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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Łęczycanka” 

rozpoczęła prace zmierzające do 
podniesienia estetyki swoich osiedli. 
Roboty już się rozpoczęły. Będzie 
więcej zieleni.

- Wykonujemy rekultywację części 
terenów zielonych zlokalizowanych 
na osiedlach “Konopnicka” i “Bel-
wederska”. W dalszej perspektywie 
przewidujemy takie prace na osiedlu 
“Wojska Polskiego”. Prace te są częścią 
większej całości, ujęte we wcześniej 
opracowanych koncepcjach zagospo-
darowania tych terenów. Początkiem 
były zamontowane już i oddane do 
użytku mieszkańców urządzenia 
fitness. Opracowane koncepcje miały 
na celu ograniczenie kosztów zago-

spodarowania obszarów między-
blokowych, tzn. raz wykonane nie 
będą wymagały poprawek i zmian 
ich usytuowania. Nasadzenia zieleni 
natomiast w znacznym stopniu popra-
wią estetykę naszych osiedli i pozwolą 
w przyszłości uniknąć konfliktów 
międzysąsiedzkich, związanych z 
„dzikimi” i niekontrolowanymi nasa-
dzeniami, które są często przyczyną 
dyskomfortu związanego z zamiesz-
kaniem w  blokach. Nie mniej ważne 

jest tworzenie nowych miejsc rekreacji 
i wypoczynku, czyli „zielonych płuc 
naszych osiedli” - wyjaśnia Jarosław 
Pacholski, prezes “Łęczycanki”.

Mieszkańcy w większości pozy-
tywnie oceniają działania zarządu, ale 
niektórzy podkreślają, że przydałoby 
się więcej miejsc parkingowych.

- Bardzo mnie cieszy, że przed na-
szym blokiem powstaną wspaniałe 
tereny zielone, dobrze jest usiąść na 
ławeczce wśród  zieleni, ale czy nie 
można byłoby zastanowić się nad 
utworzeniem miejsc do parkowania?- 
mówi Aurelia Baranowska, mieszkan-
ka bloku przy ulicy M. Konopnickiej. 
- Po remoncie naszej ulicy zatoki do 
parkowania nie wystarczają.

Co na to szef łęczyckiej spółdzielni?
- Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń 

posiadanych terenów, jako zarząd 
spółdzielni, myślimy jednocześnie o 
miejscach parkingowych. Jednak w 
tych dwóch tematach: zieleń i parkingi, 
musimy połączyć racje i argumenty 
wielu stron. Wcale nie oznacza, że w 
przyszłości takie miejsca parkingo-
we nie powstaną, ale na pewno nie 
kosztem terenów zielonych - dodaje J. 
Pacholski.

(mku)

Coraz piękniej wyglądają 
ogródki działkowe w 

Łęczycy. Pierwsze pozimowe prace 
zostały przez wielu działkowiczów 
już wykonane. Miłośnicy własnych 
ogródków przyznają, że prace ogro-
dowe po prostu trzeba lubić.

Odwiedziliśmy ogrody działkowe 
“Irys”. Jadwiga Wdowiak jest na swo-
jej działce codziennie i już większość 
wiosennych porządków ma za sobą.

- Po zimie pracy jest dużo, ale czego 
nie robi się, żeby działka wyglądała jak 
z bajki - mówi z uśmiechem działko-
wiczka. - Wstaję o 5 rano, żeby przygo-
tować obiad dla męża a od 8 już jestem 
na działce. To po prostu moja pasja i 
oddaję się jej całkowicie, tak już od 20 lat. 
W tym roku, po raz pierwszy wydzie-
liłam część działki, na której zasiałam 
trawę. Mam czereśnię, wiśnię, borówkę 
amerykańską i całe mnóstwo kwiatów. 
Są magnolie, klematisy, rododendrony, 
forsycje, hortensje, azalie, tulipany, lilie, 
długo by jeszcze wymieniać. Kiedy 

wszystko zakwita jest prze-
pięknie. Mnie działka dodaje 
energii i pozwala cieszyć się 
przyrodą.

Pani Jadwiga posiada 
ogromną wiedzę o rośli-
nach, które ma na działce. 
Wie, kiedy zaczynają kwit-
nąć, jak długo będzie cieszyć 
oko widokiem kolorowych 
kwiatów i w jaki sposób 
pielęgnować każdą ze swo-
ich roślin.

Lilianna Czajkowska 
również nie wyobraża so-
bie siedzenia w domu. Na 
działkę zaczęła przyjeż-
dżać, kiedy tylko zrobiło 
się nieco cieplej.

- Działkę mam od 9 lat 
i spędzam tutaj bardzo 
dużo czasu. Właściwie, jestem co-
dziennie. Co roku kupuję nowe rośliny. 
Lada moment zakwitnie niebieska 
magnolia, którą mam od zeszłego 

Emeryci i renciści 
otrzymają w maju jed-

norazowo 1100 zł brutto (ok. 888 
zł netto) – przewiduje uchwalona 
już przez sejm ustawa o jednora-
zowym świadczeniu pieniężnym 
dla emerytów i rencistów w 
2019 r. 

Dla każdego emeryta dodatkowe 
pieniądze to duży prezent. Nie-
którzy wciąż nie mogą uwierzyć, 
że pieniądze dostaną. Cieszą się 
przede wszystkim seniorzy otrzy-
mujący najniższe świadczenia. Nie-
planowany zastrzyk gotówki to dla 
niektórych możliwość pozwolenia 
sobie na “ekstra” zakup, na który do 
tej pory po prostu brakowało. Dla 
innych to większy komfort plano-
wania codziennych wydatków. Co o 
emeryturze plus myślą łęczycanie?

- Rząd miał dobry pomysł. Dla 
uboższych emerytów to prezent, 
którego nikt się nie spodziewał 
- mówi Krystyna Żak. - Wszyst-
ko kosztuje, życie jest drogie. Ja 
jestem sama, z mojej emerytury 
muszę opłacić obiady, opiekę oraz 
wykupić leki. Z samej recepty 
wychodzi 400 zł, do tego dochodzą 

leki kupowane bez recepty. Jeszcze 
nie planuję wydawania tych do-
datkowych pieniędzy, zaczekam 
aż je dostanę, ale na pewno się 
przydadzą.

Kazimiera Kucharczyk, seniorka 
z Łęczycy również z lekkim nie-
dowierzaniem mówi o trzynastej 
emeryturze. 

- Mają dać, ale czy dadzą? Jak 
sejm już przyjął, to chyba jest to 
pewne? - pyta mieszkanka, która z 
dużym poczuciem humoru odpo-
wiada na pytanie o przeznaczenie 

prawie 900 zł od rządu. - Na pew-
no nie wydam na alkohol czy pa-
pierosy, bo byłam i jestem daleka 
od wszelkich używek. Moja eme-
rytura jest niska, ale muszę tak 
gospodarować, żeby na wszystko 
wystarczyło. Nie mam żadnych 
“ekstra” potrzeb, niczego mi nie 
brakuje. Te pieniążki po prostu 
przeznaczę na życie.

Kolejna osoba przyznaje, że do-
datkowe środki fi nansowe niejed-
nemu emerytowi poprawią sytuację 
materialną.

nowa zieleń na osiedlach

Emerytura plus w maju

- Każdemu emerytowi przyda się 
dodatkowa gotówka - przyznaje K. Żak

- Wydam te pieniądze na bieżące 
potrzeby - dodaje K. Kucharczyk

- To był dobry pomysł - mówi M. 
Kalińska

Działka pani Jadwigi wygląda jak z katalogu ogrodniczego

Pani Lilianna lubi ogrodnicze nowości. Niedługo zakwitnie niebieska 
magnolia, w tym roku na działce będą też rzadko spotykane lilie

- Dobrze, że w końcu pomyśleli o 
emerytach i rencistach. Świadczenia 
są niskie, niewiele jest osób, które 
mogą pochwalić się godną emery-
turą. Na pewno każdy będzie się 
cieszył, kiedy pieniądze już dostanie 
- przyznaje Maria Kalińska. - Ja nie-
długo jadę z grupą na wycieczkę w 
góry, będę mogła wziąć parę groszy 
kieszonkowego więcej.

Większość świadczeń - w wyso-
kości 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł 
netto - zostanie wypłacona wraz z 
majową emeryturą lub rentą. Se-
niorzy nie muszą składać żadnych 
wniosków. 

(zz)

roku. Jestem jej bardzo 
ciekawa. Dzisiaj kupiłam niespotyka-
ną odmianę lilii, cebulki były drogie, 
więc spodziewam się wyjątkowych 
kwiatów - mówi L. Czajkowska. - Na 
działce jest trochę owoców i warzyw 
(np. sałata, rzodkiewka, pomidory, 
maliny, borówka amerykańska, agrest, 
porzeczka, truskawki, poziomki) 
oczywiście na własny użytek, bo lubię 
przegryźć coś swojego, kiedy jestem 
na działce. Oczywiście kwiatów też 
nie brakuje.

Na działce pani Lilianny rośnie wiele 
drzew i krzewów ozdobnych, niektóre 
są bardzo oryginalne. Zapraszani na 
działkę członkowie rodziny i znajomi 
mają co podziwiać.

Trudno nie zwrócić uwagi, że własna 
działka to kosztowna pasja. Jeśli ktoś 
chce mieć istny “bajkowy ogród” musi 
liczyć się ze sporymi wydatkami. 

(zz)

Działka jest ich oczkiem w głowie
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Tylko do 19 kwietnia

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD SIERPNIA 2019 R.

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 1 
kwietnia do 19 kwietnia ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od sierpnia!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 15.03.2019 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa 
oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 
zł (w tym: prowizja 120 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup 
towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 19.04.2019 r. 

SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

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

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

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Łęczyca Ws z yst k ie  s z ko ł y 
w Łęczycy powia-

domiły rodziców uczniów, 
że od dziś (8 kwietnia) do 
odwołania nie będzie lekcji. 
Rodzice niestety nie wiedzą, 
czy mogą do szkoły przy-
prowadzić  swoje dz iecko. 
Czy będzie miał się nim kto 
zaopiekować? Czy wystarczy 
niestrajkujących nauczycieli 
do  zo r g a n i zowa n i a  z a ję ć 
opiekuńczych? Nauczycielski 
strajk paraliżuje pracę placó-
wek oświatowych. 

-  Moje dziecko chodzi  do  
SP nr 3. Informacja, zamiesz-
c z o n a  w  e l e k t r o n i c z n y m 
d zien n i ku była  zdawkowa. 
Nie wiem, czy mogę w ponie-
działek zaprowadzić dziecko 
do szkoły, czy też nie - mówi 
mama ucznia z “trójki”.

- Z SP nr 1 dostałam infor-
mację, że nie będzie lekcji z 
powodu strajku. Ale czy bę-
dzie zapewniona opieka dla 
uczniów? O tym już nikt nie 
mów i.  Rod z ice  n ie  w ied zą 
co mają robić - mówi kolejna 
mama. 

We wszystkich szkołach są 
nauczyciele, którzy nie będą 
strajkować. Ich liczba jest jed-

nak mała, a wg przepisów na 
25 uczniów przypada jeden 
pedagog. Jeśli dzieci do szkoły 
przy jdzie więcej,  szkoła nie 
zapewni opieki. 

- Ponad 90% pracowników 
opowiedziało się za strajkiem, 
zajęć  dydakt yczno-  w ycho -
wawczych nie będzie. Infor-
mację w tej sprawie przeka-
z a l i śmy  wsz ys t k i m  r o d z i -
com, oczywiście jeśli przyjdą 
uc z n iow ie,  z org a n i z u j e my 
zajęcia opiekuńcze, ale musi-
my też pamiętać o tym, że pod 
opieką jednego pedagoga nie 
może pozostawać więcej niż 
25 osób - mówiła pod koniec 
ub. tygodnia Wanda Lepczak, 
dyrektor SP nr1 w Łęczycy.

Sytuacja jest bardzo trudna 
także w pozostałych dwóch 
podstawówkach.

- Ze względu na zadeklaro-
waną gotowość przystąpienia 
do strajku, powiadomiliśmy 
rodziców o odwoła n iu lek-
cji od poniedziałku, prosząc 
równocześnie o zapewnienie 
opieki swoim dzieciom. Zaję-
cia opiekuńcze możemy zorga-
nizować tylko dla określonej 
liczby uczniów, bo obowiązują 
mnie procedury - słyszymy od 

El żbie t y  Ge -
ragi, dyrektor-
ki SP nr 4.

Prawie iden-
t y c z n i e  w y -
g l ą d a  s y t u -
acja w SP nr 3.

- Nie mogę 
z a g w a r a n -
tować  prz e -
p r o w a d z e -
n i a  z a j ę ć 
d yd a k t y c z -
n o - w y c h o -
w a w c z y c h 
c z y  o p i e -
kuńczych, o 
czym powia-
d o m i l i ś m y 
rod z iców i 
opieku nów 
u c z n i ó w  - 
mówi Ryszard Ziarkow-
ski, dyrektor placówki.

Gdy nie ma z kim zostawić 
dziecka,  rodzic musi wziąć 
wolne w pracy. Kodeks pracy 
gwarantuje rodzicom między 
innymi 2 dni w roku opieki 
n a  d z i e c k o  z d r owe.  S ą  t o 
dodatkowe dni wolne, spoza 
puli urlopu wypoczynkowe-
go. Można też wykorzystać 
na ten czas dodatkowo urlop 

Kto zaopiekuje się uczniami?

- Musimy też mieć plan B w związku z egzaminem gimnazjalnym, który rozpoczyna się już w najbliższą środę, 10 kwietnia - mówi Wanda Lepczak, dyrektor SP1

w y p o c z y n kow y,  c z y  u rlop 
na żąda n ie  a  w przy padku 
konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem 
do 8  rok u ż yc ia  rod z icow i 
zatrudnionemu na podstawie 
umowy o pracę, umowy zlece-
nie lub który prowadzi własną 
f i r mę,  prz ys ł ug uj e  z a s i łe k 
opiekuńczy.

(mku)

Łęczyca W piątek na hałdzie 
przy zalewie wkopa-

ne zostały dwie ławki i barierki 
zabezpieczające. To  pomysł na 
swego rodzaju “taras widokowy”, 
ale - czy będzie bezpiecznie?

Widok z hałdy jest naprawdę inte-
resujący. Chętnych do podziwiania 
panoramy miasta z tej wysokości 
na pewno brakować nie będzie. 
Przy okazji ustawienia ławek poja-
wia się pytanie o bezpieczeństwo. 
Wprawdzie wkopano zabezpie-
czające barierki, ale są one węższe 
niż siedziska. Niektórzy obawiają 
się, że w tak ustronnym miejscu, 
przesiadywać będą amatorzy pro-
centów pod chmurką. Po alkoholu 
równowaga bywa zachwiana. 

(zz)

Ławki na hałdzie
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„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” głosi 
stare polskie przysłowie, które 
niesie ze sobą więcej niż może nam 
się wydawać. Estetyka bardzo czę-
sto ma wpływ na nasze odczucia, 
dlatego dbamy o nasz wygląd. 
To naturalne i nie świadczy o po-
wierzchowności. Podobnie ma się 
to do otoczenia – nie śmiecimy u 
siebie w domu, a leżące odpady 
nam przeszkadzają. 

To nasze miasto 
– dbajmy o nie wspólnie!

Jako samorząd dokładamy wszel-
kich starań, aby miasto Łęczyca było 
miejscem czystym i komfortowym 
dla mieszkańców i turystów. Nieste-
ty bywa tak, że prace porządkowe 
są jednocześnie pracami syzyfo-
wymi.

Zdarzają się sytuacje, gdy na 
jak imś obszarze miasta walają się 
sterty śmieci. Często głównym 
winnym w ocenie mieszkańców 

są wtedy służby porządkowe, 
które niedostatecznie dobrze 
wykonują swoją pracę i pozwa-
lają na to, aby Łęczyca zarastała 
brudem. Nie jest to sprawiedliwa 
ocena, ponieważ widząc śmieci 
skupiamy się na tym, że ktoś ich 
nie sprzątnął, zamiast na tym, że 
ktoś nabrudził.

Śmieci to nie owoce. Same nie 
rosną na terenie Łęczycy. Zosta-

wia je tam człowiek, który robi 
to bardzo często z premedytacją. 
Jeżeli zależy nam na czystości, 
nie obwiniajmy tego co sprząta, 
ale tego co brudzi. Podejmijmy 
wspólną pracę na rzecz czystego 
miasta, a wszyscy odczujemy tego 
pozytywne skutki. 

W naszym mieście przy ulicy 
Tumskiej 2 funkcjonuje PSZOK, 
czyli Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Można 
tam zostawić tzw. odpady pro-
blemowe takie jak: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zuży-
te opony, stare meble czy odpady 
budowlane.

Jeżeli chcemy czysto wyglą-
dać to nie brudzimy specjalnie 
naszych ubrań. Jeśli chcemy żyć 
w czystym mieście, to nie zabru-
dzajmy go.
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Łęczyca

Gm. Grabów

Gm. Łęczyca Komisja oświaty 
w gminie Łęczyca 

zdecydowała o przystąpieniu do 
programu doposażenia stołówek 
szkolnych. Do dofinansowania 
zostanie zgłoszona szkoła w Topoli 
Królewskiej.

Członkowie komisji oświaty po-
zytywnie zaopiniowali projekt przy-
stąpienia do programu doposażenia  
stołówek szkolnych. Jak poinformo-
wał kierownik ds. oświaty, Andrzej 
Piłacik, program jest przewidziany 
do realizacji w latach 2019- 2023.

- Dofinansowanie można uzyskać 
na doposażenie kuchni i jadalni. 
Kwota dofinansowania to 100 000 zł  
przy 20% wkładzie własnym - mówił 
kierownik.

W jednym ze sklepów 
z odzieżą używaną do-

szło do niecodziennego zdarze-
nia. Jedna z klientek weszła do 
przymierzalni i piła alkohol. Mło-
da kobieta straciła przytomność. 
Interweniowała straż miejska, 
przyjechało pogotowie. 

- Trudno mi zrozumieć, jak moż-
na się tak zachować. To była mło-
da, bardzo ładna dziewczyna. W 
przymierzalni wypiła alkohol i 
pewnie się zamroczyła, bo była nie-
przytomna. Zza kotary wystawały 
jej nogi, co chyba zwróciło uwagę 
sprzedawczyń - usłyszeliśmy od 
jednej z mieszkanek, która w sklepie 
była świadkiem tej sytuacji. - Niech 
ludzie dowiedzą się o tym, bo tego 
typu zachowania należy piętnować. 
Dziewczyna narobiła sobie i perso-
nelowi sklepu problemów. 

We wskazanym sklepie nie chcia-

Franciszek Miko-
łajczyk, mieszka-

niec Pilich dostał od policjantów 
upomnienie za to, że szedł jezdnią 
a nie jak powinien - poboczem. 
Inny mieszkaniec tej samej wsi za 
takie wykroczenie dostał mandat. 
Mieszkańcy denerwują się, że do 
łamania przepisów zmusza ich zły 
stan poboczy. - Przecież po krzakach 
nie będziemy chodzić - mówią.

Przy drodze powiatowej relacji 
Siedlec-Grabów, przez Pilichy, gałęzie 
niewykoszonych krzaków rysują 
karoserię samochodów. Pieszym tym 
bardziej trudno poruszać się przy 
zaroślach.

- Tu naprawdę nie ma jak iść pobo-
czem, trzeba jezdnią. Kiedy zatrzymali 
mnie policjanci, dostałem upomnienie, 
ale powiedzieli, że następnym razem 
już będzie mandat. Zarządca drogi 
powinien wykosić pobocza - mówi 
Franciszek Mikołajczyk. 

Interwencję w sprawie krzaków 
wystających na pas jezdni podjął sołtys 
z Borucic, Zenon Czekalski.

100 tys. zł na stołówkę
Radni z merytorycznej komisji za-

decydowali, że do projektu powinna 
być zgłoszona szkoła w Topoli Kró-
lewskiej, ponieważ tamtejsza kuchnia 
przygotowuje posiłki dla wszystkich, 
pozostałych szkół. Wkład własny w 
kwocie 20 000 zł zostanie sfinanso-
wany w połowie przez gminę i w 
połowie przez szkołę.

Kolejnym ważnym tematem, o 
którym rozmawiano podczas czwart-
kowej komisji oświaty był strajk 
nauczycieli. 

- Nie pozostawimy dzieci bez opie-
ki. Zajęć dydaktycznych z powodu 
strajku nie będzie, ale bez zmian 
organizujemy dowóz uczniów do 
szkół oraz przygotowujemy posiłki. 
Wszyscy rodzice zostali dokładnie 

poinformowani o sytuacji oraz o 
tym, że w szkołach będą zajęcia 
opiekuńcze i każdy, kto nie może 
zostać z dzieckiem w domu wie, że 
opieka w szkole będzie zapewniona 
przez nauczycieli, którzy do strajku 
nie przystąpią - komentuje Monika 
Kilar-Błaszczyk, zastępca wójta 
gminy Łęczyca.

Termin egzaminu ósmoklasisty w 
gminie Łęczyca nie jest zagrożony. 
Z uwagi na fakt, że sytuacja strajko-
wa jest dynamiczna rozważane są 
dwie możliwości - przeprowadzenie 
egzaminów bez żadnych zmian w 
poszczególnych szkołach, jeśli będzie 
wystarczająca liczba kadry pedago-
gicznej, która nie przyłączy się do 
strajku, lub zorganizowanie jednego 
egzaminu na dużej sali w szkole w 
Topoli Królewskiej. 

(mku)

Piła w przymierzalni
no rozmawiać o zdarzeniu. In-
terwencję potwierdza natomiast 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy. 

- Faktycznie, zostaliśmy powiado-
mieni o tym, że w sklepie z odzieżą 
używaną jedna z klientek w przy-
mierzalni wypiła alkohol i straciła 
przytomność. Kiedy przyszliśmy 
na miejsce, okazało się, że 25-letnia 
kobieta jest nieprzytomna, a obok 
niej leżała pusta butelka 200 ml 
po wódce, oraz druga do połowy 
pusta - relacjonuje szef łęczyckich 
strażników miejskich. - Pogotowie 
ratunkowe zostało już wcześniej 
powiadomione, ale zadzwoniłem 
ponownie na numer alarmowy z 
prośbą, aby przyspieszyć przyjazd. 
Kobieta została wyniesiona przez 
ratowników medycznych ze sklepu 
i przewieziona do szpitala. Przez 
cały czas była nieprzytomna.

Komendant SM w Łęczycy przyjął 
zgłoszenie o nieprzytomnej 
kobiecie w przymierzalni jednego 
ze sklepów

Nie wiadomo, czy kobieta była 
już pod wpływem alkoholu w mo-
mencie, kiedy weszła do sklepowej 
przymierzalni. 

(zz)

Szedł jezdnią, zatrzymała go policja
- Zgłaszałem sprawę w Zarządzie 

Dróg Powiatowych - mówi sołtys Z. 
Czekalski. - Jak do tej pory niesku-
tecznie, a krzaki zarastają pobocze 
utrudniając ruch pieszy, nie mówiąc 
już o skargach kierowców wska-
zujących na fakt, że gałęzie rysują 
samochody.

Mieszkańcy wskazują też na zły 
stan drogi powiatowej relacji Topola 
Królewska w kierunku Kłodawy.

Uwagi naszych Czytelników prze-
kazaliśmy do Zarządu Dróg Powiato-
wych w Łęczycy.

-  Informuję, że w zakresie robót 
utrzymaniowych (poza tzw. „Akcją 
zima”) wykonano następujące prace 
w okresie od 01.01.2019 do 05.04.2019. 
Droga 2506E Topola Królewska – Kło-
dawa: oznakowanie pionowe montaż/
naprawa, wycinka drzewa, miałowa-
nie gałęzi rębarką, sprzątanie terenu: 
Topola Królewska – Siedlec – Radzyń, 
przycinanie gałęzi, remont cząstkowy 
nawierzchni: 9 dni roboczych zużyto: 
masa na zimno: 3,85 tony; grys: 0,1 tony 
- czytamy w odpowiedzi nadesłanej 

przez dyrektora Pawła Wołoszyna. 
Dyrektor ZDP w Łęczycy zapewnia 

też, że planowane prace na drogach 
powiatowych obejmą  naprawę ubyt-
ków masą na gorąco, wykaszanie 
poboczy, odmulanie rowów, wycinanie 
zakrzaczeń, wymianę i uzupełnianie 
oznakowania pionowego. 

- Na każde zgłoszenie dotyczące 
zagrożeń na drogach staramy się 
reagować najszybciej jak to możliwe, 
tj. najpóźniej na drugi dzień po infor-
macji. Czas uzależniony jest od stopnia 
zagrożenia stwierdzonego na miejscu 
- dodaje dyrektor P. Wołoszyn.

(mku)

Grabów

Łęczyca

Grabów

Mieszkańcy z ulicy 
Wrzosowej pytają, kie-

dy zostanie uprzątnięte gruzowi-
sko po częściowo zawalonym bu-
dynku. Jak mówią, zabezpieczenia 
nie są stabilne.

Budynek częściowo zawalił się 
prawie miesiąc temu. Teren został 
odgrodzony barierkami.

- To wszystko się rusza. W budyn-
kach socjalnych mieszkają rodziny z 
dziećmi. Boimy się, że dzieci z cieka-
wości będą bawiły się na gruzowisku. 
Nie pozwalamy im samym wycho-
dzić na podwórko z obawy, żeby nie 
stało się nic złego. Czy to tak zostanie? 
Czy na święta będziemy mieli taki 
widok z okien? Kiedy miasto zajmie 
się tą sprawą - usłyszeliśmy.

Urząd miasta informuje, że “zostały 
podjęte właściwe czynności. 11 marca 
złożono wniosek do starostwa powia-

Stanowisko kierownika 
referatu gospodarki 

komunalnej w gminie Grabów 
objął były pracownik wydziału 
inwestycji starostwa powiatowe-
go w Łęczycy, Wiesław Łaziński.

Różne były próby reformowa-
nia gospodarki komunalnej w 
gminie Grabów, Do marca 2015 
roku funkcjonował Gminny Za-
kład Gospodarki Komunalnej, po 
jego likwidacji powołano Gminną 
Spółkę Komunalną, która istniała 
od października do grudnia 2015 
roku. Następnie powstał referat 
funkcjonujący w strukturze or-
ganizacyjnej urzędu gminy. Po 
wyborach, w 2018 roku, nowy wójt 
Janusz Jagodziński podjął próbę 
ponownego utworzenia GZGK, ale 
projekt uchwały został wycofany 
przez samego autora.  

- Taka sytuacja nie mogła trwać 
dalej, toteż ogłosiłem konkurs na 
stanowisko kierownika referatu 
gospodarki komunalnej. W wyniku 
postępowania konkursowego, kie-
rownikiem został Wiesław Łaziń-
ski, pracownik wydziału inwestycji 
starostwa powiatowego w Łęczycy.

Można powiedzieć, że nowo 
wybrany kierownik wrócił na tzw. 
„stare śmieci”, bo do 2015 roku przez 
poprzednie 20 lat pełnił funkcję wi-
cewójta gminy Grabów. Jak ocenia 
zadania, jakie stawia przed nim 
nowa funkcja?

- Funkcjonowanie referatu ma 
swoje dobre i gorsze strony, dobre 

W tym roku gmina 
Grabów realizuje po-

moc żywieniową dla najuboż-
szych mieszkańców. Osoby objęte 
programem w większości już 
odebrały paczki. - To znacząca 
pomoc - przyznają. 

Pierwsza dostawa żywności 
miała miejsce kilka dni temu, 
większość już została rozdana. Dla 
korzystających z programu pomoc 
jest istotna, bo  zestaw roczny 
artykułów spożywczych obejmuje 

Ze starostwa do gminy

Na zdjęciu Wiesław Łaziński

bo wszystko jest na miejscu a 
gorsze to rachunek ekonomiczny, 
ale zobaczymy jak to będzie w 
praktyce - mówi Wiesław Łaziń-
ski, kierownik gminnego referatu 
komunalnego. - Gorszym natomiast 
zmartwieniem jest fakt, że w naszej 
gminie funkcjonuje tylko jedna 
hydrofornia, w Grabowie. W razie 
deficytu wody, czy innych sytuacji 
kryzysowych może być niełatwo, 
nie mamy już porozumienia z gmi-
ną Daszyna, a bardzo niewielkie 
ilości wody z gminy Olszówka nie 
zaspokoją potrzeb mieszkańców. 
Priorytetem w tej sytuacji jest uru-
chomienie hydroforni w Chorkach, 
ale na ten rok nie ma środków 
finansowych w budżecie gminy, 
które można byłoby przeznaczyć 
na ten cel.

(mku)

Budynek się zawalił, kiedy uprzątną?

towego w Łęczycy o pozwolenie na 
rozbiórkę. Zostało wszczęte postępo-
wanie administracyjne w tej sprawie. 
Po uzyskaniu decyzji dalsze prace 
będą rozpoczęte w tym zakresie”. 

Uprzątnięcie terenu do Wielkanocy 
jest wątpliwe, bowiem procedury i 
rozbiórka zawalonego budynku na 
pewno potrwają. Mieszkańcy muszą 
uzbroić się w cierpliwość.

(zz)

Wydają żywność
produkty w łącznej ilości ok. 49 kg. 
W paczkach znajdują się m.in. ma-
karon, ryż, kasza, herbatniki, mleko, 
ser, szynka drobiowa i wieprzowa, 
pasztet, kabanosy, filet z makreli w 
oleju, cukier, miód,olej rzepakowy 
oraz dania gotowe, np. gołąbki 
w sosie pomidorowym. Paczka 
żywnościowa to minimum kilka 
artykułów spożywczych z różnych 
grup towarowych wydawanych 
jednorazowo. 

(mku)
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Projekt współfi nansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Trwają prace budowlane w zakre-
sie budowanej ulicy Towarzystwa 
Przyjaciół Uniejowa. Inwestycja o 
wartości ponad 10 mln zł ma być 
gotowa do końca czerwca. 

Inwestycja realizowana jest w ra-
mach projektu pod nazwą: „Uzbroje-
nie wydzielonych terenów aktywiza-
cji gospodarczej w Gminie Uniejów”, 
a jej głównym założeniem jest zapro-
jektowanie oraz przebudowa skrzy-
żowania drogi krajowej nr 72 typu 
rondo z drogą gminną nr 111152E i 
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 
oraz budowa drogi wewnętrznej ul. 
Towarzystwa Przyjaciół Uniejów 
wraz z infrastrukturą techniczną.

Do realizacji zamówienia zostało 
wybrane Przedsiębiorstwo Robót 

Od 1 do 5 kwietnia w Uniejowie 
trwały warsztaty artystyczne w ra-
mach projektu „Poezja, Przestrzeń 
Publiczna i Radykalny Gest”. 
Na międzynarodowe warsztaty przy-
jechali studenci pochodzący z czte-
rech uczelni artystycznych: Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Węgier-
skiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych 
w Budapeszcie, Uniwersytetu Sztuk 
Pięknych w Belgradzie i Uniwersy-
tetu Sztuk Pięknych w Bukareszcie. 
Koordynatorem projektu jest Elżbieta 
Wysakowska – Walters, mieszkanka 
Uniejowa, a aktualnie wykładowca na 
krakowskiej ASP. Z inicjatywy artystki 
w Uniejowie w 2015 r. powstał klub 
„Krytycznie i Twórczo”. Na regularnych 
spotkaniach słuchacze nieposiadający 
żadnego artystycznego przygoto-
wania merytorycznego dyskutowali 
na temat sztuki współczesnej. Dzia-
łalność klubu zainspirowała między-
narodowe gremium akademickie, 
które stworzyło projekt umożliwiający 
studentom odbycie warsztatów wła-
śnie tutaj. 
Projekt zakładał serię prezentacji i 
warsztatów w zakresie pojęć: poezji, 
przestrzeni publicznej i radykalnego 

gestu, a więc narzędzi, które zdają 
się tracić swój sens we współczesnym 
świecie. Dlaczego? „Sztuka przetesto-
wała już cały wachlarz środków arty-
stycznych i metod szokowania ludzi. 
Ludzie uodpornili się na radykalne 
gesty, Poezja tworzona na murach 
przestrzeni publicznej przestała być 
już dostrzegana. W świecie, w któ-
rym wszystko wydaje się zatracać, 
artysta poszukuje nowych środków 
wyrazu, którymi może dotrzeć 
do odbiorcy. Tu pojawia się 
kwestia zdefi niowania istoty 
radykalnego gestu, który dla 
każdego człowieka ozna-
cza coś zupełnie innego w 
zależności od jego granic 
wewnętrznych” – skomento-
wała Elżbieta Wysakowska 
– Walters.  
Harmonogram zajęć prze-
widywał m.in. prezentacje 
związane z kulturą i lokalnością 
Uniejowa, miasta, które jednocześnie 
jest płaszczyzną styku pomiędzy 
jego tradycjami, a współczesnością 
i nowoczesnością. Zajęcia odbywały 
się w siedzibie TPU dzięki uprzejmości 
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Uniejowie, Pani Urszuli Urbaniak. 
Studenci mieli okazję wysłuchać wy-
stąpień m.in. Pani Prezes oraz Pana 
Tomasza Wójcika –Radnego Rady 
Miejskiej i historyka z wykształcenia, 
co miało na celu wprowadzenie ar-
tystów w atmosferę i klimat miasta. 
Przez kilka dni oprócz przewidzia-
nych w harmonogramie zajęć i 
warsztatów, studenci poznawali 
miasto we wszystkich jego aspek-

tach: historycz-

nym, architekto-
nicznym i kulturowym. Zacieśniali 
również kontakty z mieszkańcami, 
którzy stanowią istotę i tkankę mia-
sta. W tym celu zostali podzieleni na 
cztery grupy, którym towarzyszyli 
przewodnicy, a jednocześnie miesz-

kańcy Uniejowa. Wśród nich znaleźli 
się lokalni artyści, poetka, krytyk, 
osoba na co dzień mieszkająca na 
wsi, dla której Uniejów jest punktem 
odniesienia i nastolatek. Wybór nie 
był przypadkowy. Przewodnicy mieli 
nie tyle wskazać miejsca najbardziej 
atrakcyjne artystycznie, ale pokazać 
Uniejów własnymi oczami, z wła-
snej perspektywy. Różnorodność 
punktów widzenia była doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń i 

spostrzeżeń, ale pozwoliła 
też zacieśnić więzi z miesz-
kańcami. 
Zapytani o  opinie i wraże-
nia, jakie wyniosą z pobytu 
w Uniejowie, artyści wska-
zywali przede wszystkim 
równowagę - „Ktoś intuicyj-
nie w planowaniu miasta 
wprowadził absolutną rów-
nowagę. Wizualnie wszystko 
jest zrównoważone, co może 

być informacją podprogową dla 
mieszkańców, czy turystów, że to 
miejsce wycisza. Budynki są niein-
wazyjne, brakuje drapaczy chmur, 
a zamiast tego jest łagodna za-
budowa wprowadzająca poczucie 

bezpieczeństwa. W równowadze 
jest również przyroda; obecność 
rzeki, wielość terenów płaskich i la-
sów - wszystko to wpływa na kojący 
i wyciszający wymiar Uniejowa” - oto 
kilka opinii uczestników warsztatów, 
o tyle cennych, że wyrażanych przez 
artystów, a więc osoby o szczególnej 
wrażliwości na świat. 
W przededniu wyjazdu, na spotkaniu 
podsumowującym nie obyło się bez 
podziękowań, przede wszystkim wo-
bec Pana Burmistrza Uniejowa, Józefa 
Kaczmarka za objęcie patronatem 
projektu, Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa za gościnę i współpracę. 
Szczególne słowa uznania popłynęły 
też w kierunku Pana Roberta Palki, 
p.o. Dyrektora M-GOK za pomoc 
i wsparcie w realizacji środowego 
koncertu na gongach, który uświetnił 
pobyt studentów. 
Studenci podkreślali przyjazny i 
życzliwy stosunek mieszkańców do 
ich obecności, przez co nie czuli się 
inwazyjni czy niechciani. wyrazili też 
nadzieje na powrót i chęć pozosta-
wienia w Uniejowie trwałego śladu 
swojej działalności w postaci formy 
artystycznej.

Inwestycja drogowa za 10 mln zł

przetargową, opiewającą na kwotę 
10.425.853,00 zł. Poddębicka fi rma ma 
już na swoim koncie realizację kilku 
inwestycji w Uniejowie, m. in: prze-
budowę  skrzyżowania ulic: Dąbskiej, 
Polnej oraz Wschodniej. 

Poza pracami stricte budowlany-
mi, wykonawca zobowiązany był 
sporządzić kompletną dokumentację 
budowlaną, wykonawczą i technicz-
ną w zakresie skrzyżowania typu 
rondo wraz z uzyskaniem decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID).  

W pierwszej kolejności przystą-
piono do prac związanych z budową 
ulicy Towarzystwa Przyjaciół Uniejo-
wa. Wiązało się to z wcześniejszym 
położeniem sieci kanalizacyjnej, 
deszczowej, przepompowni EPS, 

sieci wodociągowej oraz sieci elektro-
energetycznej i teletechnicznej. 

- Budowa drogi dojazdowej jest już 
praktycznie na ukończeniu. Wykona-
liśmy prace związane z podbudową, 
w tym wykonaniem krawężników, 
obrzeży, przygotowaliśmy miejsca 
wydzielone pod parkingi i deptak. 
Lada dzień położymy nawierzchnie 
granitowe. Czas wprawdzie goni, ale 
idziemy zgodnie z harmonogramem 
i mobilizujemy wszystkie możli-
we siły przerobowe, aby ukończyć 
zadanie zgodnie z planem – mówi 
kierownik budowy, inżynier Marek 
Bojanowski. 

Przebudowa ronda związana jest z 
realizowaną przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „Termy 
Uniejów” inw estycją, w ramach któ-
rej, w części uzdrowiskowej Uniejowa 
powstaje 4 gwiazdkowy Aparthotel. 
Budowa luksusowego obiektu reali-
zowanego przez warszawską fi rmę 
Budimex ma zostać ukończona do 
sierpnia bieżącego roku. Wobec tej 

inwestycji budowa drogi dojazdowej, 
choć liczącej zaledwie 200 m długości, 
jest kluczowa, aby zapewnić dostęp 
do drogi krajowej 72. Natomiast prze-
budowa drogi krajowej nr 72 w miej-
scu skrzyżowania z nowopowstałą 
ulicą i budowa ronda niewątpliwie 
poprawi układ komunikacyjny.

Planowany termin zakończenia 
prac ustalono na koniec czerwca 
br., a więc jeszcze przed oddaniem 
Aparthotelu. Uniejów na inwestycję 
drogową musi przeznaczyć z wła-
snego budżetu 6,5 mln zł. Pozostała 
kwota pochodzi ze środków unij-
nych. Warto przy tym dodać, że oferta 
poddębickiego PDR była i tak dużo 
bardziej korzystna, bo o połowę tań-
sza od stołecznego Budimexu, który 
również przystąpił do przetargu. 

Zadanie współfi nansowane jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020.

Uniejowskie warsztaty międzynarodowej grupy studentów 

wyrazu, którymi może dotrzeć 
do odbiorcy. Tu pojawia się 
kwestia zdefi niowania istoty 
radykalnego gestu, który dla 

związane z kulturą i lokalnością 

tach: historycz-

nym, architekto-

okazją do wymiany doświadczeń i 
spostrzeżeń, ale pozwoliła 
też zacieśnić więzi z miesz-
kańcami. 
Zapytani o  opinie i wraże-
nia, jakie wyniosą z pobytu 
w Uniejowie, artyści wska-
zywali przede wszystkim 
równowagę - „Ktoś intuicyj-
nie w planowaniu miasta 
wprowadził absolutną rów-
nowagę. Wizualnie wszystko 
jest zrównoważone, co może 

Drogowych S.A. w Poddębicach, 
które złożyło najkorzystniejszą ofertę 
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O 100 zł wzrosła 
cena usługi zwią-

zanej z odbiorem odpadów z 
cmentarza. Proboszcz Wojciech 
Żelewski o podwyżce poinformo-
wał parafian w kościele. Jaka była 
reakcja? Większość ze zrozumie-
niem przyjęła informację, choć 
niektórzy kręcą nosem. 

- Nieraz śmieci w kontenerach jest 
tak dużo, że aż się wysypują. I co? 
Mamy płacić jeszcze więcej? - pyta 
jeden z wiernych. 

Jednak zdecydowana większość 
rozumie decyzję proboszcza.

- Wszystko drożeje, a odpadów 
nie ma w kontenerach aż tak dużo. 
Widziałem już o wiele bardziej 
zaśmiecone cmentarze. Nasz pro-
boszcz jest w porządku. Oceniam 

Oczyszczanie z po-
zimowego piachu 

chodnika wraz z ul. Łęczycką 
kosztowało wiele nerwów jadą-
cych tym odcinkiem kierowców. 
Powodem były użyte do prac 
dmuchawy. Robotnicy nie przery-
wali swojej pracy nawet wówczas, 
gdy jezdnią jechały auta. 

Jak łatwo się domyślić, piaskowy 
kurz z chodników i ulicy leciał 
wprost na samochody. 

- Jeśli już wykonuje się taką pracę 
przy pomocy dmuchaw, to trzeba 
po prostu robić to z głową. A nie 
dmuchać sobie gdzie popadnie, nie 
patrząc na przejeżdżające w pobliżu 
auta – mówi jeden z kierowców, któ-
ry w sprawie zadzwonił do redakcji. 

Trzeba przyznać, że nie ma się 
co dziwić zdenerwowaniu zmoto-
ryzowanych mieszkańców. Jednak 
piesi też mogli narzekać. Szaleń-
stwo z dmuchawami sprawiło, że 
wszechobecny kurz czuć było nawet 
między zębami. 

To nie pierwsza krytyka robotni-
ków wykonujących swoje zadania 
z pomocą dmuchaw. W ub. roku 
byliśmy już informowani o podob-
nych problemach. Wówczas dmu-
chawami czyszczone były bulwary, 

Przyleciały kilka dni temu. Wy-
brały sobie gniazdo przy wjeździe 
do Uniejowa od strony Poddębic. 
Bocianom nie straszny hałas od 
przejeżdżających samochodów. 
Para oddaje się amorom. 

W Polsce gniazduje ponad 40 ty-
sięcy par bocianów białych. Do nie-
dawna mogliśmy 
poszczycić się naj-
większą popula-
cją tego gatunku 
w Europie. Nie-
dawno jednak 
straciliśmy pal-
mę pierwszeń-
stwa na rzecz 
Hiszpanii.

(ps)

Pijany 24-latek 
przeskakiwał po 

godzinie 23 z dachu na dach 
przy ul. Łódzkiej. Nie wiado-
mo, co mu strzeliło do głowy i 
jaki miał cel w takiej zabawie. 
Niektórzy snują domysły, że 
chłopak chciał włamać się 
do jednego z banków. Spadł 
bowiem z dachu budynku, 
który bezpośrednio graniczy 
z bankiem. 

24-latek miał sporo szczęścia. 
Spadł z dachu na chodnik, a 
następnie wylądował na jezdni. 
Oczywiście w nocy dużego ru-
chu nie było. Na miejsce, po te-
lefonicznym zgłoszeniu, szybko 
przyjechali strażacy. 

- Chłopak był przytomny. Za-
łożyliśmy mu kołnierz usztyw-
niający. Raczej nie uszkodził 
sobie kręgosłupa. Miał widoczną 
ranę na nadgarstku. Powiem 
szczerze, że nie przypominam 
sobie, abyśmy wcześniej ratowali 
kogoś, kto w nocy biegał po da-
chach – mówi mł. bryg. Wiesław 
Grzybowski, rzecznik KP PSP w 
Poddębicach. 

Zaskoczenia nie ukrywa rów-
nież st. sierż. Sylwia Kaźmier-
czak z poddębickiej policji. 

- To faktycznie dość nietypowa 
sytuacja. W organizmie 24-latka 
były prawie 2 promile alkoholu, 
być może to tłumaczy jego zacho-
wanie – mówi rzeczniczka. 

Zapytaliśmy, czy policjanci nie 
zastanawiają się, co chłopak robił 
na dachu w pobliżu banku. Czy 

Przy jednej z głównych ulic w 
mieście otwarty ma zostać nie-
długo kantor Bitcoint. Co to 
takiego?

Bitcoin jest pojęciem absolutnie 
abstrakcyjnym. To w zasadzie ciąg 
kilkudziesięciu znaków, pod któ-
rymi kryje się zaszyfrowany kod. 
Waluty nie można dotknąć, ani jej 
fizycznie zobaczyć. Taka „moneta” 
nie ma żadnej materialnej postaci, 
a mimo to, można ją przekazywać 
dalej i płacić nią za szereg usług 
i produktów. Wirtualna waluta 
doczekała się wiel-

Na początku ub. 
tygodnia nie moż-

na było skorzystać z miejskiego 
szaletu. Klienci nie szczędzili 
krytycznych słów. 

- Zapchana jest kasetka i dlatego 
nie można wrzucić monet. Zresztą 
to nie jest pierwszy raz, że coś tu 
szwankuje – mówi mieszkaniec 
Poddębic, który był zdegustowany 
awarią.

(ps)

O podwyżkach w kościele 
Poddębice 

Poddębice 

Poddębice 
Poddębice 

go bardzo pozytywnie – słyszymy 
od następnego mieszkańca. 

Opłata za śmieci (w tej chwili 
400 zł) pobierana jest przez parafię 
św. Katarzyny przy każdorazowej 
organizacji pogrzebu. 

(ps)

Uniejowskie bociany 

Wirtualna waluta 
w Poddębicach

kiej popularności. Bitcoina można 
kupić od innego internauty, który 
akurat chce się go pozbyć. Służy do 
tego giełda. Drugą opcją jest uru-
chomienie tzw. koparek Bitcoinów. 
To urządzenia, które wykonują 
bardzo trudne, potężne operacje 
w sieci. Warunkiem powodzenia 
jest posiadanie mocnego sprzętu 
komputerowego lub współpraca 
z innymi koparkami Można też 
skorzystać z usługi kupowania 
udziałów w tzw. kopalniach, czyli 

płacenia za pracę 
czyjejś koparki. W 
tzw. „kopaniu” 
Bitcoinów wy-
specjalizowały 
się firmy, które 
następnie od-
sprzedają swoje 
monety z du-
żym zyskiem. 

Czy wirtu-
a lna waluta 
przyjmie się w 
Poddębicach? 
Czas pokaże...

(ps)

Za potrzebą, a tu 
niespodzianka 

Kierowcy narzekali 

Piachem w samochody

a pracownicy także nie patrzyli na 
zaparkowane w pobliżu auta. 

Warto wspomnieć, że niektóre 
miasta, po krytyce mieszkańców, 
wycofują się z używania dmuchaw.

Nie tak dawno łódzki magistrat 
wydał zakaz używania przez firmy 
sprzątające miasto dmuchaw do 
czyszczenia ulic. To konsekwencja 
niefrasobliwego zachowania pra-
cowników jednej z firm, którzy za-
miast usuwać piach z jezdni rozsy-
pywali go przy pomocy dmuchaw 
po zaparkowanych samochodach 
i po chodnikach. Wydmuchiwane 
z dużą siłą z maszyny powietrze 
rozrzucało pył i drobne kamienie 
po całej ulicy. Ciężki i gęsty pył, za-
miast spadać do kratek ściekowych 
odkładał się na zaparkowanych 
samochodach i chodniku. 

(ps)

W nocy chodził po dachach!

może planował kradzież?
- Trudno powiedzieć, czy spa-

cer po dachach był nieudaną 
złodziejską akcją, czy też po 
prostu bezmyślnym zachowa-

24-latek spadł z dachu budynku bezpośrednio przylegającego do banku

niem – dodaje funkcjonariuszka. 
24-latek został przewieziony 

do szpitala w Poddębicach. 
(ps)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 328: To się liczy, co się ma.

UŚmiecHnij Się
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UŚmiecHnij Się

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 328: 

Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* – Jak tam twoja nowa żona?
– Była idealna, dopóki nie zaczęła 
wymagać, żebym też był idealnym 
mężem.

* * *
* Czym się różni mężczyzna od 
dziecka? 
Dziecko można zostawić samo z opiekunką. 

* * * 
* Leśniczy spotyka babcię, zbierającą w lesie grzyby. 
– Niech pani wyrzuci te grzyby! – woła zaglądając do 
koszyka. – Nie nadają się do jedzenia!
– Panie, ale to nie do jedzenia, tylko na handel. 

* * * 
* U dentysty:
– Ile kosztuje wyrwanie zęba?
– Sto złotych.
– Co?! Za kilka minut pracy?!
– Ok, będę wyrywać powoli. 

* * * 
* Na komisariat wpada facet:
– Chcę do aresztu! Rzuciłem w żonę siekierą!
– Nie żyje?
– Żyje, chybiłem! I zaraz tu będzie!

* * *
*  Co robi 9zł w portfelu? 
- Ledwo dycha! 

* * * 
* Dentysta schyla się właśnie nad pacjentem i ma zamiar 
rozpocząć borowanie,gdy nagle zastyga w bezruchu i 
pyta nieufnie: 
- Czy mi się tylko wydaje, czy też trzyma pan rękę na 
moich jądrach?? 
Pacjent spokojnym głosem: 
- To tylko taka mała 
asekuracja. Bo prze-
cież nie chodzi o to, 
żebyśmy sobie ból 
zadawali... Prawda 
panie doktorze? 

ZUPA KOPERKOWA - FIT, 
ZDROWA I BEZ MIĘSA

Składniki:
2 szklanki bulionu warzywne-
go 
2 szklanki jogurtu greckiego 
2 ziemniaki 
2 czerwone cebule 
1 żółta papryka 
1 pęczek koperku 
2 łyżki oleju 
sól 
świeżo mielony czarny pieprz

Etapy przygotowania:
Cebule pokrój w piórka. Paprykę 
przekrój na pół i usuń gniazda 

nasienne. Następnie pokrój w 
kostkę. Ziemniaki obierz i pokrój 
w kostkę. Koperek posiekaj. W 
garnku rozgrzej olej i smaż na 
nim cebulę, aż się zeszkli. Dodaj 
paprykę i smaż ok. 4-5 minut. 
Od czasu do czasu zamieszaj. Do 
garnka wlej bulion warzywny i za-
gotuj. Dodaj ziemniaki, zmniejsz 
ogień i gotuj pod przykryciem ok. 
15 minut. Garnek zdejmij z ognia 
i zmiksuj zupę na gładki krem. 
Powoli wlej jogurt grecki i wymie-
szaj. Dodaj koperek i wymieszaj. 
Zupę podgrzej na średnim ogniu. 
Mieszaj, aby jogurt się nie zważył. 

PLACUSZKI Z CUKINII I FETY 
Składniki:
3 średnie cukinie, starte na 
tarce o grubych oczkach 
1 łyżeczka soli 
3 duże jajka 
1 szklanka startej na tarce fety 
1 ząbek posiekanego czosnku 
1 szalotka, posiekana 
troszkę świeżej mięty lub ore-
gano 
3 łyżki maki 
sól, pieprz do smaku - sól może 

być zbędna w zależności od 
tego jak słona jest feta 

Etapy przygotowania:
Cukinie wymieszać na durszla-
ku z solą, zostawić na godzinę. 
Dobrze odcisnąć, przełożyć do 
miski. Dodać resztę składników, 
wymieszać. Smażyć na oliwie (lub 

maśle) z obu stron na rumiano. 
Bardzo ważne jest dokładne odci-
śniecie cukinii, inaczej masa może 
być za rzadka i placuszki mogą 
się rozpadać podczas smażenia. 

LEKKI SERNIK 
Z TRUSKAWKAMI

Składniki:
3 galaretki o smaku truskawko-
wym lub poziomkowym (łącznie 
na 1,5 litra wody) 
1/2 kg homogenizowanego 
serka 
3/4 kg truskawek 
Etapy przygotowania:
Dwie galaretki rozpuść w 1 i 1/2 
szklanki gorącej wody, odstaw do 
wystygnięcia - sprawdzaj co kilka 
minut, czy nie zaczyna mocno 
tężeć. Truskawki umyj, usuń szy-
pułki, włóż do tortownicy jedną 
warstwą, około 10-12 truskawek 
odłóż do dekoracji wierzchu 
sernika. Kiedy galaretka zacznie 
tężeć i będzie miała konsystencję 
rzadkiej śmietany, ubij ją mikse-
rem na puchatą piankę. Dodaj 
serek i dokładnie wymieszaj. 
Masę wlej na truskawki i sernik 

wstaw do lodówki. Trzecią gala-
retkę rozpuść w 1 i 1/2 szklanki 
wody, odstaw do wystygnięcia. 
Odłożone truskawki pokrój 
na plastry i ułóż na stężałym 
serniku, zalej zimną galaretką, 
ponownie wstaw do lodówki. 
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Dom Kultury w Łęczycy zaprosił twórców z regionu, którzy prezentowali swoje rękodzieło na kolejnym, 
wielkanocnym kiermaszu sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Artyści rozłożyli swoje kramy przed 
budynkiem placówki i wewnątrz, na sali widowiskowej. Łęczycanie dość licznie przybyli na kiermasz. 
Można było zobaczyć i kupić kolorowe palmy, pisanki, kraszanki, obrusy i inne przedmioty, związane 
z nadchodzącymi świętami.

Kiermasz wielkanocny 
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Małżonkowie obawiają się, że stracą możliwość wjazdu na posesje 

sąsiedzki koNflikt o działkĘ 

Ozorków

Ozorków
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Lokatorzy jednego z 
domów przy ul. Bema 

skarżą się na sąsiadów i urzędni-
ków z miejscowego magistratu. 
Obawiają się, że niedługo mogą 
mieć ogromny problem. Sprawa 
dotyczy działki miejskiej.

Teresa Małolepsza wraz z mę-
żem zarzucają urzędnikom opie-

szałość, a nawet złą wolę. Czy 
małżonkowie mogą teraz stracić 
możliwość wjazdu na własną 
posesję?

- W połowie ub. roku złożyliśmy 
w magistracie pismo dotyczące 
chęci wykupu przez nas działki 
miejskiej położonej tuż obok bra-
my wjazdowej do naszego domu. 
Przez lata dzierżawiliśmy ten 
teren i postanowiliśmy w końcu 
działkę kupić od miasta. W urzę-
dzie nasze pismo zostało przyjęte 
a za kilka dni otrzymaliśmy od-
powiedź, że na wykup najpierw 
muszą zgodzić się radni. Czekali-
śmy i czekaliśmy, ale niestety nie 
doczekaliśmy się konkretnych 
działań ze strony magistratu. Cał-
kiem niedawno dowiedzieliśmy 
się, że miasto zamierza sprzedać tę 
działkę. To był dla nas szok – mówi 
pani Teresa. 

49-letni Kamran Ghaderi realizuje 
niezwykły pomysł. Wyruszył bo-
wiem ze Szwecji do Iranu. W ub. 
tygodniu piechura można było 
spotkać w naszym regionie. Szedł 
drogą krajową w stronę Zgie-
rza, mijając po drodze Łęczycę i 
Ozorków. 

Wędrowiec rzuca się w oczy za 
sprawą dużej fl agi Iranu i mniejszej 
polskiej. Prowadzi przed sobą mały 
wózek w którym trzyma najpo-
trzebniejsze rzeczy. 

- Nazwałem swoją wędrówkę 
„Podróżą miłości”. Jestem Irańczy-
kiem mieszkającym od ponad 32 
lat w Szwecji. Idę do Iranu w imię 
wolności, pokoju, demokracji, praw 
człowieka. Pragnę lepszej przy-
szłości dla swojego kraju. Celem 

Odebraliśmy telefon 
ws. bieżących napraw 

na terenie stacji PKP. 
- To jest brak profesjonalizmu. 

Robotnicy chlapią zaprawą gdzie 
popadnie i to wygląda bardzo źle. 
Zwróciłem im uwagę, żeby wy-
konywali robotę jak należy. Tylko 
się cynicznie uśmiechnęli – mówi 
o remoncie wieży ciśnień nasz 
czytelnik.

Ekipa remontowa potwierdza, 
że jeden z mieszkańców zwrócił 
im uwagę i skrytykował jakość 
prowadzonych prac. 

- To nie jest generalny remont. 
Zresztą wieża ciśnień jest zabytkiem 
i w tej chwili prowadzimy jedynie 
prace zabezpieczające – usłysze-
liśmy. 

(stop)
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

95-035 Ozorków ul. Żwirki 30
wydzierżawi działkę o nr ewidencyjnym 68/139 o pow. 
1497 m², działkę o nr ewidencyjnym 68/131 o pow. 
3353 m² oraz działkę o nr ewidencyjnym 68/140 o 
powierzchni 2288 ²m z istniejącą budowlą o konstrukcji 
betonowo-stalowej, wjazd na działki znajduję się od 
ul. Łęczycka 13.

Możliwość umieszczenia reklamy zewnętrznej, 
dobra lokalizacja, parking. 

Oferty proszę składać w sekretariacie siedziby 
fi rmy OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. +48 (42) 270 04 07

kom. +48 533-312-379

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
95-035 Ozorków ul. Żwirki 30 

wynajmie budynek wolnostojący, parterowy o 350 m², 
wykończony, pod działalność magazynową, wejście od 
strony ul. Żwirki 30 na działce o nr ewidencyjnym 19/1.

Możliwość umieszczenia reklamy zewnętrznej, 
dobra lokalizacja, pełna infrastruktura, 

komunikacja, parking. 

Oferty proszę składać w sekretariacie siedziby fi rmy 
OPK Sp. z o.o. ul. Żwirki 30 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. +48 (42) 270 04 07

kom. +48 533-312-379

nA PieSZO DO iRAnU!
jest poproszenie o poszanowanie 
i administrowanie prawami 
człowieka i wolnością wyborów 
w oparciu o Powszechną Dekla-
rację Praw Człowieka (UDHR), a 
także prawa kobiet, dzieci i wielu 
innych praw obywatelskich w Ira-
nie. Chciałbym całą trasę pokonać 
w niecały rok – słyszymy. 

Kamran Ghaderi nagrywa swoją 
wędrówkę i krótkie fi lmiki umiesz-
cza na facebooku. O swoich wraże-
niach mówi na żywo. 

- Cieszę się, bo spotykam się z 
życzliwością ludzi. Polska to piękny 
kraj. Później zawitam do Czech, a 
następnie będę szedł przez Słowa-
cję, Węgry, Serbię, Bułgarię, Turcję, 
aż do Iranu. 

(stop)

Czy urząd pogodzi zwaśnione strony?
Zdzisław Małolepszy uważa, 

że nie byłoby całego zamieszania, 
gdyby nie sąsiedzi. 

- Oni też wyrazili ostatnio chęć 
kupna tej działki. Wcześniej nie 
byli zainteresowani tym terenem. 
To dziwne, że miasto nie podjęło 
wcześniej żadnych działań. Prze-
cież to my pierwsi napisaliśmy 

Pani Teresa pokazuje pismo wysłane w połowie ub. roku do urzędu ws. 
działki 

do urzędu, że chcemy działkę 
wykupić. Skąd ta zwłoka? Coś tu 
jest nie tak. Jeśli sąsiedzi kupią 
działkę, to może być tak, że nie 
będziemy mogli wjechać na po-
dwórko – słyszymy. 

Druga strona inaczej przedsta-
wia problem.

- Obecnie nie chcemy wykupić 
tej działki – słyszymy od Jolanty F. 
(nazwisko do wiadomości red.). 
- Mamy nadzieję, że gdy opadną 
emocje sytuacja się unormuje. 
Niestety, wcześniej dochodziło 
do  scysji z powodu przeróżnych 
działań sąsiadów.

Burmistrz Jacek Socha również 
ma nadzieję, że sąsiedzi dojdą do 
porozumienia.

- Z całą pewnością nie dopuszczę 
do tego, aby nie było możliwości 
wjazdu na posesję. Muszę też od-
rzucić insynuacje, że urząd działa 
wbrew interesom kogokolwiek. 
Nie da się jednak ukryć, że jest tam 
wyraźny spór między sąsiadami. 
Dlatego, aby nie zaostrzać tego 
konfl iktu, wszelkie działania urzę-
du względem tej działki zostały 
wstrzymane. Póki co działka nie 
będzie wystawiona na sprzedaż. 

(stop) 

Łatają wieżę 
ciśnień 

Mieszkańcy liczą na mądrą decyzję burmistrza
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Takiego obrotu spra-
wy na pewno nie spo-

dziewał się inwestor, który w 
pobliżu przedszkola nr 4 rozpoczął 
budowę myjni samochodowej. Ro-
dzice maluchów podpisują się pod 
petycją i sprzeciwiają się inwestycji. 
Pismo z protestem w tym miesiącu 
trafić ma na biurko burmistrza. 

W niedzielę odbyło się spotkanie 
mieszkańców gminy Ozorków 
z przedstawicielami Prawa i 
Sprawiedliwości, m. in. Posłem 
Markiem Matuszewskim, Wice-
przewodniczącym Sejmiku Woj. 
Łódzkiego Zbigniewem Linkow-
skim oraz Radną Powiatu Kata-
rzyną Łebedowską zaś gościem 
honorowym spotkania była 
Minister w KPRM, Rzecznik Pra-
sowy Rządu Joanna Kopcińska. 

Spotkanie poświęcone było „No-
wej Piątce”, którą przedstawił Prezes 
Jarosław Kaczyński na konwencji 
podsumowującej 3 lata rządów PiS.  
Minister Kopcińska w swoim wy-
stąpieniu przypominała, że program 
Prawa i Sprawiedliwości został już pra-
wie zrealizowany i dlatego też zostały 

przygotowane kolejne propozycje w tym: 
500 plus na każde dziecko, dodatkowa 
emerytura w wysokości 1100 zł brutto. 
Rząd w przeciwieństwie do poprzedni-
ków obniża podatki a dla pracujących 
młodych osób do 26 roku życia znosi 
podatek Pit do zera. 

- Jest to wszystko robione dzięki 
dobremu i rozsądnemu zarządzaniu 
Państwem - podkreślała. Poseł M. Ma-
tuszewski mówił także o przywracaniu 
połączeń komunikacyjnych z mniejszymi 
miejscowościami właśnie takimi jak np. 
Leśmierz, teraz Rząd będzie dopłacał 

przewoźnikom, aby nie likwidowali 
połączeń autobusowych. 

Natomiast Wiceprzewodniczący Zbi-
gniew Linkowski podkreślał ,że założe-
niem obecnych władz jest zrównoważony 
rozwój Naszego Województwa. 

- Będziemy pracować inaczej niż po-
przednicy z PO-PSL. My dostrzegamy 
polską wieś jej problemy, my dostrzega-
my inne miasta i gminy niż tylko stolicę 
województwa. Osobiście zabiegam, aby 
jak najwięcej środków było przeznaczone 
dla Naszego regionu - mówił. 

Minister Joanna Kopcińska poinfor-
mowała że ruszył Rządowy program  
Budowy Dróg  Lokalnych, jest to kolejna 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców 
naszych Małych Ojczyzn podkreślała. 

- Dzięki środkom przeznaczonym na 
ten cel samorządy będą mogły znacznie 
więcej zrobić dróg niż dotychczas - ko-
mentował Zbigniew Linkowski. 

Kwota jaką Rząd przeznaczył, to po-
nad 250 milionów zł dla Województwa 
Łódzkiego. 

Nie zabrakło także pytań ze strony 
mieszkańców zwłaszcza w sprawach 
rolniczych i tu przypomniano co dotych-
czas Rząd zrobił w tej materii - dopłaty 
do paliwa największe od kilku lat, pomoc 
suszowa największa w całej Europie, 
promocja polskich produktów, ale przede 
wszystkim otwarcie nowych rynków dla 
polskich produktów rolnych, to tylko 
niektóre programy jakie są realizowane 

Dbamy o nasze Państwo 

przez obecną władzę. 
Poseł Matuszewski prosił wszystkich, 

aby mobilizowali swoich sąsiadów, zna-
jomych. Aby licznie pójść na wybory 26 
maja, bo od tego zależy jak nasza Polska 
będzie wyglądać, jak szybko będzie się 
rozwijać. 

- Wiem, że o Polskie interesy będziemy 
musieli walczyć i wiem, że Pani Minister 
Joanna Kopcińska będzie zabiegać o spra-
wy Polskie, ale będzie także zabiegać o 
Nas – Nasz Region, Nasze Województwo 
- podkreślał poseł Matuszewski. 

Rodzice przedszkolaków liczą, że 
budowa myjni zostanie zaniechana. 
Nie przyjmują argumentów, że wszel-
kie wymagane przepisami formalne 
wymogi zostały już zakończone a 
budowa właśnie weszła w końcową 
fazę.

- Tej inwestycji w takim miejscu 
nie powinno być. Od samego po-

czątku była trzymana w 
tajemnicy. Gdy pojawili 
się robotnicy, to nikt jesz-
cze nie wiedział co zamie-
rzają przy przedszkolu 
wybudować. Była totalna 
dezinformacja. Nawet 
dyrektor przedszkola nic 
nie wiedziała o myjni – 
mówi matka przedszko-
laka z „czwórki”. 

Beata Dobrzyńska, 
dyrektor PM nr 4, rzeczy-
wiście o budowie myjni 
nie była w pierwszej 
fazie inwestycji informo-
wana przez inwestora. 

- No cóż, nie ukry-
wam, że było to dla mnie 
dość spore zaskoczenie. 
Nie spodziewałam się, 
że tak blisko przedszko-
la powstanie myjnia. 
Skłoniło mnie to do roz-

mów z inwestorem, który zapewniał, 
że dołoży wszelkich starań, aby 
inwestycja była dla nas jak najmniej 
uciążliwa – słyszymy od dyrektor 
przedszkola. - Rodziców nie prze-
konała jednak argumentacja inwe-
stora, dlatego 
jest ta pety-
cja sprzeci-
wu wobec 
inwestycji. 
P o w i e m 
szczerze, że 
ja też mam 
negatywne 
z d a n i e  o 
powstającej 
myjni. 

O proble-
mie rozma-
wialiśmy również z Michałem Ma-
łysą, radnym miejskim. 

- Nie dziwię się, że w przedszkolu 
jest duże zaniepokojenie związane z 
inwestycją. Nie wiem, czy na protest 
nie jest już za późno. Być może tej 
inwestycji nie da się na tym etapie za-
blokować. Jednak z tego co udało mi 
się ustalić, to rodzice w petycji zwra-
cają też uwagę na szereg rozwiązań, 
które mają zmniejszyć uciążliwość. 
Podnoszona jest na przykład kwestia 
ustawienia ekranu pomiędzy myjnią 

Rodzice obawiają się o zdrowie swoich pociech 

a przedszko-
lem, dzięki 
k t ó r e m u 
detergenty 
nie przedo-
st awałyby 

się na teren 
przedszkola i bawiące na powietrzu 
dzieci. Jest też mowa w petycji o po-
trzebie budowy nowego dojazdu do 
przedszkola, bo przy myjni nie będzie 
już miejsca. To na pewno ważne, aby 
zająć się tym problemem – uważa 
samorządowiec. 

Inwestor Marcin Chętnik nie 
zgadza się z krytycznymi uwagami. 

- Moje zdanie jest takie, że naj-
pierw powinno się poczekać na 
uruchomienie myjni. Może się bo-
wiem okazać, że z tej dużej chmury 

będzie mały deszcz a myjnia wcale 
nie będzie uciążliwa. Myślę, że 
uda nam się zakończyć inwestycję 
jeszcze w tym miesiącu. Posiadamy 
pozwolenie na budowę myjni ze 
starostwa a dokumenty w sprawie 
inwestycji zostały też przesłane 
urzędowi miasta. Nie mamy sobie 
nic do zarzucenia – twierdzi inwe-
stor. - Oczywiście nie chcemy żad-
nych konfliktów, być może warto 
byłoby się spotkać w magistracie i 
w szerszym gronie porozmawiać o 
spornych kwestiach. 

Burmistrz Jacek Socha także mówi 
o potrzebie rozmów.

- Nie widzę żadnych proble-
mów, abyśmy się spotkali. Jestem 
pewien, że uda się wypracować 
kompromis.

(stop)

Budowana myjnia wzbudza 
spore emocje 

Rodzice boją się o dzieci!

Spotkania ws. „Nowej Piątki PiS”

Od 8 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają godziny otwarcia Biura Poselskiego Posła Marka Matuszewskiego. Biuro mieści się przy placu Jana Pawła II 17 w Ozorkowie, obecnie będzie czynne od godz. 16.30 do 19.00 w każdą środę.  
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W Konarac h 
odkryta zosta-

ła osada sprzed ponad tysiąca 
lat. Zadowoleni są archeolodzy, 
którzy szybko rozpoczęli prace 
w tym miejscu. W gorszej sytuacji 
są właściciele terenów na których 
wybudowane mają zostać domy 
jednorodzinne. 

- Mieszkam w pobliżu i prak-
tycznie z okien domu mogę 
obserwować działania arche-
ologów. Porządnie przekopali te 
dwie prywatne działki. Z tego 
co wiem, to natrafili na ślady 
słowiańskiej osady. Odkopane 
zostały paleniska, natrafiono też 
na resztki ceramiki – mówi Jacek 
Grochowina.

Nie jest to pierwsze archeologicz-
ne odkrycie w gminie Ozorków.

Wkrótce rusza przebudowa ul. 
Łęczyckiej na odcinku od ul. Sty-
pułkowskiego do Rolnej. Przetarg 
na to zadanie ogłoszono w lutym, 
jednak by móc go rozstrzygnąć, 
miasto Ozorków i powiat zgier-
ski – partner inwestycji, musiały 
zwiększyć w swoich budżetach 
wielkość środków. Okazało się, 
że prace będą kosztować ponad 
9 mln zł, czyli znacznie więcej, niż 
pierwotnie zakładano. Powodem 
są stale rosnące koszty robót i 
materiałów budowlanych.

Na przetarg wpłynęło 6 ofert, 
najniższa z nich opiewa na 9 670 
260 zł. Złożyła ją firma Larkbud 
– ta sama, która była wykonawcą 
I etapu inwestycji pn. Przebu-
dowa układu komunikacyjnego 
w Ozorkowie; dofinansowanej z 
funduszy unijnych. Przypomnij-

RemOnt ŁęcZycKiej 
my; w minionych dwóch latach, w 
pierwszym etapie, przebudowano 
już ul. Maszkowską, Południową 
z mostem i wybudowano dwa 
nowe ronda.  

Modernizacja Łęczyckiej otwie-
ra realizację II etapu inwestycji; by 
móc do niego przystąpić miasto i 
powiat zgierski musiały wygospo-
darować w swoich tegorocznych 
budżetach dodatkowe pieniądze 
na ten cel. W sumie po blisko 2,5 
mln zł.

W ramach prac na Łęczyckiej po-
wstanie nowa nawierzchnia jezdni, 
zjazdy do posesji, chodniki i ścieżka 
rowerowa, krawężniki, kanalizacja 
deszczowa, przejścia dla pieszych, 
przepusty i oświetlenie uliczne.

Kolejne ulice, objęte drugim 
etapem inwestycji, to Traugutta, 
Żeromskiego i Stypułkowskiego. 

Budowali dom, dokopali się do osady 

Działka została przekopana przez archeologów

badań. Mowa o pierścieniowatym 
grodzisku powstałym na przeło-
mie VIII i IX wieku, co oznacza, 
że tak imponująco odległa historia 
sięga czasów wcześniejszych niż 
początki tworzenia zrębów pań-
stwa polskiego przez władców 
dynastii Piastów. Na terytorium 
dzisiejszego Czerchowa osiedlili 
się pierwsi chrześcijanie, ucieki-
nierzy z Moraw, którzy przywę-
drowali tutaj pod dowództwem 
niejakiego Czyrcha, od imienia 
którego powstała nazwa miej-
scowości Czerchów. Historyczne 
grodzisko zostało zbudowane 
przez to dobrze zorganizowane 
i doświadczone plemię, co dziś 
naukowcy określają jako jeden z 
najstarszych na naszych ziemiach 
obiektów osadnictwa grodowego.

Trwają prace nad wydaniem 
książki o czerchowskim gro-
dzisku.

(stop)Na zdjęciu J. Grochowina 

Fragment dzisiejszego sołectwa 
Czerchów jest dla naukowców nie-
zwykle wartościowym obiektem 

Niektórzy kierowcy argumen-
tują, że wydzielenie w centrum 
płatnych miejsc postojowych 
rozwiązałoby problem zapcha-
nych parkingów. Co na to władze 
miasta?
- Na razie nie rozważamy ustawienia 
parkomatów – mówi burmistrz Jacek 
Socha. - Taka inwestycja powinna 
zostać dokładnie przemyślana, bo 
jak łatwo się domyślić są zwolennicy 
i przeciwnicy takiego rozwiązania. 
Wpływy z parkomatów do kasy 
miasta raczej nie byłyby duże. 

(stop)

Czy w Ozorkowie 
będą parkomaty? Ozorków Przy głównych ulicach 

w mieście można uj-
rzeć stare meble, opony i inne 
odpady wielkogabarytowe. Miesz-
kańcy, którzy poinformowali re-
dakcję o sprawie, dziwią się, że tego 
typu śmieci zalegają w centrum 
miasta od ponad dwóch tygodni. 

- Co się stało, że tak dużo od-
padów składowanych jest przy 

Widok, który razi

ulicach? To razi – mówi jeden z 
mieszkańców. 

W OPK dowiedzieliśmy się, że 
odpady wielkogabarytowe zosta-
ły przez niektórych ozorkowian 
wystawione za późno. Druga tura 
zbiórki takich odpadów odbędzie 
się już za kilka dni. 

(stop)
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
 

ZAPRASZA NA  
 

XI OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TANECZNE 
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA 

13 KWIETNIA 2019 
HALA SPORTOWA W OZORKOWIE 

UL. TARUGUTTA 2, 95-035 OZORKÓW 

WSTĘP WOLNY 

10.00 - 15.00 
PREZENTACJE KONKURSOWE 

Kierowca ciężarówki, która zapa-
liła się na trasie Ozorków – Zgierz, 
może mówić o dużym szczęściu... 
w nieszczęściu. Ogień pojawił 
się najpierw w komorze silnika i 
błyskawicznie objął kabinę. Kie-
rowcy udało się szybko opuścić 
pojazd. 

- Tuż za Ozorkowem poczułem 
niepokojące wibracje w silniku, ale 
do głowy by mi nie przyszło, że 
może być aż tak dramatycznie. Gdy 
silnik zaczął kopcić, zatrzymałem 
ciężarówkę. Po chwili buchnął 
ogień. Nie pozostało mi nic innego, 
jak wyskoczyć z kabiny – mówi 

roztrzęsiony kierowca.
Na miejsce przyjechało kilka 

wozów strażackich. Akcja sparali-
żowała ruch na krajówce. Utworzył 
się duży korek, a kierowcy mogli ze 
znacznej odległości obserwować 
kłęby czarnego dymu.

- Po raz pierwszy coś takiego mi 
się przydarzyło. Ciężarówką wio-
złem do Zgierza piach, tak więc nie 
było niebezpieczeństwa, że pożar 
strawi też ładunek. W każdym razie 
to przeżycie na długo pozostanie 
mi w pamięci – dodaje kierowca 
ciężarówki. 

(stop)

Najprawdopodob-
niej  już w maju 

mieszkańcy Ozorkowa będą mo-
gli skorzystać z bezpłatnych ba-
dań specjalistycznych w ramach 
współpracy miasta z Wojewódz-

Na to czekali pacjenci
kim Szpitalem Specjalistycznym 
w Zgierzu.

Burmistrz Jacek Socha spotkał 
się z dyrektor szpitala Agnieszką 
Jóźwik, by porozmawiać o szcze-
gółach przedsięwzięcia. 

- Lekarze specjaliści ze zgierskie-
go szpitala, wyposażeni w sprzęt 
diagnostyczny, wykonywaliby 
np. raz na kwartał, w ramach tzw. 
białego weekendu, specjalistyczne 
badania w gabinetach Miejskiej 
Przychodni Zdrowia w Ozorkowie 
lub w siedzibie szpitala. Mieszkańcy 
Ozorkowa w określonym dniu mo-
gliby skorzystać z akcji bezpłatnie 
i bez skierowania – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza. 

Jakiego rodzaju byłyby to bada-
nia? Np. kardiologiczne, endokry-
nologiczne, okulistyczne, ortope-
dyczne, USG, gastroskopia. 

- Dzięki tej inicjatywie mieszkań-

cy Ozorkowa mieliby wykonane 
badania, do których dostęp jest w 
naszym mieście ograniczony lub 
czas oczekiwania na ich przepro-
wadzenie jest bardzo długi – mówi 

burmistrz Jacek Socha. 
Konkretne daty, częstotliwość i 

rodzaj badań zostaną uzgodnione 
między zgierskim szpitalem, a MPZ 
w Ozorkowie. 

ciężarówka w ogniu

W Szkole Podstawowej im. Sta-
nisława Jachowicza w Leśmierzu 
otwarta została specjalistyczna 
pracownia do nauki języków ob-
cych. 25 stanowisk wyposażonych 
w słuchawki i mikrofony, jednostka 
centralna wbudowana w biurko 
nauczyciela oraz tablica multime-
dialna sprawiają, że nauka słówek, 
deklinacji i czasów wchodzi w 
nowy wymiar, a dotychczasowe 
obowiązki stają się przyjemnością. 

- Pierwsza w gminie Ozorków, ale i 
mieście profesjonalna pracownia języ-
kowa pozwala na nowoczesną naukę 
języka obcego, a korzystanie z tech-
nologicznych rozwiązań sprawia, że 
uczniowie uczą się szybciej i efektywnej 
– wyjaśnia Tomasz Wojtkiewicz, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Leśmierzu.

- Wyposażenie pracowni umożliwia 
zorganizowanie pracy grupowej. Na-
uczyciel i uczniowie dokładnie słyszą 
swoje wypowiedzi. Już teraz hałas 
dobiegający zza okien nie zniekształca 
wypowiadanych słów, dzieci się nie 
przekrzykują, a lekcje są urozmaicone, 

m.in. filmami obcojęzycznymi – dodaje 
lektorka Katarzyna Modlińska.

Uczniowie podkreślają, że dzięki no-
wej pracowni na zajęciach więcej czasu 
przeznaczane jest na dialogi, zajęcia są 
o wiele ciekawsze i nie ograniczają się 
tylko do materiałów w podręcznikach. 
Urządzenia umożliwiają nagrywanie 
wypowiedzi, a dzięki ich późniejszemu 
odsłuchaniu możliwa jest praca nad 
poprawnym akcentem.

- Zaprezentowane w pracowni 
rozwiązania dostępne były dotąd w 
prywatnych szkołach językowych, a 
korzystanie z nich wiązało się obok 
wysokich opłat z dojazdem do Łodzi. 
Pan dyrektor od dłuższego czasu 
zabiegał o środki, motywowany proś-
bami uczniów, którzy chcieli uczyć się 
języków obcych w podobnych warun-
kach jak ich koledzy za granicą. Cieszę 
się, że udało się w budżecie naszego 
samorządu znaleźć środki na realiza-
cję tej inwestycji – mówi wójt Tomasz 
Komorowski. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 
40 tysięcy zł.

Leśmierz kształci poliglotów
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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 

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

Młodszy monter / monterka
Wykształcenie podstawowe, 
podstawowa obsługa 
komputera 
Randstad Polska Sp.zo.o. 
Inż. 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

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

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

Nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu branży samochodowej
Wykształcenie wyższe 
mechaniczne lub średnie 
zawodowe techniczne, 
przygotowanie pedagogiczne,
Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-89-82

Fryzjer damsko – męski
Wykształcenie gimnazjalne, 
średnie, umiejętność strzyżenia 
damsko – męskiego, umiejętność 
koloryzacji
Salon Fryzjerski damsko – męski 
„Anna”
Anna Kowal – Nowakowska 
Ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
Tel: 693-449-522

Elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe elektryczne
„Eltrix”
Piotr Sankowski
Ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
Tel: 604-507-820
Miejscem wykonywania pracy 
jest Teren Kraju

Technolog
Wykształcenie wyższe 
techniczne – technolog, 
otwartość na zdobywanie 
wiedzy, obsługa programy 
AutoCad, obsługa programu 
Excel, wyobraźnia przestrzenna
BORGA Sp. z o.o. w Gdańsku 
Oddział w Górze Św. Małgorzaty
ul. Azymutalna 9, 
80-295 Gdańsk
Tel: 601 622 430
Miejscem wykonywania pracy 
jest Góra Św. Małgorzaty

Specjalista inż. walidacji
Wykształcenie min. Średnie 
techniczne, Znajomość pakietu 
MS Office, znajomość rysunku 
technicznego, znajomość metod 
statystycznych, znajomość 
języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym.
HTL Strefa SA
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków
Tel: 24 721 93 44

Pracownik fizyczny
Solidność i obowiązkowość
Firma „Ko- Mar”
Malicki Michał
Ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
Tel: 572-765-716
Miejscem wykonywania pracy 
jest Łęczyca

Kierowca autobusu 
Wykształcenie zasadnicze 

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

Pracownik higieniczno – 
porządkowy
Wykształcenie podstawowe, 
orzeczenie dla celów sanitarno – 
epidemiologicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy
Ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
Tel: 24 388-26-01 wew. 104

Nauczyciel języka 
polskiego
Wykształcenie wyższe filologia 
polska 
Szkoła Podstawowe im. Jana 
Pawła II Góra św. 
Małgorzaty 42
99-122 Góra Św. Małgorzaty
Tel: 601-763-186

Pracownik fizyczny
Wykształcenie brak lun 
niepełne podstawowe, 
komunikatywność
PPU „Gal” Włodzimierz Gal
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-38-45

Społem PSS Mazur w Łęczycy 
wydzierżawi lokal na cele miesz-
kalne 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

Oddam w dz ier żawę łąkę 
8200mkw koło wsi Kwiatkówek. 
Tel.: 601-513-450

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

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

Sprzedam skuter dwuosobowy, 
mało używany. Tel.: 502-851-180

Sprzedam dom w Ozorkowie 
83mkw na działce 1016mkw.  2 
pokoje, kuchni, łazienka z WC + 
budynki gospodarcze. Tel.: 513-
918-135

Sprzedam spawarkę, 2 imadła, 
silnik. Tel.: 667-713-348

Sprzedam piłę spalinową stihl, 
sadzarkę, opryskiwacz, silnik 7,5. 
Tel.: 503-500-845

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

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

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M4 o pow. 60,67 mkw, 
parter w Ozorkowie lub zamienię 
na M3 własnościowe o pow.  do 
40 mkw, parter w Ozorkowie. Tel.: 
277-25-94

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M3 o pow. do 40 mkw, parter w 
Ozorkowie. Tel.: 277-25-94

Sprzedam działkę budowlano
-produkcyjną przy trasie Gostków
-Poddębice w miejscowości Tur. 
Tel.: 603-044-492
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Kumin obniża stężenie “złego” 
cholesterolu  trójglicerydów 
we krwi oraz zwiększa stężenie 
“dobrego” cholesterolu HDL we 
krwi. Kumin łagodzi zaburzenia 
trawienne. Stymuluje wydzielanie 
enzymów przez trzustkę, które 
warunkują absorpcję składników 

Wzbogacają smak naszych ulu-
bionych dań. Korzystamy z nich 
coraz chętniej i poznajemy coraz 
więcej nawet najbardziej egzo-
tycznych. Większość przypraw 
i ziół ma właściwości prozdro-
wotne, ale nie wszystkie - i nie w 
każdej ilości. Są przypadki, kiedy 
przyprawy mogą nam szkodzić. 

1. SOS SOJOWY
Dostępny w rozmaitych odmia-

nach, stanowi popularną przy-
prawę do zup oraz bazę smakową 
dla bardziej “złożonych” sosów. 
Wytwarzany jest z fermentowanych 
ziaren soi z dodatkiem prażonej 
pszenicy bądź ryżu. Obecnie sosy 
sojowe wzbogacane są szkodliwy-
mi substancjami dodatkowymi. 
Wiele z nich, importowanych z kra-
jów, takich jak Chiny, Tajlandia czy 
Tajwan, zawiera także toksyczne 
związki o działaniu rakotwórczym 
– co wielokrotnie było przedmiotem 
międzynarodowych “skandali spo-
żywczych”. 

2. BAZYLIA
Jedna z najczęściej spotykanych 

przypraw doniczkowych w pol-
skich domach. Posiada charakte-
rystyczny, nieco pikantny aromat, 
dzięki czemu świetnie podkreśla 
smak zarówno gorących, jak i 
zimnych dań. Ma także szereg wła-
ściwości prozdrowotnych. Przede 
wszystkim wspomaga trawienie i 
przynosi ulgę w dolegliwościach ga-
strycznych. Zmniejsza także nadpo-
budliwość, poprawia nastrój, można 
ją też stosować zewnętrznie w miej-
scach ukąszeń przez owady. Nieste-
ty, bazylia wykazuje również szko-
dliwe działanie, jeśli jest stosowana 
w większych ilościach, szczególnie 
w postaci olejku. Wszystko przez 
zawarty w niej estragol – związek 
o właściwościach genotoksycznych, 
który – jak wynika z badań na 
myszach – może doprowadzić do 
rozwoju nowotworu wątroby. 

Naturalne składniki zawarte w natce pietruszki gwarantują roz-jaśnienie skóry. Oznacza to, że eliminuje ona przebarwienia lub ciemne miejsca na skórze. Świe-ża pietruszka również świetnie sobie radzi z trądzikiem. Zanim sięgniesz po kosmetyki zawiera-jące ekstrakty pietruszki w skła-dzie, wypróbuj domową, prostą maseczkę ze świeżej pietruszki. Namocz pietruszkę w ciepłej wo-dzie. Zmiękczoną pietruszkę   po-siekaj na drobno i zmiażdż w moździerzu. Zgnieć ją do postaci przypominającej w konsystencji pastę. Do tak powstałej pasty dodaj łyżkę soku z cytryny i 2 łyżeczki miodu. Utrzyj wszystko razem jeszcze raz w moździerzu, a następnie przełóż do mniejszej mi-seczki. Przed nałożeniem maseczki umyj twarz. Opłucz i wytrzyj do 

sucha. Delikatnie nałóż maseczkę na twarz unikając okolic oczu. Po-zostaw maseczkę na 10 - 15 minut. Niech maseczka zadziała na skórę. Zmyj z twarzy letnią wodą i wytrzyj do sucha. Nałóż organiczny krem nawilżający. Maseczkę z piet  ruszki stosuj 2-3 razy w tygodniu. Warto też spróbować maseczki odżywczej z natką pietruszki - nat-kę pietruszki opłucz i drobno por-wij dłońmi. Dodaj 2-4 łyżki bardzo ciepłego mleka, przykryj dwoma płatkami kosmetycznymi i odstaw na 10 minut. Po tym czasie ciepłe i nasączone płatki kosmetyczne po-łóż na zamkniętych powiekach. Po 10 min usuń płatki kosmetyczne. Pietruszkę z mlekiem, która po-została po zaparzeniu, zagęść odrobiną mąki ziemniaczanej i wymieszaj. Papką posmar uj twarz, po 15 spłucz letnią wodą. Dwie łyżeczki drobno posiekanej natki pietruszki połącz z tłustą śmietaną (gdy masz cerę suchą) lub chudym twarożkiem i 4   kro-plami soku z cytryny (gdy masz tłustą). Maseczka odświeży i roz-jaśni zmęczoną cerę. 

Przesilenie wiosenne sprawia, że 
nie masz siły na nic. Odczuwasz 
wieczne zmęczenie i brak chęci 
do życia, masz problemy z kon-
centracją, ciągle chce ci się spać. 
Niby nic ci nie jest, ale serce koła-
cze, głowa boli, w kościach łamie. 

Objawy przesilenia wiosennego

Przesilenie wiosenne możesz od-
czuwać nawet przez kilka tygodni. 
Do najbardziej charakterystycznych 
jego objawów należą:

• osłabienie 
• senność 
•  częste bóle głowy i bóle mięśni 

(być może z powodu niedoboru 
witamin i soli mineralnych) 

•  osłabienie refl eksu i mięśni (za 

mało potasu) 
•  rozdrażnienie, mniejsza odpor-

ność na stresy, bolesne skurcze 
mięśni (niedobór magnezu) 

•  nagłe ataki zmęczenia (niedo-
bór żelaza) 

•  wypadanie włosów (brak cyn-
ku) 

7 rad na przesilenie wiosenne
• nie przepracowuj się 
•  śpij nie mniej niż 8 godzin, 

koniecznie od około godz. 22 
• przejdź na dietę lekkostrawną 
• pij dużo soków owocowych 
• nie unikaj nowalijek 
•  uzupełnij dietę preparatami 

wielowitaminowymi 
• ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz 

- a przynajmniej spaceruj 

Wiosenne przesilenie

natka dobra na cerę

Kmin rzymski - właściwości
odżywczych. Zawarty w kuminie 
tymol stymuluje wydzielanie 
żółci i enzymów trawiennych 
odpowiedzialnych za trawienie 
pokarmu. Kmin rzymski obniża 
poziom cukru we krwi, przyczynia 
się do obniżenia poziomu glukozy 
we krwi u osób z hiperglikemią 

oraz zmniejszenia masy ciała. 
Dodatkowo zaobserwowano 
obniżenie poziomu mocznika we 
krwi. Stwierdzono także, że kumi-
naldehyd i kuminol zawarte w 
kuminie wpływają na zwiększenie 
wydzielania insuliny. Kmin rzym-
ski polecany jest też w stanach 
zapalnych dróg oddechowych 
(np. zapalenia oskrzeli), a także 
w przebiegu astmy.

Przyprawy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia
bardziej) szkodliwą. 
Wśród negatyw-
nych skutków zdro-
wotnych naduży-
wania soli wymie-
nia się zwiększone 
ryzyko rozwoju, 
m.in.: nadciśnienia 
tętniczego, chorób 
serca, cukrzycy , 
miażdżycy, nowo-
tworów, otyłości, a 
także drażliwości 
układu nerwo-
wego. Zalecana 
dzienna dawka 
soli wynosi 5 g, 
co odpowiada za-
wartości płaskiej 
łyżeczki. Nale-
ży jednak wziąć 
pod uwagę fakt, 
że chlorek sodu 
stanowi składnik 
wielu gotowych produktów, więc w 
praktyce spożywamy go znacznie 
więcej, niż nam się wydaje. 

4. MIĘTA
Zioło, którego nie trzeba rekla-

mować. Poważnym przeciwwska-
zaniem dla stosowania tej przy-
prawy są problemy związane ze 
śluzówką przewodu pokarmowego. 
Nadmierne spożycie mięty może 
doprowadzić do jej podrażnienia, 
a nawet uszkodzenia. 

5. CYNAMON CASSIA
Obniża poziom “złego” choleste-

rolu, hamuje rozprzestrzenianie się 
komórek nowotworowych, działa 
korzystnie na układ pokarmowy. 
Problem w tym, że większość cy-
namonu dostępnego w sklepach 
to… niezupełnie cynamon. Ten 
“prawdziwy” to cejloński Cinna-
momum verum. W dystrybucji 
najczęściej mamy jednak do cz y-
nienia z Cinnamomum cassia. Obie 
przyprawy różnią się nie tylko pod 
względem smaku. Cinnamomum 
cassia zawiera dużą ilość kumary-
ny – związku, który ma toksyczny 
wpływ na wątrobę. 

6. OSTRA PAPRYKA
Chilli, habanero, jalapeno – w 

polskich sklepach coraz czę-
ściej można trafi ć na czerwone 
papryczki różnych kształtów 
i rozmiarów. Spożywane w 

nadmiarze 
papryczki chili mogą doprowadzić 
do poważnego podrażnienia błon 
śluzowych i dolegliwości układu 
pokarmowego. 

7. ROZMARYN
Zioło o wyrazistym, leśnym zapa-

chu, stosowane jako przyprawa do 
mięs – w szczególności czerwonych, 
takich jak dziczyzna, wołowina 
czy wieprzowina. Wykazuje się 
działaniem przeciwbakteryjnym, 
przeciwzapalnym, przeciwgrzybi-
czym, przeciwnowotworowym… 
Nic, tylko się zajadać? Niezupełnie. 
Z ziołami dobrze jest uważać, po-
nieważ dobroczynne właściwości 
można z nich wydobyć jedynie 
wówczas, gdy pamiętamy o umia-
rze – a gdy przeholujemy, korzyść 
łatwo zamieni się w szkodę. W 
stosowaniu rozmarynu szczególne 
środki ostrożności zaleca się kobie-
tom w ciąży. Spożywanie tego zioła 
w nadmiernych ilościach może bo-
wiem odbić się na zdrowiu płodu, a 
nawet doprowadzić do poronienia. 
Rozmaryn w bardzo ograniczo-
nych dawkach powinny również 
stosować osoby mające problemy 
z krzepliwością krwi, napadami o 
charakterze padaczkowym, a także 
uczulone na aspirynę – rozmaryn 
zawiera bowiem kwas salicylowy, 
będący chemiczną podstawą tego 
leku. 
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Kumin obniża stężenie “złego” 
cholesterolu  trójglicerydów 
we krwi oraz zwiększa stężenie 
“dobrego” cholesterolu HDL we 

Kmin rzymski

cassia zawiera dużą ilość kumary-
ny – związku, który ma toksyczny 
cassia zawiera dużą ilość kumary-
ny – związku, który ma toksyczny 
cassia zawiera dużą ilość kumary-

wpływ na wątrobę. 
ny – związku, który ma toksyczny 
wpływ na wątrobę. 
ny – związku, który ma toksyczny 

6. OSTRA PAPRYKA
Chilli, habanero, jalapeno – w 

polskich sklepach coraz czę-
Chilli, habanero, jalapeno – w 

polskich sklepach coraz czę-
Chilli, habanero, jalapeno – w 

ściej można trafi ć na czerwone 

3. SÓL
Często określa się ją mianem “bia-

łej śmierci”, które dzieli z cukrem 
– substancją równie (lub jeszcze 
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ciekawie i Na wesoło

Kocie ciekawostki Kroplówka z soków miód z szerszeniami 

Koty posiadają dodatkowy zmysł - połączenie powonienia 
i smaku oraz dodatkowy receptor, tzw. organ Jacobsona 
w górnej części podniebienia. Każdy koci nos jest tak 
unikalny, jak linie papilarne u człowieka  Prawie 10% 
wszystkich kości kota znajduje się w jego ogonie. Koty 
nie mają obojczyka. Ten “brak” sprawia, że mogą wciskać 
się we wszystkie szczeliny, przez które może przejść ich 
głowa. Kot spędza ok 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, 
że dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat swojego życia. 
Kot nie widzi tego, co znajduje się bezpośrednio przed 
jego nosem, dlatego często nie może znaleźć małych 
kawałeczków (np. jedzenia) na podłodze. Koty wydają z 
siebie ok. 100 różnych dźwięków, psy tylko ok. 10

Zeng, 51-letnia mieszkanka środkowych Chin, podała so-
bie dożylnie sok z ponad 20 różnych owoców. Sądziła, że 
dzięki temu aktywne substancje lepiej się wchłoną. Zamiast 
poprawić stan zdrowia, owocowa kroplówka doprowadziła 
do groźnego zakażenia i uszkodzenia narządów. Kobieta 
spędziła 5 dni na oddziale intensywnej opieki medycznej. 
Krótko po kroplówce u pacjentki pojawiły się świąd i go-
rączka. Na początku kobieta zignorowała swoje objawy, 
jednak o wszystkim dowiedział się mąż, który nakłonił ją do 
wizyty w miejscowym szpitalu. Chinka miała ciężkie zaka-
żenie. Groziła jej sepsa i niewydolność wielonarządowa. By 
oczyścić krew, prowadzono dializy. Chorej zaordynowano 
także antybiotyki i leki zwiększające krzepliwość.
- Myślałam, że świeże soki są bardzo odżywcze. Nigdy 
nie sądziłam, że ich wstrzyknięcie może być szkodliwe - 
opowiada Zeng, która od jakiegoś czasu interesuje się 
medycyną alternatywną/ludową.

Firma z prefektury Ōita, która specjalizuje się w sprzedaży 
niewielkich serii miodów, oferuje klientom Honey with Hor-
nets z zatopionym szerszeniem azjatyckim (to podgatunek 
występujący w Japonii). Określenie zatopiony nie jest przy 
tym wyłącznie opisem technicznych aspektów produktu, 
ale stwierdzeniem faktu, gdyż owad został żywcem zato-
piony w miodzie. Szerszenie, które są naturalnymi wrogami 
pszczół, były ponoć wyłapywane przez pszczelarzy. W opi-
sie produktu pojawiają się stwierdzenia, że związki i wyciągi 
z ciała szerszenia wnikają do miodu, wpływając na jego 
smak i właściwości zdrowotne. Japończycy sugerują, że po 
zjedzeniu miodu szerszeń może zostać zalany alkoholem. 
Honey with Hornets można zamawiać za pośrednictwem 
platformy Rakuten. Za 150-gramowy słoiczek trzeba za-
płacić 1260 jenów, czyli ok. 43 PLN.
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