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w ozorkowie ruszyły przygotowania do rewitalizacji parku. zmodernizowany 
ma zostać również kompleks pałacowy Schlösserów Mieszkaniec 

Ozorkowa chce 
od władzy... 50 zł 

co powstaje na 
rogu starzyńskiego 
i Traugutta? 

Bieg 
w Poddębicach 

odebrał siły

Największa 
wypłata 500 +

z MieszkaNia 
Na BrUk

opozyCja żĄda...
Burmistrzu – zrezygnuj!

Na jutrzejszej sesji nadzwyczajnej (wtorek) 
radni opozycyjni zaapelują do burmistrza, 
aby honorowo zrezygnował z zajmowanego 
stanowiska. W tej sprawie podjęty ma 
zostać również projekt uchwały. Czy 
samorządowy konfl ikt doprowadzi do 
referendum w Łęczycy?

więcej str. 5

jarmark 
w ozorkowie

str. 9
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Lidia Grzelak, mat-
ka ośmiorga dzieci, 

czeka na wypłatę świadczenia z 
programu 500+. Otrzyma aż 4 tys. 
zł. To naprawdę duża suma, która 
z pewnością poprawi jakość życia 
całej rodziny.

Pani Lidia nie chce dzielić skóry 
na niedźwiedziu i dopóki nie do-
stanie pieniędzy na konto, ostrożnie 
mówi o tym, na co je wyda. Zdra-
dza jednak, na czym najbardziej 
jej zależy.

- Nie ukrywam, że moim naj-
większym marzeniem jest zmiana 
miejsca zamieszkania. Chcę wy-
prowadzić się z ul. Kopalnianej, 
bo każdy mieszkaniec baraków 
jest od razu marginalizowany. 
Poza tym w dziewięć osób miesz-

kamy na 25 metrach, jest ciasno. 
Jeśli dostaniemy takie pieniądze 
z programu, to wystarczy nam 
na wynajęcie mieszkania – sły-
szymy od matki ośmiorga dzieci. 
- Obawiam się jedynie tego, że 
program 500+ potrwa tylko rok, 
bo z tego co wiem na razie tylko 
na taki okres jest planowany. Jak 
rząd zrobi kalkulację kosztów, to 
wypłat nie przedłuży. Co wtedy? 
Z czego zapłacimy czynsz?

Na pytanie, jak samotna kobieta 
radzi sobie z ośmiorgiem dzieci, 
pani Lidia odpowiada z uśmie-
chem, że dla niej to nic takiego. 
Nigdy nie planowała tak licznej 
rodziny, ale widocznie tak musiało 
być. Jest szczęśliwa. Dzieci w wieku 
od 2 do 17 lat są dość grzeczne, jedy-

nie ze starszymi bywają problemy 
w szkole. 

Ciekawostką jest to, że gdy pani 
Lidia składała wniosek do progra-
mu 500+, zabrakło rubryczek do 
wpisania wszystkich członków 
rodziny, było na mim tylko 7 miejsc. 

Rodzina Lidii Grzelak dostanie 
najwyższą wypłatę świadczenia 
w mieście.

- Do urzędu wpłynęło łącznie 844 
wnioski o wypłatę świadczenia w 
ramach programu „Rodzina 500 +”. 
Łęczycanie złożyli 686 wniosków w 
tradycyjnej formie papierowych i 
158 elektronicznych. Łączna kwota 
wypłaconych świadczeń to 58 500 
zł. Największe wypłacone do tej 
pory świadczenie to 1500 zł. Naj-
większe planowane do wypłaty 

Po jednej stronie 
sporu stoi Włady-

sław S. (nazwisko do wiado-
mości redakcji), który uważa, 
że bezprawnie dostał mandat 
za nieprawidłowe parkowanie. 
Po drugiej stronie jest Tomasz 
Olczyk, komendant straży miej-
skiej, który ten mandat wysta-
wił. Kto ma rację?

Mieszkaniec uważa, że skoro w 
Łęczycy nie ma tzw. stref ruchu, 
to mandatu dostać nie powinien. 
Jest też zdania, że pozostawiając 
swój samochód między blokiem 
8c przy ul. Dominikańskiej a mar-
ketem nie blokował przejazdu. 
Mandat jednak przyjął.

- Wyszedłem tylko do sklepu. 
Bez przesady, drogi nie zastawi-
łem. Jak wróciłem z zakupów to 
przejazd obok mojego auta był 
możliwy. Dostałem 100 zł i jeden 
punkt karny. Z premedytacją 
nie zapłacę tego mandatu, niech 
podadzą mnie do sądu. Wówczas 
organ wyższy zdecyduje, kto 
miał rację – mówi mieszkaniec. 
- Próbowałem negocjować, żeby 
dostać pouczenie, ale strażnik 
miejski był nieugięty. Uważam, że 
w Łęczycy jest więcej osób, które 
bezprawnie dostają mandaty i 
nawet o tym nie wiedzą. Trzeba 
na to zwrócić uwagę.

Zupełnie inne zdanie ma ko-
mendant straży miejskiej. 

- Pan zablokował przejazd 
na drodze dojazdowej a to jest 
wykroczenie. Bez względu czy 
jest strefa ruchu czy nie.  Mandat 
został wystawiony na podstawie 
art. 49 ust.2 pkt.1 PRD, czyli na-
ruszenie zakazu postoju w miej-
scach utrudniających wjazd lub 
wyjazd. Samochód zaparkowany 
był dosłownie na środku drogi. 
Odebraliśmy w tej sprawie dwa 
telefony od zdenerwowanych 

Łukasz Radzewicz, strażnik miej-
ski z Łęczycy, wykazał się dużą 

determinacją w powstrzymaniu pijanego 
kierowcy od jazdy samochodem. W czasie 
wolnym od służby, podczas wycieczki rowe-
rowej zauważył samochód, który nie trzymał 
się własnego pasa ruchu. Strażnik miejski 
przy pierwszej możliwej okazji uniemożliwił 
pijanemu kierowcy ucieczkę. 

- Długo się nie zastanawiałem, mimo że by-
łem na rowerze. Przyspieszyłem i podążyłem 
za osobówką. Na szczęście kierowca nie jechał 
zbyt szybko. W międzyczasie zadzwoniłem 
na policję. Nie miałem cienia wątpliwości, że 
samochód prowadzi osoba pod wpływem al-
koholu. Jechał „od rowu do rowu”. W pewnym 
momencie zatrzymał się i próbował wysiąść 
z pojazdu. Był tak pijany, że nie mógł nawet 
ustać na nogach – relacjonuje 28-letni Łukasz 

Radzewicz. - Za chwilę na miejsce przyjechała 
żona tego pana z innym mężczyzną. Próbowali 
mnie przekonać, że jak odpuszczę i zapomnę 
o całej sprawie to się „dogadamy”. W domyśle 
oczywiście chodziło o łapówkę. Nie odpu-
ściłem, zatrzymałem ich do czasu przyjazdu 
policji. Cieszę się, że nic się nie stało. Jechałem 
za nim od miejscowości Golbice do Chorek (gm. 
Grabów). Po drodze mijaliśmy wiele osób przy 
drodze a z naprzeciwka jechały samochody. 
Naprawdę mogło dojść do tragedii. 

Okazało się, że amatorem jazdy pod wpły-
wem jest około 60-letni zawodowy kierowca 
ciężarówki. W dniu, kiedy funkcjonariusz 
straży miejskiej uniemożliwił mu dalszą jazdę 
na podwójnym gazie, miał prawie 3 promile 
alkoholu w organizmie. Mężczyzna może 
stracić prawo jazdy.

(zz)

30-lenia słonica Tembo w pią-
tek wzbudziła niemałe zain-
teresowanie mieszkańców. W 
oczekiwaniu na popołudniowy 
występ w cyrku, relaksowała się 
przy ogrodzeniu dworca PKS-u. 
Chyba nie było osoby, która nie 
zatrzymałaby się choć na chwilę, 
żeby z małej odległości zobaczyć 
ogromne zwierzę.

- Słonie żyją około 100 lat, 
więc nasza ulu-
bienica jest jesz-
cze młodziutka 
– mówi z uśmie-
chem Mirosław 
Złotorowicz, 
dyrektor cyr-
ku. - Jej trese-
rem jest Franz 
z Niemiec, któ-
ry opiekuje się 
nią prawie od 
urodzenia, bo 
już 26 lat. Mię-
dzy słonicą a 
Franzem jest 
ogromna więź. 
Słonie są wy-
jątkowo inteli-
gentne, rozu-

mieją wszystkie polecenia, reagują 
na mowę i gesty. Mimo swojego 
ogromu są wyjątkowo wrażliwe i 
długo pamiętają doznane krzywdy. 
Tembo jest członkiem naszej cyrko-
wej rodziny.

W piątkowe popołudnie słonica 
zyskała sympatię zwłaszcza naj-
młodszych widzów cyrkowego 
przedstawienia.

(zz)

Najwyższa wypłata 
dla samotNej matki

Na zdjęciu Lidia Grzelak z dwójką najmłodszych dzieci

wynosi 4 000 zł dla rodziny z 8 dzie-
ci. Najczęściej wypłacane jest 500 zł 
na pierwsze dziecko ze względu na 
spełnienie przez rodzinę kryterium 
dochodowego – informuje Jakub 

Pietkiewicz z łęczyckiego magi-
stratu. - W tym tygodniu w ramach 
świadczenia z programu „Rodzina 
500 +” wypłacimy około 500 tys. zł. 

(zz)

Spór o mandat

kierowców, którym zablokował 
przejazd. Nie można było nie 
zareagować – wyjaśnia Tomasz 
Olczyk. - Mieszkaniec mógł odmó-
wić przyjęcia mandatu i odwołać 
się do sądu, nie zrobił tego. Po 7 
dniach mandat się uprawomocnił 
i należy go zapłacić. W prze-
ciwnym razie sprawą zajmie się 
windykacja. 

Dotarliśmy do osoby, która 
potwierdza, że samochód Włady-
sława S. rzeczywiście utrudniał 
przejazd innym pojazdom. 

- Nie ma wątpliwości, że w tym 
miejscu jest ogromny problem ze 
źle zaparkowanymi samochoda-
mi. Moja żona prowadzi w pobliżu 
aptekę, są dni, że dostawa nie ma 
szans, żeby dojechać. Pamiętam 
dokładnie opisane zdarzenie. 
Samochód naprawdę stał w prze-
jeździe i mogę być świadkiem – 
zapewnia Zbigniew Olejniczak. 
- Moim zdaniem ten mandat był 
jak najbardziej słuszny.

(zz)

Na zdjęciu widać, jak zaparkowany był pojazd mieszkańca 

Tembo atrakcją w Łęczycy

Na rowerze goNiŁ pijaNego kierowcę

Słonicą opiekuje 
się Niemiec
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki 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 konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Łęczyca Pod osłoną nocy złodzieje ukradli koła w trzech samo-
chodach zaparkowanych na łęczyckich parkingach. W 

poniedziałkowy poranek na właścicieli pojazdów czekała bardzo 
niemiła niespodzianka. Zastali swoje pojazdy bez kół postawione na 
elementach kostki brukowej. Kradzieży dokonano na ul. Zachodniej i 
ul. Konopnickiej. Celem złodziei były dość młode rocznikiem pojazdy, 
które zapewne miały felgi aluminiowe i dobrej marki opony. Nocny 
łup przyniósł więc niemałe korzyści. Cena jednego takiego komple-
tu, oczywiście używanego, wynosi co najmniej tysiąc złotych. Policja 
szuka sprawców.

(zz)

Ukradli koŁa 

67-letni Ryszard K. (nazwisko 
do wiadomości redakcji) ca-
łymi dniami spędza czas na 
ławkach przy ul. Zachodniej 
w pobliżu bloku, gdzie jeszcze 
do niedawna mieszkał. Śpi w 
piwnicy lub kątem u kolegi. 
Mówi, że to wszystko przez 
żonę, która zabrała mu klucze 
od mieszkania i nie wpuszcza 
go do środka.

Sytuacja mężczyzny nie jest do 
pozazdroszczenia. Gdy świeci 
słońce, dzień na ławce jakoś 
minie, ale kiedy pada deszcz, 
pozostaje schować się w piwnicy. 
Oczywiście pod warunkiem, że 
uprzejma sąsiadka udostępni 
klucze.

- Nie mam przy sobie prak-
tycznie nic. Żona mnie wyrzu-
ciła z mieszkania i podobno 
mam sprawę o eksmisję. Jak 
tak można było postąpić? To 
tak samo moje mieszkanie, je-
stem w nim zameldowany. Nie 
mogę zrozumieć, że można tak 
wyrzucić człowieka na bruk 
jak psa – mówi z rozżaleniem 
Ryszard K. - Mam około 1200 
zł emerytury a nie mogę tymi 
pieniędzmi dysponować, bo jak 
listonosz przyszedł do domu, to 
żona odebrała moje świadcze-
nie. Raz dała mi 100 zł, żebym 
miał na jedzenie. W ogóle się 
teraz niczym nie interesuje. 

Przecież nie piłem na umór. W 
domu nie było przemocy.

Mężczyzna uważa, że żona nie 
miała powodu, by wyrzucić go z 
mieszkania. Dowiedzieliśmy się 
jednak, że podłoże problemu leży 
głęboko w prywatnych sprawach 
rodziny a pan Ryszard zaczął w 
ciągu ostatniego roku nadużywać 
alkoholu. 

O problemie próbowaliśmy 
porozmawiać z żoną 67-latka. Nie 
chciała wyjaśnić, co takiego się 
wydarzyło, że jej mąż wylądował 

na bruku. Powiedziała jedynie, że 
ona go z mieszkania nie wyrzuciła. 

Mężczyzna nie ma gdzie się 
podziać, nie może się nigdzie 
umyć, ani załatwić potrzeb 
fizjologicznych, ale do ośrodka 
dla bezdomnych się nie wy-
biera. 

- Nie jestem zainteresowany 
taką formą pomocy. Jakoś sobie 
sam poradzę. Najwyżej zdecyduję 
się na ośrodek na zimę, jeśli do tego 
czasu moja sytuacja się nie zmieni. 

(zz)

żona wyrzuciła go z domu?

Pan Ryszard oskarża żonę. - Wyrzuciła mnie z domu – mówi.
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W łęczyckim zamku odbyły się 
konsultacje, podczas których 

wspólnie z rodzicami, dziećmi i pracow-
nikami firmy De Heus, rozmawiano o 
koncepcji placu zabaw, który ma powstać 
przy ul. Dworcowej. Konsultacje połączone 
były z wystawą najlepszych prac łęczyckich 
przedszkolaków oraz z prezentacją firmy, 
która zdecydowała się współfinansować tę 
inwestycję. 

Burzliwa dyskusja doprowadziła do kon-
struktywnych ustaleń i efektem tych konsultacji 
jest spójna koncepcja docelowego projektu pla-
cu zabaw, który powstanie jeszcze w czerwcu 
tego roku. 

Na zakończenie spotkania wszystkie obecne 
na spotkaniu dzieci otrzymały upominki a 
zaangażowane w konsultacje szkoły prezenty 
od firmy De Heus.

dzieci zdecydowały
Łęczyca Łęczyca

Łęczyca Zgodnie z planem nowoczesna sala spor-
towa powstanie na terenie Szkoły Podsta-

wowej Nr 3 w Łęczycy do końca listopada br. Oprócz 
samej sali sportowej zbudowane zostaną również 
przebieralnie z natryskami, sanitariaty, pomieszczenia 
trenerów oraz magazyn sprzętu sportowego. Zapla-
nowana została również widownia z pomieszczeniem 
technicznym na drugiej kondygnacji. Obiekt będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wartość zadania ustalona w postępowaniu przetar-
gowym wynosi 2,8 mln zł brutto

Mury sali coraz wyższe

Nowe wiaTy Na 

TereNie MiasTa
Zamon-
towane 

zostały dwie nowe 
wiaty autobusowe 
w Łęczycy. Pierw-
sza z nich po za-
chodniej stronie 
ul. Ozorkowskiej 
niedaleko skrzy-
żowaniu z ulicą 
Dworcową. Druga 
na drodze krajowej 
nr 91 (ul. Ozorkow-
skie Przedmieście) 
w okolicy myjni sa-
mochodowej. 

Zakup dwóch wiat przystanko-
wych wraz z dostawą i montażem 
w miejscu wskazanym przez za-

mawiającego zrealizowany został 
w ramach zadania inwestycyjnego 
o wartości 13.999,86 zł.

Wiaty zbudowane są z profili 
stalowych, ocynkowanych, la-
kierowanych uzupełnionych o 
poliwęglanowy komorowy, przy-
ciemniany dach i ławkę drewnia-
ną.Ścianka boczna wiaty wypo-
sażona jest w gablotę reklamową, 
na każdej z wiat zamontowana 
została tablica z herbem i napisem 
„MIASTO ŁĘCZYCA”. 

To kolejne wiaty, które trafiły na 
ulice Łęczycy w tej kadencji samo-
rządu. W zeszłym roku zakupione 
zostały i zamontowane 3 sztuki. 
Długo oczekiwane wiaty mają 
poprawić komfort oczekiwania 
podróżnych na środki komunika-
cji zbiorowej.

W kancelarii łęczyc-
kiego magistratu zło-

żone zostało pismo – rezygnacja 
Anny Kochańskiej z funkcji skarb-
nika miasta. Niezapowiedziana 
decyzja skarbniczki o rezygnacji z 
pełnionej funkcji została uzasad-
niona możliwością przejścia do 
innej firmy na stanowisko gwaran-

tujące lepsze warunki pracy. Anna 
Kochańska pozostanie na stanowi-
sku skarbnika najprawdopodobniej 
do końca okresu wypowiedzenia, 
czyli do 31 sierpnia 2016 r. Konkurs 
na stanowisko skarbnika miasta 
Łęczyca zostanie ogłoszony naj-
prawdopodobniej w tym tygodniu.

(zz)

Z dłużnikami prak-
tycznie niewiele można 

zrobić. Ostatecznością jest eksmisja, 
ale w przypadku lokali komunal-
nych i tak niemożliwa, bowiem 
wyrzucanej na bruk rodzinie na-
leży zapewnić lokal zastępczy. W 
Łęczycy takich mieszkań zdecydo-
wanie brakuje. 

Osoby niepłacące czynszu 
zazwyczaj tłumaczą się brakiem 
pracy, pieniędzy czy zdarzeniem 
losowym. Często jest jednak tak, 
że komornego nie regulują świa-
domie. Pieniądze wolą zostawić 
we własnej kieszeni, bo wiedzą, 
że i tak na ulicy nie wylądują. 
W konsekwencji dług wobec 
miasta powiększa się z miesiąca 
na miesiąc a te pieniądze można 
by przeznaczyć na potrzebne 
inwestycje.

- Z informacji uzyskanych od 
Janusza Muszyńskiego, prezesa 
PGKiM wynika, że zadłużenie w 
lokalach komunalnych wynosiło na 
ostatni dzień ubiegłego roku  2 9016 
66,94 (opłaty) + 1 073 267,12 (odsetki), 
co daje łącznie 3 974 934,06 zł. Na 
ostatni dzień kwietnia br. zaległo-
ści wynoszą 3 004 041,16 (opłaty)   
+ 1 103 594,05 (odsetki ). Łącznie jest 
to kwota 4 107 635,21 zł. Zadłuże-
nie wzrasta średnio o ok. 33000 zł 
miesięcznie – informuje Jakub Piet-
kiewicz, doradca burmistrza ds. 
komunikacji społecznej. - Eksmisji 

nie można planować, ponieważ nie 
dysponujemy wolnymi lokalami 
zastępczymi. Istnieje możliwość 
alternatywnej spłaty zadłużenia 
przez rozłożenie zaległości na raty 
oraz odpracowanie jej w Jednostce 
Budżetowej Zieleń Miejska. 

Do tematu zadłużenia czynszo-
wego dość ostrożnie podchodzi 
spółdzielnia mieszkaniowa. Pra-
cownicy „Łęczycanki” próbują nie 
dopuścić do powstania ogromnych 
zaległości. Niestety, nie zawsze da 
się tego uniknąć. Możliwe, że jesz-
cze w tym roku przeprowadzone 
zostaną dwie eksmisje.

- Monitorujemy na bieżąco stan 
wpłat należności za mieszkania, 
reagujemy już przy jednomie-
sięcznych zaległościach. Pracow-

nica działu księgowości zajmuje 
się sprawami windykacyjnymi. 
Każdy przypadek analizujemy in-
dywidualnie. Oprócz standardowej 
procedury prawnej, która kończy się 
nakazami zapłaty wydanymi przez 
sąd, równolegle przeprowadzamy 

wiele rozmów i w uzasadnionych 
przypadkach, kiedy zarząd widzi 
chęć i możliwość współpracy, 
rozkładamy należności na raty. 
W najtrudniejszych przypadkach 
lokatorzy, którzy nie regulują 
opłat za mieszkanie, wzywani są 
na posiedzenia Rady Nadzorczej. 
W trakcie tych posiedzeń człon-
kowie rady i zarządu jeszcze raz 
analizują każdy przypadek. W 
chwili obecnej na 2074 lokale 
mieszkalne, mamy dwa trudne 
przypadki. Są one na etapie 
przygotowania do eksmisji – 
wyjaśnia Jarosław Pacholski, 

prezes zarządu „Łęczycanki”. - Naj-
większe jednostkowe zadłużenie 
wynosi około 40 tys zł. Zadłużenie 
to narastało latami. Jest to jeden z 
dwóch przypadków, które mogą za-
kończyć się eksmisją. Podejmowane 
działania przynoszą pożądane 
efekty. Suma zaległości w opłatach 
za mieszkania, od dwóch lat nie 
rośnie i oscyluje w granicach 5%. 
Statystycznie patrząc, jest to dobry 
wynik, który nie zagraża stabilno-
ści finansów spółdzielni. 

(zz)

Rodziny z kamienicy 
przy ul. J. Grodzkiej 

3/5 nie ustają w dążeniu do mo-
dernizacji placu zabaw. Dzieci 
były nawet u burmistrza prosząc 
o uzupełnienie sprzętu. Obecnie 
na placu nie ma wielu zabawek. 

- Jest taki plan by nadające się do 
dalszego użytkowania urządzenia 
zdemontowane z modernizowa-
nych placów zabaw przenieść na 
inne place. Jeżeli jakaś z odzyska-
nych zabawek będzie pasować do 

koncepcji zagospodarowania placu 
na Grodzkiej to na pewno zostanie 
tam dołożona – zapewnia Jakub 
Pietkiewicz, doradca burmistrza 
ds. mediów. - W tym roku uzu-
pełnimy ten plac o piaskownicę i 
mocowaną na stałe metalową siatkę 
na stole do ping ponga. Chcemy, by 
w kolejnych latach modernizowane 
były następne place. Być może plac 
na Grodzkiej objęty zostanie kom-
pleksowa modernizacją. 

(zz)

prośba z ul. j. grodzkiej

Skarbniczka miasta zrezygnowała

Zadłużenie lokatorów 
mieszkań komunalnych 
rośnie w zatrważającym 

tempie. Obecnie zaległości  
wynoszą już ponad 4 mln zł. 

Długi mieszkańców w SM 
„Łęczycanka” są znacznie 

mniejsze, choć i tak 
wynoszą prawie 0,5 mln zł. 

Gigantyczny dług mieszkańców

Najbardziej zadłużoną nieruchomością jest Kopalniana 10 - na 
kwotę 189 633,63 zł

fo
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Łęczyca

Łęczyca Rozłamu w Radzie 
Miasta nie da się 

ukryć a „wojna” opozycji z wła-
dzą nabiera tempa. Łęczyccy 
radni z klubu „Od Nowa” nie 
dają za wygraną. Tym razem, 
aby jasno pokazać całkowity 
brak poparcia dla burmistrza 
Krzysztofa Lipińskiego i podej-
mowanych przez niego działań, 
wystosowali apel do włodarza, 
by zrezygnował z pełnionej 
funkcji. Projekt uchwały w tej 
sprawie będzie głosowany już 
jutro (wtorek godz. 17.30) pod-
czas nadzwyczajnej sesji w ma-
gistracie.

Rada miasta nie ma możliwo-
ści prawnych, by odwołać bur-
mistrza z zajmowanego przez 
niego urzędu. Mogą to zrobić 
jedynie mieszkańcy w zorga-
nizowanym referendum, ale na 
ten temat na razie nikt nie chce 
głośno mówić. W całym tym za-
mieszaniu chodzi więc przede 

wszystkim o jasne wyrażenie 
braku poparcia dla władzy, po-
informowanie mieszkańców, że 
większość radnych nie popiera 

działań burmistrza i jawnie 
przeciwko nim protestuje. 

Pod apelem podpisało się 
dziesięciu radnych – Marcin 

Łęczyckie schronisko 
dla zwierząt pęka w 

szwach. Obecnie jest w nim aż 
90 psów, to naprawdę dużo. 
Największym problemem jest 
brak miejsc dla następnych 
czworonogów. Sytuacja może 
być jeszcze trudniejsza, zwłasz-
cza w okresie letnim, kiedy to 
zazwyczaj psów do schroniska 
trafi a znacznie więcej niż w po-
zostałych miesiącach roku. 

Czy bezpańskie psy już nie 
znajdą schronienia w łęczyckiej 
placówce i będą błąkać się po 
mieście? Taka sytuacja jest niedo-
puszczalna, bo nikt nie odmówi 
przyjęcia kolejnego zwierzaka, 
mimo braku miejsca. Schronisko 
czeka na pomoc mieszkańców 
zainteresowanych adopcją.

- Sytuacja schroniska dla zwierząt 
w Łęczycy, które prowadzi Zieleń 
Miejska jest trudna. Mamy obec-

Ciasno w schronisku. Potrzebne adopcje

Na zdjęciu Arkadiusz 
Podawczyk z 3-letnią Korą, 
która czeka na nowego 
właściciela

nie maksymalne obłożenie miejsc 
przeznaczonych dla podopiecznych 
schroniska, którymi są bezpań-
skie psy z terenu miasta i gminy. 
Opiekunowie psów zatrudnieni 
w schronisku robią wszystko, aby 
przyjąć zwierzęta, które potrzebują 
naszej pomocy. Każdy zwierzak taką 
pomoc otrzyma – zapewnia Arka-
diusz Podawczyk, dyrektor Zieleni 
Miejskiej. - Warunki jednak zmuszają 
nas i prosimy o pomoc mieszkańców 
o dokonywanie adopcji, o przyjęcie 
zwierząt pod swój dach. Musimy 
zrobić wszystko, żeby te pieski nie był 
skazane na dożywocie w schronisku. 

Przypo mnijmy, że adopcja jest 
bezpłatna a formalności trwają do-
słownie chwilę. Schronisko mieści się 
przy ul. Staromiejskiej 14. Jest czynne 
od poniedziałku do soboty w godzi-
nach 08:00 – 16:00, w niedziele i święta 
w godzinach 09:00 – 14:00.

(zz)

starsza pani złodziejką
Łęczyca - Ludzie nie mają 

wstydu – mówiła obu-
rzona Magdalena Andrzejczak, 
właścicielka sklepu odzieżowego 
w Łęczycy po tym jak złapała na 
gorącym uczynku starszą panią. 
Kobieta w wieku około 70 lat 
chciała wynieść sukienkę wartą 
50 zł, oczywiście za nią nie pła-
cąc. Pani Magda podejrzewa, że 
to nie pierwszy taki „wyczyn” w 
wykonaniu łęczycanki.

- Kiedyś zginęły mi dwie bluzki. 
Wtedy nie złapałam tej pani za 
rękę, tak jak dzisiaj, ale teraz już 
skojarzyłam, że tego dnia też była 
u mnie w sklepie. To kobieta, którą 
często widuję przypadkiem na 
ulicy. Nigdy bym nie powiedziała, 
że jest złodziejką, a jednak. Na oko 
ma około 70 lat, ciemne włosy, 
teraz nosi czarne okulary. Ubrana 

tak, że nie zwraca na siebie więk-
szej uwagi – opisuje pani Magda. 
- Gdy zauważyłam, że włożyła 
do swojej torebki sukienkę, zare-
agowałam natychmiast. Czasami 
siedzi się po kilka godzin, żeby 
zarobić te 50 zł. Gdy oddała mi 
ubranie, które za chwilę zamie-
rzała wynieść ze sklepu, nawet 
nie przeprosiła. Wyglądała wręcz 
na oburzoną tym, że kazałam jej 
zwrócić moją własność. 

W torbie starszej kobiety były 
jeszcze dwie bluzki, być może 
ukradzione z innych sklepów. 
Pani Magdalena nie wezwała 
policji, ale przestrzega właścicieli 
i pracowników innych sklepów 
przed perfidnymi złodziejami. 
W mieście do podobnych sytuacji 
dochodzi dość często. 

(zz)

Pani Magda 
pokazuje 
sukienkę, 
którą starsza 
kobieta 
chciała 
ukraść ze 
sklepu

Niedawno telewizja zajęła się aferą w Łęczycy

Chcą rezygnacji burmistrza

Stanowisko radnych 
– KOMENTARZ DAMIANA CZERWIŃSKIEGO, 

PRZEWODNICZĄCEGO KLUBU RADNYCH 
„OD NOWA”: 

„Komentując nasz projekt uchwały wyjaśniam, że w jej uza-
sadnieniu znajduje się najlepszy komentarz. Gdybym jednak 
miał go rozwinąć, to powiem, że osobiście jako łęczycanin, 
po  wysłuchaniu nagrania, w którym Burmistrz Miasta 
żąda w bezkompromisowy sposób pieniędzy od pani 
Teresy Budzińskiej, oraz obejrzeniu programu telewizyj-
nego na ten temat nie miałem żadnych wątpliwości, że 
pan Lipiński nie powinien dalej pełnić funkcji burmistrza. 
Pomyślałem sobie, że nikt już w administracji publicznej 
nie będzie traktował takiego burmistrza w należyty 
sposób. To wielka szkoda dla wizerunku naszego miasta. 
Jeśli chodzi o brak współpracy, to chyba nie wymaga to 
dodatkowego komentarza, bo wszyscy, w tym obiek-
tywne media, widzą jak wyglądają sesje, komisje i że 
permanentnie brakuje na nich burmistrza. Nie możemy 
niczego się od niego dowiedzieć, nie rozmawia z nami. 
W ważnych sprawach musimy składać pisma o udo-
stępnienie informacji publicznej. Wystraszeni pracownicy 
Urzędu Miasta boją się udzielić nam jakiejkolwiek informacji. 
Zresztą, nie wiem czy to jeszcze jest Urząd Miasta. Proszę 
zapoznać się z liczbą pracowników na zwolnieniach lekar-

skich, zwolnionych z pracy i tymi, którzy sami się zwolnili. 
Wystarczy to podsumować, żeby zauważyć, że kluczowe 
wydziały Urzędu Miasta po prostu nie funkcjonują. Jak 
zatem burmistrz zamierza realizować zadania samorządu 
i załatwiać sprawy mieszkańców? Chyba nie przy pomocy 
pracownika swojego biura politycznego? Miasto Łęczyca 
straciło wielomilionowe dotacje z funduszy europejskich 
przez niefrasobliwość i złe przygotowanie burmistrza miasta 
w LGD. Te pieniądze mogły pomóc całemu miastu, a my 
ich nie dostaniemy. Burmistrz informował nas, że przystę-
pujemy do programu Kompleksowej Rewitalizacji Miasta 
i na to przeznaczyliśmy kwotę około 150 000 zł. Okazało 
się, że otrzymaliśmy dokument, który w chwili obecnej 
jest do niczego nieprzydatny, a miał on być programem 
kompleksowej rewitalizacji miasta. W naszej ocenie to wy-
rzucone publiczne pieniądze. Jak zatem burmistrz zamierza 
pozyskać na rewitalizację środki z funduszy unijnych skoro 
nie ma programu, a jest on podstawą do otrzymania tych 
środków? W mojej ocenie i klubu „Od Nowa” dalsze funk-
cjonowanie Miasta Łęczyca, pod przewodnictwem tego 
burmistrza nie powinno dłużej trwać. Urządzanie wyłącznie 
wielkich imprez, gdzie mieszkańcy dobrze się pobawią a 
następnie wrócą do szarej rzeczywistości mija się z celem. 
Myślę, że oprócz igrzysk mieszkańcom potrzebny jest 
„chleb”. Nie po to szliśmy razem do wyborów. ”

Stanowisko władz miasta
KOMENTARZ JAKUBA  PIETKIEWICZA, 

DORADCY BURMISTRZA DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI: 
„To kolejna niepotrzebna awantura wywoływana przez radnych miej-

skich. W swym absurdalnym proteście radni bazują na dawno 
przebrzmiałych zarzutach i sztucznie kreowanej aferze sprzed 
roku, co do której prokuratura już dawno się wypowiedziała 
i nie potwierdziła stawianych burmistrzowi zarzutów. Pod 
koniec grudnia postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. 
Jednak radni z uporem nie uznają rzeczywistości. Dodat-
kowo kreują kolejne problemy mające stanowić podstawę 
kiepskiego uzasadnienia tej draki. Na tym przykładzie widać 
jak trudna jest współpraca z radnymi miejskimi. A właściwie 
widać kompletny jej brak. Tym razem dodatkowo zaskoczeni 
zostaliśmy terminem zwołania sesji. Ani termin ani porządek 
obrad nie był konsultowany z burmistrzem co jest sprzeczne 
z regulaminem Rady. Termin tej nadzwyczajnie pilnej sesji 
wybrano tak niefortunnie, że w urzędzie nie ma tego dnia 
obsługi prawnej. Przypomnę, że to w związku z ograniczeniami 
narzuconymi przez radnych musieliśmy zrezygnować z pełnej 
obsługi prawnej Urzędu, która wcześniej świadczona była 
w każdym dniu tygodnia. Dodatkowo mamy w tym samym 
terminie posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która zwykle obraduje w sali konferencyjnej. 
By tych wszystkich problemów uniknąć wystarczył jeden 
telefon Przewodniczącego Rady do Burmistrza. Niechęć do 
współpracy ze strony pana Kuleszy jest widocznie tak wielka, 

że nie potrafi ł się przełamać co przysparza kłopotów organizacyjnych. 
Takie niepotrzebne awantury, oprócz satysfakcji dla wybranych radnych 
i okazji do rubasznych wystąpień naszych rajców to również dodatkowe 
koszty dla miasta. Trzeba zapłacić za obsługę prawną, za nadgodziny 
pracownikom, którzy muszą uczestniczyć w tym hucpiarskim spek-
taklu i go obsługiwać. Wiele osób w Urzędzie jest już zmęczonych 
zachowaniem radnych, którzy zdaje się nie rozumieją swoich funkcji i 
niejednokrotnie dają dowód na to, że brakuje im co najmniej społecz-
nych kwalifi kacji by pełnić powierzony im przez mieszkańców mandat”. 

Zasada, Paweł Kulesza, Woj-
ciech Wojciechowski, Damian 
Czerwiński, Karol Zieliński, 
Tomasz Pi jewsk i,  A ndrze j 

Domagała, Marta Arkuszew-
ska, Marek Jóźwiak i Tomasz 
Baranowski. 

(zz)
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ogłoszenie płatne

Poddębice Pozostawiona sama 
sobie ekipa odpowie-

dzialna za budowę komendy policji, 
przy ul. Targowej, raczej nie za bardzo 
przykłada się do swoich obowiązków. 
W ubiegły poniedziałek, gdy odwie-
dziliśmy teren budowy, na placu zasta-
liśmy zaledwie trzech robotników. Na 
tablicy informacyjnej dopatrzyliśmy 
się informacji, że pracowników po-
winno być 35. 

Gdzie zatem byli robotnicy?
- Są w Nowym Sączu – odpowie-

dział wyraźnie zmieszany i zaskoczo-
ny Piotr P. (nazwisko do wiadomości 

red.), zastępca kierownika robót. 
Zapytaliśmy, czy tak ma właśnie 

wyglądać praca profesjonalnej ekipy 
budowlanej. Tłumaczenie, że robotnicy 
siedzą w domach i nie są potrzebni jest 

trudne do zrozumienia.
Zastępca kierownika na to pytanie już 

nie odpowiedział. Szybko oddalił się od 
dziennikarza.

Warto przypomnieć, że nowa komenda 
ma być gotowa do końca tego roku. 

(stop)

W Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

nie brakuje długotrwale bezro-
botnych. Prawdziwi rekordziści 
zarejestrowani są w placówce 
od ponad 20 lat. Prym wśród 
nich wjedzie jednak pewna bez-
robotna, która „szuka” pracy 
dokładnie od 23 lat. To prawdzi-
wa rekordzistka. Czy faktycznie 
aż tak trudno znaleźć jest w 
mieście stałe zatrudnienie?

- Co najmniej zastanawia-
jące jest, że bezrobotna w 
tak długim okresie nie może 
znaleźć pracy. Uważam, że 
gdyby faktycznie jej szukała, 
to najprawdopodobniej już 
dawno znalazłaby zatrudnie-
nie – mówi Kazimiera Fogel, 

dyrektor poddębickiego 
pośredniaka. 

W urzędzie pracy dowia-
dujemy się, że gros zareje-
strowanych bezrobotnych 
wcale nie poszukuje pracy. 
Po prostu im się to nie opłaca. 
Wielu otrzymuje wsparcie 
z ośrodka pomocy. Nie jest 
również tajemnicą, że wielu 
bezrobotnych dorabia sobie 
na boku.

- Niestety, w urzędzie jest 
pokaźna grupa bezrobotnych, 
którzy są tutaj zarejestrowani 
jedynie po to, aby mieć ubezpie-
czenie – słyszymy od szefowej 
PUP. - Nie poszukują aktywnie 
pracy. Po prostu im na tym nie 
zależy. Być może po części 

tak jest, ponieważ pracodawcy 
nie oferują na początek wysokich 
zarobków. Rynek pracy w Pod-
dębicach nie należy do łatwych. 

Słowa dyrektor urzędu mają 
potwierdzenie w ofertach pracy. 
Nawet teraz, gdy zaczyna się se-
zon prac polowych, brakuje ofert 
od rolników czy ogrodników. 
Mało jest też ofert zagranicznej 
pracy sezonowej.

- Rodzimi rolnicy bardzo 
rzadko decydują się na zatrud-
nianie bezrobotnych. A jeśli już, 
to przeważnie korzystają ze sta-
żów. Należy jednak pamiętać, 
że zatrudniając bezrobotnego 
w ramach takiego stażu, póź-
niej trzeba go zatrudnić u siebie 
na etat na minimum 3 miesiące. 
Dla wielu potencjalnych pra-
codawców takie wymogi są 
pewnym problemem – dodaje 
K. Fogel. 

tekst i fot. (stop) 

Szefowa poddębickiego 
pośredniaka mówi o długotrwale 
bezrobotnych 

zawód – bezrobotny...
pustki na placu budowy 

KierowniK zaniemówił. Gdzie Są pracownicy?

Zastępca kierownika informuje, że 
robotnicy są... w Nowym Sączu 

4 latka Uzdrowiska 
Termalnego Uniejów

16 maja (poniedziałek) o godz. 16.30 zapraszamy mieszkańców do wspólnego świętowania 4 latek 
Uzdrowiska Termalnego Uniejów na terenie kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”.  
Urodzinowy tort pokroimy w towarzystwie muzyki granej na żywo w wykonaniu Big Bandu Miasta 
Turek i Powiatu Tureckiego. Ponadto przez cały dzień, od godz. 10.00 do 22.00 mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z bezpłatnych, 2-godzinnych wejść na basen. Warunkiem koniecznym, aby skorzystać z 
promocji jest posiadanie dokumentu tożsamości potwierdzającego zameldowanie lub zamieszkanie na 
terenie gminy Uniejów.

Rekordzistka „szuka” 
pracy od 23 lat...

Poddębice

Plenerowy koncert or-
kiestr dętych na scenie przy 
zamku był jednym z wielu 
punktów atrakcyjnego pro-
gramu imprez związanych 
ze świętem miejscowości. 
Szkoda jedynie, że tego 
dnia pogoda była kapry-
śna. Z całą pewnością o 
wiele lepiej słuchałoby się 
orkiestr podczas słonecznej pogody. Na szczęście w niedzielę było już trochę 
lepiej. Mieszkańcy uczestniczyli w koncertach, mogli też popatrzeć na mażo-
retki i cheerleaderki. W trakcie Dni Uniejowa w kolegiacie ułożony też został z 
kwiatowego pyłu obraz św. Bogumiła.

(stop)

dni Uniejowa 
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Poddębice

Poddębice

Do redakcji za-
dzwonił Czytelnik, 

który jest zaniepokojony stanem 
ulicy Nadrzecznej.

- Ta droga się sypie. Kostka bru-
kowa jest w coraz gorszym stanie 
– usłyszeliśmy. 

Co na to magistrat?
- Remont ul. Nadrzecznej zależy 

od tego czy powiat poddębicki 
wykupi działki. Realizacja zadania 
na ul. Nadrzecznej jest połączo-
na z inwestycją na ul. Sosnowej, 
bo te przedsięwzięcia ujęte są w 
jednym projekcie – mówi Magda-
lena Jaworska z referatu promo-
cji gminy i spraw społecznych 
poddębickiego urzędu miasta. 
Jak się dowiedzieliśmy w tym roku 
w ramach remontu cząstkowego 
nawierzchni dróg asfaltowych na 
terenie gminy zostały naprawione: 
ul. Południowa, Przejazd, Radosna, 
Wiśniowa, Morelowa oraz drogi 
w Bałdrzychowie, Zagórzycach, 
Borkach Lipkowskich, Antoninie, 
Sempółkach. 

- Sukcesywnie w miarę potrzeb 
będą remontowane kolejne gminne 
trakty – dodaje M. Jaworska. - Inwe-
stycję drogową o powierzchni 72 
mkw. wykonała fi rma z Krzyżano-
wa. Wartość prac wyniosła 2,3 tys. 
zł. W Józefowie na odcinku blisko 
kilometra powstała nowa droga. 
Za 350 tys. zł konsorcjum fi rm wy-
budowało nawierzchnię asfaltową 
o szerokości 4 metrów, pobocza i 
odwodnienia, a także wjazdy na 
działki oraz mijanki. 

Natomiast w Poddębicach 
trwają prace przy przebudowie 
ul. Miłej - na trzech odcinkach: od 
ul. Łęczyckiej do ul. Spacerowej, 
od ul. Spacerowej do ul. Radosnej 
i od ul. Radosnej do ul. Parzęczew-
skiej. Pojawi się tu nie tylko nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Wybudo-
wane zostaną chodniki z kostki 
betonowej, wjazdy do posesji, 
oświetlenie uliczne, parkingi oraz 
kanalizacja deszczowa. Przedsię-
wzięcie warte milion złotych w 
połowie fi nansowane jest z progra-

Niektórzy uczest-
nicy biegu upa-

miętniającego zakończenie II 
wojny światowej musieli sko-
rzystać z pomocy pogotowia 
ratunkowego. W jednym przy-
padku ucznia szkoły podstawo-
wej karetka zabrała  z trasy. W 
takich sytuacjach należy zadać 
pytanie, czy organizatorzy nie 
powinni zmienić kryteriów 
związanych z odpowiednią 
selekcją uczestników. Oka-
zuje się bowiem, że wielu 
biegaczy absolutnie nie 
było przygotowanych do tej 
imprezy sportowej. 

Najwięcej emocji budzi sprawa 
Marcina – ucznia klasy 6 szkoły 
podstawowej w Bałdrzychowie.

- Nasz kolega nie dokończył 
trasy. Szczerze mówiąc, wyglą-
dało to bardzo groźnie. Przy-
jechała po niego karetka. Prze-
straszyłyśmy się – usłyszał nasz 
reporter od dziewczyn, które 
stały przy karetce pogotowia. - 
Teraz z kolei z pomocy korzysta 
nasza koleżanka. Podczas biegu 
doznała urazu stopy. Chyba 
potrzebować będzie jakiegoś 
opatrunku.

Ratownik medyczny nie był 

zbyt rozmowny. Nie chciał udzie-
lać informacji na temat liczby 
osób, którym trzeba 
było pomóc. 
O dp o -

wiedzi na pytanie w tej spra-
wie pracownik pogotowia 
udzielił dopiero, gdy zapy-
tał o to Jarosław Ignaczak 
– prowadzący imprezę. 

-  D o w i e d z i a ł e m 
się,  że  pomoc y t rzeba 
było udziel ić  około 10 

uczestnikom. W większości 
były to otarcia, choć zdarza-

ły się też sytuacje 
z w ią z a ne 

z  du-

żym 
osłabie-

niem organi-
zmu – usłyszeliśmy 

od J. Ignaczaka, który zawodo-

wo jest dyrektorem szkoły 
w Bałdrzychowie. - Wiem 
o naszym uczniu, którego 

Pracownicy fir-
my zewnętrznej 

na zlecenie urzędu wsadzili w 
ub. tygodniu kilka młodych 
drzewek naprzeciwko miejskie-
go parku. 

Takie prace muszą być dość czę-
sto wykonywane. - Kontynuujemy 
uzupełniające nasadzenia – mówi 
Piotr Pełka. - Szkoda, że niektórzy 
działają w ten sposób i pastwią się 
nad młodymi drzewkami, które 
łatwo można połamać. Zresztą, 
wsadzamy nie tylko drzewa. 
Trzeba również uzupełniać kwiaty 
w klombach, które są wyrywane. 
Wydaje mi się, że walka z wanda-
lami jest bardzo trudna. Przecież 
nie postawi się policjanta, przy 
każdym dopiero  co wsadzonym 
drzewku. 

Blisko parku wsadzone zostały 
lipy. Miejmy nadzieję, że nie zain-
teresują się nimi chuligani. 

(stop)

Poddębice

Dzieci skrajnie wyczerpane po biegu

Ratownik medyczny podtrzymuje chwiejącego się chłopaka, 
który właśnie ukończył bieg

kTÓre Ulice NaprawioNe a kTÓre do reMoNTU?

Na zdjęciu brukowana ulica Nadrzeczna

mu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Ulica Miła ma być prze-
budowana kompleksowo do końca 
lipca br. Partnerem inwestycji jest 
powiat poddębicki.

Gmina włączy się również w 
pomoc finansową dla powiatu 
przy remoncie dróg powiatowych 
na odcinku Karnice-Niewiesz-
Lipnica.

(stop) 

wandale nie próżnują

Połamane drzewka, 
wyrwane kwiaty...

Niektórzy byli 
skrajnie wyczerpani 
po minięciu linii mety 

miętniającego zakończenie II 
wojny światowej musieli sko-
rzystać z pomocy pogotowia 
ratunkowego. W jednym przy-
padku ucznia szkoły podstawo-
wej karetka zabrała  z trasy. W 
takich sytuacjach należy zadać 
pytanie, czy organizatorzy nie 
powinni zmienić kryteriów 

Najwięcej emocji budzi sprawa 
Marcina – ucznia klasy 6 szkoły 

Najwięcej emocji budzi sprawa 
Marcina – ucznia klasy 6 szkoły 

Najwięcej emocji budzi sprawa 

podstawowej w Bałdrzychowie.
Marcina – ucznia klasy 6 szkoły 
podstawowej w Bałdrzychowie.
Marcina – ucznia klasy 6 szkoły 

- Nasz kolega nie dokończył 
podstawowej w Bałdrzychowie.

- Nasz kolega nie dokończył 
podstawowej w Bałdrzychowie.

trasy. Szczerze mówiąc, wyglą-
- Nasz kolega nie dokończył 

trasy. Szczerze mówiąc, wyglą-
- Nasz kolega nie dokończył 

dało to bardzo groźnie. Przy-
trasy. Szczerze mówiąc, wyglą-
dało to bardzo groźnie. Przy-
trasy. Szczerze mówiąc, wyglą-

jechała po niego karetka. Prze-
dało to bardzo groźnie. Przy-
jechała po niego karetka. Prze-
dało to bardzo groźnie. Przy-

osób, którym trzeba 
było pomóc. 
osób, którym trzeba 
było pomóc. 
osób, którym trzeba 

O dp o -
było pomóc. 
O dp o -
było pomóc. 

ły się też sytuacje 
z w ią z a ne 

z  du-

żym 
osłabie-

żym 
osłabie-

żym 

niem organi-
zmu – usłyszeliśmy 

niem organi-
zmu – usłyszeliśmy 

niem organi- Ratownik medyczny podtrzymuje chwiejącego się chłopaka, 

Dyrektor Ignaczak 
rozmawia z ratownikiem 
medycznym 

Dziewczyny przestraszyły się, gdy z trasy karetka zabrała ich kolegę

z trasy zabrała karetka. Nie 
zemdlał na trasie. Po prostu źle 
się poczuł i nie mógł już kon-
tynuować biegu. Na szczęście, 
szybko doszedł do siebie. Nie 

było potrzeby przetranspor-
towania go do szpitala.

Wydaje się, że nie każdy uczeń 
powinien brać udział w wy-
cieńczających biegach. Warto 
dodać, że pomimo początku maja 
temperatura tego dnia w słońcu 
grubo przekroczyła 20 stopni C. 

(stop) 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 186: Kto wiele chce, ten mało ma.

UŚMiecHNij się
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UŚMiecHNij się
- Co to ja miałem dzisiaj zrobić?
- Dziecko - podpowiada żona.
- Cooo? Jeszcze jedno? - pyta zasko-
czony mąż.
- Masz odebrać z przedszkola. 

 * * *

Mama pyta synka:
- Jasiu, dlaczego już nie bawisz się z Antosiem?
- Mamo, a czy ty chciałabyś bawić się z kimś, kto pije, pali 
i przeklina?
- Oczywiście, że nie!
- No widzisz. - wzdycha malec - Antoś też nie chce. 

* * * 

W basenie, przy szpitalu dla wariatów, topi się jeden z 
pacjentów.
Na ratunek skoczył mu drugi i go uratował. Po tym całym 
wydarzeniu bohaterski pacjent jest wezwany do lekarza.
- Pana postawa świadczy o tym, że jest pan już całkowicie 
zdrowy i może pan wracać do domu. Mam jednak smutną 
wiadomość: ten człowiek, któremu uratował pan życie, 
powiesił się w łazience.
Na to pacjent dumnie:
- To ja go tam powiesiłem, żeby wysechł. 

* * * 

Tata woła Jasia do pokoju i pyta:
- Synu, dlaczego byłeś niegrzeczny? Zaraz zdejmę pasek i 
zobaczysz co będzie!
- Tak, wiem, tato. Spodnie ci spadną. 

 * * *

Do właściciela domku z ogródkiem przybiega rozpromie-
niony sąsiad.
- Czy możesz pożyczyć mi dwa wiadra wody?
- Oczywiście, ale przecież ty masz własną studnię!
- Tak oczywiście, ale do niej wpadła teściowa i woda sięga 
jej sięga jej tylko do brody... 

ZUPA JABŁKOWO-SELEROWA
Składniki:
2 cebulki dymki
łyżka margaryny
średni seler
3 zielone jabłka
2 kostki bulionowe
1/2 gałki muszkatołowej
łyżka rodzynek

Etapy przygotowania:
Cebulki posiekaj, przełóż do 
rondla, zeszklij na margarynie. 
Seler i jabłka obierz, pokrój 
w drobną kostkę, wrzuć do 

r  ondla z cebulką. Kostki 
bulionowe rozpuść w litrze 
wody, doprowadź do wrze-
nia. Dodaj startą gałkę, masę 
cebulowo-selerowo-jabłko-
wą, wymieszaj. Duś na małym 
ogniu ok. 20 minut. Ostudź, 
zmiksuj. Przypraw solą i pie-
przem. Jeżeli chłodnik jest 
za gęsty, dodaj wody. Wstaw 
do lodówki na ok. 5 godzin. 
Podawaj mocno schłodzony, 

posypany rodzynkami

KREWETKI W TEMPURZE
Składniki:
Japońskie krewetki nobashi - 5 sztuk
Japońska mąka tempura - do obta-
czania
Masło tempura
Sos tempura
Płatki nori - do dekoracji
Olej - do smażenia
Składniki na sos tempura:
Bulion dashi:
- Woda - 200 ml
- Hondashi - 1 łyżka stołowa/12 mg
- Konbu - płat 2x2 cm

- Płatki Katsuobushi - 20 g
- Japoński sos sojowy Kikkoman 
- 2 łyżki stołowe/25 mg
- Starty świeży imbir - 10g
- Starta świeża japońska biała 
rzodkiew

Etapy przygotowania:
Rozgrzać olej na patelni do sma-
żenia do 90 stopni C. Obtoczyć 
krewetki kolejno w mące tempura, 
a następnie w maśle tempura. Sma-
żyć krewetki przez około 3 minuty 

do momentu, gdy skorupka   z 
tempury stanie się puszysta. 
Gotowe krewetki wrzucić do me-
talowej miski wyłożonej wcze-
śniej ręczniczkiem kuchennym 
by wchłonęły nadmiar oleju. 
Podawać je w bambusowym ko-
szyczku, ładnie przyozdobione. 

STRUDEL JABŁKOWY
Składniki:
100 g ciasta francuskiego 
75 g masła, rozpuszczonego 
5 jabłek, obranych ze skórki i pokro-
jonych w plasterki 
100 g mieszanki z rodzynek i suł-
tanów 
120 ml cukru
100 g prażonych płatków migda-
łowych

Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 190ºC. Posma-
ruj tłuszczem blaszkę do pieczenia. 
Posmaruj rozpuszczonym masłem 
3 kawałki ciasta francuskiego i połóż 
je jedno na drugim. Posmaruj cia-

sto połową ilości jabłek. Zmiesza  j 
pozostałą ilość masła, rodzynek, 
sułtanków, cukru oraz migdałów, a 
następnie posmaruj jabłka polową 
ilości tej masy. Zwiń ciasto, zakłada-
jąc boki przy końcach, aby zakryć 
nadzienie. Powtórz te czynności z 
pozostałą ilością ciasta i nadzienia. 
Następnie przenieś na przygoto-
wana wcześniej blaszkę, szwem do 
dołu, posmaruj odrobiną masła i 
piecz przez około 20-30 minut do 
momentu, aż jabłka będą miękkie, 
a ciasto będzie miało zloty kolor. 
Posyp cukrem pudrem przed po-
daniem.
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Pomimo niezbyt łaskawej aury tłumy mieszkańców przyszły na plac Jana Pawła II, gdzie zorganizowany 
został po raz pierwszy w mieście ozorkowski jarmark. Można było skorzystać z oferty wielu stoisk z 
wyrobami i produktami regionalnymi. Na scenie wystąpiły kapele folklorystyczne i zespoły disco polo. 
Dzieci chętnie korzystały z oferty bezpłatnego wesołego miasteczka. Burmistrz Jacek Socha wręczył 
statuetkę “przedsiębiorstwo przyjazne miastu” fi rmie Dana.

fot. UM 

i ozorkowski Jarmark
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Ozorków

ogłoszenie płatne

Zrealizowana została 
pierwsza inwestycja 

zgłoszona, wybrana w głosowaniu 
i sfinansowana w ramach budżetu 
obywatelskiego 2016 – przebudowa-
no chodnik i wybudowano miejsca 
postojowe na ul. Sienkiewicza, przy 
Przedszkolu Miejskim nr 3 i Żłobku 
Samorządowym nr 2. 

Autorami projektu, który jako jeden 
z czterech został wybrany do realizacji 
głosami mieszkańców, byli radna 
miejska Karolina Ewert-Mrowińska i 
radny powiatowy Dominik Gabrysiak.

- O potrzebie utworzenia takiego 
parkingu niejednokrotnie mówili 
nam rodzice dzieci, chodzących do 
przedszkola oraz mieszkańcy ulicy 
Sienkiewicza – mówią autorzy pro-
jektu. – Brak miejsc postojowy był 
szczególnie uciążliwy w godzinach 
porannych. Wybudowanie ośmiu 
miejsc postojowych na ul. Sienkiewi-
cza wzdłuż ogrodzenia przedszkola 

poprawiło bezpieczeństwo i komfort 
nie tylko przedszkolaków odwożonych 
do przedszkola i ich rodziców, ale też 
mieszkańców ul. Sienkiewicza.

Koszt budowy chodnika i miejsc 
postojowych wyniósł ponad 20 tys. zł. 
Pozostałe 3 projekty w ramach budże-
tu obywatelskiego, tj. budowa placu 
zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 
5, boiska treningowego przy ul. Łęczyc-
kiej i chodnika przy ulicy Gębickiej - za 
tzw. obwodnicą Ozorkowa - zostaną 
zrealizowane w miesiącach letnich.

(stop) 

Andrzej Woźniak 
doszedł do po-

rozumienia z Toni Kamalem. 
Biznesmeni od wielu miesięcy 
toczyli spór o drogę pożaro-
wą pomiędzy ich budynkami. 
Pan Andrzej – jak mówi – dla 

Przy okazji właśnie rozpoczętych 
prac termomodernizacyjnych 
bloku, wróciło pytanie o plany 
związane z podciągnięciem do 
budynku nitki gazociągu. 

- Nasz blok jest ostatnim z trzech 
w miejscowości, który jest dociepla-
ny – mówi Krzysztof Góra, prezes 
wspólnoty mieszkaniowej. - Po 
zakończeniu prac liczymy na znacz-
ne oszczędności. Mamy nadzieję, 
że ciepło nie będzie już uciekać 
z mieszkań. Szkoda jedynie, że 
gmina nie podciągnęła do bloków 
gazu. Zimą wciąż musimy palić w 
przyblokowej kotłowni. 

- Plany owszem były, ale poprzed-
niej władzy. Zresztą były to zamie-
rzenia bez żadnego pokrycia – mówi 
Tomasz Komorowski, wójt gm. 
Ozorków. - Koszty takiego przed-
sięwzięcia są bardzo duże. Poza 
tym, jak do tej pory, wspólnota nie 
rozmawiała ze mną o takiej gazowej 
inwestycji. Jeśli lokatorzy będą chcieli 

podjąć temat, to jestem otwarty. Mogę 
wystąpić do spółki gazowej i poprosić 
o wstępną wycenę kosztów. 

Wiadomo już, że koszt termomo-
dernizacji bloku wynosi ponad 400 
tysięcy zł. Wspólnota mieszkaniowa 
zdecydowała się na zaciągnięcie 
kredytu na okres 10 lat. W bloku 
mieszka 40 rodzin. Decyzja o kre-
dycie – mówi prezes Góra – była 
jednomyślna. Prace dociepleniowe 
mają zakończyć się we wrześniu. 

(stop)

Ozorków 

dobra ogółu, zdecydował 
się zrezygnować z działki 
na której stoi jeszcze jego 
lombard. Wkrótce punkt 
zostanie rozebrany.

koniec sporów. początek inwestycji 

Przy Rossmannie wkrótce nie będzie lombardu 

- Mieszkam w tym mieście i 
zadecydowałem, że taki konflikt 
nie ma sensu. Nie darowałbym 
sobie, gdyby z mojej winy wy-
darzyła się jakaś tragedia. W 

Biznesmen utrwala pierwszą wylewkę 

razie pożaru strażacy nie mo-
gliby przejechać wozem obok 
budynku w którym mieści się 
Rossmann – mówi A. Woźniak. 
- Niedługo Lombard zostanie 
wyburzony.

Pan Andrzej zaplanował nową 
inwestycję. W centrum miasta, 
przy skrzyżowaniu ul. Starzyń-
skiego i Traugutta, właśnie stawia 
pawilon. Inwestycja wzbudza 

duże zainteresowanie mieszkań-
ców i okolicznych handlowców. 
Czy pojawi się konkurencja dla 
pobliskiego marketu i popularnej 
„Stodoły”?

- Na razie nie chciałbym mówić o 
profilu działalności – słyszymy od 
biznesmena. - Niedługo wszystko 
będzie wiadomo. Prace zakończą 
się w ciągu miesiąca. 

(stop) 

Naprzeciwko marketu budowany jest pawilon

w leśmierzu pytają o gaz 

Remont obejmie również 
renowację balkonów

Nowy chodnik i parking 
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Gm. Ozorków 

Ozorków P r z y -
b y w a 

ubrań, zabawek, 
artykułów gospo-
darstwa domowe-
go w punkcie, przy 
ul. Listopadowej 6, 
nazwanym „Pod la-
wendowym anio-
łem”. Idea jest szla-
chetna. 

Wsz ys c y  mogą 
zostawić w orygi-
nalnym sklepiku 
c h a r y t a t y w ny m 
rzeczy i inne pro-
dukty, które póź-
n ie j  za  prz ysło -
wiową złotówkę są 
odsprzedawa ne. 
Pieniądze trafia-
ją do miejscowego 
Stowa rz ysz e n i a 
Ludzi Cierpiących 
n a  Pad a c z k ę.  - 
Uzyskany przez 
nas dochód wspiera działalność 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Darczyńcą może być każdy 
– przekonuje Halina Chojnacka, 
prezes zarządu oddziału łódz-
kiego PSLCnP. - Zamiast wyrzu-
cać używane rzeczy do kosza, 
zdecydowanie lepiej przecież 
przekazać je do takiego miejsca. 
Przykład punktu dobroczynnego 
pokazuje, że rzeczy najprost-
sze potrafią zdziałać naprawdę 
wiele.

Irena Szymczak przyszła do 
punktu, pomimo swojego wieku i 
tego, że porusza się o kuli. 

W magistracie wła-
śnie rozpoczęły się 

prace obejmujące przygotowanie 
dokumentacji i projektów dot. rewi-
talizacji ul. Listopadowej i kompleksu 
parkowo-pałacowego. Prace miały-
by rozpocząć się w przyszłym roku. 
Koszt rewitalizacji to ok. 9 mln zł, z 
czego dofi nansowanie z UE wyniesie 
ponad 7 mln zł.

Szlakiem architektury włókienniczej 
(rewitalizacja kompleksu parkowo - pa-
łacowego Schlösserów w Ozorkowie) 
– projekt zrealizowany będzie wspólnie 
z władzami Łodzi i Zgierza.

Rewitalizacja obejmie ul. Listopado-
wą wraz z położonym przy niej zespo-
łem parkowo-pałacowym Schlosserów, 
co wpisuje się w program Strategii 
Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metro-
politalnego dotyczącego dziedzictwa 
architektury włókienniczej regionu.

Objęty zadaniem pałac pofabry-
kancki Schlösserów stanowi jeden z 
najcenniejszych zabytków Ozorkowa. 
Zbudowano go około 1835 roku w stylu 
klasycystycznym. 

Cechy klasycystyczne reprezentuje 
również piętrowy budynek dawnej 
motarni. Zachował on niemal niezmie-
niony wystrój zewnętrzny.

Budynek mieszkalny przy ul. Listo-
padowej 6d, także objęty projektem, 
stanowi cenny przykład parterowego 
budynku mieszkalnego o symetrycz-
nej fasadzie. 

Rewitalizacja elewacji pałacu, mo-
tarni i stanowiący element kompleksu 
pałacowego budynku mieszkalnego 
przy ul. Listopadowej 6d przyczyni 
się do przywrócenia tym obiektom 

pierwotnych walorów architektonicz-
nych i zabytkowych, wpłynie również 
znacząco na poprawę estetyki tej części 
miasta. 

Powyższe działania poprawić mają 
też ofertę kulturalną miasta. W pa-
łacu Schlösserów mieści się bowiem 
Młodzieżowy Dom Kultury i Miejska 
Biblioteka Publiczna; odbywają się tam 
często wydarzenia kulturalne (przed-
stawienia, konkursy, odczyty, warszta-
ty teatralne i recytatorskie, kursy tańca i 
zajęcia instrumentalno-wokalne). 

W ramach rewitalizacji ul. Listopa-
dowej zostanie też wybudowana ka-
nalizacja deszczowa oraz wymienione 
oświetlenie uliczne. 

W przypadku parku miejskiego 
jego rewitalizacja przyczyni się do 

przywrócenia temu obszarowi stano-
wiącemu cenny zabytek przyrodniczy 
jego pierwotnych walorów (dawny 
park pałacu Schlösserów, istniejące na 
jego terenie pomniki przyrody, relikty 
zabytkowej fabryki).

Park uzyska również walory edu-
kacyjne (planowana ścieżka eduka-
cyjno-przyrodnicze) oraz rekreacyjne 
(planowane stworzenie tras biego-
wych, rowerowych, strefy do ćwiczeń 
na wolnym powietrzu - ścieżki zdro-
wia, siłowni plenerowej lub/i parku 
linowego).

Park, podobnie jak ul. Listopadowa, 
zostanie objęty monitoringiem, co po-
prawi bezpieczeństwo w tym rejonie 
miasta.

(stop)

Co się dzieje? 
- pytają miesz-

kańcy Leśmierza, którzy z niepo-
kojem obserwują coraz większą 
liczbę pływa-
jących do góry 
brzuchami ryb 
w stawie. 

Kilka ostat-
nich dni było 
s łone cz nyc h 
i bardzo cie-
płych. Na po-
wierzchni sta-
wu zrobił się gęsty kożuch. Właśnie 
w tym miejscu są śnięte ryby. Czy 
mamy do czynienia z tzw. letnią 

przyduchą (zbyt mała ilość tlenu 
w wodzie)?

O problemie od nas dowiedział 
się wójt Tomasz Komorowski.

- Lokalne koło 
wędkarskie ma 
obowiązek dbać 
o stawy w miej-
skim parku. Jeśli 
faktycznie przyby-
wa śniętych ryb, to 
wędkarze powin-
ni szybko zareago-
wać. Nie miałem 

wcześniej informacji w tej sprawie. 
Sprawdzę to. 

(stop) 

laweNdowy aNioŁ 

Do punktu przyszła pani Irena – chce pomóc innym. Z lewej Magdalena Pażniewska

Żółty ocean
Pięknie wygląda kwitnący rzepak na kilkudziesięciu hektarach na 
obrzeżach Leśmierza. Jaskrawożółte pola przyciągają oko. Poje-
dyncza roślina niczym specjalnym się nie wyróżnia, ale całe ich 
morze – to już zupełnie co innego. 

(stop)

wu zrobił się gęsty kożuch. Właśnie 

wędkarskie ma 
obowiązek dbać 
o stawy w miej-
skim parku. Jeśli 
o stawy w miej-
skim parku. Jeśli 
o stawy w miej-

faktycznie przyby-
wa śniętych ryb, to 
faktycznie przyby-
wa śniętych ryb, to 
faktycznie przyby-

wędkarze powin-
wa śniętych ryb, to 
wędkarze powin-
wa śniętych ryb, to 

ni szybko zareago-
wać. Nie miałem 
ni szybko zareago-
wać. Nie miałem 
ni szybko zareago-

wcześniej informacji w tej sprawie. 

od burmistrza żąda pieniędzy!
Ozorków 

Ozorków 

Do urzędu miej-
skiego jeden z 

mieszkańców 

p r z y s ł a ł 
pismo w którym zażądał 
od burmistrza 50 złotych. Pienią-
dze mają być zadośćuczynieniem 
za błędy w przygotowaniu do-
kumentacji w ramach programu 
500 +. Sprawa wywołała w ma-
gistracie ogromne zaskoczenie. 

- Nie potrafi ę zrozumieć powo-
dów dla których ktoś w ten sposób 
postępuje. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej popełnił niewielki 
błąd polegający na wystawieniu 
zaświadczenia o dochodach za 
nieodpowiedni rok. Pomyłka 
została szybko skorygowana i 
nie miała żadnego negatywnego 
wpływu. Okazało się bowiem, 
że ten mieszkaniec i tak spełniał 

Burmistrz jest zaskoczony żądaniem mieszkańca 

mieszkańców 

p r z y s ł a ł 
pismo w którym zażądał 
od burmistrza 50 złotych. Pienią-

kryterium dochodowe. Pieniądze 
zostałyby przyznane niezależnie 
od pomyłki – mówi burmistrz Jacek 
Socha. - Znam dobrze mieszkańca, 
który wystąpił do mnie z żądaniem 
wypłaty 50 złotych. Związany jest 
ze środowiskiem opozycyjnym i 
niestety już niejednokrotnie mijał 
się z prawdą wysuwając pod moim 
adresem różne absurdalne zarzuty. 
Dla mnie ta sprawa jest groteskowa, 
ale z drugiej strony zastanawiam się 
nad tym, czy nadal mam tolerować 
takie zachowania. 

Burmistrz – jak się dowiedzieli-
śmy – rozważa skierowanie sprawy 
na drogę sądową. To nie pierwszy 
jego spór z mieszkańcem. Smaczku 
sprawie dodaje fakt, że ozorkowianin 
w przypadku braku wypłaty zadość-
uczynienia zapowiedział napisanie 
krytycznego pisma do prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego. 

- Niech ten pan pisze sobie gdzie 
chce. Nie zamierzam wypłacać mu 
żadnych pieniędzy – dodaje bur-
mistrz. 

(stop)

w planach potrzebne inwestycje 

pałac i park do odnowienia ŚniĘTe ryBy w STawie 

W ramach planowanych inwestycji wyremontowany ma zostać 
również park miejski 

- Przeczytałam ulotkę o punkcie 
i postanowiłam, że oddam zbędne 
już ubrania – usłyszeliśmy od star-
szej pani.

- Takich osób jest dużo, choć nie 
ukrywam, że więcej mogłoby być 
kupujących – mówi Magdalena 
Pażniewska, obsługująca sklep 
dobroczynny. - Na pewno taka 
działalność jest potrzebna. Miesz-
kańcy wspierają ludzi potrzebują-
cych pomocy. Nasz sklepik czynny 
jest w dni robocze od godz. 10 do 
godz. 17. W soboty w godz. 9 – 13. 
Zapraszamy. 

(stop)
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materiał promocyjny

Wiosną ubiegłego roku po-
wołano w formie stowarzy-
szenia Lokalną Grupę Dziania 
„PRYM”. Nowa organizacja 
powstała na bazie Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM”, któ-
ra powstała 10 lat temu. Na 
nowo  przystąpiły wszystkie 
samorządy należące do Fun-
dacji „PRYM (oprócz gminy 
Łęczyca) oraz trzy nowe gmi-
ny: Konstantynów Łódzki, 
Świnice Warckie oraz Unie-
jów. Obszar tych dziewięciu 
gmin zamieszkiwany jest 
łącznie przez 73 tys. osób. 

Równolegle w październiku 
ubiegłego roku powołano drugą 
organizację - Rybacką Lokalną 
Grupę Działania „Z Ikrą”, gdzie 
oprócz gmin tworzących LGD 
PRYM przyłączyły się także gmi-
na i miasto Poddębice oraz gmina 
Pęczniew wraz ze zbiornikiem Je-
ziorsko – jednym z największych 
zbiorników zaporowych w Pol-
sce. Powołanie tego stowarzy-
szenia miało na celu pozyskanie 
funduszy unijnych tym razem z 
Programu operacyjnego „RYBY 
2014 2020” w wysokości 12 mln 
zł. Intensywne konsultacje oraz 

ogrom pracy włożony przez 
pracowników biur, członków 
zarządów, wójtów oraz orga-
nizac ji  pozarządowych ko -
ordynowany przez Fundację 
PRYM zakończył się sukcesem. 
Obydwie strategie 30 grudnia 
2015 zostały złożone w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Łodzi 
i poddane ocenie ekspertów w 
ramach konkursu na wybór 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społecz-
ność. Na 245 pkt maksymalnej 
oceny strategia  „PRYMu” z 242 
punktami, a strategia rybacka 
235 punktami zajęły odpowied-
nio pierwsze i trzecie miejsce w 
konkursie wojewódzkim. Łącz-
nie obu LGD udało się pozyskać 
ponad 24 mln zł. 

Pozyskane fundusze zostaną 
przeznaczone w połowie na 
tworzenie nowych miejsc pra-
cy i rozwój przedsiębiorczości 
w tym w sektorze rybactwa 
śródlądowego oraz na rozwój 
inicjatyw lokalnych w tym re-
monty świetlic, wydawnictwo 
lokalne, czy też wydarzenia 
kultywujące lokalne tradycje. 
Na terenie gmin tworzących 
znajduje się ponad 5000 hekta-
rów zbiorników śródlądowych, 
w tym w  gminie Aleksandrów 
ponad 200 hektarów, w gminie 
Dalików 180 hektarów, w gminie 
Lutomiersk ponad 60 hektarów 
i w Pęczniewie ponad 4400 hek-
tarów. Zbiorniki zgromadzone 
są w dorzeczach Bzury, Neru i 
Warty.  Prezesem obu organi-

zacji została wybrana Jolanta 
Pęgowska, która również od 10 
lat kieruje z powodzeniem Fun-
dacją Rozwoju Gmin „PRYM”

Tylko osoby zamieszkujące 
bądź prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie gmin 
członkowskich objętych Lokalną 
Strategią Rozwoju mogą starać 
się o dofinansowanie. Pierwszy 
planowany nabór odbędzie się w 
pierwszej połowie września 2016 
r. Wszystkie osoby zaintereso-
wane pozyskaniem dotacji mogą 
skontaktować się z pracowni-
kami biura. Najważniejsze in-
formacje zainteresowani mogą 
również znaleźć za pomocą 
stron internetowych : lgdprym.
pl oraz zikra.org.pl, a także dzię-
ki profilom na Facebooku. 

w parzęczewie mają „ikrę”

Walne założycielskie RLGD „Z Ikrą”

Zebranie założycielskie LGD Prym 

Pięć tysięcy złotych na realizację 
projektu „Rowerem przez gminę 
Ozorków” otrzyma stowarzysze-
nie Babiniec. Do walki o grant 
stanęło aż 120 organizacji poza-
rządowych i grup nieformalnych.

- Po raz kolejny aplikowaliśmy 
o grant w wysokości 5.000 zł. Tym 
razem stowarzyszenie wydzieliło ze 
swoich struktur grupę nieformalną 
pod nazwą „Rowerowa Ekipa”. Nasz 
projekt uplasował się na 14 miejscu 
i otrzymaliśmy maksymalne moż-
liwe dofinansowanie - mówi Anna 
Sowińska, prezes stowarzyszenia 
Babiniec.

Celem projektu jest szeroka inte-
gracja społeczności lokalnej poprzez 

wspólne działania na rzecz podnie-
sienia aktywności turystyczno-re-
kreacyjnej, rodzinnej i międzypoko-
leniowej. 

- W okresie od czerwca do sierpnia 
chcemy zorganizować dla miesz-
kańców wycieczki rowerowe po 
gminie Ozorków. Planujemy odwie-
dzić również Górę Św. Małgorzaty, 
Tum oraz Łęczycę. Wybierzemy 
się również do kolegiaty w Tumie 
oraz zamku w Łęczycy. A wszystko 
oczywiście na dwóch kółkach – czyli 
rowerem. Dodatkowo, wszyscy 
uczestnicy projektu otrzymają od 
nas zestawy elementów odbla-
skowych – chusty, czapki i opaski, 
poprawiające bezpieczeństwo ro-

werzystów na drodze – dodaje A. 
Sowińska.

Dodatkowo stowarzyszenie planuje 
wydanie folderu promującego gminę 
Ozorków oraz przedstawiającego 
ciekawe trasy rowerowe w najbliższej 
okolicy. Broszurka zaprojektowana 
zostanie przez koła pozalekcyjne 
Zespołu Szkół w Modlnej. 

W ramach przygotowań do sezo-
nu stowarzyszenie planuje również 
wyjazd szkoleniowy poza teren 
gminy Ozorków, podczas którego 
jego uczestnicy poruszać się będą 
po profesjonalnej trasie rowerowej. 
Na zakończenie projektu członkinie 
Babińca zorganizują wspólne ognisko. 

(stop)

Wg nowych przepisów wprowadzono zakaz sprzedaży e-papierosów lub 
pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, 
które nie ukończyły 18 lat. Obecnie taki sam zakaz dotyczy tradycyjnych 
papierosów. W sklepach trzeba będzie umieścić w widocznym miejscu 
informację: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elek-
tronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”.
Wszyscy palący e-papierosy będą musieli przestrzegać zakazów palenia, 
do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów. Papie-
rosy elektroniczne, podobnie jak tradycyjne, nie będą mogły być więc 
palone w miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych, w 
tramwajach i pociągach, halach sportowych, szpitalach, szkołach i innych 
placówkach oświatowo-wychowawczych, lokalach gastronomicznych 
oraz na placach zabaw. 

Niecodzienny sposób na spędzenie wolnego czasu 
znaleźli mieszkańcy Modlnej, którzy postanowili 
posprzątać tamtejszy park.
Pomysłodawcami akcji byli: wójt Tomasz Komorowski, 
radna gminy Ozorków - Anna Sowińska oraz sołtysi 
- Stanisław Gabrysiak (z Sokolnik) i Henryk Kurzawiak 
(z Modlnej). Lokalna inicjatywa spotkała się z dużym 
odzewem mieszkańców Modlnej. Wyzwanie podjęło 
w sumie blisko 40 osób. W ruch poszły grabie, kosze, 
ciągniki i przyczepy. Gałązki, liście i inne odpadki zni-
kały w workach na śmieci. 
Tuż po pracy, w parku odbyło się wspólne ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. 
- Dziękujemy za ciężką pracę, za chęci i za wspólną 
integrację! Jak zawsze możemy na Was liczyć. Do 
zobaczenia przy następnej akcji – mówi wójt Tomasz 
Komorowski.

(stop)

Blisko 100 osób ba-
wiło się na 3-go-

dzinnym maratonie zumby pod-
czas imprezy pn. „Latino Power 
Party”, która odbyła się w ozor-
kowskiej hali sportowej.

Miłośnicy zumby – połączenia 
latynoskich tańców z zajęciami 

fitness, bawili się do choreografii 
prezentowanych przez kilku in-
struktorów, m.in. gościa specjalnego 
Kubańczyka Yoandro Ulloa.

Maraton zumby w Ozorkowie, 
pod patronatem burmistrza Jacka 
Sochy, zorganizowali: klub Ozofit i 
Dudek Fun Dance.

zumba królowała 
Ozorków 

Sprzątali w parku w modlnej 
e-papierosy tylko dla pełnoletnich

Rowerem przez gminę ozorków 
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Widoczne włoski nad górną wargą 
to problem, z którym zmaga się 
wiele kobiet. Jeśli włoski są jasne i 
delikatne, nie wymagają zazwyczaj 
żadnej interwencji kosmetycznej. 
Kiedy jednak są ciemne i grubsze, 
mogą odjąć kobiecie pewności 
siebie. Na szczęście jest kilka spraw-
dzonych sposobów, by pozbyć się 
niechcianego wąsika. 

Depilacja wąsika w domu

Włoski możemy usunąć przy pomo-
cy pęsety, wosku, czy kremu do depi-
lacji. Przed przystąpieniem do zabiegu, 
dobrze jest skórę odtłuścić i osuszyć. 

- Pęseta ułatwia nam wyrywanie 

pojedynczych włosków. Metoda ta 
wymaga jednak sporej cierpliwości i 
choć powoduje mniej podrażnień niż 
wosk, może być bolesna. 

- Zabieg woskiem ma tę zaletę, 
że jest bardzo szybki. Niestety jest 
również bolesny i może wywoływać 
podrażnienia. Najpopularniejsze 
są plastry do depilacji twarzy, które 
rozgrzewamy chwilę w dłoniach, 
przyklejamy i odrywamy szybkim 
ruchem. 

- Krem do depilacji rozpuszcza 
keratynę włosków, nie naruszając 
jednak ich cebulek. Oznacza to, że 
efekt zabiegu utrzymuje się krócej. 
U wielu kobiet pojawia się również 
reakcja alergiczna. 

Rozjaśnianie wąsika

Rozjaśnianie sprawdzi się przy ciem-
niejszym wąsiku. Możemy zastosować 
specjalne kremy do rozjaśniania albo 
sięgnąć po wodę utlenioną. Silniejsze 
środki rozjaśniające mogą pozostawić 
na skórze nieestetyczne plamy. Warto 
w tej sprawie zwrócić się do specjalisty, 
dzięki czemu unikniemy niebezpiecz-
nych poparzeń twarzy.

Maszynka do golenia

Golenie wąsika rozwiąże problem 
tylko na chwilę. Dodatkowo zgolony 
wąsik odrasta grubszy i mocniejszy. 
Przy goleniu wąsika maszynką może-
my również doprowadzić do zapalenia 
mieszków włosowych, pojawienia się 
krostek i podrażnień skóry. Jest to więc 
metoda, którą polecamy wyłącznie w 
sytuacjach podbramkowych.

Wąsik u kosmetyczki

Jeśli pozbycie się wąsika w do-
mowych warunkach sprawia nam 
problemy, warto zgłosić się po pomoc 
do kosmetyczki. Może ona zastosować 
tradycyjne metody, jak depilacja pęsetą, 
czy nitkowanie. Depilację woskiem 
przeprowadzi pastą cukrową, która 
zawiera wyłącznie naturalne składniki, 
więc nie powoduje podrażnień i zabieg 
może być przeprowadzany na skórze 
wrażliwej i alergicznej.

kRÓlowa kwiatÓw
Dzika róża ma najbardziej 
wszechstronne zastosowanie 
spośród kilkuset odmian ro-
śliny. Cieszy się zasłużonym 
tytułem królowej kwiatów – 
zachwyca urodą i zapachem, 
świetnie sprawdza się jako 
składnik kosmetyków i licz-
nych preparatów leczniczych. 
W kwiatach kryją się wyjąt-
kowo cenne olejki eteryczne, 
fl awonoidy, antocyjany. Owoce 
zaś to bogactwo witamin – 
przede wszystkim C, ale także 
A, B1 i B2, E, K – fl awonoidów, 
garbników, steroli, kwasów or-
ganicznych, kwasu foliowego, 
pektyn, karotenoidów. Wysokie 
stężenie tak wielu substancji 
aktywnych sprawia, że róża ma 
wielorakie zastosowanie.

Rozjaśnia cerę i przebarwienia

Witamina C – której stężenie w 
owocach dzikiej róży jest wręcz 
rekordowe, w połączeniu z karo-
tenem – z którego powstaje wita-

mina A, tworzą duet o wyjątkowo 
silnym działaniu rozjaśniającym 
skórę. Kosmetyki zawierające 
ekstrakt z tej rośliny sprzyjają 
rozjaśnieniu plam pigmentacyj-
nych, także piegów, wyrównują i 
ożywiają koloryt skóry.

Chroni układ krwionośny

O dobroczynnym wpływie 
na układ krążenia decyduje 
przede wszystkim bogactwo 

f lawonoidów zawartych w 
owocach róży – działają prze-
ciwzapalnie, rozszerzają na-
czynia krwionośne i obniżają 
poziom cholesterolu. 

Nawilża, zmiękcza 
i wygładza skórę

Bogactwo witamin, pektyn, 
aminokwasów, a zwłaszcza or-
ganicznych kwasów owocowych 
sprawia, że kosmetyki oparte na 
ekstraktach z dzikiej róży działają 
na skórę jak odmładzający eliksir. 
Stymulując biosyntezę cerami-
dów, zwiększają ich poziom w 
naskórku i poprawiają nawilże-
nie skóry. Witaminy i kwasy 
organiczne przeciwdziałają zaś 
pogrubianiu się warstwy rogowej 
naskórka – dzięki temu skóra jest 
elastyczna i gładka.

Olejek z dzikiej róży poprawia nastrój i usuwa zmęczenie
Olejek różany jest jednym z podstawowych składników używanych 
w przemyśle perfumeryjnym – jego ciepły, słodki aromat działa 
przeciwdepresyjnie i uspokajająco. Natomiast stosowany bezpo-
średnio na skórę – jako składnik kosmetyków do cery wrażliwej, 
suchej i zmęczonej – działa antyseptycznie i łagodzi różnego rodzaju 
podrażnienia.

Kwas chlebowy 
– właściwości zdrowotne

Kwas chlebowy to sfermentowany napój z chleba, który ma liczne 
właściwości zdrowotne. Kwas chlebowy wzmacnia odporność, 
reguluje trawienie, a nawet sprzyja odchudzaniu. Jednak najbar-
dziej słynie z tego, że szybko gasi pragnienie i orzeźwia, dlatego 
sprawdza się w czasie upałów. 

Kwas chlebowy 
– gasi pragnienie, reguluje trawienie, wzmacnia odporność

Wedle ludowego przekazu kwas chlebowy był najlepszym napojem dla 
spragnionych żniwiarzy, gdyż szybko gasił pragnienie i orzeźwiał w czasie 
upałów, o czym mówi ludowa przyśpiewka: „Od dawien dawna słynie 
napój zdrowy: kwas chlebowy, pajda chleba za pazuchę, bukłak kwasu i 
chłop gotów w pole. W gorącą posuchę”. W związku z tym dzisiaj może 
on być traktowany jako zdrowa alternatywa dla słodzonych, zawierające 
sztuczne dodatki napoje.
Dawniej kwas chlebowy był także napojem leczniczym, gdyż łagodził 
dręczące szlachtę po sutych ucztach dolegliwości. Także obecnie kwas 
chlebowy można stosować, by zlikwidować nadkwasotę, wzdęcia i inne 
zaburzenia trawienia - zwłaszcza po zjedzeniu tłustych i ciężkostrawnych 
potraw. Właściwości zdrowotne kwasu chlebowego wynikają głównie 
z tego, że jest on probiotykiem, tzn. zawiera bakterie kwasu mlekowe-
go, dzięki czemu wspomaga i reguluje mikrofl orę jelitową, wspomaga 
trawienie oraz przemianę materii. W związku z tym, że dobrze działa 
na przemianę materii, można go włączyć do diety odchudzającej, tym 
bardziej, że ma także właściwości oczyszczające organizm.

Dzięki temu, że kwas chlebowy jest probiotykiem, wzmacnia także 
odporność, chroniąc przed chorobami. W medycynie ludowej istnieje 
przekonanie, że osoby pijące regularnie kwas chlebowy 3 razy rzadziej 
zapadają na grypę. Dodatkowo probiotyk w postaci kwasu chlebowe-
go obniża poziom „złego” cholesterolu LDL i może być stosowany w 
profi laktyce miażdżycy.

Kwas chlebowy to także skarbnica witamin z grupy B, które korzystnie 
wpływają na układ nerwowy. Ponadto fermentowany napój z chleba za-
wiera witaminę C i wiele składników mineralnych – zwłaszcza selen i cynk.

wĄsik do likwidacji, czyli jak 
depilowaĆ delikatne okolice twarzy?



14 16 MAJA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny oferty pracy

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  UL. SIENKIEWICZA 31, 99-100 ŁĘCZYCA,  24 721-29-14, FAX 024 721-32-78 
Handlowiec
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn  
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa
Wykształcenie wyższe 
(księgowość, rachunkowość).
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca (kat. C+E, B,A)
Prawo jazdy kat. A, B, C+E, 
świadectwo kwalifi kacji.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomii.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna, tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub 
wyższe, prawo jazdy kat. B, 
komunikatywna znajomość języka 
ukraińskiego.
Grupa Producentów 
„KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy/
maszyn rolniczych
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, prawo jazdy kat. B.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Specjalista ds. programów (UE, 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
doświadczenie lub staż w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego lub AriMR.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wyższe lub średnie rolnicze, osoby 
po stażu w ARiMR, ODR lub po 
technikum w Powierciu.
Grupa Producentów „KASZTELAN” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Prasowaczka
Wykształcenie minimum 
podstawowe, umiejętność 
prasowania, doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pomoc krawiecka
Wykształcenie minimum 
podstawowe,  doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Kierowca C+E
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. 
C+E, doświadczenie zawodowe 
minimum 1 rok  
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2, 99-100 
Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Masarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – rzeźnik, wędliniarz, 
aparatowy przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Kelner
Mile widziane doświadczenie. 
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1, 99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211

Magazynier – sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC”
M. Ogłoszka, 
J. Ogłoszka
Nędzerzew 12
99-335 Witonia, tel. 604 941 635

Magazynier/sortowacz
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ
00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

OGŁOSZENIA DROBNE

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
ATP Personnel 
Solutions Sp. z o.o.
ul. Opolska 22, 40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Praca Stryków/Dobra

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
umiejętność pracy w 
zespole, prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie z lakierami 

ekologicznymi (wodnymi), 
mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.MACHUDERA Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Pracownik liniowy
Mile widziane uprawnienia na 
wózki (+wymiana butli)
S&S Business Consulting
Agnieszka Stasiak
Pl. Przedrynek 8, 99-100 Łęczyca
tel 24 362 70 22

ogłoszenie

reklama

REDAKCJA POSZUKUJE WSPÓŁPRACOWNIKÓW 
I DO PRZYUCZENIA W ZAWODZIE DZIENNIKARZA

Jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 

Dołącz do nas!
Oczekujemy: 

• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy wysyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Sprzedam mieszkanie 48m² w Ozorko-
wie. Tel.: 609-604-409

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, ok/ 

Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. Tel.: 
669-840-370

Kafl e 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

 „SINGER” szyjąca, 
na pedał – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 
1400 kg, atest, 
homologacja 
– sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

„BAMBINO” 
+ stare płyty – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam szyny budowlane, pompę
głębinową 50 m, wapno lasowane 

w workach, przyczepę jednoosiową, 
butlę tlenową do spawania, dużą 
spawarkę, słupki ogrodzeniowe, 

bramę metalową 
2 m dł. x 1,5 m szer. 

Tel: 511-997-458

ogłoszenie

„społem” pss  „Mazur” 
w Łęczycy zatrudni agenta 

sprzedawcę – od zaraz. 
Tel.: 24-721-27-13 – kadry 

lub 505-266-210

ogłoszenie

do sklepu spożywczego w miejscowości Skotniki (gm. Ozorków)
Istnieje możliwość przyuczenia do zawodu

tel. 519-330-866

gminna spółdzielnia 
“s.ch.” w ozorkowie

zatRUdNi spRzedawCĘ
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reklama

- Będziemy ponow-
nie dyskutować nad 

utworzeniem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, 
który z początkiem tego roku 
funkcjonuje jako referat – mówi 
Michał Sobiński, przewodniczący 
rady gminy.  

Problem gospodarki komunalnej 
w Grabowie budzi wiele emocji.

Przypomnijmy, że w marcu ub. 
roku radni podjęli uchwałę o li-
kwidacji komunalnego zakładu i 
utworzeniu z dniem 1 stycznia 2016 
r. referatu ds. gospodarki komunal-
nej. Jednak w ciągu roku wójt wy-
myślił inne rozwiązanie i ponownie  
zapytał radę, czy nie lepiej byłoby 
utworzyć zamiast referatu – spółkę 
komunalną.

- Zgodnie z obietnicą szefa gminy 
wszystko miało być jawne, transpa-
rentne i uzgadniane z radnymi, a 
tymczasem o akcie notarialnym 
podpisanym 4 listopada 2015 r., do-

wiedzieliśmy się dopiero w grudniu 
- mówi radny Czesław Krawczyk.

- Nie wiedzieliśmy również o 
zakupie ciągników i sprzętu towa-
rzyszącego, dodaje kolejny radny 
– Andrzej Starczyński.

W obliczu tych faktów Rada 
Gminy Grabów, większością głosów 
21 grudnia 2015 r., uchyliła swoją 
uchwałę z 29 października  a w 
lutym 2016 r. wyraziła swoją pozy-
tywną opinię o rozwiązaniu spółki 
komunalnej.

- Teraz funkcjonuje rzeczywiście 
referat komunalny, tyle tylko, że ten 
nie może realizować usług na szerszą 
skalę tzw. zewnętrznych, jak rów-
nież nie można odpisywać podatku 
VAT -  mówi wójt Tomasz Pietrzak. 
- W związku z tym zaproponuję 
radnym na najbliższej sesji bardziej 
ekonomiczne rozwiązanie w postaci 
powrotu do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.

(mku)

zlikwidowali, a teraz znów tworzą
Grabów

Noc muzeów w Łęczycy 
Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczną „Noc Muzeów” 
na zamku w Łęczycy rozpoczął Bohdan Kowalczyk, 
mówca, pedagog, prezes Łódzkiego Klubu Kolekcjone-
rów – wykładem na temat : Tajemnice naszego świata. 
W programie prelekcji znalazły się takie zagadnienia jak: 
zakazana archeologia, trójkąt bermudzki, UFO, rydwan 
Bogów, całun turyński, miejsca mocy w Polsce. Wykład 
cieszył się dużym zainteresowaniem.

- Są to historie, które wywołują prawdziwy dreszcz emo-
cji – mówi pani Renata. - Człowiek współczesny zajęty na 
ogół sprawami bardzo przyziemnymi nie zastanawia się na 
istotą złożoności otaczającego nas świata, tego teraz i tego 
przedtem. Bardzo dobrze, że jest taka niesamowita noc i że 
można posłuchać o tych zjawiskach w wykonaniu wspania-
łego mówcy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także 
wystawa czasowa „Łuk. Broń ludzi i herosów”. Na dziedzińcu 

zamku nie brakowało atrakcji.
tekst i fot. (mku)
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rekordowy patyczakprzeciąganie linyjak nie marnować jedzenia?jak nie marnować jedzenia?

16 MAJA 2016

Były ładne poduszki

Uwaga na krocze

Toi -Toi na wyciągu

A brwi robię tak...

Współczesny bohater

Próbując kontrolować narastający problem marnowania 
żywności, rząd Korei Południowej wdrożył projekt „Płać, ile 
śmiecisz”. Ludzie muszą oddzielać jedzenie od pozostałych 
śmieci i wrzucać je do zbiorczego, oczywiście płatnego, ko-
sza. Wspólnota mieszkaniowa może wybrać jeden z trzech 
systemów. W pierwszym śmieci są automatycznie ważone 
i dopisywane do indywidualnego rachunku. Opłaty uiszcza 
się co miesiąc. Koreańczycy mogą też skorzystać z przedpła-
conych worków na śmieci (ich cena zależy od pojemności). 
Jeśli komuś nie odpowiadają opisane wyżej rozwiązania, 
rząd proponuje mu wyrzucanie odpadków bezpośrednio 
do kompostowników i kupowanie naklejek z kodami kresko-
wymi. Wcześniej opłata za odpady spożywcze była równo 
dzielona na mieszańców.

Przeciąganie liny to gra zespołowa, lubiana przez tysiące ludzi 
na całym świecie. Więc czemu by nie połączyć przyjemnego 
z pożytecznym, ustanawiając przy okazji nowy rekord Guin-
nessa? Do dobrej zab awy przy przeciąganiu liny potrzebna 
jest duża ilość osób. Najłatwiej było ją znaleźć w kraju o 
jednym z największych wskaźników zaludnienia – w Indiach.
Z okazji corocznego święta sportu „Khel Mahakumbh” w 
indyjskim mieście Gujarat zebrało się aż 4672 amatorów gry 
zespołowej, by wziąć udział w tym niecodziennym turnieju. 
Na specjalnie wydzielonym placu, podzielonym na plansze 
rywalizowało ze sobą wiele zespołów w tym samym czasie. 
Swoim wyczynem Hindusi poprawili poprzedni rekord, 
ustanowiony w roku 2012 w Nowym Jorku. W amerykańskim 
rekordzie uczestniczyło 1574 sportowców, a więc o ponad 
trzy tysiące mniej, niż w Gujarat. Znaleziony 2 lata temu w Regionie Autonomicznym Kuangsi

-Czuang 62,4-cm patyczak został uznany za najdłuższego 
owada na świecie. Dotychczasowym rekordzistą był odkryty 
w 2008 r. malezyjski 56,7-cm patyczak, który obecnie znajdu-
je się na wystawie w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. 
Ostrzegany przez miejscowych przed półmetrową bestią 
grubości palca wskazującego, Zhao Li przez 6 lat polował 
na owada. Wreszcie udało mu się go schwytać. - Nocą 
zbierałem owady na 1200-m górze w mieście Liuzhou, gdy w 
oddali ukazał się ciemny, przypominający gałązkę cień. Kiedy 
podszedłem bliżej, zszokowany ujrzałem owada z odnóżami 
dorównującymi długością ciału – mówi naukowiec.
Patyczak ma już swoją nazwę - Phryganistria chinensis Zhao. 
Wkrótce ma się ukazać naukowa publikacja na jego temat.


