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Policja interweniowała 
w miejskim Parku w ozorkowie. 

z powodu gawronów prace zostały przerwane

Dzień Dziecka 
w łęczycy

seks 
bezdomnych 
przy kaliskiej

w łęczycy

Łabędź w salonie 
samochodowym
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Miss 
z Łęczycy 

i Ozorkowa.
Sara 

Darmach 
i Marcelina 
Brygier na 
wybiegu

majątki 
poddębickiej 

władzy

BlOkada na TrauguTTa?
Czy centrum Ozorkowa zostanie sparaliżowane? 

Na Traugutta rośnie zniecierpliwienie niektórych 

mieszkańców. Jacek Kałużny (na zdjęciu) 

chce spotkać się z burmistrzem i rozmawiać o 

inwestycji. Kością niezgody jest fatalny stan 

drogi. Mieszkańcy grożą blokadą.
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W wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego, w mieście wygrała Ko-
alicja Europejska uzyskując 46,08% 
głosów.
Na Koalicyjny Komitet Wyborczy Ko-
alicję Europejską głos oddało 2 226 
łęczycan, czyli o 399 głosów więcej niż 
drugi w kolejności KW Prawo i Sprawie-
dliwość, który w Łęczycy uzyskał 37,82% 
(1 827 głosów). Na trzecim miejscu zna-
lazł się KW Wiosna Roberta Biedronia, 
który uzyskał 5,86% (283 głosy).

Pozostałe komitety uzyskały:
– KWW Konfederacja 
– 4,37% (211 głosów)

– KW Kukiz’15 
– 3,27% (158 głosów)
– KKW Lewica Razem
 – 2,61% (126 głosów)

Do urn wyborczych poszło 42,34% 
uprawnionych do głosowania – wydano 
4 882 karty na 11 530. Oddano 4831 
ważnych głosów.

Z inicjatywy starosty 
łęczyckiego Janusza 

Mielczarka, przy współudziale 
burmistrza miasta Łęczyca Pawła 
Kuleszy i wójta gminy Grabów Ja-
nusza Jagodzińskiego, w dniach  
9 i 10 października zorganizowa-
ne zostaną Dni Pamięci Profesora 
Wacława Felczaka. 

Udział w obchodach potwier-
dzili profesorowie, współpracow-
nicy wielkiego polskiego history-
ka. Na uroczystości zostali także 
zaproszeni m.in. ambasador Re-
publiki Węgierskiej w Polsce oraz 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Pamięć profesora 
będzie uczczona podczas prelekcji 
na temat jego życia i działalności, 
odsłonięcia wystawy przedsta-
wiającej sylwetkę W. Felczaka, 
uhonorowanie postaci poprzez 
nadanie Placowi Przyjaźni imie-
nia profesora. W kolejnym dniu, 
w miejscu urodzin znajdującym 
się na terenie gminy Grabów, w 
miejscowości Golbice, nastąpi od-
słonięcie obelisku z pamiątkową 
tablicą. 

(mku)

SM „Łęczycanka” reali-
zuje projekt związany 

z rekultywacją terenów zielonych. 
Prace dobiegają końca na osiedlu 
„Konopnicka”. Mieszkańcy pytają 
o wykonaną koncepcję i ławki.

Zarząd „Łęczycanki” podjął de-
cyzję o zmianie wyglądu przyblo-
kowych terenów.

- Wykonujemy rekultywację 
części terenów zielonych zlokalizo-
wanych na osiedlach „Konopnicka” 
i Belwederska”. W dalszej perspek-
tywie przewidujemy takie prace na 
osiedlu „Wojska Polskiego” - mówi 
prezes Jarosław Pacholski. - Prace 
te są częścią wcześniej opracowa-
nych koncepcji zagospodarowania 

Sara Darmach zosta-
ła I Wicemiss Ziemi 

Łódzkiej Nastolatek 2019. 15-lat-
ka otrzymała także tytuł Miss 
Internetu. Dla Łęczycy to powód 
do dumy.

Młodziutka Sara jest uczennicą 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. 
Interesuje ją aktorstwo i modeling. 
Gdy dorośnie, chciałaby pracować 
jako lekarz medycyny estetycznej. 

Uroczysta gala odbyła się w 
czwartek w łódzkiej hali Expo. O ty-
tuł najpiękniejszej rywalizowało 18 
nastolatek w wieku 14-17 lat. Tytuł 
najpiękniejszej przypadł 14-letniej 
łodziance, Zuzannie Dziadkow-
skiej. 

Dziewczęta podczas finałowego 
wieczoru wystąpiły siedmiokrotnie 
prezentując się w strojach: sporto-
wych, codziennych, w kostiumach 
kąpielowych, sukniach wieczo-
rowych, kombinezonach oraz w 
sukniach ślubnych. Odbył się także 
pokaz “strażacki”. Jednym ze spon-
sorów gali jest producent umundu-
rowania dla strażaków. Spośród 18 
dziewcząt, po pierwszych czterech 
wyjściach na scenę, wybrano dzie-
sięć nastolatek do dalszego etapu. W 
wyborach Miss  Nastolatek Ziemi 
Łódzkiej udział wzięła także druga 
łęczycanka – Iga Trzeciak. 

(zz)

W piątek (7 czerwca) 
w parku miejskim w 

Łęczycy odbędzie się prawdziwe 
kolorowe szaleństwo. Organiza-
torzy zapraszają od godziny 15. 
Na mieszkańców czekać będzie 
szereg atrakcji.

Festyn Baniek Mydlanych i Święto 

Kolorów zapowiada się niezwykle 
atrakcyjnie. Impreza ma obfitować 
w konkursy, zabawy, smakołyki. 
Co najważniejsze, będzie mnóstwo 
kolorowego proszku, w końcu to 
święto kolorów. Magii dodadzą też 
bańki mydlane jak z bajki.

(zz)

Pytania o przyblokowy teren

Mieszkańcy pytają o zrealizowany projekt

Oprócz ławek na zrewitalizowanym terenie, mieszkańcy poprosili o 
dodatkowe ławki w cieniu

tych terenów. Na początku były 
zamontowane i oddane do użytku 
mieszkańców urządzenia fitness. 
Obecnie urządzamy tereny zielone, 
które znacznie poprawią estetykę a 
jednocześnie zlikwidują tzw. „dzi-
kie nasadzenia”.

Większość mieszkańców chwali 
działania zarządu spółdzielni, lecz 
są też i tacy, którzy mają wątpli-
wości.

- Zastanawiam się dlaczego za-
rząd zmienił projekt rewitalizacji. 
Zanim przystąpiono do działania, 
na klatkach schodowych były 
rozwieszone projekty terenów 
zielonych. Potem, kiedy rozpoczęto 
prace już niczego z nami, mieszkań-
cami nie konsultowano, a projekty 
zdjęto – mówią państwo Baranow-
scy z bloku przy Konopnickiej. - 
Roboty były prowadzone późnym 
popołudniem.

Prezes Jarosław Pacholski wyja-
śnia wątpliwości.

- Po pierwsze na klatkach scho-
dowych nie eksponowaliśmy pro-

jektów, a jedynie koncepcje. Te 
ostatnie mają to do siebie, że mogą 
się zmieniać – mówi J. Pacholski. - 
Natomiast termin wykonywania 
robót zależał od wykonawców, 
podpisaliśmy umowę na wykona-
nie konkretnego zadania, nie było 
sprawą spółdzielni, o której godzi-
nie będą prowadzone prace.

W chwili obecnej roboty na osie-
dlu są już na ukończeniu, w czwar-
tek posiano trawę między blokiem 5 
i 3 przy ulicy Konopnickiej. 

Mieszkańcy poprosili też w spół-
dzielni o ustawienie dodatkowych 
ławek.

- Zgłaszaliśmy tę sprawę. Ławki, 
które ustawiono do tej pory znajdują 
się na otwartym nasłonecznionym 
terenie a my, jako osoby starsze w 
upalne dni szukamy cienia – mówi 
Alina Pieczonka. 

Prezes J. Pacholski zapewnia, 
że prośba mieszkańców zostanie 
spełniona.

(mku)

eurowybory. Jak 
głosowali mieszkańcy?

radni utworzą klub

Pamięć o uczonym z Golbic

Święto Kolorów i Festyn Baniek 
Mydlanych w parku miejskim

15-letnia Sara z tytułem

Na zdjęciu Sara Darmach

Rada Miasta jest wy-
raźnie podzielona na 

samorządowców, którzy weszli 
z komitetu burmistrza Pawła 
Kuleszy oraz radnych wybranych 
z innych KW. Teraz w radzie po-
wstaje klub radnych. 
W ubiegłym tygodniu 6 z 7 członków 
klubu już złożyło podpisy potwierdza-
jące ich chęć przynależenia do klubu 
radnych. Są to: Zofia Wodzyńska, 
Katarzyna Jeleńska, Agata Szkop, 
Zenon Koperkiewicz, Zbigniew Lizak i 
Karol Zieliński. Przewodniczącą klubu 
będzie radna Agata Szkop. 
- Nie chodzi o to, żebyśmy byli opo-
zycją, ale żeby było jak najlepiej dla 
miasta – wyjaśnia radny Z. Koperkie-
wicz. - Jak tylko siódmy radny złoży 
podpis, to dokonamy formalności ze 
zgłoszeniem klubu.

(zz)



33 CZERWCA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnynietypowa aKcja

re
kl

am
a

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Joanna Wdowiak od 
1 czerwca przestała 

być dyrektorką I Liceum Ogól-
nokształcącego w Łęczycy. Na 
stanowisku zastąpił ją Grze-
gorz Wasiak.

We wtorek zarząd powiatu 
łęczyckiego wręczył nominację 
na stanowisko dyrektorskie do-
tychczasowemu nauczycielowi 
języka polskiego. Konkurs na 
dyrektora I LO został rozpisany 
zgodnie z zapisami ustawy o 
systemie oświaty, która stanowi, 
że kadencja dyrektora szkoły 
trwa 5 lat. 

- Do postępowania konkurso-
wego przystąpił jeden kandydat, 
nauczyciel języka polskiego z tej-
że szkoły, pan Grzegorz Wasiak 

W drugi weekend 
czerwca (9 czerwca, 

niedziela) urząd miejski zaprasza 
chętnych do wspólnego spaceru 
po Łęczycy szlakiem zapomnia-
nych miejsc. Jego trasa została 
zaplanowana historycznym duk-
tem, łączącym miejsca obecnie 
nie do końca rozpoznawalne, 
jednak potwierdzające wielo-
wiekowy potencjał miasta wraz 
z jego wielokulturowością na 
przestrzeni dziejów.

Ponad 5 kilometrowy spacer po-
zwoli na sentymentalną podróż w 
czasie, przybliżając przeszłość mija-
nych często, czasami nawet codzien-
nie zaułków Łęczycy. Początek spa-
ceru rozpocznie się o godzinie 11:11 
przed Ratuszem Miejskim, uświetni 
go Parada Rajców Miejskich. Trasa 
obejmuje 10 punktów, które odgry-
wały istotną rolę w historii naszego 
miasta. Zakończenie przechadzki 
po mieście przewidziane jest około 
godziny 16.

Jakie musiało być zdzi-
wienie pracowników 

jednego z salonów samochodowych 
w Łęczycy, kiedy w poniedziałek 
rano na terenie posesji spostrzegli 
łabędzia. Biały ptak znad zalewu 
miejskiego przebył sporą drogę, w 
dodatku był ranny.

Było rano, początek pracy po nie-
dzielnej przerwie. Pracownicy zoba-
czyli, że na ogrodzonym placu poja-
wił się niecodzienny gość. Kiedy nie 
zanosiło się, żeby łabędź sam opuścił 
firmowy plac, pracownicy zadzwonili 
do straży miejskiej. Funkcjonariusze 
zgłoszenie przyjęli z pewnym niedo-
wierzaniem i od razu pojechali pod 
wskazany adres.

- Rzeczywiście była to niecodzien-
na akcja. Zdarzało się już, że poma-

Łabędź w salonie samochodowym Spacer śladami historii

Nowy dyrektor „Kazika”

Nowym dyrektorem I LO w Łęczycy 
został Grzegorz Wasiak 

- informuje kierownik wydziału 
oświaty w łęczyckim starostwie  
powiatowym, Paweł Granosik. 
- Komisja konkursowa pozytyw-
nie oceniła tę kandydaturę.

Dotychczasowa dyrektorka, Jo-
anna Wdowiak nie chciała dłużej 
pracować jako dyrektor szkoły i 
nie przystąpiła do konkursu, jak 
nam powiedziała, z powodów 
osobistych. Od 1 czerwca pra-
cuje na stanowisku nauczyciela 
matematyki.

- W tym roku przeprowadzimy 
jeszcze dwa konkursy na dyrek-
torów placówek oświatowych 
- w Zespole Szkół Specjalnych, 
w związku z upływem kadencji 
Jerzego Szymczaka  i w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 

w związku z odejściem na eme-
ryturę Elżbiety Wencel – dodaje 
P. Granosik.

(mku)

galiśmy łabędziom, ale jeszcze nie 
w takich okolicznościach. Bardzo 
dobrze, że pracownicy salonu samo-
chodowego zadzwonili do nas, bo 
okazało się, że ptak jest ranny. Pod 
skrzydłem miał mocno rozerwaną 
skórę. Trudno powiedzieć, co mogło 
się stać. Nasi funkcjonariusze zwa-
bili łabędzia, złapali go i zawieźli do 

weterynarza – relacjonuje Tomasz 
Olczyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy.

Lekarz weterynarii zszył i opatrzył 
ranę. Nie było potrzeby zawiezienia 
ptaka do specjalnego ośrodka w Ła-
giewnikach. Zapadła decyzja, że łabędź 
wróci nad zalew.

- Strażnicy dostarczyli łabędzia nad 
zalew. Kiedy zobaczył wodę, wyraźnie 
się ożywił – dodaje żartobliwie szef 
łęczyckich strażników.

(zz)
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Łęczyca

Gm. Daszyna O uruchomieniu 
Domu Pomocy 

Społecznej w budynku dawnej 
szkoły w Drzykozach (gm. Daszy-
na) mówi się od kilku lat. Do tej 
pory plany nie zostały zrealizo-
wane i póki co żadne prace w tym 
zakresie nie będą podejmowane. 

Wydawać się mogło, że w końcu 
inwestycja ruszy. Jeszcze w ubie-
głym roku prawdopodobne było, że 
niebawem rozpocznie się budowa 
nowoczesnego DPS-u. Niestety, na 
ostatniej sesji rady gminy Daszyna, 
Sebastian Zaborowski, wykonu-
jący zadania i kompetencje wójta, 
poinformował, że na realizację tego 

zadanie pieniędzy nie wystarczy.
- Z powodu trudnej sytuacji fi-

nansowej nie przewidujemy w tym 
roku przystąpienia  do kontynuacji 
urządzania i przysposabiania bu-
dynku po byłej szkole w Drzyko-
zach na Dom Pomocy Społecznej. 
Zadanie jest przewidziane na lata 
2021/2022 – mówił S. Zaborowski. 
- Przedkładam radzie, raport o sta-
nie gminy. Jego struktura obejmuje 
stan mienia komunalnego, sytuację 
finansową, społeczną oraz perspek-
tywy rozwoju. Dyskusją nad doku-
mentem jest przewidziana podczas 
następnej sesji, 27 czerwca. 

(mku)

Przedstawiciele władz lokal-
nych oraz radni na sesjach 
większości samorządów z po-
wiatu łęczyckiego zwracają 
uwagę na zły stan dróg powia-
towych i rowów przydrożnych 
znajdujących się w administra-
cji Powiatowego Zarządu Dróg 
w Łęczycy.

Sprawa stanu dróg powiato-
wych była poruszana m.in.  pod-
czas sesji rady gminy Łęczyca.

- Proszę o zainteresowanie 
się drogą z Łęczycy w kierunku 
Lubienia - mówił radny Ma-
rek Jakubowski. – Szczególnie 
niebezpieczny rejon to teren w 
okolicy torów kolejowych, tra-
wa, jak las, skutecznie zasłania 
widoczność.

Problem dotyczy nie tylko 
dróg powiatowych, o bardzo 
złym stanie poboczy przy dro-
dze 703 mówił radny Andrzej 
Krzyżaniak.

Raport drogowy był prezento-
wany przez dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy, 
Pawła Wołoszyna, podczas piąt-

Zbigniew Marczak, 
radny powiatu łę-

czyckiego zarzuca zarządowi 
powiatu, że nie kontroluje 
trudnej sytuacji finansowej 
łęczyckiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Podczas ubiegło-
tygodniowej sesji, samorządo-
wiec ostro krytykował i pytał o 
konkrety.

Audyt prowadzony w szpitalu 
ma dać długo oczekiwane odpo-
wiedzi. Chodzi przede wszyst-
kim o finanse. Został bowiem 

zlecony po niepokojących sy-
gnałach o kolejnych zaciąganych 
kredytach i zadłużeniu szpitala, 
które grozi nawet likwidacją 
placówki.

- Starostwo straciło kontrolę 
nad szpitalem – twierdził Z. 
Marczak. - Z informacji złożonej 
przez pełnomocnika podczas 
posiedzenia komisji wspólnej 
wynika, że firma audytorska nie 
przedstawi wyników kontroli na 
koniec czerwca a zadłużenie co 
miesiąc wzrasta. Z mojej wiedzy 

wynika, że za pierwszy kwartał 
osiągnęło poziom 1 300 000 zł, co 
oznacza, że do końca roku może 
zamknąć się kwotą 5 000 000 zł. 
Co na to zarząd?

Starosta łęczycki Janusz Miel-
czarek zarzuty radnego odpierał.

- Mamy kontrolę nad wydat-
kami – mówił J. Mielczarek. 
- Rosnące obecnie zadłużenie 
wynika z kontraktów podpisa-
nych w ubiegłym roku, są to zo-
bowiązania określone umowami 
i mają charakter obligatoryjny.

W ocenie radnego odpowiedź 
starosty była mało przekonu-
jąca.

- Pytam konkretnie czy na 
koniec czerwca br. będą wyniki 
audytu? W mojej ocenie nie, bo 
miesiąc ma 4 a nie 9 tygodni.

Starosta wyjaśnił, że firma 
audytorska podpisała umowę, z 
której wynika, że w ciągu 9 tygo-
dni od otrzymania kompletnych 
materiałów ze szpitala, opracuje 
zamówiony dokument.

(mku)

Starostwo straciło kontrolę?

Radny Zbigniew Marczak pytał o 
wyniku audytu

DPS w Drzykozach nie prędko

Konkurs łowiecki w Starej Sobótce
W Szkole Podstawowej w Starej 
Sobótce odbył się IX międzyszkolny 
konkurs wiedzy łowieckiej o Puchar 
Zarządu Koła Łowieckiego Łowiec 
w Łodzi.

Do tegorocznych zawodów stanęło 
5 drużyn ze szkół podstawowych w 
Chorkach, Grabowie, Kadzidłowej i 
Sobótce oraz drużyna z Byszewa. Na 
początek zawodnicy rozwiązywali test 

a potem odbyły się 3 rundy po dwa py-
tania. Odpowiedzi oceniała trzyosobo-
wa komisja z koła łowieckiego Łowiec. 

- W naszych konkursach wszyscy 
są wygrani. Nie chodzi o konkurencję 
a bardziej o propagowanie wiedzy 
przyrodniczej, dostrzeganie zależności 
między człowiekiem a otaczającym 
go środowiskiem, wychowanie mło-
dzieży w poszanowaniu przyrody i jej 

darów - mówi starszy łowczy Mirosław 
Engel. 

W ostatecznej klasyfikacji pierwsze 
miejsce zajęli zawodnicy z Starej So-
bótki, a następnie drużyny z Chorek, 
Kadzidłowej, Grabowa i Byszewa. 
Po trudach zmagań konkursowych 
uczestnicy i organizatorzy udali się na 
wspólnego grilla.

(mku)

Na drogach fatalnie!

Samorządowcy apelują

Sylwia Prażnowska, wójt 
gminy Świnice Warckie na sesji 
powiatowej zgłaszała m.in. 
problem złego stanu poboczy

Mieszkańcy gminy Daszyna 
narzekają m.in. na zły stan drogi 
prowadzącej od krajówki do 
Mazewa

kowej sesji rady gminy Daszyna. 
Najwięcej kontrowersji budzi 
droga z Mazewa w kierunku 
trasy krajowej 91.

- Droga jest bardzo niszczo-
na przez samochody ciężarowe 
wożące kruszywo z pobliskich 
żwirowni. Czy pan jako szef ZDP 
może podjąć działania zmierzające 
do wyciągnięcia konsekwencji w 
stosunku do kierowców samocho-
dów ciężarowych łamiących zakaz 
ograniczenia tonażu do 8 t? - pytał 
radny Zbigniew Bartniak.

- W sytuacji, kiedy otrzymuję 
informację zawiadamiam policję, 
bo to ich kompetencje, ale często 
jest tak, że zanim pojawi się ra-
diowóz, ciężarówki już nie ma. 
Nie planujemy w tym roku inwe-
stycji na tej drodze, ze względu 
na brak środków - wyjaśniał 
dyrektor P. Wołoszyn.

Tematy drogowe były także 
omawiane podczas sesji rady 
powiatu łęczyckiego. O naprawę 
przepustów, wykoszenie rowów 
apelowała wójt ze Świnic Warc-
kich, Sylwia Prażnowska. 

O szczególnie niebezpiecz-
nym odcinku drogi  mówiła też 
radna z gminy Grabów, Maria 
Królasik.

- Kiedy będą wykoszone rowy 
przy drodze z Topoli Królew-
skie j  w kierunku Kłodawy? 
Zupełny brak widoczności w 
obrębie skrzyżowań, ubytki w 
nawierzchni i do tego ogrom-
ne drzewa i ciężkie konary, 
szczególnie podczas deszczu, 
niebezpiecznie zlokalizowane 
nad pasem jezdni to prawdziwy 
dramat – wylicza M. Królasik. 
-  Nie muszę dodawać, jak tra-
giczne są statystyki wypadków 
na tej trasie.

Mówiąc o drogach na terenie 
powiatu, trudno pominąć ulice 
w Łęczycy.

- Jest coraz cieplej, w mieście 
odbywają się imprezy plenero-
we, na ulicach odnotowujemy 
wzmożone natężenie ruchu, a 
skrzyżowanie ulicy Belweder-
skiej z Lotniczą przypomina 

łąkę. Teren nie jest zbyt duży, 
czy naprawdę nie można wykosić 
trawy? - pytał radny powiatowy, 
Tomasz Olczyk.

Dyrektor Paweł Wołoszyn 
potwierdza, że wszystkie te sytu-
acje są mu znane, ale nie dyspo-
nuje taką liczbą ludzi i sprzętu, 
żeby było możliwe wykonanie 
wskazanych prac w szybkim 
terminie.

- Mam nadzieję, że od 3 czerw-
ca sytuacja nieco się poprawi, 
ponieważ zwiększy się stan 
załogi o pracowników z grupy 
interwencyjnej – wyjaśnia P. 
Wołoszyn.

(mku)
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Łęczyca

Jako jeden z powodów 
zadłużenia szpitala w 

Łęczycy podawany jest wzrost wy-
nagrodzeń dla średniego personelu 
medycznego. Podwyżki owszem 
były, ale nie dla każdego pracow-
nika. Spotkaliśmy się z personelem 
ZOZ-u, który mówi wprost – dla nas 
pieniędzy nie było i nie ma, to bardzo 
krzywdzące.

Jeszcze na koniec ubiegłego roku 
wszyscy, nawet pracownicy szpitala 
słyszeli, że jest to jedna z lepszych pla-
cówek medycznych w Polsce. Okazało 
się, że szpital jest poważnie zadłużony. 
Jako jeden z powodów takiej sytuacji, 
starosta Janusz Mielczarek stwierdził 
w oświadczeniu, że jednym z po-
wodów złej kondycji finansowej są 
obowiązkowe, znaczne podwyżki płac 
dla lekarskiego i średniego personelu 
medycznego. Jak się jednak okazało, 
określenie średni personel medyczny 
obejmuje jedynie pielęgniarki i położne. 
Regulacje finansowe nie objęły laboran-
tów, analityków, techników radiologów 
i rejestratorek.

- Obecna siatka płac do 2021 roku 
określana jest jako krocząca, niestety 
z wyjątkiem naszej grupy zawodo-
wej - mówi Zbigniew Badowski, 
pracownik łęczyckiego szpitala, prezes 
Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Techników Medycznych Elek-
troradiologii. 

- W tej chwili nasza płaca, po 35 latach 
pracy wynosi 1890 zł - dodaje Anna 
Kurczewska. - Pozostawiam to bez 
komentarza. Obsługujemy cały szpital, 
nie jesteśmy liczną grupą a konkurencja 
w naszym zawodzie jest duża. Szkoły 
policealne kształcą wielu specjalistów 
z tej branży. Żeby nie zostać bez pracy 
musimy godzić się na tak niskie wy-
nagrodzenie.

- Możemy tylko rozmawiać i 
apelować do dyrekcji. Wielokrot-
nie zresztą rozmawialiśmy z po-
przednim dyrektorem i z obecnym 
pełniącym obowiązki także. Przy-
znają nam rację, ale nie ma dla nas 

W murach łęczyckiego 
zamku odbył się XII 

Turniej Szkolnych Drużyn Rycer-
skich. Na rozesłane wici odpo-
wiedziało 11 szkół wystawiając 
13 drużyn. Dzieci rywalizowały w 
kilku konkurencjach z rycerskich 
czasów. Zadania nie były łatwe, 
ale wszyscy spisali się na medal.

Po zażartych bojach w siedmiu 
konkurencjach zręcznościowych, 
wytężaniu umysłu w quizie, ła-
maniu pióra w dyktandzie oraz 
ocenie stroju udało się wyłonić 
zwycięzców. Pierwsze miejsce 
w grupie młodszej zajęła Szkoła 
Podstawowa w Błoniu, natomiast 
w grupie starszej Szkoła Podsta-

Policjanci zatrzymali 
36-letniego mężczyznę, 

który wywołał alarm bombowy w 
łęczyckich szkołach. Na szczęście 
informacja o ładunku wybuchowym 
nie potwierdziła się. Mieszkaniec 
pow. łęczyckiego usłyszał już za-
rzut wywołania fałszywego alarmu 
bombowego, a prokurator objął go 
policyjnym dozorem. 

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygo-
dniu, 23 maja starostwo powiatowe w 
Łęczycy dostało przesłaną drogą elek-
troniczną wiadomość, która dotyczyła 
podłożenia ładunku wybuchowego, 
w placówce edukacyjnej na terenie 
Łęczycy. Nie była wskazana konkretna 
szkoła. Policjanci sprawdzili wszystkie 
szkoły, dla których organem prowa-
dzącym jest starostwo. Budynki zostały 
sprawdzone przez pirotechnika, który 
nie stwierdził żadnego zagrożenia. W 
jednym przypadku dyrekcja podjęła 
decyzję o ewakuacji. 

W tym samym czasie policjanci 
wydziału kryminalnego współpra-
cując z funkcjonariuszami wydziału 
do walki z cyberprzestępczością KWP 

Na terenie miasta znaj-
dują się zapomniane 

samochody i mobilne reklamy, 
które niemalże już przyrosły do 
parkingu. Samochody wyglądają 
na nieruszane przez co najmniej 
kilka miesięcy. Ich stan pozo-
stawia wiele do życzenia, graty 
zajmują miejsca parkingowe i 
pogarszają estetykę miasta.

Samochód po kolizji został zapar-
kowany przy hałdzie nad zalewem i 
tak stoi już od dłuższego czasu. Ko-
lejny, również uszkodzony stoi od 
kilku miesięcy przy ul. Poznańskiej. 
Na parkingach nie powinny też stać 
samochody-reklamy. W każdym z 

Tego jeszcze nie było. 
Mieszkańcy z niedo-

wierzaniem patrzyli na parę 
bezdomnych, którzy zadomo-
wili się w pobliżu pustostanu za 
Rossmannem. Kobieta i mężczy-
zna spali na kartonach pod gołym 
niebem. Uprawiali seks, chodzili 
nago, pili alkohol. 

- To coś okropnego. Przecież z 
okien bloku oraz będąc na par-
kingu za drogerią wszystko było 
widać. Urządzili tam sobie niezłe 
gniazdko, tylko dlaczego szkodzą 
przy tym mieszkańcom? Nikt nie 
ma ochoty oglądać erotycznych 
uniesień pijanych bezdomnych. Ci 
ludzie są dobrze znani w Łęczycy. 
Kobieta często chodzi na żebry 
pod markety, jest nachalna, czasem 
wulgarna i agresywna – usłyszeli-
śmy od mieszkańca bloku przy ul. 
Belwederskiej.

Zgorszenie przy Kaliskiej

Kobieta i mężczyzna zadomowili się przy pustostanie

Pustostan, przy którym zadomo-
wiła się para, to własność prywat-
na, od lat ruina. Nieco zasłonięty 
wysoką trawą być może sprawiał 
wrażenie miejsca intymnego. Nic 
bardziej mylnego. Nieruchomość 
znajduje się blisko parkingu przy 
Polomarkecie a z okien pobliskie-
go bloku widać go jak na tacy. Jak 
powiedział nam czytelnik, który 
zgłosił problem do redakcji, wobec 
bezdomnych interweniowała straż 
miejska. Funkcjonariusze byli kilka 
razy.

- Do naszej jednostki rzeczywi-
ście wpłynęło zgłoszenie o dzikich 
lokatorach przy pustostanie. Mogę 
potwierdzić, że mieszkańcy in-
formując nas o problemie także 
mówili, że dochodzi do sytuacji 
budzących ogólne zgorszenie. 
Podczas jednej z naszych inter-
wencji, kobieta była całkiem naga. 

Tłumaczyła, że lubi spać bez 
ubrania – relacjonuje Tomasz Ol-
czyk, komendant straży miejskiej. 
- Byliśmy tam kilka razy. „Dzicy 
lokatorzy” zapewniali nas, że 
mają zgodę 
właścicielki 
nieruchomo-
ści, żeby tam 
przebywać. 
Ta informa-
cja nie po-
t wierdzi ła 
się. Właści-
cielka była 
zdziwiona, 
gdy poin-
for mowa -
liśmy ją o 
sytuacji. Z 
tego co wiem, za-
wiadomiła policję. 

Kobieta i mężczyzna po kilku 

dniach opu-
ścili pustostan. 
Nie wiadomo, 
gdzie się ulo-
kowali, ale czę-
sto można ich 

spotkać śpiących na ławkach – na 
ulicy Kaliskiej lub w alejach Jana 

Pawła II. Sytuacja jest o tyle dziwna, 
że kobieta ma swoje mieszkanie w 
Łęczycy przy ulicy Poznańskiej. 
Nie mieszka w nim, bo jest zdewa-
stowane, nie ma nawet drzwi. Poza 
tym, mieszkanka potrzebująca nie 
jest, dostaje niemałą rentę.

(zz)

Podwyżki w szpitalu? Nie dla wszystkich

pieniędzy na podwyżki. Dlatego 
podkreślamy, że stwierdzenie o ge-
nerowaniu zadłużenia w związku z 
regulacją pensji w grupie średniego 
personelu medycznego dotyczy tyl-
ko pielęgniarek i położnych - dodaje 
Z. Badowski.

Pensje wskazanej grupy pracowni-
ków szpitala są rzeczywiście rażąco 
niskie. Niestety niewiele wskazuje na 

Na zdjęciu Anna Kurczewska i Zbigniew Badowski

to, aby w najbliższym czasie miały 
zostać podniesione. 

- Istotnie, w tej grupie zawodowej nie 
było regulacji płac. W chwili obecnej 
musimy dokładnie zapoznać się z sy-
tuacją szpitala, aby móc postanawiać 
o jakichkolwiek dalszych zmianach w 
sferze płac - wyjaśnia starosta łęczycki, 
Janusz Mielczarek.

(mku)

Rycerskie zmagania w zamku

wowa w Piątku. Miejsce drugie w 
grupie młodszej przypadło Szkole 
Podstawowej w Starej Sobótce, a 
w grupie starszej Szkole Podsta-
wowej w Sługach. Trzecie miejsce 
wywalczyły klasy 5-6 z Leśmierza 
oraz 7-8 z Chorek. 

Za bombowy alarm grozi 
mu do 8 lat więzienia

Informację z groźbą wybuchu 
bomby w szkole wysłał do 
starostwa powiatowego w Łęczycy 
36-latek
w Łodzi namierzali sprawcę. Okazało 
się, że wiadomość została wysłana 
spoza granic naszego kraju. 27 maja 
dysponując danymi nadawcy, śledczy 
dotarli do jego miejsca zamieszkania w 
powiecie łęczyckim. Właśnie powrócił 
do Polski. Policjanci zatrzymali 36 – lat-
ka podejrzanego o wywołanie alarmu 
bombowego. Był bardzo zaskoczony 
wizytą funkcjonariuszy. Usłyszał pro-
kuratorskie zarzuty za przestępstwo, 
które zagrożone jest karą do 8 lat po-
zbawiania wolności. Prokurator objął 
podejrzanego policyjnym dozorem.

Zapomniane samochody

przypadków, do właścicieli zostały 
wysłane wezwania o usunięcie 
pojazdów.

(zz)
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Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Błoto, mokradła, mnóstwo adre-
naliny i odjechanej zabawy – tak 
najkrócej można zdefiniować 
„ExTERMYnatora” bieg przeła-
jowy, który z roku na rok ściąga 
do Uniejowa sportowców żąd-
nych wrażeń. Trasa „morderczej 
przebieżki” zostaje wyznaczona 
i ujawniona zaledwie na kilka 
dni przed startem. A ten już nie-
bawem: w sobotę, 8 czerwca o 
godz. 11:00. 

Extermynator, albo inaczej bieg 
survivalowy, to nic innego jak 
wyścig z przeszkodami. Te z kolei 
dzielą się na przeszkody naturalne, 
takie jak: bagno, rzeka, rowy, trzę-
sawiska oraz sztuczne – ścianki, 
liny, siatki, przepusty, kontenery…. 

Organizatorzy podkreślają, że 
stawiają przede wszystkim na prze-
szkody naturalne, a że Uniejów jest 
miastem wody, to właśnie mokrych 
i błotnistych przepraw można spo-
dziewać się najwięcej.

Start biegu zaplanowano na 8.06 
na godz. 11.00, w pobliżu komplek-
su termalno-basenowego. Zapisy 
odbywają się online, za pośred-
nictwem strony inessport.pl. Limit 
miejsc jest ograniczony – w biegu 
może wziąć udział maksymalnie 
150 osób. Termin zgłoszeń upływa 
4.06 lub po wyczerpaniu limitu 
miejsc.

Skoro ekstremalny bieg, to i na-
grody będą ekstremalne: za zajęcie 
pierwszego miejsca zawodnicy 

otrzymają skok ze spadochronem 
z instruktorem, drugiego – zajęcia 
w tunelu aerodynamicznym, trze-
ciego - ekstremalna niespodzianka. 
Ale spokojnie, nagrody za miejsce 
„na pudle” to nie jedyne upominki 
dla uczestników.

Kolejny bieg, który startuje tego 
samego z nadwarciańskiej plaży, 
jest tym bardziej wyjątkowy, że 
mogą startować w nim jedynie pary. 
Pierwsze Otwarte Mistrzostwa w 
Noszeniu Żon to dyscyplina, która 
przywędrowała do Uniejowa prosto 
z fińskiego Sonkajärvi, miasta part-
nerskiego gminy. 

Uniejów w roku ubiegłym po raz 
pierwszy organizował eliminacje 
do Mistrzostw Świata w Noszeniu 

Żon. Sukces medalowy uniejow-
skiej reprezentacji w Finlandii, 
która zajęła III miejsce, sprawił, że 
w tym roku Uniejów organizuje 
mistrzostwa Polski w tej unikalnej 
konkurencji. W roku 2018 podczas 
spotkania Dni Partnerskich, Bur-
mistrz Sonkajärvi, Simo Mäkinen 
w imieniu organizatorów i twórców 
konkurencji widowiskowo-sporto-
wej pod nazwą: „Mistrzostwa Świa-
ta Noszenia Żon” z nazwą własną 
EUKONKANTO (które od 1992 
roku odbywają się w Sonkajärvi) 
udzielił Burmistrzowi Uniejowa, 
na podstawie porozumienia, zgody 
do korzystania z praw autorskich 
do organizowania „Otwartych 
Mistrzostw Polski” w Uniejowie, 

zgodnie z zasadami i regulaminem 
zawodów odbywających się cyklicz-
nie w Finlandii.

Zasady konkurencji są dość pro-
ste: biorą w niej udział pary składa-
jące się z mężczyzny i kobiety (i to 
nie lżejszej niż 50 kg). Mężczyzna, 
który jako pierwszy doniesie swoją 
wybrankę na ramionach do linii 
mety, pokonując przy tym specjal-
nie przygotowany tor przeszkód, 
wygrywa puchar i nagrodę pienięż-
ną w wysokości 500 zł oraz prawo 
do startu w Mistrzostwach Świata 
w Finlandii. Za zajęcie drugiego i 
trzeciego miejsca pary otrzymują 
kolejno 200 i 100 zł. Dodatkowo, 
można otrzymać nagrodę specjalną 
za najzabawniejszy strój.

NIEPOWTARZALNE BIEGI 
W UNIEJOWIE Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI
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W Kucinach (gm. Dalików) w 
rejonie skrzyżowania doszło do 
zdarzenia drogowego z udziałem 
motorowerzysty oraz samochodu 
bmw. 73-letni kierowca jednośla-
du trafił do szpitala. Na miejscu 
pracowały służby ratownicze, 
a droga na czas wykonywania 
czynności służbowych była za-
blokowana. Policjanci wyznaczyli 
objazdy.

- Najbardziej prawdopodobną 
przyczyną zdarzenia było niedo-
stosowanie się obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego przez 
kierującego motorowerem Piaggio – 
mówi Wiesław Grzybowski, rzecz-
nik KP PSP w Poddębicach. - W wy-
niku zdarzenia urazu lewej nogi do-
znał kierujący motorowerem. Został 
zabrany przez Zespół Ratownictwa 
Medycznego do szpitala w Łodzi. 

Tego samego dnia około godzony 
23:00 w miejscowości Zygry na 
terenie gminy Zadzim na odcinku 
drogi wojewódzkiej 473 doszło do 
potrącenia pieszego przez peuge-
ota. Na miejscu pracowały służby 
ratunkowe.

- Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że niechronio-
ny uczestnik ruchu drogowego 
nie posiadał elementów odbla-
skowych oraz znajdował się pod 
wpływem alkoholu. Mężczyznę 
przewieziono do szpitala. Na 
miejscu zdarzenia drogowego 
ruch odbywał się wahadłowo. 
Policjanci z komendy powiatowej 
w Poddębicach ustalają przyczyny 
oraz okoliczności tych zdarzeń 
– informuje sierżant Sylwia Kaź-
mierczak, rzecznik prasowy policji 
w Poddębicach. 

Gmina Poddębice 
zakończyła inwen-

taryzację budynku, w którym 
znajdowała się siedziba komendy 
policji, co umożliwia przygoto-
wanie dokumentacji projektowej 
przeznaczenia obiektu.

„Budynek przy zbiegu ulic Łódz-
kiej i Narutowicza w Poddębicach 
zlokalizowany jest w centrum mia-
sta i ze względu na położenie oraz 
strukturę stanowi doskonałe miejsce 
na siedzibę dla instytucji administra-
cyjnych. W związku z powyższym 
gmina rozpoczęła rozmowy z Powia-
towym Inspektoratem Weterynarii w 
Poddębicach w celu przeniesienia go 
z ul. Mickiewicza do centrum miasta. 

Pożar kompleksu leśnego w miej-
scowości Księże Młyny (gm. Pęcz-
niew) postawił na równe nogi nie 
tylko strażaków, ale również służby 
ratownicze Lasów Państwowych, 
policję i pogotowie. Paliły się 4 
ha lasu. Istniało duże prawdopo-
dobieństwo rozprzestrzenienia 
się pożaru na pobliskie budynki 
mieszkalne.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia, 
w których wzięło udział ponad 60 stra-
żaków z państwowych i ochotniczych 
straży pożarnych z terenu powiatu 

poddębickiego, radomszczańskiego i 
opoczyńskiego.

- Celem ćwiczeń było doskonalenie 
współdziałania i wzajemnej integracji 
sił i środków służb ratowniczych 
działających na terenie powiatu 
poddębickiego, rozpoznanie wystę-
pujących zagrożeń pożarowych w 
lasach, zapewnienie odpowiedniego 
zaopatrzenia w wodę  do celów ga-
śniczych, w tym dostarczania wody 
na duże odległości – mówi bryg. 
Wiesław Grzybowski, rzecznik KP 
PSP w Poddębicach.

Z komunikatu wo-
jewody łódzkie-

go dotyczącego listy zadań 
zatwierdzonych do dofinan-
sowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, wynika 
iż złożony przez gminę Pod-
dębice wniosek na remont ul. 
Sosnowej, Brzozowej i Klono-
wej w Poddębicach znajduje 

się na czwartym miejscu listy 
rezerwowej. 
- Projekt ma szansę na dofinansowanie 
w sytuacji wystąpienia oszczędności 
poprzetargowych we wnioskach wyżej 
ocenionych. Po uzyskaniu dofinanso-
wania gmina przystąpi do ogłoszenia 
postępowania przetargowego – in-
formuje Magdalena Jaworska z UM w 
Poddębicach. 

Trwają dalsze czyn-
ności procesowe dot. 

wypadku w parku linowym w 
Uniejowie. Przypomnijmy, że w 
ub. roku z wysokości 6 metrów 
spadł na ziemię 10-letni chłopiec. 
W stanie ciężkim trafił do szpitala. 

- Analizowany jest przez bie-
głego z zakresu wspinaczki, 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
system bezpieczeństwa moco-
wań zestawów asekuracji indy-
widualnej. Dodatkowo analizie 
podlegają procedury zaopatrze-
nia parku w sprzęt asekuracji 
indywidualnej, wymiany lub 
ewentualnych jego napraw. Kata-
log czynności nie jest zamknięty, 
a oceny prawno-karnej w kon-
tekście wyczerpania znamion 
przestępstwa narażenia na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia lub życia będzie 
można dokonać dopiero po uzy-
skaniu wskazanych danych – in-
formuje prok. Jolanta Szkilnik, 
rzecznik prokuratury okręgowej 
w Sieradzu. 

Burmistrz Piotr Sęczkowski
na koncie odłożył 389 200 zł,
dom o pow. 222 mkw. o wartości 420 tys. zł,
gospodarstwo rolne o pow. 9,3 ha o warto-
ści 262 tys. zł (z tego tytułu osiągnął dochód 
17 134 zł),
działka o pow. 999 mkw. 
o wartości 50 tys. zł,
dochód z umowy o pracę 158 352 zł

Paweł Plewiński, zastępca burmistrza 
zgromadził na koncie 82 tys. zł,
dom o pow. 240 mkw. o wartości 460 tys. zł,
gospodarstwo rolne o pow. 0,92 ha o war-
tości 21 tys. zł,

dochód z działalności gospodarczej 82 748 zł,
dochód z tytułu zatrudnienia 83 798,
dieta radnego 9 600 zł,
samochód – mercedes sprinter z 2003 r. 

Elżbieta Król, sekretarz w UM 
odłożyła na koncie 266 tys. zł,
dom o pow. (1/2) domu 58 mkw. o wartości 
65 tys. zł,
mieszkanie o pow. 68 mkw. o wartości 150 
tys. zł,
osiągnęła dochód ze stosunku pracy 103 
738 zł,
samochód – skoda octavia z 2012 r. 

Władza nieźle zarabia...
O takich zarobkach można tylko pomarzyć. Z całą pewnością opłacalne jest sprawowanie odpowiedzial-
nych funkcji w miejskim samorządzie. Ile mają w portfelach i co posiadają burmistrz, jego zastępca, 

sekretarz, skarbnik?

Elżbieta Kaźmierczak, była skarbnik w UM 
zgromadziła 475 tys. zł,
dom o pow. 338 mkw. o wartości 500 tys. zł,
mieszkanie o pow. 35 mkw. o wartości 96 tys. zł,
nieruchomości: zabudowana domem o pow. 2 
129 mkw. (wartość 140 tys. zł), 5/16 udział w nie-
ruchomości (las) o pow. 15 tys. mkw. (wartość 9 
375 zł), 1/2 udziału w nieruchomości częściowo 

zabudowanej o pow. 27 400 mkw. (wartość 54 
400 zł), 5/8 udział w nieruchomości gruntowej o pow. 812 mkw. 
(wartość 33 tys. zł), 5/8 udział w nieruchomości gruntowej o pow. 
804 mkw. (wartość 32 500 zł), 5/8 udział w nieruchomości (las) o 
pow. 10 tys. mkw. (wartość 12 500 zł),
dochód z tytułu zatrudnienia 94 788 zł,
jeździ citroenem C3 z 2013 r.

Ilona Stasiak, skarbnik w UM
na koncie 1 850 zł,
mieszkanie o pow. 52 mkw. o wartości 200 
tys. zł,
działka o pow. 8 ar. o wartości 75 tys. zł,
dochód z umowy o pracę 73 634 zł (osiągnięty 
za okres od 1.01.2018 r. do 30.01.2019 r.),
jeździ vw polo z 2008 r. 

Śledztwo 
wciąż trwa

STRAżACY W LESIE 

Jest szansa na inwestycję

Poszkodowany 
motorowerzysta i pieszy

jakie przeznaczenie 
starej komendy?

Obecna siedziba PIW znajduje się 
naprzeciw rewitalizowanego przez 
samorząd kompleksu geotermalnego. 
Posiadanie przez gminę dodatkowe-

go terenu w sąsiedztwie kompleksu 
pozwoli dopełnić ofertę związaną 
z rozwojem geotermii” - informuje 
urząd miasta.
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 335: Lepiej mało niż nic.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Żona do męża: 
- Chciałabym być twoją gazetą! 
- Dlaczego? 
- Zwracałbyś na mnie więcej uwagi! 
- No ale wiesz, codziennie mam nową. 

* * * 
* Mężczyzna zdaje egzamin na prawo 
jazdy. Instruktor pokazuje na znak i pyta: 
- Jaki to jest znak? 
- Aluminiowy. 

* * * 
* Egzamin w katedrze filozofii. 
- Kowalski, zabieraj pomoce naukowe! 
- Ale panie profesorze, ja tylko... 
- Natychmiast schowaj tę flaszkę! 

* * * 
* Zaspany facet w hotelu rano odbiera telefon z recepcji: 
- Czy zamawiał pan budzenie na godzinę szóstą? 
- Tak. 
- To szybciutko, szybciutko, bo już siódma! 

* * * 
* Przyszedł Kowalski do pracy ubrany na czarno i ktoś 
go spytał: 
- Co się stało? Ktoś umarł? 
Rozejrzał się uważnie po pokoju i odpowiedział: 
- Jeszcze nie zdecydowałem. 

* * * 
* Jasiu mówi do Taty:  
- Tato pójdziemy do cyrku  
- Nie mam czasu - mówi Tata czytając gazetę  
- Obiecałeś - wiesz podobno pokazują tam fajny numer 
naga kobieta jeździ na tygrysie.  
- No dobrze pójdziemy, Tata dawno nie widział tygrysa. 

* * * 
* Do pracy przyjmują nowego pracownika. 
- Jak długo był pan w poprzednim zakładzie? 
- Trzy lata. 
- Opuścił go pan wskutek wypowiedzenia? 
- Nie, dzięki amnestii! 

ZUPA SZcZAWIOWA
Składniki:
1 duży lub dwa mniejsze pęczki 
świeżego szczawiu 
2 marchewki 
włoszczyzna: por, kawałek se-
lera z liśćmi, pietruszka 
4-5 ziemniaków 
kilka łyżek kwaśnej śmietany 
18% 
sól, pieprz 
do podania: jajka na twardo 
Etapy przygotowania:
Włoszczyznę zalać zimną wodą 
(ok. 1-5-2 l). Zagotować. Dodać 
pokrojone w kostkę ziemniaki i 
marchewkę. Gotować do mięk-
kości warzyw. Szczaw dokładnie 

umyć i drobno posiekać. Dodać do 
zupy. Po kilka minutach doprawić 
całość solą i pieprzem. Dodać za-
hartowaną śmietanę (do śmietany 
dodać kilka łyżek zupy, wymieszać 
i dopiero wtedy wlać ją do zupy w 
garnku). Wymieszać. Podawać np. 
z jajkiem na twardo. 

PARóWKI O SMAKU  
NIEPARóWKOWYM

Składniki:
pół kilograma parówek drobio-
wych 
dwie duże cebule 
dwa duże, twarde i kwaśne jabłka 
szklanka piwa 
pół szklanki 
bulionu [np. pół kostki rosołowej 
rozpuszczonej w gorącej wodzie]
dwie łyżki oleju
łyżeczka majeranku 
odrobina chilli 
sól - bardzo mało
świeżo zmielony pieprz 
Etapy przygotowania:
Najpierw parówki - obieramy z 
osłonek, kroimy na kawałki o dłu-
gości około 2 cm. Podsmażamy na 
rozgrzanym oleju, aż się zrumienią 
ze wszystkich stron. Parówki zdej-

mujemy z patelni i wrzucamy na 
pozostały tłuszcz cebule pokrojo-
ne [oczywiście wcześniej obrane] 
na ósemki - kawałki cebuli powin-
ny być raczej duże. Cebulę smaży-
my do zeszklenia. Kiedy jest prawie 
miękka, dodajemy parówki i wrzu-
camy jabłka pokrojone w ósemki 
i pozbawione gniazd nasiennych 
- koniecznie ze skórą! Skóra jabłek 
nada potrawie zdecydowanego 
charakteru. Wszystko smażymy 
około 2 minut często mieszając. 
Teraz do potrawy wlewamy piwo, 
bulion i dodajemy przyprawy. Z 
solą bardzo ostrożnie - niekiedy 
nie trzeba jej zupełnie dodawać 
- parówki bowiem same w sobie 
są słone. Całość przykrywamy i 
dusimy na małym ogniu około 10 

minut. Po tym czasie sprawdzamy 
potrawę - jeśli jest jeszcze dużo w 
niej sosu - odkrywamy ją i gotuje-
my kilka chwil na dużym ogniu, by 
sos odparował - potrawa powinna 
być raczej gęsta. I to wszystko - 
na talerzu potrawę posypujemy 
świeżo posiekaną natką pietruszki. 
Doskonale smakuje z bagietką albo 
z chlebem razowym.

TRUFLE KOKOSOWE 
Z BIAŁą cZEKOLADą

Składniki:
1 tabliczka białej czekolady  
2 łyżki śmietany kremówki  
2 łyżki masła  
1/5 szklanki wiórków kokoso-
wych  
1/3 szklanki malibu.
około 3 łyżki wiórków kokoso-
wych do obtoczenia trufelków 
Etapy przygotowania:
Wiórki kokosowe skropić ma-
libu i odstawić. Czekoladę ze-
trzeć na tarce o grubych oczkach.  
W rondelku podgrzać śmietanę, a 
gdy jest gorąca zestawić ją z ognia, 
wsypać czekoladę, dodać masło i 
wszystko razem ucierać na gładką 
masę. Masę połączyć z wiórkami 

kokosowymi i wstawić na godzi-
nę do lodówki do stężenia. Po 
wyjęciu masę nabierać łyżeczką i 
formować kulki. Każdą truflę ob-
toczyć w wiórkach kokosowych i 
umieścić w papierowej papilotce. 
Z tej ilości składników wychodzi 
około 12 trufelkow wielkości 
orzecha włoskiego. 
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W południe w parku miejskim burmistrz Paweł Kulesza przekazał dzieciom klucz do miasta. Rozpoczęły 
się oficjalne obchody Dnia Dziecka. Atrakcji nie brakowało. Liczne gry, konkursy i zabawy zachęcały do 
wspólnej aktywności. W wesołym miasteczku szalały dzieci i młodzież. Na małej scenie w parku wy-
stępowali młodsi mieszkańcy a na placu T. Kościuszki od godziny 17 trwał blok koncertowy. Wystąpiły 
prawdziwe gwiazdy – Michał Szpak i Grzegorz Wilk, które przyciągnęły niezliczone tłumy mieszkańców. 
Łęczyca w sobotę bawiła się doskonale.

Dzień Dziecka w Łęczycy
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Długo trzeba było cze-
kać na robotników, 

którzy modernizują park miejski. 
Gdy już ekipa pojawiła się w parku, 
to długo nie popracowała. Jeden z 
mieszkańców powiadomił miłośnika 
ptaków z Łodzi o tym, że ptaki są 
płoszone. Ten z kolei zadzwonił na 
policję. Do parku miłośnik ptaków 
przyjechał wraz z policjantami, któ-
rzy zakazali prowadzenia prac. 

Maciej Kulesza, kierownik robót, nie 
spodziewał się takiej sytuacji. 

- Nie wiem, kto na nas się poskar-
żył. W każdym bądź razie policjanci, 
którzy pojawili się w parku przerwali 
naszą prace. Podobno ten łódzki miło-
śnik parków jest znanym aktywistą. 
Zostaliśmy zadenuncjowani za to, 
że płoszymy gawrony w okresie lę-
gowym – mówi M. Kulesza. - Muszę 
dodać, że umyślnie nie płoszyliśmy 
ptaków, nie niszczyliśmy gniazd 
gawronów. Wiadomo, że jak pracują 

maszyny, to ptaki się płoszą. Ale jak 
inaczej mamy pracować i przycinać 
drzewa. 

Kierownik nie ukrywa, że dziwi się 
takiej reakcji służb. 

- Wykonywaliśmy potrzebną pracę. 
Przycinane były drzewa i wycinane ko-
nary, które niebezpiecznie przechyliły 
się nad ścieżkami. Dla kogoś gawrony 
okazały się ważniejsze od bezpieczeń-
stwa mieszkańców korzystających 
z parku. Daję głowę, że większość 
mieszkańców na pewno chciałaby, aby 
znaczna część populacji gawronów 
opuściła park. 

Warto przypomnieć, że okres okre-
ślony w ustawie jako okres lęgowy to 
czas od 1 marca do 15 października, i 
w tym czasie jakiekolwiek prace zmie-
niające siedlisko chronionych ptaków 
są zabronione, chyba iż odpowiedni 
organ zgodzi się na ustępstwa (Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

- Otrzymaliśmy niedawno po-

zwolenie z Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska na 
kontynuowa-
nie prac przy 
drzewostanie 
w parku miej-
skim – mówi 
Maciej Kule-
sza. - O pozwo-
leniu został też po-
informowany urząd 
miasta. 

- O sytuacji w parku urząd 
został od razu powiadomiony przez 
wykonawcę i policję i niezwłocznie 
wystąpił z wnioskiem do RDOŚ 
w Łodzi o potwierdzenie, że usu-
wanie suchych gałęzi wysokiego 
drzewostanu (takie prace wyko-
nawca zaplanował na maj) mogą 
być prowadzone o tej porze roku, 
w okresie lęgowym gawronów. De-
cyzja wpłynęła pod koniec maja, w 

Kilkanaście ka-
jaków czeka na 

amatorów spływów rzeką Bzurą. 
Trasa wyznaczona została z miejsco-
wości Orszewice do Przezwiska. Jako 
pierwsi z atrakcji mają skorzystać 
pracownicy GS w Ozorkowie. 

- To będzie nie lada frajda. Znam 
dobrze właściciela firmy, z której 
wypożyczany będzie sprzęt. Jego 
córka będzie mózgiem całej ope-
racji – mówi z uśmiechem Dariusz 
Szpakowski, prezes Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Ozorkowie, który nie ukrywa 
pozytywnego nastawienia do 
spływu. 

Pomiędzy Ozorkowem a Łęczycą 
mieści się firma Grzegorza Szymań-
skiego. 

- Potwierdzam, że moja córka będzie 
czuwała nad całym zadaniem zwią-
zanym z tym spływem. Oczywiście 
będę jej pomagał. Cieszę się, że pojawił 
się taki pomysł i mam nadzieję, że 
chętnych nie zabraknie. 

Jak się dowiedzieliśmy, do dyspozycji 
będzie blisko 20 kajaków a także inny 
sprzęt wodny. 

- Myślę, że to dopiero początek atrak-
cji na Bzurze. W rzece pojawiły się ryby 
i dlatego oprócz spływów planujemy 
również organizować połowy dla 
wędkarzy. Podobnie jak z kajakami, 

czy pod wiatą targo-
wą można zostawiać 

samochody? coraz częściej zdarza 
się, że kierowcy wykorzystują 
taką sposobność. Poza dniami 
targowymi wiata zamienia się w 
zadaszony i bezpłatny parking. 

- Gdy przyjeżdżam do centrum 
miasta, to stawiam auto pod wiatą. 
To fajne rozwiązanie, szczególnie 
w upalne dni, gdy auto stoi sobie 
w cieniu lub też w dni deszczowe – 
powiedział nam jeden z kierowców. 

Kwestia związana z przepisami 
nie jest do końca jasna. Zapytaliśmy 
policję, czy można bez żadnego 
ryzyka mandatowego zostawić 
samochód pod wiatą w dniach, w 
których nie ma targu. 

- Funkcjonariusze przyjrzą się 
problemowi i obowiązującym prze-
pisom, aby stwierdzić, czy parko-
wanie na terenie targowiska pod 

wiatami jest zgodne z przepisami 
– mówi podkom. Magdalena No-
wacka, rzecznik prasowy policji w 
Zgierzu. 

Jaka jest opinia urzędu miasta?
„Targowisko to teren otwarty, 

publiczny, nie ma zakazu wjazdu. 
Miejsca pod wiatą zarezerwowane 
są dla kupców, którzy mają zawarte 
z miastem umowy, natomiast w 
sytuacji, gdy nie odbywa się handel, 
pozostawienie samochodu pod wia-
tą nie jest zabronione” - czytamy w 
odpowiedzi magistratu. 

(stop)

Donos na ekipę z powodu ptaków

Przez gawrony prace zostały przerwane. W tym tygodniu ekipa ma 
ponownie zabrać się za przycinanie gałęzi w parku miejskim

związku z czym na początku czerwca 
wykonawca przystąpi do kontynu-
owania przerwanych przez ekologów 

prac – informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa. 

(stop)

Pierwszy spływ kajakowy

łódki także będziemy dostarczać w do-
wolne miejsce a następnie je odbierać. 
Chodzi o to, aby odciążyć chętnych do 
takiej przygody z wszelkich trudów. 
Wystarczy się z nami skontaktować, a 
my wszystko zorganizujemy. 

Pierwszy spływ zaplanowany został 
w najbliższy weekend. 

(stop)

G. Szymański zapewnia, że atrakcji 
na spływie nie zabraknie

Wiata niczym parking
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OGŁOSZENIE
OZORKOWSKA SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 13.06.2019 roku przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny
położony w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania Pow. użytkowa
w m2

Cena 
wywoławcza 

w zł

Kwota
wadium

w zł

Lotnicza 6a m. 6 I piętro 1 pok., kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 25,25 57588 1500,00

Przetarg rozpocznie się 13.06.2019 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 12.06.2019 r. ustalonego wadium, na 
konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: 
„przetarg z dnia 13.06.2019r. oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu”
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 szczegó-
łowych 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.

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 
lokalowej położonej w Parzycach 19/20 na działce oznaczonej 
nr 25/2 w obrębie geodezyjnym i miejscowości Parzyce gm. 
Ozorków, przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz 
Koła Gospodyń Wiejskich Parzyce 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 27.05.2019 r. do 17.06.2019 r. 

Jeszcze do niedaw-
na wydawało się, że 

mieszkańcy chwalą sobie trwający 
remont ulicy Traugutta. cieszyli się z 
tego, że w drodze zmodernizowana 
została sieć kanalizacyjna i wodo-
ciągowa. Jednak kilka dni temu, jak 
grom z jasnego nieba, spadła na lo-
kalną władzę przykra niespodzianka. 
Prace zostały skrytykowane. część 

mieszkańców grozi nawet blokadą 
Traugutta. O co chodzi?

Przede wszystkim o to, że ulica jest w 
fatalnym stanie technicznym. Pobocze 
bez asfaltu, wyłożone tłuczniem, ale z 
licznymi nierównościami i dziurami 
wzbudza u niektórych emocje. 

Jacek Kałużny jest inicjatorem spo-
tkań mieszkańców z radnym Grzego-
rzem Tomczakiem, wiceprzewodni-
czącym RM. 

- Chcemy przejrzeć dokumenty 
związane z inwestycją i doprowadzić 
do tego, aby ulica została wyasfalto-
wana jeszcze w tym roku – mówi J. 
Kałużny. - Uciążliwości związane z 
pozostawieniem takiej nawierzchni 
drogi są bardzo duże. Po opadach 
deszczu w zagłębieniach gromadzi 
się woda. Rozlewiska są nieraz tak 
duże, że przed posesjami tworzą się 
małe jeziora. Z kolei, gdy świeci słońce 

od przejeżdżających samochodów z 
drogi gdzie nie ma asfaltu wzbijają się 
tumany kurzu. Jest duży hałas. Nie 
wspomnę już o tym, że jazda po takiej 
drodze uszkadza zawieszenia aut. 

Pan Jacek nie ukrywa, że niektórzy 
mieszkańcy planowali radykalne 
metody. 

- Były pomysły, aby blokować ulicę 
Traugutta. Głównie w dni targowe, 
bo właśnie wtedy jest tu najgorzej. 
Samochody mogłyby, jeden za drugim, 
poruszać się po ulicy w żółwim tempie. 
Powiedziałem jednak, że na wdrożenie 
takich pomysłów jest jeszcze za wcze-
śnie. Najpierw musimy spotkać się z 
burmistrzem.

Grzegorz Tomczak, potwierdza, że 
uczestniczył w spotkaniach z miesz-
kańcami. 

- Ludzie się skarżą. Narzekają 
przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że 

W trwających do 14 czerwca 2019 r. 
wyborach Miss Polonia wojewódz-
twa łódzkiego bierze udział ozorko-
wianka Marcelina Brygier. 

W plebiscycie publiczności moż-
na oddać głos na kandydatkę z na-
szego miasta, wysyłając sms-y  o 
treści IGOART.7 na numer 7248 
(koszt 2,46zł z VAT za sms)

7.  MARCELINA BRYGIER 
18 lat, wzrost 171 cm, Ozorków. 
Tegoroczna maturzystka.

Możecie również wesprzeć Mar-
celinę w wyborze  Miss Ptak Moda 
poprzez polubienia postu z jej wize-
runkiem na fb: ptakmoda.com i na 
Instagramie ptakmoda. Dziewczyna, 
która otrzyma w sumie najwięcej polu-
bień otrzymuje tytuł Miss Ptak Moda, 
a Wy macie szansę otrzymać nagrodę 
w wysokości 300 zł na zakupy w Ptak 
Moda. Nasza kandydatka serdecznie 
państwu dziękuje za każdy głos. 

Niektóre firmy mają 
duży problem ze zna-

lezieniem pracowników. Dowie-
dzieliśmy się, że zakłady działają-
ce na terenie ozorkowskiej strefy 
ekonomicznej, mają wypłacać 
premie swoim pracownikom za 
to, że zwerbują kolejne osoby 
do pracy. 

Powodem trudnej sytuacji na 
rynku pracy jest fakt, że większość 
Ukraińców, po sześciu miesiącach, 
musiała powrócić do swojej ojczy-
zny. Niektórzy skorzystali z tego, że 
Niemcy otworzyły się na pracow-

ników ze Wschodu. W Ozorkowie 
zaczęło brakować rąk do pracy. 

- Mam znajomych zatrudnionych 
w jednym z zakładów na strefie 
– usłyszeliśmy od mieszkańca 
Ozorkowa. - Kierownicy rozma-
wiają z pracownikami i obiecują im 
premie za to, że zwerbują kolejnych 
pracowników. Podobno od każdego 
zwerbowanego pracownika jest 
premia w kwocie tysiąca złotych. 

Nie udało nam się zweryfikować 
tych informacji, bo w zakładach jest 
zmowa milczenia w tej sprawie. 
Faktem jest, że w mieście wzrosła 

Ozorkowianka w konkursie miss 

BRAKUJE RąK DO PRACY 

Premia za werbunek?

W ozorkowskiej filii PUP w Zgierzu 
nie brakuje ofert z zakładów z 
podstrefy ŁSSE 
liczba ogłoszeń z firm ze strefy, któ-
re poszukują głównie pracowników 
fizycznych. 

(stop) 

Blokada na Traugutta?
Burmistrz totalnie zaskoczony!

w związku z tym remontem pono-
szą straty finansowe. Oczywiście 
najlepiej byłoby jeszcze w tym roku 
doprowadzić do końca wszelkich 
prac na Traugutta. Myślę, że spotka-
nie z burmistrzem jest konieczne 
– słyszymy. 

O problemach rozmawialiśmy z 
sekretarzem miasta i burmistrzem.

- Czekamy na decyzję wojewody w 
sprawie naszego wniosku o dofinan-
sowanie inwestycji na Traugutta z Na-
rodowego Programu Dróg Lokalnych. 
Gdybyśmy otrzymali takie wsparcie, 
to ulica przeszłaby generalny remont. 
Powstałyby nowe parkingi, ścieżka 
rowerowa, nowe wjazdy do posesji i 
chodniki – informuje Mariusz Ostrow-
ski, sekretarz miasta. 

Otrzymanie dofinansowania z 
urzędu wojewódzkiego z całą pew-
nością oznacza wydłużenie robót na 
Traugutta. Nie ukrywa tego burmistrz 
Jacek Socha. 

- Naprawdę trudno jest mi zrozu-
mieć sytuację, z którą teraz mamy do 
czynienia. Mieszkańcy byli zadowoleni 
z inwestycji. Ostatnio, na ich prośbę, 
razem z radnym powiatowym Domi-
nikiem Gabrysiakiem rozmawialiśmy 
w spółce gazowej o położeniu w ulicy 
gazu. Te prace mają zostać wkrótce roz-
poczęte. To nie koniec. W ulicy trzeba 
będzie jeszcze zrobić burzówkę. Dlate-
go nie można od razu położyć asfaltu. 

Jestem bardzo zaskoczony postawą 
niektórych mieszkańców. Apeluję o 
zrozumienie. Pragnę jeszcze dodać, że 
ulica Traugutta jest drogą powiatową. 
Miasto współpracuje z powiatem przy 
tej inwestycji. Jeśli niektórzy mieszkań-
cy wyrażają swoje niezadowolenie, to 
raczej powinni w tej sprawie udać się 
do starosty. 

Jak się dowiedzieliśmy, Ozorkow-
skie Przedsiębiorstwo Komunalne 
zakończyć ma swoją inwestycję w ul. 
Traugutta (budowa nowego kanału 
sanitarnego i wodociągu wraz z prze-
budową przyłączy do posesji) zgodnie 
z harmonogramem, czyli do końca 
czerwca. 

(stop)

J. Kałużny chce spotkać się 
z burmistrzem, aby omówić 
szczegóły inwestycji na Traugutta 

Czy w tym roku na Traugutta 
położona zostanie nowa 
nawierzchnia? 
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Ozorków Ul. Łęczycka na od-
cinku od ul. Prostej 

do ul. Rolnej została zamknię-
ta dla ruchu pojazdów. W 
terminie późniejszym, wraz 
z postępem robót, ulica Łę-
czycka będzie zamknięta dla 
ruchu pojazdów również na 
pozostałym odcinku drogi. Jak 
już wcześniej informowaliśmy, 
miasto wyznaczyło objazdy. 
Urząd puścił ruch tranzytowy 
ulicą Maszkowską, samochody 
poniżej 8 ton mają wyznaczony 
objazd ul. Gębicką.

Zgodnie z projektem ul. Łęczycka 
jest przebudowywana od skrzyżo-
wania z ul. Rolną do skrzyżowania 
z ul. Stypułkowskiego (odcinek 
o długości ok. 1,5 km). Powstanie 
nowa nawierzchnia jezdni, zosta-

ną zbudowane zjazdy 
do posesji, chodniki i 
ścieżka rowerowa, kra-
wężniki, kanalizacja 
deszczowa, przejścia 
dla pieszych, prze-
pusty i oświetlenie 
uliczne.

Modernizacja Łę-
czyckiej to kolejny 
etap zadania pn. 
„Przebudowa ukła-
du komunikacyjnego 
w Ozorkowie w celu 
zapewnienia bezpo-
średniego połączenia 
ze strategicznymi cen-
trami logistycznymi”. 

Projekt realizowany jest w part-
nerstwie z powiatem zgierskim 
i jest dofinansowany z Regional-

Uwaga na oBjaZDy!

og
ło

sz
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Ozorków - Jestem poważnie za-
niepokojony informa-

cjami o eskalacji konfliktu między 
Stanami Zjednoczonymi a Iranem. 
Z tego może wybuchnąć III wojna 
światowa – nie ukrywa obaw jeden 
z naszych czytelników, który skon-
taktował się z redakcją. 

- Jestem wyczulony na takie newsy. 
Wystarczy poczytać na ten temat 
w internecie, oraz posłuchać radia i 
popatrzeć na telewizję. Media dono-
szą o napiętej sytuacji. USA dążą do 
wojny, w Zatoce Perskiej jest już pełno 
wojska. Nie jest wesoło a zagrożenie 
wybuchem kolejnej wojny jest bardzo 
duże – przestrzega Jacek K. 

Ozorkowianin wspomina też o 
manewrach wojskowych pod kryp-
tonimem „Dragon”.

- To będą największe tegoroczne 
manewry wojskowe w Polsce na 
lądzie, morzu, w powietrzu. Trwać 
będą od 15 do 25 czerwca. Te wszyst-
kie działania świadczą o zintensy-
fikowaniu pewnych przygotowań 
obronnych. 

Pan Jacek pyta, czy w Ozorkowie 
myśli się nad obronnością. 

- Wydaję mi się, że ten temat jest 
przez lokalną władzę ignorowany. 
Czy ostatnio były jakieś zakupy 
masek przeciwgazowych? A co ze 
schronami, w których w razie jakie-
goś zagrożenia mogliby się ukryć 
mieszkańcy? Czy na terenie naszego 
miasta są takie schrony? Czy miasto 
organizuje ćwiczenia symulacyjne? - 
zadaje szereg pytań mężczyzna. 

Obawa przed wojną 

Ozorków Nowy zakład bukma-
cherski nie narzeka na 

brak klientów. Największym po-
wodzeniem wśród graczy cieszą się 
obecnie Mistrzostwa Świata U-20 w 
Piłce Nożnej. W ub. tygodniu chętnie 
obstawiany był wynik meczu Polska 
– Senegal. 

- Oczywiście kombinacji i dyscy-
plin sportu, które można obstawiać 
jest bardzo dużo – mówi pracownica 
punktu bukmacherskiego. - W naszym 
zakładzie jest nowocześnie za sprawą 
maszyn, które obsługiwane są przez 
graczy. Samemu obstawia się zakład, 
a przy zapłacie maszyna drukuje 
odpowiedni kwit. Po późniejszym ze-
skanowaniu takiego wydruku gracz 
już wie wszystko – czy szczęście się do 
niego uśmiechnęło, czy też nie.

(stop)

GRACZY NIE BRAKUJE

nego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020.

(stop) 

O komentarz poprosiliśmy w ozor-
kowskim magistracie. 

- W ostatnim okresie nie było 
wydatków związanych z zaku-
pami środków materiałowych i 
usług na potrzeby zarządzania 
kryzysowego. Na wyposażeniu 
magazynu Obrony Cywilnej jest 
250 sztuk masek przeciwgazo-
wych. Na terenie Ozorkowa nie 
ma schronów, jako obiektów zde-
finiowanych w załączniku do 
Wytycznych Szefa Obrony Kraju 
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 
zasad postępowania z zasobami 
budownictwa ochronnego. Istnieją 
i ewidencjonuje się 4 ukrycia dla 
ludności. Organizowane są ćwi-
czenia z zakresu ochrony ludności, 
zarówno w mieście Ozorków jak i 
z udziałem Ozorkowa na szczeblu 
powiatu zgierskiego – informuje 
Izabela Dobrynin. 

(stop) 

Pan Jacek obawia się eskalacji 
konfliktu na linii USA - Iran
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Ozorków

W wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego mieszkańcy wsi i małych 
miast najczęściej głosowali na PiS, a 
średnich i dużych miast – na Koalicję 
Europejską - wynika z sondażu prze-
prowadzonego przez Ipsos dla TVP, 
TVN i Polsat. 

Z sondażu wynika, że wśród miesz-
kańców wsi PiS uzyskało 56,3 proc. 
poparcia, 38,7 proc. w miastach do 50 
tys. mieszkańców, 36,4 proc. w mia-
stach 51-200 tys., 31,6 proc. w miastach 
zamieszkałych przez 201-500 tys. osób, 
a 27 proc. w miastach powyżej 500 
tys. osób.

Przez kilka ostatnich 
dni na brzegu zalewu 

miejskiego można było zaob-
serwować białą pianę. czy to 
naturalne zjawisko o tej porze 
roku, a może woda została zanie-
czyszczona? 

- Faktycznie, już kilka razy zaobser-
wowałem, że tworzy się taka piana. 
Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. 
Wyniki badań wody są zawsze po-
zytywne – mówi Mariusz Lewan-
dowski, dyrektor CSiR „Wodnik”. 
- Porozmawiam o tym z wędkarzami 
i specjalistami z sanepidu. To wcale 
nie musi być skażenie, bo w zalewie 
nie ma śniętych ryb. 

Wędkarze, z którymi rozmawiali-

śmy, potwierdzają, że nie zauważyli 
śniętych ryb.

- Moim zdaniem prawdopodob-
nie doszło do naruszenia biologicz-
nej równowagi poprzez podwyż-
szenie się stopnia pH wody. Piana 
może też powstać z powodu zbyt 
dużej ilości białka lub może być 
następstwem zbyt wysokiego natle-
nienia stawu. Taka piana tworzy się 
przeważnie na brzegu po wietrznej 
pogodzie – mówi jeden z wędkarzy. 

Mieszkańcy mają nadzieję, że poja-
wienie się białej piany nie jest wynikiem 
ścieków niewiadomego pochodzenia. 
Służby miejskie o pianie na zalewie nie 
zostały powiadomione. 

(stop)

1 czerwca w Ozorkowie odbyły się 
obchody Powiatowego Dnia Stra-
żaka i 120-lecia OSP w Ozorkowie. 
Uroczystości na placu Jana Pawła 
II rozpoczęła polowa msza, a na-
stępnie, podczas apelu, wręczono 
awanse na wyższe stopnie służbo-
we oraz odznaczenia i wyróżnienia 
strażakom z PSP i OSP z terenu 
powiatu zgierskiego. 
W obchodach, zorganizowanych przez 
OSP Ozorków i burmistrza Ozorkowa, 

uczestniczyli m.in. łódzki komendant 
wojewódzki PSP Jarosław Wlazłowski, 
komendanci jednostek PSP i OSP z 
powiatu zgierskiego, poseł Matek 
Matuszewski, poseł Artur Dunin, samo-
rządowcy, m.in. burmistrz Jacek Socha, 
przedstawiciele starostwa powiato-
wego w Zgierzu, okolicznych gmin i 
miejscowości oraz przedstawiciele in-
stytucji i firm z terenu miasta i powiatu, 
wspierających strażaków-ochotników 
z Ozorkowa. Prezes OSP w Ozorkowie 
Jarosław Kasprowicz przypomniał 
historię działalność ozorkowskiej OSP. 
Uroczysty apel zakończyła defila-

Tajemnicza biała piana. 
czy doszło do skażenia?

strażacki jubileusz w Dniu Dziecka

Za nami wybory do PE
Na KE najwięcej głosów – 51,0 proc. 

- oddali mieszkańcy miast z liczbą 
ludności między 201-500 tys., 50,4 
proc. - z miast powyżej 500 tys. ludzi; 
42,8 proc. z miast do 50 tys.; 42,7 – z 
miast z liczbą mieszkańców od 51 do 
200 tys.; najmniej głosów – 27,5 proc. 
- oddała wieś.

Wiosna najwięcej głosów uzyskała w 
miastach powyżej 500 tys. - 10,2 proc.; 
7,4 proc. głosów oddały miasta 51-200 
tys.; 6,7 proc. głosów oddali mieszkań-
cy miast do 50 tys.; 6,5 proc. z miast 
zamieszkałych przez 201-500 tys. ludzi; 
na wsiach to ugrupowanie uzyskało 4,9 

proc. poparcia.
Konfederacja najwięcej, czyli 8,0 proc. 

głosów uzyskała w miastach 51-200 
tys. oraz do 50 tys., uzyskując tam 6,0 
proc. głosów. W miastach powyżej 
500 tys. ludzi oddano 5,9 proc. głosów, 
a w miastach z liczbą ludności między 
201-500 tys. - 5,6 proc. Najmniej głosów 
oddała wieś – 5,5 proc.

Wśród wyborców z wykształceniem 
podstawowym i zasadniczym zawo-
dowym, najwięcej głosów uzyskało PiS 
- odpowiednio 69,9 proc. oraz 64,4 proc.; 
w tych grupach Koalicja Europejska 
uzyskała odpowiednio 17,5 i 24,3 proc.

Wśród wyborców z wykształceniem 
średnim i pomaturalnym najwięcej po-
parło PiS – 43,4 proc., natomiast Koalicja 
uzyskała 37,7 proc. Osoby z licencjatem 
i wykształceniem wyższym najczęściej 
wybierały Koalicję Europejską – 50,7 
proc.; PiS w tej grupie uzyskało 26,4 
proc. poparcia.

Jeśli chodzi o poparcie dla Wiosny, 
to 9,0 proc. głosów oddali wyborcy z 
wykształceniem licencjat i wyższym, a 
6,3 proc. - ze średnim i pomaturalnym. 
Wśród osób z podstawowym i średnim 
zawodowym Wiosnę poparło odpo-
wiednio 3,8 oraz 3,3 proc.

7,1 proc. osób z wykształceniem 
licencjat i wyższe poparło Konfederację 
oraz 6,7 proc. wyborców ze średnim 

i pomaturalnym. Wśród osób z wy-
kształceniem podstawowym i średnim 
zawodowym Konfederację poparło 4,8 
proc. oraz 3,7 proc.

Wśród rolników najwięcej głosów 
oddano na PiS – 70,1 proc., podobnie 
w grupach: robotników (56,6 proc.), 
emerytów i rencistów (53,4 proc.) oraz 
bezrobotnych (50,9 proc.).

W grupach zawodowych: osoby 
zajmujące stanowiska dyrektorskie, kie-
rownicze i specjaliści 52,6 proc. zdobyła 
KE, podobny wynik uzyskała wśród 
właścicieli i współwłaścicieli firm – 51,4 
proc.; ponadto, w grupie pracownicy 
administracji i usług uzyskała 42,4 proc. 
poparcia, a emeryci i renciści – 39,0 proc.

Uczniowie i studenci najwięcej 
głosów oddali na Kolację Europejską 
(28,3 proc.); w tej grupie PiS uzyskało 25 
proc., Wiosna 17,2 proc., a Konfederacja 
16,8 proc. 

Prawo i Sprawiedliwość wygrało 
wybory do PE w okręgu łódzkim 
zdobywając 46,69 proc. poparcia. Na 
najgroźniejszego rywala - Koalicję 
Europejską - zagłosowało 38,09 proc. 
wyborców. PiS powtórzyło sukces 
sprzed pięciu lat, kiedy również oka-
zało się najlepsze. Wówczas na partię 
Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 
37,92 proc. osób.

Dzięki wysokiej frekwencji w okrę-
gu łódzkim PiS będzie miał dwa 
mandaty. Do PE z listy PiS wszedł b. 
minister spraw zagranicznych Witold 
Waszczykowski (168 021 głosów) oraz 
rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska 
(130 358).

Mandat do PE uzyskał też kandydat 
SLD, b. premier Marek Belka startujący 
z listy Koalicji Europejskiej, na którego 
zagłosowało 182 517 wyborców.

Komitet Liczba głosów Procent 
głosów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 120 45,84%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA 
PO PSL SLD .N ZIELONI

2 564 37,67%

KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 450 6,61%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA 
KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

282 4,14%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 249 3,66%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA 
RAZEM, UNIA PRACY, RSS

141 2,07%

Razem 6 806 100%

Wyniki głosowania w Ozorkowie

da pododdziałów. Or-
ganizatorzy obchodów 
przygotowali także kilka 
atrakcji dla dzieci, tj. wystę-
py artystyczne młodych 
wykonawców, zjeżdżal-
nię-dmuchańca, można 
też było z bliska zobaczyć 
wozy strażackie oraz sy-
mulację akcji ratunkowej 
w specjalnym namiocie. 
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

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

Sprzątaczka
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

Elektromonter, pomocnik 
elektromontera
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – elektromonter
Zakład Wielobranżowy 
Piotr Wieczorek
Ul. Przepiórcza 3
86-031 Myślęcinek
Tel: 507-170-772
Miejsce pracy: Krężelewice, 99-107 
Daszyna

Konserwator
Wykształcenie zawodowe, 
obsługa programów MS – Office, 
Word, Excel, Power Point
31 Wojskowy Oddział 
Gospodarczy w Zgierzu
Ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz
Tel: 261-167-016
Miejsce pracy: Jednostka 
Wojskowa Leźnica Wielka 

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynie
Andrzej Sieradzki
Błonie 104, 99-100 Łęczyca
Tel: 608-637-714

Specjalista ds. rozkładu jazdy
Wykształcenie wyższe, 
umiejętność organizacji 
pracy własnej, zdecydowanie 
w działaniu, umiejętność 
analitycznego myślenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. z o.o
ul. Belwederska 7a, 
99-100 Łęczyca

Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie podstawowe, 
uczciwość, pracowitość
PPH – U „Maria” Maria Jura
Ul. Kaliska 10A, 99-100 Łęczyca
Tel: 609-804-680

Specjalista ds. walidacji
Wykształcenie średnie zawodowe 
techniczne, znajomość metod 
statystycznych, znajomość 
rysunku technicznego, 
język angielski na poziomie 
zaawansowanym, znajomość 
pakietu MS Office
HTL Strefa S. A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88

Pracownik produkcji
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie zawodowe
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
 02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. systemów jakości
Wykształcenie wyższe kierunkowe 
(technologia żywności, chemia 
spożywcza)
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, obsługa 
komputera
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Operator wózków widłowych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia na wózki 

widłowe, prawo jazdy kat. B
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Mechanik
Wykształcenie zasadnicze 
mechaniczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Brygadzista produkcji
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawaka 

Społem PSS Mazur w Łęczycy 
wydzierżawi lokal na cele miesz-
kalne przy ul. Kaliskiej 3. Informa-
cji udziela Zarząd Spółdzielni. Tel. 

505-266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 

placu Kościuszki 11 oraz nowy 
lokal o pow. 91,40 m² przy ul. 

Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 lub 
506-856-382

Sprzedam piec 8 kW za 450 zł. Stan 
bardzo dobry. Tel.: 798-158-719

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

336-322

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 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 
własnościowe M4 o pow. 60,67 
mkw, parter w Ozorkowie lub 
zamienię na M3 własnościowe 

o pow.  do 40 mkw, parter 
w Ozorkowie. 

Tel.: (42) 277-25-94

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M3 o pow. do 40 mkw, parter 

w Ozorkowie. 
Tel.: (42) 277-25-94

Sprzedam działkę budowlano
-produkcyjną przy trasie Gostków
-Poddębice w miejscowości Tur. 

Tel.: 603-044-492
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co pyli w czerwcu? Między innymi 
szczaw, babka i komosa. Jak jednak 
wynika z danych Ośrodka Badania 
Alergenów Środowiskowych, w 
czerwcu uczuleniowcom w całej Pol-
sce najbardziej dokuczają pyłki traw 
i pokrzywy, ponieważ ich stężenie w 
powietrzu jest bardzo wysokie przez 
cały miesiąc. 

Szczyt pylenia traw 
i pokrzywy w czerwcu

W czerwcu przypada apogeum 
pylenia tych roślin. Na pyłki traw, które 
są najczęstszą przyczyną sezonowych 
dolegliwości alergicznych w Polsce, 
powinni uważać wszyscy uczuleni, 
ponieważ w tym miesiącu ich stężenie 
w powietrzu będzie bardzo wysokie 
prawie w całym kraju. Ponadto ob-
jawy alergii będą potęgowane przez 
alergeny pyłku kwitnącego właśnie 
żyta (które także jest trawą, tyle że 
uprawną). W związku z tym uczuleni 
na pyłki traw powinni omijać kwitnące 
pola i łąki, zwłaszcza od godz. 5 do 8 
oraz między godz. 17 a 19, ponieważ 
wówczas obserwuje się dwukrotne 
zwyżki stężenia tych alergenów w 
powietrzu. W czerwcu najbezpieczniej-
szym miejscem dla alergików będzie 
morska plaża, gdzie wiatr wiejący od 
strony morza przynosi wolne od pyłku 
powietrze. Na spacer można się wybrać 
także w wyższe partie gór (powyżej 
600 m n.p.m), gdzie stężenie pyłku traw 
jest jeszcze niskie. Podobne zalecenia 
dotyczą uczulonych na pokrzywę, 

Olej koksowy wykazuje korzystny wpływ na redukcję oznak starzenia 
cery dojrzałej i zmęczonej. Według najnowszych informacji zamiesz-
czonych w wielu artykułach doskonale i głęboko nawilża skórę, a także 
przyczynia się do poprawy jej elastyczności. Jeśli chcesz zmniejszyć 
widoczność zmarszczek na czole, w okolicach oczu, czy ogólnie na twa-
rzy, szyi i dekolcie, to warto zacząć stosować olej koksowy. Wspomaga 
on naturalną produkcje kolagenu, który w prosty sposób wpłynie na 
zdrowszy i młodszy wygląd skóry.

Ziele szczawiu kędzierzawego polecane jest na kaszel różnego pocho-
dzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych. Ziele 
tego gatunku szczawiu jest nawet składnikiem syropów na kaszel. Poza 
tym szczaw działa moczopędnie i krwiotwórczo. Ze szczawiu powinny 
zrezygnować osoby zmagające się z chorobami nerek, reumatyzmem, 
osteoporozą. W przypadku chorób pęcherzyka żółciowego należy 
ograniczyć w diecie produkty będące źródłem szczawianów. 

Truskawki poleca się reuma-tykom, osobom cierpiącym na schorzenia wątroby, a także nerek – są bowiem moczo-pędne. Truskawki działają też dobroczynnie na serce: obniżają poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze Truskawki mają liczne właściwości zdrowotne i war-tości odżywcze, a dodatkowo mają niewiele kalorii. 
Truskawki poprawiają apetyt, gaszą pragnienie, leczą ból gar-

dła i chrypkę. Przynoszą ulgę w zaburzeniach układu moczowego i polepszają trawienie – w takich przypadkach powinno się je jeść przed posiłkiem. Truskawki zawierają także liczne witaminy, a zwłaszcza witaminę C. W 1 szklance truskawek znajduje się 82 mg witaminy C, co stanowi 120% dziennego zapotrzebowania u dorosłych. Truskawki obniżają poziom cholesterolu i nie tylko.
Oprócz witaminy C i kwasu ela-

gowego truskawki zawierają tak-
że flawonoidy, takie jak: antocy-
jany, katechiny, kwercetyna oraz kemferol. Te substancje pomagają obniżyć poziom cholesterolu, wpływają na stabilność blaszek miażdżycowych, poprawę funkcji śródbłonka naczyń i zmniejszenie tendencji do zakrzepicy żylnej.

Napary z liści truskawek stoso-
wane były w medycynie ludowej już od dawna i służyły leczeniu 

SZCZAW NA KASZEL

TRUSKAWKI

takich schorzeń, jak: niedokrwi-
stość, kamica żółciowa, szkorbut czy anemia. Współcześnie nauka potwierdziła skuteczność tego specyfiku. Zewnętrznie stosuje się owoce rozgniecione, a także truskawkowy sok w przypadkach zaniedbanej egzemy, przeciw pie-
gom, plamom i wągrom. Świeże i nagrzane liście przykłada się do ran i wrzodów. Herbatka z liści i kwiatów truskawki wskazana jest przy przeziębieniach.

Truskawki mogą wybielić 
zęby?

Za zaskakujący można uznać fakt, że truskawki mogą wybielić zęby i zapobiec osadzaniu się kamienia nazębnego. Zwolennicy tej teorii nacierają przekrojoną truskawką zęby i dziąsła, pozo-
stawiają na 45 minut, a następnie spłukują ciepłą wodą. 

Olej kokosowy na zmarszczki

Co pyli w czerwcu?

którzy dodatkowo powinni omijać 
wilgotne lasy. Na szczęście tych jest 
znacznie mniej, ponieważ pokrzywa 
rzadko jest przyczyną alergii.

czarny bez
Czarny bez kwitnie od maja do 

czerwca i w tym ostatnim miesiącu pyli 
najsilniej, zwłaszcza przez pierwsze 
dwadzieścia dni.

Babka
Babka kwitnie od kwietnia do 

września i przez cały ten okres 
najmniej dokucza alergikom z po-
łudniowo-zachodnich oraz północ-
no-wschodnich krańców Polski, 
ponieważ tam przez całą wiosnę i 
lato stężenie jej pyłków w powietrzu 
jest niskie. W pozostałych częściach 
kraju nieznaczny wzrost stężenia 
pyłków babki zwyczajnej przypada 
już na koniec maja i podwyższony 

utrzymuje się przez cały czerwiec, 
aż do przełomu sierpnia i września.

Warto wiedzieć, że w Polsce wy-
stępują 3 gatunki babki. Dwa gatunki 
kwitną w maju i czerwcu, a jeden w 
lipcu. Jednak stężenia jej pyłku w Polsce 
nigdy nie osiągają wysokich wartości.

Szczaw
Szczaw kwitnie od maja do czerwca 

i przez cały ten okres jednakowo do-
kucza wszystkim alergikom. W tym 
ostatnim miesiącu stężenie jego pyłków 
w powietrzu jest średnie.

Komosa
W czerwcu stężenie pyłków komosy 

w przeważającej części kraju jest bardzo 
niskie. W najlepszej sytuacji są alergicy 
z centralnej i południowej części kraju, 
którzy w ogóle nie odczują jej działa-
nia, gdyż w tych rejonach komosa w 
czerwcu nie pyli.

Miód rzepakowy wyróżnia się na 
tle innych miodów. Bywa biały, 
kremowany, ma łagodny smak, 
a przy tym miód rzepakowy jest 
najsłodszy ze wszystkich miodów. 

Miód rzepakowy charakteryzuje 
się jasnym kolorem, zdarza się nawet 
biały. Najszybciej ulega krystalizacji 
i zawiera nawet 80% cukrów. Miód 
rzepakowy jest łatwo przyswajalny. 
Polecany jest osobom z nadciśnie-
niem, z problemami układu tra-
wiennego. Dzięki właściwościom 
regeneracyjnym doskonale wpływa 
na rekonwalescentów i osoby obcią-
żone wysiłkiem psycho-fizycznym.

Miód rzepakowy - jak stosować
Bez względu na to, w jakim celu 

stosujemy miód, warto spożywać go 
regularnie. Jedna herbata z miodem 
raz na kilka tygodni z pewnością nie 
da żadnego rezultatu. Należy jeść 
miód kilka razy w tygodniu, nie-
którzy zalecają go codziennie. Miód 
rzepakowy można także stosować 
zewnętrznie. Wykazuje on właści-
wości regeneracyjne dla poparzonej 
skóry, ułatwia gojenie się ran.

miód rzepakowy – najsłodszy z miodów
Miód rzepakowy 

- dlaczego jest biały?
Gdy miód rzepakowy jest płynny, 

ma jasny słomkowy kolor, czasem 
z odcieniem zielonkawym. Gdy się 
skrystalizuje jest zwykle kremowy lub 
całkiem biały (często porównywany 
do barwy smalcu). Wiele osób obawia 
się, że z takim białym miodem jest coś 
nie tak – w rzeczywistości jest on jak 
najbardziej wartościowy. Krystalizuje 
się bardzo szybko, czasem nawet w 
pszczelich plastrach, jak wiele innych 
jasnych miodów. Wpływa na to wysoki 
stosunek glukozy do fruktozy przy 
jednoczesnej niskiej zawartości wody. 
Zazwyczaj w ciągu kilku, kilkunastu 
dni po zbiorach zaczyna przybierać 
jednolitą, drobnoziarnistą konsystencję. 
Miód skrystalizowany może być mazi-
sty, ale często zdarza się, że jest twardy. 

Miód rzepakowy 
– właściwości zdrowotne

Spośród wszystkich miodów miód 
rzepakowy ma najwyższa zawartość 
glukozy i aminokwasów. A to ozna-
cza, że stanowi doskonałą odżywkę, 
szczególnie dla organizmu wyczer-

panego długotrwałą chorobą. Miód 
rzepakowy poprawia koncentrację, 
przyspiesza i wspomaga regenerację 
po wysiłku fizycznym i umysłowym. 
Glukoza jest łatwo przyswajalna 
przez organizm, nie obciąża wątro-
by, pobudza i wzmaga jej działanie 
detoksykacyjne, dzięki czemu można 
łatwiej pozbyć się szkodliwych pro-
duktów przemiany materii. Miód 
rzepakowy zawiera też potas i ma-
gnez, dzięki czemu warto stosować 
go w profilaktyce chorób serca i ukła-
du krążenia. Regularne spożywanie 
tej odmiany miodu wzmacnia serce, 
stabilizuje ciśnienie krwi, a także 
może w dużym stopniu spowolnić 
postępujące zmiany miażdżycowe. 
Miód rzepakowy wykorzystywany 
może być również zewnętrznie przy 
oparzeniach lub chorobach skóry, bo 
przyspiesza gojenie ran, oczyszcza je 
i zapobiega zakażeniom.
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cieKawie i na wesoło

Biała panda pierwszy raz w historii Najdłuższy maraton czytania Ślad gigantycznej powodzi

Taki 
relaks to 
ja lubię

Człowiek 
o dwóch 
twarzach

Takie jaja 
w Chinach

Promocja 
na kota

Auto na 
prąd

W Narodowym Rezerwacie Przyrody Wolong w prowincji 
Syczuan w południowo-zachodniej części Chin udokumen-
towano pojawienie się białej pandy. Panda-albinos została 
sfotografowana za pomocą kamery na podczerwień - 
poinformowały lokalne władze. Li Sheng z Uniwersytetu 
w Pekinie stwierdził, że jest to pierwszy zarejestrowany 
obraz dzikiej pandy wielkiej, która jest w pełni biała. Wy-
gląd białej pandy jest spowodowany albinizmem, rzadkim 
genetycznie odziedziczonym stanem, który uniemożliwia 
normalną syntezę melaniny, powodując białe włosy lub 
bladą skórę, a także czerwonawe oczy. - Patrząc na zdjęcie 
możemy przypuszczać, że to silny osobnik, stawia pewne 
kroki, co oznacza, że mutacja nie ma wpływu na normalne 
funkcjonowanie tej pandy - stwierdził naukowiec.
Przedstawiciele Rezerwatu Przyrody Wolong poinfor-
mowali, że na razie nic więcej nie wiadomo o albinosie. 
Rezerwat zainstalował aparaty, by lepiej chronić ekosystem, 
a także monitorować aktywność zwierząt.

Próba bicia rekordu zorganizowana w Gryficach od począt-
ku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tak dużym, że w 
budynku biblioteki, gdzie odbywał się rekord, ustawiono 
dla słuchaczy kilka rzędów krzeseł. Również osób chętnych 
do czytania nie zabrakło. Łącznie, w próbie udział wzięło 
aż 78 osób. Uczestnicy tego Rekordu Polski na najdłuższy 
maraton czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza czytali 
nieprzerwanie dzień i noc! Dzięki ich determinacji udało 
się pobić dotychczasowy rekord i zapisać się na kartach 
Księgi Rekordów Polski. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gryficach. Rekord zorganizowano w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek, który przypadał w tym roku 
od 8 do 15 maja. Aż tak się zaczytali, że pobili rekord z 
wynikiem 26 godzin 4 minuty i 8 sekund.

Jedna z pięciu największych znanych w historii świata 
megapowodzi zdarzyła się w rejonie Suwałk kilkanaście 
tysięcy lat temu. Do dziś widać jej skutki. Przełomowe 
odkrycie naukowców z Torunia zmienia myślenie o krajo-
brazie Europy Środkowej i wyjaśnia m.in. genezę jeziora 
Hańcza. 15-17 tysięcy lat temu, w okresie zlodowacenia, 
przez rejon dzisiejszych Suwałk przeszła jedna z pięciu 
największych znanych powodzi w historii Ziemi. Źródłem 
tej wody był topniejący lądolód. Powódź ta niosła ze sobą 
2 mln metrów sześciennych wody na sekundę. To 10 razy 
więcej, niż średni przepływ rzeki Amazonki albo 2 tysiące 
razy więcej wody, niż uchodzi średnio z Wisły do Bałtyku. 
Taka powódź trwała prawdopodobnie tylko kilkanaście dni, 
ale jej skutki widoczne są aż do dziś w krajobrazie Europy 
Centralnej - w tym północno-wschodniej części Polski. 
To, że taka powódź zdarzyła się w plejstocenie, ogłosili 
właśnie światu badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na łamach czasopisma “Earth-Science Reviews”. 


