
117 CZERWCA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

 ISSN 2299-3703   nr indeksu 286311

Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA • NumEr 338/19CENA 2 zł w tym 8% VAt
str. 9

370

str. 11

str. 11

Maryla w 
Uniejowie

str. 2

str. 4

Oszustka 
z Łęczycy 
usłyszała 

akt 
oskarżenia

Zarząd 
powiatu 

łęczyckiego 
szuka 

oszczędności 
i tnie 
etaty

Czy zdolna 
naSTolaTKa 
z ozorKowa 

zostanie studentką 
Harvardu? 

Radni chcą 
ustawić 

parkomaty
na starówce 

w Łęczycy
str. 3

Park miejski w Ozorkowie nie będzie ogrodzony.
EkiPa rEMOntOwa Obawia się 

dalsZych dEwastacji

PoliCjanTKa z ozorKowa 
groziła bronią?!

O interwencji policji 
w schronisku w 
Zgierzu zrobiło się 
głośno w całym 
regionie. Elżbieta 
andrzejewska, 
prezes fundacji 
Medor, twierdzi, 
że policjantka z 
Ozorkowa krzyczała, 
że zabije psa. 
sprawa wyjaśniana 
jest przez zgierską 
policję. - Prowadzone 
jest wewnętrzne 
postępowanie 
wyjaśniające 
wszystkie szczegóły 
tej interwencji – 
mówi podkom. 
Magdalena nowacka 
(na zdjęciu), rzecznik 
kPP w Zgierzu.

więcej str. 10
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Łęczyca

Gm. Łęczyca Gmina Łęczyca pozyskała dofinanso-
wanie w ramach tzw. grantów sołec-

kich przyznawanych przez samorząd województwa 
łódzkiego na realizację trzech projektów przygo-
towanych wspólnie z sołectwami: Janków, Topola 
Katowa i Krzepocin Pierwszy. Kwota każdego grantu 
to 10 000 zł.

W ramach pierwszego projektu pn. „Strefa zdrowia – 
siłownia plenerowa w Jankowie” planowana jest budowa 
siłowni plenerowej na terenie OSP, co przyczyni się do 
zwiększenia różnorodności form aktywności, jak i zapewni 
dodatkową możliwość spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu dzieciom, rodzicom i osobom starszym. 
Inwestycja wpłynie na poprawę kondycji fizycznej oraz 
stanu zdrowia mieszkańców. Wspólne spotkania w miejscu 
atrakcyjnym dla różnych grup wiekowych będą sprzyjały 
integracji mieszkańców, nawiązywaniu nowych znajomości, 

kontaktów, a także wpłyną na integrację lokalnego środo-
wiska.

Drugi projekt pn. „Spotkajmy się przy stole – stwórz-
my miejsce sprzyjające integracji i aktywizacji spo-
łeczności lokalnej” przewiduje utworzenie świetlicy 
wiejskiej w budynku OSP w Topoli Katowej. Stworzona 
świetlica zachęci do ,,aktywnego” odpoczynku po cięż-
kim dniu pracy, a przy okazji do wymiany doświadczeń 
rolniczych. W ramach projektu zaplanowany został 
m.in. zakup stołu do ping – ponga, stołu do gry w pił-
karzyki, stołu do bilarda, stołu roboczego kuchennego 
itp. Ponadto zorganizowany zostanie piknik rodzinny 
z grillem lub ogniskiem, w czasie którego zostaną 
rozegrane turnieje sportowe w poszczególne gry z 
podziałem na kategorie wiekowe.

Natomiast realizacja trzeciego projektu pn. „Czas in-
tegracji” przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia 

w postaci stołów, krzeseł i grilla, które dadzą możliwość 
wspólnej integracji mieszkańców. Dzięki temu budynek 
OSP w Krzepocinie Pierwszym stanie się miejscem spotkań 
towarzyskich, edukacyjnych i rekreacyjnych. Remiza OSP 
dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa będzie pełniła 
rolę centrum kulturalnego wsi i w okresie wiosenno-letnim 
będzie wykorzystywana do urządzania imprez sołeckich 
takich jak „Czas integracji”, rozpoczęcie czy zakończenie 
lata, dzień kobiet, „Sobótki” (zaplanowane na przyszły 
rok), mających na celu budowę więzi między mieszkańcami 
oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej. Dzięki realizacji 
projektu powstanie ogólnodostępne miejsce spotkań dla 
całej społeczności wiejskiej, zarówno osób starszych, dzieci 
i młodzieży a także osób odwiedzających sołectwo, które 
będzie sprzyjało integracji społeczności lokalnej. Na zakoń-
czenie realizacji projektu zorganizowany zostanie piknik 
integracyjny.

Granty sołeckie przyznane

Prokuratura Rejonowa 
w Łęczycy skierowała 

do Sądu Okręgowego w Łodzi 
akt oskarżenia przeciwko 58 – 
letniej Gabrieli B., której zarzuciła 
popełnienie aż 333 przestępstw, 
dotyczących oszustw, fałszowania 
dokumentów i posługiwania się 
nimi. Łęczycanka brała pożyczki 
m.in. na dane swoich sąsiadów a 
nawet członków rodziny. 

Jak wynika z dokonanych ustaleń, 
58 – latka wykorzystując dane oso-
bowe zdobyte w podstępny sposób 
rejestrowała konta bankowe, a na-
stępnie zawierała umowy pożyczki, 
wyłudzając w ten sposób na szkodę 
poszczególnych pokrzywdzonych, 
pieniądze. Kobieta posługiwała się 
podrobionymi przez siebie lub „naby-
tymi” sfałszowanymi dokumentami, 
które miały na celu ułatwienie jej 
otrzymania kredytów. Przestępstw 
d o k o -
nywała 

głównie drogą internetową, korzy-
stając z działalności licznych insty-
tucji pożyczkowych i kredytowych 
oraz wykorzystując niedoskonałości 
procedur weryfikacyjnych.

- Wśród pokrzywdzonych są banki, 
firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii 
komórkowej. Szkody wyrządzone po-
szczególnym podmiotom oscylują od 
kilkuset do kilku tysięcy złotych. Przed-
stawione zarzuty dotyczącą oszustwa 
bądź jego usiłowania na kwotę ponad 
300 tys. złotych – informuje Krzysz-
tof Kopania, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi. - Przy zaciąganiu 
zobowiązań wykorzystywała fikcyjne, 
„wymyślone” dane osobowe, bądź też 
dane innych osób w tym członków 
rodziny, znajomych, a w części także 
dane, które uzyskała podczas stażu 
w Urzędzie Skarbowym w Łęczycy, 
który odbywała w roku 2013. Bardzo 
często podawała przy tym adresy do 

doręczeń 
– wymy-

ślone, bądź też właściwe dla nierucho-
mości opuszczonych, niezamieszka-
łych. To powodowało, że informacje 
o wykorzystaniu danych osobowych 
poszczególnych osób docierały do 
nich z opóźnieniem, niejednokrotnie 
już po wdrożeniu postępowań egze-
kucyjnych.

Gabriela B. jest znana w Łęczycy. 
Naciągnięci na pożyczki mieszkań-
cy doskonale wiedzieli, kto stoi za 
oszustwem. Wielokrotnie zarzucali 
łęczyckiej prokuraturze opieszałość 
w prowadzeniu sprawy. Osób, które 
zostały „wrobione” w kredyt jest 
około 200. Grupa poszkodowanych, 
widząc, że Gabriela B. chodzi po mie-
ście i oszukanym ludziom śmieje się 
w twarz unikając jakiejkolwiek odpo-
wiedzialności, zwróciła się po pomoc 
do Przemysława Błaszczyka, senatora 
PR. Interwencja przyspieszyła pro-
wadzenie sprawy, co poskutkowało 
aktem oskarżenia.  

Przedstawione Gabrieli B. zarzuty 

333 przestępstwa gabrieli b.

Na zdjęciu Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi
dotyczą okresu marzec 2012 – czer-
wiec 2018. Przyjęto, że z działalności 
przestępczej uczyniła stałe źródło 
dochodu. Była wcześniej karana za 
podobne przestępstwa. W grudniu 
2017 roku do Sądu Rejonowego w 
Łęczycy trafił również przeciwko 
niej akt oskarżenia. Z zebranych 
dowodów, w tym z wyjaśnień samej 
podejrzanej wynika, że wyłudzone 

środki przeznaczała na spłatę zo-
bowiązań z wcześniej prowadzonej 
działalności gospodarczej jak i z gier 
hazardowych.

Na wniosek prokuratury łęczyckiej 
w lipcu ubiegłego roku podejrzana 
została tymczasowo aresztowana. W 
dalszym ciągu przebywa w areszcie. 
Gabrieli B. grozi do 12 lat więzienia. 

(zz)

W urzędzie miejskim w Łęczycy, 
burmistrz Paweł Kulesza i Kon-
rad Marek podpisali umowę na 
realizację zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Przebudowa 
drogi gminnej nr 104362 wraz z 
odwodnieniem – ulica Górnicza 
w Łęczycy”.

Łączna wartość robót budow-
lanych wynosi 3 359 867,61 zł. 

Obecnie trwa weryfikacja me-
rytoryczna związana z podpisa-
niem umowy o dofinansowanie 
tej inwestycji w ramach Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019. Przewidywany 
termin zakończenia inwestycji to 
koniec października bieżącego 
roku.

Zrujnowany budynek 
na osiedlu Królów 

Polskich w piątek wieczorem 
najprawdopodobniej został pod-
palony. Z ogniem walczyli straża-
cy z  PSP  w Łęczycy oraz z OSP 
Topola Królewska, OSP Siedlec i 
OSP Leźnica Mała. 

To nie pierwszy pożar tego bu-
dynku. W połowie marca straż 
pożarna także interweniowała w 
pustostanie przy łąkach. Wówczas 
ogień nie wyrządził dużo szkód. 
Tym razem pożar był większy. 
Czarny dym z daleka zwracał uwa-
gę mieszkańców. Budynek gospo-

darczy spłonął niemal całkowicie. 
Dzięki szybkiej reakcji straży po-
żarnej, ogień nie rozprzestrzenił się. 

W pustostanie od wielu lat nikt 
nie mieszkał. 

(zz)

Pracownicy urzędu 
miejskiego w upały 

mogą odetchnąć. W poszczegól-
nych wydziałach jedni urzędnicy 
przychodzą do pracy od rana, inni 
po południu. 

- W związku z falą upałów pra-
cownicy przychodzą na zmiany. 
Taki system funkcjonował będzie 
do odwołania. Jednocześnie należy 
podkreślić, że nie wpływa to w ża-
den sposób na pracę urzędu. Urząd 
miejski jest czynny normalnie, tj. w 
poniedziałki od godziny 7:30 do go-
dziny 15:30, wtorki od godziny 7:30 
do godziny 17:00, w środy i czwartki 
od godziny 7:30 do godziny 15:30, a 
w piątki od godziny 7:30 do godziny 
14:00 – informuje magistrat.

remont coraz bliżej

Podpisano umowę na przebudowę 
ulicy Górniczej

W urzędzie praca 
zmianowa

pożar w pustostanie
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Łęczyccy radni miejscy, 
podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady miasta 
większością głosów pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania w mieście. Pomysł 
wprowadzenia opłat, zwłaszcza dla 
mieszkańców okolic strefy, nie przez 
wszystkich został dobrze przyjęty.

Płatną strefę parkowania można 
ustanowić w przypadku, kiedy 
występuje istotny deficyt miejsc 
parkingowych, ale także, jeśli w 
pobliżu jest parking alternatywny, 
bezpłatny.

- Możliwość taka pojawiła się w 
sytuacji adaptacji terenu na parking, 
położonego przy byłym zakładzie 
karnym - mówiła Anna Rosińska, 
kierownik wydziału komunalnego i 
ochrony środowiska. - W związku z 
tym, 29 kwietnia burmistrz wystąpił 
z pismem do starosty łęczyckiego o 
wydanie opinii w sprawie ustano-
wienia płatnej strefy parkowania na 
obszarze starówki, tj. ulic Jana Pawła II, 
Kościelnej, Panieńskiej, Ozorkowskiej 
i Kazimierza Odnowiciela. Opinia 
starosty jest pozytywna, co wskazuje 
na możliwość podjęcia działań w kie-
runku urządzenia 100 do 120 miejsc 
parkingowych. Uiszczanie opłat będzie 
obowiązywało w dni robocze w godzi-
nach od 8.00 do 17.00. 

Wysokość opłat to: za pierwsze pół 
godziny – 1 zł, za pierwszą rozpoczętą 

godzinę parkowania – 2 zł (stawka 
podstawowa), za drugą rozpoczętą 
godzinę - 2,40 zł, za trzecią rozpoczętą 
godzinę – 2,80 zł, za każdą następną 
rozpoczętą godzinę parkowania – 2 zł. 

Dla mieszkańców Łęczycy, którzy 
korzystać będą ze strefy płatnego 
parkowania, urząd miasta  proponuje 
abonament w wysokości 40 zł na mie-
siąc lub 240 zł za 6 miesięcy. 

Wątpliwości radnych wzbudził wła-
śnie abonament dla mieszkańców oraz 
wjazd i opłata za parkowanie samo-
chodów dostawczych do sklepów zlo-
kalizowanych na łęczyckiej starówce. 
Strefę płatnego parkowania otwarcie 
krytykuje radny Zenon Koperkiewicz.

- Parking przy zakładzie karnym 
jest parkingiem tymczasowym, jeżeli 

starostwo znajdzie kupca na były za-
kład karny, to ten teren pod parkingiem 
również będzie sprzedany. Wówczas 
bezpłatnych miejsc parkingowych 
przy starówce nie będzie. Dla mnie 
jest to nie do przyjęcia, że po serii pod-
wyżek, za śmieci, ogrzewanie, wodę, 
mamy zafundować mieszkańcom 
tych ulic kolejne opłaty. To, że ktoś ma 
samochód, nie znaczy, że jest majętny. 
Uważam, że nie mamy prawa obciążać 
mieszkańców dodatkowymi kosztami 
– mówi samorządowiec.

Ostatecznie, projekt uchwały pozy-
tywnie zaopiniowało 8 radnych. Pięciu 
było przeciwko: Zenon Koperkiewicz, 
Michał Witkowski, Karol Zieliński, 
Agata Szkop i Zbigniew Lizak.

(mku)

Mieszkańcy z niedo-
wierzaniem patrzyli, 

jak biały królik miniaturka błąka 
się pod blokiem przy ulicy ZWZ. 
Może komuś uciekł, a może ktoś na 
wakacje postanowił się go pozbyć?

Królik miniaturka to bez wątpienia 
domowy zwierzak. O ile nikogo nie 
dziwi spacerujący pod blokiem kot, to 
widok małej futrzanej kulki wzbudził 
spore zainteresowanie.

- Zadzwoniła do nas jedna z miesz-
kanek mówiąc, że przy ulicy ZWZ 
od rana błąka się królik. Dla nas też 
była to dość zaskakująca informacja. 
Interwencji wobec królika jeszcze nie 
podejmowaliśmy – mówi z uśmie-
chem Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej. - Nie wiemy skąd 
królik miniaturka wziął się pod blo-
kiem, podejrzewam, że komuś uciekł. 
Złapaliśmy go i zaopiekowaliśmy się 
nim. Jest do odebrania w siedzibie 
straży miejskiej w Łęczycy.

Zgłoszenie o króliku w piątek 
nie było jedynym, które dotyczyło 
zwierzęcia. Strażnicy miejscy zostali 
również poproszeni o pomoc, przy 
znalezionych szczeniętach. Były 
porzucone przy ulicy Staromiejskiej.

- Mój sąsiad rano przyszedł i powie-
dział, że w krzakach przy mostku na 
Waliszewie schowały się trzy szcze-
nięta. Ktoś je porzucił dzień wcze-
śniej, bo były całkiem przemoczone 
po czwartkowej burzy. Zabrałam je 
do siebie, nakarmiłam i wyczesałam 
– usłyszeliśmy od mieszkanki, która 

o porzuconych szczeniakach powia-
domiła redakcję. - Były to trzy sunie. 
Nie mogę zrozumieć, jak można 
tak bezbronne stworzenia zostawić 
na pastwę losu. Tym bardziej, że w 
czwartek była straszna ulewa, psiaki 
na pewno się bały.

Całe szczęście, że szczenięta nie 
zostały wyrzucone w foliowym 
worku, co już zdarzało się na terenie 
miasta. Bliskość schroniska dla psów 
również nie usprawiedliwia takiego 
zachowania. Psiaki zostały zabrane 
od mieszkanki przez strażników 
miejskich. Znajdują się w schronisku, 
gdzie po okresie kwarantanny będą 
czekać na nowych właścicieli. 

(zz)

dyskusja o strefie płatnego parkowania królik biegał po osiedlu

Królik czeka na swoich właścicieli. 
Można go odebrać w siedzibie SM w 
Łęczycy
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Grabowski radny na 
ostatniej sesji poruszył 

problem zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę. Jak mówił, w godzinach 
wieczornych, dostęp do bieżącej 
wody jest utrudniony. W trakcie 
spotkania samorządowców, za-
prezentowano i przyjęto raport o 
stanie gminy za 2018 rok i udzielono 
absolutorium dla wójta Janusza 
Jagodzińskiego.

Oprócz punktów związanych z 
procedurą uchwalania absolutorium 
omawiano też sprawy dotyczące bieżą-
cego funkcjonowania gminy, z których 
niemało kontrowersji wzbudził  temat 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę 
oraz reforma oświaty.

- Czy w naszej gminie mamy 
klęskę suszy? - pytał radny Rafał 
Rosiński. - Naprawdę trudno zro-
zumieć, dlaczego od pewnego czasu, 
zwykle w godzinach wieczornych 
wyłącza się wodę lub maksymalnie 
zmniejsza ciśnienie. Jako odbiorcy 
jesteśmy stratni, ponieważ po włą-

Kierowca w starostwie 
powiatowym w Łę-

czycy będzie pracował na pół 
etatu, cięcia godzin pracy dotyczą 
także pracowników będących na 
emeryturze a nawet biblioteka-
rzy. Zarząd powiatu łęczyckiego 
szuka oszczędności, żeby pokryć 
część zadłużenia szpitala.

Starostwo powinno wyłożyć z 
własnego budżetu kwotę ok. 1 mln 
zł, żeby ZOZ w Łęczycy uniknął 
likwidacji. Jest to obecnie najważ-
niejszy, priorytetowy problem do 
rozwiązania postawiony przed 
zarządem powiatu. Liczne decyzje, 
niektóre bardzo zaskakujące, mają 
przynieść oszczędności.

- W ramach programu „Szpital 
jest nasz”, rozpoczęliśmy zbiórkę 

pieniędzy. Po pierwsze, ograni-
czyliśmy etat pracy kierowcy w 
starostwie do 1/2. Następnym 
działaniem, które zostanie wdro-
żone z dniem 1 września będzie 
ograniczenie pełnych etatów do 
połowy a połówek etatów do 1/3 
dla bibliotekarzy w szkołach, dla 
których powiat jest organem pro-
wadzącym. Po zakończeniu nabo-
ru do szkół ponadpodstawowych 
będziemy rozważać podwyższe-
nie liczby uczniów w oddziałach 
szkolnych – wymienia Janusz 
Mielczarek, starosta łęczycki. - Z 
dniem 1 września  zamykamy 
działalność internatu przy ZSMR 
w Piątku. Obecnie mieszka tam 
6 uczniów, sytuacja w tym przy-
padku jest o tyle niekorzystna, 

że jeszcze przez rok nie możemy 
zmienić celu przeznaczenia tego 
obiektu. Dalsze oszczędności to 
ograniczenie czasu pracy do po-
łowy etatów dla emerytów zatrud-
nionych w starostwie, jest to obecnie 
ok. 10 osób. Wszystkie te działania 
pozwolą na uzyskanie oszczędności 
na poziomie ok. 250 000 zł rocznie. 
Po zakończeniu i przedstawieniu 
wyników audytu szpital będzie 
także zobowiązany do wdrożenia 
programu naprawczego. 

Tym będzie musiał zająć się już 
nowy szef łęczyckiego szpitala. 10 
czerwca upłynął termin składania 
ofert w konkursie na stanowisko 
dyrektora placówki. Komisja, w 
skład której weszło dwóch lekarzy, 
dwóch radnych powiatowych, 

UZUPeŁnienie
W oświadczeniu majątkowym radnej Zofii Wodzyńskiej podane 
dochody: emerytura – 14 502,52 zł brutto, dieta radnej – 2 409,30 
zł brutto oraz dieta członka MKW – 275 zł brutto, są dochodami za 
okres od stycznia do maja 2019 r. Dodatkowo, oprócz mieszkania o 
pow. 52,43 mkw oraz 1,35 ha lasu, radna posiada także garaż wraz z 
udziałem w gruncie 6/96 części o wartości 26 000 zł. 

W księgarniach jest już 
dostępna książka pt. 

„Pogoń. Wszystko albo nic”. Jej au-
torką jest Agnieszka Frątczak z Łę-
czycy. Czy pisarski debiut młodej, 
uzdolnionej i ambitnej łęczycanki 
okaże się wielkim sukcesem?

Książka opowiada o losach 
bizneswoman, która zatraciła się 
w dążeniu do osiągnięcia kariery. 
Bardzo szybko zostaje prezesem 
warszawskiej korporacji. Tytułowa 
pogoń za zawodowym triumfem 
skutkuje bardzo bolesnymi dla 
bohaterki konsekwencjami.

- Poprzez historię Ewki, głównej 
bohaterki mojej książki, chciałam 
uświadomić ludziom, że dążenie za 
wszelką cenę do wysokiej pozycji 
zawodowej, wcale nie jest w życiu 
najważniejsze i może przynieść 
negatywne skutki. Pogoń to słowo, 
które w tej historii pojawia się bardzo 
często. Inspiracją do napisania książki 
była obserwacja ludzi i ich życia. 
Chciałabym, aby opisana przeze 

mnie historia skłoniła czytelników do 
zatrzymania się w codziennym pę-
dzie – zdradza Agnieszka Frątczak.

„Pogoń. Wszystko albo nic” po-
wstała w niespełna pół roku. Autorka 
przyznaje, że pisanie sprawiło jej 
ogromną przyjemność a wydana 
właśnie książka to jej osobisty, ogrom-
ny sukces.

- Oczywiście, gdyby nie wsparcie 
moich najbliższych, ta książka praw-
dopodobnie nigdy by nie powstała. 
Mając rodzinę, która dodaje skrzydeł, 
można dążyć do spełniania swoich 
marzeń – dodaje A. Frątczak. - Jestem 
bardzo dumna, że to marzenie wła-
śnie się ziściło.

26-latka przyznaje, że pisanie to 
jej pasja. Już w dzieciństwie swoje 
przemyślenia przelewała na papier w 
postaci wierszy i opowiadań. Później 
założyła bloga, żeby podzielić się z in-
nymi swoją twórczością. Teraz ma już 
na swoim koncie pierwszą wydaną 
książkę, ale to nie wszystko.

- Druga część mojej książki jest już 

gotowa. To kontynuacja historii Ewki. 
Z jej wydaniem oczywiście zacze-
kam, zobaczymy, czy czytelnicy po-
zytywnie odbiorą mój debiut. Trzecia 
książka też już powstaje – słyszymy 
od pisarki.

„Pogoń. Wszystko albo nic” można 
kupić od poniedziałku w łęczyckich 
księgarniach.

(zz)

Panu Czesławowi Bartniakowi,
Radnemu Rady Gminy Daszyna

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy

składa Sebastian Zaborowski
Wykonujący zadania i kompetencje 

wójta Gminy Daszyna

Powiat szuka oszczędności

Na zdjęciu Janusz Mielczarek, 
starosta łęczycki

Mamy klęskę suszy? - pyta radny

Radny R. Rosiński chciał wiedzieć, 
dlaczego w gminie są problemy z 
wodą

czeniu wody sieć jest zapowietrzona, 
nie wspominając już o jakości wody. 
Interesuje mnie również dwojaki 
sposób rozliczania opłat za wodę, 
jedni płacą zgodnie ze wskazaniem 
wodomierzy a inni są na ryczałtach. 
Oczywiście ci ostatni są w znacznie 
bardziej korzystnej sytuacji.

W odpowiedzi na pytania radnego, 
wójt Janusz Jagodziński stwierdził, że 
sprawy zaopatrzenia mieszkańców w 
wodę będą szczegółowo rozpatrywane 
w jak najszybszym czasie.

Temat reformy oświaty został po-
ruszony przez radnego Andrzeja 
Starczyńskiego.

- Sieć szkół na terenie naszej gminy 
jest bardzo kosztochłonna i może się 
okazać, że chwilę cały budżet będziemy 
przeznaczać na oświatę. Już w tej chwili 
ma on charakter konsumpcyjny a co 
będzie dalej? Sprawdzaliśmy liczbę 
uczniów w poszczególnych szkołach, 
jest tak, że przeciętnie na jednego na-
uczyciela przypada 5 uczniów. 

Wójt poinformował, że uchwała 

przedłożona na sesji ma charakter je-
dynie techniczny i jest podejmowana w 
związku z wygaszeniem gimnazjum, 
natomiast do spraw oświaty rada ma 
wrócić pod koniec wakacji.

Uchwały dotyczące votum zaufania 
i udzielenia absolutorium dla wójta  
zostały przyjęte przez wszystkich 9 
radnych obecnych na sali obrad. 

(mku)

26-letnia łęczycanka wydała książkę

Łęczyca Podczas rodzinnego festynu w ogrodzie ojców Bernardy-
nów, jak co roku, atrakcji nie brakowało. najmłodsi bawili 

się na dmuchanej zjeżdżalni i karuzeli. Była loteria fantowa, występy 
dzieci i młodzieży oraz zespołów ludowych. na scenie zaprezentowała 
się góralska kapela „Morskie Oko” a gościem specjalnym był iluzjoni-
sta Maciej Pol. Do degustacji przygotowano słodkie wypieki, ale nie 
tylko. Można było posmakować grochówki i spróbować smakołyków 
z grilla. Rodzinne popołudnie rozpoczęło się tradycyjnie mszą świętą 
w intencji rodzin.

(zz)

„Radosna rodzina” u ojców Bernardynów

pracownik starostwa oraz starosta, 
otworzyła 6 ofert weryfikując je pod 
kątem formalnym. 

- Z uwagi na ustalone procedury 
nie ujawniam szczegółów postę-
powania konkursowego, powiem 
tylko, że w najbliższym czasie 
oferenci otrzymają materiały sta-
nowiące podstawę do opracowania 
i zaprezentowania koncepcji pracy 
szpitala - informuje J. Mielczarek. 
- Do końca czerwca powinniśmy 
poznać nazwisko nowego dyrektora 
łęczyckiego szpitala.

(mku)
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W wakacje aktywne będą także Dom Kultury oraz 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, które z 

myślą o najmłodszych przygotowały zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. 

Miejska i Powiatowa BiBlioteka PuBliczna
Wakacyjne zajęcia odbędą się pod hasłem: „Robotyka i 

eksperymenty” i startują już 11 lipca. 
11 lipca – godz. 9:30 - 11-30 – „Strzelanie do celu” 

16 lipca – godz. 9:30 – 10:15 – „W krainie lodu” 
18 lipca – godz. 9:30 – 10:30 – „Długopis 3D” 

25 lipca – godz. 9:30 – 11:30 – „Pojedynek wojowników” 
1 sierpnia – godz. 9:30 – 10:15 – „Mydlarnia” 
1 sierpnia – godz. 10:30 – 11:15 – „Ekolodzy” 

20 sierpnia – godz. 9:30 – 11:30 – „Poszukiwacz skarbów” 
22 sierpnia – godz. 9:30 – 11:30 – „Sprzątanie planety”

DoM kultury 
W tym roku Dom Kultury organizuje zajęcia pod hasłem 
Objazdowych Festynów Osiedlowych. Warto sprawdzić, 

które osiedla zostaną odwiedzone. 
9 lipca – godz. 11:00 – 14:00 – Park Miejski, Natura Festyn 

12 lipca – godz. 10:00 
– Wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki  

16 lipca – godz. 11:00 – 14:00 
– ul. Bitwy nad Bzurą, Piracki Festyn 

19 lipca – godz. 11:00 – Wycieczka do Aquaparku 
23 lipca – godz. 11:00 – 14:00 

– ul. Zachodnia, Słowiański Festyn 
26 lipca – godz. 9:20 – Wycieczka do Doliny Skrzatów 

13 sierpnia – godz. 11:00 – 14:00 
– Zamek Królewski, Królewski Festyn 

20 sierpnia – godz. 11:00 – 14:00 
– ul. Dworcowa, Kosmiczny Festyn 

23 sierpnia – godz. 11:00 
– Wycieczka do Centrum Nauki i Techniki EC1 

27 sierpnia – godz. 11:00 – 14:00 
– Dom Kultury, Hawajski Festyn 

30 sierpnia – godz. 11:00 – Wycieczka do Aquaparku

Wakacje w mieście
Szanowni Mieszkańcy, kochane Dzieci
Nadchodzi okres wakacyjny i urlopowy.  
Z tej okazji życzę wszystkim dobrego, a co 
ważniejsze, bezpiecznego wypoczynku. Niech 
ten czas przysłuży się regeneracji sił fizycznych 
i mentalnych na drugą połowę roku.
W dzisiejszych, tak pędzących czasach, ważne 
jest znalezienie chwili na zwolnienie tempa, 
która przysłuży się nie tylko wypoczynkowi, 
ale także pozwoli spojrzeć z innej perspektywy 
na nasze działania. Mam nadzieję, że taką 
chwilę uda się każdemu znaleźć i zostanie ona 
w pełni wykorzystana. 
Dorosłym życzę udanego urlopu,  a dzieciom 
czasu obfitego w nowe doświadczenia 
i przyjaźnie, który dostarczy mnóstwo 
wspaniałych wspomnień.

Burmistrz Miasta Łęczyca
Paweł Kulesza

Okres wakacyjny zazwyczaj kojarzy się z 
wyjazdami i bezstresowym wypoczynkiem. Dwa 
miesiące to jednak sporo czasu, a pozostanie 
w naszym mieście niekoniecznie wiąże się ze 
skazaniem na nudę. Zapraszamy do zapoznania 
się z częścią zaplanowanych wydarzeń, jakie 
będą miały miejsce w Łęczycy. 

W wakacje w Łęczycy 
też może być fajnie!

30 czerwca, Zamek Królewski – XXV Spotkania z Modą
Jubileuszowe, XXV Spotkania z Modą na stałe wpisały 
się w kalendarium imprez kulturalnych. Podczas nich 
przed szeroką publicznością swoje zdolności prezentują 

młodzi i kreatywni projektanci, którzy wykorzystując 
najróżniejsze techniki i inspirując rozmaitymi stylami, 
przedstawiają swoje prace. Wygraną, jak co roku, jest 
Złoty Guzik Boruty. 

3 lipca, Plac Tadeusza Kościuszki – Lotny Finisz 30. Międzyna-
rodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków” 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olim-
pijczyków to wydarzenie mające stałe miejsce w kalendarzu 
Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI i umieszczone jest 
w grupie najważniejszych imprez europejskich. W tym 
roku wyścig zostanie rozegrany w dniach 2-6 lipca. W tego-
rocznym Wyścigu przewiduje się około 120 uczestników, a 
kolarze ścigać się będą na drogach województw – łódzkiego, 
świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Lotny 
finisz w Łęczycy zaplanowany jest na 15:25 przez Plac Tade-
usza Kościuszki.

3 lipca, Plac Tadeusza Kościuszki – Wystawa „starych” pojazdów
3 lipca łęczycka starówka żyć będzie nie tylko za sprawą 
wyścigu, ale także dzięki wystawie „starych” pojazdów. 
Będzie to istny powrót do przeszłości i przegląd postępów 
w motoryzacji na przełomie dziesiątek lat. Wystawa będzie 
w godzinach 14:00 – 18:00.

12 – 13 lipca, zamek królewski – XiV oPPt nocnik 2019
Czternasta edycja niesłabnącego na popularności Ogólnopol-
skiego Przeglądu Piosenki Turystycznej NOCNIK. To festiwal 
muzyki turystycznej i poetyckiej odbywający się przed dwa 
dni w Łęczycy. Dzieli się na część konkursową kierowaną 
dla początkujących twórców oraz Koncert Gwiazd. W tym 
roku gwiazdami są Andrzej i Maja Sikorowscy z zespołem. 
Ppoza nimi na scenie wystąpią również: Krzysztof Ochnio, 
Leonard Luther, Projekt Volodia, Sebastian Kubiak, Drużyna 
Wawrzyna i U Studni.
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Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

nowe baseny, zjeżdżalnie, plaża, 
więcej leżaków, mnóstwo atrakcji 
i świetnej zabawy dla dzieci i do-
rosłych – oto, co przygotowano 
dla gości rozbudowanego kom-
pleksu termalno-basenowego, 
którzy odwiedzą Uniejów wraz z 
początkiem wakacji.

Kolejna rozbudowa basenów ter-
malnych w Uniejowie dobiega już 
końca. Od długiego weekendu, roz-
poczynającego się w „Boże Ciało” 
20 czerwca, miłośnicy kąpieli będą 
mogli skorzystać z zupełnie nowych 
atrakcji w kompleksie basenowym.

Do dyspozycji gości będzie te-
raz dużo większa powierzchnia 
basenów zewnętrznych, w tym 
nowy, całoroczny basen rekreacyj-

ny, wypełniony wodą solankową, 
wyposażony w leżanki i ławeczki 
rurowe z masażem powietrznym, 
masażem karku. Powstaną również 
stanowiska do masażu ściennego z 
zasysaniem powietrza, gejzery, ka-
skada wodna oraz armatki. Łączna 
powierzchnia lustra wody nowej 
niecki wyniesie prawie 800 mkw. 
W sąsiedztwie pojawi się też zielona 
plaża dla spragnionych słonecznych 
kąpieli. Na wspomniany weekend 
zaplanowano również rodzinny 
piknik z licznymi atrakcjami.

Kompleks „Termy Uniejów” 
może przyjąć jednorazowo około 
900 osób. Po rozbudowie z basenów 
będzie mogło korzystać dwa razy 
więcej gości w tym samym czasie. 

Większa ilość dostępnych szafek, 
nowe niecki basenowe i dodatkowe 
kasy biletowe pozwolą zapomnieć 
o długich kolejkach i wyczekiwaniu 
na wejście.

Więcej atrakcji czeka przede 
wszystkim na dzieci. W miej-
scu dotychczasowego brodzika z 
małą zjeżdżalnią powstanie zamek 
wodny z kilkoma mniejszymi zjeż-
dżalniami, siatka wspinaczkowa z 
pływającymi atrakcjami.

– Budowa nowych atrakcji dla 
dzieci to wyjście naprzeciw po-
trzebom gości kompleksu, którzy 
oczekiwali tego typu inwestycji – 
mówi Marcin Pamfil, prezes spółki 
„Termy Uniejów”. 

Dodaje również, że oprócz samej 

W poniedziałek, 10 czerwca od-
słonięto i poświęcono odrestau-
rowane prezbiterium kolegiaty 
uniejowskiej podczas uroczystej 
mszy św. z udziałem biskupa wło-
cławskiego Wiesława Alojzego 
Meringa. 

Uroczystości zbiegły się ze Świę-
tem Zesłania Ducha Świętego, 

znanym powszechnie jako Zielone 
Świątki. W drugi dzień uroczysto-
ści, obchodzony jest w parafii Unie-
jów odpust ku czci św. Bogumiła. 
Tegoroczny odpust miał jednak 
charakter szczególny, ponieważ 
podczas koncelebrowanej mszy o 
godzinie 11.30, biskup diecezji wło-
cławskiej, Wiesław Alojzy  Mering 
poświęcił odnowioną nastawę ołta-
rzową i prezbiterium, nad którymi 
przez ponad rok pracowała firma 
Stacco Art Moniki Bystronskiej – 
Kunat. 

Uroczystości uświetniło wielu 
gości, m.in. burmistrz miasta Jó-
zef Kaczmarek wraz z małżonką, 
starosta powiatu poddębickiego – 
Małgorzata Komajda, poseł na Sejm 

RP Piotr Polak. Wśród przybyłych 
znaleźli się również konserwatorzy 
– państwo Monika i Marcin Kunat, 
przedstawiciele urzędu marszał-
kowskiego, Kapituły Uniejowskiej 
oraz cechy i mieszkańcy.  

Po liturgii eucharystycznej, ks. 
Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz 
podziękował za przybycie i wkład 
wszystkim władzom samorządo-
wym i powiatowym, instytucjom 
oraz parafianom, dzięki którym 
„można dokonywać rzeczy niemoż-
liwych”. Podziękowania skierował 
również  do przedstawicieli Kapitu-
ły Uniejowskiej  i biskupa Meringa 
za okazywaną życzliwość i wspar-
cie w realizacji przedsięwzięcia. 

Biskup dokonał uroczystego 
poświęcenia nastawy i prezbite-
rium przypominając, że świątynia 
uniejowska należy do jednego z 
najstarszych obiektów sakralnych 
w diecezji włocławskiej. 

„Zawsze patrzyłem na piękno i 
majestat tej świątyni, ale dawniej 
brakowało mi ducha, który byłby 
w stanie zmobilizować instytucje i 
pojedyncze osoby, aby przywrócić 
obiektowi jego piękno. Prezbiterium 
jest świadectwem ciężkiej pracy 

wielu osób. Gratuluję mieszkań-
com Uniejowa, ze wnoszą ducha 
pobożności i szacunku dla trady-
cji. Gratuluję księdzu infułatowi, 
burmistrzowi i wszystkim, którzy 
pomagali w tej wielkiej sprawie” – 
mówił ksiądz biskup. 

Przypominamy, że prace remon-
towe w prezbiterium trwały ponad 
rok i kosztowały 560 tys. zł. W 
grudniu 2018 r. ukończono restau-
rację ołtarza głównego ze względu 
na pozyskane dofinansowanie (61 
tys zł.) z urzędu marszałkowskiego 
województwa łódzkiego z łącznej 
kwoty 170 tys. zł. przeznaczonej 
na ten cel. W ramach prac w pre-
zbiterium odnowiono sklepienie 

oraz odrestaurowano polichro-
mię figuralną autorstwa Leona 
Zdziarskiego z 1904 roku, wpisaną 
w rejestr zabytków. Na jednej ze 
ścian przywrócono pierwotny 
wygląd trzem scenom autorstwa 
Zdziarskiego. Przedstawiają one  
Zwiastowanie, Boże Narodzenie i 
Pokłon Trzech Króli. Odnowiono 
również stalle kanonickie, a dwie z 
nich otrzymały nadstawy z herbem 
Uniejowa. Łączny przedsięwzięcia 
szacuje się na ponad pół miliona zł. 
Całość kwoty, poza wspomnianym 
dofinansowaniem, jest wkładem 
własnym parafii. Sama inwestycja 
należy do jednej z najbardziej kosz-
townych w ciągu ostatnich dekad. 

Odsłonięcie i poświęcenie prezbiterium w Uniejowie

20 czeRWca OtWaRcie NOWeJ części baSeNóW W UNieJOWie

rozbudowy basenów i ulepsze-
nia infrastruktury całego obiektu 
wprowadzone zostaną również 
atrakcyjne bilety rodzinne. – Jeste-
śmy praktycznie jedynym obiektem 
w kraju, w którym dzieci do lat 
7-miu wchodzą bezpłatnie. Teraz 
wprowadzamy bilety rodzinne. 
Kierowane one będą do rodzin 
odwiedzających Termy Uniejów 
z dziećmi starszymi niż te, które 

obejmuje darmowe wejście – dodaje 
prezes.

Termy Uniejów są kołem za-
machowym ruchu turystycznego 
w Uniejowie. Oprócz basenów 
solankowych zewnętrznych i we-
wnętrznych (z basenem dziecięcym, 
gdzie znajduje się statek piracki, i 
solankowo-uzdrowiskowym) ofe-
rują strefę saun oraz urozmaicony 
program fitness i strefę wellness.
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Poddębice Radni z klubu PSL 
- PO pytali o dota-

cję wojewody w kwocie 3 mln zł, 
która miała zostać przeznaczona 
na dofinansowanie przebudowy 
drogi Góra Bałdrzychowska - 
Kałów.  

- Jako pierwszy zabiorę głos, bo 
jestem wnioskodawcą, aby ta sesja 
się odbyła – rozpoczął radny Leszek 
Chmielecki, przewodniczący klubu 
PSL – PO. - Powiat złożył w ub. roku 
2 wnioski na tzw. „schetynówki”, 
czyli remont dróg na odcinku Góra 
Bałdrzychowska – Kałów oraz Biała 
Góra – Domaniew. Wniosek dot. 
Góry Bałdrzychowskiej uplaso-

wał się na pierwszym miejscu w 
województwie łódzkim, a drugi 
nasz wniosek na szóstym. Teraz 
dochodzą do nas niepokojące wie-
ści, że powiat nie skorzysta z tego 
dofinansowania. Tym bardziej nas 
te głosy dziwią, bo moglibyśmy 
otrzymać 50-procentowe wsparcie. 
To chyba pierwszy raz w historii, 
że nie korzystamy z takiej dotacji. 

Starosta Małgorzata Komajda 
potwierdziła, że powiat z dotacji 
nie skorzysta.

- Dofinansowanie wcale nie by-
łoby na poziomie 50 procent – usły-
szeli radni. - Okazało się bowiem, 
że mogliśmy liczyć na dotację, ale 
nie wyższą niż te 3 miliony złotych. 
Inwestycja związana z remontem 
drogi Góra Bałdrzychowska – Ka-
łów zamknęłaby się kwotą ponad 
10 milionów złotych. Powiatu, 
który objęty jest programem na-
prawczym, po prostu nie stać na 
realizację tak drogiej inwestycji. 
Oczywiście nie rezygnujemy z re-
montów tych dróg. Będziemy tylko 
starać się o wyższe dofinansowanie 
z nowego programu „Budowa dróg 
samorządowych”. 

Jak się dowiedzieliśmy, władze 
powiatu spotkały się w Górze 
Bałdrzychowskiej z mieszkańca-
mi, aby poinformować o swojej 
decyzji. 

- Szkoda, że mieszkańcy usły-
szeli o decyzji już po fakcie do-
konanym – argumentował radny 

Chmielecki. - Takie spotkania 
powinny odbywać się przed roz-
strzygnięciem o rezygnacji z 
dotacji. 

Przemysław Jaszczak również za-
rzucił staroście brak wcześniejszych 
informacji dot. rezygnacji z dotacji. 

- Tyle pani mówi o potrzebie 
rozmów. A dlaczego z nami nikt 
nie rozmawiał w tej sprawie? – 
pytał radny. 

Starosta skrytykowała formę 
dyskusji.

- Jak tak ma wyglądać nasza 
dyskusja, to powinnam się modlić, 
abyśmy się dogadali. Mieszkań-
cy na spotkaniu w Górze Bał-
drzychowskiej ze zrozumieniem 
przyjęli informację o rezygnacji 
z dotacji. Mam nadzieję, że nie-
którzy radni też zrozumieją to, iż 
bezpieczeństwo budżetu powiatu 
musi być zachowane. 

(ps)

Rowerzyści  nie 
zwracają uwagi 

na zakaz i jeżdżą po parku 
miejskim. Denerwują pieszych, 
którzy spacerują parkowymi 
alejkami.

- Niektórzy rowerzyści są na 
tyle bezczelni, że dzwonią, aby 

zejść im z drogi – mówi pani 
Anna, która w ub. tygodniu 
odwiedziła park. - Ja rozumiem, 
że fajna jest jazda na rowerze, 
ale niech zwracają uwagę na 
pieszych. Ja nie wchodzę im na 
ścieżki rowerowe. 

(ps)

Określenie „Miasto 
słońca” jak ulał pa-

suje do Poddębic, gdzie – podobnie 
jak w innych miastach w Polsce, 
temperatury przez cały ub. tydzień 
były iście afrykańskie. Sygnały 
karetek pogotowia słychać było 
bardzo często. Szczególnie starsi 
mieszkańcy źle reagują na taką 
aurę. 

- Wyjazdów mamy jeszcze raz tyle, 
co przed tymi upałami – usłyszeliśmy 
od ratowników medycznych. - Niektó-
rzy, niestety, zapominają, że w czasie 
takiej pogody należy po prostu uważać 
na siebie. Nie można na przykład w 
samo południe pracować w przydo-
mowym ogródku lub bez nakrycia 

Kolejna grupa za-
wo d owa m ów i 

“dość” i przystępuje do strajku. 
Tym razem przeciwko niskim 
płacom protestują pracownicy 
inspekcji Weterynaryjnej, którzy 
planują blokady dróg w całym 
kraju oraz głodówkę. W strajku 
bierze udział także Powiatowy 
inspektorat Weterynarii w Pod-
dębicach. Pracownicy tej placów-
ki ubrani na czarno tydzień temu 
opublikowali w internecie zdjęcie, 
za pośrednictwem którego po-
parli strajk. 

Jak czytamy w oświadczeniu 
przygotowanym przez Zarząd 

Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej, podjęta została 
decyzja o zaostrzeniu protestu. O 
ubiegłotygodniowy „czarny ponie-
działek” zapytaliśmy szefa PIW w 
Poddębicach. 

- Słyszałem, że takie zdjęcie 
zostało opublikowane w inter-
necie. Nie wiedziałem o tej akcji, 
bo akurat w tym okresie przeby-
wałem na urlopie – mówi Józef 
Klimczak, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Poddębicach. - 
Nie rozmawiałem jeszcze z pra-
cownikami w tej sprawie, ale na 
pewno to zrobię. 

Wraz z nadcho-
dzącymi wakacja-

mi rosną obawy poddębiczan 
mieszkających w pobliżu placu 
targowego. To właśnie w porze 
letniej plac zamienia się w tor wy-
ścigowy. Już teraz pozostawione 
przez samochody ślady świadczą 
o ułańskiej fantazji niektórych 
kierowców. 

- Czy policja nie może sobie 
poradzić z tym problemem? - pyta 

jedna z mieszkanek. - Co z tego, że 
od czasu do czasu przyjedzie tu 
radiowóz. I tak szaleją po tym placu. 
A co najgorsze, w porze wakacyjnej 
ustawiają na placu wieczorami 
auta i włączają muzykę. Jest bardzo 
głośno.

Mieszkańcy mają nadzieję, że 
w tegoroczne wakacje na placu 
targowym będzie choć trochę 
spokojniej. 

(ps)

Protest został zaostrzony
Zapytaliśmy o ocenę podjętych 

działań przez pracowników PIW. 
Czy J. Klimczak popiera protest?

- W tej sprawie nie będę się 
wypowiadał. Nie skomentuję 
również żądań pracowniczych 
dotyczących wynagrodzeń – usły-
szeliśmy. 

Pracownicy Inspekcji Weteryna-
ryjnej na terenie całej Polski przyszli 
tydzień temu do pracy ubrani na 
czarno, co odzwierciedla nastroje 
panujące wśród zatrudnionych w 
tej służbie. Związkowcy zapowia-
dają, że w przypadku braku reakcji 
strony rządowej planowane są także 
blokady dróg, głodówka oraz szereg 
innych akcji.

- Czas, rodzaj i ich intensywność 
zależeć będą od reakcji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu 
Inspekcja Weterynaryjna podlega. 
Nie wszystko chcemy zdradzać od 
razu. Zapewniamy jednocześnie, że 

w czasie zaostrzenie protestu cały 
czas będziemy gotowi do podjęcia 
rozmów i wspólnego rozwiązania 
narosłych problemów — mówiła 
mediom Sara Meskel, przewodni-
cząca OZZPIW.

Chodzi m.in. o niezrealizowanie 
osobistego zobowiązania ministra 
Ardanowskiego w sprawie przeka-
zania do końca I kwartału tego roku 
40 mln złotych na wzrost wynagro-
dzeń oraz zaniechanie wspólnej 
pracy nad rozwiązaniami mającymi 

na celu poprawę funkcjonowania 
Inspekcji Weterynaryjnej.

Z tego powodu oczekiwali wzro-
stu wynagrodzenia zasadniczego 
dla wykwalifikowanych pracow-
ników na poziomie 1,5 średniej 
krajowej z wyrównaniem od po-
czątku roku oraz możliwości dal-
szego wzrostu tych wynagrodzeń, 
ustalenia wynagrodzenia dla nowo 
utworzonych etatów na poziomie 
średniej krajowej.

(ps)

Za dużo słońca w „Mieście słońca”

W upalne dni jest dużo wyjazdów 
karetek pogotowia 
głowy przebywać przez dłuższy czas 
na słońcu. Trzeba też pamiętać o spo-
żywaniu dużej ilości płynów, głównie 
naturalnej wody mineralnej. 

(ps)

wciąż kręcą kółka

Niedawno kręcone były kółka wokół lampy 

Jeżdżą pomimo zakazu

Burzliwa sesja. Powiat dotacji nie przyjął...

Dyskusję rozpoczął radny Leszek 
chmielecki 

- Musimy pamiętać o zasadzie 
gospodarności – mówiła starosta 
M. Komajda 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 337: Jaki pasterz, takie owce.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Rozmowa w sprawie pracy.  
- Ile zna pan języków?  
- Cztery.  
- Proszę wymienić.  
- Węgierski, francuski, włoski i angiel-
ski.  
- Proszę powiedzieć coś po węgier-
sku.  
- Gutten tag.  
- Ale to jest po niemiecku...  
- To w takim razie znam pięć. 

* * * 
* - Gdybyśmy przed baranem postawili wiadra: z wodą i 
z alkoholem, to czego się napije baran? - pyta prelegent 
usiłujący różnymi przykładami przekonać słuchaczy, że 
picie alkoholu jest szkodliwe. 
- Wody! - odkrzykują słuchacze. 
- Tak! A dlaczego?! 
- Bo baran! 

* * * 
* U weterynarza. 
- Przykro mi, proszę pani, ale ten koń ma najstraszliwszy 
nowotwór skóry, jaki w życiu widziałem. 
- To jest wielbłąd. 

* * * 
* Seryjny morderca ciągnie kobietę do lasu. Kobieta 
krzyczy przerażona:  
- Ale ponuro i ciemno w tym lesie. Bardzo się boję!  
Na to morderca:  
- No, a ja co mam powiedzieć? Będę wracał sam... 

* * * 
* Żona stoi naga przed lustrem, oglądając się krytycznie, 
wreszcie powiada do męża: 
- Wydaje mi się, że wyglądam okropnie! Powiesz mi jakiś 
komplement? 
- Masz świetny wzrok! 

* * *
* Mąż zabrał żonę na polowanie. Zauważył zwierzaka, 
wziął flintę, celuje, nagle żona go łaje: 
- Gdzie w tego zająca celujesz?! Nie wiem, jak przygoto-
wać zająca. Strzelaj do ziemniaków lepiej! 

ChŁODniK BŁySKAWiCZny 
nA MAśLAnCe Z OGóRKAMi 

i RZODKieWKAMi
Składniki:
3/4 litra maślanki  
1 szklanka śmietany (12-18%)  
6 łyżek gotowego koncentratu 
barszczu z buraków  
2 długie ogórki  
pęczek szczypiorku  
pęczek koperku  
pęczek rzodkiewki  
sól  
świeżo zmielony czarny pieprz  
do podania:  
8 jajek ugotowanych na twardo i 
pokrojonych na ćwiartki .
etapy przygotowania:

Ogórki obierz, przekrój wzdłuż na 
połówki, łyżeczką usuń nasiona, 
następnie pokrój na drobną kostkę. 
Szczypiorek oraz koperek drobno po-
siekaj. Po dwie łyżki koperku i szczy-
piorku odłóż do dekoracji. Rzodkiewki 
pokrój na drobną kostkę. Do miski z 
warzywami i ziołami wlej maślankę i 
śmietanę, dodaj koncentrat. Wymie-
szaj, dopraw solą i pieprzem, jeszcze 
raz wymieszaj. Jajka pokrój na ćwiart-
ki. Do miseczek wkładaj kawałki jajek, 
wlej chłodnik. Udekoruj kawałkiem 
jajka oraz koperkiem i szczypiorkiem. 

PLACeK DROżDżOWy Z 
DUSZOnyMi PieCZARKAMi 

i MOZZAReLLą - BeZ 
WyRASTAniA CiASTA

Składniki:
Ciasto: 
3 szklanki mąki 
1 szklanka letniej wody 
40g świeżych drożdży 
3 łyżki oleju 
1 łyżeczka cukru 
1 łyżeczka soli
Dodatkowo: 
500g pieczarek 
2 duże cebule 

150g tartej mozzarelli 
1 łyżka śmietany 18% 
2 łyżki masła 
sól 
etapy przygotowania:
Pieczarki i cebulę kroimy w kostkę, 
solimy, podsmażamy na rozgrzanym 
maśle do momentu odparowania 
wody z pieczarek. Studzimy, miesza-
my ze śmietaną i mozzarellą. Mąkę 
mieszamy w misce z cukrem i solą, 
dodajemy olej. Drożdże rozpuszcza-
my w ciepłej (nie gorącej!) wodzie. 
Wlewamy do miski. Wyrabiamy do 
uzyskania gładkiego ciasta. Ciasto 
wałkujemy i przekładamy na blaszkę 
z wyposażenia piekarnika wyłożoną 
papierem do pieczenia. Na ciasto 
układamy pieczarki z mozzarellą. 
Pieczemy w temperaturze 210 stop-
ni przez około 15-20 minut. 

LASAGne TRUSKAWKOWA
Składniki:
Makaron lasagne 4-5 płatów 
Truskawki 0,5 kg 
Galaretka truskawkowa 1 opako-
wanie 
etapy przygotowania:
Makaron gotujemy w osolonej 
wodzie do miękkości (ok. 15 mi-
nut). Wciągamy go z garnka i 
rozkładamy na talerzu tak, aby 
się nie posklejał. Galaretkę przy-
gotowujemy zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu i odstawiamy ją, 
aby lekko przestygła. Truskawki 
myjemy, obieramy z szypułek 
i kroimy każdą na pół lub na 
mniejsze kawałki. Foremkę do 
keksa wyścielamy folią alumi-
niową i kładziemy na spodzie 
pierwszy płat makaronu, rozkła-
damy na nim gęsto część przy-
gotowanych truskawek. Zalewamy 
całość galaretką tak, aby zakryła 
ona truskawki. Kładziemy na to 
kolejny płat makaronu i powta-
rzamy wszystkie czynności jak w 
poprzednim płacie. Postępujemy 
tak do momentu, aż wykorzystamy 
wszystkie truskawki i galaretkę. 

Ostatnia warstwa powinna być 
przykryta płatem makaronu. Fo-
remkę z lasagne wstawiamy do 
lodówki, aby galaretka zastygła. 
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eARTh FeSTiVAL, czyli wielki 
koncert „Gwiazdy dla Ziemi” 
zgromadził tłumy. Tuż obok 
term wystapili m.in.: Piotr Cu-
gowski, Future Folk, Grzegorz 
hyży, inoRos, Kayah, Kasia 
Kowalska, Beata Kozidrak i 
Bajm, LemOn, Liber, Andrzej 
Piaseczny, Maryla Rodowicz, 
Stachursky. Koncert poprowa-
dzili Ola Szwed i Krzysztof ibisz 
oraz Kabaret Paranienormalni.

Gwiazdy w Uniejowie

Kasia 
Kowalska

Piotr 
cugowski

Grzegorz
Hyży

Maryla 
Rodowicz

Kayah

igor 
Herbut
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Szerokim echem w na-
szym regionie odbiła 

się policyjna akcja policjantów z 
Ozorkowa, którzy interweniowali w 
schronisku w Zgierzu. Prezes proz-
wierzęcej fundacji została zakuta 
w kajdanki. Twierdzi, że policjantka 
wyjęła broń. - Krzyczała, że zastrzeli 
psa. Z czymś takim spotkałam się 
po raz pierwszy, choć schronisko 
prowadzę już od wielu lat. Złożę 
skargę na policjantów w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi – mówi 
elżbieta Andrzejewska. 

Policyjna interwencja związana była 
z wcześniejszym odebraniem psa wła-
ścicielowi z Parzęczewa. Wolontariusze 
z Ozorkowa, którzy współpracują ze 
zgierskim schroniskiem, zabrali wy-
chudzonego psa. Kłopot w tym, że 
mieli go trzymać na swojej posesji, a 
zawieźli do Zgierza. 

- Chciałam pomóc, a zostałam po-
traktowana jakbym popełniła wielkie 
przestępstwo. Policjanci wpadli do 
schroniska, zakuli mnie w kajdanki. 
Dla mnie ta sprawa jest jawnym prze-
kroczeniem uprawnień przez funkcjo-
nariuszy. Notabene niektórzy policjanci 
ubrani byli po cywilnemu, nie okazali 
się żadnym pismem, na podstawie 

Czy policjantka groziła bronią?
którego mogliby w ten sposób postę-
pować – usłyszeliśmy. 

Akcję w schronisku nagrał jeden 
z pracowników i opublikował w 
internecie. Na filmie rzeczywiście 
widać funkcjonariuszy ubranych po 
cywilnemu. Policjantka z Ozorkowa 
w jasnym podkoszulku wzbudziła 
najwięcej kontrowersji. Zdaniem E. 
Andrzejewskiej miała straszyć bronią. 

- Wyjęła pistolet w momencie, gdy 
jeden z psów był wprowadzany do 
boksu. Krzyczała, że zabije psa. Wszy-
scy się przestraszyliśmy, bo nie spo-
dziewaliśmy się takiej reakcji. Pies jest 
spokojny, nikomu krzywdy by nie 
zrobił. Tak się zastanawiam, co by się 
stało, gdyby broń wypaliła. Na linii 
strzału mógł znaleźć się człowiek. To 
skrajna nieodpowiedzialność funkcjo-
nariuszki. Widać, że policjanci w ogóle 
nie są przygotowani do podobnych 
sytuacji. Nie mówiąc już o tym, że nie 
znają ustawy o ochronie zwierząt – 
uważa pani Elżbieta. 

Prezes fundacji „Medor” usłyszała 
zarzuty naruszenia nietykalności cie-
lesnej funkcjonariuszy policji i gróźb 
karalnych pod ich adresem. Grozi jej 
za to do 3 lat pozbawienia wolności. 

Elżbieta Andrzejewska twierdzi, 
że interwencja przeprowa-
dzona została zgodnie z 
uprawnieniami, które po-
siada fundacja.

- Policja twierdzi, że nie 
mieliśmy uprawnień do 
przeprowadzenia tej inter-
wencji, bo my jako funda-
cja nie mamy podpisanej 
umowy na branie psów 
do schroniska z gminą 
Parzęczew. Tłumaczyłam 
policjantom, że są w błę-
dzie. Gdybym pojechała 
do Zakopanego i widziała, 

że baca katuje psa, to znaczy, że nie 
mogę tego psa odebrać, bo nie mam 
pozwolenia burmistrza Zakopanego. 
Przecież to jest chore - podsumowuje 
Andrzejewska.

Kontrowersyjna sprawa powiązana 
jest z wolontariuszką z Ozorkowa, o 
której już pisaliśmy w „Reporterze”. 
Kobieta pojechała do Parzęczewa i 
odebrała właścicielowi wychudzoną 
sukę rasy husky. Z wyjaśnień policji 
wynika, że wolontariuszka schroniska 
była poinformowana, że pies będzie u 
niej przebywał tylko tymczasowo. Dla-
czego ozorkowianka zdecydowała, aby 
psa zawieźć do schroniska w Zgierzu? 
Ozorkowianka nie chciała z nami o 
tym rozmawiać.

Tymczasem na wolontariuszkę i jej 
córkę poskarżył się Krzysztof Pietrzak.

- Moja sunia Beti (pisaliśmy już o 
sprawie) przez jakiś czas była u tej 
pani. Oskarżam ją o kradzież i sprawa 
jest wyjaśniania. W każdym razie Beti 
od niej uciekła i przybiegła do mojego 
domu. Pojechałem z nią do weteryna-
rza, a następnie zostawiłem u znajomej, 
bo musiałem iść do pracy. I właśnie do 
znajomej przyjechała ta kobieta wraz ze 
swoją córką. Były agresywne – twierdzi 
pan Krzysztof. 

Słowa mężczyzny potwierdza jego 
znajoma, Natalia K. (nazwisko do 
wiadomości red.). 

- Matka z córką chciały zabrać Beti. 
Wyważyły drzwi do mojego miesz-
kania. Córka uderzyła mnie w głowę. 
To niebywałe, że te panie posuwają się 
do takich czynów pod płaszczykiem 
obrony zwierząt. To była czynna 
napaść. Złożyłam w tej sprawie zawia-
domienie na policję. Nie zostawię tak 
tego – zapewnia pani Natalia. 

O komentarz do interwencji w 
schronisku w Zgierzu oraz wtargnięcia 
wolontariuszki do jednego z domów w 

Ozorkowie poprosiliśmy o komentarz 
policję. 

- Prowadzimy postępowanie w 
związku z naruszeniem przepisów 
karnych ustawy o ochronie zwierząt. 
Policjanci zbierają materiał dowodowy, 
który będzie podstawą do postawienia 
właścicielowi zarzutów. O ujawnieniu 
skrajnie zaniedbanego psa zostali po-
wiadomieni w sobotę. Wolontariuszka 
odebrała zwierzę, które pozostawiono 
u niej tymczasowo zobowiązując do 
wydania na żądanie policji. Decyzje 
o miejscu tymczasowego po-
bytu podejmuje wójt, 
który w tym przy-
padku wskazał 
schronisko w 
Wojtyszkach 
. Tam też 
miał trafić 
pies. W po-
niedziałek 
okazało się, 
że kobieta, 
u której pies 
został umiesz-
czony przekaza-
ła go bezprawnie 
fundacji dla zwierząt. 
Policjanci pojechali do tej 
placówki, gdzie niestety odmówiono 
im wydania bezprawnie przetrzy-
mywanego zwierzęcia. Istotne jest to, 
że przedstawiciele placówki nie mieli 
żadnych podstaw do dysponowania 
psem. Funkcjonariusze spotkali się 
z agresją słowną i fizyczną. Podczas 
czynności przeszukania (wykonanej 
zgodnie z przepisami kodeksu postę-
powania karnego) kobieta naruszyła 
ich nietykalność cielesną oraz groziła 
im w celu zmuszenia do odstąpienia 
od prawnie podjętej czynności, dlatego 
też została zatrzymana i już usłyszała 
zarzuty z tym związane. Pies bez-
piecznie został przekazany pod opiekę 
weterynarzom ze wskazanej przez 
władze samorządowe placówki. Mamy 
nadzieję, że szybko wróci do formy a 

Prezes e. 
andrzejewska 
została zakuta w 

kajdanki 

właściciel wkrótce usłyszy 
zarzuty – informuje pod-

kom. Magdalena Nowacka, 
rzecznik prasowy policji w Zgierzu.  
Zapytaliśmy również o policjant-
kę, która zdaniem E. Andrzejew-
skiej miała grozić, że zabije psa. 
- Dotychczas nie wpłynęła żadna 
skarga od osoby, której dotyczyła ta 
interwencja. Niemniej jednak prowa-
dzone jest wewnętrzne postępowanie 
wyjaśniające wszystkie szczegóły tej in-
terwencji To postępowanie jest w toku 
– dodaje policjantka z biura prasowego.

Jaki jest komentarz policji, jeśli cho-
dzi o interwencję wolontariuszki w 
Ozorkowie?

- W tej sprawie prowadzone jest 
przez policjantów postępowanie o 
naruszenie miru domowego oraz 
uszkodzenie rzeczy – mówi podkom. 
M. Nowacka.

(stop) 

Funkcjonariuszka 
z biura prasowego 
informuje o sprawie
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Tak blisko spełnienia marzeń 
jeszcze nie była 18-letnia Julia 
Lasiota, która otrzymała nie-
dawno tytuł laureata i główną 
nagrodę w prestiżowym, ogól-
nopolskim konkursie „Droga 
na harvard”. Choć wyróżnienie 
bezpośrednio nie przekłada się 
na przyjęcie do tego znanego 
amerykańskiego uniwersytetu, 

to może zostać potraktowane 
jako swoista przepustka. Czy 
zdolna dziewczyna z Ozorkowa 
zostanie studentką harvardu?

- Bardzo bym tego chciała, bo 
to jest ogromne marzenie mojej 
córki – mówi Patrycja Lasiota. 

Jak się dowiedzieliśmy, Julia 
uczy się obecnie w Chigwell 
School pod Londynem. Jak do tego 

doszło? Po skończeniu gimnazjum 
Julia zaczęła naukę w I LO im. Mi-
kołaja Kopernika w Łodzi i będąc 
w I klasie liceum wzięła udział 
w konkursie. Otrzymała 100% 
stypendium Towarzystwa Szkół 
Zjednoczonego Świata im. prof. 
Pawła Czartoryskiego.

- Jest to prywatna brytyjska 
szkoła z internatem założona 
w XVII wieku i nieprzerwanie 
działająca. Mogłabym porównać 
tę szkołę do szkoły z Harrego 
Pottera – mówi z uśmiechem 
matka młodej ozorkowianki. 
Julia w towarzystwie uczniów 
z Wielkiej Brytanii, ale również 
z Chin, Czech, Rosji, Pakistanu, 
Japonii, Serbii i innych kra-
jów przygotowuje się w Anglii 
do brytyjskiej matury A level 
(dającej wejście na najlepsze 

ekipa remontowa zre-
zygnowała z wcze-

śniejszych planów i nie będzie 
stawiała ogrodzenia wokół parku 
miejskiego. Decyzja podyktowana 
jest obawami o jeszcze większe 
zniszczenia. Pracownicy z Warsza-
wy nie ukrywają, że po raz pierw-
szy spotkali się z tak bezmyślną 
dewastacją do której obecnie do-
chodzi w parku. - Stawianie płotu 
mogłoby przynieść duże szkody. 
Lepiej, aby tego ogrodzenia nie 
było – mówi, nie owijając w baweł-
nę, Maciej Kulesza, kierownik prac. 

Kilka dni temu w parku pojawiły 
się tabliczki z ostrzeżeniem, że teren 
jest monitorowany. To efekt zniszczeń 
w parku. Łamane są drewniane 
płotki okalające drzewa. Notorycznie 
kopane jest też blaszane 

zabezpieczenie usta-
wione na przyczółkach mostku. 

- Naprawdę nie wiem, komu to 
przeszkadza – nie kryje zaskoczenia 
M. Kulesza. - Blacha nosi wyraźne 
ślady od kopania. Jest powyginana, 
musieliśmy ją już kilka razy prosto-
wać. Niszczone są też drewniane 

Burmistrz Jacek So-
cha zdecydował się 

na skrócenie godzin pracy w ma-
gistracie podczas upalnych dni. W 
urzędzie nie ma klimatyzacji i jak 
łatwo się domyślić, gdy tempera-
tura na zewnątrz osiąga w cieniu 
ponad 30 stopni, w budynku jest 
niczym w saunie. 

- Urzędnicy są zwalniani do do-
mów o godzinę wcześniej – mówi 
Mariusz Ostrowski, sekretarz mia-
sta. - To nie jest decyzja burmistrza 
ciągła, a podejmowana każdego 
dnia, w zależności od warunków 
pogodowych. Uzgodniliśmy jed-
nak, że urząd będzie pracował do 
godz. 16. W każdym z wydziałów 
pozostaje jeden z pracowników. 
W magistracie normalnie, oprócz 
mnie, pracuje jeszcze burmistrz. 

W ub. tygodniu urzędnicy praco-
wali krócej od wtorku. W tym dniu 
temperatura w cieniu wynosiła 32 
stopnie C. Jeszcze cieplej było na-
stępnego dnia. 

- W urzędzie radzimy sobie 
poprzez otwieranie szeroko okien 

Wcześniej do domów, bo upał

i drzwi do pokoi. W pomieszcze-
niach pracują wentylatory – słyszy-
my od sekretarza. 

Czy w urzędzie miasta zainstalo-
wana zostanie klimatyzacja?

- Na razie nie planujemy tego, 
ponieważ są ważniejsze inwestycje 
do realizacji. W placówkach podle-
głych miastu, chociażby w szkołach 
podstawowych czy też przedszko-
lach, to dyrektorzy podejmują indy-
widualnie decyzje o tym, czy dzieci 
zwolnić wcześniej do domów. W 
upalne dni trochę lepsze warunki 
są w przedszkolach nr 3 i 5. Tam 
jest system rekuperacji – wentylacji 
mechanicznej. 

(stop)

Robotnicy dziwią się takiemu zachowaniu

płotki, którymi zabezpieczyliśmy 
niektóre drzewa w parku. Przykro 
jest mi to powiedzieć, ale z tak 
bezmyślną dewastacją spotkałem 
się po raz pierwszy. 

Już niedługo ekipa rozpocznie 
główne prace remontowe zwią-
zane z kładzeniem wodocią-
gu od ul. Traugutta, 
m.in. do planowanych 
parkowych zdrojów. 
Następnie remont 
obejmie roboty ener-
getyczne i moderni-
zację alejek. 

- Zdecydowaliśmy, że 
nie będziemy ogradzać 
parku. Na pewno na 
bieżąco będą zabezpie-
czane wykopy lub też 
postaramy się kończyć 
prace w ten sposób, 
aby takich wykopów 
nie pozostawiać. Jeśli 

będzie potrzeba, być może pojawią 
się jedynie w parku ogrodzenia w 
newralgicznych miejscach prowa-
dzonego remontu – mówi kierownik 
Kulesza. 

Miejmy nadzieję, że mieszkańcy 
docenią efekty prac i po zakończeniu 
inwestycji w parku dewastacji już 
nie będzie. 

(stop)

Niszczone jest blaszane zabezpieczenie nad rzeką 

W wielu miejscach drewniany stelaż jest 

połamany

Park nie będzie ogrodzony 

droga na Harvard

Nastolatka z Ozorkowa otrzymała 
niedawno tytuł laureata i 
główną nagrodę w prestiżowym, 
ogólnopolskim konkursie „Droga 
na Harvard”

brytyjskie uczelnie Oxford, Cam-
bridge, LSE i inne). Jednocześnie 
sama przygotowuje się do ame-
rykańskiej matury (egzaminy 
SAT), które pozwolą jej na apli-
kowanie również na uczelnie 
amerykańskie.

- Córka biegle mówi po angiel-
sku i niemiecku, posiada rów-
nież certyfikat biegłości języka 
japońskiego, uczy się również 
rosyjskiego i hiszpańskiego. W 
przyszłości marzy o nauce arab-
skiego – słyszymy.

Pani Patrycja podkreśla, że 
Julia wciąż ma bardzo dobry 
kontakt ze znajomymi w Ozorko-
wie. To tu dziewczyna skończyła 
Szkołę Podstawową nr 5. Jak 
tylko może, odwiedza rodzinne 
miasto. Tymczasem, już niedłu-
go czeka Julię wylot do Stanów 
Zjednoczonych.

- Spośród nadesłanych 1500 
aplikacji wyłoniono 16 laure-
atów, a z nich 4 laureatów na-
grody głównej jaką jest wyjazd 
na Harvard, zapoznanie się z 
uczelnią, przedstawienie kandy-
data władzom uczelni i pomoc 
w aplikacji na studia w Stanach 
– wyjaśnia Patrycja Lasiota. 
Głównymi zainteresowaniami 
naukowymi nastolatki są che-
mia, fizyka i matematyka, ale 
również geografia i polityka. 
Ta ostatnia łączy się z kolejną 
pasją Julki jaką jest uczestnic-
two w Model United Nations, 
czyli symulacjach obrad ONZ 
dla młodzieży. Julia brała już 
udział w kilkunastu takich ob-

radach w kraju i za granicą, a 
nawet w głównej siedzibie ONZ 
w Nowym Jorku gdzie z innymi 
młodymi ludźmi z całego świata 
uczestniczyła w dyskusji poświę-
conej komórkom macierzystym. 
- Córka w przyszłości chciałaby 
zająć się regulacjami prawny-
mi i etycznymi w medycynie 
jakie będą musiały nastąpić w 
wyniku rozwoju i połączenia 
biotechnologii, genetyki i infor-
matyki. Wierzy, że marzenia się 
spełniają, a jej droga na Harvard 
zaczęła się już kilka lat temu i 
dzięki systematycznej pracy jest 
coraz bliżej swojej wymarzonej 
mety – cieszy się pani Patrycja.

(stop)

W parku pojawiły się informacje o monitoringu 
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nareszcie! - mówią mieszkańcy 
na widok malowanej elewacji 
budynku Poczty Polskiej przy 
ul. Wyszyńskiego w Ozorkowie. 
Teraz poczta nie będzie już razić 
swoim wyglądem. Pytanie tylko, 
czy przy okazji wybudowany 
zostanie podjazd dla osób niepeł-
nosprawnych i matek z wózkami. 
O tym problemie pisaliśmy w ub. 
roku w „Reporterze”. Wówczas 
otrzymaliśmy zapewnienie, że 

Mieszkańcy nie kry-
ją zdenerwowania z 

powodu zagrodzonego chodnika 
przy jednej z kamienic na pl. Jana 
Pawła ii. Pytają, jak długo jeszcze 
będą mieli problem ze swobodnym 
pokonaniem chodnika w tym miej-
scu. Kilka miesięcy temu z elewacji 

budynku oderwał się gzyms. Do tej 
pory właściciel nieruchomości nie 
przeprowadził remontu. Poprzestał 
jedynie na przytwierdzeniu taśmy 
ostrzegającej przed niebezpieczeń-
stwem związanym ze złym stanem 
technicznym kamienicy. 

(stop)

Wakacje tuż, tuż a 
boiska na terenie 

Lasku Miejskiego są komplet-
nie zachwaszczone. 
- To jest fajne miejsce, ale po-
winno zostać uporządkowane. 
Wykoszona trawa, wywiezione 
śmieci, naprawione siatki do gry 
w siatkówkę. Brakuje infrastruk-
tury, ławek. Szkoda, że to tak 
wygląda – mówi Piotr, młody 
ozorkowianin.
Urząd argumentuje, że w pierw-
szej kolejności wykaszane są 
trawniki w mieście. Prace nie 
przebiegają w szybkim tempie. 
Trzeba przyznać, że pogoda 

Czy będzie podjazd?
podjazd zostanie zbudowany w 
tym roku. Wysłaliśmy maile (za-
równo do Orange – administrato-
ra budynku, jak i biura prasowego 
Poczty Polskiej) z pytaniem o 
podjazd. 

- Orange Polska sukcesywnie 
naprawia uszkodzenia wynikające 
z bieżącej eksploatacji budynku. 
Większość potrzeb remontowych 
na rzecz mieszczącego się w nim 
urzędu pocztowego została już wy-
konana, a kolejne zaplanowane są w 
następnych kwartałach 2019 roku. 
Projekt i wykonanie podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych, pozostaje 
w gestii Poczty Polskiej. Z informacji 
jakie uzyskaliśmy od przedstawicie-
la PP wynika, że obecnie placówka 
nie ma w budżecie środków umoż-
liwiających realizację tej inwestycji 
- informuje Wojciech Jabczyński, 
rzecznik Orange Polska. 

Co na to Poczta Polska?
„Budowa podjazdu jest inwesty-

cją. Poczta na razie nie zdecydowała 
o przeznaczeniu własnych środków 
na inwestowanie w niewłasną 
nieruchomość. Dokładamy jed-

elewacja została odnowiona. 
Podjazd dla niepełnosprawnych, to 
wciąż trudny temat

nak wszelkich starań, aby ułatwić 
korzystanie z usług operatora po-
wszechnego w placówce pocztowej 
przy ul. Wyszyńskiego, jest tam 
zainstalowany dzwonek do przy-
wołania obsługi, zostały ponadto 
obniżone skrzynki pocztowe, aby 
ułatwić niepełnosprawnym ko-
rzystanie z nich. Nieruchomość w 
Ozorkowie przy ul. Wyszyńskiego 
stanowi własność Orange Polska, 
natomiast Poczta Polska użytkuje 
pomieszczenia w budynku na 
potrzeby placówki pocztowej na 
zasadzie ograniczonego prawa 
rzeczowego. Prowadzimy uzgod-
nienia z Orange Polska dotyczące 
aktualnego stanu technicznego 
nieruchomości, zgłaszając tym 
samym potrzeby remontowo-inwe-
stycyjne. Na nasz wniosek Orange 
Polska realizuje prace remontowe 
na zewnątrz budynku, mające na 

celu poprawę stanu technicznego 
budynku i estetyki elewacji. Budo-
wa podjazdu jako zadania inwe-
stycyjnego pozostaje do dalszych 
uzgodnień” - czytamy w nadesłanej 
odpowiedzi. 

(stop)

zapomniany Lasek Miejski 
Ozorków

jak długo jeszcze?

daje się we znaki tym wszystkim, 
którzy wykonują swoje obowiązki 
zawodowe na zewnątrz. 

(stop)
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Zakres zadań:
- dokonywanie odczytu wskazań wodomierzy
-  wystawianie faktur przy pomocy zestawu inka-

senckiego
- kontrola sprawności urządzeń pomiarowych

Wymagania:
- wykształcenie minimum zasadnicze
-  dobra znajomość obsługi urządzeń typu smart-

fon
- prawo jazdy kategorii B
-  posiadanie pojazdu z możliwością wykorzysty-

Afrykańskie upały 
sprawiły, że nie brako-

wało w ub. tygodniu chętnych do 
odpoczynku nad zalewem. niestety, 
niektórzy spożywali alkohol, po 
czym wchodzili do wody. Byli rów-
nież amatorzy skoków z pomostów. 

Oficjalnie kąpielisko zostanie otwar-
te 1 lipca. Do tego czasu nie będzie żad-
nej kontroli nad nieodpowiedzialnymi 
wypoczywającymi. 

- Poszłam nad zalew z wnuczką. 
Byłam tam niezbyt długo z powodu 
pijących na plaży młodzieńców. Nie-
którzy byli w stanie dużego upojenia 
alkoholowego. Rozłożyli sobie przy 
kocach piwa, były też mocniejsze 
trunki. Nie obyło się bez bluźnierstw. 
To rozpasanie bardzo mi nie odpo-
wiada. Żadnej kultury – skarży się 
nasza czytelniczka. 

Niestety, odpoczynek w okresie let-
nim nad wodą w połączeniu z piciem 

alkoholu jest dość powszechny. Do 
takich zabaw dochodzi najczęściej na 
niestrzeżonych kąpieliskach. 

- Oczywiście od lipca na miej-
scu będzie już dwóch ratowników, 
którzy oprócz zwracania uwagi na 
kąpiących, będą też pilnować, aby 
nad wodą nikt alkoholu nie spoży-
wał – mówi Mariusz Lewandowski, 
dyrektor CSiR „Wodnik”. - Do wody 
nie będzie można skakać z pomostów. 
Wydzielona zostanie płytka strefa dla 
kąpiących się maluchów. 

W porównaniu z ubiegłorocznym 
sezonem niewiele się zmieni. Do 
dyspozycji będą 3 rowery wodne i 3 

alkohol i woda to niebezpieczne połączenie Skoki „na główkę” z 
pomostu to ryzykowna 
zabawa 

zimne piwo nad wodą? Wielu nie 
może sobie tego odmówić 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
poszukuje osoby zainteresowanej pracą na 

stanowisku Przedstawiciel handlowy 
– odczytywacz wodomierzy.

wania go do celów służbowych
- komunikatywność
- dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
przydzielony ryczałt w związku z wykorzystywa-
niem prywatnego pojazdu do celów służbowych

Osoby zainteresowane prosimy 
o dostarczenie 

w terminie do 30.06.2019 r. CV 
do siedziby firmy: 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
lub przesłanie na adres e-mail:

opk@opkspzoo.eu

Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej 
zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez OPK Sp. z o.o. w celu 
i zakresie niezbędnym dla celów rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

informujemy, że skontaktujemy się z wybra-
nymi kandydatami.

kajaki. Ceny za wypożyczenie sprzętu 
wodnego pozostaną bez zmian.

- Już niedługo na plażę przywie-
ziemy czysty piasek. Przebadana 
zostanie woda w zalewie. Taka kon-
trola wody zostanie przeprowadzona 
jeszcze 2 razy w ciągu sezonu – doda-
je szef CSiR. 

(stop)

Zakres zadań:
- nadzór nad pracą ujęć wody
- nadzór nad stacją uzdatniania wody
-  nadzór nad eksploatacją sieci i przyłączy wo-

dociągowych
- nadzór nad gospodarką wodomierzową

Wymagania:
-  wykształcenie wyższe w kierunku inżynierii 

sanitarnej
-  wskazane uprawnienia budowlane w obszarze 

sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych
- obsługa pakietu Microsoft Office
-  mile widziana obsługa oprogramowania Au-

toCad
- prawo jazdy kategorii B lub wyższej
- dyspozycyjność

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

-  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o 
pracę

-  możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwa 
w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o 
dostarczenie w terminie do 30.06.2019 r. 

CV do siedziby firmy: 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 

z o.o. 
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
lub przesłanie na adres e-mail:

opk@opkspzoo.eu

Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez OPK Sp. z o.o. w celu i zakre-
sie niezbędnym dla celów rekrutacji (zgodnie 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
poszukuje osoby zainteresowanej pracą 

na stanowisku 
Mistrz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO))

informujemy, że skontaktujemy się z wybra-
nymi kandydatami.
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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

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

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

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 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

elektryk – automatyk
Wykształcenie zasadnicze 
elektryczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17

og
ło

sz
en

ie

Fryzjera/fryzjerkę do salonu 
w Ozorkowie zatrudnię. 
dobre warunki pracy. 
Telefon: 795-001-993

Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal na cele mieszkalne 
przy ul. Kaliskiej 3. Informacji udziela 
Zarząd Spółdzielni. Tel. 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 (przy sklepie „Kasia”).  
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
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 ciągnik URSUS c-330. 
Tanio. Tel.: 697-034-705

Kupię niedrogo butlę gazową 11 kg. 
Tel.: 503-826-051

Sprzedam spawarkę 220v 360v i ro-
wer elektryczny 26”. Tel.: 502-851-180

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

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 wła-
snościowe 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 Ozor-
kowie. Tel.: (42) 277-25-94

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

Zamienię mieszkanie komunalne 42 
mkw. - wszystkie media, wolnostoją-
cy domek okolice Zgierskiej, osobne 
wejście – na bloki dwupokojowe w 
Ozorkowie lub inne propozycje, 
tel. 518 624 927
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Sok z buraka jest produktem, o 
którego dobroczynnych właści-
wościach nie wszyscy wiedzą. 
Jak się jednak okazuje - zdecydo-
wanie warto go pić dla zdrowia i 
urody. 

Sok z buraka to bomba 
witaminowa

Co możemy zrobić z buraków? 
W polskiej kuchni mamy całkiem 
dużo możliwości - np. możemy je 
zjeść jako barszcz czerwony, ćwikłę, 
możemy je ugotować, upiec lub 
spożyć na surowo. Przy takich du-
żych możliwościach aż dziwne jest, 
że do tej pory niewiele osób zna i 
spożywa najzwyklejszy w świecie 
sok z tych warzyw. 

Warto wiedzieć, że jest on źródłem 
białka, cukru, cennych witamin i soli 
mineralnych. Co więcej, zawiera też 
substancje o działaniu antybakte-
ryjnym, przeciwgrzybicznym i prze-
ciwpasożytniczym. Jakie witaminy 
znajdziemy w takim soku? B9, C, A, E 
i K, a do tego sole mineralne potasu, 
magnezu, żelaza, fosforu, miedzi, 

Co pić w czasie upałów? najlepiej 
wodę mineralną, która szybko 
ugasi pragnienie i skutecznie 
zapobiegnie odwodnieniu orga-
nizmu. Sprawdzonym sposobem 
na upał jest także sok, najlepiej 
świeżo wyciśnięty z określonych 
owoców i warzyw, np. pomido-
rów. Jednak kawy lepiej unikać, 
bo może tylko pogorszyć stan 
zdrowia. Sprawdź, co pić, a czego 
nie pić w czasie upałów, by sku-
tecznie ugasić pragnienie.

Przede wszystkim nie wolno 
dopuścić do odwodnienia - należy 
jak najszybciej ugasić pragnienie 
odpowiednimi płynami, w ilości 
od 2 do 3 litrów dziennie. W czasie 
upałów pocenie się jest naturalnym 
procesem mającym na celu ochro-

Jak chronić się przed kleszczami? 
To pytanie prawdopodobnie za-
daje sobie teraz większość z nas. 
Kleszcze, im robi się cieplej, tym 
większym problemem się stają. 
najgorsze, że te niepozorne pa-
jęczaki mogą przenosić groźne 
choroby. Sławna już borelioza to 
tylko jedna z nich.

Do tego, do Europy zawitały 
ogromne afrykańskie kleszcze. 
Tak samo, jak na te egzotyczne, tak 
na nasze rodzime - dobrze działają 
nawet środki robione w domu oraz 
kilka prostych sposobów. Poznajcie 
je zanim będzie za późno.

Jak chronić się przed 
kleszczami?

Aby ustrzec się przed kleszczem, 

Sok z buraka ma niesamowite 
właściwości. Warto go pić 

wapnia i wielu innych. Dodatkowo 
jest to doskonałe źródło błonnika.
Takie bogactwo składników odżyw-
czych zbawiennie wpływa na nasze 
zdrowie. W jaki sposób? Chociaż-
by poprzez pomoc w przypadku 
infekcji bakteryjnych, wirusowych 
i spowodowanych nimi stanach 
zapalnych. Jest szczególnie pole-
cany osobom chorym na anemię 
oraz nadciśnienie, ponieważ w na-
turalny sposób wspierają procesy 
krwiotwórcze i obniżają ciśnienie 
tętnicze. Dodatkowo mają świetny 
wpływ na światło naczyń krwiono-
śnych. Jakby tego było mało sok z 
buraka jest bardzo nisko kaloryczny i 
można go pić niezależnie od rodzaju 
stosowanej diety. 

jak się chronić przed kleszczami? 
Jest kilka prostych sposobów 

niezależnie od temperatury - warto 
wkładać ubrania jak najbardziej za-
słaniające ciało. Długie spodnie, ka-
pelusz i bluza z kapturem utrudnią 
kleszczom drogę do naszego ciała. 
Jeśli ubrania te będą w jasnym ko-
lorze - to również łatwiej i szybciej 
zauważymy nieproszonego gościa, 
którego możemy z siebie zrzucić, 
zanim wbije nam się w skórę.  
Olejki eteryczne również skutecznie 
odstraszą kleszcza. Olejek pieprzo-
wy, miętowy, pomarańczowy lub 
lawendowy to tylko niektóre pro-
pozycje do przygotowania. 

Na spacerach lepiej też trzymać 
się utartych i wydeptanych ścieżek, 
nie wybierać dróg prowadzących 
przez krzaki. 

Pamiętajmy, że nawet, jeśli kleszcz 

wbije nam się w skórę, to jeszcze nie 
jest koniec świata. Warto jednak 
na to ugryzienie zwrócić baczną 
uwagę i w razie niepokojącego za-
czerwienienia lub innych objawów 
- niezwłocznie zgłosić się do lekarza.  

Co pić, a czego nie pić 
w czasie upałów?

nę organizmu przed nadmiernym 
przegrzaniem.

Niestety, wraz z potem usuwane są 
z organizmu woda i sole mineralne, 
głównie sód i potas, których brak 
może doprowadzić do zachwiana 
homeostazy (stanu równowagi) 
organizmu.

Konsekwencją tych procesów będą 
m.in. osłabienie układu krwiono-
śnego (podniesienie ciśnienia krwi, 
zwiększenie ryzyka wystąpienia za-
wału czy udaru) i obciążenie układu 
nerwowego (zmniejszenie poziomu 
koncentracji, apatia).

Paradoksalnie w czasie najwięk-
szego skwaru można przyjmować 
także lekko ciepłe płyny, które rów-
nie skutecznie jak chłodne napoje 
obniżą temperaturę rozgrzanego 
ciała.

Ważne jest nie tylko ILE, ale także 
CO pijemy, nie każdy płyn uzupełni 
bowiem tracone podczas upału 
elektrolity.

Co pić i jeść w czasie upałów?

Woda mineralna
W czasie upałów najlepiej sięgać 

po wodę wysokozmineralizowaną 
(np. Muszynianka, Piwniczanka, 
Staropolanka 2000) lub średniozmi-
neralizowaną (np. Nałęczowianka, 
Cisowianka, Kinga Pienińska, Wiel-
ka Pieniawa), która zawiera wysokie 
stężenie składników mineralnych, 
zwłaszcza takich jak magnez  i 
wapń - najlepiej w proporcji 1:2. Do 

szklanki wody mineralnej może-
my dodać plasterek cytryny, listek 
melisy lub mięty, które dodatkowo 
nas orzeźwią. Woda powinna mieć 
temperaturę pokojową lub być lekko 
schłodzona.

Sok pomidorowy
Sok pomidorowy jest skarbnicą po-

tasu (230 mg/100 g), dlatego szklanka 
schłodzonego soku z pomidorów 
uzupełni niedobór tego pierwiastka. 
Dobre na upały jest też gazpacho 
- hiszpańska zupa z pomidorów 
podawana na zimno. Ponieważ jest 
to słona potrawa, dodatkowo dostar-
czymy organizmowi sodu.

Owoce, nie tylko 
w formie soków

Owoce składają się w 80-90% 
z wody, dlatego jedząc je, szybko 
ugasimy pragnienie. Odwodnieniu 
organizmu zapobiegną także napoje 
przyrządzone na ich bazie. Szczegól-
nie warto sięgnąć po owoce bogate w 
potas: morele (260 mg/100 g), czere-
śnie (220 mg), brzoskwinie (190 mg), 
truskawki, (150 mg), gruszki (116 mg) 
i cytrusy.

Koktajl ze świeżych ogórków 
lub melona

Ogórek w 95% składa się z wody, 
a do tego zawiera sporo potasu (ok. 
140 mg/100 g). Idealny na upalne 
dni jest chłodnik ogórkowy. Dwa 
razy więcej potasu - przy takiej samej 
zawartości wody - ma melon (280 mg 

w 100 g) natomiast niewiele jest go w 
lubianym w czasie upałów arbuzie 
(70 mg/100 g).

herbata z mięty
Mięta ma działanie ochładzają-

ce, dlatego szybko obniży tempe-
raturę ciała. Słaby napar herbaty 
miętowej można pić zarówno 
schłodzony, jak i ciepły. Tę metodę 
stosują np. Arabowie pijąc co jakiś 
czas małe ilości gorącej zielonej 
herbaty połączonej z miętą. Z kolei 
mieszkańcy Ameryki Południowej 
w czasie upałów popijają gorące 
Yerba Mate.

napoje izotoniczne
Niedobór elektrolitów pojawia się 

zarówno podczas aktywności fizycz-
nej, jaki i upałów. W obu przypadkach 
pomogą napoje izotoniczne, które 
wyrównają poziom wody i uzupełnią 
niedobór elektrolitów w organizmie.

Zawierają one nie tylko cenne 
biopierwiastki w odpowiednich 
proporcjach, lecz także witaminy i 
niewielkie ilości węglowodanów.

Czego nie pić w czasie upałów?

Alkohol
Podczas upałów promienie słońca 

nadmiernie rozszerzają naczynia 
krwionośne, a tym samym zmniej-
szają wydolność układu krążenia. 
Alkohol działa podobnie, w związku 
z tym takie połączenie powoduje nie-
bezpieczne wahania ciśnienia.

Kawa
Zawarta w kawie kofeina podnosi 

ciśnienie, przez co działa moczo-
pędnie, wypłukując potas z orga-
nizmu. Tym, którzy nie wyobrażają 
sobie dnia bez filiżanki kawy, w 
czasie upałów lekarze polecają 
szklankę schłodzonego latte lub 
kawę bezkofeinową.

Mocna herbata
Herbata zawiera dużą ilość teiny, 

która działa tak jak kofeina, przez co 
sprzyja zwiększonemu usuwaniu 
elektrolitów z organizmu.

napoje typu cola 
i napoje energetyczne

Napoje typu cola zawierają ko-
feinę, która wypłukuje organizm 
z cennych pierwiastków mine-
ralnych, szczególnie magnezu 
i potasu, odpowiedzialnych za 
równowagę wodno-elektroli-
tową organizmu. Dodatkowo 
zawarty w coli kwas fosforowy 
(regulator kwasowości) wchodzi 
w reakcję z innym elektrolitem 
- wapniem, powodując jego wy-
płukiwanie.

Herbata miętowa skutecznie nas 
ochłodzi

W czasie upałów należy unikać 
słodkich napojów. cukier 
sprawia, że płyny dostarczane do 
organizmu gorzej się wchłaniają 
i wolniej przenikają z przewodu 
pokarmowego do komórek 
całego organizmu, w związku z 
tym go nie nawadniają
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ciekawie i na wesoło

życie 11-latka z kawą wymuszony uśmiech Mona Lizy perfumy o zapachu narkotyku

Maskowanie. 
teraz mama 
mnie nie 
zobaczy

Łowcy okazji 
zapłacą więcej

Mega tuning traktor na 
alufelgach

Wszechmogący

Pytanie 
do Policji

Jak tam twoja 
dieta?

Niektórzy ludzie mówią, że nie są w stanie żyć bez kawy. O 
ile w ich przypadku to jawna przesada, o tyle w przypadku 
pewnego 11-latka z Francji takie sformułowanie należy 
traktować dosłownie. Pita 2 razy dziennie mocna kawa, 
a właściwie kofeina, pozwala mu bowiem radzić sobie z 
bardzo rzadką chorobą neurologiczną. Naukowcy ze szpi-
tala w Paryżu oraz Instytutu Mózgu i Rdzenia Kręgowego 
wykazali, że kawa przynosi wymierne korzyści w leczeniu 
choroby dziecka. Pewnego razu rodzice chłopca pomył-
kowo kupili kapsułki do ekspresu z kawą bezkofeinową. 
Gdy po 4 dniach z atakami rodzice zdali sobie sprawę z 
tego, co się stało i ponownie zaczęli przygotowywać kawy 
kofeinowe, stan ich syna ponownie się poprawił. Pijąc 2 
kawy dziennie, chłopiec mógł prowadzić normalne życie 
(wracać pieszo ze szkoły, jeździć na rowerze i brać udział w 
zajęciach sportowych z rówieśnikami). Przy braku kofeiny 
nie był w stanie tego robić... 

Uśmiech Mona Lizy był najprawdopodobniej wymuszony. 
Troje naukowców doszło do tego, posługując się tzw. twa-
rzami chimerycznymi (wizerunek modelki na poziomie ust 
podzielono na pół i utworzono całe usta z dwóch lewych 
bądź dwóch prawych połówek). - Wg najbardziej uznanych 
teorii neuropsychologicznych, jeśli uśmiech jest asyme-
tryczny, zazwyczaj jest nieszczery. Szczery spontaniczny 
uśmiech  jest natomiast obustronny i symetryczny. Poza 
tym cechuje go aktywacja górnej części twarzy, a tego 
na portrecie także nie widać. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że pozowanie przez wiele godzin może skutko-
wać wymuszoną mimiką. Wiemy też jednak, że Leonadro 
był mistrzem techniki sfumato, która miała uwidaczniać 
ekspresję. Celowo uniósł lewy kącik ust, tworząc coś w 
rodzaju uśmieszku – wyjaśniają uczeni.

Holenderska policja będzie rozdawać ludziom próbki 
perfum pachnących podobnie do ecstasy (MDMA). Dzia-
łaniom tym przyświeca cel edukacyjny. Zaznajomieni z 
zapachem narkotyku obywatele mają bowiem wykrywać 
laboratoria produkcyjne i powiadamiać stróżów prawa o 
ich lokalizacji. Mimo wysiłków policji Holandia nadal pozo-
staje światową stolicą ecstasy. Ponieważ tradycyjne metody 
zawiodły, pojawił się pomysł na perfumy. Buteleczka Xtacy 
kojarzy się niektórym z Chanel N°5. Zapach jest właściwie 
identyczny z MDMA, dlatego nikomu nie przyjdzie raczej 
do głowy, by się nim spryskiwać. 


