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W poniedziałek we 
wszystkich placówkach 

oświatowych odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego. 
Pierwszoklasiści zostali pasowani 
na uczniów a dzieci kontynuujące 
naukę znów zasiadły w szkolnych 
ławkach.

Od wtorku zaczęły się lekcje. Póki 
co, zgodnie z nowym planem, ale czy 
tak pozostanie? W szkołach wciąż wisi 
widmo strajku nauczycieli, który od 
wiosny jest zawieszony.

Rok szkolny 2019/2020 potrwa do 26 
czerwca przyszłego roku. 

Przy okazji nowego roku szkolnego, 
w ramach działań „Bezpieczna droga 
do szkoły” policjanci z łęczyckiej ko-
mendy czuwali nad bezpieczeństwem 
uczniów, którzy po wakacyjnej prze-

Na dworcu PKP w Łęczycy wyłączo-
ne z użytkowania będą dwa perony. 
Podróżni korzystać będą z jednego 
z dotychczasowych peronów oraz 
dodatkowego – tymczasowego. 
Zmiany związane są z pierwszymi 
pracami dotyczącymi modernizacji 
linii Ozorków-Łęczyca. Trzeba liczyć 
się z utrudnieniami.

- Obecne prace na stacji Łęczyca pole-
gają na budowie peronu tymczasowe-
go nr 4, który zapewni sprawną obsługę 
podróżnych podczas budowy nowego 
mostu nad rzeką Czartówką. Budowa 
mostu rozpocznie się we wrześniu 
br. i wymusi zamknięcie torów przy 
peronach nr 1 i 2. Pociągi nadal będą 
zatrzymywały się przy peronie nr 3 
oraz nowym peronie tymczasowym 
nr 4. W związku z kolejnym etapem 
prac na moście na rzeką Czartówką od 
października zostanie przywrócony 
ruch na torach przy peronie nr 1 i 2, a 
zamknięty zostanie ruch na torze przy 
peronie nr 3 oraz przy tymczasowym 
peronie nr 4  - wyjaśnia Magdalena Ja-
nus z Zespołu prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.. - Równocześnie 
wykonawca gromadzi materiały tj. 
szyny i podkłady, które zostaną wy-
korzystane do przebudowy stacji w 
ramach remontu odcinka Ozorków – 
Łęczyca. Zasadnicze prace na odcinku 
Ozorków – Łęczyca rozpoczną się w II 
kwartale 2020 roku.

W ramach inwestycji między 
Ozorkowem i Łęczycą wartej 130 mln 
zł powstaną nowe wyższe perony 

na stacjach Ozorków i Łęczyca oraz 
przystanku Sierpów. Będą wyposa-
żone w nowe wiaty, ławki, gabloty 
informacyjne, system oznakowania 
dotykowego oraz stojaki rowerowe. 
Lepszy dostęp do kolei zapewnią doj-
ścia w poziomie torów dostosowane 
do obsługi osób o ograniczonej zdol-
ności poruszania się. Sprawniejszy 
przewóz towarów zapewni przebu-
dowany układ torowy na stacjach 
Ozorków i Łęczyca. Wymieniona 
zostanie sieć trakcyjna. Na stacjach 
Ozorków i Łęczyca zabudowane 
zostaną nowe urządzenia sterowania, 
które usprawnią kierowanie ruchem 
kolejowym.

Inwestycja na odcinku Ozorków 
– Łęczyca obejmuje ok. 17 km torów, 
5 peronów, 2 mosty, 4 przepusty 
oraz 17 rozjazdów. Wzrost poziomu 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego i 
drogowego przyniesie przebudowa 8 
przejazdów kolejowo-drogowych.

(zz)

Ponad 20 tysięcy sztuk 
papierosów i 9 kg su-

szu tytoniowego zabezpieczyli 
policjanci wydziału kryminalnego 
z łęczyckiej komendy. Kontraban-
dę wartą ponad 30 tysięcy złotych 
w piwnicy ukrywała 41 – letnia 
kobieta. 

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości gospodarczej 
ustalili, że w jednym z mieszkań 
na terenie Łęczycy może być prze-
chowywana kontrabanda. Aby to 
potwierdzić policjanci przeszukali 

lokal. Okazało się, że w piwnicy 
41 – letnia kobieta ukrywała 20900 
sztuk papierosów oraz 9 kg tyto-
niu bez polskich znaków akcyzy. 
Wstępne obliczenia wskazują, że 
Skarb Państwa mógł zostać nara-
żony na uszczuplenie z tytułu nie-
zapłaconego podatku akcyzowego 
na kwotę ponad 30 tysięcy złotych. 
Właścicielka nielegalnego towaru 
jeszcze tego samego dnia usłyszała 
zarzuty dotyczące przestępstwa ak-
cyzowego. Za taki czyn grozi kara 
pozbawiania wolności do lat 3 oraz 
wysoka grzywna.

miliony dla gminy Łęczyca
Prezes Rady Ministrów zatwier-
dził listę zadań rekomendo-
wanych do dofinansowania w 
ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych w województwie 
łódzkim. Wśród 180 projektów, 
nie zabrakło także dwóch pla-
nowanych do realizacji przez 
Gminę Łęczyca. Będzie to „Prze-
budowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Krzepocin Dru-
gi-Mniszki” oraz „Przebudowa 
dróg gminnych nr 312 344; 313 
340; 312 342 w miejscowościach 
Leszcze – Wilczkowice Średnie i 
Wilczkowice Górne - Wichrów

-Mniszki, gm. Łęczyca”. Planowany 
łączny koszt inwestycji wyniesie 7 
564 465 zł. Dzięki przyznanemu 
dofinansowaniu 80% na realizację 
obu zadań Gmina Łęczyca otrzyma 
kwotę 6 051 573,00 zł. 

- To dla nas kolejna dobra infor-
macja, która bardzo mnie cieszy. 
Nie spodziewałem się, że wysokość 
dofinansowania wyniesie aż 80% 
kosztów inwestycji. Tylko w tym roku 
gmina Łęczyca otrzymała już ponad 
10 mln. złotych dofinansowania na 
różne inwestycje. Remonty dróg są 
dla mnie zadaniem priorytetowym. 
Chciałbym, żeby mieszkańcy mieli 

komfort poruszania się po wyremon-
towanych i bezpiecznych drogach 
– komentuje wójt Jacek Rogoziński. 
- Teraz czekamy na podpisanie 
umowy, następnie ogłosimy przetarg 
po czym wykonawca przystąpi do 
realizacji inwestycji. 

Przebudowa drogi wewnętrznej na 
odcinku Krzepocin Drugi – Mniszki 
obejmie m.in. wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej, poboczy 
z kruszywa łamanego, zjazdów in-
dywidualnych oraz montaż nowego 
oznakowania pionowego. Natomiast 
przebudowa dróg gminnych nr 312 
344; 313 340; 312 342 w miejscowo-

ściach Leszcze – Wilczkowice Średnie 
i Wilczkowice Górne – Wichrów
-Mniszki, przewiduje: wykonanie 
warstwy profilującej z betonu asfal-
towego, warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, poboczy oraz chodnika 
jednostronnego z kostki betonowej.

W ramach całego zadania, w 70% 
przeprowadzona będzie moderni-

zacją istniejących dróg i chodni-
ków, w 30% remont obejmie drogi 
gruntowe.

Warto dodać, że w fazie projek-
towej jest już kwestia gazociągu, 
który przez Leszcze dotrze aż do 
Szkoły Podstawowej w Wilczko-
wicach. Mieszkańcy będą mieli 
możliwość podłączenia się do sieci.

Przebudowana zostanie m.in.droga wewnętrzna Krzepocin Drugi - Mniszki

„Lewe” papierosy w piwnicy

Zmiany na dworcu w Łęczycy

Na dworcu w Łęczycy zamknięte będą 
tory przy peronie 1 i 2. Konieczna była 
budowa peronu tymczasowego

Witaj szkoło!

rwie rozpoczęli naukę. Pod lupą policji 
były drogi oraz przejścia dla pieszych 
w okolicach placówek edukacyjnych. 
Wszystko po to, aby zdyscyplinować 
ich użytkowników do przestrzegania 
przepisów prawa. Nad bezpieczeń-
stwem dzieci wraz z policjantami 
czuwali strażnicy miejscy.

Wraz z pierwszym dzwonkiem 
policjanci łęczyckiej drogówki pojawili 
się w rejonie szkół. 2 września szczegól-
nym nadzorem zostały objęte łęczyckie 
placówki. W rejonie ul. Zachodniej 
policjantów wspierali strażnicy miejscy. 
Prowadząc działania pn. „Bezpieczna 
droga do szkoły” stróże prawa starali 
się pomagać najmłodszym przejść 
bezpiecznie na drugą stronę ulicy, 

tłumacząc, jak właściwie zachowywać 
się na drodze. Nadzorowali również 
przestrzeganie przepisów ruchu dro-
gowego przez kierowców, pieszych i 
rowerzystów. Wszystko po to, aby było 
bezpiecznie w drodze do i ze szkoły.

(zz)

Tradycyjne pasowanie w SP nr 4

W trakcie ponad dwu-
miesięcznych wakacji 

na terenie powiatu łęczyckiego 
doszło do 105 zdarzeń drogo-
wych, w których śmierć poniosła 
jedna osoba. W tym czasie poli-
cjanci wyeliminowali 54 nietrzeź-
wych kierujących, to jest o 23 
więcej niż podczas ubiegłorocz-
nych wakacji.

W wakacje nad bezpieczeństwem 
podróżujących czuwali policjanci. 

Ze szczególną uwagą sprawdza-
li między innymi czy kierowcy 
stosują się do znaków drogowych 
oraz ograniczeń prędkości, czy 
podróżujący są zapięci w pasy bez-
pieczeństwa i oczywiście, czy osoba 
za kółkiem jest trzeźwa.

W trakcie tych wakacji na dro-
gach powiatu łęczyckiego doszło 
do 105 zdarzeń drogowych, z 
czego 7 to wypadki, w których 
rannych zostało 9 osób, a jedna 

Powakacyjny bilans drogowy
poniosła śmierć. Do zdarzenia do-
szło 7 lipca w Witoni. Rowerzysta 
zderzył się z autem osobowym. W 
wyniku doznanych obrażeń 84- 
letni kierowca jednośladu zmarł 
w szpitalu.

Dla porównania w trakcie ubie-
głorocznych wakacji odnotowano 
11 wypadków, w których zginęły 
dwie osoby, a 11 zostało rannych. 
Policjanci pracowali przy 92 koli-
zjach drogowych.
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Tradycyjnie, początek 
roku szkolnego ozna-

cza dla rodziców spore wydatki. 
Uczniowie potrzebują mnóstwa 
przyborów szkolnych. Jak się oka-
zuje, ubiegły tydzień wcale nie 
był zbyt pracowity w łęczyckich 
księgarniach. 

Umiarkowany ruch w księgar-
niach w pierwszych dniach nowego 
roku szkolnego może zaskakiwać.

- To prawda. Jeszcze niedawno, 
kiedy handlowaliśmy podręczni-
kami, początek roku szkolnego był 
dla nas bardzo pracowity - mówi 

Na pomniku Boha-
te r ów B i t w y  nad 

Bzurą jest już zamontowana 
odrestaurowana figura Orła 
Białego. Rada miasta na ten 
cel przekazała 17,5 tys. zło-
tych. 

Z figury z pewnością nie będą 
już odpadać i kruszyć się kolej-
ne warstwy starej farby a efekt 
będzie zdecydowanie trwalszy 
niż przy doraźnym malowaniu. 
Pomnik prezentuje się teraz 
bardziej estetycznie, jednak 
opinie mieszkańców dotyczące 
efektu prac przy figurze Orła są 
podzielone. 

(zz)

Większość mieszkań-
ców już przyzwyczaiła 

się, że w rejonie starówki obowią-
zuje strefa płatnego parkowania. 
Nie wszyscy jednak są zadowoleni 
z konieczności uiszczenia opłaty 
i szukają sposobów, żeby obejść 
regulamin strefy płatnego par-
kowania.

Z jednym z takich przypadków 
spotkali się strażnicy miejscy, któ-
rzy kontrolują ważność wyku-
pionych biletów parkingowych. 
Pomysłowość mieszkańca, a jeszcze 
bardziej sposób tłumaczenia się jest 
dość interesujący.

W księgarniach kolejek nie ma

W tym roku w księgarniach dużego 
ruchu nie ma

Sabina Libera z jednej z łęczyckich 
księgarni. - Obecnie dystrybucją 
podręczników zajmują się szkoły 
a z tego co wiem, dla niektórych 
klas podręczniki są za darmo. Do 
nas przychodzą klienci głównie 
po artykuły papiernicze: zeszyty, 
bloki rysunkowe, farby, kredki, 
długopisy okładki na książki itd. W 
księgarniach kupowane są przede 
wszystkim książki do nauki języ-
ków obcych.

Rodzice uczniów szkół ponad-
podstawowych niestety na książki 
przeznaczą dużo więcej pieniędzy. 
Mniejszy niż w latach poprzednich 
ruch w księgarniach można tłuma-
czyć nie tylko faktem, że szkoły 
same zamawiają podręczniki dla 
uczniów. Znaczna część rodziców 
szuka też książek do szkół w księ-
garniach internetowych a przybory 
szkolne kupuje w dyskontach. 

(mku)

Odnowiony Orzeł

oszukują w strefie płatnego parkowania
- Spotkaliśmy się z przypadkiem, 

w którym kierowca, aby nie płacić 
za parkowanie, za szybę włożył 
kartę parkingową osoby niepełno-
sprawnej. Taka karta owszem, zwal-
nia z konieczności zakupu biletu 
w parkomacie, ale jedynie przez jej 
posiadacza lub osobę przewożącą 
osobę niepełnosprawną. W tym 

przypadku jeden z mieszkańców 
posłużył się kartą swojego dziadka. 
Gdy weszliśmy do punktu usługo-
wego, gdzie pracuje mężczyzna, 
by wyjaśnić sprawę, tłumaczył, że 
przywiózł dziadka do przychodni. 

To dla nas ewidentna próba oszu-
stwa, bo najbliższa przychodnia 
znajduje się przy ulicy Kilińskiego, 
jest tam miejsce parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych, a w tym 
przypadku samochód parkuje co-
dziennie przez kilka godzin w tym 
samym miejscu – mówi Tomasz 
Olczyk, komendant straży miej-
skiej w Łęczycy. - Na mieszkańca 
nałożyliśmy karę administracyjną 
w wysokości 50 złotych za brak 
wykupionego biletu parkingowego.

(zz)
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Gm. Góra św. Małgorzaty, 
Gm. Łęczyca

Policjanci wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia drogowego w miejsco-
wości Ambrożew, gdzie zderzyły 
się trzy pojazdy, a dwie osoby 
trafiły do szpitala. 

Informację o tym zdarzeniu poli-
cjanci otrzymali 5 września tuż przed 
godz. 7.00. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń 70 – letni kierowca mazdy, ja-
dąc od strony Góry św. Małgorzaty, z 
zamiarem jazdy na wprost, w kierun-
ku m. Boczki nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu nadjeżdżającej z pra-
wej strony skodzie rapid, kierowanej 
przez 44 – letniego mieszkańca pow. 
łęczyckiego. W wyniku zderzenia aut, 

Bogdan Siwiński, mieszkaniec 
Łęczycy, zwraca uwagę na stan 
figury Matki Boskiej na placu T. 
Kościuszki. Jego zdaniem, po-
mnik powinien przejść fachowe 
prace renowacyjne. W tej sprawie 
udał się do proboszcza parafii św. 
Andrzeja Apostoła. 

- To nie jest tylko moja opinia. 
Pomnik Matki Boskiej nie wygląda 
dobrze, a powinien prezentować 

się nieskazitelnie. To nie tylko 
obiekt religijny, ale też symbol pa-
triotyczny. Jeżeli miasto nie podej-
muje się fachowego odnowienia 
figury, to może powinna zrobić to 
parafia? Poszedłem do proboszcza 
parafii św. Andrzeja Apostoła i 
przestawiłem mój pomysł. Myślę, 
że gdyby kościół zorganizował 
specjalną zbiórkę pieniędzy na 
renowację pomnika, czy przekazał 
ofiary z tacy, to można by podjąć 
konkretne działania. Parafianie 
na pewno nie odmówiliby po-
mocy finansowej na ten cel. Ja w 
rozmowie z proboszczem rów-
nież zadeklarowałem, że chętnie 
przekażę pewną sumę – mówi B. 
Siwiński. - Ta sprawa jest dla mnie 
ważna i chciałbym wiedzieć, czy 
jest szansa na realizację takiego 
przedsięwzięcia.

Wygląd pomnika Matki Boskiej 
Niepodległej jest ważny dla wie-
lu mieszkańców. Ks. proboszcz 
Sławomir Sobierajski przyznaje, 
że inicjatywa mieszkańca jest 
słuszna.

- To dobry pomysł. Choć figu-
ra Marki Bożej nie jest bardzo 
zniszczona, to mogłaby wyglądać 
lepiej. Uważam jednak, że doraźne 
malowanie niewiele pomoże. To 
pomnik, który ma ponad 100 lat, jest 
zabytkiem. Prace renowacyjne po-
winny być przeprowadzone przez 
profesjonalną firmę, co zapewne 

Sławomir Mikołaj-
czyk z Kozub kolej-

ny już raz odwołał się od zastrzeżenia 
wniesionego przez sąsiada. Spór 
o rów, tym razem przybrał postać 
rozprawy wodno – prawnej, której 
celem było ustalenie, czy S. Miko-
łajczyk wykonał decyzję starosty 
polegającą na likwidacji zabudowy 
rowu biegnącego wzdłuż drogi 
gminnej wraz ze zjazdem na działkę 
i przywrócenie parametrów sprzed 
wykonania zabudowy w celu umoż-
liwienia swobodnego przepływu 
wody. Według drugiej strony sporu, 
tak się nie stało.

Przypominamy, stronami sporu jest 
S. Mikołajczyk będący właścicielem 
gruntów ornych położonych przy 
drodze gminnej i zamieszkujący po 
drugiej stronie drogi sąsiad. S. Mikołaj-
czyk twierdzi, że woda po udrożnieniu 
przepustu pod drogą wlewa się na 
jego pole.

- Decyzję starosty wykonałem, zgod-

nie ze wskazaniami - twierdzi właści-
ciel gruntów Sławomir Mikołajczyk.

Z tym stwierdzeniem zgodził się 
pracownik wydziału rolnictwa i ochro-
ny środowiska starostwa powiatowego 
w Łęczycy, Piotr Skonieczka.

- Pan Mikołajczyk udrożnił przepust 
i fragment rowu, co w pełni zaspakaja 
wymogi decyzji. Temat drugiej strony 
drogi i rowu, to sprawa na inne postę-
powanie - wyjaśniał urzędnik.

Z tego, co obserwujemy rów po dru-
giej stronie drogi jest drożny tylko do 
wysokości przepustu, nic więc dziwne-
go, że w przypadku obfitych opadów 
posesja sąsiada może być zalewana.

(mku)

Nad zalewem miej-
skim w Łęczycy odbył 

się V Rodzinny Piknik Kajakowy 
związany z zakończeniem waka-
cji. Pogoda dopisała, a na uczest-
ników czekało mnóstwo atrakcji.

Tegoroczne wydarzenie uświet-
niły Święto Kolorów i Festiwal 
Baniek Mydlanych, które skupiły 
uwagę młodszych uczestników 
pikniku. Na brak zajęć nie mogli 
narzekać także dorośli, bowiem 

liczne gry angażowały do zabawy 
zarówno rodziców, jak i dzieci. Tego 
dnia odbyły się także I Otwarte 
Mistrzostwa Łęczycy w cornhole 
a spragnieni mocniejszych wrażeń 
mogli zmierzyć się na arenie do 
paintballa.

Swoje stoiska miały służby: poli-
cja, straż pożarna, zgiersko-łęczyc-

Zgodę, a co za tym idzie, środki 
finansowe na malowanie pomiesz-
czeń w lewym skrzydle budynku 
przy ulicy Kilińskiego wynajmowa-
nego przez przychodnię zdrowie, 
wyrazili radni podczas nadzwyczaj-
nej, piątkowej sesji rady powiatu 
łęczyckiego.

- W związku z zakończeniem wy-
miany sieci CO w budynku przy ulicy 
Kilińskiego 4 oraz niewykorzystaniem 
wszystkich środków przeznaczonych 
na ten cel, zwracam się do radnych 
z propozycją wykorzystania ich na 

malowanie lewego skrzydła budynku 
- wyjaśniał starosta Janusz Mielcza-
rek. - Obecny stan ścian jest nie do 
zaakceptowania.

Jak wynika z głosowania, radni 
wsparli inicjatywę starosty jednogło-
śnie popierając projekt uchwały w tym 
zakresie.

Już nieco mniej jednomyślności 
można było zauważyć w problemach 
zgłaszanych przez radnych w spra-
wach różnych

- Proszę o wyjaśnienie na jakiej zasa-
dzie funkcjonuje wydział komunikacji 

w starostwie – zwróciła się radna Mo-
nika Twardowska. Aby zarejestrować 
pojazd, trzeba zadzwonić rano w dniu, 
w którym planuje się dokonać tej czyn-
ności, a dodzwonić się to prawdziwy 
cud. Jak komunikował wójt gminy 
Łęczyca, na terenie której znajdują się 
firmy leasingowe, z powodu prak-
tycznie braku możliwości zapisania 
się, pojazdy zostały zarejestrowane 
na innym terenie. Taka sytuacja jest 
przecież stratą dochodów.

W odpowiedzi starosta oznajmił, że 
w najbliższym czasie odbędzie spo-

Rodzinny Piknik Kajakowy

kie koło Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego oraz 
Dom Kultury, Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci i Biblioteka. 

Główną atrakcją były oczywiście 
kajaki, którymi można było po-
pływać po łęczyckim zalewie. Ci, 
którzy czuli się pewniej trzymając 
wiosło mieli możliwość wzięcia 
udziału w zawodach.

Na głodnych mieszkańców 
czekała grochówka oraz kiełbasy 
z grilla.

W Kozubach bez porozumienia

Malowanie w Przychodni i Pytania o szPital 
tkanie z wójtem i niewątpliwie temat 
zostanie wyjaśniony.

- Przedsiębiorcy też nie są do końca 
w porządku, blokują np. 7 miejsc a w re-
zultacie rejestrują 2 pojazdy, odbierając 
w ten sposób szansę innym interesan-
tom na dokonanie tej czynności. My 
jesteśmy urzędem i mamy obowiązek 
wszystkie podmioty traktować równo 
– komentował J. Mielczarek.

Kolejną sprawę zgłosił radny Zbi-
gniew Marczak.

- Czy audyt w szpitalu został ukoń-
czony? Jeśli tak, to dlaczego nie został 

przedłożony radnym? - pytał samo-
rządowiec.

Według informacji przedłożonej 
przez starostę audyt ukończono a jego 
wyniki zostaną wykorzystane przez 
dyrektora w działaniach naprawczych.

- Do tej pory z dokumentem oce-
niającym sytuację szpitala zapoznał 
się dyrektor i rada społeczna ZOZ 
-uzupełnił starosta. Niemniej jednak, 
jeśli jest taka potrzeba to na kolejnej 
sesji zorganizujemy debatę poświęconą 
szpitalowi.

(mku)

mieszkaniec ma propozycję

Na potrzebę odnowienia 
pomnika zwraca uwagę jeden z 
mieszkańców

Ostatnie malowanie zrobione było 
przez pracowników Zieleni Miejskiej 
jesienią ubiegłego roku

może być kosztowne. Poza tym, 
pomnik stoi na terenie miejskim. 
Przy okazji najbliższych spotkań z 
władzami miasta poruszę tę spra-
wę. Jeśli miasto zdecydowałoby się 
na to przedsięwzięcie, to parafia 
włączy się w sfinansowanie prac, 
parafianie na pewno pomogą – 
usłyszeliśmy od księdza proboszcza 
S. Sobierajskiego.

Czy władze miasta w najbliż-
szym czasie planują odnowienie 
figury Matki Boskiej, a jeśli tak, to 
w jakim zakresie? - pytanie wysła-
liśmy do magistratu, czekamy na 
odpowiedź.

(zz)

niebezpiecznie na drogach
skoda odbiła się od mazdy i uderzyła 
w skodę octavie stojącą na jezdni 
przed skrzykiwaniem w związku 
ze znakiem STOP. 39 – letnia kobieta, 
która prowadziła skodę octavię oraz 
44 – letni kierowca skody rapid trafili 
z obrażeniami do łęczyckiego szpita-
la. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi.

***
Do groźnego wypadku doszło 

także w ostatnią sobotę wakacji. Na 
drodze krajowej 91 między Topolą 
Królewską a Łęczycą zderzyła się 
osobówka z ciągnikiem rolniczym.

- Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że kierujący ciągni-
kiem rolniczym, mieszkaniec pow. 
łęczyckiego skręcając z drogi K-91 
w lewo, na teren rolny, nie ustąpił 

pierwszeństwa przejazdu kierujące-
mu samochodem osobowym marki 
Honda CRV, zam. w  Łodzi, który był 
w trakcie wyprzedzania pojazdu. W 
wyniku wypadku nikt nie doznał 
obrażeń ciała. Kierujący ciągnikiem 
z maszyną rolniczą został ukarany 
mandatem. Kierowcy byli trzeźwi – 
informuje asp. Mariusz Kowalski z 
KPP w Łęczycy.
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Łęczyca

Gm. Grabów Drużyna OSP 
ze S ławęcina 

może pochwalić się kolejnym, 
nowym sprzętem gaśniczym. 

W opłakanym stanie technicznym 
jest pomnik na łęczyckim cmen-
tarzu upamiętniający Niemców 
poległych w czasie I wojny świa-
towej. Spore ubytki znajdują się 
na całym monumencie.

Ostatnio pomnik z 1915 roku zo-
stał dookoła zabezpieczony taśmą, 
dla bezpieczeństwa przechodzą-
cych obok osób. Sypiące się ele-
menty budulca, trawa wyrastająca 
z kopuły i odrapane kolumny nie 
prezentują się najlepiej. 

W środę w budynku 
urzędu miasta i urzędu 

gminy Łęczyca zarządzono ewaku-
ację pracowników i interesantów. 
E-mail z informacją o ładunku 
wybuchowym został przesłany do 
urzędu gminy.

O wiadomości, która trafiła na 
urzędową pocztę elektroniczną 
powiadomiono policję. Mimo że to 
już nie pierwszy alarm bombowy 
w Łęczycy (wcześniejsze na szczę-
ście również okazały się fałszywe), 
podjęto odpowiednie kroki. Nikt nie 
zdecydował się na zlekceważenie 
potencjalnego zagrożenia.

- 4 września około godz. 14.00 
otrzymaliśmy informację, że na te-
renie jednego z łęczyckich urzędów 
może znajdować się materiał wy-
buchowy. Wiadomość telefonicznie 
przekazał jeden z pracowników. Na 
miejsce pojechali policjanci wraz z 
pirotechnikiem i sprawdzili budynek. 
Informacja o alarmie okazała się fał-
szywa. Natomiast administrator bu-
dynku zdecydował się na ewakuację 
pracowników jak i pozostałych osób 
z urzędu – wyjaśnia asp. Mariusz Ko-
walski, oficer prasowy KPP w Łęczy-
cy. - Przypominamy, że za wywołanie 
fałszywego alarmu grozi kara nawet 
do 8 lat pozbawienia wolności. 

E-mail trafił do urzędu gminy, 
który zajmuje pomieszczenia na 

Pomnik się sypie

Pomniki poległych podczas I 
wojny światowej żołnierzy nie-
mieckich należą do tzw. trudnego 
dziedzictwa, które często określa-
ne jest też mianem „niechcianych 
dóbr kultury”. Mimo że kwatery 
żołnierzy niemieckich poległych 
w latach 1914-1918 przypominają 
ciężkie i bolesne czasy, to są ele-
mentami naszej historii i stanowią 
dziedzictwo kulturowe. Szkoda, że 
bez odpowiedniej opieki pomniki 
niszczeją, tak jak ten na łęczyckim 
cmentarzu.

(zz)

ewakuowano pracowników

W środę po godzinie 14 nie można 
było wejść do budynku urzędu 
miasta i gminy Łęczyca

parterze budynku. Na wyższych 
kondygnacjach pracują urzędnicy 
magistratu. Z uwagi na fakt, że to 
ten sam budynek, ewakuacja doty-
czyła wszystkich osób znajdujących 
się wewnątrz. 

- Informację o zarządzonej ewaku-
acji chyba większość osób przyjęła 
raczej spokojnie. Podejrzewaliśmy, 
że alarm jest fałszywy, tak jak już to 
zdarzało się w naszym mieście, nie-
mniej zastosowaliśmy się do poleceń 
i pracę mogliśmy zakończyć nieco 

wcześniej – usłyszeliśmy od jednej z 
urzędniczek. 

(zz)

nowy sprzęt w osP

Sylwester Golan z OSP w 
Sławęcinie pokazuje lancę z 
taranem

Na zdjęciu od lewej Małgorzata 
Stolarczyk, Piotr Jaśkiewicz, 
Sylwester Golan 
 

Jednostka pozyskała pompę 
szlamową i lancę z taranem.

Strażacy ze Sławęcina n ie 
tylko biorą udział w akacjach 
gaśniczych, ale także ćwiczą, 
uczą się zdobywając kolejne 
kwali f ikac je oraz sięgają po 
środki zewnętrzne, przezna-
czając je na wzbogacanie bazy 
sprzętowej.

- Ten sprzęt to nie wszystko, 
dalej będziemy czynić starania 
o pozyskanie sponsora - ko-
me nt u j e  Da r iu sz  Saw ic k i , 
prezes jednostki. - Pompa szla-
mowa z osprzętem pompująca 
2400 litrów wody na minutę 
oraz lanca z taranem to nasze 

najnowsze nabytki. Cały czas 
staramy się o wóz strażacki.

(mku)
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W sobotę, 31 sierpnia, w Spycimierzu 
odbyły się lokalne obchody święta 
plonów. Uroczystość rozpoczęła 
polowa msza święta, koncelebro-
wana przez ks. Infułata Andrzeja 
Ziemieśkiewicza oraz ks. Dariusza 
Ziemniaka, proboszcza parafii – go-
spodarza Dożynek Gminy Uniejów 
w roku 2019.

Ostatnie dni wakacji były rekordowe 
pod względem wysokich temperatur. 
Także podczas dożynek, przez całe 
sobotnie popołudnie słońce prażyło 
niemiłosiernie. Kto mógł, szukał schro-
nienia w cieniu drzew lub wewnątrz 
kościoła. O uciążliwości i kaprysach 
pogody, których doświadczaliśmy w 
ostatnich tygodniach wspomniał pod-
czas homilii ksiądz proboszcz:

– Było to ciężkie lato dla każdego z 
nas, ale najtrudniejsze zapewne dla 
rolników, którzy tutaj z nami dziękują 
Bogu za plon, który mimo wszystko 
udało się im zebrać – zwrócił uwagę 
ks. Dariusz. – Dlatego, podczas nabo-
żeństwa w sposób szczególny módlmy 
się za gospodarzy oraz ich rodziny. 
Dziękujmy za trud i wysiłek, który 
podejmują każdego dnia, stawiając 
czoło przeciwnościom, na które nikt 
z nas nie ma wpływu. Polecajmy ich 
bożej opiece.

Po zakończeniu kazania nadszedł 
moment poświęcenia wieńców do-
żynkowych, przygotowanych na so-
botnią uroczystość. Autorami pięciu 
kompozycji, składających się z kłosów 
zbóż, płodów rolnych oraz kwiatów, 
byli mieszkańcy Spycimierza, Le-
kaszyna oraz Wielenina, członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich „Rożnia-

towianki” oraz uczniowie wraz z 
rodzicami oraz pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Spycimierzu. Po-
święcenia dokonał ks. Infułat, który 
następnie – wraz z ks. Proboszczem, 
przyjęli chleb oraz dary dożynkowe, 
wniesione na ołtarz przez delegacje 
miejscowości wchodzących w skład 
Parafii Spycimierz. Gdy msza święta 
dobiegła końca, obchody zostały 
przeniesione na plac przy szkole, 
gdzie w imieniu wszystkich organi-
zatorów słowa powitania wyraziła 
Jolanta Ilska, radna Rady Miejskiej w 
Uniejowie i mieszkanka Spycimierza, 
niezwykle zaangażowana w życie 
tutejszej społeczności lokalnej.

Pierwszym punktem programu 
był koncert Orkiestry Dętej OSP 
Spycimierz. W dalszej części, Ro-
bert Palka, prowadzący sobotnią 
uroczystość, przedstawił staro-
stów tegorocznych dożynek: Anna 
Ilska, mieszkanka Spycimierza 
oraz Roman Sękowski – z Woli 
Przedmiejskiej powitali wszystkich 
zebranych, podziękowali obecnym 
za przybycie, a rolnikom za ich 
ciężką pracę oraz tegoroczne zbiory 
i – życząc radosnego świętowania 
– ustąpili miejsca na scenie pozo-
stałym gospodarzom dożynek oraz 
gościom. W tym miejscu nadszedł 
czas na oficjalne wystąpienia.

Jako pierwszy, głos zabrał Burmistrz 
Józef Kaczmarek. W swoim przemó-
wieniu odniósł się do odczytanej w 
trakcie mszy dziękczynnej ewangelii 
o mnożeniu talentów, zachęcając 
mieszkańców do aktywnego działania 
na rzecz społeczności lokalnej. Pan 
Burmistrz wspomniał przy tej okazji o 
przygotowywanych oraz będących już 
trakcie realizacji inwestycjach – mowa 
m.in. o budowie Centrum Spycimier-
skiego Bożego Ciała, w którym nową 
siedzibę mogłyby znaleźć szkoła oraz 
działające na terenie parafii koła i sto-
warzyszenia.

W dalszej kolejności przemawiali 
zaproszeni goście: w imieniu Senatora 

Przemysława Błaszczyka – żona, Moni-
ka Kilar-Błaszczyk, Piotr Polak – Poseł 
na Sejm RP, Jolanta Zięba-Gzik – radna 
Samorządu Województwa Łódzkie-
go, dr Iwona Wieczorek – dyrektor 
Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego, Małgorzata Komajda 
– Starosta Powiatu Poddębickiego, Jan 
Tygielski – Prezes Zarządu Rejonowego 
Banku Spółdzielczego w Malanowie 
oraz Maciej Obrębski Członek Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

Jedną z tradycji gminnych obcho-
dów święta plonów jest przekazanie 
wieńców dożynkowych na ręce władz 
samorządowych oraz zaproszonych 
gości. Kiedy nadeszła ta – wyczekiwa-

Rozstrzygnięto trzecią edycję 
Budżetu Obywatelskiego Samo-
rządu Województwa Łódzkiego. 
Mieszkańcy dokonali wyboru 121 
zadań, które zostaną zrealizowane 
w 2020 r.

Na przyszły rok mieszkańcy mieli 
do dyspozycji 8 mln zł (w tym 4 mln 
na pulę wojewódzką i 4 mln na 24 pule 
powiatowe).

Do realizacji wybrano łącznie 121 
zadań ( w tym 11 z puli wojewódzkiej 
oraz110 z puli powiatowych) o charak-
terze m.in:

sportowym,
turystycznym,
historycznym,

promujące folklor i kulturę naszego 
regionu.

W III edycji budżetu mieszkańcy od-
dali łącznie 85 300 głosów, co świadczy 
o ich dużym zaangażowaniu w sprawy 
społeczne.  

Wśród projektów wskazanych 
przez mieszkańców powiatu pod-
dębickiego do realizacji w 2020 roku 
znalazł się pomysł pt. „Historie Za-
gubione”. Jest to cykl warsztatów in-
tegracyjnych; historycznych, wokal-
no-instrumentalnych z elementami 
choreografii, emisji głosu oraz multi-
mediów, których efektem finałowym 
będzie wspólny koncert muzyczny 
50-osobowej grupy wokalnej ze 

znanymi w Polsce artystami. Koncert 
zostanie zaprezentowany w oparciu o 
widowiska artystyczne pt. „PANNY 
WYKLĘTE” i „NIEZŁOMNYM – 
HONOR”. Intencją pomysłodawców 
było zorganizowanie wydarzenia 
artystycznego, osadzonego w tradycji 
ludowo – historycznej. 

Projekt zajął wysokie – drugie miej-
sce w powiecie poddębickim z 732 
głosami. Nieoficjalnie wiadomo, że 
na projekt najintensywniej głosowali 
mieszkańcy Gmin: Uniejów, Wart-
kowice i Zadzim, za co składamy 
serdeczne podziękowania -  komentuje 
Mirosław Madajski, członek Stowarzy-
szenia Aktywni 

dożynki Gminne W spycimierzu 

na zwłaszcza przez delegacje sołectw 
i stowarzyszeń – podniosła chwila, 
do odebrania pierwszego wieńca po-
proszono gospodarza gminy, Józefa 
Kaczmarka.

Pan Burmistrz zaprosił autorów 
pierwszej dekoracji – uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Spy-
cimierzu – na scenę. Stąd „pracowite 
pszczółki” mogły zaprezentować 
wszystkim zebranym swój wie-
niec – ul, poprzez który informują i 
przypominają o obecności niejednej 
pasieki na terenie gminy Uniejów, 
jak i samego Spycimierza. Aby nie 
pozostać gołosłownym, Mateusz 
Karniszewski – chłopiec, który 
prowadził pochód spod kościoła 
na plac uroczystości, sięgnął do 
pudełka i wydobył z niego słoiczek 
miodu lokalnej produkcji, z pasieki 
Józefa Wielogórki.

Takim samym, słodkim upomin-
kiem, w towarzystwie kolorowych 
wiązanek z kłosów zbóż, kwiatów 
oraz płodów rolnych, dzieci w mig 
obdarowały wszystkich gości.

Pan Burmistrz, nie szczędząc 
pochwał na temat przebojowych 
dzieciaków, podziękował im za 
wspaniały występ oraz ich przemiły 
gest, wręczając młodym gospoda-
rzom dożynek kosze ze słodyczami. 
Zwrócił się przy tym do Pani Starosty, 
Małgorzaty Komajdy z propozycją 
zaproszenia dzieci wraz ze zbożo-
wym ulem na Dożynki Powiatu 
Poddębickiego do Wartkowic – od-
powiedź była oczywista. A zatem, 
w najbliższą niedzielę, 8 września, 
gmina Uniejów pojawi się na powia-
towym święcie plonów z bardzo silną 
reprezentacją!

O artystyczną oprawę sobotniego 
święta – zarówno w czasie dzięk-
czynnej mszy polowej czy pochodu 
z wieńcami na plac szkolny, a także 
już bezpośrednio na terenie, na 
którym odbywała się dalsza część 
uroczystości – zadbała, jak zawsze 
niezawodna, miejscowa Orkiestra 
Dęta OSP Spycimierz, pod batutą 
Włodzimierza Smolarka. Na scenie 
Chór Żeński ,,Kantylena”, Zespół 
Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina, 
Kapela ze Wsi Wilamów oraz Kapela 
Ludowa z Orzku. Gwiazdą wieczoru 
był JAMPER, a podczas zabawy 
tanecznej na zakończenie imprezy 
wystąpił duet ,,Colloseum”.

Organizatorami tegorocznych 
dożynek gminnych byli: Burmistrz 
Miasta Uniejów, radni Rady Miejskiej 
w Uniejowie, Parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Spycimierzu 
wraz z należącymi do niej sołectwa-
mi: Spycimierz i Spycimierz Kolonia, 
Zieleń, Parafialne Stowarzyszenie 
„Spycimierskie Boże Ciało”, Szkoła 
Podstawowa w Spycimierzu, PGK 
„Termy Uniejów” sp. z.o.o. w Uniejo-
wie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Uniejowie.

Ogłoszono wyniki budżetu obywatelskiego w Łódzkiem 
– projekt Aktywnych otrzymał dofinansowanie

Warsztaty i koncerty integracyjne 
w Uniejowie z powodzeniem organi-
zowane są od 2014 roku. Z uniejow-
skimi dziećmi śpiewali już Raz.Dwa.
Trzy (2014), Jan Trebunia-Tutka (2015), 
Monika Kuszyńska (2016), Mietek 
Szcześniak (2017). Wśród osób które 
poprowadziły koncerty była  m.in. 
znana aktorka i działaczka społecz-
na Anna Dymna.  W 2018 roku w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego Unie-
jowskie Stowarzyszenie Aktywni 
zorganizowało warsztaty dla dzieci 
oraz osób z niepełnosprawnością 
z Gmin: Uniejów, Wartkowice, Za-
dzim. W koncertach, które odbyły się 

przy zamku w Uniejowie, w Szkole 
Podstawowej w Wartkowicach oraz 
w Kościele w  Zadzimiu, z uczest-
nikami zaśpiewali m.in. : Raz.Dwa.
Trzy., ARKA NOEGO oraz Dariusz 
Maleo Malejonek. Koncerty popro-
wadzili: aktorka Monika Mazur 
oraz dziennikarz Polskiego Radia 
Programu III Mariusz Wieczorek. 
Wśród osób pracujących z dziećmi 
podczas warsztatów byli: aktorka 
kabaretowa Joanna Kołaczkowska, 
muzycy Lidia i Marcin Pospieszalscy, 
a także laureatka m.in. Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
Karolina Skrzyńska. Projekt nosił na-
zwę „Splątani Miłością do Muzyki”.m
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Poddębice

Poddębice

Poddębice Ścigani listem goń-
czym to nie tylko 

najgroźniejsi bandyci. Coraz częściej 
miejscowa prokuratura wydaje 
listy gończe za ojców niepłacących 
alimentów. 

- Często poszukiwanymi są te osoby, 
które mają na sumieniu drobne prze-
stępstwa. W wielu sprawach są one 
wydawane dlatego, że ktoś ukrywa się 
przed organami ścigania – tłumaczy 
Marek Wojtysiak, zastępca prokuratora 
rejonowego w Poddębicach. 

List gończy wydaje się za osobą, która 
ukrywa się przed organami ścigania: 
nie stawia się na wezwania, nie przeby-
wa w miejscu zamieszkania. Wydanie 
listu gończego wiąże się z decyzją o 
tymczasowym aresztowaniu. Wymiar 
sprawiedliwości wziął się ostro za 
ściganie dłużników alimentacyjnych. 
Rodzie, którzy wbrew sądowemu wy-
rokowi nie płacą na utrzymanie swoich 
dzieci, nie mogą spać spokojnie. 

Prokuratura zdradza, że niedawno 
dzięki listom gończym doszło do za-
trzymania alimenciarza na festiwalu 
Woodstock.

- W Kostrzynie nad Odrą wylegi-
tymowany został 30-latek – dodaje 
prok. M. Wojtysiak. - Okazało się, że 
bawiący się na festiwalu mężczyzna 
unika płacenia alimentów swojej byłej 
partnerce z Poddębic. Sprawa wyszła 
na jaw właśnie dzięki wydanemu listo-
wi gończemu. Jestem przekonany, że 
listy gończe są niezwykle skutecznym 
środkiem. 

(ps)

Jeden z naszych 
czytelników przy-

słał redakcji zdjęcie przejeż-
dżającego radiowozu obok 
handlującego na jezdni kupca. 
- To dziwne, że nasi policjanci 
zezwalają na taki handel. Czy 
policja ma gdzieś, jak ktoś łamie 
przepisy? - pyta się czytelnik. 

Do zdarzenia doszło przy ul. 
Konopnickiej.

- To nie był dzień targowy – 
mówi mężczyzna, który powiado-
mił nas o sprawie. - Nie robiłbym 
z tego afery, ale takie zachowanie 
niektórych kupców jest nagminne. 
Traktują ulicę, jak targowisko. A 
przecież często tym odcinkiem 
drogi poruszają się auta. Muszą 
wymijać rozłożone na jezdni wa-
rzywa i skrzynki. 

Naszego czytelnika najbardziej 
jednak zaskoczyło zachowanie 
policjantów z drogówki. 

- Radiowóz przejechał tuż obok 
tego kupca. Z pewnością policjan-
ci widzieli, że na  jezdni rozłożony 
został towar. I nic z tym nie zrobili. 
Po prostu pojechali sobie dalej. 
Czy tak powinno być? - pyta pod-
dębiczanin. - Nie mam nic prze-
ciwko handlowi, ale nie kosztem 
bezpieczeństwa. 

W sprawie zgłoszonej przez 
mieszkańca zadzwoniliśmy do 
biura prasowego policji w Pod-
dębicach.

- Zastępuję dziś panią rzecznik. 
Nie będę się wypowiadać w tym 

Po zagospodaro-
wanej stronie bul-

warów wprawdzie na początku 
ub. tygodnia ścinana była trawa, 

jednak nikt nie zainteresował się 
wysypanym gruzem. Mieszkańcy 
pytają też, dlaczego po drugiej 
stronie Neru bulwary są zapo-
mniane. Chwasty są po kolana 
a droga nieutwardzona i pełna 
dziur. 

„Wskazany teren częściowo należy 
do Wspólnoty Gruntowej Miasta Pod-
dębice oraz gminy.

Jeśli chodzi o wyrzucony gruz, to 
świadczy to o osobie, która tego czynu 
się dopuściła. Takie sytuacje się zdarza-
ją, jednak teren miasta jest sprzątany 
na bieżąco i podobnie będzie w tej 
sytuacji” - informuje urząd.

Przy Nerze gruz i chwasty

Po lewej stronie Neru (w kierunku 
młyna) zarośla są duże

policja ma to w nosie?!

Na chodniku jest sporo miejsca. Pomimo tego kupiec zdecydował się na 
rozłożenie towaru w pasie jezdni. 

temacie, tym bardziej, że nie do 
końca jestem obeznana z przepi-
sami ruchu drogowego. Proszę 
skontaktować się z naczelnikiem 
drogówki – usłyszeliśmy od po-
licjantki. 

Niestety, pomimo wielu telefo-
nów do komendy z naczelnikiem 
nie udało nam się porozmawiać. 

Telefonu nie odbierała też rzecz-
niczka poddębickiej policji.

Jaki jest komentarz gminy na 

to, że kupcy rozkładają towar na 
ulicy?

- Poddębicki urząd nie wydaje 
zezwoleń na handel poza terenem 
przeznaczonym do tego celu. W po-
zostałych sytuacjach każdorazowo 

wnioski rozpatrywane są  w uzgod-
nieniu z Komendą Powiatową Poli-
cji – wyjaśnia Cezary Makowski, 
kierownik Referatu IGKM Urzędu 
Miejskiego w Poddębicach.

(ps)

Prokuratura 
wystawia listy 

gończe!

Policyjny radiowóz przejeżdża tuż obok warzyw i skrzynek na ulicy. 
Policjanci nie zareagowali.
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 349: Uroda każdego zniewoli.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Po klasówce z matematyki rozma-
wiają dwaj koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściąga-
liśmy od siebie. 

* * * 
* Szkolne. Dowcipy o szkole
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 
błędów? - dziwi się polonistka, oddając pracę domową 
uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi 
mama i tata.

* * *
* Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:  
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że 
jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak orzeł, 
to pójdę na dyskotekę. 
- I co, wypadł ci orzeł? 
- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

* * * 
* Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 
niczym nie wiem. 

* * *
* Jeden przedszkolak mówi do drugiego: 
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem. 
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje. 

* * * 
* Idzie po parku facet z wózkiem i łkającym w wózku 
dzieckiem. Buja tym wózkiem na wszystkie strony i 
mówi: 
- Jasiu, tylko spokojnie, Jasiu, tylko spokojnie. 
Podchodzi staruszka i mówi: 
- O jakie ładne dziecko i jak ładnie ma na imię: Jasiu. 
- Proszę pani, Jasiu to ja - odpowiada facet. 

ZUPA GRZyBOWA Z BIAŁą 
KASZą GRyCZANą

Składniki:
6 szklanek wody  
20 dag białej kaszy gryczanej (2 
torebki)  
10 dag suszonych grzybów  
1 pęczek włoszczyzny (2 mar-
chewki, 1 pietruszka, mały seler, 
biała część pora)  
1/4 szklanki śmietany 18%  
2 liście laurowe  
3 ziela angielskie  

sól  
świeżo mielony czarny pieprz  
do podania posiekany kope-
rek
Etapy przygotowania:
Suszone grzyby zalej gorą-
cą wodą. Odstaw na 30 mi-
nut. Odcedź. Kaszę gryczaną 
ugotuj. Przełóż do miski i 
widelcem rozdziel ziarenka. 
Włoszczyznę obierz i przełóż 
do garnka. Zalej wodą. Dodaj 
liście laurowe i ziele angielskie. 
Zagotuj, zmniejsz ogień i go-
tuj pod przykryciem ok. 30 
minut. Do garnka z warzy-
wami dodaj grzyby. Zagotuj, 

zmniejsz ogień i gotuj ok. 20 
minut. Ugotowane warzywa wyjmij 
z zupy. Możesz wykorzystać je do 
sałatki jarzynowej. Duże grzyby 
wyjmij z wywaru za pomocą łyżki 
cedzakowej i pokrój na mniejsze ka-
wałki. Włóż z powrotem do garnka. 
Odlej jeden kubek zupy i wymieszaj 
ją ze śmietaną. Delikatnie wlej do 
garnka z zupą i wymieszaj. Zupę 
dopraw solą i pieprzem. Na talerze 
lub do miseczek nałóż porcje kaszy 
i wlej zupę. Udekoruj posiekanym 
koperkiem. 

OMLET ZE SZPINAKIEM
Składniki: 
10 dag świeżego szpinaku  
3 jajka  
1/2 szklanki jogurtu greckiego  
garść pomidorków koktajlowych  
2 łyżki startej mozzarelli + 1 do 
posypania  
2 łyżki posiekanego szczypioru  
1 łyżka oleju  
1 łyżeczka masła  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz
Etapy przygotowania:

Szpinak umyj i osusz. Na patelni 
rozgrzej olej i smaż na nim szpinak, 
aż liście zmiękną i nabiorą inten-
sywnego zielonego koloru. Często 
mieszaj. Patelnię zestaw z ognia do 
ostygnięcia. Piekarnik nagrzej 
do 180 stopni. Pomidorki pokrój 
na połówki. Jajka wbij do miski. 
Dodaj jogurt grecki, mozzarellę 
i szczypior. Dopraw solą i pie-
przem. Dokładnie wymieszaj, aby 
składniki się ze sobą połączyły. 
Formę do zapiekania wysmaruj 
masłem. Wlej do niej masę ja-
jeczną. Na wierzch wyłóż szpinak, 
ułóż pomidorki koktajlowe i posyp 
mozzarellą. Wstaw do piekarnika i 
piecz 25-30 minut. 

SZySZKI
Składniki:
10 dag ryżu preparowanego  
Masa:  
1/2 kostki masła  
20 dag cukierków krówek  
20 dag cukierków irysów (sezamo-
wych)  
2 łyżeczki kakao
Etapy przygotowania:
Składniki masy stopić w garn-
ku. Następnie odstawić garnek z 

ognia i stale mieszając lejącą się 
masę, wsypać ryż preparowany.  
Z ciepłej masy formować szyszki. 
Początkowo masa lepi się do rąk, 
ale można pomóc sobie łyżką 
drewnianą, którą najpierw “ukle-
pujemy” formując wstępnie kulkę. 
Później można użyć do tego obu 
rąk. Uwaga! Podczas formowania 
masa szybko stygnie. 
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Tegorocznym gospodarzem święta plonów w gminie Łęczyca było sołectwo Lubień. Uroczystość od-
była się na terenie OSP. Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie przemarszem kolorowego korowodu, który 
poprowadziła Orkiestra Dęta Gminy Łęczyca oraz tegoroczni Starostowie – Renata Granosik i Marek 
Granosik. Korowód zamykała delegacja Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęczyca. Wspa-
niałe wieńce przygotowało 15 sołectw z terenu gminy. 
Uczestnicy dożynek wzięli udział w mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony. Po nabożeństwie, w 
trakcie którego poświęcone zostały wieńce, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie uroczystości. Następnie 
zgodnie z tradycją wszyscy zgromadzeni goście zostali poczęstowani przez gospodarzy dożynek chle-
bem i miodem. Po części oficjalnej, rozpoczęły się występy. Na scenie zaprezentowali się m.in.: Marysie 
i Jaśki z Łyncyckigo, Orkiestra Dęta Gminy Łęczyca, AFTER PARTy, Ewa Olczak a gwiazdą wieczoru był 
zespół EXAITED. W świat iluzji zebranych wprowadził Maciej Pol. 
Ostatnia niedziela tegorocznych wakacji, w dożynkowym klimacie upłynęła mieszkańcom gminy Łęczyca 
bardzo sympatycznie a dyskoteka trwała do późnych godzin.

Dożynki gminy Łęczyca
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Na przełomie września i paździer-
nika ma się rozpocząć przebudo-
wa ul. Morelowej w Ozorkowie. 
Do przetargu na wykonanie 
inwestycji zgłosiło się sześć firm. 
Oferty otwarto 4 września. Po 
sprawdzeniu dokumentów i wy-
braniu oferty przez komisję prze-
targową, jeszcze we wrześniu 
zostanie podpisana umowa z 
wykonawcą. 

W ramach inwestycji na ul. 
Morelowej powstaną nowe be-
tonowe krawężniki, zjazdy do 
posesji i chodniki z kostki bru-
kowej, uregulowana zostanie 
infrastruktura techniczna. Jezd-
nia na długości 130 m zostanie 
wykorytowana, a na warstwach 

Niektórzy kierowcy 
nie przejmowali się 

zakazem jazdy pod uszkodzonym 
ciepłociągiem na ul. Wigury. 
Przestawiali na bok drewniane 
zapory i ryzykowali. Aby więcej 
nie dochodziło do takich sytuacji 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne zdecydowało się na 
montaż trwalszych zabezpieczeń. 

Kilka dni temu na ulicy – w miej-
scu pod ciepłociągiem – ustawione 
zostały z dwóch stron metalowe, 
prostopadłe parkany. Jest szansa, 
że teraz kierowcy nie będą ich 
przestawiać.

- Niestety, niektórzy kierowcy 
nie wykazywali się kulturą jazdy. 
Do przestawiania na bok drewnia-
nych zabezpieczeń, informujących 
o zakazie jaz-
dy, dochodziło 
głównie wie-
czorami i nocą. 
Mamy nadzie-
ję, że nowe za-
bezpieczenia 
okażą się sku-
teczne – mówi 
Grzegorz Sta-
siak, prezes 
OPK. 

P r z y p o -
m n ijmy,  że 
n i e d a w n o 
ciepłociąg zo-
stał poważnie 
uszkodzony 
przez kierow-
cę samochodu 
dostawczego 
(pisaliśmy o 
zdarzeniu w 
Reporterze), 
który nacze-
pą zahaczył o 
rury nad ulicą. 

Jak się okazało, modernizacja sieci 
będzie kosztowna. 

- Naprawa zniszczeń, to koszt 
ok. 350 tysięcy zł – informuje szef 
ozorkowskiej komunalki.  - Do-

Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Mo-

rawiecki zatwierdził inwestycje 
do dofinansowania z budżetu 
państwa w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Na liście, 
opublikowanej 4 września na 
stronie Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi, znalazły się dwa wnioski 
Ozorkowa: jeden dotyczy prze-
budowy ciągu ulic Traugutta, 
Żeromskiego, Stypułkowskiego, 
drugi – przebudowy ul. Konop-
nickiej i ul. Orzeszkowej. 

Koszt przebudowy Traugutta, 
Żeromskiego i Stypułkowskiego, 
o łącznej długości 1,34 km, wy-
nosi 9 659 688 zł, dofinansowanie 
przyznano w wysokości 80%, czyli 
7 727 750 zł. Realizacja inwestycji: 
2019 – 2020. 

Koszt przebudowy Konopnickiej 
(za torami kolejowymi) i Orzesz-

remont Morelowej

podbudowy pojawi się asfaltowa 
nawierzchnia.

Prace mają potrwać 2,5 miesiąca, 
w budżecie miasta zarezerwowano 
na ich wykonanie 280 tys. zł.

Premier zatwierdził

kowej, o łącznej długości 1,46 km, 
wynosi 4 055 222 zł, dofinansowanie 
przyznano w wysokości 65%, czyli 
2 635 894 zł. Realizacja inwestycji: 
2019 – 2021. 

W najbliższym czasie zostaną 
w budżecie miasta zabezpieczone 
środki w ramach wkładu własnego 
na realizację obu projektów. Następ-
nie miasto ogłosi przetargi, które, 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem, zostaną rozstrzygnięte 
jeszcze w tym roku.

ryzykowali pod ciepłociągiem 

Na zlecenie OPK pod ciepłociągiem ustawione zostały metalowe parkany

szło niestety do dużej dewastacji. 
W tej chwili czekamy na decyzję 

nadzoru bu-
dowlanego 
w zakresie, 
czy będzie 
p o t r z e b n e 
pozwolenie 
na budowę. 
D y s p o n u -
j e m y  j u ż 
rysunkami 
dot. remont 
i posiadamy 
pełną doku-
m e n t a c j ę . 
M y ś l ę ,  ż e 
w połowie 
tego miesią-
ca wyłonio-
ny zostanie 
w yk o n aw-
ca prac na-
prawczych. 
Szacujemy, 
że na remont 
b ę d z i e m y 

potrzebować 
ok. tygodnia. 

Jak udało nam się ustalić, remont 
powinien zakończyć się pod koniec 
tego miesiąca lub na początku paź-
dziernika. 

(stop)

Dodatkowe stemple podtrzymują 
konstrukcję
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Jeśli spełniłby się 
czarny scenariusz, 

to tegoroczny letni sezon nad 
miejskim zalewem byłby ostat-
nim. Wszystko z powodu napiętej 
atmosfery pomiędzy lokalnym 
kołem wędkarskim a urzędem 
miasta. Wędkarze już teraz zasta-
nawiają się nad tym, czy jest sens 
dbania o zalew i tereny przyległe 
do zbiornika. 

Koło wędkarskie w Ozorkowie 
znalazło się w okręgu mazowieckim 
Polskiego Związku Wędkarskiego. To 
nie podoba się wędkarzom, którzy 
liczą na pomoc urzędu miasta. 

- Cała sprawa polega na tym, aby 
burmistrz pomógł nam w zainicjo-
waniu akcji wyłączenia naszego koła 
z okręgu rybackiego rzeki Bzury – 
mówi Waldemar Kurzawa, prezes 
ozorkowskiego koła PZW. - Niestety, 
spotkania w magistracie i rozmowy 
na ten temat nie przyniosły żadnych 
rezultatów. Jesteśmy zawiedzeni, bo 
uważamy, że magistrat powinien nas 
wspierać. 

Prezes ozorkowskiego koła 
wędkarskiego nie ukrywa, że 

nastroje nie są dobre. Rozważane 
są różne scenariusze, łącznie z 
najgorszym.

- Jeśli nic się nie zmieni, to okręg 
mazowiecki PZW doprowadzi do 
dewastacji tego zalewu. Nie chce-
my do tego dopuścić. W tej chwili, 
to głównie nasi wędkarze dbają o 
porządek przy zalewie. Sprzątają, 
wykaszają trawę, łatają dziury w wa-
łach od strony rowu melioracyjnego. 
Nie mówiąc już o tym, że zarybiamy 
zalew i monitorujemy stan czystości 
wody oraz dbamy o zdrowie ryb. 
Wrzucamy do zalewu odpowiednie 
preparaty, aby woda posiadała wy-
magane pH. Ryby nie chorują. 

W. Kurzawa twierdzi, że zalew 
o statusie specjalnym, to najlepsze 
rozwiązanie. 

- Musimy doprowadzić do tego, 
aby wyjść z okręgu mazowieckiego. 
Mamy na to kilka miesięcy. Gdyby 
to się nie udało, to masa wędkarzy 
z zewnątrz zacznie przyjeżdżać nad 
zalew w Ozorkowie. Zniszczą lata 
naszej pracy. To łowisko nie może być 
ogólnodostępne - słyszymy. 

Co może się stać, gdyby wędkarze 

nie zrealizowali swoich zamierzeń? 
- Rozważamy nawet wycofanie się 

z aktywności na rzecz tego zalewu. 
Wówczas ryby będą chorować, stan 
wody znacznie się pogorszy i naj-
prawdopodobniej nie będzie można 
już się w niej kąpać – dodaje prezes 
Kurzawa. 

O swoich obawach mówią też 
wędkarze. 

- Jest coraz gorzej. Szkoda, że zosta-
liśmy z naszymi problemami sami. W 
urzędzie miasta powinni zrozumieć, 
że walczymy o nasze wspólne dobro 
– argumentuje Adam Kacprzak, 
skarbnik koła PZW w Ozorkowie. 
- Mamy liczne przykłady, że koło 
mazowieckie nie dba o zbiorniki, 
które po prostu podupadają. 

Rozżalony jest także Wiesław 
Krysztofiak, gospodarz honorowy.

- Pamiętam jeszcze początek lat 
80-tych, jak powstawał ten zalew. 
Szkoda by było, jakby to wszystko 
zostało zniszczone. 

Władze miasta zapewniają, że 
lokalni wędkarze nie zostali sami w 
dążeniach do „rozwodu” z okręgiem 
mazowieckim. Problem nie jest jed-
nak prosty do rozwiązania. 

„Zgodnie z opinią, uzyskaną wie-
le lat temu z Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, Starówka, któ-
ra zasila Zalew Miejski, nie jest rze-
ką tylko rowem i nie jest własnością 
Skarbu Państwa, dlatego nie stano-
wi części obwodu rybackiego rzeki 
Bzury. Taką informację, na wniosek 
burmistrza Jacka Sochy, przekazał 
mazowieckiemu zarządowi PZW 
dyrektor CSiR „Wodnik”, zarządza-
jący zalewem. Jednak obecnie nie 
istnieje już RZGWM, a gospodarką 
wodną zajmują się Polskie Wody, 

Widok pracujących 
robotników na no-

wym rondzie 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości wzbudził 
duże zaskoczenie. Trzeba było 
wymienić zniszczone krawężni-
ki, na które wjeżdżają głównie 
ciężarówki i autobusy. Zdaniem 
niektórych kierowców rondo jest 
zbyt ciasne. 

Co na to urząd miasta? 
„Powodem wjeżdżania samo-

chodów na krawężniki wokół 
ronda 100-lecia jest niedostosowa-
nie prędkości. Rondo zostało tak 
zaprojektowane, by maksymalnie 
spowolnić prędkość zbliżających 
się do niego i przejeżdżających 
przez nie samochodów, przede 
wszystkim ze względu na to, że jest 
to centrum miasta, a przy rondzie 
znajdują się przejścia dla pieszych i 
ścieżka rowerowa. Takie są obecnie 
zasady budowania rond, zwłaszcza 

w miastach, po to, by wymusić na 
kierowcach ograniczenie prędkości. 
Przez rondo, przed oddaniem do 
użytku, w ramach sprawdzenia, 
przejeżdżały ponadgabarytowe 
składy ciężarowe i pokonywały 
rondo bez wjazdu na krawężniki” - 
czytamy w odpowiedzi magistratu. 

(stop)

Jarosław Sosnowski, 
po siedmiu latach 

pracy w magistracie, przestał 
być skarbnikiem miasta. Jego 
obowiązki przejęła Mirosława 
Piotrowska, która przez wiele 
lat była naczelnikiem wydziału 
finansowego. 

Jakie były kulisy odejścia skarb-
nika?

- Nie było żadnego konfliktu 
pomiędzy mną a burmistrzem – 
zapewnia J. Sosnowski. - Przyznam, 
że już od jakiegoś czasu myślałem 
nad decyzją o odejściu z urzędu. Je-
stem przekonany, że finanse miasta 
mają się dobrze a moja następczyni 
sprawdzi się w nowej dla siebie roli. 

Były skarbnik z Ozorkowem 
związany był już wcześniej, pod-

czas swojej pracy w nieistniejącej 
już firmie wytwarzającej napoje 
alkoholizowane. 

- Mam ogromny sentyment do 
tego miasta. Lata mojej młodości 
w Ozorkowie, co łatwo zrozumieć, 
wspominam pozytywnie – sły-
szymy.

Łodzianin, gdy zapytaliśmy 
o plany na przyszłość, nie chciał 
konkretnie się wypowiedzieć. We-
dług naszych informacji Jarosław 
Sosnowski najprawdopodobniej 
zawodowo nadal związany będzie 
z Ozorkowem. 

Kim jest nowa skarbniczka?
Mirosława Piotrowska jest z 

wykształcenia ekonomistką, ab-
solwentką Wydziału Ekonomicz-
no-Socjologicznego Uniwersytetu 

czy rondo jest za wąskie?

skarbnik pożegnał się z urzędem

J. Sosnowskiego zastąpiła 
Mirosława Piotrowska 
Łódzkiego. Od 25 lat pracuje w 
Urzędzie Miejskim w Ozorkowie w 
wydziale finansowym. Od ponad 
20 lat jako naczelnik tego wydziału.

(stop)

ostatni sezon nad zalewem?

zmieniło się też prawo wodne i 
według Polskich Wód, do których o 
opinię wystąpił mazowiecki zarząd 
PZW, ozorkowski zalew jest jednak 
częścią obwodu rybackiego rzeki 
Bzura i jako taki podlega mazowiec-
kiemu zarządowi PZW. Obecnie 
trwa analiza prawna obowiązu-
jących przepisów i ustalenie, czy 

ozorkowski zalew można, zgodnie 
z prawem, wyłączyć z okręgu rybac-
kiego rzeki Bzury i pozostawić w 
zarządzie lokalnemu, ozorkowskie-
mu kołu PZW. Co do terenu, przez 
który płynie Starówka; rejon ten nie 
należy do miasta, są to prywatne 
działki” - informuje magistrat.

(stop)
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Tuż pr zed pó łnocą w so -
botę dosz ło do pożaru w 
miejscowości Wróblew (gm. 
Ozorków). Pożarem objęta 
była kotłownia przy kurniku. 
Strażakom udało się obronić 

kurnik przed ogniem, ale dym 
przedostał się do kurnika. W 
kurniku zaczadziło się blisko 
20 tysięcy kurcząt. Na miejscu 
pracowało 8 zastępów straży 
pożarnej. 

zaczadzone kurczaki

Poziom wody w zalewie jest coraz niższy. Przyczyną - zdaniem wędkarzy - 
jest zaniedbany teren przy zalewie, skąd woda ucieka przez dziurawe wały 
na pola i do Bzury
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Od 1 września 2019 r. nowym dy-
rektorem Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ozorkowie jest Małgorzata Syn-
cerek. Z końcem sierpnia tego roku 
wieloletnia dyrektor szkoły (wcze-
śniej Gimnazjum nr 1, obecnie SP2) 
Ewa Skrupska odeszła na emeryturę.

Małgorzata Syncerek została wy-
brana na to stanowisko w wyniku 
konkursu. Nowa dyrektor pracuje 
w SP2 w Ozorkowie od 1 września 
1999 r.; podjęła pracę w tej szkole po 
ukończeniu studiów na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uni-
wersytetu Łódzkiego na kierunku 
matematyka w zakresie zastosowa-
nia matematyki z przygotowaniem 
pedagogicznym.

We września 2005 r. p. Syncerek 
została opiekunem samorządu 
szkolnego, organizowała szereg 

szkolnych uroczystości i wydarzeń, 
przygotowywała uczniów do wielu 
konkursów i realizowała z nimi 
liczne projekty.

W 2008 r. ukończyła Studia Po-
dyplomowe w zakresie ICT, Języ-
ków Obcych oraz Informatyki na 
Uniwersytecie Łódzkim, w 2009 r. 
uzyskała kwalifikacje w zakresie 
organizacji i zarządzania oświatą. 
W 2018 r. ukończyła studia podyplo-
mowe w zakresie: Pedagogika spe-
cjalna – edukacja i rehabilitacja osób 
z autyzmem i zespołem Aspergera.

W latach” 2006, 2009, 2022, 2014 i 
2015 Małgorzata Syncerek otrzyma-
ła Nagrody Dyrektora za osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej, natomiast 
w 2016 r. – Nagrodę Burmistrza 
Ozorkowa.   

Ewa Wiech, była radna 
i mieszkanka ul. Masz-

kowskiej, postanowiła zebrać pod-
pisy i złożyć petycję w miejscowym 
urzędzie miasta. To nie jedyny sygnał 
z ulicy, której remont kosztował kilka 
milionów złotych. 

Maszkowska nie wygląda już nieste-
ty tak atrakcyjnie, jak tuż po zakończe-
niu remontu. Mieszkańcy zauważają 
połamane paliki z uschniętymi drzew-
kami i całe gołe połacie ziemi, na której 
powinien rosnąć piękny trawnik. 

- Niektórzy kierowcy stawiają auta 
na trawniku na pasie tuż przy drodze. 
Oczywiście w tych miejscach trawa jest 
zdewastowana. Wygląda to źle – mówi 
jeden z mieszkańców. 

Kolejny mieszkaniec zadzwonił do 
redakcji ws. połamanych i wygiętych 
palików oraz suchych młodych drze-
wek, które się nie przyjęły. 

- Nie wiem, czy to wina tych upałów, 
ale praktycznie żadne drzewko się nie 
przyjęło. Niektóre zostały złamane 
razem z palikiem. Widać, że chuligani 
dewastowali ten rejon.

Z kolei Ewa Wiech, w imieniu miesz-
kańców, ma zamiar w urzędzie złożyć 
petycję dot. przejścia dla pieszych. 

- Mieszkańcy zwrócili się do mnie 
z prośbą, abym zajęła się sprawą – sły-
szymy. - Chodzi o wymalowanie na 
jezdni kolejnych pasów głównie dla 
rodziców i uczniów pobliskiej Szkoły 
Podstawowej nr 4. Przydałyby się 
również na drodze progi zwalniające. 
Niekiedy kierowcy pędzą Maszkow-
ską, aż strach jest przejść na drugą 
stronę drogi.

W ozorkowskim magistracie za-
pewniają, że w ramach gwarancji 
wykonawca dokona jesienią nasadzeń 
nowych drzew przy ul. Maszkowskiej 
w miejsce uschniętych. 

- Nieprawidłowości w parkowaniu 
należy zgłaszać policji, ponieważ 
pracownicy UM nie mają uprawnień 
do kontroli kierowców. W sprawie 
progów zwalniających miasto skon-
taktuje się ze starostwem zgierskim, 
powiat jest właścicielem drogi. Miejsce 
usytuowania ewentualnych progów 

Góra starych mebli 
przy kontenerach w 

pobliżu targowiska miejskiego 
już z daleka rzuca się w oczy. To 
dziwi, bowiem ten teren objęty 
został niedawno dodatkowym 
monitoringiem. O kamerach in-
formują też stosowne tabliczki w 
Lasku Miejskim. Nic to nie daje, 
bowiem nieczystości między 
drzewami jest co niemiara. 

- Niedawno widziałem, jak szczu-
ry wychodzą z kontenerów usta-
wionych przy targowisku – mówi 
zdenerwowany mieszkaniec, który 
skontaktował się z redakcją. - To 

wstyd, że centrum miasta jest tak 
zaśmiecone. Czy monitoring jest 
skuteczny?

Urząd zapewnia, że w przypadku 
zarejestrowania sytuacji podrzuca-
nia śmieci nagranie przekazywane 
jest policji.

Zaśmiecony jest też Lasek Miejski.
- W Lasku Miejskim nie ma ka-

mer zainstalowanych na stałe. Są 
przenośne kamery, co jakiś czas 
montowane w innych miejscach 
– tam, gdzie pojawiają się śmieci. 
W sytuacji zarejestrowania osoby/
osób, które pozostawiają śmieci w 
lesie, nagranie przekazywane jest 

policji. Nadal zdarzają się sytuacje, 
że odpady trafiają do lasu, jednak 
odkąd jest monitoring, zdarzeń 
takich jest mniej – mówi Izabela Do-
brynin z magistratu w Ozorkowie. 

(stop)

nowa dyrektor sP2

Przybywa podrzucanych śmieci 

petycja z maszkowskiej

starostwo będzie musiało skonsulto-
wać z mieszkańcami i uzyskać zgodę 
na montaż progów mieszkańców 
przyległych posesji. Jednocześnie UM 
apeluje do mieszkanki/mieszkańców 

o skontaktowanie się z UM w celu 
omówienia i możliwości rozwiązania 
ww. kwestii – mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza. 

(stop)

E. Wiech zamierza złożyć z urzędzie petycję ws. przejścia dla pieszych i 
progów zwalniających 

Zniszczone paliki i suche drzewka 

re
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Nasza czytelniczka poinformowała 
redakcję o potrąconym dziku na 
trasie między Zgierzem a Ozor-
kowem. 

- Dziwię się, że padłe zwierzę tak 
długo leży na poboczu – usłyszeli-
śmy. - Rano jechałam do pracy, a gdy 
po południu wracałam, to zmasa-
krowany dzik wciąż tam był. Służby 
nie zainteresowały się zwierzęciem, 
które po potrąceniu wyglądało jak 
z horroru. 

- Jeśli chodzi o martwego dzika, 

O terminy wypłat 
środków w ramach 

rządowego programu 500 plus 
na pierwsze dziecko pytają czy-
telnicy, którzy dzwonią do re-
dakcji. Niektórzy są zaskoczeni 
brakiem wypłat i podejrzewają, 
że w MOPS nie radzą sobie z 
szybką weryfikacją wpływających 
wniosków. Inni z kolei krytykują 
podejście pracowników.

- Pani, z którą rozmawiałem o 
wypłatach środków, lekceważącym 
tonem odparła, że przecież jest czas 
do końca października. Wniosek 
papierowy złożyłam w MOPS na 
początku sierpnia. Byłam przeko-
nana, że pod koniec sierpnia będą 
już pieniądze – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Ozorkowie informuje, że do 4 
września wpłynęły 2034 wnioski na 
świadczenie wychowawcze „500+”, 
w tym 690 wniosków w formie 
papierowej.

- Terminy określające wypłaty w/w 
świadczenia reguluje art. 9 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o 
zmianie ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2019 
r, poz. 924) tj.: „ wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego na okres, o którym 
mowa w art.7 ust.2, są przyjmowane 
od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przy-
padku wniosków składanych drogą 
elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca 

- Dlaczego w Miej-
skie j  Przychodni 

Zdrowia trzeba płacić za wizytę u 
specjalisty? - pyta jeden z pacjen-
tów. Wątpliwości u mieszkańca 
budzi też fakt, że specjalista nie 
stawia pieczątki. W sprawie skon-
taktowaliśmy się z dyrektor MPZ.

„Miejska Przychodnia Zdrowia w 
Ozorkowie nie ma podpisanej umo-
wy z NFZ na świadczenie usług 
lekarza urologa. Mamy podpisaną 
umowę z lekarzem urologiem, któ-
ry przyjmuje w MPZ pacjentów za 
odpłatnością, jest to 20 zł za wizytę 
pacjenta, który jest zadeklarowany 
do MPZ i 80 zł dla pacjentów nieza-
deklarowanych. Jeżeli lekarz kieruje 
pacjenta na badania, to w konse-
kwencji pacjent ponosi koszty tych 
badań. MPZ ma podpisane umowy 
z NFZ na specjalistów: chirurg, 
ortopeda, ginekolog, okulista, der-
matolog, por.leczenia uzależnień. 
Pacjent za te porady nie płaci, nie 
ma też tutaj rejonizacji. Na takich 
specjalistów jak: laryngolog, urolog, 
endokrynolog, diabetolog przy-
chodnia nie ma podpisanej umowy 
z NFZ i dlatego te usługi medyczne 
są odpłatne. Zakontraktowanie tych 

W Szkole Podstawowej nr 2 w 
Ozorkowie, jak we wszystkich 
polskich szkołach, rozpoczął się 
nowy rok nauki. 

2 września pierwszoklasistów w 
SP2 powitała nowa dyrektor szkoły 
– Małgorzata Syncerek.

Najmłodszym uczniom życzenia 

W niedzielę 1 września zmie-
nił się kolejowy rozkład jazdy. 
Korekta będzie obowiązywała 
do 19 października. Wiele 
zmian w kursowaniu pocią-
gów dotyczy województwa 
łódzkiego. Jest to spowodo-
wane licznymi remontami linii 
kolejowych. 

Przebudowa stacji w Łęczycy, 
Kutnie i Łowiczu Głównym, 
a także wymiana torów i sieci 
trakcyjnej pomiędzy Zgierzem 
i Łodzią Żabieńcem spowodują 
zmiany w kursowaniu pociągów 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyj-
nej i Polregio, uruchamianych 
przez Przewozy Regionalne. 
Na utrudnienia wpływa także 
modernizacja l inii kolejowej 
pomiędzy Łodzią i Sieradzem, 

dlatego będzie tam kursowała 
autobusowa komunikacja zastęp-
cza. Autobusy zamiast pociągów 
będą także jeździły pomiędzy 
stacjami Łowicza Główny i Ło-
wicz Przedmieście, a także po-
między Łodzią Żabieńcem i 
Zgierzem. Nie będzie większych 
zmian w kursowaniu pociągów 
dalekobieżnych, uruchamianych 
przez spółkę PKP Intercity. 

Przebudowa układu torowego 
na stacji w Łęczycy spowoduje, 
że od niedzieli zmieniły się 
godziny kursowania pociągów 
jeżdżących między Łodzią i 
Kutnem. Od 1 września został 
uruchomiony dodatkowy pociąg 
z Ozorkowa do Łodzi Kaliskiej. 
Zapewni dogodny dojazd na 
godz. 8 dla podróżnych jadących 

do pracy lub szkoły w Łodzi. 
Pociągi Polregio Przewozów 

Regionalnych będą miały takie 
same utrudnienia, jak ŁKA. 
Spółka apeluje do podróżnych o 
zapoznanie się z rozkładem jaz-
dy pociągów przed planowaną 
podróżą. Spółka PKP Intercity 
będzie informować pasażerów 
o zmianach w rozkładzie za 
pośrednictwem mobilnych in-
formatorów, które pojawią się w 
dziesięciu największych dwor-
cach.

witaj szkoło!

sukcesów w nauce złożył m.in. 
burmistrz Jacek Socha.

Gdzie te pieniądze? - 
pytają mieszkańcy

się o świadczenie wychowawcze na 
okres, o którym mowa w art.7 ust. 2, 
złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami do dnia 31sierpnia 
2019 r., ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wy-
chowawczego następuje do dnia  
31 października 2019 r. W związku 
z powyższym należy wskazać, iż 
wypłaty dotyczące świadczenia 
wychowawczego „500+” realizo-
wane są terminowo - informuje 
Magdalena Wąsiołek, dyrektor 
MOPS.  - Do 4 września miejscowy 
ośrodek wypłacił świadczenia z 
programu „500+” na łączną kwot 
7 209 289, 20 zł, w tym świadczenia 
dla osób, które nie otrzymywały tego 
świadczenia przed zmianą ustawy – 
na kwotę 640 652,40 zł, tj. świadczeń 
na 1281 dzieci.

Ponadto każda z osób składają-
cych wniosek jest dokładnie infor-
mowana o ustawowym terminie 
realizacji świadczeń i w przypadku 
wątpliwości może liczyć na pomoc 
pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

(stop)

taka informacja do nas dotarła. 
Służby pojechały na miejsce, jednak 
ze względu na plagę ASF, konieczna 
jest w takich sytuacjach obecność 
weterynarza. Dopiero po pobraniu 
próbek można było padlinę usunąć. 
To zabiera znacznie więcej czasu 

niż zwykle. W tym przypadku 
zwierzę nie było chore, co potwier-
dziły badania. Nie odnotowujemy 
większej liczby zdarzeń ze zwie-
rzętami – mówi Maciej Zalewski, 
główny specjalista ds. komunikacji 
w GDDKiA w Łodzi. 

pacjent krytykuje

usług medycznych będzie możliwe, 
gdy NFZ ogłosi konkurs na takie 
specjalizacje i przychodnia będzie 
mogła spełnić warunki stawia-
ne przez Fundusz” - czytamy w 
odpowiedzi Elżbiety Świderskiej, 
dyrektor MPZ w Ozorkowie.

Jaki był komentarz dot. braku 
pieczątki?

„Brak pieczątki przychodni lub 
też imiennej lekarza jest jedno-

znaczny z tym, że pacjent musi 
badanie wykonać odpłatnie, nie 
mamy kontraktu więc nie otrzymu-
jemy funduszy na badania nie ob-
jęte kontraktem, wizyta traktowana 
jest jako wizyta prywatna. Pacjent 
musi zapłacić za zalecone badanie, 
nawet gdyby lekarz postawił swoją 
imienną pieczątkę” - informuje E. 
Świderska. 

(stop)

zMiana rozkładU Jazdy PociąGów

zmasakrowany dzik
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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 

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynie
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel: 608-637-714
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
99-150 Grabów

Operator maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane średnie techniczne, 
umiejętność obsługi maszyn i 
narzędzi ręcznych, wysoki poziom 
odpowiedzialności, mile widziane 
wózki widłowe i suwnice, staż pracy 
w zawodzie operatora maszyn  

BORGA Sp. z o.o. w Gdańsku 
Oddział w Górze Św. Małgorzaty
ul. Azymutalna 9, 
80-295 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Miejsce pracy: Góra Świętej 
Małgorzaty 92, 99-122 Góra 
Świętej Małgorzaty

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, chęć do pracy, 
zaangażowanie
Nowa Fabryka Polska 
sp. z o.o., sp. k.
Ul. Tuwima 53
90-025 Łódź
Tel: 601-287-327
Miejsce pracy: Janków 17,  
99-100 Łęczyca

Spawacz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Tokarz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Frezer
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Ślusarz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Monter konstrukcji
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Kowal 
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego i 
zasad pomiarów kontrolnych
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Elektromechanik
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanika/

elektromechanika, 
umiejętność samodzielnego 
diagnozowania i usuwania 
usterek mechanicznych 
i elektromechanicznych, 
uprawnienia SEP do 1 KV ( do 15 
KV będzie dodatkowym atutem), 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe na 

podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Konstruktor technolog
Wykształcenie wyższe: 
automatyka lub podobne, 
znajomość rysunku technicznego 
i programów CAD i CAM, 
znajomość języka angielskiego/
niemieckiego
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
zatrudni kierowcę na przerzuty z 
własnym samochodem. Tel.:  505-
266-210

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

Kupię skrzynki po piwie i napojach, 
dojadę, odbiorę. Tel.: 691-589-161

Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Ozorkowie koło Tubądzina. M3, 
duży balkon, 48,4mkw. II piętro. 
Słoneczne mieszkanko. Tel.: 513-
273-272

Sprzedam dom w Ozorkowie 
82mkw i budynki gospodarcze 

na działce 1020 mkw. Tel.: 513-
918-135

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

Sprzedam spawarkę 220 x 380V 
oraz rower elektryczny 26”. Tel.: 
502-851-180

Sprzedam kosiarkę elektryczną do 
trawy (nowa). Tel.: 790-388-867

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

Sprzedam Dom + warsztat na 
działce 1400 mkw w Ozorkowie. 
Tel.: 783-499-305  

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam b. tanio. Tel.: 500-336-322

Fryzjera/fryzjerkę 
do salonu w Ozorkowie 

zatrudnię.
 Dobre warunki pracy. 

Telefon: 795-002-799
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Metoda naszych babć - bolące gardło płukać ciepłą wodą z solą - daje to niemal natych-miastową ulgę w bólu. Ta opinia po części jest i nie jest mitem. Na pewno woda z solą działa odkażająco na błony śluzowe. Pomaga więc szczególnie przy bakteryjnej anginie, bo po pro-stu wymywa patogeny. W sło-nym środowisku mikroby giną. W zasadzie im bardziej jest ono słone, tym powinno być lepiej. Ale uwaga! Nadmiernie słona woda niszczy też śluzówkę i ją podrażnia. Tradycyjnie stosuje się więc roztwór zawierający od ćwierci do połowy łyżeczki soli na szklankę ciepłej wody.Jednak ani jony chlorkowe, ani sodowe (zawarte w soli) nie działają przeciwbólowo. Trud-no tego jednak ostatecznie do-

Z całą pewnością słyszałeś nie-
raz, że „istnieją produkty, które 
przyspieszają metabolizm”. Cóż, 
jeśli istnieje jakiś złoty środek na 
przyśpieszenie spalania i „pod-
kręcenie” metabolizmu, z całą 
pewnością jest nim to naturalne 
remedium na bazie cytryny i 
cynamonu.
Z jednej strony, cynamon pomaga 
kontrolować poziom insuliny we 
krwi. Podobnie rzecz ma się w wy-
padku węglowodanów. 
Zamiast je przechowywać, twoje 
ciało będzie wykorzystywać je jako 
źródło energii. 
Pijąc każdego dnia to cudowne 
połączenie cynamonu i cytryny je-
steśmy w stanie dotrzeć do bardziej 
opornego tłuszczu zlokalizowanego 
w okolicy brzucha i umożliwiamy, 
powolne, zdrowe odchudzanie. 

Składniki:
1 laska cynamonu 
Sok z cytryny, 5 łyżek (50 ml) 
1 łyżeczka miodu (7,5 g) 
1 szklanka wody (250 ml) 
Składniki (oprócz miodu) podgrze-
waj przez kilak minut. Gdy mikstura 
przestygnie dodaj miód. Połączone 
składniki należy pić 20 minut po 
każdym z głównych posiłków. Przy-
śpieszymy tym samym metabolizm i 
zadbamy o odpowiednie trawienie.

Czarny bez jest od wieków sto-
sowany w medycynie ludowej, 
a dawniej przypisywano mu 
wręcz magiczne właściwości. Po 
dziś dzień cieszy się ogromną 
popularnością i jest najskutecz-
niejszym środkiem na sezonowe 
infekcje. 
Główne zastosowanie bzu czarnego 
to przede wszystkim cel leczniczy. Z 
jego kwiatów i owoców przyrządza 
się zdrowe soki i syropy, stosowane 
przy wielu infekcjach oraz jako lek 
przeciwgorączkowy. Trzeba  pa-
miętać, aby nie zjeść surowych, a 
zwłaszcza niedojrzałych owoców 
czarnego bzu, ponieważ w tej posta-
ci są trujące. Leczniczy syrop z kwia-
tów czarnego bzu otrzymuje się po 
ugotowaniu kwiatów z dodatkiem 
cukru. Takie soki i syropy można 

podawać zarówno dorosłym, jak i 
dzieciom. Roślina ta posiada cenne 
dla zdrowia składniki. Kwiaty czarne-
go bzu zawierają: olejki eteryczne, 
flawonoidy, kwasy organiczne, 
garbniki, sole mineralne. Owoce, 
poza powyższymi substancjami, 
zawierają także witaminy C i A, 
pektyny, antocyjany zwalczają-
ce wolne rodniki oraz cukry. Jej 
właściwości lecznicze są bardzo 
szerokie: działa antywirusowo, 
wykrztuśnie i rozrzedza katar. 
Wzmacnia odporność organizmu, 
chroni i wzmacnia drogi oddecho-
we. Działa moczopędnie i oczysz-
czająco, przyspiesza przemianę ma-
terii, a także łagodzi stany zapalne 
skóry. Czarny bez nie tylko złagodzi 
kaszel czy zwalczy gorączkę, ale 
dzięki dużej ilości witamin oraz soli 

mineralnych szybciej upora się z już 
powstałą infekcją.
Syrop z kwiatów czarnego bzu – naj-
lepiej pity w gęstej postaci, jest ide-
alny na przeziębienia oraz wzmacnia 
odporność. Gdy dodamy do niego 
wody, stanie się napojem – zdrowym 
i w dodatku bardzo smacznym. 
Można go również dodawać do 
innych napojów i herbat. Najlepiej 
pić go regularnie.

Brzoskwinie są dobre na niemal 
wszystko. Chronią przed anemią, 
pobudzając produkcję czerwo-
nych krwinek. Są więc polecane 
kobietom w ciąży oraz wegeta-
rianom.
Jadane regularnie oczyszczają orga-
nizm z toksyn i szkodliwych produk-
tów przemiany materii, co jest ważne 
dla chorych na reumatyzm i nerki.
Nie zawierają tłuszczu i sodu, więc 
warto je polecić osobom z nad-
ciśnieniem i wysokim poziomem 
cholesterolu.
Brzoskwinie mają właściwości toni-
zujące i odświeżające, dzięki czemu 
zmęczona skóra staje się jędrna i 
rześka. Te owoce zawierają ponadto 
cenny beta-karoten.
Witaminy z grupy B, których też 
sporo jest w brzoskwiniach, dzia-
łają kojąco i relaksująco, także po 

Właściwości lecznicze jeżyn 
wykorzystywano już w trady-
cyjnej medycynie ludowej. Na 
bazie jeżyn wytwarzano sok, 
który potem stosowano przy 
przeziębieniach oraz w celu 
wzmocnienia organizmu i zwal-
czenia drobnych infekcji.

Składniki:
1 kg jeżyn,
70 dag cukru
Przygotowanie:
Jeżyny delikatnie umyć. Czyste 
jeżyny zasypać cukrem w dużym 
słoju. Przykryć słój wielokrotnie 
złożoną gazą i zabezpieczyć gum-
ką. Odstawić w ciepłe miejsce. Po 
tygodniu powstały sok przecedzić 
przez gęste sitko, wlać do garnka 
i gotować 7 minut. Przelać do 
wyparzonych wcześniej słoiczków 

Pękające i suche pięty to nic 
przyjemnego. Nawilżasz je co-
dziennie, a twoja skóra i tak jest 
twarda i szorstka? Wypróbuj trik, 
dzięki któremu błyskawicznie 
pozbędziesz się suchego naskór-
ka. Wystarczą 2 produkty, które 
z pewnością masz w domu. Nie 
znajdziesz bardziej skutecznego 
rozwiązania! 

Krok 1
Jedyne czego potrzebujesz to pół 
szklanki mleka, dwie łyżeczki oliwy 
z oliwek i miskę. Napełnij miskę 
ciepłą wodą do połowy, wlej do niej 
oba składniki i bardzo dokładnie 
wymieszaj. Wsadź stopy do miski 
na 10 minut. Taka kąpiel nie tylko 
świetnie zmiękczy naskórek, ale też 
porządnie go nawilży. Dla uzyskania 
jeszcze lepszego efektu przejdź do 
drugiego kroku.

Krok 2
W tym kroku pozbędziesz się su-
chego, zrogowaciałego naskórka, 

którego tak bardzo nie lubisz. W 
tym celu przygotuj sobie domowy 
peeling z 3 składników. Przygotuj 
ćwierć szklanki cukru, 2 łyżeczki 
oliwy z oliwek i jedną łyżeczkę 
soku z cytryny. Wszystko to wy-
mieszaj w miseczce, a następnie 
nałóż na stopy. Szorstkie granulki 
cukru błyskawicznie usuną martwy 
naskórek, oliwa cudownie nawilży 
stopy, a cytryna wygładzi i rozjaśni 
przesuszone miejsca. Masuj skórę 
przez 5 minut. Do jeszcze lepsze-
go efektu możesz użyć pumeksu 
oraz tarki do pięt. Efekt miękkiej, 
wygładzonej skóry gwarantowany!

Krok 3
Po kąpieli i peelingu stóp czas na ich 
dodatkowe nawilżenie dowolnym 
balsamem. Świetnie sprawdzi się 
w tym przypadku wazelina, która 
pozostawi po sobie grubą warstwę 
ochronną. Gdy posmarujesz stopy 
kremem, nałóż na nie skarpetki, by 
ułatwić wnikanie substancji nawilża-
jących w głąb naskórka.

sok z jeżyn jak lekarstwo

i zakręcić. Słoiki z sokiem można 
pasteryzować, aby zachować je 
na dłużej - wystarczy 10-15 minut.

na co pomagają brzoskwinie?

ciężkim dniu brzoskwinia jest jak 
najbardziej wskazana. Niacytyna 
obecna w owocu zapewnia bowiem 
produkcję serotoniny, czyli hormo-
nu szczęścia! Niedobory niacytyny 
powodują apatię, ogólne znużenie 
i nerwowość.
Z kolei sole mineralne są bardzo 
istotnym elementem prawidło-
wego funkcjonowania organizmu. 
Szczególnie latem, gdy tracimy je, 
nadmiernie się pocąc.

Czy słona woda łagodzi ból gardła?
wieść naukowo, bo nie ma prac, które by stawiały kropkę nad i. Wiele osób korzysta z płukanek i twierdzi, że to pomaga, choć nie natychmiast. To ma swoje uza-sadnienie. Wypłukane bakterie przestają drażnić gardło. Ponieważ łagodny roztwór soli stosowany przez kilka dni nie szkodzi, można pomagać sobie w ten sposób pod-czas infekcji. Pomocne jest też picie dużej ilości letnich płynów.

syrop z czarnego bzu

Cynamon i cytryna 
jako wspomagacz

odchudzania

Problem z suchymi, popękanymi 
piętami? Ten domowy trik przyniesie 

natychmiastowy efekt 
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ciekawie i na wesoło

Plażowy zakaz zdolni polscy naukowcy najlepszego!

Hallo? Babciu? Chyba zgłodniałem...
Nie ruszaj się! Już do  Ciebie jadę!

Autopilot dojechał na miejsce

Bezpieczeństwo 
najważniejsze

Zakaz budowy zamków z piasku nad brzegiem morza 
wprowadziły władze miejscowości Cavallino koło Wenecji. 
Gdy decyzja wywołała protesty i zdumienie, zapewniono, 
że przepisy te będą stosowane ze “zdrowym rozsądkiem”.
Najpopularniejszej wśród najmłodszych zabawy nad 
brzegiem morza zabroniono z powodów bezpieczeń-
stwa. Chodzi o to- wyjaśniły władze miasteczka, gdzie 
znajdują się masowo odwiedzane przez turystów plaże 
nad Adriatykiem- by nie utrudniać akcji ratunkowych 
na wybrzeżu. Z tego powodu, jak głosi rozporządzenie 
przytoczone przez dziennik “La Stampa”, zakaz dotyczy 
“wszelkiej aktywności oraz zachowań, które ograniczają 
bądź uniemożliwiają tranzyt osób i środków transportu 
służb ratunkowych wzdłuż plaży, a także od linii brzego-
wej do morza i z powrotem”. Włoska gazeta podkreśliła, 
że przepis ten wręcz “rozwścieczył” rodziców i dziadków, 
którzy protestują przeciwko temu, że najmłodsi zostali 
pozbawieni możliwości kopania dołów, fos i wznoszenia 
budowli z piasku.

Młodzi naukowcy z Politechniki Lubelskiej pracują nad 
nowej generacji statkiem powietrznym, który łączy w sobie 
cechy wiatrakowców i wielowirnikowców. Połączenie zalet 
wiatrakowca, jako maszyny o lekkiej i prostej konstruk-
cji, taniej w eksploatacji, z zespołem wielowirnikowym 
umożliwiającym pionowy start i lądowanie, pozwoli 
zaprojektować statek latający o zupełnie nowych właści-
wościach. SafeGyro będzie ekonomiczny w użytkowaniu 
i bezpieczny, a także zdolny do wykonywania zadań do 
tej pory przypisywanych konwencjonalnym maszynom 
powietrznym. Jego atutem będzie również stosunkowo 
niska cena w porównaniu do bezzałogowego śmigłowca 
o zbliżonej masie startowej – mówi kierownik projektu dr 
inż. Zbigniew Czyż z Katedry Termodynamiki, Mechaniki 
Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej.
Prace nad projektem będą trwały 3 lata. Ich koszt to bli-
sko 1,5 mln zł. Środki zostały przyznane przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider X.

Nikt z nas nie wyobraża sobie zapewne wesela, albo 
dowolnej dobrej zabawy, bez uroczystego toastu! O tym, 
że toasty mogą być rekordowe w skali świata przekonali 
się uczestnicy oficjalnej próby bicia rekordu Guinnessa na 
Największy Toast Pod Ramię! Obecnymi rekordzistami 
Guinnessa, którzy zapisali się w słynnej Księdze Rekordów 
z rekordem na Największy toast pod ramię są… Chińczycy! 
Rekord, który do tej pory należał do Polaków (1373 osoby) 
pobili z wynikiem 2020 osób. Rekordowe przedsięwzięcie 
odbyło się w Haidong w Chinach. Uczestnikami rekordu 
Guinnessa była miejscowa ludność, która uformowała 
gigantyczny kształt słonecznika, który miał symbolizować 
wielokulturowość lokalnej społeczności. 


