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PodPalacz Poszukiwany!

Policja poszukuje mężczyzny, który 

oblał łatwopalnym płynem a następnie 

podpalił altanę przy ul. Konstytucji 

3 Maja w Ozorkowie. Zabezpieczone 

zostało nagranie z osiedlowego 

monitoringu i przesłuchani świadkowie. 

Wszystko wskazuje na to, że podpalacz 

znał się z właścicielką działki.
Więcej na str. 11
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Łęczyca

KGW w Jankowie na spotkaniu z Prezydentem RP!
Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

W Belwederze 
odbyło się spo-

tkanie Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy z laureatami XVII Ogólno-
polskiego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”, który jed-
nocześnie objął tegoroczną edycję 
honorowym patronatem.
Podczas spotkania z głową państwa 
swój udział w tym wydarzeniu zaak-
centowało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jankowie, które na zaprosze-
nie Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa wraz z innymi kołami 
przygotowało znakomite danie 
regionalne w ramach promocji pol-
skiej żywności wysokiej jakości pod 
hasłem „Polska Smakuje”. Za udział 
w uroczystości KGW otrzymało po-
dziękowania z rąk Dyrektora Gene-
ralnego KOWR Grzegorza Pięty. Było 

to niewątpliwie duże wyróżnienie 
dla funkcjonującego od 2018 roku 
stowarzyszenia.
Organizatorem konkursu jest Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w kategorii gospodarstw 
indywidualnych oraz Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa w kategorii 

zakładów rolnych. Realizowany jest 
on we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwo-
wą Inspekcją Pracy oraz Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Jego celem jest poprawa 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
gospodarstwach rolnych.

Planowana prze-
budowa odcinka 

drogi w Topoli Królewskiej, sta-
nowiącego równocześnie zjazd 
z drogi krajowej 91, mimo uzy-
skanego rządowego dofinanso-
wania w wysokości 60% zadania, 
okazuje się być bardzo wątpliwa. 
Powodem jest brak porozumienia 
między samorządem powiatu łę-
czyckiego i gminy Łęczyca.

800 metrowy odcinek drogi w 
Topoli Królewskiej będący zjazdem 
z drogi 91 do rozwidlenia dróg w 
kierunku na Grabów i na Kłodawę 
miejscami przypomina rumowi-
sko. Niewątpliwie w najgorszym 

stanie są chodniki, a właściwie ich 
pozostałości. W związku z tym 
oczywista jest potrzeba gruntow-
nego remontu, tym bardziej, że 
jak potwierdza starosta Janusz 
Mielczarek, na wykonanie tego 
zadania przyznane zostały środki 
rządowe w wysokości 60% wartości 
inwestycji.

- W najbliższy poniedziałek zo-
stałem zaproszony do gminy Łę-
czyca na podpisanie porozumienia 
z wojewodą w sprawie dotacji 
drogowej na realizację zadania do-
tyczącego przebudowy drogi w 
Topoli Królewskiej. Niestety brak 
porozumienia z gminą Łęczyca, 

Takiego incydentu 
w urzędzie miejskim 

jeszcze nie było. Za sprawą ka-
mery internetowej z sali kon-
ferencyjnej, łęczycanie mogli 
dowiedzieć się, że w magistracie 
kiedyś tańczyło się na stołach, 
w dodatku... bez butów! Jedna 
z urzędniczek szykując salę na 
spotkanie radnych z komisji rady 
miejskiej chyba nie wiedziała, że 
kamera już jest włączona.

Nagranie rozpoczyna się w momen-
cie, kiedy pracownica urzędu zwierza 
się jednemu z radnych, że niedługo 
kończy pracę. Opowiada ile lat przepra-

cowała w magistracie, mówi, że przeży-
ła tu dziesięciu burmistrzów zaznacza-
jąc przy tym, że mówi o prawdziwych 
burmistrzach, a nie „ewenementach” 
podając przykład dwóch osób, które 
przez niedługi czas rządziły miastem. 
Wskazując na wycierane właśnie biur-
ko powiedziała: „na tych stołach się 
tańczyło, tylko bez butów”. Podkreśla, 
że w urzędzie przeżyła i dobre rzeczy, 
i bardzo złe. Wnioskować można, że 
urzędniczka ma co wspominać po 
latach przepracowanych w magistracie 
i nie o wszystkich swoich dotychczaso-
wych pracodawcach ma dobre zdanie.

(zz)

Wpadka urzędniczki

Wskazując na wycierane biurko urzędniczka mówiła, że w magistracie 
tańczyło się na stołach

Brak porozumienia włodarzy

Remont pod znakiem zapytania
jako podmiotem współfinansu-
jącym inwestycję, nie prognozuje 
dobrze temu zadaniu.

Dlaczego samorządy nie podpi-
sały do tej pory porozumienia o 
współpracy? W ocenie wójta gminy 
Łęczyca, Jacka Rogozińskiego nie 
ma jasności w tej sprawie.

- W tej kwestii są dwa aspekty, po 
pierwsze jako gmina musielibyśmy 
zaciągnąć kredyt. Nasz udział wy-
niósłby 330 000 zł. Całość inwestycji 
w ogóle jest bardzo kosztowna. W 
gminie realizujemy podobne inwe-
stycje drogowe za znacznie mniej-
sze pieniądze, a jako włodarz gminy 
muszę mieć na uwadze nasz budżet. 

Nie bardzo wiem, dlaczego w tym 
przypadku koszty są tak duże. Poza 
tym, starosta Janusz Mielczarek nie 
podjął, w mojej ocenie, jednoznacz-
nej decyzji co do realizacji tego 
zadania, trzymajmy się konkretów 
- mówi wójt J. Rogoziński. 

Włodarz powiatu uważa z kolei, 

że to wójt nie deklaruje jednoznacz-
nie finansowego udziału gminy w 
tej inwestycji.

Sprawa wyjaśni się dzisiaj (po-
niedziałek). Włodarze podpiszą 
umowę na dofinansowanie zadania 
lub nie.

(mku)

Łęczyca Temat skrzyżowania 
ulicy M. Konopnickiej 

z Kaliską wraca co pewien czas w 
wypowiedziach i planach władz 
samorządowych kolejnych kadencji. 
Raz mówi się o budowie ronda, raz o 
sygnalizacji świetlnej. Póki co, skrzy-
żowanie wciąż jest niebezpieczne za-
równo dla pieszych jak i kierowców.

O problemie niebezpiecznego skrzy-
żowania mówią też nasi czytelnicy. 
Jeden z nich zwrócił się do redakcji z 
prośbą o ponowne zasygnalizowanie 
sprawy.

- To skrzyżowanie staje się coraz 
bardziej niebezpieczne. Wzmożony 
ruch samochodów ciężarowych 
jadących tzw. tranzytem przez mia-
sto, do tego ruch lokalny oraz piesi 
korzystający z czterech przejść usytu-
owanych w obrębie skrzyżowania. To 
wszystko powoduje, że coraz trudniej 
poruszać się na skrzyżowaniu - mówi 
pan Dawid, mieszkaniec Łęczycy. 
- Czy istnieją obecnie jakiekolwiek 
plany związane ze zmniejszeniem 
zagrożeń na ww. skrzyżowaniu 
np. sygnalizacja świetlna czy może 
w dalszej perspektywie władze 
planują budowę ronda? Wykonanie 
manewru skrętu w lewo lub jazdy 
na wprost z podporządkowanej ulicy 
Konopnickiej w godzinach szczytu 

Rondo, sygnalizacja, czy nic?

zajmuje bardzo dużo czasu. Czasami 
kierowcy próbują wymuszać pierw-
szeństwo, co stwarza bezpośrednie 
zagrożenie.

Pytanie czytelnika kierujemy do 
urzędu miejskiego.

„Miasto Łęczyca prowadziło rozmo-
wy z Urzędem Marszałkowskim w 
Łodzi oraz złożyło deklarację współ-
finansowania w sprawie podjęcia 
inwestycji pod nazwą: „Budowa ron-
da na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i 
Konopnickiej” w planie budżetowym 
na rok 2020. Do tej chwili nie otrzyma-
liśmy żadnej informacji” - czytamy w 
odpowiedzi nadesłanej z łęczyckiego 
magistratu.

Sposobem na odciążenie zatłoczonej 

ulicy Kaliskiej miała być budowa tzw. 
„małej obwodnicy Łęczycy” od strony 
południowej. Realizacja tej inwestycji 
jest obecnie mało możliwa, bo Łęczyca 
ma nikłe szanse na otrzymanie do-
finansowania. Wniosek jest na liście 
rezerwowej.

- W tegorocznym I naborze o do-
finansowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych złożony został 
wniosek na zbudowanie drogi łączącej 
ulicę Górniczą z ulicą Belwederską (tzw. 
ulica Kolejowa). Szacunkowa wartość 
zadania to 5 128 600 zł. Miasto Łęczyca 
znajduje się na liście rezerwowej – in-
formuje Mateusz Kucharski z urzędu 
miejskiego.

(mku)
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Tylko do 30 września

ODSETKI 0 zł!
 KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD 2020 ROKU!

Salony Meblowe „SIADACZKA” Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu
 i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień
 dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu
 z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty do 3 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 14.05.2019 r. są następujące: cena towaru 2000 zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 
0%, całkowity koszt kredytu: 130 zł obejmuje: prowizję: 130zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,33 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów): 2000 zł; czas obowiązywania umowy: 13 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 2130 zł; wysokość 10 miesięcznych równych rat 213 zł. Propozycja kredytu 
obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 09.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. 
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie 
pierwszej raty, z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

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

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

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Gm. Góra św. Małgorzaty

11 Bieg Papieski im. 
św. Jana Pawła II od-

będzie się 16 października (środa) 
w parku miejskim w Łęczycy. 
Hasło przewodnie biegu brzmi: 
„Biegamy, bo pamiętamy”, po-
nieważ celem wydarzenia jest 
zachowanie w pamięci postaci 
św. Jana Pawła II i uczczenie 41. 

rocznicy jego pontyfikatu.
Udział w zawodach będzie mógł 

wziąć każdy, począwszy od dzieci 
w wieku przedszkolnym, po doro-
słych – dla nich do przebiegnięcia 
jest mila papieska o dystansie 1609 
metrów. Weryfikacja uczestników 
o godzinie 9:15 w dniu wydarzenia, 
start nastąpi o godzinie 10.

Policjanci z komendy powiato-
wej w Łęczycy pod nadzorem 
prokuratury wyjaśniają oko-
liczności tragicznego w skut-
kach wypadku drogowego. W 
miejscowości Orszewice zginął 
20 – letni kierowca audi.

Młody mężczyzna, mieszkaniec 
gminy Góra św. Małgorzaty z nie-
wyjaśnionych przyczyn zjechał z 
drogi. Jego auto uderzyło w przy-
drożne drzewo. 20-latek poniósł 
śmierć na miejscu

- Zgłoszenie o wypadku dy-
żurny łęczyckiej policji odebrał 
25 września około godz. 07.00. 
Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że kierujący audi 
w miejscowości Orszewice, na 
prostym odcinku drogi jadąc w 
kierunku miejscowości Rybitwy 

Bieg Papieski w parku

Czasu wolnego od opłat nie będzie
Przedsiębiorcy pro-
wadzący działalności 

gospodarcze w rejonie starówki, 
zwrócili się do władz miasta, aby 
uwzględnić czas wolny od opłat 
w strefie płatnego parkowania. 
Prosili, aby pierwsze 30 minut par-
kowania w strefie było bezpłatne. 
Swoją prośbę argumentowali tym, 
że przez konieczność uiszczenia 
opłaty już od pierwszej minuty 
parkowania, stracą klientów. 

„Czujemy się pominięci przy pod-
jętej przez państwa decyzji. Brak za-
pisu w ww. uchwale w zakresie czasu 
parkowania zwolnionego od opłat 
chociażby do 30 minut uderza w nas, 
przedsiębiorców. Mianowicie klienci, 
którzy parkowali w pobliżu naszych 
działalności gospodarczych w celu 
zakupienia towarów bądź usług z 
chwilą, gdy będą zobowiązani do 
zakupu biletu za parkowanie zaczną 
korzystać z usług przedsiębiorców 
zlokalizowanych w innej części 
miasta, a nawet prawdopodobnie w 
innej miejscowości” - wskazywali 
autorzy pisma, pod którym podpisali 
się wszyscy przedsiębiorcy z rejonu 
strefy płatnego parkowania.

Jaką decyzję w tej sprawie podjęły 
władze miasta?

- Na tę chwilę nie ma takich pla-
nów, ponieważ podstawowym za-
miarem przy wprowadzaniu strefy 
płatnego parkowania w obrębie 
starówki było zwiększenie rotacji 
parkujących pojazdów samocho-

Na drodze zginął 20-latek

Osobowe audi uderzyło w drzewo. Kierowca zmarł na miejscu

stracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w przydrożne drzewo. 
Mimo podjętej reanimacji 20- letni 
kierowca osobówki zmarł – in-
formuje asp. Mariusz Kowalski, 
oficer prasowy KPP w Łęczycy. 
- Mężczyzna autem podróżował 
bez pasażerów. Wszystkie oko-
liczności tego wypadku wyjaśni 
postępowanie prowadzone pod 
nadzorem miejscowej prokuratu-
ry. W działaniach przy wypadku 
brali udział także strażacy. Na 
miejsce pojechały trzy jednostki 
z KP PSP w Łęczycy. Za pomocą 

sprzętu hydraulicznego uwol-
niono znajdującego się wewnątrz 
pojazdu kierowcę. 

Droga, przy której doszło do tra-
gedii, na czas wykonywanych czyn-
ności była zablokowana do godz. 
11.00. Były wyznaczone objazdy. 

Rodzina oraz najbliżsi pożegna-
ją tragicznie zmarłego 20-latka  
1 października. 

Policja apeluje o ostrożność. Od 
początku roku na terenie powiatu 
łęczyckiego w wypadkach śmierć 
poniosło już 7 osób. 

(zz)

dowych i cel ten został osiągnięty. 
Bezpłatnie parkować można w 
rejonie ulicy Pocztowej (przy by-
łym Zakładzie Karnym) oraz poza 
rejonami wyznaczonej strefy. Ten 
akt prawny w przyszłości będzie 
jednak modyfikowany, na skutek 
sugestii mieszkańców Łęczycy, ale 
dotyczy innych rozwiązań – infor-
muje Mateusz Kucharski z urzędu 
miejskiego w Łęczycy.

(zz)
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Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca Na tę inwestycję 
czeka wielu miesz-

kańców gminy Łęczyca. Podłącze-
nie domu do nitki gazowej daje 
możliwość zarówno zmiany źródła 
ogrzewania, jak i rezygnację z butli 
wykorzystywanych w kuchenkach 
gazowych. W sali konferencyjnej 
urzędu miejskiego odbyło się spo-
tkanie mieszkańców gminy Łęczyca 
z przedstawicielami Polskiej Spółki 
Gazownictwa z Łodzi. Głównym jego 
tematem była gazyfikacja gminy 
obecnie i w dalszej perspektywie.

Jednym z ważniejszych kierunków 
działań na rzecz ochrony środowiska 
jest zmiana źródła  ogrzewania w do-
mach jednorodzinnych, co w praktyce 
oznacza konieczność wymiany starych 
zatruwających środowisko pieców 
węglowych na ekologiczne, w których 
źródłem energii jest m.in. gaz ziemny. 
O obecnie prowadzonych pracach jak 
i planach mówiła Emilia Banaszczyk, 
dyrektorka Łódzkiej Spółki Gazow-
nictwa.

- O tym, że w gminie Łęczyca powi-
nien być gazociąg, mówiliśmy już dużo 
wcześniej. Dlatego, my jako przedsię-
biorstwo wychodzimy do państwa 
z ofertą i jednocześnie z informacją. 
W miejscowości Lubień – Borki, w 
przyszłym tygodniu ekipa budowlana 
przystępuje do realizacji inwestycji 

budowy gazociągu. W dalszej kolej-
ności rozstrzygnięte zostały przetargi 
ma budowę transferu gazowego we 
wsiach: Leszcze, Wilczkowice, Topola 
Królewska. Zakończenie prac przewi-
dujemy na czerwiec 2021 roku. Docelo-
wo, wspólnie z wójtem gminy Łęczyca 
rozmawiamy o gazyfikacji całej gminy.

Informację o zasadach budowy 
przyłącza przedstawił kierownik ds. 
rozwoju w łódzkiej spółce gazowej.

- Dla klienta koszt tzw. opłaty przy-
łączeniowej to kwota 2 358 zł pod 
warunkiem, że odległość od rury do 
ogrodzenia nie przekroczy 15 metrów. 
Wszyscy zainteresowani powinni już 
składać wnioski o instalację przyłącza 
gazowego - tłumaczył kierownik.

Na spotkanie przyszło wielu miesz-
kańców. Są zainteresowani, aby w ich 
domach był gaz. 

- Przeraża mnie tylko ten progno-
zowany termin zakończenia prac 
budowlano-instalacyjnych. Czer-
wiec 2021 roku to dość odległa data 
- mówił jeden z mieszkańców Topoli 
Królewskiej.

Wspólnie ustalono, że następne spo-
tkanie ws. gazociągu gmina Łęczyca 
zorganizuje w danej miejscowości, do 
której przyjadą przedstawiciele spółki, 
aby pomóc wypełniać wnioski na 
instalację przyłącza gazowego.

(mku)

Radni miejscy prze-
znaczyli 60 tys. zło-

tych na zakup nowego gastrosko-
pu do łęczyckiego szpitala. Stary 
sprzęt uległ awarii, jego naprawa 
nie jest możliwa i pojawiło się 
ryzyko, że badanie nie będzie 
wykonywane.

Z prośbą o zakup urządzenia do 
burmistrza Łęczycy zwrócił się dy-
rektor ZOZ Krzysztof Kołodziejski. 
Radni na ubiegłotygodniowej sesji 
podjęli stosowaną uchwałę, jednak 
u radnego Zenona Koperkiewicza 
zapaliła się czerwona lampka.

- To, że szpital musi mieć spraw-
ny i nowoczesny sprzęt nie pod-
lega żadnej dyskusji. To sprawa 
priorytetowa. Jednak po sesji 
zacząłem się zastanawiać, ile takie 
urządzenie będzie kosztować. My 
przeznaczyliśmy 60 tys. zł. Byłem 
przekonany, że inne samorządy 
z powiatu łęczyckiego też będą 
współfinansować zakup gastro-
skopu. Kiedy przeczytałem pismo 
dyrektora ZOZ adresowane do 
burmistrza, zobaczyłem w nim, że 
koszt urządzenia wynosi właśnie 

60 tys. zł, a prośba jest o zakup a 
nie współfinansowanie – mówi 
radny Z. Koperkiewicz. - Uważam, 
że skoro szpital jest powiatowy, 
to władze z gmin też powinny 
dołożyć swoją „cegiełkę” do kupna 
nowego sprzętu. Jestem przekona-
ny, że nikt by nie odmówił, tylko 
że nie zostali o to poproszeni.

Dyrektor ZOZ potwierdza, że na 
razie prośbę o zakup urządzenia skie-
rował tylko do burmistrza Łęczycy.

- Obecnie zwróciliśmy się tylko do 
miasta, ale razem ze starostą mamy 
zamiar prosić także pozostałe samo-

rządy z terenu powiatu łęczyckiego o 
finansowe wsparcie zakupu sprzętu 
diagnostycznego dla szpitala – przy-
znaje Krzysztof Kołodziejski. 

NFZ do końca roku ma przyznać 
łęczyckiemu szpitalowi 1mln 179 tys. 
zł. Na co szpital przeznaczy dodatko-
we pieniądze?

- Szef łódzkiego NFZ wskazał, że ta 
kwota będzie do dyspozycji szpitala 
wg potrzeb. Jeśli nie będzie obwaro-
wań formalnych, to przeznaczymy 
je na doposażenie placówki – dodaje 
dyrektor ZOZ w Łęczycy.

(zz), (mku)

Minęły zaledwie trzy 
lata od kiedy w mie-

ście zamontowano osiem nowych 
tablic informacyjnych. Niestety, 
większość z nich jest już znisz-
czona.

Niektóre tablice były mocno de-
wastowane, inne zostały „jedynie” 
obklejone kibicowskimi wlepkami 
a jeszcze inne pomazane sprayem. 
Jeden z przykładów wskazuje nasza 
czytelniczka.

- Przy ulicy Związku Walki Zbroj-
nej tablica informacyjna od dłuż-
szego czasu pomazana jest przez 
chuliganów sprayem. Wcześniej 
była poważnie uszkodzona. W do-
datku obok tablicy stoi całkowicie 
pognieciony kosz na śmieci. Całość 
wygląda fatalnie. Przechodzę obok 

Niszczą taBlice

Nowe palce zabaw
Uczniowie szkół 
podstawowych 

w Leźnicy Małej i Wilczkowicach 
mogą już cieszyć się nowymi pla-
cami zabaw, jakie gmina Łęczyca 
wybudowała dzięki dofinanso-
waniu pozyskanemu z budżetu 
Województwa Łódzkiego. Koszt 
budowy obydwu placu zabaw 
wyniósł 101 280,66 zł, z czego 
64% kosztów pokryte zostało z 
uzyskanego dofinansowania.

Nowe place zabaw zastąpiły stare, 
zniszczone już upływem lat obiekty. 

Poprzedni plac zabaw w Wilczko-
wicach zbudowany został w roku 
2008 natomiast w Leźnicy Małej 
w roku 2012. W wyniku upływu 
czasu, działania czynników atmos-
ferycznych, bieżącego użytkowania, 
urządzenia, ze względu na fakt, 
iż wykonane były z elementów 
drewnianych, uległy uszkodzeniu. 
Nowe przyrządy, oprócz możliwo-
ści aktywnego wypoczynku, za-
pewnią dzieciom większy komfort 
zabawy, jak również zwiększą ich 
bezpieczeństwo.

W gmiNie PoPłyNie gaz

Wielu mieszkańców gminy Łęczyca jest zainteresowanych podłączeniem 
domu do projektowanej nitki gazowej

Miasto kupi gastroskop

Gm. Góra św. Małgorzaty
W sobotę w Tumie odbyła się 
uroczystość położenia aktu 
erekcyjnego pod rekonstrukcję 
łęczyckiego grodu w ramach 
projektu „Tum – perła romań-
skiego szlaku ziemi łęczyckiej”.

Uroczystości położenia aktu 
erekcyjnego rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji pomyślnej re-
alizacji projektu, odprawioną w 
tumskiej archikolegiacie. Dalsza 
część uroczystości odbywała się 
na grodzisku. Znamiennym było 
wystąpienie profesora Ryszarda 
Grygiela, w którym podkreślona 
została rola historyczna przedsię-
wzięcia. Dyrektor nawiązał także 
do czasów świetności zamku i 
grodu, które na przestrzenie dru-
giej połowy XIII i pierwszej poło-

codziennie i taki obraz po prostu 
mnie drażni – mówi mieszkanka. 
- Tablice są porządne, ale należy o 

nie trochę zadbać, bo niedługo będą 
wyglądały jeszcze gorzej.

(mku)

WkoPaNie aktu erekcyjNego

wy XIV, stanowiły potężny ośro-
dek administracyjny. Następnie 
przystąpiono do podpisania, 
poświęcenia i zakopania aktu 
erekcyjnego w zrekonstruowanej 

studni. Uroczystościom towarzy-
szyły pokazy średniowiecznego 
rzemiosła, walk rycerskich i 
występów bardów. 

(mku)
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Łęczyca

„Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
– wyjątkowa uroczystość w Ratuszu

W sobotę (28 września) w Ratuszu Miejskim miała miejsce wyjątkowa uroczystość, jaką było wręczenie 
odznaczeń parom, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. Odznaczenia za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczał Zastępca Burmistrza Wojciech Czaplij. 
Uroczystości prowadziła pani Agnieszka Kubies – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Odznaczonych 
par było 26, jednak nie wszyscy byli w stanie przybyć. Szczęśliwym jubilatom, którym towarzyszyły 
rodziny i bliscy odśpiewano toast, a wydarzenie zwieńczono pamiątkową fotografią.   

Trwają prace przy prze-
budowie wiaduktu Lot-

nicza – Belwederska. Sposób pro-
wadzenia wykopów przy chodniku 
dla pieszych na ulicy Belwederskiej 
wzbudził ogromne wzburzenie 
mieszkańców. Uważają, że robot-
nicy mogli bezpowrotnie uszkodzić 
system korzeniowy rosnących przy 
trotuarze lip.

Inwestycja była kilkakrotnie prze-
kładana w czasie. Mieszkańcy czekali 
z niecierpliwością na nową jezdnię, 
bezpieczne przejścia dla pieszych czy 
ścieżki rowerowe. Początek remontu 
przyniósł nieoczekiwane problemy. 
Sposób prowadzenia wykopów wzbu-
dził kontrowersje.

- Jak można tak niszczyć środowisko? 

Sam osobiście, 40 lat temu sadziłem te 
lipy, podlewałem, pielęgnowałem, a 
teraz boję się, że koparka naruszyła ich 

system korzeniowy i drzewa po prostu 
uschną - mówi Antoni Wasiak.

Z tym zdaniem zgadzają się inni 
mieszkańcy pobliskich bloków.

- Nie jesteśmy przeciwko inwestycji, 
bardzo dobrze, że prace się wreszcie 
rozpoczęły, ale dlaczego zagrażają 
drzewom? Razem z panem Antonim 
je podlewałam, kiedy były jeszcze małe. 
Teraz są to już duże drzewa i dają nam 
sporo radości - argumentuje Jadwiga 
Borowska.

Mieszkańcy zwrócili się o pomoc 
do radnego miejskiego, Karola Zieliń-
skiego.

- Natychmiast podjąłem temat i 
zgłosiłem sprawę podczas wtorkowej 
sesji - tłumaczy samorządowiec.

Wanda Pietrzak z kolei zastanawia 
się, co właściwie miałoby powstać tuż 
przy chodniku, skoro kopano tak bli-
sko, tuż przy korzeniach drzew.

- Boję się, że uschną – dodaje W. 
Pietrzak.

Podobne zdanie wyraża Kazimierz 
Karczyński.

- Nie mam dobrego zdrowia. Pod-
czas upałów te lipy ratują nam zdrowie 
dając cień. Człowiek może przebywać 
na świeżym powietrzu, nie wyobra-
żam sobie ulicy bez tych drzew.

Inwestorem przedsięwzięcia jest łę-
czyckie starostwo, ale administratorem 
terenu miasto. Czy burmistrz podjął 
działania zmierzające do uratowania 
drzew?

Mieszkańcy wstrząśnięci

- Nie jesteśmy przeciwni tej inwestycji, ale prowadzone prace zagrażają 
drzewom – mówi J. Borowska

- Następnego dnia po zgłoszeniu 
sprawy przez radnego Zielińskie-
go, wspólnie  z merytorycznymi 
pracownikami urzędu oceniliśmy 
sytuację. Wystąpiłem z pismem do 
starostwa prosząc o wyjaśnienie 
powodów, dla których wykonaw-
ca inwestycji dokonał dewasta-

cji terenu będącego własnością 
miasta - słyszymy od burmistrza 
Pawła Kuleszy. - Czekam na od-
powiedź.

Prace na razie przerwano a miesz-
kańcy mają nadzieję, że lipowa aleja 
przetrwa brutalną ingerencję.

(mku)

Mieszkańcy o problemie powiadomi radnego miejskiego Karola Zielińskiego

Antoni Wasiak pamięta jak sadził 
drzewa przy ul. Belwederskiej



6 30 WRZEŚNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny samorządowa konferencja 

W starostwie powiato-
wym w Poddębicach 
władze powiatu poddę-
bickiego uroczyście pod-
pisały umowy na dofi-
nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
W uroczystym spotkaniu 
uczestniczył m.in. bur-
mistrz Uniejowa, Józef 
Kaczmarek.

W powiecie poddębic-
kim dzięki dofinansowa-
niu powstanie ponad 13 
km nowych dróg, na któ-
re władze wojewódzkie 
przeznaczą kwotę ponad 
8,5 mln zł. Wśród beneficjentów 
znalazła się gmina Uniejów, która 
zrealizuje dwie budowy: budowę 
drogi wewnętrznej w Spycimierzu 
(dł. 0,170 km, wartość projektu 
462.067 zł) i przebudowę drogi w 
Hipolitowie (dł. 0,980 km, wartość 
projektu 1.257.087 zł). Oba projekty 
będą dofinansowane w 50 procen-
tach. Pozostała kwota to wkład 
własny gminy. 

- Koszt inwestycji spycmierskiej jest 
wysoki ze względu na to, że chodzi 
o budowę drogi, na której aktualnie 
znajdują się grunty orne. Jednak wybu-
dowanie tego krótkiego, ale znaczącego 
odcinka poprawi komunikację w Spy-
cimierzu podczas uroczystości Bożego 
Ciała, bo samochody nie będą musiały 
wjeżdżać w centrum – mówił podczas 

W pierwszy weekend paździer-
nika odbędzie się III Seminarium 
Spycimierskie, które będzie do-
tyczyło zagadnień związanych 
z tradycją układania kwietnych 
dywanów. 

Seminarium jest częścią projektu 
„Procesja Bożego Ciała z tradycja 
kwietnych dywanów w Spycimie-
rzu – ochrona i wzmocnienie trady-
cji” w ramach programu „Kultura 
ludowa i Tradycja”. Projekt został 
stworzony z myślą o upowszech-
nieniu oraz ochronie unikatowej 
w skali naszego kraju tradycji 
układania kwietnych dywanów na 
uroczystość Bożego Ciała. 

Dwudniowy program semina-
rium zapowiada się bardzo atrak-
cyjnie. Nie zabraknie specjalistów, 
naukowców oraz gości zagranicz-

nych. W tym roku odwiedzą nas 
delegacje z Włoch (Stowarzyszenie 
InfiorItalia) oraz Litwy. 

Pierwszego dnia (4 paździer-
nika) zaplanowane jest spotkanie 
przy „okrągłym stole”, które stanie 
się polem do wymiany doświad-
czeń w zakresie m.in.: współpracy 
międzynarodowej, promocji oraz 
omówieniu zagadnienia w kontek-
ście krajowych i światowych list 
dziedzictwa niematerialnego. 

Na drugi dzień (5 października) 
przewidziano przedpołudniowe 
warsztaty kierowane do miesz-
kańców Spycimierza i uczniów 
tamtejszej szkoły, które poprowadzą 
goście uniwersyteccy: dr hab. K. 
Smyk, dr hab. B. Włodarczyk, dr 
hab. M. Ziółkowska-Kuflińska oraz 
dr Beata Krakowiak.

Ruszyły prace mające na celu 
rozprowadzenie sieci elektrycznej 
wzdłuż mostu, która po zmro-
ku oświetli i wyeksponuje ten 
charakterystyczny dla naszego 
miasta obiekt.  

Iluminacja mostu jest częścią 
większego projektu, który zakłada 
budowę, przebudowę i moderni-
zację oświetlenia w całym mie-
ście. Docelowymi obiektami mają 
być najbardziej charakterystyczne 
obiekty Uniejowa, takie jak Kole-
giata, Zamek Arcybiskupów Gnieź-
nieńskich i elementy architektury w 
parku zamkowym. 

Projekt – poza budową systemu 
iluminacji obiektów – zakłada także 
wymianę oświetlenia na ledowe w 
centrum miasta. Inwestycja obej-
mie Rynek oraz ulice Bogumiła, 
Turecką, Ogrodowa, Spacerową, 
Dąbską, Przechodnią i Kilińskiego 
oraz Reymonta.

Wykonawcą prac oświetlenio-

Powstanie 13 km nowych dróg

XVIII Sesji Rady Miejskiej burmistrz J. 
Kaczmarek. 

W uroczystym wręczeniu doku-
mentów udział wzięli: Karol Młynar-
czyk – wicewojewoda łódzki, Piotr 
Polak – poseł na Sejm RP, Małgorzata 
Komajda – starosta poddębicki, Piotr 
Majer – wicestarosta poddębicki, Jadwi-
ga Zagozda – skarbnik powiatu, Beata 
Przybylska – członek zarządu powiatu, 
Józef Kaczmarek – burmistrz miasta 
Uniejów, Radosław Arkusz – wójt 
Dalikowa, Wioletta Krokosz – skarbnik 
gminy Dalików.

Spotkanie prowadziła Joanna So-
śniak - asystentka I wicewojewody 
łódzkiego.

Oprócz Uniejowa, podpisano dofi-
nansowania również na drogi w gmi-
nach: Dalików, Wartkowice i Zadzim. 

Już wkrótce most będzie miał nowe oświetlenie

wych jest F.H.U. Instal Bogdan 
Wieczorek z Uniejowa. W ramach 
zadania firma wykonała okablowa-
nie terenu, a także montaż opraw 
doziemnych wokół Kolegiaty w 
Uniejowie oraz zamontowała słupy 
oświetleniowe na ul. Reymonta. 

Aktualnie trwają prace monta-
żowe nad rzeką Wartą na moście 
i potrwają co najmniej do końca 
września. Biorąc pod uwagę fakt, że 
jesteśmy już  w końcówce września, 
na efekty nie trzeba będzie długo 
czekać.

Kolejnym etapem będzie Zespół 

Zamkowo – Parkowy. Firma otrzy-
mała już pozwolenie na rozpoczęcie 
prac, w związku z tym, kolejny 
etap będzie mógł rozpocząć się już 
wkrótce. 

Przedmiot zamówienia jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa łódzkiego na 
lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 
IV – Gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie IV.3. Ochrona powie-
trza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona 
powietrza.

Dofinansowanie z FDs
Po południu odbędzie się wła-

ściwe III Seminarium, podczas 
którego w pierwszej części zo-
staną wręczone tytuły honorowe 
członków Stowarzyszenia Spy-
cimierskie Boże Ciało. Następnie, 
Goście zaprezentują prelekcje: 
Prezes Stowarzyszenia Spycimier-
skie Boże Ciało, p. Maria Pełka 
opowie o ważnych postaciach dla 
kultywowania i ochrony tradycji 
układania kwietnych dywanów, 
dr Akradiusz Jełowiecki przed-
stawi relację z badań zespołu 
etnograficznego, a dr hab. Bog-
dan Włodarczyk zaprezentuje 
efekty badań zespołu społeczno 
– geograficznego.  Warto przy 

tym dodać, że wyniki ekspertyz 
i rekomendacje sformułowane 
przez zespoły badawcze, stanowią 
niezbędną podstawę do rozpoczę-
cia przez depozytariuszy prac nad 
programem ochrony dziedzictwa.

Również zagraniczni goście włą-
czą się aktywnie w spotkanie i opo-
wiedzą analogicznych o tradycjach 
na terenie rodzimym oraz zagro-
żeniach płynących m.in. z rosnącej 
komercjalizacji.

Ostatnia część spotkania po-
święcona będzie premierze filmu 
„Spycimierskie Boże Ciało”, który 
powstał przy okazji tegorocznych 
obchodów. 

Sobotnie spotkanie będzie miało 

charakter otwarty, oznacza to, że 
wszyscy zainteresowani mogą 
wziąć w nim udział. 

Mieszkańców Spycimierza oraz 
wszystkich zainteresowanych te-
matyką tradycji  kwietnych dywa-
nów zapraszamy do sali OSP w 
Spycimierzu od godz. 15.30.  Za-
chęcamy do śledzenia strony: www.
spycimierskiebozecialo.pl, na której 
już wkrótce pojawi się szczegółowy 
plan wydarzenia. 

Projekt realizowany przez Miej-
sko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Uniejowie został dofinansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

III Seminarium Spycimierskie
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Poddębice

Poddębice

W opuszczonych i 
zrujnowanych par-

terowych budynkach na obrzeżach 
miasta znów ulokowali się bezdom-
ni. Okoliczni mieszkańcy mają dość 
takiego sąsiedztwa. Twierdzą, że 
bezdomni bardzo często zachowują 
się głośno po wypitych procentach. 

- Po raz kolejny mamy problem z 
tymi bezdomnymi – powiedział nam 
jeden z poddębiczan. - Jakiś czas był 
spokój, ale znów pojawili się w tych 
pustostanach. To młodzi ludzie, jest 
wśród nich dziewczyna. Nadużywają 
alkoholu i na pewno nie jest to alkohol 
kupiony w sklepie. Z jednej strony to 
kłopotliwi sąsiedzi, z drugiej szkoda 
tych ludzi. Niszczą swoje zdrowie. 

Mieszkaniec ma rację. Wokół zrujno-
wanych budynków leżą puste butelki 
po wypitym denaturacie. Na niezago-
spodarowanym terenie jest pełno śmie-
ci, na krzakach rozwieszona odzież. 

Amatorskie nagranie z policyjnej 
interwencji wywołało prawdziwą 
burzę. Czy funkcjonariusze z powia-
tu poddębickiego przekroczyli swoje 
uprawnienia? Sprawę bada prokura-
tura w Sieradzu, okoliczności działań 
policjantów wyjaśnia też Policyjne 
Biuro Spraw Wewnętrznych w Łodzi.

W internecie udostępniono film 
nagrany amatorską kamerą, ukazu-
jący zatrzymanie trzech mężczyzn 
przez policję. Do zdarzenia doszło na 
początku tego roku. Jednak dopiero 
teraz nagranie zostało upublicznione 
w sieci. Internauci komentują brutalne 
zachowanie funkcjonariuszy. 

Policjanci zatrzymali w Uniejowie 
podejrzanych o pobicie i liczne kra-
dzieże. 

- Policjanci dokonali jednej interwen-
cji, lecz później mężczyźni zaczęli się bić 
pod budynkiem komisariatu - mówi 
st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, rzecz-
nik poddębickiej policji. - Interwencja 
dotyczyła dwóch 18-latków i 24-latka. 
Mężczyźni przebywali w Uniejowie 
na sylwestrowej zabawie. Drugiego 
stycznia zaczęli zakłócać porządek w 
mieście i dokonali szeregu drobnych 
kradzieży.

Na filmie widać wyraźnie interwen-
cję policjantów przed komisariatem. 
Obok stojących na chodniku męż-
czyzn zatrzymują się radiowozy. Po 
chwili funkcjonariusze obezwładniają 
podejrzanych i kładą ich na ziemi. W 
pewnym momencie jeden z policjan-
tów kilkakrotnie uderza leżącego 

mężczyznę pałką. Widać też, jak kolejny 
policjant kopnął podejrzanego. 

- Do tej pory nie wpłynęła żadna 
skarga na działania podjęte przez po-
licjantów – dodaje rzeczniczka policji w 
Poddębicach. - Natomiast po ukazaniu 
się filmu podjęte zostały czynności kon-
trolne. Nagranie zostało zabezpieczone, 
a cała sytuacja jest analizowana. 

St. sierż. S. Kaźmierczak nie od-
powiedziała na nasze pytanie, czy 
policjanci utrwaleni na filmie nadal 
wykonują swoje obowiązki. 

Internauci są podzieleni w ocenie 
dot. policyjnej interwencji. Jedni po-
zytywnie wypowiadają się o funkcjo-
nariuszach – twierdzą, że policjanci 
powinni być stanowczy wobec chuliga-
nów. Inni są zdania, że funkcjonariusze 
zareagowali zbyt brutalnie. 

(ps)

Zapewne niemałe 
zamieszanie po-

wstało w Powiatowym Urzędzie 
Pracy po wyroku sądu, który 
przywrócił byłego dyrektora tej 
placówki na stanowisko. Dariusz 
Szewczyk, po wygranej sprawie, 
nie kryje satysfakcji. 

- Warto walczyć, gdy czuje się, że 
racja jest po naszej stronie. Tak było 
w moim przypadku. Od samego 
początku uważałem, że zostałem 
niesprawiedliwie zwolniony ze sta-
nowiska i dlatego złożyłem sprawę 
w sądzie. Czuję ogromną radość. Co 
będzie dalej? Zobaczymy – mówi D. 
Szewczyk.

Zapowiada się ciekawie, bo-
wiem w tej chwili w poddę-
bickim pośredniaku jest już 
dwóch dyrektorów – głównym 
dyrektorem jest Urszula Patora, 
natomiast zastępcą Katarzyna 
Łucka – Kożuch. Czy będzie 
trzeci dyrektor?

- Sprawa, z perspektywy urzę-
du pracy, rzeczywiście wygląda 
dość groteskowo. Nie chciałbym 
się wypowiadać, jakie decyzje 
zostaną teraz podjęte. Wyrok jest 
prawomocny i na dobrą sprawę 
powinienem zostać natychmiast 
przywrócony na stanowisko dy-
rektora PUP na takich samych wa-
runkach, jakie miałem wcześniej – 
słyszymy od Dariusza Szewczyka. 

Bezdomni ponownie w pustostanach

Tak wygląda prowizoryczna kuchnia bezdomnych 

Na miejscu spotkaliśmy młodego 
człowieka. 

- Nie jestem bezdomnym. Tak 
tylko tutaj zajrzałem – usłysze-
liśmy.

W tym 
pomieszczeniu 
bezdomni nocują 

Prokuratura prześwietli policjęW urzędzie będzie się działo

ze stanowiska i ogłosiły konkurs 
na nowego dyrektora, a następnie 
na zastępcę. 

Dyrektor pośredniaka od-
wołała się od wyroku. Dariusz 
Szewczyk wygrywając proces 
w Sądzie Apelacyjnym, który 
odrzucił apelację dyrekcji urzę-
du pracy, czeka teraz na ruch ze 
strony powiatu.

(ps)

D. Szewczyk wygrał sprawę w Sądzie Apelacyjnym. Zgodnie z 
prawomocnym wyrokiem powinien powrócić na stanowisko dyrektora 
PUP w Poddębicach

Poddębice W mieście nie ma 
tzw. psich pakie-

tów. Na osiedlach nie brakuje 
miejsc, które są zanieczyszczone 
odchodami czworonogów. 

- Myślę, że takie pakiety przyda-
łyby się w Poddębicach. Na pewno 
niektórzy właściciele psów sprzą-
taliby wtedy po swoich czworono-
gach – mówi pani Wanda. 

Rzeczywiście, widok właścicieli 
psów, którzy mają w nosie, gdzie 
ich pies się załatwia, jest dość 
częsty. Bywa, że odchody leżą nie 
tylko na trawnikach, ale również 
na chodniku. 

O problemie rozmawialiśmy w 
urzędzie miasta. 

- Poddębicki urząd nie umieszcza 
psich pakietów na terenie miasta. 
Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/187/16 
Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 
27 lipca 2016 r. obowiązkiem osób 
utrzymujących zwierzęta domowe 
jest sprawowanie opieki nad tymi 
zwierzętami, w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla otoczenia 
oraz nie zanieczyszczały terenów 
przeznaczonych do użytku publiczne-
go – informuje Magdalena Jaworska. 

Ws. psich pakietów wysłaliśmy 
mailem pytanie do Sławomira Gła-
wędy, prezesa miejscowej spółdziel-
ni mieszkaniowej. Odpowiedzi nie 
uzyskaliśmy. 

(ps)

Wstydliwy problem 

Wielu mieszkańców uważa, że w Poddębicach powinny być umieszczone 
psie pakiety 

Film z policyjną interwencją 
wzbudził duże emocje 

Chłopak szybko oddalił się w stronę 
centrum miasta. 

Mieszkańcy mają nadzieję, że chłod-
niejsza aura przegoni bezdomnych z 
pustostanów. 

(ps)

Przypomnijmy, że na dyrektor-
skim stołku D. Szewczyk był przez 
dwa lata. Odwołany dyrektor 
powrócił do pracy w Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w PUP.  
Złożył sprawę w sądzie, a w 
kwietniu tego roku Sąd Rejono-
wy w Zduńskiej Woli postanowił 
przywrócić Dariusza Szewczyka 
na dyrektorskie stanowisko. Wła-
dze powiatu odwołały go jednak 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 352: Nie ma nic lepszego od zgody.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Dwa leniwce siedzą na ka-
mieniach. Pierwszy dzień się 
nie ruszają. Drugi dzień się nie 
ruszają. Trzeci dzień się nie ru-
szają. Czwarty dzień jeden ruszył 
głową, a drugi mówi: 
- Roman, jakiś ty nerwowy! 

* * *
* Ale ten pies ma pomarszczony, krótki pysk! Czy 
to buldog? 
- Nie, to akurat labrador. Wpadł na ścianę goniąc 
kota. 

* * *
* Sklep z kameleonami. 
- Macie w sklepie kameleony? 
- Nie wiemy. 

* * *
* Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa. 
- A nie pogryzie mnie? 
- Właśnie chciałem to sprawdzić 

* * *
* Rozmawia dwóch kolegów:  
- Podobno przestałeś pić?  
- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie! 

* * *
* Kowalski siedzi na kozetce u psychiatry.  
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodów-
ce ktoś mieszka. 
- Dlaczego pan tak sądzi? 
- Bo żona nosi tam jedzenie 

* * *
* Mama i córka zmywają talerze, zaś tata i synek 
sprzątają mieszkanie. Nagle z kuchni dobiega 
odgłos tłuczonego szkła.  
- Oho, mama coś rozbiła - mówi tata.  
- Skąd wiesz?  
- Bo nikt na nikogo nie krzyczy. 

ZUPA WARZyWNA Z PeSTO 
NA SPOSóB WŁOSKI

Składniki:
3 marchewki średniej wielkości 
(około 30 dag)  
kawałek selera (około 15 dag)  
2 korzenie pietruszki (około 20 dag)  
biała część pora  
2 łyżki gotowego sosu pesto  
puszka drobnej fasolki w zalewie  
garść bardzo drobnego makaronu  
1 łyżka masła  
4 łyżki oleju słonecznikowego lub 
oliwy 
sól  
świeżo zmielony czarny pieprz  
drobno posiekana natka pietruszki 
do podania
etapy przygotowania:
Wszystkie warzywa obierz, opłucz, 
następnie drobno poszatkuj w malak-
serze, lub zetrzyj na tarce o grubych 
oczkach. Pora pokrój na cienkie 
plasterki. Zagotuj wodę w czajniku 

(możesz też użyć bulionu - ale nie z 
kostki). W dużym rondlu rozgrzej olej, 
wrzuć warzywa i cały czas mieszając 
smaż przez 4 minuty, aż staną się 
lekko szkliste. Wlej 4 szklanki wrzątku. 
Doprowadź do wrzenia i gotuj na 
średnim ogniu, aż warzywa będą prawie 
miękkie. Do zupy dodaj fasolkę wraz z 
zalewę i pesto oraz makaron. Dopraw 
solą, pieprzem, wymieszaj i gotuj na 
małym ogniu przez 4 minuty. 

KOLOROWA SAŁATKA 
Z KURCZAKIeM, 

ANANASeM I FeTą
Składniki:
1 opakowanie świeżego szpinaku (30 
dag)  
30 dag piersi z kurczaka  
1/2 świeżego ananasa  
1/2 opakowania sera feta  
1 łyżeczka przyprawy do kurczaka  

1 łyżeczka curry  
1 łyżka oleju  
sól  
świeżo mielony czerwony pieprz 
(można zastąpić czarnym)  
etapy przygotowania:
Ananasa pokrój na kawałki (1 cm x 1 
cm). Wymieszaj wszystkie składniki 
sosu, dopraw solą i pieprzem. Kur-
czaka umyj i pokrój na małe kawałki. 
Dodaj do niego przyprawę do kur-
czaka i curry. Dokładnie wymieszaj. 
Na patelni rozgrzej olej i smaż na 
nim kurczaka na złoty kolor (zajmie 
Ci to od 5 do 8 minut). Zdejmij z 
patelni i przełóż na talerz wyłożony 
ręcznikiem papierowym, aby od-
sączyć nadmiar tłuszczu. Szpinak 
umyj i osusz. Ułóż na płaskim tale-
rzu lub półmisku. Kurczaka ułóż na 
szpinaku. Kawałki ananasa ułóż na 
szpinaku. Fetę pokrusz i posyp nią 
sałatkę. Sałatkę posyp świeżo mie-
lonym czerwonym pieprzem. Skrop 
sałatkę sosem. Podawaj ze świeżym 
pieczywem pełnoziarnistym. 

SeRNIK BOUNTy NA ZIMNO
Składniki:
spód:  
15 dag herbatników z czekoladą  

30 g masła  
masa kokosowa:  
2 i 1/2 szklanki wiórków kokosowych  
1 puszka mleczka kokosowego  
1 szklanka drobnego cukru  
25 dag serka mascarpone  
3 łyżki żelatyny + 1/2 szklanki wrzątku  
2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią  
polewa czekoladowa:  
10 dag czekolady deserowej  
2 łyżki oleju roślinnego 
etapy przygotowania:
spód: masło rozpuść w rondelku. 
Herbatniki zmiel. Dodaj masło i 
wymieszaj. Powstałą masą herbat-
nikową równomiernie wyłóż dno 
tortownicy. Wstaw do lodówki.  
masa kokosowa: do rondelka 
wlej mleczko kokosowe i zagotuj. 
Zmniejsz ogień, dodaj wiórki koko-
sowe i wymieszaj. Gotuj ok. 5 minut. 
Od czasu do czasu zamieszaj. Wsyp 
cukier i cukier z prawdziwą wanilią. 
Podgrzewaj 2-3 minuty, często 
mieszając. Rondelek zdejmij z ognia. 
Żelatynę zalej wrzątkiem i wymie-
szaj. Odstaw na 5 minut. Serek 
mascarpone ubij na puszystą masę. 
Stopniowo dodawaj masę kokoso-
wą. Miksuj na średnich obrotach. 
Cały czas miksując, delikatnie wlej 

żelatynę. Miksuj 2-3 minuty. Masę 
kokosową przełóż na herbatnikowi 
spód. Wierzch wyrównaj szpatułką. 
Wstaw do lodówki na 2-3 godziny.  
polewa czekoladowa: czekoladę 
połam na kawałki i przełóż do 
rondelka. Wlej olej. Podgrzewaj 
na małym ogniu, aż czekolada się 
roztopi i połączy z olejem. Ron-
delek zdejmij z ognia i odstaw.  
ułożenie sernika: sernik wyjmij z 
lodówki i zdejmij obręcz. Polewę 
rozprowadź na wierzchu i bokach 
sernika. Wygładź szpatułą. Odstaw 
na 30 minut, aż polewa zastygnie. 
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Cała impreza „kręciła się” wokół ziemniaka i skierowana była do rolni-
ków, instytucji obsługujących rolnictwo, wystawców oraz konsumen-
tów tego wspaniałego warzywa. Tradycyjnie panowała ziemniaczana 
Para Królewska. Królową Bulbiatką i Królem Tartuflem byli Katarzyna 
i Dariusz Zawadzcy młodzi rolnicy z Bielaw, którzy prowadzą gospo-
darstwo rolne specjalizujące się w produkcji ziemniaka jadalnego. 
Koronacji pary królewskiej dokonał Wojciech Zdziarski, wicestarosta 
powiatu łęczyckiego oraz Sylwia Prażnowska, wójt gminy Świnice 
Warckie. Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy związane z 
ziemniakiem np. ich wagą, czy kształtem. Największą chyba popu-
larnością cieszyły się stoiska obficie zaopatrzone w świeże i pyszne 
potrawy ziemniaczane pod hasłem „europejskie smaki ziemniacza-
ne”. A było co degustować! Smakoszom ziemniaków Stowarzyszenie 
„Mamy Wielkie Serca” serowało placki ziemniaczane, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Świnickiej przyrządziło zupę ziemniaczaną, zaś Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Stemplewa sałatkę ziemniaczaną ze śledzi-
kiem. Organizatorem Dnia Ziemniaka był Gminny Ośrodek Kultury 
w Świnicach Warckich.

XI Dzień Ziemniaka
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- Jeśli moi sąsiedzi na-
dal będą się tak zacho-

wywać, to sklep upadnie a ludzie 
stracą pracę – nie ukrywa emocji 
właścicielka jednego ze sklepów w 
centrum miasta. 

- Walczymy o swoje i na pewno nie 
odpuścimy – zapewnia druga strona 
konfliktu. 

Do porozumienia jest bardzo daleko. 
Zwaśnione strony mają inne priorytety 
i z całą pewnością zupełnie odmiennie 
patrzą na możliwe rozwiązania. 

- Czy tak trudno zrozumieć, że na 
stare lata chcemy mieć po prostu spo-

kojne życie – słyszymy od Zdzisława 
Małolepszego. - A przez ten sklep 
codziennie się denerwujemy. Jest hałas 
i bałagan.

Jak się dowiedzieliśmy, głównym 
problemem są zmotoryzowani klienci 
sklepu a także dostawcy towaru. 

- Bardzo często samochody parkują 
na wprost naszej bramy. Wtedy nie 
można wjechać, ani wyjechać z posesji. 
To trzeba jakoś uporządkować – dodaje  
Teresa Małolepsza. - Staramy się z 
mężem o to, aby zainstalowany został 
znak zakazujący zatrzymywania się w 
tym miejscu.

Swój kategoryczny sprzeciw na 
takie rozwiązanie wyraża właścicielka 
sklepu. 

- Chcą mnie zniszczyć. Przecież jeśli 
taki znak pojawiłby się tutaj, to straci-
łabym mnóstwo klientów, którzy teraz 
podjeżdżają pod sklep samochodami. 
A dostawcy gdzie by się zatrzymywali? 
Ci państwo powinni wziąć pod uwagę, 
że z tego sklepu utrzymuje się klika 
rodzin. Poza tym wcale nie jest tak, że 
samochody notorycznie zatrzymują się 
naprzeciwko wjazdu na posesję. Ow-
szem, jeśli kierowca auta dostawczego 
ma akurat przed sobą inny samochód 
dostawczy, to może się zdarzyć że na 
chwilę zatrzyma się przed bramą. 
Również zmotoryzowani klienci prze-
ważnie stawiają auta jak najbliżej wej-
ścia do sklepu. Uważam, że argument 
o blokowaniu wjazdu na prywatną 
posesję jest mocno przesadzony. 

Z. Małolepszy nie zgadza się z taką 
opinią. 

- My nie przesadzamy. A jeśli chodzi 
o znak, to niech właścicielka sklepu 
nie martwi się o auta dostawcze. Może 
być wyszczególnione, jakie auta mają 
prawo do zatrzymywania się przed 
sklepem. 

O komentarz w sprawie poprosi-

Czy ceny paliw wzro-
sną? – pytają zmoto-

ryzowani mieszkańcy na wieści 
o ataku na saudyjskie rafinerie. 

Niedawno drony zaatakowały 
saudyjskie rafinerie Bukajk i 
Churajs uszkadzając część insta-
lacji. To sprawiło, że Arabia Sau-
dyjska produkuje dziennie o 
ok. 5,7 mln baryłek ropy mniej, 
co według ekspertów oznacza 

wyłączenie ok. 5 proc. globalnej 
produkcji ropy.

Najprawdopodobniej ceny paliw 
w Polsce wzrosną przez atak na sau-
dyjskie rafinerie.

- Normalną reakcją w hurcie bę-
dzie wzrost, bo ceny hurtowe są kal-
kulowane w oparciu o notowania i 
kursy walutowe. Skoro notowania 
rosną, a rynek terminowy rośnie o 
kilkadziesiąt dolarów, to przełoży 

Jedni chcą spokoju... drudzy zysków 

- Samochody często blokują nam przejazd – twierdzą małżonkowie 
liśmy starostwo. Czekamy na odpo-
wiedź, czy znak zostanie zainstalo-
wany. 

Warto wspomnieć, że próby zała-
godzenia konfliktu podjął się urząd 
miasta. Nic to nie dało. Starsi i scho-
rowani ludzie martwią się nie tylko 
wzmożonym ruchem przed sklepem. 
Twierdzą, że właścicielka sklepu chce 
przejąć działkę, która obecnie jest dzier-
żawiona od miasta. 

- Ostatnio słyszeliśmy, że obok sklepu 

ma być pijalnia piwa. Nie dopuścimy 
do tego – grzmią Teresa i Zdzisław 
Małolepsi. 

- To jakaś bzdura. Nie mam takich 
planów – zarzeka się właścicielka 
sklepu. 

W obecności naszego reportera stro-
ny próbowały wyjaśnić sporne kwestie. 
Rozmowa nie trwała jednak długo. 
Każdy rozszedł się w swoją stronę. Do 
ugody nie doszło. 

(stop)

oBaWy kieroWcóW
się to na ceny w Polsce - ocenił ana-
lityk e-petrol.pl. 

10 proc. wzrostu cen na giełdach, 
na krajowym rynku może się w 
końcu przełożyć na ok. 10 groszy 
podwyżki na stacjach benzynowych.

Jak zauważają analitycy portalu 
e-petrol.pl, pomimo gwałtownego 
wzrostu cen ropy tuż po ataku, na 
zdecydowanej większości stacji ceny 
paliw na razie nie zwiększyły się. 

Do ataku dronowego na saudyjskie 
rafinerie przyznali się rebelianci Huti z 
Jemenu. Wysoki rangą urzędnik USA 

w rozmowie z agencją Reutera mówił 
jednak, że zakres i precyzja sobotniego 
ataku na saudyjskie obiekty naftowe 
wskazują, że został on przeprowadzo-

ny z Iranu, a nie Jemenu. Dodał, że nie 
ma wątpliwości, iż odpowiedzialny 
jest za to Iran. 

(stop)
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Kolejki w aptekach i 
przychodniach zdro-

wia, to znak, że rozpoczął się okres 
wzmożonych zachorowań. Pogoda 
daje się we znaki – poranny chłód, 
a w ciągu dnia opady deszczu. Jak 
odróżnić zwykłe przeziębienie od 
grypy? 

Zarówno grypa, jak i wirusowe 
zakażenia górnych dróg oddecho-
wych (potocznie określane jako 
przeziębienie) są chorobami układu 
oddechowego, jednak ich przyczynę 
stanowią wirusy. Ze względu na to, 
że obie te choroby mogą powodować 
podobne objawy, odróżnienie ich od 
siebie tylko na tej podstawie może 
być trudne. 

Ogólnie, grypa jest cięższą cho-
robą niż przeziębienie, a jej objawy 

są bardziej nasilone. Przeziębienie 
zazwyczaj nie powoduje poważnych 
konsekwencji, takich jak zapalenie 
płuc, zakażenie bakteryjne lub hospi-
talizacja, natomiast grypa może po-
wodować bardzo ciężkie powikłania. 

Tak więc, przeziębienie to łagod-
na choroba wirusowa, która trwa 
od 7 do 10 dni, szczyt objawów 
przypada dnia trzeciego, potem 
się łagodzi. Dotyczy górnych dróg 
oddechowych, czyli nie schodzi 
poniżej szyi. Boli nas gardło, mamy 
katar. Bez kaszlu. Natomiast o 
klasycznej grypie (albo chorobie 
grypopodobnej) mówimy, kiedy 
mamy objawy ogólnoustrojowe: 
rozbicie, dreszcze, wysoką gorączka 
– powyżej 38,5 stopnia, suchy kaszel 
i katar, bóle stawowo-mięśniowe, 

Lokalni przedsiębiorcy 
mogli skorzystać z do-

radztwa mobilnego. Na placu Jana 
Pawła II w połowie ub. tygodnia 
zaparkował kamper „Strefy Roz-
woyou2”.

- To druga edycja naszego projektu 
– mówi Natalia Popłonikowska. - Z 
programu mogą skorzystać przed-
siębiorcy mający siedzibę lub oddział 
na terenie województwa łódzkiego. 
Można uzyskać do 80% dofinan-
sowania na usługi rozwojowe: 
szkolenia, studia podyplomowe i 
doradztwo. 

Kamper mobilnego centrum 
Strefy RozwoYou 2 jeździ po całym 
województwie łódzkim, odwie-
dzając kolejne miasta. Mikro lub 
mali przedsiębiorcy mogą otrzy-

mać bony rozwojowe, które w 
80% dotowane są z środków Unii 

Europejskiej. Można też 
skorzystać z bonów, które 
w 50% zostaną sfinanso-
wane ze wspomnianego 
źródła. Projekt skierowany 
jest również do średnich 
przedsiębiorców zatrud-
niających pracowników 
powyżej 50 roku życia i 
niskich kwalifikacjach. 
Wówczas można otrzy-
mać bony z dodatkowym 
10% dofinansowaniem.

Kamper nie zawsze kojarzy się z 
pomocą dla przedsiębiorców. 

- Mieliśmy niedawno sytuację, gdzie 
starsza pani podchodząc do kampera 
myślała, że może skorzystać z usługi 
mobilnej mammografii – mówi z 
uśmiechem pani Natalia. - Jednak 
przybywa osób, które wiedzą w jakim 
celu pojawiamy się w ich mieście. W ub. 
roku z naszego doradztwa skorzystało 
ponad 60 przedsiębiorców. 

Kamper „Strefy RozwoYou2” po 
województwie łódzkim będzie jeździł 
do końca października.

(stop)

Sprawdź, co cię dopadło...

brak apetytu. Mogą pojawić się 
nudności. Powinna to być choroba 
o nagłym początku. 

Warto pamiętać, że przeciwko gry-
pie można szczepić się przez cały czas 
trwania okresu epidemicznego, czyli 
od października do kwietnia. Należy 
jednak podkreślić, że szczepienie to 
nie chroni przed innymi wirusowy-
mi zakażeniami dróg oddechowych, 
w tym przed przeziębieniem. 

kamPer Na Placu jP ii

Podłożył ogień z zemsty?

Coraz więcej zachorowań

Policja wyjaśnia przyczyny po-
żaru do którego doszło niedaw-
no przy ul. Konstytucji 3 Maja. 
Altanka została podpalona. O 
pożarze dyskutuje się na terenie 
ogródków działkowych i pobli-
skim osiedlu. 

- Znam właścicielkę tej działki 
na której spłonęła altanka. Nie 
będę tutaj mówić ze szczegółami 
o jej prywatnym życiu, ale można 
by się przyczepić o wiele spraw. 
Powiem jedynie, że ta pani mo-
głaby zacząć wreszcie prowadzić 
bardziej ustabilizowane życie – 
usłyszeliśmy. 

Próbowaliśmy porozmawiać z 
właścicielką działki. Ozorkowianka 
była pod wpływem alkoholu. Po-
twierdziła tylko, że altanka została 
podpalona. 

- Tak, spalił mi altankę – po-
wiedziała kobieta, po czym 

szybko zamknęła drzwi do swojego 
mieszkania.

Nasi rozmówcy przypuszczają, 
że altanka została celowo podpa-
lona.

- Widocznie jakiś jej kompan od 
kieliszka się zdenerwował i pod-
łożył ogień. Może to zawiedzione 
uczucie. Jedno jest pewne. Bez-
domni tam nie nocowali. Działka 
jest ogrodzona – mówi kolejna 
lokatorka bloku na osiedlu przy ul. 
Konstytucji 3 Maja. 

O pożarze rozmawialiśmy z Jaro-
sławem Jaczyńskim, dowódcą JRG 
w Ozorkowie. 

- Najbardziej prawdopodobną 
przyczyną pożaru było podpale-
nie – mówi mł. brygadier. - Ogień 
błyskawicznie zajął drewniany 
domek. Udało nam się nie dopuścić 
do rozprzestrzenienia się ognia.

Z kolei policjant z biura 
prasowego KPP w Zgierzu 
nie ma wątpliwości i mówi o 
celowym podpaleniu dom-
ku. 

-  P rz e s ł uc h a l i śmy 
świadków, którzy widzieli 
zakapturzonego mężczy-
znę oblewającego jakimś 
płynem altankę. Mężczy-
zna podłożył ogień, po 
czym uciekł – relacjonuje 

Pożar altanki zelektryzował mieszkańców pobliskiego osiedla 

asp. Dariusz Mroczkowski.
Policja zabezpieczyła nagrania z 

pobliskiego osiedlowego monitorin-
gu. Trwają poszukiwania sprawcy. 

Działkowcy są pełni obaw. 
- Nie wiem z jakich przyczyn 

ta altanka została podpalona. Ale 
jeśli ten mężczyzna po prostu lubi 
patrzeć na pożar, to może się okazać, 
że znów podłoży ogień. Boimy się 
o swoje mienie – nie ukrywa jedna 
z działkowiczek. 

(stop)

Mobilne doradztwo cieszy się coraz 
większym powodzeniem 
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Sejmik Województwa 
Łódzkiego zająć ma 

się kwestią tramwajowego po-
łączenia linii 46. Zdaniem Piotra 
Adamczyka, przewodniczącego 
klubu radnych PiS w sejmiku, to 
mieszkańcy powinni zdecydować, 
czy tramwaje wrócą na swoją 
trasę.

O zawieszonej linii już od dawna 
trwa dyskusja i mieszkańcy z całą 
pewnością są podzieleni w ocenie. 
Można przypuszczać, że im dłużej 
na trasie jeżdżą autobusy, tym 
więcej mieszkańców popiera takie 
rozwiązanie. O pomyśle konsulta-
cji w tej sprawie mówił niedawno 
radny Adamczyk.

Z kolei Jakub Tarka, z Klubu 
Miłośników Starych Tramwajów w 

Łodzi, uważa, że przeprowadzenie 
konsultacji powinno się odbyć w 
sposób świadomy.

- Przeprowadźmy te konsultacje 
porządnie, np. z użyciem panelu 
obywatelskiego, czyli narzędzia, 
gdzie losujemy jakąś grupę repre-
zentatywną. Ci mieszkańcy przez 
jakiś czas są szkoleni przez eksper-
tów, żeby mieć wiedzę nt. skutków 
pewnych decyzji. To nie jest zwykły 
plebiscyt, ponieważ niektórym ten 
tramwaj kojarzy się z czymś starym 
i powolnym – podkreślał w wywia-
dzie dla „Radia Łódź” Tarka. 

Sprawą tramwaju 46, na wniosek 
opozycji, ma zająć się Sejmik Woje-
wództwa. 

Jacek Socha, burmistrz Ozorko-
wa, podkreśla, że jest za optymal-

nym rozwiązaniem dla mieszkań-
ców.

- Zawsze będę powtarzać, że jeśli 
mieszkańcy chcą tramwajowej linii 
46, to jako burmistrz będę wspierał 
taką inicjatywę. Oczywiście liczę na 
współpracę władz poszczególnych 
gmin przez które biegnie trasa. 
Należy również zwrócić uwagę na 
fakt, że inwestycja w remont szyn i 
trakcji pociągnie za sobą ogromne 
kwoty. Ewentualne dofinansowanie 
powinno być przyznane w ten spo-
sób, abyśmy udźwignęli to zadanie. 

Warto podkreślić, że państwo 
przeznacza ogromne pieniądze na 
dofinansowanie połączeń lokal-
nych, z których można korzystać 
m.in. do komunikowania z sobą 
miast aglomeracji.

Państwowy 
Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 
Zgierzu w związku ze 
zgłoszeniem dotyczą-
cym kolonii szczurów 
na prywatnej posesji 
polecił Urzędowi Miej-
skiemu w Ozorkowie 
- Wydział Polityki 
Przestrzennej podjęcie 
działań mających na 
celu uporządkowanie 
posesji przy ul. Trau-
gutta. Jakie działania 
zamierza w tej sprawie 
podjąć magistrat? 

„W związku z pismem z PPIS w 
Zgierzu, UM wystosował pismo do 
właściciela posesji z informacją, że w 
najbliższym terminie przedstawiciele 
UM przeprowadzą na posesji wizję w 
celu kontroli stanu porządku na po-
sesji. Bez zgody właściciela prywatnej 
posesji i uzgodnienia z nim terminu 
kontroli, urzędnicy nie mogą podjąć 
takich działań” - informuje ozor-

Grzegorz B. (nazwisko 
do wiadomości red.) 

spotkał się z burmistrzem, aby 
porozmawiać o tym, czy może 
zostać w mieszkaniu, które zajmuje 
od lat. Przeciwko mężczyźnie to-
czy się postępowanie eksmisyjne. 
Pan Grzegorz ma jednak nadzieję, 
że nie będzie musiał opuszczać 
lokum. 

- Poszedłem do urzędu i rozmawia-
łem z burmistrzem. Powiedziałem, 
że reguluję już na bieżąco wszystkie 
płatności i nie mam żadnych zaległo-
ści. Poprosiłem, żebym mógł zostać 
w mieszkaniu. Wiem, że miasto 
ma wolne lokale socjalne, ale trzeba 
je remontować. Po co to robić? To 
dodatkowy problem. Załatwiłem 
już sobie pracę i na pewno nie będę 
już dłużnikiem – argumentuje pan 
Grzegorz. 

Co na to magistrat?
„Obecnie toczy się postępowanie 

przed sądem w sprawie o eksmi-
sję. Miasto nie wycofało pozwu. 
Na liście oczekujących na zawarcie 
umowy na lokale socjalne i pomiesz-
czenia tymczasowe jest umieszczo-
nych 100 osób. Lokale zwalniane, 
które trafiają do dyspozycji urzędu, 
zawsze są do remontu. Zakres remon-
tu zależy od tego, czy najemca będzie 
partycypować w kosztach remontu 
i w jakim zakresie. Jeśli środki na 

remont przeznaczane przez miasto 
powiększą się o udział finansowy 
najemcy, zakres remontu jest szer-
szy i prowadzony w uzgodnieniu z 
najemcą” - informuje urząd. 

Jak się dowiedzieliśmy, w tym roku 
odbyły się dwie eksmisje do lokalu 
socjalnego. Zadłużenie czynszowe 
wynosi 2 mln 359 tys. zł; od lat za-
dłużenie w zasobie komunalnym 
rośnie, choć stawka bazowa za metr 
kwadratowy wynosi 3,50 zł, czyli 
jest niższa niż w zasobach SM i 

prywatnych. Stawka bazowa za m2 
w lokalach socjalnych wynosi 0,96 
zł. 437 najemców zalega z opłatami 
spośród 989, czyli blisko 45 procent 
najemców w zasobach komunalnych 
nie płaci regularnie czynszu. 

W spółdzielni mieszkaniowej za-
dłużenie czynszowe wynosi 1 mln 
593 tys. zł, w analogicznym okresie w 
ub. roku kwota zadłużenia wynosiła 
1 mln 777 tys. zł. Eksmisji spółdziel-
ców w tym roku nie było. 

(stop)

Wprawdzie nie mamy 
jeszcze pełnego sezonu 

grzewczego, ale już teraz znaczna 
część właścicieli domów decyduje się 
palić w piecu. Jak łatwo się domyślić, 
jakość powietrza w porównaniu z 
okresem letnim znacznie się po-
gorszyła. 

Na terenie miasta ulokowanych 
jest kilka czujników, które wskazują 
poziom stężenia groźnych dla naszego 
zdrowia pyłów PM 2.5 praz PM 10. 
Wskazania nie są dobre. Praktycznie w 
każdym punkcie normy pyłów zostały 
już przekroczone. 

Najgorszy jest pył PM 2.5 – tego typu 

zanieczyszczenie powietrza uznawane 
jest za bardzo szkodliwe ze względu 
na to, że pył jest bardzo drobny, a w 
takiej postaci może się przedostać 
bezpośrednio do krwiobiegu. To wła-
śnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest 
odpowiedzialny za: nasilenie astmy, 
osłabienie czynności płuc, nowotwory 
płuc, gardła i krtani, zaburzenia rytmu 
serca, zapalenie naczyń krwionośnych, 
miażdżycę, nasilenie objawów chorób 
związanych z układem krwionośnym 
i oddechowym.

Z kolei pył PM 10, to mieszanina 
zawieszonych w powietrzu cząste-
czek, których średnica nie przekracza 

10 mikrogramów. Jest szkodliwy z 
uwagi na zawartość takich elementów 
jak benzopireny, furany, dioksyny – 
jednym słowem, rakotwórcze metale 
ciężkie. Ten rodzaj pyłu wpływa ne-
gatywnie przede wszystkim na układ 
oddechowy. To właśnie on odpowiada 
za ataki kaszlu, świszczący oddech, po-
gorszenie się stanu osób z astmą czy za 
ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W 
sposób pośredni PM10 wpływa rów-
nież negatywnie na resztę organizmu, 
między innymi zwiększając ryzyko 
zawału serca oraz wystąpienia udaru 
mózgu. Benzopiren jest również silnie 
rakotwórczy.

Widok budek han-
dlowych na miejskim 

targowisku nie napawa optymi-
zmem. Są w coraz gorszym stanie 
technicznym. Powyginane blachy i 
odpadająca farba to antywizytów-
ka straganu w centrum Ozorkowa. 

- Powinni to odnowić, bo aż nie 

chce się tu robić zakupów – usłysze-
liśmy od jednej z mieszkanek. 

- Nie było zgłoszeń do UM w spra-
wie złego stanu kiosków handlowych 
należących do kupców – mówi Izabe-
la Dobrynin, rzecznik ozorkowskiego 
magistratu. 

(stop)

Jest reakcja po naszym artykule 

kowski magistrat.  
Przypomnijmy, że dwa tygodnie 
temu mieszkańcy poinformowali 
redakcję o szczurach na terenie jednej 
z posesji przy ul. Traugutta. Szczurów 
jest już tak dużo, że okoliczni właści-
ciele domów nie mogą sobie poradzić 
z gryzoniami. Mamy nadzieję, że nie-
długo problem zostanie skutecznie 
rozwiązany. 

szare i odrapane budki 

o eksmisji z Burmistrzem

Grzegorz B. liczy, że do eksmisji nie dojdzie

i się zaczęło... coraz gorsze powietrze

w sPRawie 46 konsultacje?

Czy pomysł konsultacji ws. linii 46 będzie wcielony w życie?
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Rusza kolejna edycja Budżetu Oby-
watelskiego. To szczególna forma 
decydowania o części wydatków 
publicznych. Władze lokalne oddają 
do dyspozycji mieszkańców część 
gminnego budżetu (300 tysięcy zł). 
Dzięki temu mieszkańcy mogą zgła-
szać, a potem decydować w głoso-
waniu, na co zostaną przeznaczone 
pieniądze w ramach BO. 

Do 10.10.2019 r. można zgłaszać 
projekty, które są możliwe do realizacji 
w trakcie jednego roku budżetowego 
z zakresu m.in. budowy chodników, 
jezdni, placów zabaw, obiektów i 
urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 
Inwestycje mogą dotyczyć jedynie 
terenów, które stanowią własność 
miasta. 

Każde zadanie musi być zgłoszone 

przez co najmniej 20 pełnoletnich osób, 
zameldowanych na terenie Ozorkowa. 
Każdy uprawniony może poprzeć nie 
więcej niż 1 zadanie.

Zgłoszeń należy dokonywać na 
formularzu, dostępnym na stronie 
internetowej miasta: www.umozor-
kow.pl oraz w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 
1, 95-035 Ozorków. 

Do 22.11.2019 r. potrwa głosowanie, 
w którym mogą brać udział osoby 
zameldowane na stałe na terenie Ozor-
kowa oraz w dniu głosowania będą 
mieć ukończone 18 lat. Wybrane do 
realizacji zostaną zadania, które uzys-
kają największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania puli środków przeznac-
zonych na budżet obywatelski.

Ogłoszenie wyników – 6.12.2019 r.

Grzegorz Pruś, kie-
rownik ekipy remon-

tującej starą przędzalnię przy 
ul. Listopadowej, może mówić 
o ogromnym szczęściu. Spadł 
bowiem z rusztowania wprost na 
beton uderzając o niego plecami i 
głową. Stracił przytomność. 

- Nie wiem, jak to się stało – słyszy-
my. - Już tyle lat pracuję na budowach 
i jeszcze nigdy nie miałem takiego 
wypadku. Ocknąłem się dopiero, gdy 
już byli przy mnie lekarze. Wtedy 
naprawdę się przestraszyłem. Zo-
baczyłem karetkę pogotowia, straż 
pożarną, policję. 

Pan Grzegorz spadł na chodnik 
z wysokości 3 metrów. Został prze-
wieziony do szpitala w Zgierzu, a 
następnie do Łasku. 

- Zrobiono mi prześwietlenie, które 
na szczęście nie wykazało uszkodzeń 
kręgosłupa. To jest prawdziwy cud, 
bo od dawna leczę się właśnie na krę-
gosłup. Po upadku miałem wstrząs 
mózgu, no i oczywiście dość silny 
ból pleców. 

Kierownik ekipy jest już w pracy. 

Budżet obywatelski 2020 

Spadł z rusztowania!

się wiosną tego roku. Inwestycja pro-
wadzona jest w ramach projektu pn. 
„Szlakiem architektury włókienniczej - 
Rewitalizacja kompleksu parkowo-pa-
łacowego Schlösserów w Ozorkowie”. 
Zakończenie prac przewidziano na 
koniec października 2019. 

(stop)

Szybki powrót do obowiązków, to 
była konieczność. 

- Nie jest tajemnicą, że brakuje 
na rynku pracowników. U nas jest 
podobnie. Pomagają nam w pracy 
Ukraińcy, ale odnawianie tej elewacji 
nie jest prostą sprawą. 

Remont starej przędzalni rozpoczął 

Nastroje są złe

Czy tak można? - pytają w OSM
Pracownicy upadającej 
Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej, którzy otrzymali już 
wypowiedzenia, kontaktują się z 
redakcją i mówią o krzywdzie, która 
– ich zdaniem – została im wyrządzo-
na przez obecne władze mleczarni. 

- Pracowałem dla spółdzielni mle-
czarskiej przez prawie 20 lat. Proszę mi 
wierzyć, że w ciągu tych wszystkich lat 
pracy nie miałem nawet ani jednego 
dnia chorobowego. 27 sierpnia otrzy-
małem wypowiedzenie a 30 września 
idę po świadectwo pracy. W takiej sytu-
acji jak ja znalazło się już prawie 40 osób. 
Wszyscy otrzymali jedynie połowę 
wynagrodzenia, które i tak przez kilka 
ostatnich miesięcy było sukcesywnie 
obniżane – mówi mężczyzna, który 
jest rozżalony podejściem obecnego 
kierownictwa. - Jak mam utrzymać 
rodzinę za niecałe tysiąc złotych? 
Moim zdaniem zwalniani pracownicy 
powinni otrzymywać sto procent wy-
nagrodzenia. A co z odprawami? Czy 
tak można traktować ludzi?

Od kolejnej osoby dowiadujemy 
się, że do końca tego roku Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska zwolnić ma 
wszystkich pracowników. Sklepy 

przeznaczone zostaną do likwidacji, a 
te najbardziej rentowne na sprzedaż. 

- Sytuacja w firmie jest tragiczna – 
słyszymy od pracownika, który rów-
nież otrzymał już wypowiedzenie. - 
Wbrew temu co lansują niektóre media, 
wcale nie jest łatwo o pracę. Pierwsze 
rozmowy z potencjalnymi pracodaw-
cami po prostu mnie załamały. No bo 
co ja mam powiedzieć, że robiłem sery? 
Kto mnie zatrudni?

W jeszcze gorszej sytuacji są rolnicy, 
którzy od wielu miesięcy nie mają pie-
niędzy za dostarczane mleko. 

Ludzie krytykują formę z jaką zarząd 
żegna się z pracownikami. Głównie 
chodzi o pieniądze.

- Ciekawe, czy zarząd ma również o 
połowę obniżoną pensję? – pyta jedna 
z naszych czytelniczek. 

Prezes Tadeusz Nadrowski nie 
odbiera telefonu. Z taką samą sytuacją 
mieliśmy do czynienia w ub. tygodniu, 
gdy opisywaliśmy niedawne walne 
zebranie członków OSM. Wówczas wa-
żyła się decyzja dot. podjęcia uchwały 
o upadłości. Ostatecznie upadłość nie 
została ogłoszona, choć mleczarnia de 
facto jest już na skraju upadku. 

(stop)

Prokuratorskie dochodzenie
Kontrahenci, oczekujący na uregulowanie zaległości, zgłosili sprawę do pro-
kuratury. 
- Śledztwo toczy się dwukierunkowo – informuje Krzysztof Kopania, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Ustalamy czy można mówić o karalnej niego-
spodarności ze strony członków władz spółdzielni, zarządu i Rady Nadzorczej. 
Kolejny wątek obejmuje przestępstwo na szkodę dostawców.
Produkcja w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie jest zaledwie 
podtrzymywana, a skup mleka oscyluje na poziomie 4 tys. litrów mleka dzien-
nie. Kilka miesięcy temu firma kupowała od rolników od 70 do 80 tys. litrów 
mleka dziennie. Obecnie spółdzielnia ma wielomilionowe zadłużenie, rolnicy 
od lutego br czekają na zapłatę.
Od maja OSM w Ozorkowie ma nowego prezesa, którego głównym zdaniem 
jest restrukturyzacja zakładu. Zdecydował się na rozpoczęcie postępowania 
upadłościowego. Prawdopodobnie w październiku w mleczarni rządził będzie 
syndyk. W ten sposób majątek trwały nie zostanie zajęty przez komornika. 
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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

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

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

Automatyk – elektryk
Wykształcenie średnie 
zawodowe 4 – letnie – 
elektryczne, znajomość 
instalacji elektrycznych, obsługa 
sterowników PLC, uprawnienia 
SEP do 1 kV
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96
 E-mail: rekrutacjact2@o2.pl

Pracownik produkcyjny
Wykształcenie podstawowe, 
komunikatywność, dobra 
organizacja pracy

Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Operator maszyny
Wykształcenie średnie 
zawodowe 4 –letnie, 
wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków, 
chęć do pracy, doświadczenie 
zawodowe na podobnym 
stanowisku pracy, 
HTL-STREFA oferuje przyuczenie 
pracownika, zapewnia 
bezpłatne szkolenia ułatwiające 
rozpoczęcie pracy.
HTL Strefa S. A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
spawacza
„Hamurabi” Mohamed Hayek
Ul. Tęczowa 9
91-502 Łódź
Tel: 601-231-113

Miejsce pracy: Borki 82A, 
3499-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia
PP35HU „Karola”
Grze36gorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-37-34, 602-389-972

Technik weterynarii
Wykształcenie średnie – technik 
weterynarii, prawo jazdy kat. B
Gabinet Weterynaryjny
Krzysztof Gajewicz
Ul. H. Sienkiewicza 1
99-100 Łęczyca
Tel: 609-463-157

Pracownik ogólnobudowlany
Chęć do pracy
PHU „Gregory” 
Jacek Pachliński
Ul. M. Konopnickiej 4
99-100 Łęczyca
Tel: 795-440-532
Miejscem wykonywania 
pracy jest teren województwa 
łódzkiego

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

Sprzedam ciągnik C-355, stan bar-
dzo dobry. Tel.: 603-774-695

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 – sprze-
dam. 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
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Wraz z nadciągającym chłodem 
pojawią się katar, kichanie i prze-
ziębienia. Problemów bardzo czę-
sto nie da się uniknąć - wystarczy 
wejść do zatłoczonego autobusu 
lub biura, w którym przebywają 
osoby już przeziębione. Istnieje 
wiele sposobów na to, aby wzmoc-
nić swój układ odpornościowy i 
przeciwdziałać chwilowym osła-
bieniom. I nie chodzi wcale o zakup 
kolejnych magicznych tabletek 
czy suplementów - prawdziwa 
magia kryje się w naszej kuchni. 
Zobaczcie, co kryje się pod nazwą 
“Gałganek Aliny” i dlaczego warto 
sięgnąć po tę recepturę już dziś. 

Przepis na czosnkowe zawiniątko 
sprawdza się jako wspomagacz w 
walce z katarem, chorymi zatokami 
i objawami przeziębienia. Kiedy 

Wanilia pomoże w stanach na-
pięcia nerwowego i stresu. Wielu 
badaczy twierdzi, że zapach wa-
nilii potrafi w ludziach rozbudzać 
pozytywne uczucia.
Rozpylenie go w np. w poczekal-
niach szpitalnych czy przychodni 
mogłoby złagodzić strach pacjen-
tów i zmniejszyć ich niechęć do 
personelu medycznego.
Poza tym wanilia pomoże osobom, 
które mają problemy ze snem. 
Wystarczy skropić róg poduszki 
olejkiem waniliowym, aby ułatwić 
zasypianie.

Wanilia 
- właściwości 

zdrowotne

aroNia
Sok z aronii warto mieć w domu przez cały rok. Owoce aronii są bo-
gate w witaminy i związki roślinne, które mają pozytywny wpływ na 
nasze zdrowie, pomagając bronić się przed chorobami, także tymi 
najgroźniejszymi: rakiem i miażdżycą. Sok z aronii ma piękny kolor 
ciemnej, głębokiej czerwieni. Właściwości zdrowotne aronii są nie do 
przecenienia - to antidotum na choroby cywilizacyjne: nadciśnienie, 
miażdżycę, nowotwory i schorzenia oczu. Robi się go z jagód aronii 
czarno owocowej (Aronia melanocyt), krzewu, któremu bardzo się 
spodobał europejski klimat. Aronia wspaniale rośnie i owocuje w 
Polsce - jesteśmy potentatem w uprawie tych krzewów. Pora na ko-
rzystanie z owoców aronii, które teraz, wczesną jesienią nadają się 
do zbioru. 

Syrop z tymianku na kaszel Tymianek od wieków stoso-
wany był w leczeniu wielu do-
legliwości. W ostatnich latach 
zapomniany, dzisiaj wraca do 
łask. Popularnością cieszy się 
zwłaszcza przygotowywany z 
niego syrop.

Najwięcej właściwości będzie 
miał syrop ze świeżych listków 
rośliny. Można ją posadzić w ogro-
dzie, a nawet w doniczce w domu 
– nie jest wymagająca i rośnie na 
każdym podłożu. Naturalny lek 
można również przygotować z 
suszu. 

Przepis na syrop tymiankowy 
jest prosty. Wystarczy przygoto-
wać szklankę cukru i wsypać ją do 
garnka. Całość zalewamy szklanką 
wody i rozpuszczamy. Do rozpusz-
czonego cukru dodajemy dużą 
garść liści tymianku. Jeśli używamy 
suszonego – ok. 10 g. Całość gotuje-
my kilka minut. Możemy wcisnąć 
też sok z cytryny, a zamiast cukru 
zastosować miód. Gorący syrop 
wlewamy do butelek i zakręcamy.

“Gałganek Aliny” na jesienne przeziębienie. 
Prosta receptura, która postawi na nogi

więc czujesz, że bierze cię choróbsko 
- sięgnij po “Gałganek Aliny”. Noc z 
gałgankiem przy łóżku sprawi, że na 
drugi dzień poczujesz się lepiej. 

Na gałganek składają się czosnek 
i cebula. W nich z kolei kryje się 
“allina”, czyli związek chemiczny 
sulfotlenku S-alkilocysteiny. W mo-
mencie miażdżenia lub krojenia 
czosnku, allina ulega transformacji 
do allicyny - to ona odpowiada za 
charakterystyczny zapach czosnku i 
jest naturalnym antybiotykiem. 

Jak zrobić “Gałganek Aliny”? 
Sposób na “Gałganek Aliny” jest 

bardzo prosty, wystarczy użyć pro-
duktów, które mamy na co dzień w 
naszej kuchni.

Do stworzenia gałganka potrze-
bujesz:

3-6 ząbków czosnku 
Skrojonej cebuli (opcjonalnie) 
Dzianinowej gazy 
Sznurka 
Czosnek należy zmiażdżyć lub 

posiekać, dzięki czemu uaktywni się 
dobroczynny składnik chemiczny al-
licyny. Następnie, zmiażdżone ząbki 
czosnku połóżcie na gaziku i zawiń-
cie gałganek. Najlepiej to zrobić tak, 
aby czosnek nie wypadł ze środka. 
Zawiniątko należy zawiązać u góry 
i przewiązać sznurkiem. Zapach czo-
snku jest bardzo mocny, więc należy 
zachować odpowiednią odległość od 
głowy. W przypadku dziecka są to 2-3 
metry. Warto pamiętać, aby unikać 
kontaktu ze skórą, moc czosnku może 
bowiem ją podrażnić. 

Dieta na jesień 
Dieta na jesień powinna do-
starczać zdrowych kalorii i 
rozpieszczać smakiem. Jesie-
nią, gdy spada temperatura, 
organizm domaga się więcej 
kalorii, by się rozgrzać i więcej 
składników odżywczych, aby 
skutecznie bronić się przed 
infekcjami. Jesienna dieta 
powinna zatem obfitować w 
rozgrzewające i odżywcze po-
siłki kuszące smakiem. 

Dieta na jesień 
- rozgrzewające zupy

Pikantne, korzenne, aksamit-
ne - zupy jesienne to najlepszy 
sposób na rozgrzanie się od 
środka. Taka dieta zapobiegnie 
napadom głodu na słodycze, 
zarówno tym wynikającym ze 
spadku temperatury jak i tym, 
które są wyrazem tęsknoty 
za słońcem. Zupy warzywne 
i rosoły dostarczają energii 
oraz ciepła pozostającego w nas 
dłużej niż najgorętsza nawet 
herbata. W diecie na jesień warto 
przygotowywać zupy z warzyw 
korzeniowych: pora, cebuli, bu-

raków lub ich mieszanki w naszej 
lubianej zupie jarzynowej - wtedy 
dołączamy do nich jeszcze mar-
chew, pietruszkę i selera. Bardzo 
dobrym dodatkiem do zup jest 
fasola i soczewica. Ta ostatnia 
(zwłaszcza delikatna czerwona) 
świetnie sprawdza się jako zagęst-
nik. Bo z mąki dodawanej do zupy 
rezygnujemy. Wspaniałą rozgrze-
wającą jesienną zupą jest dyniowa 
z dodatkiem imbiru. Można też, 
wzorem chińskiej kuchni pięciu 
przemian przygotować zupę 
mocy - czyli energetyczny rosół 
na drobiu i cielęcinie, gotowany 
4-6 godzin. Według teorii pięciu 
przemian długo gotowane po-
trawy mają zwiększoną wartość 
energetyczną (nie mylić z kalo-
ryczną - Chińczycy posługują się 
nieco inną koncepcją energii).

Ciepłe śniadanie 
- podstawa diety na jesień

Jesienią zapomnij o kanapkach 
lub ogranicz takie śniadania do 
jednego w tygodniu. Także musli z 
jogurtem na zimno nie jest najlep-
szą propozycją. Jesienią znacznie 

sensowniej jest zjeść rano jajecznicę 
(niekoniecznie na bekonie, lepiej 
zrobić ją na patelni do smażenia bez 
tłuszczu). To propozycja diety na 
jesień dla tradycjonalistów. Osoby 
bardziej skłonne do zmian kuli-
narnych mogą przyrządzać sobie 
śniadaniowe zupy, np. z płatków 
owsianych lub mieszanki płatków 
z dodatkiem suszonych owoców i 
rozgrzewających przypraw: imbiru, 
cynamonu i goździków, ze szczyptą 
chili dla zaostrzenia smaku. Jeśli 
mimo zmiany diety na jesienną 
ciągnie cię bardzo do słodyczy, mo-
żesz na śniadanie przygotowywać 

sobie porcje ciepłej kaszy jaglanej z 
duszonymi jabłkami, rodzynkami, 
odrobiną orzechów lub migdałów 
i rozgrzewającymi przyprawami. 
Kasza jaglana zawiera cenne wi-
taminy B i E oraz minerały, jest za-
sadotwórcza i nie zawiera glutenu. 
Ma lekko słodki smak i łagodzi głód 
na słodycze.
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ciekawie i na wesoło

jaguar spacerował po dachu Pożegnano topniejący lodowiec Niedźwiedź zaatakował Polaka

Niedawny wieczór zdecydowanie nie był dla mieszkańców 
Armentières (Francja) standardowy. Ich oczom ukazał 
się bowiem czarny jaguar, który przez około godzinę 
spokojnie spacerował po dachu i gzymsach a od czasu 
do czasu wchodził do jednego z mieszkań przez otwarte 
okno. Szybko powiadomiono policję i straż. W razie gdyby 
jaguar zeskoczył, służby ustawiły kordon ochronny. Kie-
dy kot wszedł do mieszkania z otwartym oknem, został 
uśpiony za pomocą strzałki. Jak powiedział gazecie La 
Voix du Nord Kader Laghouati z Ligi Ochrony Zwierząt, 
zwierzę waży ok. 30 kg i ma ok. 5-6 miesięcy. Jest udo-
mowione i zupełnie nieagresywne. Ma przycięte pazury. 
Kota umieszczono w klatce i przekazano agentowi z Biura 
ds. Polowań i Dzikiej Przyrody. Potem zajęła się nim Liga. 
Ostatecznie jaguar ma trafić do zoo. Z wywiadu przepro-
wadzonego przez dziennikarzy La Voix du Nord wśród 
mieszkańców wynika, że jaguar może należeć do kogoś, 
kto wyjechał na urlop.

Kilkuset działaczy na rzecz klimatu pożegnało topniejący 
lodowiec Pizol w Alpach Glarneńskich we wschodniej 
Szwajcarii. Przewiduje się, że ze względu na ocieplenie 
klimatu lodowiec zniknie w ciągu dziesięciu lat. Lodowiec, 
który znajduje się na poziomie 2,6 tys. m n .p. m., ma 
obecnie powierzchnię 0,06 km kw. W 1987 roku zajmował 
on 0,32 km kw, a cztery lata temu - 0,1 km kw.
“Wchodziłem tu nieskończoną liczbę razy” - powiedział 
Matthias Huss, ekspert ds. lodowców z Politechniki Fede-
ralnej w Zurychu, zwracając się do zebranych przy lodowcu. 
“To jak śmierć przyjaciela, [...] nie możemy już ochronić 
lodowca Pizol”. Zaznaczył jednak, że wiele negatywnych 
skutków ocieplenia klimatu może być powstrzymanych, 
jeśli ludzie zaczną działać. “Zróbmy wszystko, co w naszej 
mocy, byśmy za sto lat mogli pokazać naszym dzieciom i 
wnukom lodowiec w Szwajcarii” - zaapelował.

Polski turysta został zaatakowany przez niedźwiedzicę 
prowadzącą młode w rumuńskich Górach Rodniańskich, 
ale szczęśliwie udało mu się uniknąć obrażeń po tym, 
jak schronił się w górskim szałasie. Jak podała rumuńska 
agencja Mediafax, polski turysta zadzwonił pod numer 
alarmowy 112 i wezwał ratowników górskich z Viseu, w 
okręgu Marmarosz, którzy pospieszyli mu z pomocą. 
Kiedy go odnaleziono, mężczyzna powiedział, że niedź-
wiedź krążył wokół szałasu, w którym się schronił, aż 
do przybycia ekipy ratowniczej. To kolejny w ciągu kilku 
dni przypadek ataku niedźwiedzia na Polaka za granicą. 
Poprzedni zdarzył się kilka dni wcześniej w Armenii 
na górze Aragac i zakończył się śmiercią 33-letniego 
mężczyzny, wędrującego ze swoją znajomą, która nie 
odniosła obrażeń.

Łaciata 
zgłodniała


