeznaczonych do 
oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego na okres do 3 lat. Wykaz wywieszony został 
na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14, a także na stronach internetowych urzędu w dniach od 
15.03.2019 r. do 05.04.2019 r. 

unikat przy Średniej 

nizosa z bluszczem na głowie oraz 
jego partnerki. Ząb czasu naruszył 
również inne rzeźby.

- Dzieci mają swoje życie i nie 
mają czasu, aby wyremontować 
fontannę – dodaje pani Marianna. 
- A mnie już brakuje siły. Trudno, 
życie toczy się dalej, a ta fontanna 
jest jedynie miłym wspomnieniem. 

(stop)

Prace na Starzyńskiego
najstarszych w mieście, podjęto 
więc decyzje o jej wymianie. Pozo-
stawienie rurociągów w obecnym 
stanie niosłoby duże  ryzyko awarii, 
których usuwanie musiałoby się 
odbywać z naruszeniem nowej 
konstrukcji drogi.  Spółka zawar-
ła w dokumentacji przetargowej 
zapisy obligujące wykonawcę do 
minimalizacji utrudnień związa-
nych z  budową nowych sieci  dla 
mieszkańców i przedsiębiorców. 
Wykonawca ma również obowią-
zek zapewnić dostęp do posesji za-
równo dla lokatorów jak i klientów 
firm.  Rozdział kanalizacji ogólno-
spławnej na deszczową i sanitarną 
pozwoli  na odciążenie  obsługującej 
Ozorków oczyszczalni ścieków.

(stop) 

Skarga na kierowcę i stan autobusu

Które chodniki będą remontowane?
(2019/2020), a także na całej dłu-
gości Stypułkowskiego, Żerom-
skiego, Traugutta (2019/2020). 
Natomiast przy ul. Mickiewicza, 
Łąkowej, Sucharskiego, Zachod-
niej, Spokojnej i Pogodnej w tym 
roku urząd zamierza wymienić 
lub naprawić najbardziej uszko-
dzone fragmenty chodników. 

(stop)
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Panie Pośle, rok 2019 to kolejny 
ciężki wyborczy rok na arenie 
politycznej, czy w tym ferworze 
walki politycy nie zapominają o 
obywatelach ?

 
Tak, w tym roku Polacy będą po-

dejmować ważne decyzje. W maju 
będziemy wybierać reprezentację 
do Parlamentu Europejskiego, gdzie 
przede wszystkim musimy walczyć 
o pozycję naszego kraju na arenie 
międzynarodowej, o nasze tradycje 
i nasze rodziny. Jesienią natomiast 
przyjdzie czas na podjęcie decyzji 
czy Polska pozostanie na drodze 
szybkiego rozwoju i czy Polacy nadal 
będą mogli korzystać z programów 
społecznych takich jak 500 plus, do-
datkowa emerytura czy mama 4 plus 
oraz 300 złotych przeznaczonych dla 
uczniów na rozpoczęcie roku szkol-
nego a także obniżenie wieku emery-
talnego. Krótko mówiąc czy kontynu-
owana będzie „dobra zmiana”, która 
z miesiąca na miesiąc udowadnia, że 
postulaty Prawa i Sprawiedliwości 
nie są pustymi wyborczymi hasłami.

Co do drugiej części pytania, to 
mogę odpowiedzieć tylko w imieniu 
polityków zjednoczonej prawicy, 
którzy codziennie z olbrzymim 
zaangażowaniem słuchają rodaków 
i na podstawie tych rozmów wpro-
wadzamy kolejne punkty mające na 
celu poprawę życia dla każdej z grup 
wiekowych w naszym kraju.

Głośno jest o tzw. „nowej 5 PiS”, 
którą zaprezentowano podczas 
konwencji w Warszawie. Który z 
punktów jest dla Pana szczegól-
nie ważny?

 
Każde założenie jest dla nas bardzo 

ważne, ponieważ odnosi się do innej 
grupy rodaków. Chcemy przywrócić 
godność tym, którzy do tej pory żyli 
na skraju ubóstwa, ale nie tylko.

Polska rodzina jest dla Nas najważ-
niejsza, stąd wprowadzony program 
500 + na każde dziecko. Wsparcie 
dla emerytów w postaci trzynastego 
świadczenia w wysokości 1100 zł 
brutto, które jak już wiemy nie będzie 
jednorazowym wsparciem. Rozwój 

infrastruktury tzn. przywrócenie 
połączeń PKS pomiędzy powiatami 

i gminami. Zwolnienie z PIT dla 
pracujących do 26 roku życia. Oczy-
wiście to olbrzymi skrót, bo plany są 
dużo większe. Warto jeszcze dodać, 
że powstanie ponad 27 tys. nowych 
miejsc dla najmłodszych dzięki 
„Maluch+”. Odnosząc się do poprawy 
infrastruktury drogowej na którą 
Rząd PiS tylko w roku 2019 przekaże 
blisko 239 162 980,35 zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych- to olbrzymie 
wsparcie jakie nigdy dotąd nie trafiło 
do miast i powiatów z obszaru Woje-
wództwa Łódzkiego. 

Nowy program Prawa i Sprawiedli-
wości  został przedstawiony mieszkań-
com Ozorkowa w dniu 22 marca br., 
w Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Na spotkaniu przedstawiłem 

pełen program oraz niezbędne infor-
macje. Dyskusja o sprawach naszego 
kraju była bardzo ożywiona i padło 

wiele ciekawych pytań dotyczących 
przyszłości naszego kraju. Mieszkańcy 
podkreślali, że Rząd Prawa i Sprawie-
dliwości zmierza w bardzo dobrym 
kierunku, za co kazali podziękować 
Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości 
Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. 
Wszystkim mieszkańcom dziękuję za 
udział w spotkaniu.

 
Opozycja głośno krzyczy, że jest 
to przekupstwo elektoratu przed 
tegorocznymi wyborami.

 
Powinienem to pytanie pozostawić 

bez komentarza, bowiem, jak obecnie 
możemy zaobserwować opozycja nie 
ma niczego sensownego do zaofe-

rowania naszym rodakom. Polacy 
już wiedzą, że nie warto jest słuchać 
przeciwników „dobrej zmiany”. My 

kroczymy ku świetlanej przyszłości 
naszego Państwa. Weryfikacją na-
szych działań jest ostatnie 3,5 roku 
ciężkiej pracy i realizacja planów, 
które założyliśmy. Ja osobiście jestem 
dumny i bardzo zadowolony, że 
mogę w tym projekcie uczestniczyć.

Przeciwko Zjednoczonej Prawicy 
powstał duży front Koalicja Euro-
pejska z Platformą na czele. Czy 
ta jest w stanie zagrozić obecnej 
władzy?

 
Ciężko dla wyborcy patrzeć, gdy 

takie partie jak SLD, PSL czy PO po-
rzuciły swoje programy by powrócić 
na przysłowiowe „stołki”. PSL łączy 
się dziś z Platformą czy SLD. Myślę, 
że trzeba tu wierzyć w mądrość Pola-
ków, którzy obserwują te desperackie 

mutacje i widzą, że nie ma to nic 
wspólnego z pracą na rzecz kraju 
i rodaków. Kiedyś do wyborów 
przystępowało się z programem, 
który miał przekonać wyborców. 
Dziś jedyny plan tej koalicji to „od-
sunąć PiS od władzy”. Trzeba w tym 
miejscu zaznaczyć, że szyldem tej 
koalicji są działania prezydentów 
Warszawy i Gdańska. Podpisanie 
karty LGBT w Warszawie, czy 
też zapowiedzi nowej prezydent 
Gdańska o przyjęciu uchodźców są 
postulatami nie do pojęcia. Ja cały 
czas wierzę, że moi rodacy wiedzą 
jakiej chcą Polski i o taką razem bę-
dziemy razem zabiegać.

 
Rozumiem, że pracy związanej z 
nowymi zapowiedziami jest dużo. 
Jakie Pan podejmuje najbliższe 
działania?

 
Tak, pracy jest ogrom. Spotykam 

się jak najczęściej z mieszkańcami 
naszego regionu w terenie, ale i w 
moich biurach poselskich. Problemy 
o jakich informują interesanci przed-
stawiam stosownym osobom w celu 
ich likwidacji, to pozwala Rządowi 
m.in. pracować nad udoskonalaniem 
systemu prawnego.

  Czasami sił brakuje, ale proszę 
wierzyć, że jedno spotkanie z osobą 
zadowoloną, która mówi, że dzięki 
np. 500+ mogła wysłać dzieci na 
kolonie czy na dodatkowe zajęcia 
dodaje wiatru w skrzydła i nie raz 
doprowadziła do pojawienia się 
łezki w oku.

 
Dziękuję za rozmowę

„pracujemy dla polski” mówi w wywiadzie 
z naszym reporterem poseł marek matUSzeWSkI
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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
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: Łęczyca/Ozorków

Wynajmę lokal użytkowy 80mkw - ul. 
Wyszyńskiego 41 w Ozorkowie oraz 
lokal użytkowy, pod sklep, z komplet-
nym 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 wy-
dzierżawi lokal o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 (przy sklepie „Kasia”).  
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

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

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

Kupię antyki: obrazy, zegary, szkło, 
porcelanę, kryształy z PRL. Tel.: 507-
508-140

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. Sprzedam 
b. tanio. Tel.: 500-336-322

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

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

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.
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Kanapka to jedna z najbardziej 
popularnych przekąsek. Po kanapki 
sięgamy na śniadanie, zabieramy je 
do pracy czy do szkoły. Warto więc 
zadbać, aby kanapka była zdrowa. 

Zdrową kanapkę warto przygoto-
wać zgodnie z piramidą zdrowego 
żywienia - ogólnej idei, jak kompono-
wać swój jadłospis, aby postępować z 
korzyścią dla zdrowia.

WARZYWA 
U podstawy piramidy zdrowego 

żywienia, zaraz za aktywnością 
fizyczną, znajdują się warzywa. 
Każde z nich ma inne właściwości. 
Szczególnie poleca się warzywa 
zielonolistne, do których zalicza 
się: sałatę, rukolę, roszponkę, szpi-
nak, jarmuż, kapustę pekińską, 
koper, szczypior, botwinę, natkę 
pietruszki, seler naciowy. Te wa-
rzywa można jeść dowolnie, gdyż 
są wyjątkowo niskokaloryczne. 
Można dodać je na spód kanapki 
lub posypać nimi jej wierzch.

Przy komponowaniu kanapki pa-
miętaj, aby znalazło się w niej war-
tościowe źródło białka. Jest to ważny 
element dla sprawnie działającego 
organizmu i powinien pojawiać się w 
każdym głównym posiłku.

PRODUKTY PEŁNOZIARNISTE 
Zwróćcie uwagę na skład i jakość 

używanego pieczywa. Najlepsze 
jest pachnące razowe pieczywo na 
zakwasie - może być kilkudniowe. 

Proces czerstwienia sprawia, że chleb 
wolniej się trawi, obniżając swój indeks 
glikemiczny.

Pieczywo najlepiej przechowywać w 
papierowych torebkach. W foliowych 
opakowaniach powstają warunki 
sprzyjające rozwojowi pleśni. Niewi-
doczne gołym okiem pałeczki pleśni 
są toksyczne dla wątroby.

PRODUKTY MLECZNE 
Zrezygnuj z wysokokalorycznego 

masła na rzecz serka do smarowania. 
Wybieraj produkty o niskiej zawar-
tości tłuszczu. Dzięki temu obniża się 
kaloryczność dania i można utrzymać 
szczupłą sylwetkę bez potrzeby licze-
nia kalorii. Uważaj na żółty ser. Został 
wymieniony jako jeden ze składników 
wpływających negatywnie na funkcjo-
nowanie mózgu. 

PRODUKTY BIAŁKOWE 
ODZWIERZĘCE 

Do produktów białkowych odzwie-
rzęcych zalicza się mięso, ryby, jajka. Do 
kanapek zaleca się wybierać delikatne 
ryby, takie jak łosoś czy makrela. Ideal-
nie sprawdzą się również pasty rybne. 
Dzięki temu można dostarczyć dawkę 
niezbędnych składników odżywczych, 
w tym kwasy tłuszczowe omega 3. 
Lepiej zrezygnuj z wędlin i przetworów 
mięsnych. Niezliczona ilość badań po-
kazuje wyjątkowo negatywny wpływ 
produktów poddanych procesom 
przetwórstwa na zdrowie. Zamiast 
kupować wędlinę, warto samemu ją 
upiec.

Dzielenie się jest piękne. Pod 
warunkiem jednak, że pod przy-
krywką rzeczy przyjemnych, do 
odbiorcy nie trafi ają te niepożą-
dane. Np. bakterie. A w przypad-
ku dzielenia się kosmetykami o 
przykre niespodzianki nie trudno. 

1. Kosmetyki do twarzy w sztyfcie, 
np. rozświetlacz lub korektor w 
sztyfcie. 
Kosmetyki w sztyfcie, które 

aplikujemy bezpośrednio na skó-
rę, mogą być łatwo zainfekowane. 
A ponieważ skóra absorbuje aż 
60 % składników, które na nią 
nakładamy, o dolegliwości skórne 
nie trudno. Dlatego konieczne jest 
zachowanie szczególnej ostroż-
ności. Pewne kosmetyki zostaw 
wyłącznie dla siebie. Nie korzystaj 
także nawet z tych najpiękniej wy-
glądających, które tak zachęcająco 
spoglądają na ciebie z kosmetyczki 
koleżanki. A korektor zajmuje 
na czarnej liście miejsce numer 
jeden. Jest on bowiem najczęściej 
aplikowany właśnie na miejsca 
zmienione chorobowo, np. różne 
krostki. I to bezpośrednio. Unikaj 
jak ognia! 

Tłusta skóra ze skłonnością 
do świecenia się potrzebuje 
delikatnej pielęgnacji - zbyt 
inwazyjne zabiegi bardzo wy-
suszają skórę, co tylko nasila 
niepożądane objawy. 

Czego potrzebuje tłusta skóra?
Oczyszczającej, wzmacniającej 

maseczki, która rozjaśni posza-
rzałą skórę, odżywi ją i zredukuje 
wydzielanie sebum, a także zapo-
biegnie tworzeniu się zaskórników, 
wzmocni pory i zmatowi skórę. 

Składniki do przygotowania 
maseczki matującej:

3 łyżki miodu (to prawdziwa bom-

ba witaminowa)
200 ml wody różanej (ma właści-
wości ściągające)
5 kropli olejku lawendowego (re-
guluje wydzielanie serum) 

Jak stosować maseczkę? 
Zmieszaj miód z wodą różaną 

i olejkiem lawendowym. Nałóż 
grubą warstwą na twarz, zwra-
cając szczególną uwagę na tzw. 
strefę T (broda, nos, czoło). Pozo-
staw na skórze 15 minut. Masuj 
delikatnie, wykonując okrężne 
ruchy palcami. Spłucz. 

Stosuj maseczkę matującą raz w 
tygodniu na oczyszczoną, suchą 
skórę. 

Nieustanne odchudzanie, ciąża, 
brak właściwego nawilżenia to 
podstawowe przyczyny rozstę-
pów. Często myślimy, że rozstępy, 
kiedy już się pojawią, pozostaną 
na ciele na zawsze. Nic bardziej 
mylnego. Mamy na nie sposób! 
Sposobem na rozstępy jest codzien-
ny masaż nawilżającym olejkiem 
domowej roboty (mogą go stoso-
wać kobiety w ciąży i te będące na 
diecie). 

Składniki: 
Buteleczka olejku arganowego 
(150 ml) 
Buteleczka słodkiego olejku migda-
łowego (150 ml) 
10 kropli olejku różanego 

Olejek na rozstępy zrobisz w domu

Zastosowanie: 
Zmieszaj składniki w jednolitą kon-
systencję i systematycznie wykonuj 
nim masaż obszarów skóry dotknię-
tych rozstępami. 

maSecZKa matuJĄca

Tych 5 grup kosmetyków nigdy nie powinnaś pożyczać
2. Wszelkie kosmetyki, które apli-

kuje się przy użyciu gąbeczek 
i pędzli, np. puder, czy róż do 
policzków w kamieniu. 
Problemem w tym wypadku nie 

są same kosmetyki, co niezbędne 
do ich aplikacji przedmioty, przede 
wszystkim pędzle i gąbeczki. Nie-
stety, ale to właśnie na nich gro-
madzą się bakterie oraz naskórek. 
Dlatego nie tylko nie powinnyśmy 
ich nigdy pożyczać, ale także regu-
larnie myć. 

3.Tusz do rzęs 
W tym przypadku także nie 

chodzi tyle o sam kosmetyk, co o 
aplikator, czyli szczoteczkę, która 
jest siedliskiem bakterii i wirusów. 

Ponieważ oczy są bardzo delikatną 
częścią twarzy, pożyczając tusz 
do rzęs ryzykujesz nabawienie się 
zapalenia spojówek. 

4. Szminki, błyszczyki i balsamy 
do ust w sztyfcie 
Dzielenie się kosmetykami do 

ust to niestety prosta droga do 
opryszczki. 

5.Kosmetyki w słoiczku 
Kosmetyki, które nakładamy 

palcami, mogą zostać bardzo ła-
two zainfekowane, np. poprzez 
nieumycie dłoni. Unikaj kremów, 
cieni do powiek w kremie i innych 
kosmetyków, które aplikuje się na 
skórę palcami. 

Zdrowa kanapka - z czego powinna się składać?

matCha (zielona herbata w proszku) 
- właściwości. jak parzyć matchę?

Matcha to zielona herbata w 
proszku, której właściwości 
są znane od tysiącleci, jednak 
dopiero teraz zdobywa ogrom-
ną popularność. To za sprawą 
naukowców, którzy przeko-
nują, że matcha jest skarbnicą 
antyoksydantów - substancji 
mogących zapobiec rozwojowi 
m.in. nowotworów i chorób 
układu krążenia. Poza tym 
matcha to sprawdzony sposób 
na odchudzanie. Sprawdź, jakie 
jeszcze działania ma herbata 
matcha. 

Matcha może ochronić 
przed nowotworami 

i chorobami serca

Matcha jest skarbnicą anty-
oksydantów (przeciwutlenia-
cze) - substancje, które mogą 
z ap ob i e c  r oz wo j ow i  m . i n . 
nowotworów, nadciśnienia i 
chorób serca czy cuk rzycy. 
Jak przekonują badacze, jed-
na fi l iżanka herbaty matcha 
ma równowartość odżywczą 
10 filiżanek zwykłej zielonej 
herbaty i jest od niej 137 razy 
bogatsza w antyoksydanty. 

Matcha zamiast kawy

Jedna filiżanka tej japońskiej 
herbaty dostarcza niemalże tę samą 
ilość kofeiny co jedna filiżanka 
kawy. Jednak matcha, w przeci-
wieństwie do małej czarnej, dodaje 
energii stopniowo i pozwala unik-
nąć nagłego spadku siły.

Matcha działa odprężająco

Jeśli wydłuży się czas parzenia 
herbaty matcha (a także innej zie-
lonej herbaty) do 5-8 minut, zyska 

ona właściwości odprężające, które 
zawdzięcza L-teaninie.

Matcha 
- herbata na odchudzanie

Matcha to także sposób na od-
chudzanie. Wszytko za sprawą za-
wartości związku o nazwie EGCG 
(galusan epigallokatechiny), który 
wpływa na poprawę metabolizmu. 
Oczywiście samo picie herbaty 
matcha nie wystarczy do zrzuce-
nia wagi, może jedynie wspomóc 
proces odchudzania. Konieczna jest 
zmiana nawyków żywieniowych i 
aktywność fi zyczna. 

Płaską łyżeczkę matchy należy 
wsypać do miseczki, zalać 150-
200 ml wody o temperaturze 
70-80 st. C (nie wrzątkiem!), 
a następnie mieszać miotełką 
szybkimi ruchami do momentu 
rozpuszczenia się proszku i 
uzyskania na powierzchni herbaty 
pianki

Na bazie tego zielonego proszku 
można przygotować nie tylko 
herbatę, lecz także jogurty, 
smoothie, koktajle czy matcha 
latte, czyli herbatę matcha z 
mlekiem.
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cieKawie i na weSoło

Samoloty przyszłości 

Regionalny

Budują gniazda z wieszaków Szklana wieża

Kiedy braknie 
na taryfę

Budują gniazda z wieszaków Szklana wieża

Najmodniejszy wzór 
nadchodzącego sezonu

Przy mamie aniołek, 
przy tacie diabołek

Stary, otwórz, 
strasznie tu wieje

Drugie 
śniadanie 
od taty

Na ogień w 
przełyku

Pod koniec ubiegłego roku NASA zawarła umowy na 
przedstawienie projektu samolotu pasażerskiego przy-
szłości, który miały zadebiutować w roku 2025. Wszyscy 
kontrahenci przedstawili właśnie projekty wyglądu takich 
samolotów. Samoloty wyglądają różnie, ale ich projektanci 
będą musieli spełnić te same wymagania postawione 
przez NASA. Główne założenia to zmniejszenie głośności 
samolotu, mniejsze zużycie paliwa oraz wydzielanie mniej 
zanieczyszczonych spalin. Każdy z samolotów ma osiągać 
85% prędkości dźwięku, jego zasięg ma wynieść około 11 
000 kilometrów. Pojazd ma też zabierać ładunek o ciężarze 
od 22,5 do 45 ton.

Japońskie wrony wielkodziobe budują od jakiegoś czasu 
gniazda z ukradzionych z ludzkich domostw metalowych 
wieszaków na ubrania. Zwłaszcza w Tokio trudno o natu-
ralne materiały, ptaki sięgnęły więc po inny nadający się 
do wicia gniazda surowiec - wieszaki. O sprawie mówiono 
po raz pierwszy w 2005 r., gdy pewna blogerka rozwiązała 
zagadkę wieszaków znikających z ogródka i opublikowała 
wprawiające w osłupienie zdjęcia. Zdarza się, że wrony 
budują wieszakowe siedziby na liniach energetycznych. 
Jak można się domyślić, mogą one prowadzić do awarii, 
zwłaszcza w sezonie lęgowym. Trudno się zatem dziwić, że 
fi rma Kyushu Electric zorganizowała specjalne patrole do 
wyszukiwania i usuwania gniazd z jej sieci.

Wieży Eiffl a z 516 butelek Coca-Cola i 50 metrów lampek 
LED. Ta konstrukcja ma ponad 3 metry wysokości. Budowa 
“La Tour Eiffel de Coca-Cola” trwała ponad rok. Konstrukcja 
znajduje się obecnie w bibliotece publicznej niedaleko 
domu Fouka w Oregonie w stanie Ohio. Sam 18-latek, 
autor konstrukcji, pracuje w fi rmie ślusarskiej w Toledo i 
studiuje inżynierię mechaniczną na tamtejszym uniwer-
sytecie. Najwyższa butelka tworząca wierzchołek wieży 
ma napis “Podziel się Colą z Jeffem” - co jest oczywiście 
zachętą, żeby dać słodki napój autorowi butelkowej wieży.


